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  چكيده

 در اقتصاد روستايي و تثبيت اساسي با وجود اينكه نقشي داخلي هايدرياچه ها و بخصوصدرياچه
 پايداري جمعيت در مناطق براي سياسا تهديد آنها كاهش آب كنند،كشاورزي ايفا مي هايفعاليت

خصوص مهاجرت نيروي كار و هاي روستاي بهرود و عاملي براي بروز مهاجرتمي شماربه روستايي
 اورميه درياچه آب سطح اثرات كاهش بررسي حاضر، تحقيق شود. هدفجوانان روستايي محسوب مي

 كاربردي، تحقيق نوع. باشدندوآب ميهاي فصلي پيراشهري شهر چهابربرج در شهرستان ميامهاجرت در
 تحليل و تجزيه جهت و ميداني و ايكتابخانه گردآوري اطالعات روش, تحليلي -توصيفي تحقيق روش

جامعه آماري تحقيق،  .است شده اصلي استفاده هايمولفه تحليل شيوه به و عاملي تحليل از اطالعات
آباد شمالي است كه هاربرج در دهستان مرحمتشامل خانوارهاي روستايي روستاهاي پيرامون شهر چ

باشد، طبق فرمول كوكران مي نفر جمعيت 10294خانوار و  2803، داراي 1395طبق سرشماري سال 
 هشت در عاملي تحليل نتايج، دهدمي نشان تحقيق هايخانوار بدست آمد. يافته 262تعداد نمونه الزم 

هاي كه از طريق كاهش آب نمودند. مهمترين عاملي تبيين را واريانس درصد 99/66 و گرفته دسته قرار
 و آب منابع و تسهيالت درياچه اروميه موجب مهاجرت فصلي روستائيان شده است شامل: عامل درآمد،

  باشد. آالت و عامل تنوع درآمدي و همكاري جمعي ميماشين و هانهاده خاك، عامل مديريت،
 ميه، تحليل عاملي، شهر چهاربرج.ها: مهاجرت، درياچه اورواژهكليد
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  طرح مسئله

- فعاليت در را هميم نقش همواره زيرزميني هايآب و هابندانآب آبگيرها، ها،رودخانه ها،تاالب ها،درياچه

 دارند هدهع به زيستيتنوع حفظ و انسان اصلي هاينيازمندي دامداري، آبزيان، توليد همچون كشاورزي هاي
 زمين هايسيستماكو ارزشمندترين از يكي عنوان به هادرياچه ميان، اين در ).442: 1396، (باراني و همكاران

 باشندمي دارا را متعددي اجتماعي اقتصادي، طبيعي، ارزش و بوده زيستي متنوع بسيار كاركردهاي داراي
 هر رويش انطرف امك يك از اين شرايط و دارند را خود خاص شرايط و خاك آب). 1 :1388 دوست،نظري(

 يك هيچ در را كه بعضاً نظيرزيستي بي هايگونه ديگر طرف از و سازدميسر نمي را جانداري هر زيست و گياه

برابر  10) و حدود 2: 1390دهند (آستاني و همكاران، مي پرورش شوند،يافت نمي طبيعت ديگر هايزيستگاه از
  ). Ramsar Convention, 2006: 110دارند ( هاي زراعي ارزش اقتصاديبرابر زمين 200ها و جنگل
نسبت  ) وCavallo, 2010: 183هستند ( مواجه زيادي با مخاطرات غني هاياكوسيستم اين، اين وجود با

ب را تخري ترينطي زمان باالناپايدار بشر را متحم شده و  عهاز توس ناشي خسارتها بيشترين به ديگر سيستم
با  كشورمان هاي داخليدرياچه هاي اخير،دهه در طوري كه). به506: 1394ن، اند (افتخاري و همكاراداشته

قرن  يك در نحوي كه به دارد، ادامه فرآيند همچنان نيز اين و بوده روبرو سطح كاهش اي باقابل مالحظه سرعت
). اين Wetland International, 2005: 18ند (شده نابود و بين رفته از هادرصد تاالب 50 حدود اخير در

 هايمينكه موجب از بين رفتن زطوريمسئله به يك چالش جدي در نقاط مختلف جهان تبديل شده است، به
وري در واحد سطح بخصوص در نواحي روستايي شده است كشاورزي كاهش محصوالت كشاورزي و بهره

)Walters,Shrubsole, 2003: 369.( 

 شمار به هادرياچه و هاتاالب حيات براي اساسي و مهم ديداتته از بشري هايبه عقيده محققان فعاليت 
 بدون، ايتوسعه-عمراني هايپروژه قالب در عمدتاً، هافعاليت گونه ). اينM.E.G.I.F, 2009: 2رود (مي

، اقتصادي مفيد آثار رغمعلي، هاييپروژه چنين انجام. گيردمي صورت آنها محيطيزيست آثار و ابعاد به توجه
باشد  ارزش با ايهاكوسيستم اين از حفاظت براي اساسي تهديدي تواندمي محيطيزيست تبعات به توجه ونبد
)Sands, 2003: 544داري پاي براي اساسي تهديد داخلي هايدرياچه بخصوص و هادرياچه رفتن بين ). از

 ايي و تثبيتدر اقتصاد روست اساسي نقشي دليل اينكه،روند بهمي شماربه كشاورزي بخش و روستايي مناطق
 آب منابع و آب كيفيت بهبود، وحش حيات براي زيستگاهي، فرسايش، سيل كنترل: مانند كشاورزي هايفعاليت

از  سياريبراستا، ). در اينBurton, 2009: 2دارند ( زميني، گسترش گردشگري، پايداري جمعيت و غيره زير
- مي اند كهتهكشور را الگوي فعاليت و زندگي دانس هايتاالبي نابود داليلزيست كشور عمده متخصصان محيط

ب پسا هخلييستي، تزهاي رويه از گونهطبيعي، برداشت بي حقابهتوان به مواردي مانند تغيير كاربري، عدم رعايت 
 ايهفعاليت ، صيد و شكار بيش از ظرفيت وهاتاالبصنعتي و خانگي به  هايفاضالبكشاورزي، مواد زايد و 

  ).506: 1394(افتخاري و همكاران،  اشاره كرد هاتاالباقتصادي در حريم 
باشد مي اروميه درياچه معرض خشك شدن قرار گرفته در ايران در اخير هايسال در كه ايدرياچه ترينمهم

