
  
بر  ديبا تأك ييبر اقتصاد روستا هياروم اچهيخشك شدن در ياثرات منف ليامكان تقل يبررس

  )ي، شهرستان مياندوآبآباد شمال(دهستان مرحمتي: مورد نمونه  نيگزيكشت جا يالگو
  3فاطمه فرج زاده، 2محمد والئي ،1دكتر عبداهللا عبداللهي

  يات علمي دانشگاه پيام نور مركز مياندوآبه-1 

  ريزي روستايي، دانشگاه تبريزو برنامه دانشجوي دكتري جغرافيا-2

  دانشجويي كارشناسي ارشد، جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه پيام نور مركز مياندوآب-3
valaei1365@gmail.com  

 

  1/06/1397تاريخ پذيرش:                                    29/5/1397تاريخ بازنگري:                                   27/5/1397: دريافتتاريخ 

  

  چكيده

 باشدين ميكيد بر كشت جايگزأهدف از تحقيق حاضر بررسي راهكارهاي تقليل اثرات خشك شدن آب درياچه اروميه با ت

ها و اطالعات از آوري دادهباشد. جهت جمعمي تحليلي-توصيفيبنابراين، تحقيق از لحاظ هدف كاربردي، از نظر ماهيت و روش، 

اي و ميداني (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است. قلمرو مكاني تحقيق دهستان مرحمت آباد مطالعات كتابخانه

باشد و به علت كم بودن روستاها نمونه گيري انجام نشد و همه روستاها روستا مي 8باشد كه داراي ب ميشمالي شهرستان مياندوآ

نفر  10146خانوار و  3014مركز آمار ايران داراي،  1395جزوء جامعه آماري محسوب شدند. اين دهستان طبق سرشماري سال 

خانوار به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند انتخاب  266ن تعداد جمعيت بوده است كه با استفاده از فرمول اصالح شده كوكرا

. جهت آمده است 081/0برابر با خانوارها با روش تصادفي ساده انجام گرفت. پايايي پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ 

و فريدمن) استفاده شده است. نتايج تحقيق  ايها و اطالعات از آمار توصيفي و آمار استنباطي (تي تك نمونهتجزيه و تحليل داده

شاخص بعد پايداري اقتصاد روستايي (درآمد، سرمايه، توليدات كشاورزي و اشتغال) باالتر از عدد  4نشان داد، ميانگين هر 

ا و شاخص توليدات كشاورزي ب 77/14و مقدار تي  63/3برآورد شده كه در اين ميان شاخص اشتغال با ميانگين  3مطلوبيت 

اند و در بين راهكارهاي بيشترين تاثيرات منفي را از خشك شدن آب درياچه اروميه متحمل شده 21/6و مقدار تي  38/3ميانگين 

بخشي اقتصاد روستايي تنوع«آباد شمالي راهكار مطرح در جهت تقليل اثرات منفي درياچه اروميه در روستاهاي دهستان مرحمت 

با » كم آبيبه تغيير الگوي كشت و كشت محصوالت مقاوم «و راهكار  89/3اي ميانگين رتبه با» در بخش زراعي و غيرزراعي

 مهمترين راهكارهاي مطرح اين زمينه از ديدگاه جامعه آماري شناخته شدند. 73/3اي ميانگين رتبه

  ي.آباد شمالتمرحم ن،يگزيكشت جا ،ييروستا اقتصاد ه،ياروم اچهيشدن در خشك ه،ياروم اچهيدر واژگان كليدي:
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  بيان مسئله

هاي اقتصاد كشاورزي و غير كشاورزي در مناطق روستايي است در شرايط اقتصاد روستايي شامل همه فعاليت

هاي توسعه عنوان محور  برنامهترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده و الزم است بهفعلي، كشاورزي مهم

 از و )16: 1389 ترين فعاليت در نواحي روستايي (مطيعي لنگرودي،كشاورزي مهم ).7 :1386(ياسوري، يرد قرار گ

 زراعت و كشاورزي محور حول در عمده هايتمدن است و اصوالً جامعه توليدي و اقتصادي فعاليت شكل ترينقديمي

 ,2001Clare :( استالمللي كشورها انكار ناپذير و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادي سياسي و بين گرفتند شكل

 شيافزا و يجهان يبازارها به هاآن محصوالت فروش ،هاي اقتصاديتامين كننده سرمايه براي ساير بخش كهبطوري ).22

 ارزان كار نيروي و خام مواد كننده و تأمين بوده فقر كاهش و توسعه جهت اقتصادي مهم بخش يك و يارز يدرآمدها

  .)1 :3921(واليي،  باشدمي صنعت بخش براي

هاي متعددي مواجه در شرايطي كه قرن بيستم به پايان رسيده است، هنوز هم نواحي روستايي با مسائل و چالش

آميز نبوده و نتوانسته است مسائلي همچون فقر، روستايي موفقيتاست؛ زيرا كه راهبردهاي گذشته در زمينه توسعه

زلزله، ). 2: 5138زيست را تأمين كند (افتخاري و مهدوي،محيطغذايي و پايداري اشتغال، مهاجرت، بهداشت، امنيت

توان به عنوان مخاطرات محيطي نام برد ها را ميسوزي جنگلآبي، آفات طبيعي، آتشفشان، و آتشسيل، خشكسالي و كم

يطي كه در كنند. از جمله مخاطره محپذيري بخش كشاورزي نقش اساسي ايفا ميكه داراي اثرات منفي بوده و در آسيب

پذيري و تخريب بخشي هاي اخير است كه باعث آسيبايران در حال رخ دادن است، كاهش آب درياچه اورميه در دهه

). خشكسالي يكي از بالياي 68: 1392يگانه و همكاران،(محمدي از اراضي كشاورزي در نواحي پيرامون خود شده است

اي مي خشك بسيار زياد مي باشد. اين پديده در هر منطقهو نيمه محيطي است كه فراواني آن به ويژه در نواحي خشك

زيست را تحت تأثير قرار دهد، هر چند كه گسترش آن متفاوت است برخالف خشكي تواند رخ دهد و انسان و محيط

ليم دهد و حالت طبيعي و نرمال از اقي دايمي اقليمي است، خشكسالي در مناطق خشك و مرطوب نيز رخ ميكه پديده

كاهش تقسيمي  خشكسالي در نواحي روستايي عبارتند از:از جمله آثار ). 64: 1386 باشد (سلطاني و سعادتي،مي

هاي كشاورزي)، تخريب هاي منفي در مناطق روستايي (در استفاده بهينه از زمينهاي شغلي در مزرعه، حساسيتفعاليت

ش منابع كشاورزي، امنيت و سالمت خانواده و تخريب كيفيت كاه هاي روستايي،و نابود اقتصاد روستايي و مهاجرت

  ).Edwards Gray Hunter ,2010 :11زندگي روستايي از جمله پيامدهاي خشكسالي در اين نواحي است. (

درياچه اروميه ). 3: 1392از جمله آثار خشكسالي در شمال غرب ايران خشك شدن درياچه اروميه است (والئي، 

رود، زيرا يك كوير يار بزرگ است و اگر اين درياچه خشك شود كشاورزي رو به نابودي مييك ثروت طبيعي بس

شود كه آب و شود و ابعاد اين كوير نمك باعث ميكيلومتر مربع تشكيل مي 400هزار و  4نمكي به وسعت بيش از 
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بع آبي منطقه به بخش درصد منا 90هواي منطقه تغيير كرده و نمك به سمت مزارع حركت كند. همچنين اختصاص 

هاي زير زميني در پي حفر چاه از داليل خشك كشاورزي، تبخير زياد در پي گرم شدن هوا و برداشت غيرمجاز از آب

اند در صورت خشك شدن ). كارشناسان ابراز داشته68: 1392يگانه و همكاران، شدن درياچه اروميه است (محمدي

ديل به هواي گرمسيري با بادهاي نمكي خواهد شد و زيست محيط منطقه را اين درياچه هواي معتدل منطقه تبكامل 

زيست منطقه و استان و نگهداري از منابع طبيعي براي ادامه حيات بايد همه شرايط تغيير خواهد داد.براي حفظ محيط

خطه كشور وابسته به براي زيست محيط درياچه اروميه فراهم شود چرا كه ادامه زندگي مردم و درختان و جانوران اين 

همچنين خشك شدن درياچه اروميه باعث از بين رفتن هزاران هكتار عرصه كشاورزي در  احياي درياچه اروميه است.

