
 

  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان 

  

  )سروآباد شهرستان:مطالعه مورد ي منطقه( ماهي پرورش بر اقليمي تغييرات اثر

 3فضيله حاتمي، 2سارا فضلي، *1سعدي صالحي

  جغرافياو  برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور، تهران، ايرانكارشناس ارشد -1

 كارشناس ارشد جغرافياو  برنامه ريزي روستايي دانشگاه رازي، ايراندانشجوي -2  

  كارشناس ارشد جغرافياو  برنامه ريزي روستايي دانشگاه رازي، ايراندانشجوي -3

  1397/11/19: پذيرش تاريخ1397/11/11                 تاريخ بازنگري:  1397/11/06        :دريافت تاريخ

  چكيده:

 و شده تبديل بزرگ تحقيقاتي هاي اولويت از يكي به زندگي انسانها امروزه بر آن اثرات و وهوا آب تغييرات

است.هدف اين پژوهش تحليل ميزان تاثير تغييرات اقليي   داده قرار تأثير تحت جدي طور به را زندگي انسان

يكي از شهرستان هاي استان كردستان است كه در سالهاي اخير كه شهرستان سروآباد  پروش ماهي دربر بخش 

تحليلي و از نظر هدف  -.اين تحقيق از نظر ماهيت توصيفيمي پردازد  از تغييرات اقليمي متاثر شده است

ظر روش جمع آوري داده ها پيمايشي  مي باشد و بخشي از داده ها نيز از طريق پرسشنامه  كاربردي است، از ن

تك نمونه در محيط Tون ماز آز  شيالت جمع آوري شده است براي سنجش ميزان اثر تغييرات اقليمي بر بخش

نشان مي دهد مورد استفاده قرار گرفته است.نتايج آزمون ARC GIS و براي تحليل فضايي  SPSSنرم افزار 

اثر  درصد  19,01و اين تغييرات به مقدار  از تغييرات اقليمي بي تاثير نبوده  شيالت شهرستانكه ابعاد بخش 

به بيشترين ميزان اثر تحليل فضايي بر مبناي دهستان هاي شهرستان انجام شد كه   گذار بوده است،همچنين

الن،رزآب،ژريژه،شاليار،اروامان تخت و دزلي به تربيت دهستان هاي كوساالن؛ بيساران،پايگترتيب دهستان هاي 

  بيشترين ميزان تاثيرپذيري از تغييرات اقليمي  در بخش شيالت را داشته اند.

  تغييرات اقليمي، اقليم، شيالت، شهرستان سروآباد :واژگان كليدي
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  مقدمه:

 .است شده تجربه طوالني دوره يك طي در خاص محل يك در كه است هوايي و آب شرايط متوسط اقليم،

 سرعت رطوبت، دما، مانند (.متغيرهايي به توجه با مشخص، مكان و زمان در اتمسفر وضعيت بيانگر هوا و آب

وضعيت متوسط متوسط  ) اقليم بيانگير1،2013:86پدودارا  باشد( مي زمان از كوتاهي مدت براي هوا فشار و باد

ميليارد سال خود آب و هوايي گوناگوني را تجربه كرده 5,4يك منطقه در دراز مدت است كه زمين حدود 

، (احمدي تجربه را راجب عوامل موثر در اقليم را مطرح كردند قبل اولين سال2522حدود است؛يوناني ها 

 نگراني .دارد انرژي و ها اكوسيستم حيوانات، انسان، بر زيادي بسيار تأثير اقليمي ) تغييرات1392؛96: رحيمي

 حرارت درجه دارند؛افزايش انساني منشاء تغييرات اين كه است هوايي،اين و آب تغييرات بحث مورد در عمده

 مثل توليد در اختالل و رشد نرخ روزانه، وزن افزايش ميانگين بدن، وزن كاهش در به منجر گوسفند در محيط

 سانتگراد درجه 2,2گيرند مي قرار تأثير تحت هاي بومي گاو از تر بيش ها گاوميش و دورگ گاوهاي .گردد مي

 هفته دو تا يك را آنها بلوغ سن- به رسيدن و داشته آنها جسمي و جنسي بلوغ رشد، بر منفي تأثير دما، افزايش

) دگرگوني اقليم پديده اي طبيعي است كه در مقياس زماني 1392:6370اميني و همكاران،(اندازد  مي تعويق به

بلند مدت به وقوع مي پيوند.مهم ترين عامل هاي كه تغيير اقليم را تشديد مي كند عبارت از: تغيير تابش 

) 1393ان،محمد لو و همكار(منعكس كننده خورشيدي،تغيير مدار زمين،گازهاي گلخانه اي و رانش زمين. 

