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 ، تهران، ايرانتهران دانشگاه ،ريزي روستاييجغرافيا و برنامه دكتري دانشجوي ـ مهدي چراغي
  

 29/4/1392:تاريخ تصويب    6/10/1391: تاريخ دريافت

  كيدهچ

تـوان بـه عنـوان    مـي  را هاجنگل سوزي آتش و آتشفشان، طبيعي، آفات خشكسالي و كم آبي، سيل، زلزله،
برد كه داراي اثرات منفي بوده و در آسيب پذيري بخش كشاورزي نقش اساسي ايفا  مخاطرات محيطي نام

ـاهش آب د    . كنندمي ـال رخ دادن اسـت، ك رياچـه اورميـه در   از جمله مخاطره محيطي كه در ايـران در ح
پذيري و تخريب بخشي از اراضي كشاورزي در نواحي پيرامون خـود  هاي اخير است كه باعث آسيب دهه

ـاد  در اورميـه  درياچـه  آب سـطح  كاهش اثرات بررسي، حاضر تحقيق هدف .شده است ـاورزي  اقتص  كش
 تحقيـق  روش ،ربرديكا تحقيق نوع. باشد مي مياندوآب شهرستان شمالي آباد مرحمت دهستان روستاهاي
 اطالعـات  تحليل و جهت تجزيه ميداني بوده و و ايكتابخانه اطالعات گردآوري روش ،تحليلي - توصيفي

 بهره كشاورزان ،تحقيق آماري جامعه .است شده استفاده اصلي هايمولفه تحليل شيوه به و عاملي تحليل از
 كشاورزان، 1382 سال در كشاورزي عمومي يسرشمار بر بنا. بوده است دهستان مرحمت آباد شمالي بردار
 طريـق  از كشـاورز  264 تعداد كه بوده كشاورز بردار بهره 1437 با برابر سال اين در دهستان اين بردار بهره

 آب سطح كاهش با، دهدمي نشان تحقيق هاييافته. شده است انتخاب نمونه حجم عنوان به كوكران فرمول
ـتان  كشاورزي مزارع به نمك انتقال موجب شديد، بادهاي و توفان وزش و به دنبال آن اورميه درياچه  دهس
ـاهش ، كشاورزي محصوالت زيركشت سطح كاهش اين امر و شده ـاهش درآمـد      ك توليـد و در نتيجـه ك

ترين توليد مهم هايشيوه و طور درآمدهمين. هاي توليد را به همراه داشته استكشاورزان و عدم تنوع شيوه
بانكي  اعتبارات از استفاده ها و كاهش فرصت و ميزاننهاده بموقع خريد تأمين و هش تواناييعامل براي كا

ـتغال در بخـش    قطعات و اراضي مديريت هايشيوه توسعه كشاورزي، عدم بهبود براي زمين و كاهش اش
  .كشاورزي در سطح دهستان شناخته شده است

 .هاليل عاملي، تاالبمخاطرات محيطي، تح، اقتصاد روستايي: ها واژه كليد

                                                 
 Email: valaei1365@gmail.com                                                   09364757718: نويسندة مسئول 1
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 مقدمه 

 هـاي فعاليـت  در را مهمـي  نقـش  همـواره  زيرزميني هايآب و هابندانآب آبگيرها، ها،رودخانهها، تاالب ها،درياچه
ـتي  تنـوع  حفظ و انسان اصلي هاينيازمندي دامداري، آبزيان، توليد همچون كشاورزي وثـوقي و  (دارنـد   عهـده  بـه  زيس
ـين داراي كاركردهـاي بسـيار      ها به عنوان يكي از ارزشمندترين اكوسيستم ن ميان، تاالبدر اي .)2 :1388مستجير، هـاي زم

 زيستي هايها گونه تاالب ).1: 1388دوست،  نظري( نددار بيعي، اقتصادي، اجتماعي متعدديمتنوع زيستي بوده و ارزش ط

 ).2 :1390سـتاني، آ(دهنـد   مـي  پـرورش  شوند، ينم يافت طبيعت هاي ديگرزيستگاه از هيچ يك در كه بعضاً را نظيري بي
: 2006، 1كنوانسـيون رامسـر  ( هاي زراعي ارزش اقتصادي دارنـد  برابر زمين 200ها و  برابر جنگل 10عالوه بر اين، حدود 

110(.  
ـين  يا و ايمنطقه در ابعاد توانند مي اقتصادي و اكولوژيكي ها به عنوان منابع آبي ارزشمند از نظرها و يا درياچهتاالب  ب