ميليون نفر در  3شود. كه كمترين پيامد ناشي از اين اتفاق بيكار شدن و كوچ نزديك به حوضه اين درياچه شده و مي

ها از اقتصادي، صنعتي، اجتماعي، ناپزيري در همه حوزهاست و اثرات جبرانآذربايجان شرقي و غربي  هاياستان

  )3: 1393زاده و همكاران،(ابراهيم گذاشته استفرهنگي به جا 

تواند لذا، در اين شرايط تغيير الگوي كشت در بخش كشاورزي و انتخاب الگوي كشت جايگزين مناسب مي

عنوان جزئي مهم در بخش هاي كشت جايگزين بهبرنامه ). چنانچه،48: 3921راهكاري مناسب به شمار بياييد (والئي، 

باشد كسب سود از سوي كشاورزان منوط بر پذيرش اين ريسك و قبول كشاورزي، با عدم حتميت و ريسك همراه مي

سودهاي بالقوه  هاي ناشي از شرايط آب و هوايي وهاي مديريتي است به اين معنا كه كشاورزان بايد بين زياناستراتژي

بر اين اساس و با توجه به  .)44: 1396قيداري و بهروز، (سجاسي هاي مديريتي توازن برقرار كنندبا استفاده از استراتژي

هاي موجود، تعيين الگوي كشت جايگزين به منظور انتخاب تركيبي از محصوالت براي كشت در يك واحد محدوديت

ت محصوالت مختلف پيش بيني قيمت آنها درباره حجم تقاضا، منابع آب و زراعي مشخص با توجه به خصوصيات كش

خاك در دسترس، نيروي انساني، تجهيزات كشاورزي و موارد مشابه ديگر به منظور پيشينه كردن سود آن واحد امري 

   ).210: 1389اسدي و زارع، نمايد (بنيميدر محدوده مورد مطالعه، ضروري 

در شمال غربي شهرستان مياندوآب واقع شده و با توجه به همجواري با درياچه  شمالي آباددهستان مرحمتلذا، 

دليل انتقال هاي كشاورزي و ناپايداري روستاها بههاي اخير با كاهش سطح اراضي و شور شدگي زمينطي سال اروميه،

محيطي و افزايش درآمد و پايداري نمك از درياچه مواجه بوده است. لذا مردم اين دهستان جهت مقابله با اين بحران 

روستاها و جلوگيري از مهاجرت دائمي و فصلي جوانان روستايي اقدام به كارآفريني و ايجاد مشاعل جديد 

چنانچه در روستايي قپچاق كشت زعفران رونق گرفته و در اند. هاي مختلف سطح روستاها نمودهغيركشاورزي در زمينه

زاديي مطرح شده اروميه كشت گياهان مقاوم به شوري در جهت بيابانشيه درياچهروستايي آغداش و در اراضي حا

هدف از پژوهش حاضر بررسي امكان تقليل اثرات منفي خشك شدن درياچه اروميه بر اقتصاد نواحي لذا  است.

ر در تالش باشد. همچنين تحقيق حاضآباد شمالي) ميروستايي با تأكيد برالگوهاي كشت جايگزين (دهستان مرحمت

  است تا به سواالت زير پاسخ دهد:
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اجراي الگوي كشت جايگزين مي تواند باعث تقليل اثرات خشك شدن درياچه اروميه در اقتصاد روستايي  . 1

  گردد؟

محدوده چه راهكارهايي جهت تقليل اثرات منفي خشك شدن آب درياچه اروميه در نواحي روستايي  . 2

 مورد مطالعه وجود دارد؟

  مباني نظري

  وسعه كشاورزيت -

 فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي عوامل و محيطي شرايط مانند پذيري تغيير عوامل كه است فرآيندي توسعه كشاورزي«

 محصوالت توليد زمينه در تكنولوژي كارگيري به حاصل تغييرپذيري اين از بخشي. »گذارندمي تاثير آن بر غيره و

 هايدهه كه در توسعه اين ،نمود اشاره) ماشيني تكنولوژي(زاسيون مكاني به توانمي جمله آن از كه است كشاورزي

 پر انواع از استفاده كمك به امر اين كه. داشت تاكيد كشاورزي وريبهره افزايش بر و پيوست وقوعهب 1970 و 1960

. گرفتمي انجام كشاورزي نوين هايروش و جديد آالتماشين، آفت ضد مختلف سموم، شيميايي كود، هابذر محصول

 كمك كشاورزي محصوالت افزايش به شد، معروف »سبز انقالب« به دوره اين در كه پيشرفته هايروش اين از استفاده

   ).78: 1389 ،پورجمعه( كرد

 مردم غذايي نيازهاي تأمين نظر از، توسعه حال در كشورهاي اقتصادي توسعه در كشاورزي توسعه بخش

)11 :2007 Uniamikogbo, ،(دارد زيادي اهميت درآمد ايجاد و افراد اشتغال  كار صنايع نيروي و اوليه مواد ينتأم 

)76: 2010Chowdhury, ( .،فرايند در اقتصاد اساسي هايزيربخش از يكي عنوانبه كشاورزي بخش همچنين 

 است توسعه يهابرنامه اهداف به دستيابي جهت در خدمات و امكانات، منابع بهينه تخصيص نيازمند خود توسعه

كه، تحوالت كشاورزي پيش شرط الزم براي توسعه اقتصادي است، بطوري). 47 :1390، همكاران و زادهعبداهللا(

درصورتي كه موانع توسعه در اين بخش حل نشود، بخش هاي ديگر ازجمله بخش صنعتي نيز شكوفا نخواهد شد و 

عالوه بر اين، به اعتقاد بيشتر  .) ,2012Shariatzadeh Joneydi: 4578-4579توسعه دست نيافتني خواهد بود (

هاي مهم و اساسي است، از جمله، داشتن سهم عمده در رسيدن نظران، كشاورزي در سطوح مختلف داراي نقشصاحب

 زايي فقراي روستايي كشورهاي در حال توسعهي پايدار و كاهش فقر)، درآمدي سوم (توسعهبه اهداف توسعه هزاره

)3 :2003 Whelan, ،(ي خانوار، تغير ساختار اقتصاد مصرفي به ايجاد امنيت غذايي، كاهش مخارج غذايي در بودجه

)، تثبيت قيمت محصوالت كشاورزي، استفاده مناسب از زير 117 :1382معصوم، ساختار اقتصاد توليدي (قديري

اثر گذاري بر پايداري محيطي، كاربر بودن  هاي جغرافيايي در نواحي روستايي، وابستگي عميق با منابع طبيعي وساخت

طور هب).  ,2007Dallhamer :43( هاي غير كشاورزي در روستا و ناحيه استبخش كشاورزي و زمينه ساز فعاليت

مين نيازهاي أمثال در كشور ايران كشاورزي به مثابه بخش محوري در رشد و توسعه اقتصادي و بخش راهبردي در ت
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اين  .)115: 1390هاي توسعه برخوردار است (برقي و همكاران، رشد، از اهميت زيادي در برنامهغذايي جمعيت رو به 

درصد از مواد غذايي مورد نياز  85كشور ايران، درصد از اشتغال كل  23درصد از توليد كل كشور و  19بخش حدود 

 ,Ariabodكند (رنفتي را تأمين ميدرصد صادرات كاالهاي غي 25درصد مواد اوليه مورد نياز صنايع،  90جمعيت و 

2365: 2012 ,GhasemiTabasiمناسب در  هاي محيطي نسبتاًرغم توان). با وجود اين كشاورزي در ايران به

برداران منابع كشاورزي دليل ضعف تكنولوژي، سرمايه و مديريت صحيح و همچنين مسائلي كه متوجه بهرهكشورمان، به

  )1: 1391(عبدالهي، تقيلو،  ود فاصله زيادي داردنسيل واقعي خباشدبا پتامي

 الگوي كشت -

هاي كالن كشور، الگوي كشت عبارت است از تعيين يك نظام كشاورزي با مزيت اقتصادي پايدار مبتني بر سياست«

ت اي با رعايت اصول اكوفيزيولوژيك توليد محصوالهاي منطقهدانش بومي كشاورزان و بهره گيري بهينه از پتانسيل

سازد كه در بسياري از تعريف در پيش گفته شده اين نكته را نمايان مي». كشاورزي در راستاي حفظ محيط زيست

اي و هاي منطقهها متناسب با پتانسيلبرداري از مراتع و جنگلمناطق كشور كشت محصوالت زراعي، باغي و يا بهره