ويژه گرمايش جهاني،به دليل افزايش ميزان گاز هاي گاخانه اي در اتمسفر،سبب جلب توجه به ه تغيير اقليم ب

   )113:2013و همكاران، 2اين موضوع شده است(دايي 

  پيشينه پژوهش:

تايي كار در مورد ميزان اثر تغييرات اقليمي بر بخش شيالت به عنوان يكي از ابعاد اقتصاد خانوار هاي روس

اثيرات ) ت2016(3در مطالعه ي نارايانان و ساوهنشده است، لذا به بررسي پيشنه  مرتبط با آن پرداخته مي شود، 

تغييرات اقليمي روي خانوارهاي وابسته به كشاورزي در نواحي روستايي هندوستان تاثير مستقيمي روي كمبود 

پذيري خانوارهاي كشاورزي بايد شامل دانش محلي آسيبهاي مستقيم براي توجه به درآمد كلي دارد؛ سياست

كشاورزان از طريق يك بسته آموزشي غيررسمي باشد، و همچنين بايد كارهاي غيركشاورزي  در سطح روستايي 

) مطالعات و تحقيقات 2013:86(انجير سلطان محمود؛ بيشتري ديده اند  هاي دامدار آسيبرا ارتقا دهد، خانوار

                                           
1  Padodara, R.J., N. Jacob 

2 Dai, L et al 

3 Narayanan, K., Sahu, S. K. 
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اخر توسط تيم دانشگاه اكسفورد كشور انگلستان و انستيتوت محيط زيست استا كهلم ، با استفاده كه در اين او

در معرض خطرات  1960از آمار و ارقام تاريخ صورت گرفته نشان دهنده ي آن است كه افغانستان بعد از سال 

ترين كشور در برابر تغييرات  جدي و رو به افزايش تغييرات اقليمي قرار گرفته است و اين كشور را تاثير پذير

)در مطالعه خود بر اثر تغيير اقليم بر جربان كم 2007و همكاران( 4؛ در تحقيقي كه دي ويتاقليمي مي دانند

آبي در رودخانه ميوز مورد بررسي قرار دادند،انها به منظور جريان كم آبي از شاخص ميانگين دبي تابستان و 

اده كردند و معتقديد كه اين شاخص هاي فصلي كمتر به نوسانات ناشي حجم تجعمي كمبود جريان فصلي استف

از عوامل انساني حساس اند،نتايج نشان مي دهد كه ميانگين تابستان  دبي در دوره ي آني به نصف مقدار خود 

در دوره هاي پايه و حجم تجمعي كمبود جريان  فصلي به چهار برابر خود  در دوره پايه خواهد رسيد، 

انجام دادن به بررسي آثار تغيير اقليم بر منابع  آب و عملكرد گياهان  GCM)با استفاده از مدل 2012(5ينملكون

نزديك به دو برابر مقدار   2040در ارمنستان پرداخت نتايج آن نشان مي دهد كه نياز آبي گياهان زراعي تا سال 

 ان تغييرات  اقليمي از ديدگاه كشاورزيپهنه بندي ميز در )1390( و همكاران اسماعيليكنوني مي رسد؛  

نواحي عمده  درصد خواهد بود  65تا  46) ميزان تغييرات 1418-1389( در دوره اقليمي آينده خراسان رضوي

درصد را تجريه خواهد كرد،بيشترين و شديد ترين در مناطق خراسان  60تا  50استان  ميزان تغييرات بين 

ميزان تاثير پذيري  )1393ي(ياني و نيكبخت ثانك  .مشهد رخ خواهد بودشمالي استان خراسان رضوي و دشت 

اقتصاد روستايي كشاورزي از تغييرات اقليمي  در شرق كشور  بيان ميدارد كه ارزش فعاليت  هاي 

ميليارد ريال بوده است در حالي كه  7/29زرعي،باغي،دامي،زنبور داران وطيور دراوايل دوره خشكي پيش از 

ميليارد ريال كاهش يافته بنابراين برآورد ميزان تغييران  2/14يعني در پايان يك دهه به كمتر از1385در سال 

با عنوان  )1389و همكاران( ميليارد ريال برآوردگرديده است خالقي 5/15ناشي از خسارات اقتصادي  بيش از 

ورت گرفت مشخص گرديد كه  در ص 1393اثر تعيير اقليم بر توليد بخش كشاورزي و بر اقتصاد ايران در سال

كاهش مي يابد و -37/5توليدات كشاورزي 2025تا  2000اثر تعيير اقليم پيش بيني شده براي ايران در دوره 

ه رابطه ي متقابل بخش اقتصادي با بخش كشاورزي اين اثر به صورت كاهش اثر بخش بباتوجه 

ك هاي پايين تر درآمد كاهش بيشتري نشان )برآورد شده است و در ده-64/1) و خدمات(-27/2ساختماني(

سال گذشته حدود هزار  10تغيير اقليم مهم ترين تهديد  باز دارنده در توسعه پايدار است كه طي  داده است.