، رانيعم هايپروژه جمله از متعدد عوامل دليلاين درياچه داخلي به. )69: 1392(محمدي يگانه و همكاران، 
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 موجبات كه شده مواجه غيره و سد احداث، سطحي آب منابع از حد از بيش استفاده، پياپي هايخشكسالي
زيادي را در ابعاد  هايهزينةو  )Hassanzadeh et-al, 2012: 1( است آورده فراهم را آن آب سطح كاهش

(مجنوني و همكاران،  ه استمحيطي متوجه ساكنان روستايي پيرامون خود كرداقتصادي، اجتماعي و زيست
 حتي و بازدهي كاهش شده و موجب منطقه كشاورزي مزارع به نمك انتقال ). اين وضعيت موجب70: 1396
 كاهش، روستاييان درآمد كاهش، جمله از هايآسيب نهايت در و كشاورزي محصوالت كشت زير سطح كاهش
گرديده  غيره و كشاورزي به وابسته و تبديلي، جانبي نايعص افتادن رونق از، مولد اشتغال، استان و منطقه در توليد

نجر به بيكاري، افزايش فقر، مهاجرت و جابجايي ساكنان ). همچنين، تدام اين امر م89: 1398است (والئي، 
(عليائي و  شودهاي اجتماعي و ... ميها و آسيبروستاها و شهرهاي كوچك حاشيه منطقه، افزايش بزهكاري

 ).104: 1397همكاران، 

 با و ار داردشمالي شهرستان مياندوآب قر آبادمرحمت شهر چهاربرج و روستاهاي پيراشهري آن در دهستان
 هايينزم شدگي شور و اراضي سطح كاهش با اخير هايسال طي اورميه درياچه با همجواري وجود به توجه

ت شروع شدتان بهان و نيروي كار اين دهساست و با توجه با اينكه در يك دهه اخير جوان بوده مواجه كشاورزي
 فهد با اضرح حقيقت اند،به مهاجرت فصلي به شهرهاي بزرگ از جمله تهران، تبريز، شيراز  و ... را آغاز نموده

اشهري شهر در مهاجرت فصلي جوانان روستاهايي روستاهاي پير اورميه درياچه آب سطح كاهش اثرات بررسي
لت كاهش آب سوال كه آيا پائين بودن درآمدهاي پايدار و متنوع به ع اين به يپاسخگوي پي در چهاربرج و

شد؟ باه ميدر محدوده مورد مطالع هاي فصلي جوانان روستاييدرياچه اروميه مهمترين عامل ايجاد مهاجرت
  است. شده تدوين

  مباني نظري تحقيق

 رددامه داها پس از آن ايابد و سالاي است كه با رسيدن مهاجران به مقصد خاتمه نميمهاجرت پديده
ن است كه هاي جديد آهاي مهاجرت، مهاجرت فصلي نيز از گونه). در ميان انواع گونه523: 1397(قاسمي، 

 به گذرا طورهب تودارو آن از قبل چه اگر). Rao, 1994: 3( شد بيان 1970 يدهه در بار اولين آن براي مفهوم
ئه شده است. از مهاجرت فصلي تعاريف گوناگوني ارا ).111 :1390همكاران،  و سلماني( بود كرده اشاره آن

 وها رفته يژه شهروها كه كشاورزان در مواقع بيكاري به مناطق ديگر به اي معتقدند به آن دسته از مهاجرتعده
ود باز تاي خوسپردازند و با شروع فصل كشاورزي به ري خدمت در آن مناطق ميچند ماهي از سال را به ارائه

  ).296 :1385گردند، مهاجرت فصلي گفته مي شود (چيذري و همكاران، مي
 سريع توسعه يافته و در حال توسعه،هاي روستايي در كشورهاي توسعهسگونتگاه مطالعه ترين هدف ازمهم

- به مهم عوامل از ركا نيروي فصلي مهاجرت مهم، امر اين ازريابي براي و منظور همينو به باشدمي و پايدار آنها

). و از مهمترين داليل عدم 21: 1395به نقل ازويسي و همكاران،  Gerard & Gill, 2003: 1آيد (مي شمار
روند. زيرا جوانان روستايي امروزه داراي تحصيالت دانشگاهي بوده و شمار ميتحقق اهداف توسعه روستايي به

 :Odhiambo, Edwy, 2000كنند (روستايي ايفا مينقش اساسي و مهم در جهت رسيدن به توسعه نواحي 

شوند و با خروج آنها از روستا، عمالً توسعه روستايي با ). همچنين سرمايه انساني براي روستاها محسوب مي3
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). به همين جهت، تمامي كشورهاي در حال توسعه، مهاجرت 41 :1390گردد (پناهي و پيشرو، كندي مواجه مي
 هايدهه ). با وجود اين، در92 :1382دانند (طاهر خاني، مهمترين مسئله جمعيتي خود ميجوانان روستائي را 

 ادبيات و است شده تبديل توسعه در حال كشورهاي در اقتصادي و اجتماعي مهم عامل يك به اخير مهاجرت
 امروز به تا اما،. است آمده پديد كشورها اين از بسياري در مهاجرت از ناشي عواقب و علل خصوص در غني

 Görlichو توجهي به آن نشده است ( گرفته قرار غفلت مورد و بوده نسبي يمسئله فصلي مهاجرت پديده

and Trebesch ,2008: 107.(  
 ,Bilirشهري ( به روستايي مناطق است كه از از اشكال مهاجرت نوع ترينمهم ايفصلي و دايره مهاجرت

 استراتژي ترين اجزايدوامبا از يكي و دهدرخ مي كافي درآمد و شتغالا كار، به دستيابي )، براي1781 :1010
 بحراني زمان فقط در مهاجرت نوع اين. باشدمي كنند،مي زندگي روستايي مناطق در كه مردمي براي معاش امرار
يان مهم آنچه در اين م .)Deshingkar and Start, 2003: 5شود (مي انجام شديد فقير با مقابله و بقا براي

 & Brauw(  ها، يعني فصلي بودن و ماهيت تكرار شونده آن استاست، دو ويژگي بارز اين گونه مهاجرت

Hiragaya, 2004: 7قانوني غير كارهاي انجام و ندارند همراه به را خود خانواده معموالً فصلي ). مهاجران 
 قبول به مجبور كنند وزندگي مي نامنظم رتصو به خود كوتاه اقامت به با توجه و دهندمي نشان زيادي عالقه