ها و نياز به پايداري توليد جود، بيالن منفي آب دشتهاي اقليمي موعوامل توليد باشد و با توجه به محدوديت

زميني آب و افزايش راندمان مصرف هاي زيرهاي كمك به بهبود سفرهكند كه در جهت روشمحصوالت، ما را ملزم مي

هاي كشاورزي و برنامه كشت يك منطقه به انواع گروه محصوالت آب حركت شود. همچنين بايد نسبت تخصيص زمين

باغي همان منطقه از سوي وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده و ارائه تركيب از پيش تعيين شده كشت و آيش  زراعي و

اي از گياهان سازش يافته با محيط در يك منطقه معين و دوره زماني مشخص الزامي است به نحوي كه با براي مجموعه

. از سوي ديگر )45: 1396قيداري و بهروز، (سجاسي سو باشداجتماعي هم -هاي دولت و مسائل اقتصادي سياست

هاي توليد، ميزان كشت محصوالت كشاورزي در يك منطقه بايد با توجه به منابع موجود، قيمت محصوالت، هزينه

گيري در انتخاب گياهان زراعي يا باغي مناطق هاي درست انجام شود و تصميمعملكرد محصول، نياز كشور و سياست

اقتصادي و سطح تكنولوژي با حفظ منابع پايه توليد در جهت  -هاي موجود، مسائل اجتماعيساختمختلف براساس زير

-غذايي و پايداري توليد، حفاظت منابع پايه و افزايش بهرهتوان تضمين امنيتتأمين نيازهاي اساسي كشور باشد. لذا مي

ر در بخش كشاورزي و حفظ منابع پايه توليد را از سازي الگوي مصرف، دسترسي به توليد پايداوري عوامل توليد، بهينه

  ). 13: 1389پور و كردواني، اثرات اجراي تغيير الگوي كشت دانست (اسماعيل

تغييرات در  طور عام است. اهميتي كشت بهروستا نوسازي شيوه هاي توسعهيكي از راه توان گفت كه،بنابراين، مي

داند. وي كشاورزي مي يكي از پارامترهاي توسعه را تكامل "اسملسر"كه  است كشاورزي و نقش آن در توسعه به حدي

صنعتي "، "تكامل كشاورزي" ،"شناختي پيشرفت فن" كنش چهار فرايند متمايز برهم معتقد است كه توسعه ناشي از

سيستمي نيز  به لحاظ رويكرد ساختاري ولذا،  ).119: 1393(پورطاهري و همكاران،  است "شناختيبوم تحول"و  "شدن

كه براساس اين رويكردها گونهتوان پيامدهاي حاصل از تغييرات الگوي كشت را بر جوامع روستايي تبيين كرد: بدينمي
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بنابراين الگوي شكل گرفته، تركيبي همراه خواهد داشت. اصر ديگر را بهتغيير شكل هر عنصري در سيستم، تغيير عن

هاي مختلف هاي بخشطبيعي و زيستي و ويژگينيست. اين الگو روي محيط اثر و يك متغير وابسته صرفخنثي، بي

). همچنين بسياري از جامعه شناسان كشاورزي  ,15:1992Munton & Marsedenجامعه اثر خواهد داشت (

ر و تغيي تحوالت جديد سازگارتر نمايد، معتقدند كه هر چه كشاورزي در جوامع روستايي بيشتر تغيير كند و خود را با

: 1387زاده، يابد (لهساييافزايش مي تنوع در بخش غيرزراعي شديدتر خواهد شد و در نتيجه كيفيت زندگي روستايي

37(.  

 توان به صورت زير بيان كرد:طور كلي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تغيير الگوي كشت را ميبه

غالمي و ( از به نيروي كار و دستمزد آنانافزايش و يا كاهش درآمد كشاورزان، افزايش يا كاهش ميزان ني  . 1

 ،)18: 1397همكاران، 

1Schirmer et a ,2008 :ها (تخريب برخي از زير ساخت رشد برخي صنايع وابسته و ركود برخي ديگر،  . 2

9-8 .(  

  ). ,2006Birka wicke :1( ايجاد رقابت ميان محصوالت مختلف غذايي و تجاري  . 3

 هاي جنبي كشاورزي نظير دامداري،ا ممانعت از انجام فعاليتدگرگوني در قيمت زمين، تشويق ي  . 4

هاي برداري، ميزان مشاركت و انسجام اجتماعي، تغيير در مشاركت زنان در فعاليتهاي بهرهتغيير در نظام  . 5

 )،220: 1393(پورطاهري و همكاران،  كشاورزي

 تغيير نگرش به كشاورزي،  . 6

 :Schirmer et al: 2008( هاگر، تخريب برخي از زيرساخترشد برخي صنايع وابسته و ركود برخي دي  . 7

68.(  

 ).37: 1387زاده، لهسايي(پايگاهي چند گيري طبقات جديد اجتماعي نظير كشاورزانشكل  . 8

 ت،يا كاهش جمعي پذيريتجمعي  . 9

 ).220: 1393(پورطاهري و همكاران،  كشاورزان ي آبياري و تغيير در سطح آگاهيغيير در شيوهت  .10

ناپذير است، ثانياً اين تغييرات در اجتناب اوالً بروز تغييرات در جوامع امري ،گرفت كه توان نتيجهمي راين،بناب

 ي درونزايثالثاً كشاورزي يكي از ابزارهاي توسعه كند،زماني و مكاني مختلف، به شكل متفاوتي بروز مي هايظرف

- نظام بهره غيير در كشاورزي اعم از شيوه كشت، الگوي كشت،ت تواند باشد و در نهايت اينكه هرجوامع روستايي مي

از آنجا كه الگوي كشت  تواند باشد. از ميان اين عواملتغيير و احياناً توسعه مي برداري، مالكيت و غيره، عاملي در جهت

وضعيت كشاورز تفسير  جهت بهبود گيرد و قابل كنترل بوده، عموماً دركشاورز شكل مي معموالً با اختيار و اراده عقالني

دهد و منفي، الگوي كشت خود را تغيير مي غير اين صورت كشاورز به محض دريافت بازخوردهايي شود؛ چه درمي
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 در مناطق مختلف جهان نيز تغييرات الگوي كشت از .گرددجديدي را اجرا و يا به الگوي سابق خود باز مي الگوي

است.  نمودن و جايگزيني محصول جديد، بارها مشاهده شده با وارد طريق افزايش سطح زير كشت يك محصول و يا

گياه اكاليپتوس در  با نيشكر و قهوه در برزيل، افزايش سطح زير كشت توان به جايگزيني كشت مركباتطور مثال ميبه

تبديل اراضي در كشور آرژانتين،  هاي زيستيسطح زيركشت گياهان توليدكننده سوخت هايي از استراليا، گسترشبخش

 و كاهش سطح زيركشت برنج و افزايش 1950در چين در آغاز دهه  "ليزهو"كائوچو در ناحيه  كشاورزي به درختان

 ,Schirmer et al؛ 220: 1393(پورطاهري،  تجاري بخش كشاورزي منطقه كراال در هند اشاره كرد محصوالت كشت

 9: 2008.(  

  نقش تغيير الگوي كشت در مديريت منابع آب -

كشاورزي، انتخاب الگوي كشت مناسب و  امروزه يكي از راهكارهاي اساسي جهت مديريت منابع آب در بخش

باشد كه در شرايط محدود بودن منابع آب و فراواني اراضي ي آب كشاورزي ميهاي تخصيص بهينهتعيين استراتژي

منابع آب محدود و حصول بيشترين سود بايست افزايش كارايي مصرف آب، استفادهي بهينه از قابل كشت، هدف مي

در شرايط واقعي و در بسياري از مسائل عملي، به خاطر طبيعت سيستم  ).18: 1397غالمي و همكاران، ( اقتصادي باشد

سازي را به صورت ارقام قطعي در هاي بهينهتوان ضرايب و متغيرهاي تابع هدف و قيود مدلمورد بررسي، عمال نمي

گيري فقط ي تصميماند و يا طبيعت مسألهه توابع استفاده شده به صورت دقيق و قطعي تعريف نشدهنظر گرفت. چرا ك

هاي هاي حاكم بر هر پديده قابل بررسي است. همچنين، عدم قطعيت موجود در پديدهبا در نظر گرفتن عدم قطعيت

هاي سطحي، ميزان محصول هاي آبتيكمجهان و محدوديت دانش بشري، منجر شده تا بسياري از پارامترها مانند 