تايج شبيه سازي  ) ن1392(روزين و همكارانف هكتار از اراضي كشاورزي استان  توان خود را از دست داده است

ليد عملكرد گندم  در مناطق شرق كشور نسبت به غرب كشور  بيشتر بوده است و نشان مي دهد كه كاهش تو

                                           
4  De Wit et al. 
5 Mikoyan 
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درصد  25درصد جنوب غرب  20درصد در  شمال غرب 15در غرب كشور  2025طبق پيش بيني در سال 

  خواهد بود

  مباني نظري: 

 هاي ضروري، آمينه اسيدهاي داشتن علت به كه است گوشت ماهي حيواني، پروتئين ارزش با منابع از يكي

 وسيله به ها از بيماري بعضي كاهش و ويتامين و معدني مواد از نظر بودن غني باال، جذب و هضم قابليت

)ماهي به عنوان كي از فراورده 22؛1393شود(قاسملونيا  و گلزار: مي جهان مصرف جمعيت از زيادي بخش

بسياري از كشورها بهربرداري از آبزيان  هاي گوشي نقش به سزاي در مصرف خانوارها مي تواند ايفا كند و در

عالوه بر تامين پروتئين مورد نياز منجر به كسب درآمدارزي  و حل مسائل اجتماعي واقتصادي از جمله بيكاري  

محصوالت بخش شيالت  و ماهي يكي از مواد غذايي  با پروتئين  )1390:17مي گردد(دل انگيزان و همكاران؛

اير محصوالت گوشتي از قيمت پايين تري برخوردار است بر همين اساس  همه باال مي باشدكه نسبت به س

كشورها سعي نموده اند كه مصرف محصوالت كشاورزي  دريايي به خصوص ماهي را در جامعه فرهنگ 

كيلو گرم است ،اين شاخص در كشورهاي 2/16سازي نمايند، بر اساس آمار موجود  در جهان ،سرانه هر فرد 

كيلو گرم است،بنا براين  3/23كيلو گرم مي باشد،در حال كشورهاي  توسعه يافته  مصرف 5/9 در حال توسعه

كشورهاي در حال توسعه بايد از اين لحاظ به كشورهاي توسعه يافته نزديك شود،در ايران سرانه مصرف فقط 

سرانه مصرف  كيلو گرم  است كه حتي  نسبت به كشورهاي در حال توسعه نيز پايين تر است،(همان) 7/7

كيلو گرم مي باشد؛ اهميت شيالت به دليل سهم مهم آبزيان در تامين غذاي  6,5ماهي در استان كردستان 

مصرفي جامعه است و  هم به دليل نقش مهم و روزافزون كه در پايداري اكوسيستم ايفا مي كند برمي گردد 

متمركز كرده بود،ولي پتانسيل بالقوه استان ،سازمان شيال كشور فعاليت خود را بيشتر بر استان هاي ساحلي 

هاي غير ساحلي از جمله سدها،سراب ها،رودخانه ها،چشمه ها و منابع آب خرد كشاورزي باعث شد تا اين 

سازمان سياست خود را تغيير دهد و فعاليت آبزي پروري  و تشكيل شيالت را  در استان هاي غير ساحلي  نيز 

از آنجا كه بين انوع محصوالت غذايي،ماهي و مواد پروتئيني جايگاه  )56؛1396دي،موافقت كند (باباخاني و واح

ويژه اي دارند،پرورش ماهي به صورت مصنوعي به ويژه در مناطقي كه توانايي گسترش منابع دريايي خود را 

ني محسوب ندارنديا اين كار كاري پرهذينه اي است راه مناسب براي تامين بخشي از نيازها غذايي و پروتئي

مي شود،با اين شيوه مي توان توليد ماهي را سريع افزايش داد و با افزايش سريع درآمد كشاورزان كوچك،زمينه 

اشتغال مطمئني را براي آنها فراهم آورد،با توجه با اين كه ماهي عالوه بر مصارف انساني  در تغذيه دام و طيور 