- ولي مجدداً نزد خانواده خود بر مي )Okolski, 2004: 88( باشند مي مختلف شرايط تحت سخت كارهاي

). Brauw & Hiragaya, 2004: 8كنند (گردند و دوباره بين فصول فعاليت در مزرعه، اقدام به مهاجرت مي
 نوع اين اينكه جمله از دارد، مهاجرت اشكال ساير با نيز هاييتفاوت نديهمان وجود با فصلي مهاجرت كار سازو

-به فصلي مهاجران جانب از ارسالي هاي پول يا شده كسب درآمد انتقال. دارد مبدا در را تاثير بيشترين مهاجرت

 يا ايحواله هاييگذارد. پولمي تاثير محلي اقتصاد بر ها،هزينه در جوييصرفه امكان و شهر در زندگي نوع دليل
 بر مثبتي اثر شود، گذاريسرمايه توليد يا و مصرف در اينكه از نظر صرف شودمي روستا وارد كه ارسالي

   ).3 :1384 اسكلدون،(دارند  اقتصادي شكوفايي
علت اصلي مهاجرت فصلي كمبود زمين است در واقع كمبود زمين نسبت به جمعيت، عامل اصلي تصميم 

وستايي به مهاجرت به مناطق ديگر مي باشد. از عوامل ديگر موثر بر مهاجرت فصلي، نابرابري گيري كارگران ر
 :Haberrfeld et al, 1999اي در رشد اقتصادي بويژه نابرابري در توسعه صنعتي و كشاورزي (هاي ناحيه

 & Bjarnasonردي (ف بين روابط و خانواده كشاورزي و ساختار هايفعاليت از ناكافي حاصله )، درآمدهاي47

Thorlindsson, 2006: 3) نبود درآمدهاي مورد انتظار ،(Khosroshahi, 2000: 11 حفظ و باال بردن ،(
باشد. بنابراين، مهاجرت فصلي معلول يك عامل ) و ... مي113 :1390 همكاران، و معيشت خانوار (سلماني
ر بوجود آمدن مهاجرت فصلي و چرخشي نقش اي از داليل ذكر شده درود كه مجموعهخاصي نسيت، گمان مي

داشته باشند كه بسته به شرايط نواحي، ممكن است نقش يكي از اين عوامل مهمتر باشد. از آن جا كه مهاجران 
 & Deshingkarشوند، آمار دقيقي از آنها در اختيار نيست (فصلي در آمارگيري جزو روستاييان شمرده مي

Farrington, 2009: 25ميليون نفر  120ميليون نفر و در چين  200شود در هند نمونه، برآورد مي ). براي
  ).Mendola, 2006: 2آيد (مهاجر فصلي وجود دارد، ولي در آمارگيري ها از آنها سخني به ميان نمي
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 توان بدست آوردن سرمايه مالي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي را ذكر كرداياي مهاجرت فصلي ميزاز م
 به روستايي فصلي جوانان هاي فصلي يا مهاجرت). ولي با اين وجود، مهاجرت21: 1395يسي و همكاران، (و

 افزايش كه، موجببطوري نمايد.مي ايجاد شهرها براي زيادي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، مشكالت شهرها
شود مي اجتماعي هايويكجر افزايش و نشين آلونك مناطق توسعه فقر، گتوهاي ها،شهرداري خدمات هزينه

ها بايد نسبت به . براي جلوگيري از مهاجرت آنان و بروز چنين مشكالتي در شهرها دولت)294: 1387 شكوئي،(
 Shahnazها، آموزشهاي كاربردي و ايجاد فرصتهاي شغلي در مناطق روستايي اقدام كند (تقويت زير ساخت

Hamid, 2010: 14 .(  
  پيشينه تحقيق -1-2

 :1367 بار مايكل تودارو در مورد مهاجرت فصلي يا چرخشي بحث كوتاهي كرده است (تودارو، نخستين
اي به بررسي تاثير مهاجرت فصلي نيروي كار بر كشاورزي و ارتقاي استاندارهاي زندگي ). دبراو نيز در مقاله87

دارد و استاندارد هاي زندگي  آنها در ويتنام پرداخته و نتيجه گرفته كه مهاجرت فصلي، اثر مثبت بر كشاورزي
به نقل از سلماني و همكاران،  Debraw, 2007: 430برد (روستايياني كه مهاجرت فصلي دارند را باال مي

هاي اخير در زمينه مهاجرت هاي داخلي و خارجي مختلفي كه در سال). همچنين تعدادي از پژوهش15: 1391
  رده شده است.) آو1فصلي صورت گرفته است در جدول شماره (

  هاي صورت گرفته در مورد مهاجرت فصليپژوهش -1جدول 

 خالصه نتايج پژوهش و سال محققين

  )1383عفتي (
ردسال خراد وارد شدن اف و مهاجرت مردان و ماندن زنان در روستا موجب افزايش حجم كار زنان روستايي

يش ، افزاي، تغيير روابط خانوادگيهاي روستايو مسن به كار كشاورزي و دامداري، افزايش مسئوليت
  شده است... افزايش مشكالت زنان روستايي و استقالل زنان، تغيير در شيوه زندگي،

  )1388قاسمي سياني (
قات ان اونتايج تحقيق دو نوع پيامد مثبت چون بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش آگاهي جوانان و گذر

 ردن نسبترهم خوخانواده در روستا و مسائل مرتبط با آن به بفراغت جوانان و منفي قطع ارتباط جوان با 
  نشان مي دهد.را جنسي در روستاها و شهرها 

       شمس الديني، گرجيان
)1389(  

د يان، حدون مياعوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، طبيعي در مهاجرت روستاييان دهستان موثر بوده اند. در
شتر را مد بيلعه عوامل اقتصادي از جمله جستجوي شغل و دستيابي به درآدرصد از مهاجرين مورد مطا 80

  ترين دليل كوچ ذكر كرده اند.مهم

سلماني و همكاران 
)1390(  

ارهاي خانو ايهاي سرمايهمهاجرت فصلي خانوارهاي روستايي در شهرستان سروآباد اثر مثبتي بر دارايي
سيب آكاهش  وهاي معيشتي خانوار، كاهش فقر فتن داراييداراي مهاجر فصلي داشته كه نتيجه آن باال ر