سازي قطعي بهينه. )Zeng et al,. 2010 :135ها، حجم آبياري و ديگر موارد قطعي و مشخص نباشند (گياه، قيمت

بي و تخصيص بهينه منايع، مبناي مطالعات محققين آعنوان راهكاري براي مديريت منابع الگوي كشت و ميزان تقاضا به

منظور برقراري تراز بين برداشت و تغذيه، راهكارهاي عمده به ).2017habib et al., Bani :62( زيادي بوده است

هاي مديريت تقاضا نظير الگوي كشت بهيته، هاي زيرزميني، بكارگيري سياستمشتمل بر تقويت مديريت منابع آب

بنابراين با توجه به مطالب  ). ,2012Fathi and Zibaei :12باشد (بهبود راندمان آبياري و افزايش عرضه آب مي

توان گفت كه در زمينه موضوع مورد بحث مطالعات مختلفي در داخل و خارج از كشور انجام شده است كه مطروحه مي

  شود.اي از آنها اشاره ميبه خالصه 1در جدول 

  اي از مطالعات انجام شده در زمينه الگوي كشت و درياچه اروميهخالصه): 1جدول (

  نتيجه  لمحقق و سا

همكاران  و زارع

]1384[  

 با را كشت الگوي در تغيير وضعيت هوايي و آب منطقه سه به شهرستان اين تقسيم و خراسان در استان درگز شهرستان با بررسي

 يكديگر با بخش ها اين ارتباط مدلسازي و باغي و زراعي و دامي فعاليت هاي كليه گرفتن نظر در و سناريو كردن چندين لحاظ

 به پارامترهاي نسبت حساسيت تحليل با و كرده بررسي ا ر فعلي الگوي در تغيير و بهينه كشت الگوي تجاري فعاليتهاي با و

  .كردتد ارائه پارامترهاي اين در تغيير به نسبت را الگو در حاصل نتايج متغير

درصد روستاييان با استفاده از الگوي بهينه كشت باال  12,5اي كه به گونه ي كشت بر كاهش فقر موثر استاستفاده از الگوي بهينهبني اسد  و زارع 
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  خط فقر قرار مي گيرند  ]1389[

محمدي يگانه و 

  ]1392همكاران [

با كاهش سطح آب درياچه اروميه و به دنبال آن وزش توفان و بادهاي شديد، موجب كاهش سطح زيركشت محصوالت 

  هاي توليد را به همراه داشته است.آمد كشاورزان و عدم تنوع شيوهكشاورزي، كاهش توليد و در نتيجه كاهش در

پورطاهري و 

   همكاران

اعي به جز مولفه مشاركت هاي اجتمي قبل و بعد از تغيير الگوي كشت وجود داشته است. در شاخصتفاوت معناداري در دوره

  ها نشان از رشد شاخص دارند.نگينمياهاي ماندگاري و آگاهي كشاورز پيرامون فعاليت كشاورزي، در مولفه

سجاسي و بهروز 

]1395[  

گرفته است. همچنين با استفاده از  شكلمعناداري  جز شاخص افزايش سطح زير كشت، تغييراتهاي تحقيق بهدر كليه شاخص

و در ادامه  الگوي كشت به زعفران مشخص شده روش وزندهي آنتروپي شانون، مهمترين تغييرات صورت گرفته ناشي از تغيير

مورد ارزيابي قرار گرفت  TOPSISچند شاخصه مدل زعفران در بين روستاها از طريق هاي اثرات تغيير الگوي كشت بهتفاوت

  .از تغيير الگوي كشت پذيرفته است بيشترين تأثير را در هر سه بعد 1 ضريبآباد با كه در نهايت روستاي حريم

ميرزائي  و 

  ]1396[همكاران 

 نهياهداف كم شتريبا وزن ب نهيكشت كمتر و محصول جو در الگوهاي به ريسطح ز ونجهيارع كوچكتر از پنج هكتار، براي مز

اما در الگوهاي  دهد،يم را به خود اختصاص ينسبت به الگوي كنون شترييكشت ب ريسطح ز ،ييايميآب و كود ش مصرف سازي

  .شوديمحصول م نيا نيگزيجا ازيمحصول پ اهداف، كسانيو وزن سازي بازده ناخالص نهيشيهدف ب شتريبا وزن ب نهيبه

موسوي و 

   ]1396[همكاران 

مورد نظر تحقيق  يهاارهيمع لحاظمشخص شد كه با  ت،يمختلف كشت، درنها يهانهيگز شيو پا ليتحل نديپس از انجام فرآ

گندم و جو از گروه غالت و كلزا از گروه  ،ياهفواز گروه نباتات عل يامذكور، كاشت ذرت علوفه قهكشت در منط يالگو نيبهتر

از  ونجهيو  يگرفته كاشت چغندر قند از گروه محصوالت صنعت صورت شيبه پا توجه است و بهتر است با يمحصوالت صنعت

  .ابديبه حداقل ممكن كاهش  ياگروه محصوالت علوفه

محتشمي و 

زندي دره غريبي 

]1396[  

 كشت، يحاصل از كشت زعفران و وجود تنوع محصول در الگو يدرآمد باال ن،يزم قطعات عدادداشتن سابق كشت، باالبودن ت

كار  سن زعفران باال بودن كه يمحصول دارند، درحال نيكشت ا عهكاران به توس زعفران ليبر تما يمثبت ريهستند كه تأث ياز عوامل

  .امر خواهد داشت نيبر ا ياثر منف يركشاورزيغ لغودن شب و دارا

Sharma and 

Dinesh 

[2011]  

تغيير در  ثباع يروستاي در بين اقشار فقير جامعه يارزش باال، در مناطق روستاي يدارا يكشاورز محصوالت يرشد تقاضا برا

  هستند.  يدر مناطق روستاي يقابش توجه يكشش درآمد ياست و اين محصوالت دارا شده كشت يالگو

Hassanzade

h et –al  

هاي سطحي، احداث سد، كمبود رسوب در كاهش سطح درياچه در سالهوايي و استفاده بيش از حد از منابع آبتغييرات آب و 

  اند.هاي اخير تاثير داشته

Walter 

[2013] 

هاي بين عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر پذيرش و توسعه كشت ارگانيك، متغيرهاي ميزان مشاركت اجتماعي، تأثير كالس

  ويجي و حمايت مالي دولت را با اهميت نشان داده است.ي و ترشآموز

  1397منبع: مطالعات كتابخانه، 

  روش تحقيق

ها و تحليلي است. جهت جمع آوري داده-تحقيق حاضر از هدف كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي

آباد شمالي، هستان مرحمتاي استفاده شده است. قلمرو مكاني تحقيق داطالعات از مطالعات ميداني و كتابخانه

باشد و به علت روستا مي 8باشد كه داراي هاي حاشيه جنوبي درياچه اروميه ميشهرستان مياندوآب كه يكي از دهستان

كم بودن روستاها نمونه گيري انجام نشد و تمام روستاها جزوء جامعه آماري محسوب گرديدند. اين دهستان طبق 

نفر جمعيت بوده است كه با استفاده از فرمول  10146خانوار و  3014ايران داراي، مركز آمار  1395سرشماري سال 
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منظور انتخاب ). به2عنوان نمونه جهت انجام تحقيق انتخاب شدند (جدول خانوار به 266اصالح شده كوكران تعداد 

  گيري تصادفي ساده استفاده شد.اعضاي نمونه از جامعه آماري، از روش نمونه

  : جمعيت روستاها و تعداد نمونه دهستان مرحمت آبادشمالي)2جدول (

  تعداد نمونه  جمعيت خانوار  روستاها

 23  807 262  آق داش

  15  618 174  ابراهيم حصار

  19  758 216  منصور آباد

  21  807 242  اوزون اوبه

  97  3،669 1،098  قپچاق

  54  2،064 614  شعبانلو

  24  930 271  خزينه انبارجديد

  12  493 137  نبارقديمخزينه ا

  266  1046 3014  كل دهستان

  1396؛ محاسبات نگارنده، 1395مأخذ: مركز آمار ايران، 

ها و متغيرهاي پايداري اقتصاد اي در قالب شاخصتر، پرسشنامهدر ادامه تحقيق جهت دستيابي به نتايج بهتر و دقيق

وميه تدوين شد و در اختيار جامعه آماري قرار گرفت. روستايي و راهكارهاي كاهش اثرات منفي خشك شدن درياچه ار