فعال كردن  بخش وسيعي از صنايع تبديلي و تكميلي ،ضمن نيز كاربرد فراواني دارد،پرورش ماهي از طريق 
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گسترش دامنه اشتغال به صنعت و خدمت به ويژه صنايع  روستايي ارزش افزدوه ي  قابل توجهي نيز ايجاد 

  )56؛1386مي كند(خياطي،مشعوفي:

  روش تحقيق: 

ان سروآباد انجام شد كه از شهرستپرورش شالت  اين تحقيق به منظور بررسي  ميزان اثر تغييرات اقليمي بر 

كتابخانه ي استفاده شده است، در اين تحقيق جامعه ي مورد مطالعه  –لحاظ هدف كاربردي و از روش اسنادي 

خانوار به عنوان نموده تعيين شده است،  372خانوار روستايي بوده است كه بر اساس فرمول كوكران  11066

درصد به  0,70سشنامه طراحي  و توزيع شده كه پايايي به مقدار براي سنجش ميزان تاثير تغييرات اقليمي پر

به تحليل فضايي ميزان اثر تغييرات اقليمي بر بخش  باغداري   ARC GISدست آمده  و با استفاده از نرم افزار 

  بر اساس  سطح دهستان هاي شهرستان  صورت گرفت.

  منبع:  داده هاي پژوهش)متغير،شاخص و گويه هاي  و مفدار آلفاي كرونباخ( -1جدول 

ضريب 

  آلفا

شاخ زير شاخص

 ص

ي 
ي روستاي

صاد خانوارها
اقت

 

ايي تاثيرخشك سالي بر شيالت، تاثير سيل بر شيالت، تاثير گرما و سرم  714/0

ر بيش از حد بر شيالت  ،تاثير تگرگ بر شيالت،  تاثير سرما زدگي ب

 شيالت ،تاثير  گردوغبار بر شيالت 

 شيالت

  

  ي مورد مطالعه:حدوده م

دقيقه طول شرقي  45درجه و  46دقيقه  تا  58درجه و  45شهر سروآباد از نظر موقعيت جغرافيايي در فاصله 

 مساحت كيلومترمربع 1002حدود 	دقيقه عرض شمالي قرار دارد شهرستان سروآباد48درجه و 35دقيقه تا  2و 

 شهرستان به غربي وشمال وشمال كشورعراق 	به غرب ازطرف. است شده واقع كردستان استان داردودرغرب
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ن كالترزان وجنوب وجنوب غربي به پاوه وجنوب شرقي به شهرستان شهرستا به شرقي وشمال وشمال  مريوان

  .دارد باكشورعراق مشترك مرز متر كيلو حدودبيست 	كامياران محدودمي شود.شهرستان سروآباد

  

  )1397مطالعه(منبع:نويسندگان،نقشه جغرافيايي منطقه ي مورد  -1شكل 

  

  يافته هاي تحقيق:

شيالت به  آمارهاي توصيفي تاثير تغييرات اقليمي بر  صنعت شيالت  به عنوان يكي از ابعاد اقتصاد روستايي:

عناون يكي از ابعاد اقتصاد خانورهاي روستايي شهرستان سروآباد كما بيش تحت تاثير تغييرات اقليمي قرار 

   گرفته است.

) %20,7نفر ( 77) زياد، %35,5نفر(  132%) خيلي زياد،  36,3نفر( 135ر تغيير اقليم بر پرورش شيالت : اث

  ) خيلي كم ميزان اثر تغيير اقليم بر شيالت رو اعالم كردند%0,5نفر( 2)كم  و %7نفر( 26متوسط، 
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  )1397يافته هاي تحقيق،آمار توصيفي مربوط به اثر تغييرات اقليم بر شيالت(منبع:   -2جدول 

 اثر تغيير اقليم بر شيالت

 درصد فراواني تجمعي درصد اعتبار درصد فراواني  

Valid 36.3  36.3  36.3  135 يلي زيادخ  

  71.8  35.5  35.5  132 يادز

  92.5  20.7  20.7  77 توسطم

  99.5  7.0  7.0  26 مك

  100.0  5.  5.  2 خيلي كم

   100.0  100.0  372 مجموع

  

  
  )1397آمار توصيفي مربوط به اثر تغييرات اقليم بر شيالت(منبع:  يافته هاي تحقيق، -2نمودار 

  

  اقليمي بر پرورش شيالت: خسارت تغييراتمبزان 

) %0,5نفر(2)كم  و %5,4نفر( 20) متوسط،%39,8نفر( 72) زياد،%39,8نفر( 148) خيلي زياد،%34,9نفر( 130