  .پذيري خانوارهاي روستايي بوده است
پناهي و پيشرو 

)1390(  
ي قتصاداعوامل اجتماعي و فرهنگي نقش مهمي در مهاجرت جوانان روستايي داشته است. هرچند عوامل 

  تاثير نبوده است.بي
ويسي و همكاران 

)1395(  
ت فصلي وار و فاصله از شهر در به وجود آمدن مهاجرايي دو عامل ميزان زمين خانفض -از عوامل مكاني

  .نيروي كار روستايي در شهرستان سروآباد نقش دارند
Haberrfeld et al 

  ند.كندا ميست پيدخانواده هايي كه نيروي كار مهاجر دارند به درآمد باالتري نسبت به خانواده هاي ديگر   (1999)

Gill, G (2003)  ست.رتفاع ااويزه فضايي، به –هاي تحقيق نشان داده كه شروع مهاجرت فصلي، معلول شرايط مكاني يافته  
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Brauw and 

Harigaya 

(2004) 

باعث  مراه اين ها دارند كمد كمتري نسبت به ساير خانوادهآكنند درهايي كه در مهاجرت شركت ميخانواده
  منظور كاهش فقر شود.تشويقي مهاجرتي به شده دولت مستلزم به ارائه سياست هاي

tark and Simon 

Fan (2007)  .نتايج اين پژوهش نشان داد كه مهاجرت فصلي نقش مهمي در اقتصاد خانوارهاي مهاجر دارد  

Ajay & kumar, 

(2014) 

ر بومي د جتماعيِهاي اكولوژيك و ادر تحقيقي در مورد ماديا پرادش هندوستان به اين نتيجه رسيدند چالش
ت فصلي مهاجر گييرد در مقياس ُخرد فهمي ازشود و در نهايت نتيجه ميمبداء باعث اجبار به مهاجرت مي

  .وجود ندارد
  1398اي، مأخذ: مطالعات كتابخانه

  روش شناسي تحقيق

تحليلي است، به منظور جمع آوري  -تحقيق حاضر از نوع هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي
اي و پيمايش ميداني (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه)، در محدوده مورد مطالعه العات از مطالعات كتابخانهاط

آباد شمالي استفاده شده است. قلمرو مكاني اين تحقيق روستاهاي پيراشهري شهر چهاربرج، دهستان مرحمت
در سواحل حاشيه جنوبي  اهاروست همه كه باشدمي روستا 8 داراي دهستان شهرستان مياندوآب است. اين

 تمام و نشد انجام گيرينمونه روستاها بودن كم علت به و اندشده واقع ايجلگه منطقه كامالً درياچه اورميه و در
گرديدند. بنابر سرشماري مركز آمار ايران، جمعيت اين دهستان در سال  محسوب آماري جامعه جزء روستاها

 262 تعداد كه )15: 1395خانوار بوده است (مركز آمار ايران،  2803اراي نفر و همچنين د 10294 برابر 1395
شدند.  انتخاب انجام تحقيق و بر اساس فرمول اصالح شده كوكران براي ساده تصادفي گيرينمونه طريق از نفر

 انتخاب منظور به برابر فرصت اصل تا گرفت انجام ساده تصادفي صورتبه روستا، هر سطح در خانوارها انتخاب
بررسي  جهت اينامهپرسش مطلوب، نتايج به دستيابي منظوربه و اساس اين بر. باشد شده رعايت خانوارها

علل مهاجرت فصلي به مربوط معرف 35 و مولفه 5 در مطالعه مشكالت ساختاري كشاورزي در محدوده مورد
 روش از استفاده با تحقيق پرسشنامه پايايي سطح. )2شد (جدول  تدوين مطالعه مورد دهستان جوانان روستايي

 اطالعات تحليلوتجزيه  جهت ادامه در. باشدمي هانرمال بودن داده بيانگر كه آمد بدست 616/0 كرونباخ آلفاي
   .است شده استفاده اصلي هايمولفه تحليل شيوه به و عامليتحليل از آمده دست به

  ها و معرف هاي تحقيقمولفه - 2جدول 

  عرفم  مولفه

  

  

  درآمد

روستا،  در شاورزيبا ك مرتبط غيرزراعي اشتغال ايجاد امكانغيركشاورزي، نبود  اشتغال فرصتهاي افزايش نبود امكان
 هاياز فعاليت حاصل مستقيم درآمد افزايش امكانهاي دامداري، عدم فعاليت از حاصل درآمدهاي افزايش امكانعدم 

ي دولت در سرمايه گذاركشاورزي، عدم  درفعاليتهاي خانواده اعضاي يرسا و زنان همكاري عدم امكانكشاورزي، 
در  گذاريسرمايهعدم ايجاد تسهيالت انبارداري و فرآوري مواد غذايي، عدم  ،بخش كشاورزي و صنايع وابسته

 ارتباط در ييانروستا فني مهارت و تجربه كمبود يا فقدانفعاليت هاي كشاورزي و صنايع مكمل توسط ساكنان بومي، 

  .كشاورزي اقتصادي غير هايفعاليت با

تغيير شيوه هاي توليد 

  كشاورزي

شت در ككاهش تنوع  امكانبازاري،  و نقدي محصوالت كشت امكانآبي،  به ديم از كشت الگوي در تغيير امكان
ترويجي،  اصول تيرعا با دامداري هايبهبود شيوه امكانكشاورزي،  محصوالت بيمه از استفاده امكان هاي آبي،زمين
  ها.دام نژاد كيفي بهبود امكان

استفاده از روشهاي نوين  امكانكشت،  فرايند در آالت و ماشين ها نوآوري بكارگيري با هاي هزينه كاهش امكاناستفاده از نهاده ها و 
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عمليات  در آالت ماشين از قعبمو استفاده ، امكاندر مزارع ماشين آالت و ادوات از صحيح استفاده ، امكانآبياري  ماشين آالت
  حضور مداوم مروجان.، ...و) سم (بذر، كود، ه ها نهاد بموقع خريد و تأمين توانايي ، امكانكشاورزي

 ي، عدم وابستگيصورت گروهبه اعتبارات از استفاده به ميل ،خانوارها جهت دريافت وام براي انداز الزم پس امكان  استفاده از تسهيالت

  بارات مناسب توسط بانك.عدم ارائه اعت، و روستائيان اعتباري نظام ميان متقابل ها، وجود اعتمادواسطه مالي منابع به

 امكانكشت،  يبرا زمين سازيآماده عمليات وجود ، تراراضي بزرگ دسترسي به امكاناراضي،  يكپارچه سازي امكان  توسعه منابع آب و خاك
آبي توسط مردم  زيركشت هايزمين خاك تسطيح در گذاريسرمايه ، امكانن آناستفاده بهينه از منابع آب و هدر رفت

  و دولت.