كه قابل اعتماد بودن پرسشنامه را  آمد081/0برابر با ضريب آلفاي كرونباخ  با استفاده ازمقدار پايايي پرسشنامه تحقيق 

راف معيار ). همچنين، جهت تجزيه و تحليل دادها و اطالعات از آمار توصيفي (ميانگين، انح4و  3دهد (جدول نشان مي

استفاده گرديد و به  25Spssافزار اي، همبستگي و آزمون فريدمن در نرمنمونهتكو ...) و آمار استنباطي نظير آزمون تي

 گيري شده است.بهره ARC GISافزار منظور نمايش اطالعات توصيفي و مكاني از نرم

  اروميه  ها و متغيرهاي تأثيرات پايداري اقتصادي درياچه): شاخص3جدول (

  مولفه  شاخص

  اشتغال

هاي هاي شغلي در بخش كشاورزي، كاهش زمينههاي شغلي غيركشاورزي، افزايش فرصتايجاد فرصت

اشتغال، عدم افزايش انگيزه جهت بهبود وضعيت كار و فعاليت، افزايش ميزان افراد شاغل در روستاها، 

  كاهش ميزان اشتغال در زمينه خدماتي

  درآمد

ميزان درآمد روستاييان، عدم افزايش قيمت اراضي كشاورزي در روستا بعد كاهش آب درياچه، عدم افزايش 

افزايش ميزان قيمت كاالها و توليدات محلي بعد كاهش آب درياچه، ناپايداري و ركود قيمت مسكن و 

  مدي بخشي به منابع درآزمين در روستا، كاهش درآمدهاي متنوع و پايدار در روستاها، افزايش تنوع

سرمايه 

  گذاري

-هيسرما، ميزان انداز خانوارهاهاي پسفرصتكاهش دسترسي روستائيان به خدمات مالي و اعتباري، كاهش 

گذاري در ي، ميزان خريد ملك و اراضي كشاورزي در سطح روستا، ميزان سرمايهگذاري در مشاغل سنت

گذاري بخش ، كاهش ميزان سرمايهگذاري و خريد زيوآالتخريد دام و نگهداري آن، ميزان سرمايه

  يدولتريغ هايگذاري هيسرماخصوصي، ميزان 
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توليدات 

  كشاورزي

كاهش ميزان توليدات زراعي (گندم، جو، يونجه و ...)، كاهش توليدات باغي (انگور، سيب و ...)، ميزان 

اندمان توليدات هاي گذشته، كاهش ميزان رشور شدن اراضي كشاورزي، افزايش اراضي باير نسبت به سال

كشاورزي، كاهش ميزان توليد فرآوردهاي دامي، كاهش تعداد دام سبك و سنگين، كاهش ميزان توليد شير، 

  كاهش ميزان توليد كاه و علوفه در روستاها، افزايش ميزان نگهداري و پروش دام هاي گوشتي

؛ عبدالهي و همكاران، 1394نژاد، ، ايران1395، 1394: ستاد احياي درياچه اروميه، 1392؛ والئي، 1392؛ اصغري زماني، 1392يگانه و همكاران، منبع: محمدي

1391 ،Anvarei and Valaei, 2015  

  ): راهكارهاي كاهش اثرات منفي خشك شدن درياچه اروميه 4جدول (

  مولفه  راهكار

  تغيير الگوي كشت

  

از مركبات به زعفران سرگل و ...، كشت محصوالت با نياز آبي كم مانند زعفران و پسته، تغيير كشت 

تغيير كشت از گندم به زعفران، تغيير كشت از جو به زعفران، تغيير كشت از پياز به پسته و گل 

محمدي، گسترش گشت گياهان داروئي مانند بادرشبو و ...، تغيير كشت از چغندرقند به كلزا، تغيير 

  محيطي در زمينه تغيير الگوي كشتكاغذي، ايجاد فرهنگ زيست تخم كشت از يونجه به كدو

سازي اقتصاد متنوع

  روستايي

متنوع سازي در بخش كشاورزي، متنوع سازي در بخش صنعت، متنوع سازي در بخش خدمات، 

  هاي اقتصادي و رفاهيمتنوع سازي در بخش گردشگري، متنوع سازي در زيرساخت

تغيير رفتارهاي 

  محيطيزيست
  غيير فرهنگ زيست محيطي، تغيير نگرش زيست محيطي، افزايش آگاهي زيست محيطي، ت

  مديريت منابع آب

  مديريت استفاده از منابع آب سطحي، مديريت استفاده از آب هاي زير زميني، رعايت حق آبه طبيعت

هاي دولتي مكانيزه كردن كشاورزي، صرفه جويي در مصارف خانگي و آب شرب، تالش سازمان

  اي، اجراي آبياري تحت فشار و قطرهبراي صرفه جويي در مصرف آب

  ، ايجاد واحدهاي توليدي و اشتغالزاييوستاها، توسعه كسب و كارهاي كوچككارآفريني فردي در ر  توسعه كارآفريني 

 1397اي، منبع: مطالعات كتابخانه

  محدوده مورد مطالعه

 جنوب باشد كه درمي غربي ايجانآذرب استان كشاورزي مستعد و حاصلخيز هايشهرستان از مياندوآب شهرستان

درصد از سطح استان را به خود  18/4هكتار حدود  223300شهرستان با وسعت اين . شده است واقع استان شرقي

 33/11باشد. از سطح شهرستان متر از سطح دريا مي 2000بيش از  تا 1000در محدوده ارتفاع  ودهد اختصاص مي

 درجه 46 در جغرافيايي موقعيت نظر از ودهند ه را اراضي دشتي، سيالبي تشكيل ميدرصد بقي 67/88ها و درصد را تپه

 به منتهي هايجلگه وسط است و در گرفته قرار جغرافيايي عرض دقيقه 46 و درجه 36 و جغرافيايي طول دقيقه 6 و

، شهرستان اين كشوري قسيماتت. )53: 1392است (واليي،  شده واقع دريا سطح از متر 1314 ارتفاع با اروميه يدرياچه

). يكي از 12: 1395باشد (مركز آمار ايران، مي دهستان 11 و باروق و مركزي، آبادمرحمت هاينام به بخش 3 داراي

 يدقيقه 52 و درجه 54 جغرافيايي طول در شمالي است كه آباد مرحمت هاي شهرستان مياندوآب دهستاندهستان

 است. بنابر شده واقع اين شهرستان غربي شمال استوا و در خط از شمالي يدقيقه 6و  درجه 73 عرض در و شرقي



 1، شماره 1، دوره 1397ستان ، تابجغرافيا و روابط انساني                

141 

 

خانوار بوده  3014نفر و همچنين داراي  10146 برابر، 1395 سال در دهستان اين جمعيت، ايران آمار مركز سرشماري

- قديم، خزينهاد، آغداش، خزينهحصاري، منصورآبهاي قپچاق، شعبانلو، ابراهيمروستا به نام 8 داراي اين دهستان. است

  .)1(نقشه  )5913، ايران مركزآمار( باشداوبه ميجديد و ازون

  
  ): موقعيت سياسي دهستان مرحمت آباد شمالي1نقشه (

  هاي تحقيقيافته

درصد را زنان  4نفر معادل  11درصد را مردان و 9/95نفر معادل  255پاسخگوي تحقيق حاضر،   266از مجموع 

سال و ميانگين سني جامعه مورد مطالعه  56سال سن و پيرترين آنها  25دهند. از نظر سن جوان ترين آنها تشكيل مي

درصد هم داراي سواد  7/44سواد، درصد روستاييان پاسخ دهنده بي 7/16باشد. از نظر وضعيت سواد، سال مي 07/41

درصد آنان داراي مدراك ديپلم و  5/3دوره دبيرستان، درصد سواد  5/7درصد سواد دوره راهنمايي،  23,5دوره ابتدايي، 

آباد اند. از نظر اشتغال نتايج نشان داد، مردمان دهستان مرحمتدرصد ديگر سواد ديپلم و باالتر تحصيالت داشته 9/3

گ و شمالي از نظر اشتغال و درآمد وابسته به كشاورزي و باغداري هستند و در كنار آن نيز به پرورش دام هاي بزر

هاي اخير با كاهش سطح آب درياچه اروميه بشدت تحت تأثير آن قرار پردازد ولي اين موضوع در طي سالكوچك مي

درصد سرپرست خانوارها به زراعت و  2/57گرفته از ميزان توليدات كشاورزي در اين منطقه كاسته شده است. لذا، 

درصد هم در  5/10درصد در بخش خدمات و  5,7 درصد در بخش صنعت،5/3درصد به دامداري،  1/23باغداري، 

هزار تومان و  350 – 600نفر)، درآمد ماهانه بين  25درصد خانوارها ( 4/9اند. از نظر درآمد، مشاغل كارگري شاغل بوده

ل پردازند و شغكمتر در ماه دارند. اين گروه معموالً افرادي هستند كه در طول سال صرفاً به كشاورزي و دامداري مي

تومان در ماه دارند.  هزار 600 – 009 نفر)، درآمدي ماهانه بين 132درصد ديگر از اعضاي نمونه (8/49دومي ندارند. 