  خيلي كم  ارزيابي مي كنند
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  )1397آمار توصيفي مربوط به خسارات ناشي تغييرات اقليم بر شيالت(منبع:  يافته هاي تحقيق، -3ول جد

 تغييرات اقليمي بر پرورش شيالتن خسارت ميزا

 درصد فراواني تجمعي درصد اعتبار درصد فراواني  

  34.9  34.9  34.9  130 يلي زيادخ مجموع

  74.7  39.8  39.8  148 يادز

  94.1  19.4  19.4  72 توسطم

  99.5  5.4  5.4  20 مك

  100.0  5.  5.  2 خيلي كم

   100.0  100.0  372 مجموع

  

  
  

  )1397آمار توصيفي مربوط به خسارات ناشي تغييرات اقليم بر شيالت(منبع:  يافته هاي تحقيق، -3نمودار 
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  )1397تك نمونه( منبع:يافته هاي پژوهش،Tنتايج آزمون  -4جدول 

 نمونهآزمون تي تك 

 Test Value = 21 

t درصد %95فصله اطميان   ميانگين تفاوت ها سطح معناداري  دزجه ازادي  

  باال پايين تر 

  18.9338-  19.0985-  19.01613-  000.  371  454.213- شيالت

تك نمونه استفاده  Tدر آمار استنباطي براي بررسي ميزان اثر تغييرات اقليمي بر بخش شيالت  نتايج آزمون 

تغييرات اقليمي  بر بخش نشان ميدهد كه تغييرات اقليمي  4با توجه به نتايج جدول شماره  شده است كه 

  .) اثر گذار بوده است19,01شيالت  (

  تحليل فضايي:

  ميزان تاثير تغييرات اقليمي بخش شيالت  در دهستان هاي شهرستان سروآباد:

اروامان تخت و دزلي به تربيت بيشترين ميزان  شاليار، ژريژه، رزآب، پايگالن، بيساران،، دهستان هاي كوساالن

  تاثيرپذيري از تغييرات اقليمي  در بخش شيالت را داشته اند.

  

  )1397ميزان تاثير تغييرات اقليمي بر بخش شيالت در سطح شهرستان سروآباد(منبع:يافته هاي تحقيق،-2شكل 
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  نتيجه گيري:

نتايج بررسي ميزان تاثير تغييرات اقليمي بر پرورش شيالت در شهرستان سروآباد  پرداخته شد ،اين تحقيق به 

و اين تغييرات به مقدار  از تغييرات اقليمي بي تاثير نبوده  شيالت شهرستانآزمون نشان مي دهد كه ابعاد بخش 

ي بر شيالت از پاسخ دهندگان اثر گذار بوده است،همچنين در مورد ميزان اثر تغييرات اقليم درصد  19,01

%) خيلي زياد،  36,3نفر( 135اثر تغيير اقليم بر پرورش شيالت : سوال شد كه نتايج آن بدين شرح است كه  

) خيلي كم ميزان اثر تغيير اقليم %0,5نفر( 2)كم  و %7نفر( 26) متوسط، %20,7نفر ( 77) زياد، %35,5نفر(  132

يزان خسارت وارد شده ناشي از تغييرات اقليمي   مورد ارزيابي قرار گرفت و در م بر شيالت رو اعالم كردند

) %0,5نفر(2)كم  و %5,4نفر( 20) متوسط،%39,8نفر( 72) زياد،%39,8نفر( 148) خيلي زياد،%34,9نفر( 130كه 

رين بيشتتحليل فضايي بر مبناي دهستان هاي شهرستان انجام شد كه   مچنين، ه خيلي كم  ارزيابي مي كنند

شاليار،اروامان تخت  ژريژه، رزآب، پايگالن، دهستان هاي كوساالن؛ بيساران،به ترتيب دهستان هاي ميزان اثر 

  و دزلي به تربيت بيشترين ميزان تاثيرپذيري از تغييرات اقليمي  در بخش شيالت را داشته اند.

  

  هادات:نپيش

  خانوارروستايي كه كمترين تاثير پذيري را داشته است.رونق دادن به صنايع دستي به عنوان يك بعد اقتصاد -1

  تغيير الگوي كشت بر اساس شرايط  آب و هواي منطقه .-2

  كشت گياهان دارويي مانند رغفران و موسير كه در مناطق ديم هم مي تواند بازدهي خوب داشته باشد.-3

  جبران كمبودها.تخصيص آب سد ها و آب هاي آزاد به بخش باغداري و كشاورزي براي -4

  عدم اتكا خانوارهاي روستايي به يك بعد از اقتصاد روستايي و كمك براي تنوع معيشي خانوارها.-5
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