همكاري، مديريت و 

  تصميم گيري جمعي

 هشيو بهبود انامكميان كشاورزان، عدم وجود شركت هاي نعاوني و سهامي زراعي فعال،  گروهي فعاليت انگيزه وجود
 از فادهاست امكانادوات كشاورزي،  و آالتماشين مشترك دخري عدم امكانزمين،  قطعات و اراضي مديريت هاي

  بذر. و كشت نوع در گزينش كشاورزي مروجان هايراهنمايي
عليپور و  ؛62، 1384؛ افتخاري و عينالي، 143، 1391؛ تقوايي و بسحاق، 159، 1391؛ حيدري ساربان، 62، 1385مأخذ: افتخاري و همكاران، 

  1392اران،، يوسفي و همك1392همكاران، 

  منطقه مورد مطالعه
اورميه و در آباد شمالي و در جنوب درياچهسال در دهستان مرحمت 750شهر چهاربرج به قدمت بيش از 

 6 و درجه 37 عرض در و شرقي يدقيقه 52 و درجه 45 جغرافيايي طول در شمال غربي شهرستان مياندوآب و
 شعبانلو، قپچاق، هاينام به روستا 8 داراي دهستان اين. )1كل است (ش شده واقع و استوا خط از شمالي يدقيقه

كه در پيرامون شهر  باشدمي اوبه ازون و جديد خزينه انبار قديم، خزينه انبار آغداش، منصورآباد، حصاري،ابراهيم
توليدات هاي اخير به دليل كاهش راندمان اند. اين روستاها در سالاي پراكنده شدهچهاربرج به صورت دايره

  . )1390 ايران، مركزآمار(اند هاي فصلي جوانان روستايي مواجهه شدهكشاورزي به افزايش مهاجرت

  
  : نقشه موقعيت سياسي شهر چهاربرج و روستاهاي پيرامون1شكل 

  

 هالكوخان زمان به سينه به سينه ادبيات طبق و گرددمي باز قبل سال هزاران به اين دهستان تاريخي سابقه
 هايجنگل اورميه، درياچه: جمله از جغرافيايي و هوايي آب شرايط به توجه با كه رسدمي مراغه در حاكم غولم

 وجود به توجه با و گوسفند و اسب نگهداري محل و مناسب شكارگاه شامات، به معروف كليومتري صد چند
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 باغباني زراعت، وجود و است ودهب باغباني و كشاورزي براي مناسبي مكان قپچاق دشت مانند بزرگ، هايدشت
است (والئي،  شد منطقه اين در سكونت رونق و مناطق ساير از مردم مهاجرت باعث حياتي ديگر امكانات و

1398 :56(.  
  هابحث و يافته

 طالعهمبراي تعيين ضرايب مولفه هاي مربوط به متغيرهاي اثر گذار بر مهاجرت فصلي محدوده مورد 
ي ز جمله روشهاتحليل عاملي ا. شد عاملي به روش تجزيه به مولفه هاي اصلي استفاده لتحلي روش از روستايي

يا  رهامتغي اهشك براي اساساً عاملي چند متغيره است كه در آن متغيرهاي مستقل و وابسته مطرح نيست؛. تحليل
 با(ضافي ا يرهايمتغ حذف پژوهش اين در ها داده از كاهش هدف. رود مي كار به متغيرها ساختار شناسايي

. باشد مي تغيرهابين م پنهان روابط بررسي شناسايي ساختار از است و هدف متغيرها كل از) زياد خيلي همبستگي
  .است شده آورده از آنها حاصل نتايج و ها تحليل ادامه در

 جدولي از ستا عبارت داده ها ماتريس .باشدمي داده ها ماتريس تشكيل مرحله اولينها: تشكيل ماترسي داده
 35 برابر در دهستان 1 مرحله اين در. بود ها خواهددهستان شامل آن سطرهاي و متغيرها شامل ستونهاي آن كه

در ادامه  .است شده آورده 2 جدول در مطالعه مورد متغيرهاي .است داده را مطالعه مورد ماتريس تشكيل متغير
هاي توليد كشاورزي، ساس متغيرهاي درآمد، تغيير شيوهنتايج آماري حاصل از اجراي مدل تحليل عاملي بر ا

-ها و ماشين آالت، استفاده از تسهيالت، توسعه منابع آب و خاك، همكاري، مديريت و تصميماستفاده از نهاده

مي  0,623برابر با  kmoدهد؛ معيار و نتايج آزمون بارتلت نشان مي kmoگيري جمعي انجام شده است. معيار 
  ).3 جدول( ي مدل تحليل عاملي و بيانگر مناسب بودن آن براي پژوهش استييد كنندهباشد كه تا

  ر سطح معناداريدآزمون بارتلت  -3جدول 

مقدار  تحليل مورد مجموعه
KMO 

  درجه آزادي مقدار بارتلت
داري

سطح 
 .000 561 7370,943  .623 اثرات كاهش سطح آب درياچه اورميه در مهاجرت فصلي  معني

  1398هاي تحقيق، ذ: يافتهمأخ

 دانستن براي بعد يباشد در مرحله مي Rنوع  از عاملي تحليل اينكه به توجه باهمبستگي:  ماتريس يمحاسبه
 آورده اينجا در اه داده زياد دليل حجم به كه است شده استفاده همبستگي ماتريس متغيرها از بين دروني ارتباط
 بعد ي مرحله رد كه آيد مي دست متغيرها به بين همبستگي ماتريس از ستفادها با ها استخراج عامل. است نشده

  .شود پرداخته مي آن به

 از يك هر نسبي اهميت و عوامل مشترك عاملي، ماتريس از استفاده با سوم يمرحله درها: عامل استخراج
 روش در .گرددمي محاسبه صفر ويژه غير مقادير تمامي براي ويژه بردارهاي سپس. گردد معلوم مي متغيرها
 مقادير كه باشند مهمتري مي نقش داراي و بوده برخوردار بااليي از اهميت تحليل براي عاملهايي عاملي، تحليل