اين گروه از خانوارها كساني هستند كه در طول سال عالوه بر كشاورزي در بخش خدمات شهري و كارگري نيز شاغل 

تومان در ماه دارند اين گروه عالوه بر  ميليون 009 - 1200 نه بيننفر)، درآمدي ماها 105درصد آنان نيز ( 9/39هستند، 
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دهم درصد ديگر از اعضاي 8/0اند. كشاورزي در مشاغل صنعتي و خدماتي و ساختماني در شهرها مشغول فعاليت بوده

بانك و دو نفر در  اند كه از بين آنان يك نفر كارمندميليون تومان در ماه داشته 1200نفر) درآمدي باالتر از  4نمونه (

  اند.مشاغل صنعتي شاغل بوده

  تغيير الگوي كشت -

هاي اخير با تغيير الگوي كشت توسط كشاورزان و مسئولين امر روبه رو بوده است، از جمله مناطقي كه در سال

و منطقه آذربايجان و بخصوص شهرستان مياندوآب مي باشد، علت اين امر بروز يك دهه خشك سالي در اين منطقه 

باشد. خشكي كه يكي از فراگيرترين مشكالت طبيعي موجود در اين منطقه است، محدود خشك شدن درياچه اورميه مي

ترين مراحل رشد زني از حساسباشد. مرحله جوانهكننده رشد و توليد محصوالت زراعي در بسياري از مناطق جهان مي

زني بذرها و رشد گياهچه به استقرار گياهان در له جوانهاغلب گياهان به تنش خشكي است. مقاومت به خشكي در مرح

راستاي تغيير الگوي كشت در اين منطقه و با وجود كم آبي  همين جهت و دركند. بهشاياني ميهاي خشك كمك خاك

آبي هاي مقاوم به كممحمدي، گياهان بادرشبو، كدو تخم كاغذي، گونهو خشكسالي كشت گياهان داروئي از جمله گل

(زعفران، پنبه، گل محمدي، پسته و ...) از اولويت اساسي خواهد بود. در همين راستا نتايج حاصل از تغيير الگوي كشت 

در محدوده مورد مطالعه نشان داد كه، با توجه به اينكه محصول چغندر قند به دليل وجود كارخانه قند مياندوآب از 

آبي بسيار زيادي دارد. بنابراين كشاورزان قصد دارند محصوالتي  محصوالت اساسي شهرستان مياندوآب است ولي نياز

از جمله اين محصوالت كلزا، زعفران، گل محمدي، پنبه و غيره است (جدول  ،بكارند كه نياز آبي كمتري داشته باشد

5.(  

  ): وضعيت گرايش به تغيير الگوي كشت در دهستان مرحمت آباد5جدول (

  استاندارد انحراف  ميانگين  مولفه راهكار

تغيير الگوي 

 كشت

  كشاورزي

  

  832/0  80/3  كشت محصوالت با نياز آبي كم مانند زعفران و پسته

  784/0  84/3  تغيير كشت از مركبات به زعفران سرگل و ...

  854/0  73/3  تغيير كشت از گندم به زعفران

  928/0  67/3  تغيير كشت از جو به زعفران

  09/1  50/3  و گل محمدي تغيير كشت از پياز به پسته

  815/0  89/3  گسترش گشت گياهان داروئي مانند بادرشبو و ...

  831/0  05/4  تغيير كشت از چغندرقند به كلزا

  867/0  78/3  كاغذي تخم تغيير كشت از يونجه به كدو

  06/1  57/3  ايجاد فرهنگ زيست محيطي در زمينه تغيير الگوي كشت

  1397هاي تحقيق، منبع: يافته

كشاورزان را بر  ه،ياروم اچهينابسامان در تياز وضع يناش داتيتهد نيو همچن يبا توجه به تداوم خشكسال نيبنابرا

همچون زعفران باشند و همين  ،كشت از محصوالت پر مصرف آب به كم مصرف آب يالگو رييآن داشته تا درصدد تغ
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 كشت زعفران در !راياخباشند.  زعفران مشغول  تبه كشعامل منجر شده تا تعداد زيادي از كشاورزان اين روستا 

قپچاق  يبه استقرار روستا تيكرده است. با عنا دايرواج پ زين اندوآبي، شهرستان مروستاهاي قپچاق و ابراهيم حصاري 

 ريبشدت تحت تاث رياخ هايسال يكه ط كيحساس اكولوژ اريو در منطقه بس هياورم اچهيدر شرقي جنوب هيدر حاش

در منطقه  يمحصوالت كشاورز ديو كاهش راندمان تول يقرار گرفته و بحران كم آب هياورم اچهيشك شدن آب درخ

اصال ندارند (مانند پسته،  ايدارند  يكمتر يآب ازيكه ن يكشاورز ياست. كشت محصوالت افتهي شيمورد مطالعه افزا

فقر و  ،مهاجرت ،يكاريكاهش ب ان،ييدرآمد روستا شساز پايداري معيشت و سكونت، افزايتواند زمينهزعفران) مي

رحمان  يآقا ،قپچاق يكشت زعفران در روستا يباشد. متول يدر مدت زمان كوتاه رهيو غ يياقتصاد روستا يداريپا

اقدام نموده است و در اواخر آبان ماه سال  لوتيصورت پاههكتار ب كي زانيبه م ينيباشد كه به كشت زميم يشكر

  .)1(تصوير  است نموده يدهو گل يكشت شده شروع به رشد ده يهانزعفرا 1395

  
  ): تغيير الگوي كشت در روستاي قپچاق با كشت زعفران 1تصوير (

  اثرات درياچه اروميه در پايداري اقتصادي -

تفاده از گذاري با اسبررسي اثرات خشك شدن درياچه اروميه در ابعاد اشتغال، درآمد، توليدات كشاورزي و سرمايه

شاخص بعد پايداري اقتصاد روستايي  4اي مورد بررسي قرار گرفته و نتايج نشان داد،  ميانگين هر آزمون تي تك نمونه

و  77/14و مقدار تي  63/3برآورد شده است و در اين ميان شاخص اشتغال با ميانگين  3باالتر از عدد مطلوبيت 

بيشترين تاثيرات منفي را از خشك شدن آب درياچه  21/6قدار تي و م 38/3گين شاخص توليدات كشاورزي با ميان

به مزارع توسط بادهاي غربي موجب انتقال نمك ). چنانچه، خشك شدن درياچه اروميه 5اند (جدول اروميه متحمل شده

 يدهكاهش بازاز بين رفتن باغات انگور و سيب،  اين امر موجب شور شدن اراضي كشاورزي، منطقه شده و يكشاورز

از  هايبيآس تيو در نها يكشت محصوالت كشاورز ريكاهش سطح ز يو حتمحصوالتي مانند گندم، جو، يونجه و ... 