 بزرگ ويژه مقادير داراي آنهايي كه آمده، دست به هايعامل ميان از منظور بدين .باشند داشته يك از بزرگتر ويژه
 نمودار از هاعامل بهينه تعداد تعيين براي ادامه در .است شده انتخاب اصلي هايلعنوان عام به بوده يك از تر

Scree Plot است شده استفاده .  
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درصد   99/66كنند. يعني مي تبيين را متغيرها كل درصد واريانس 99/66مجموعاً  شده هاي استخراجعامل
يچيدگي پ توانمي داريمعني طوربه اينبنابر .است داده شده توضيح اصلي عامل در هشت تغييرپذيري از

  كاهش داد. رهامتغي از درصد 01/33فقط  دادن از دست با عامل، هشت اين از استفاده با را متغيرها يمجموعه

 هاعامل دوران

 ميان روشهاي از. آيد دست به اي ساده ساختار تا دهند دوران مي را هاعامل مطلوب حالت به رسيدن براي
 با شده داده تغيير توضيح تجمعي درصد ها،عامل چرخش. است استفاده شده واريمكس روش از هاعامل دوران
 مي هاعامل از يك هر در ميزان) بيشتري يكنواختي با( تغيير باعث اما. دهدتغيير نمي را استخراجي هايعامل
  .)4شد (جدول  خواهد نيز تر راحت تفسير موجب عامل هر شده واريانس تبيين كل در تغيير. شود

  دوران از بعد عامل هر براي شده داده توضيح واريانس مقدار و اصلي عاملي ): بارهاي4جدول (
- تعداد عامل

  ها
 درصد واريانس مقدار ويژه نام عامل

درصد واريانس 
 تجمعي

 19,87 19,87 6,75 خاك و آب منابع و تسهيالت درآمد،  1

 29,52 9,64 3,28 آالت ماشين و ها نهاده مديريت،  2

 36,87 7,35 2,50 تنوع درآمدي و همكاري جمعي  3

 44,00 7,12 2,42 تسهيالت دولتي و خاك آب، منابع توسعه  4

 50,50 6,49 2,20 توليد هاي شيوه تغيير  5

 56,58 6,08 2,06 فردي مهارت و تجربه  6

 62,20 5,61 1,91 گذاري سرمايه  7

 66,99 4,78 1,62 تنوع شغلي و تصميم گيري جمعي  8
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  ها تجزيه و تحليل عامل

نهايي قادر باشد كه به تمي 75/6مقدار ويژه اين عامل  عامل اول درآمد، تسهيالت و منابع آب و خاك:
 8از ميان  متغير بارگذاري شده است. 8درصد واريانس را محاسبه و توضيح دهد. در اين عامل  87/19است 

 عاملي بار ويجي باتر اصول رعايت با دامداري هاي بهبود شيوه امكان عدم متغير عامل اين در بررسي ر موردمتغي
 از تغير عدم استفادهو م 971/0و روستائيان با بار عاملي  اعتباري نظام ميان متقابل ، متغير نبود اعتماد981/0

زمينه  در ار تأثير ، بيشترين965/0بار عاملي بذر با  و كشت نوع در گزينش كشاورزي مروجان راهنمايي هاي
شاخص  ار گرفتهها نشان مي دهد قراند. بررسي مهاجرت فصلي جوانان روستايي در مورد محدوده مطالعه داشته

جود وستگي ها همبدرآمد، تسهيالت و توسعه منابع آب و خاك در يك عامل بيانگر آن است كه بين اين شاخص
 ن دهستانوستاييارهاي دولتي و غير دولتي به ها و موسسهائه تسهيالت مناسب توسط بانكدارد. بطوري كه با ار

چه مرحمت آباد شمالي موجب بهبود وضعيت منابع آب و خاك بخصوص در بخش كشاورزي خواهد شد و هر
 جمعيت و يايدارپقدر كشاورزي يك كشور يا روستاي بهبود يابد ميزان درآمدها باالتر خواهد رفت و در نتيجه 

  ). 5جدول ( كاهش مهاجرت را در بر خواهد داشت
 64/9 است قادر تنهايي به باشد كهمي 28/3مقدار ويژه اين عامل آالت: ماشين و هاعامل دوم مديريت، نهاده

 بررسي مورد متغير 6 ميان متغير بارگذاري شده است. از 6درصد واريانس را تبيين و توضيح دهد. در اين عامل 
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 در را تأثير بيشترين 724/0 عاملي بار فعال با زراعي سهامي و تعاوني هايشركت وجود متغير عدم عامل اين در
دهد بين شاخص ها نشان مياست. بررسي مهاجرت فصلي جوانان روستايي در محدوده مورد مطالعه داشته

رگذاري شده اند همبستگي وجود دارد. آالت كشاورزي كه در عامل دوم باها و ماشينمديريت و استفاده از نهاده
ها باال هاي تعاوني و سهامي زراعي و نهادهاي محلي مانند شوراها و دهياريكه هر چه قدر قدرت شركتبطوري

    باشد، سطح مكانيزاسيون افزايش يافته و موجب بهبود درآمد و پايداري جمعيت خواهد شد.

ريانس را درصد وا 35/7باشد كه مي 50/2ويژه اين عامل  مقدار جمعي: همكاري و درآمدي عامل سوم تنوع
 عامل اين در ررسيب مورد متغير 3 ميان متغير بارگذاري شده است. از 3نماييد. در اين عامل توضيح و تفسير مي

زمينه  در را رتأثي بيشترين 771/0 عاملي بار وابسته با صنايع و كشاورزي بخش در دولت گذاريمتغير سرمايه
همكاري  دهد بينها نشان مياست. بررسي جرت فصلي جوانان روستايي در محدوده مورد مطالعه داشتهمها

ريت و مدي كه با افزايش ميزان همكاريجمعي و گروهي و تنوع درآمدي رابطه معناداري وجود دارد. بطوري
ها، گذاريسرمايه جمعي تصميمات گرفته شده در زمينه هاي مختلف بسود همه روستاييان خواهد بود و

نوع صادي و توع اقتها و خانوارها افزايش يافته و در نتيجه تنمشاركت، اعتماد و انسجام اجتماعي در بين گروه
  درآمدي روستاييان و پايداري جمعيت را به همراه خواهد داشت.