از رونق افتادن  ،يدر منطقه و استان، كاهش اشتغال در بخش كشاورز ديكاهش تول ان،ييجمله، كاهش درآمد روستا

 ريرا در منطقه بشدت تحت تاث ييروستا داريپاابعاد توسعه تيصنايع جانبي، تبديلي و وابسته به كشاورزي شده و در نها

و اشتغال در  يكشاورز داتيباعث كاهش تول هياروم اچهيخشك شدن درتوان گفت كه . بنابراين ميقرار داده است

  .محدوده مورد مطالعه شده است
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 tا استفاده از آماره هاي پايداري اقتصادي ب): بررسي اثرات خشك شدن درياچه اروميه در شاخص5جدول (

 3مطلوبيت عددي مورد آزمون = 

 مولفه ها

ين
نگ

ميا
  

 آماره

T 

 درجه

ري  آزادي
ادا

معن
 

تفاوت 

 ميانگين

 درصد 95فاصله اطمينان 

  حد باال  حد پائين

 722/0 552/0 637/0 000/0 265 77/14 63/3  اشتغال

 222/0 032/0 127/0 009/0 265 64/2 12/3  درآمد

 387/0 169/0 278/0 000/0 265 04/5 27/3  ذاريسرمايه گ

 248/0 127/0 188/0 000/0 265 21/6 38/3  توليدات كشاورزي

  1397هاي تحقيق،  منبع: يافته

  راهكارهاي كاهش اثرات خشك شدن درياچه اروميه در نواحي روستايي -

 ايران غربي شمال محيطي،زيست و دياقتصا اجتماعي، ابعاد در مهمي نقش دهد، درياچه اروميهها نشان مييبررس

هاي زيادي از آن در معرض خشك شده و قسمت مواجه بحراني شرايطي با گذشته دهه چند طي در نمايد. وليمي ايفا

سال، تراز درياچه  23شروع گرديده و در طي  1374روند نزولي آن از سال  كه، وليطوريبه. شدن قرار گرفته است

ه است. در واقع با توجه به ارقام ثبت شده، به طور متوسط درياچه در اين بيست سال اخير متر افت كرد 8بيش از 

متري مواجه بوده است. با توجه به عمق كم اين درياچه، اين ميزان افت تراز منجر به خشكي سانتي 40ساليانه با افت 

كب از حجم آب آن در اثر تبخير و عدم ميليارد متر مع 30اي از سطح درياچه گرديده و بيش از درصد قابل مالحطه

  ).11: 1394) (ستاد احياي درياچه اروميه، 1ورود منابع آب كافي به آن، از بين رفته است (نمودار 

  
  )1394(مأخذ: ستاد احياي درياچه اروميه،   ): روند تغييرات درياچه اروميه در قرن اخير1نمودار (

 ابرها، بارورسازي جمله از مختلفي راهكارهاي امر، متوليان اروميه، ياچهدر احياي و مذبور بحران با مقابله براي

 كشاورزي، ترويج مكانيزاسيون ،»زاب« رودخانه و »ارس« رودخانه از پمپاژ خزر، درياي از ايحوضه بين آب انتقال

سي راهكارهاي ارائه شده اند. ولي با برركرده ارائه را غيره و نكاشت و به كاشت هايطرح سنتي، آبياري الگوي اصالح

اروميه در نواحي روستايي پيرامون بخصوص روستاهاي شهرستان در خصوص كاهش اثرات زيانبار خشك شدن درياچه

-صنايع ساخت دامداري، باغباني، كشاورزي، به وابسته آنان اقتصاد مياندوآب نيز الزم و ضروري است. چنانچه، اساس
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بررسي راهكارهايي تقليل اثرات باشند. لذا مي زيستمحيط به وابسته شدتهب غيره كه و عسل زنبور پرورش دستي،

. نتايج اين آزمون نشان داد كه در بين راهكارهاي منفي درياچه اروميه در بخش كشاورزي از آزمون فريدمن استفاده شد

شهرستان مياندوآب راهكار اروميه در روستاهاي دهستان مرحمت آباد شمالي مطرح در جهت تقليل اثرات منفي درياچه

تغيير الگوي كشت و «و راهكار  89/3اي با ميانگين رتبه» تنوع بخشي اقتصاد روستايي در بخش زراعي و غير زراعي«

مهمترين راهكارهاي مطرح اين زمينه از ديدگاه جامعه آماري  73/3اي با ميانگين رتبه» كشت محصوالت مقاوم كم آبي

   ).6رود (جدولبه شمار مي

  ): راهكارهاي كاهش اثرات منفي خشك شدن درياچه اروميه در روستاهاي مورد بررسي6جدول (

  رتبه  ايميانگين رتبه  راهكارها

  2  73/3  تغيير الگوي كشت

  1  89/3  تنوع بخشي اقتصاد روستايي

  4  37/3  محيطيفرهنگ زيستتغيير 

  3  43/3  مديريت منابع آب

  5  10/3  كوچك و كسب و كارهاي ترويج كارآفريني

Chi-Square 77/30  

df 4  

Asymp. Sig. 000/0  

  1397هاي تحقيق، منبع: يافته

آباد شمالي هاي اجراي راهكارهاي موجود در پژوهش در هر يك از روستاهاي دهستان مرحمتهمچنين زمينه

ترين روستايي اين منطقه به شمار بررسي شد و به اين نتيجه دست يافتيم كه روستايي قپچاق با توجه به اينكه پرجمعيت

، ايجاد مشاغل زراعي و غير زراعي (تنوع اقتصاد 01/175اي رود، در زمينه تغيير الگوي كشت با ميانگين رتبهمي

رتبه اول را در بين  19/170اي و ترويج و توسعه كارآفريني با ميانگين رتبه 81/181اي روستايي) با ميانگين رتبه

تان در زمينه اجراي هر يك از راهكارهاي موجود را به خود اختصاص داد. چنانچه در زمينه تغيير روستاهاي اين دهس

شود. در زمينه مديريت الگوي كشت، چندين سال است كه محصول زعفران و گل محمدي در اين روستا كشت مي

ر حاشيه باالفصل درياچه اروميه رتبه اول اهميت را دارد چون د04/163منابع آب روستاي آغداش با ميانگين رتبه اي 

رتبه اول  77/177اي قرار گرفته است و در زمينه ترويج فرهنگ زيست محيطي روستاي ابراهيم حصاري با ميانگين رتبه

  ).7اهميت را دارد (جدول 
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  راهكارهاي تقليل اثرات خشك شدن آب درياچه اروميه در روستاهاي دهستان ): رتبه7جدول (

  روستاها

  توسعه كارآفريني  مديريت منابع آب  فرهنگ زيست محيطي  تنوع اقتصادي ير الگوي كشتتغي

ميانگين 

  رتبه اي
  رتبه

ميانگين 

  رتبه اي
  رتبه

ميانگين 

  رتبه اي
  رتبه

ميانگين رتبه 

  اي
  رتبه

ميانگين 

  رتبه اي
  رتبه

 5 17/130  1  04/163 6 93/123  6  93/125 7 80/122  آق داش

  7  93/126  2  13/156  1  77/177  4  53/134 5 90/128  يابراهيم حصار

  4  84/136  8  71/124  8  50/114  8  05/112 8 89/115  منصور آباد

  3  12/148  3  55/145  2  98/169  3  67/137 2 14/151  اوزون اوبه

  1  19/170 4 93/139  3  50/155  1  81/181 1 01/175  قپچاق

  8  63/124  6  44/127  4  15/135  2  59/151 4 66/137  شعبانلو

  2  88/150  5  83/136  5  15/132  5  92/133 3 85/142  خزينه انبارجديد

  6  21/127  7  18/126  7  32/121  7  78/121 6 19/126  خزينه انبارقديم

  60/6  43/5  55/14  30/12 82/7  كرويسكال واليس

  7  7  7  7 7  درجه آزادي

  472/0  607/0  42/0  091/0 348/0  سطح معناداري

  1397ق، هاي تحقيمنبع: يافته

  گيرينتيجه

رو بوده است، هاي اخير با تغيير الگوي كشت توسط كشاورزان و مسئولين امر روبهاز جمله مناطقي كه در سال

باشد، علت اين امر بروز يك دهه خشكسالي در اين منطقه و منطقه آذربايجان و بخصوص شهرستان مياندوآب مي

ي از فراگيرترين مشكالت طبيعي موجود در اين منطقه است، محدود باشد. خشكي كه يكاورميه ميخشك شدن درياچه

ترين مراحل رشد زني از حساسباشد. مرحله جوانهكننده رشد و توليد محصوالت زراعي در بسياري از مناطق جهان مي

گياهان در زني بذرها و رشد گياهچه به استقرار اغلب گياهان به تنش خشكي است. مقاومت به خشكي در مرحله جوانه

همين جهت و در راستاي تغيير الگوي كشت در اين منطقه و با وجود كم آبي و كند. بهخاكهاي خشك كمك شاياني مي

هاي مقاوم به شوري و محمدي، گياهان بادرشبو، كدو تخم كاغذي، گونهخشكسالي كشت گياهان داروئي از جمله گل

نتايج حاصل از تغيير الگوي كشت  ،راستاويت اساسي خواهد بود. در همينو ...) از اول محمديآبي (زعفران، پنبه، گلكم

در محدوده مورد مطالعه نشان داد كه، با توجه به اينكه محصول چغندر قند به دليل وجود كارخانه قند مياندوآب از 

صد دارند محصوالتي محصوالت اساسي شهرستان مياندوآب است ولي نياز آبي بسيار زيادي دارد. بنابراين كشاورزان ق

  بكارند كه نياز آبي كمتري داشته باشد از جمله اين محصوالت كلزا، زعفران، گل محمدي، پنبه و غيره است.