 12/7 وباشد مي 42/2در اين عامل مقدار ويژه   عامل چهارم توسعه منابع آب، خاك و تسهيالت دولتي:
 مورد متغير 4ميان  متغير بارگذاري شده است. از 4دهد. در اين عامل درصد واريانس را محاسبه و توضيح مي

 زمينه در را تأثير نبيشتري 790/0بانك با بار عاملي  توسط مناسب اعتبارات ارائه متغير عدم عامل اين در بررسي
 است.  مطالعه داشته مهاجرت فصلي جوانان روستايي در محدوده مورد

س را محاسبه و درصد واريان 49/6باشد كه مي 20/2مقدار ويژه اين عامل توليد:  هايشيوه عامل پنجم تغيير
 متغير عدم عامل اين در بررسي مورد متغير 2 ميان متغير بارگذاري شده است. از 2دهد. در اين عامل توضيح مي

 زمينه در را تأثير بيشترين 758/0 عاملي كشاورزي با بار اليتهايفع از حاصل درآمد مستقيم افزايش امكان
 ). 9است (جدول  داشته مطالعه مورد محدوده در روستايي جوانان فصلي مهاجرت

- ا تبيين ميدرصد واريانس ر 08/6باشد كه مي 06/2مقدار ويژه اين عامل  عامل ششم تجربه و مهارت فردي:

 كمبود يا غير فقدانمت عامل اين در بررسي مورد متغير 5 ميان اري شده است. ازمتغير بارگذ 5كند. در اين عامل 
 بيشترين 0.691 عاملي بار كشاورزي با غير اقتصادي هايفعاليت با ارتباط در روستاييان فني مهارت و تجربه
  است.  داشته مطالعه مورد محدوده در روستايي جوانان فصلي مهاجرت زمينه در را تأثير

كند. بيين ميتدرصد واريانس را  5,61مي باشد كه  1,91مقدار ويژه اين عامل هفتم سرمايه گذاري: عامل 
 گذاري سرمايه مكانمتغير ا عامل اين در بررسي مورد متغير 3 ميان از. است شده بارگذاري متغير 3 عامل اين در
 جوانان فصلي مهاجرت زمينه در را تأثير بيشترين 682/0 عاملي بار با زيركشت زمينهاي خاك تسطيح در

  است.  داشته مطالعه مورد محدوده در روستايي
درصد  78/4باشد كه مي 62/1: مقدار ويژه اين عامل شغلي و تصميم گيري جمعي عامل هشتم تنوع

 در بررسي مورد متغير 3 ميان از. است شده بارگذاري متغير 3 عامل اين دهد درواريانس را محاسبه و توضيح مي
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 760/0 عاملي بار با كشاورزي درفعاليتهاي خانواده اعضاي ساير و زنان همكاري امكان متغير عدم عامل اين
  ). 5است (جدول  داشته مطالعه مورد محدوده در روستايي جوانان فصلي مهاجرت زمينه در را تأثير بيشترين

  ها و متغيرهاي بار گذاري شده : عامل5جدول 

  ليبار عام متغيرها  عامل

منابع درآمد، تسهيالت و 
  آب و خاك

 0,950 روستا در با كشاورزي مرتبط غيرزراعي اشتغال نبود امكان ايجاد

 0,921  هاي كشاورزي و صنايع مكمل توسط ساكنان عدم سرمايه گذاري در فعاليت

 0,981  ترويجي اصول رعايت با دامداري هايامكان بهبودشيوه عدم

 0,144  حضور مداوم مروجان

 0,938  خانوارها جهت دريافت وام براي انداز الزم پس عدم

 0,971  و روستائيان اعتباري نظام ميان متقابل نبود اعتماد

 0,962  اراضي بزرگ تر امكان دسترسي به

 0,965  بذر و كشت نوع در گزينش كشاورزي مروجان هايراهنمايي از عدم استفاده

 ماشين و ها مديريت، نهاده
  التآ

 0,712  كشاورزي محصوالت بيمه از عدم امكان استفاده

  0,412  هاي نوين آبياريامكان استفاده از روش
  0,676  در مزارع ماشين آالت و ادوات از صحيح امكان استفاده

  0,675  امكان استفاده بهينه از منابع آب و هدر رفتن آن
  0,527  ميان كشاورزان گروهي فعاليت انگيزه وجود

  0,724  هاي تعاوني و سهامي زراعي فعالعدم وجود شركت

 همكاري و درآمدي تنوع
  جمعي

 0,639 هاي دامداريفعاليت از حاصل درآمدهاي عدم امكان افزايش

 0,771 سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي و صنايع وابسته

  0,749  ادوات كشاورزي و آالت ماشين مشترك عدم امكان خريد

منابع آب، خاك و  توسعه
  تسهيالت دولتي

 0,565  بازاري و نقدي محصوالت كشت امكان

 0,790  عدم ارائه اعتبارات مناسب توسط بانك

 0,606  اراضي يكپارچه سازي امكان

 0,759  استفاده بهينه از منابع آب و هدر رفتن آن امكان

  توليد هايشيوه
 0,758 كشاورزي هايليتاز فعا حاصل مستقيم درآمد افزايش امكانعدم 

 0,639  آبي به ديم از كشت الگوي در تغيير امكان

  فردي مهارت و تجربه

 0,691 كشاورزي غير هايفعاليت با ارتباط در روستاييان مهارت و تجربه كمبود

 0,510  كشت فرايند در آالت و ماشين هانوآوري بكارگيري هايهزينه كاهش امكان

 0,432 ...و) سم (بذر، كود، هانهاده بموقع خريد و نتأمي توانايي امكان

 0,644  صورت گروهي به اعتبارات از استفاده به ميل

 0,630  هاواسطه مالي منابع به وابستگي

  گذاري سرمايه
 0,649 عمليات كشاورزي در آالت ماشين از موقعبه استفاده امكان

  0,682  آبي توسط مردم و دولت تزيركش هايزمين تسطيح در گذاريسرمايه امكان
 0,395 عدم ايجاد تسهيالت انبارداري و فرآوري مواد غذايي

 گيري تصميم و شغلي تنوع
  جمعي

 0,447 غيركشاورزي اشتغال هايفرصت افزايش نبود امكان

 0,760 كشاورزي هايدر فعاليت خانواده اعضاي ساير و زنان همكاري عدم امكان

 0,574  هاي آبيكشت در زمينكاهش تنوع  امكان
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  گيرينتيجه

 آشكار و يبيكار چون داليليبه شهر به روستا از و خانواري فردي هايمهاجرت روند افزايش مجموع در
 رآمد،دواج، كسب دتحصيل، از روبنايي، ادامة و خدمات زيربنايي از برخي نبود يا روستا، ضعف اقتصاد در پنهان

قابل  غير يطبيع حوادث و سوانح در روستا، وقوع موجود شغلي هاي زمينه با تحصيلي تطابق مدرك فقر، عدم
- به باشد.ا ميهها و درياچههاي آبي مانند خشك شدن تالبو بروز بحران سيل، زلزله، خشكسالي چون پيشبيني

يي در روستا رين عامل مهاجرت فصلي جوانانهمين ترتيب طبق مطالعات ميداني و اظهار نظر مردم محلي مهمت
-به گذشته هايدهه طي اورميه كه درياچهباشد. بطوريمي اورميه درياچه آب سطح كاهش دهستان مورد مطالعه

 شروع غيره و نيزيرزمي هايآب از رويهبي استفاده انساني، عوامل آسماني، نزوالت خشكسالي، كاهش بروز دليل
 درآمد كاهش كشاورزي، محصوالت زيركشت سطح كاهش به منجر امر و اين است كرده شدن خشك به

 به وابسته و تبديلي جانبي، صنايع افتادن رونق از مولد، اشتغال كاهش منطقه، در توليد كاهش روستاييان،
 فتنر بين از زميني، زير هايآب سطح كاهش مراتع، رفتن بين از كشاورزي، اراضي شدن شور كشاورزي،

  .است شده روستايي جوانان فصلي مهاجرت موجب نتيجه در حبوبات و ميوه درختان
 - 2خاك  و آب منابع و تسهيالت درآمد، -1( دسته هشت در اثرات اين عاملي تحليل نتايج اساس بر

 و درآمد -5تسهيالت  و خاك آب، منابع توسعه -4درآمد و همكاري جمعي  -3آالت ماشين و هانهاده مديريت،
 -8خاك  و آب منابع و آالت ماشين از استفاده -7آالت ماشين و ها نهاده تسهيالت، -6توليد  هاييوهش تغيير

مهاجرت فصلي جوانان  در اورميه درياچه آب سطح كاهش اثرات واريانس درصد 66,99 و گرفته درآمد) قرار
 نتايج تحليل و تجزيه و مطروحهمباحث  از چه آن خاص طور به. نمودند تبيين را مطالعه مورد دهستان روستايي

استنباط كرد  توانبدست آمده مي دهستان مرحمت آباد شمالي در ميداني از مطالعات حاصل آزمون تحليل عاملي
شده  اساسي كه موجب مهاجرت جوانان اين دهستان به شهرهاي بزرگ و كوچك هايكه مهمترين عاملي

باشد كه به مي 75/6خاك مي باشد. مقدار ويژه اين عامل  و بآ منابع و تسهيالت عامل درآمد، -1عبارتند از 
درصد واريانس را محاسبه و توضيح دهد و مهمترين عامل براي مهاجرت فصلي  87/19تنهايي قادر است 
رود. بطوريكه كاهش آب درياچه اورميه موجب كاهش توليدات كشاورزي و شور شمار ميجوانان روستايي به

با  مرتبط غيرزراعي اشتغال دهستان شده است. اين عامل موجب شده تا امكان ايجادشدن اراضي كشاورزي 
ترويجي طبق اظهار نظر ساكنين وجود  اصول رعايت با ها دامداريروستاها كاهش يابد، بهبود شيوه در كشاورزي

ي هيچ گونه راهنمايي نظام اعتباري و روستائيان كاهش يافته و مروجان كشاورز نداشته باشد، اعتماد متقابل ميان
همين خاطر قدرت پس انداز براي خانوارها كاهش يافته و قدرت بذر انجام ندهند و به و نوع كشت در گزينش

 متغير عدم عامل اين آالت، درماشين و هانهاده عامل مديريت، -2 سرمايه گذاري براي ساكنين از بين رفته است
و سومين عامل، عامل تنوع درآمدي و  724/0 عاملي بار ل بافعا زراعي سهامي و تعاوني هايشركت وجود

 عاملي بار وابسته با صنايع و كشاورزي بخش در دولت گذاري متغير سرمايه عامل اين همكاري جمعي، در
است. هشتمين و آخرين عامل، عامل  زمينه مهاجرت فصلي جوانان روستايي داشته در را تأثير بيشترين -771/0

درصد واريانس را  78/4باشد كه مي 62/1گيري جمعي مي باشد كه مقدار ويژه اين عامل تصميمتنوع شغلي و 
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 زنان همكاري امكان متغير عدم آنها ميان از. است شده بارگذاري متغير 3 عامل اين دهد درمحاسبه و توضيح مي
هاي هشتگانه ثير را در بين عاملكمترين تا 760/0 عاملي بار با كشاورزي هايدر فعاليت خانواده اعضاي ساير و

 طور كلي بااست. به داشته مطالعه مورد محدوده در روستايي جوانان فصلي مهاجرت زمينه در مورد بررسي
 خودبسنده معيشتي و اقتصاد كشاورزي، هايفعاليت ركود و شهرها به روستايي اين دهستان جوانان مهاجرت
 به رو روستايي گسترده پدري، خانواده خانوادة از جوانان جدايي اب همچنين و نهاده نابودي به رو روستايي

 هايسال در روستايي جمعيت كاهش به توجه با نتيجه است. در شده كاسته پدر موروثي سلطة و نهاده اضمحالل
 از مهاجرت جلوگيري راه بهترين روستاها از فعال جوانان خروج و شهري روستا هاي افزايش مهاجرت و اخير
 و روستايي صنعتي نواحي ايجاد شهرها، در اجتماعي حاد مشكالت بروز و روستاها تخليه و كار جوياي نانجوا

  بود. خواهد روستايي جوانان براي اشتغال و ايجاد روستايي نواحي در صنعت استقرار
  منابع

هبردهاي توسعه ). را1394كار، افشين (افتخاري، ركن الدين عبدالرضا، نرگس، وزين، پور طاهري، مهدي و دانه -1
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