با  ييبر اقتصاد روستا هياروم اچهيخشك شدن در ياثرات منف ليامكان تقل يبررسلذا هدف از تحقيق حاضر بررسي 

شاخص (اشتغال،  4باشد. نتايج نشان داد، ميانگين هر ي ميآباد شمالتدهستان مرحمدر  نيگزيكشت جا يبر الگو ديتأك
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برآورد شده است و  3گذاري) بعد پايداري اقتصاد روستايي باالتر از عدد مطلوبيت درآمد، توليدات كشاورزي و سرمايه

و مقدار  38/3يانگين و شاخص توليدات كشاورزي با م 77/14و مقدار تي  63/3در اين ميان شاخص اشتغال با ميانگين 

اند. بنابراين، خشك شدن بيشترين تاثيرات منفي را از خشك شدن آب درياچه اروميه متحمل شده 21/6 ايتك نمونهتي

اين امر موجب شور شدن  منطقه شده و يبه مزارع كشاورزتوسط بادهاي غربي موجب انتقال نمك درياچه اروميه 

 يو حت غيره محصوالتي مانند گندم، جو، يونجه و يكاهش بازدهنگور و سيب، از بين رفتن باغات ا اراضي كشاورزي،

در  ديكاهش تول ان،يياز جمله، كاهش درآمد روستا هايبيآس تيو در نها يكشت محصوالت كشاورز ريكاهش سطح ز

كشاورزي شده و از رونق افتادن صنايع جانبي، تبديلي و وابسته به  ،يمنطقه و استان، كاهش اشتغال در بخش كشاورز

و در بين راهكارهاي مطرح در  قرار داده است ريشدت تحت تاثهرا در منطقه ب ييروستا داريابعاد توسعه پا تيدر نها

- تنوع«آباد شمالي شهرستان مياندوآب راهكار جهت تقليل اثرات منفي درياچه اروميه در روستاهاي دهستان مرحمت

تغيير الگوي كشت و كشت «و راهكار  89/3اي با ميانگين رتبه» زراعيغيربخشي اقتصاد روستايي در بخش زراعي و 

مهمترين راهكارهاي مطرح اين زمينه از ديدگاه جامعه آماري به شمار  73/3اي با ميانگين رتبه» محصوالت مقاوم كم آبي

رود، در زمينه تغيير شمار ميترين روستايي اين منطقه به رود. همچنين روستايي قپچاق با توجه به اينكه پرجمعيتمي

اي زراعي (تنوع اقتصاد روستايي) با ميانگين رتبه، ايجاد مشاغل زراعي و غير01/175اي الگوي كشت با ميانگين رتبه

رتبه اول را در بين روستاهاي اين دهستان در زمينه  170,19اي و ترويج و توسعه كارآفريني با ميانگين رتبه 81/181

ز راهكارهاي موجود را به خود اختصاص داد. چنانچه در زمينه تغيير الگوي كشت، چندين سال است اجراي هر يك ا

شود. در زمينه مديريت منابع آب روستاي آغداش با ميانگين محمدي در اين روستا كشت ميكه محصول زعفران و گل

وميه قرار گرفته است و در زمينه ترويج رتبه اول اهميت را دارد چون در حاشيه باالفصل درياچه ار 163,04اي رتبه

-نتيجه ميرتبه اول اهميت را دارد. بنابراين  177,77اي حصاري با ميانگين رتبهمحيطي روستاي ابراهيمفرهنگ زيست

تواند نقش موثري در دستيابي به اهداف توسعه مي عنوان يكي از اجزاي سيستم كشاورزيالگوي كشت به، تغيير گيريم

در جهت مقابله با  ي كه همانا بهبود زندگي كشاورزان و رفاه حالآباد شمالي در دهستان مرحمتروستاي كشاورزي و

-است، داشته باشد. الگوي كشت بيان كننده نوع يا تركيب كشتي است كه كشاورز جهت بهره بحران درياچه اروميه

 ،توانددليل چند بعدي بودن كشاورزي مي، بهكند. انتخاب هر الگوي كشتبرداري بهينه از اراضي، آن را انتخاب مي

لذا با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاداتي به شرح زير پيامدهاي مهمي در زندگي كشاورز و جامعه روستايي داشته باشد. 

) اشاعه 2) افزايش سطح آموزش كشاورزان در رابطه با اثرات مثبت و منفي تغييرات الگوي كشت. 1شود. ارائه مي

) آشنا نمودن كشاورزان به اصول 3، ن آبياري در كشت محصوالت جايگزينهاي بومي و نويي استفاده از شيوههاروش

علمي كاشت و باال بردن كيفيت محصوالت جايگزين كشت شده و كاهش آلودگي آن از طريق آموزش مداوم كشاورزان 

را  در  دستور  كار    محصوالت روستاييان  ينيتضم ديخردولت ) 4به رعايت نكات بهداشتي و اصول دقيق برداشت. 

 .كند  قيتشو  مقاوم به كم آبي خود  قرار  دهد  و  كشاورزان  را  به  كاشت  محصوالت



 نعبداللهي و همكارا                          

                                       

148 

 

  منابع و مĤخذ

- )، بررسي خشك شدن درياچه اروميه و آلودگي هاي زيست1393فر، رسول (زاده، علي، حسني، عليرضا، فرنودابراهيم -1

هاي محيط زيست با محوريت زمين پاك، بر اقتصاد، محل انتشارات اولين كنفرانس ملي آلودگي محيطي و تأثيرات آن

  .1-8صص 

)، نقش محصوالت كشاورزي با تاكيد بر زعفران در توسعه روستايي 1389پور، علي و كردواني، پرويز (اسماعيل -2

 .31-51)،  26( 7شهرستان كاشمر، فصلنامه جغرافيايي سرزمين، شماره 

محيطي فراروي منطقه عنوان چالش عميق زيست)، ارزيابي تغييرات سطح درياچه اروميه به1390زماني، اكبر (غرياص  -3

 .99-71، صص 41، شماره 13شمال غرب ايران، فصلنامه فضاي جغرافيايي، سال 

ستفاده از مدل با ا ييروستا يتوسعه گردشگر يراهكارها)، 1385افتخاري ركن الدين، عبدالرضا، مهدوي، داوود (  -4

SWOT30-1، صص 2، شماره 10، دوره : دهستان لواسان كوچك. 

هاي شرق و ، بررسي اثرات خشك شدن درياچه اروميه در توسعه پايدار روستايي در سكونتگاه)1394( نژاد، رامين،ايران -5

 .غرب، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز

- هاي استان اصفهان در شاخص)، تحليل توسعه يافتگي شهرستان1390د (برقي، حميد، قنبري، يوسف، حجاريان، احم -6

  .113-128، صص 4، شماره 2ريزي شهري، سال هاي عمده بخش كشاورزي، فصلنامه پژوهش و برنامه

 هييدر بخش ارزو ييبر فقر روستا نهيكشت به يالگو ريتاث يبررس). 1389اسد، مصطفي و زارع، محمدرضا (بني  -7

 .209-183، صص 2، شماره 4، نشريه اقتصاد كشاورزي، جلد كرمان – شهرستان بافت

)، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي 1393پورطاهري، مهدي، افتخاري، عبدالرضا ركن الدين، سوادي ماليدزه، علي اصغر (  -8

دوره ا و توسعه، ي روستايي (دهستان باالتجن استان مازندران)، فصلنامه جغرافيتغيير الگوي كشت و نقش آن در توسعه

 .232-217صص ، 35، شماره 12

  ها، تهران، انتشارات سمت.ها و روشاي توسعه روستايي؛ ديدگاهاي بر برنامه)، مقدمه1389پور، محمود (جمعه  -9

دبيرخانه مركزي )، ضرورت احياي درياچه اروميه علل خشكي و تهديدات، اروميه، 1394ستاد احياي درياچه اروميه (  -10

 .ي درياچه اروميهستاد احيا

)، تحليل اثرات تغيير الگوي كشت ناشي از خشكسالي در مناطق 1396قيداري، حمداهللا و بهروز، زهرا (سجاسي  -11
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