هاي زير زميني، تامين آب، تغذيه آب: هاي گوناگون مانندجهت كاربري و به )134: 2،2005بهروز راد( المللي مطرح گرديده
ـيار  مهار سيالب، رسوب گيري، نگهداري مواد مغزي، توليد انرژي، حمل و نقل آبي، گردشگري و توريسم براي انسان بس

دليل گسترش مخاطرات طبيعي ه هاي اخير بطي سال غني هاياكوسيستم اين اين، وجود با. )2: 2009، 3برتون( باشندموثر 
دليل عوامل مختلف طبيعي و انساني ه عالوه بر اين، بسياري از آنها ب). 183: 2010، 4كاوالو( اندزيادي مواجه شده با مشكالت
 اخير در قرن يك در به نحوي كه دارد، ادامه مچنان نيزفرآيند ه اين و بوده روبرو سطح كاهش اي با قابل مالحظه با سرعت

 هاي بشري فعاليت ).18: 2005، 5هاتاالب بين الملليسازمان ( اند شده نابود و بين رفته از هاها و تاالبدرصد درياچه 50 حدود

قالـب   در ا، عمـدتاً هـ فعاليـت  گونـه  ايـن  .ها به شـمار مـي رود  ها و درياچه تاالب حيات از تهديدات مهم و اساسي براي
 علي هايي، پروژه انجام چنين. گيرد صورت مي آنها و آثار زيست محيطي به ابعاد توجه اي، بدون توسعه  -عمراني هاي پروژه

 هاياكوسيستم اين از براي حفاظت اساسي تهديدي تواند مي محيطي به تبعات زيست توجه بدون اقتصادي، آثار مفيد رغم

هاي داخلي تهديد اساسي براي ها بخصوص درياچهها و تاالباز بين رفتن درياچه ).544: 2003، 6ساندس( با ارزش باشد
ـاورزي ماننـد  براي اينكه آنها نقشي اساسي در تثبيت فعاليت ؛مناطق روستايي و بخش كشاورزي بشمار مي روند : هاي كش

و  والترز( و منابع آب زير زميني و غيره دارندكنترل سيل، كنترل فرسايش، زيستگاهي براي حيات وحش، بهبود كيفيت آب 
  ). 36: 7،2003 همكاران

                                                 
1 Ramsar Convention 
2 Behrouzirad 
3 Burton 
4 Cavallo 
5 Wetland International 
6 Sands 
7 Walters 
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 به. باشددرياچه اروميه ميهاي اخير در ايران در حال رخ دادن است، كاهش آب لترين مخاطره محيطي كه در سامهم
 را خود رامونيپ يهاروستا و شهرها و گرفته قرار شدن خشك معرض در رياخ يهاسال در اچهيدر آب متعدد عوامل ليدل
  ). 2 :1389 ، ي تركمانيميسل( است داده قرار ريثات تحت شدت به ،اچهيدر يجنوب يهاقسمت در خصوصه ب

هاي اخير با كاهش سطح اراضي و وجود همجواري با درياچه اورميه طي سال به توجه شمالي با آباد مرحمت دهستان
هاي اخير تحقيـق  ه طي دهها توجه به كاهش سطح آب درياچه اورميب. هاي كشاورزي مواجه بوده استشور شدگي زمين

پيرامون و در پي پاسخگويي  روستاهاي كشاورزي اقتصاد در اورميه درياچه آب سطح كاهش حاضر با هدف بررسي اثرات
  :به سوال زير تدوين شده است

  مورد مطالعه وجود دارد؟  اي ميان كاهش سطح آب درياچه اورميه و اقتصاد كشاورزي روستاهايچه رابطه

  مباني نظري و پيشينه تحقيق

حكم فرما بوده و بسياري از حوادث ژئوفيزيكي از قبيل  ،قبل از پيدايش انسان بر روي كره زمين، سيستم طبيعي محض
سال بعد، انسـان   هاميليون. كردندها، فقط گياهان و جانوران را تهديد ميها و سيلها، انفجارات آتشفشاني، زمين لغزهزلزله

 :انـد مخاطرات طبيعي را اين چنين تعريف كـرده ). 47: 1389 ،آياال( تعبير كرد» مخاطرات طبيعي«حوادث ژئوفيزيكي را به 
ـاي توانمندي نابودي و تضعيف موجب كه ناگهاني و غيرمترقبه طبيعي اتفاق هر«  ماننـد  فيزيكـي  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  ه

 عنـوان  بـه  آورد، فـراهم  را جامعه اشتغال هايزمينه و اقتصادي منابع زيربنايي، تاسيسات تخريب و مالي و جاني خسارات
 طبيعـي،  آفات خشكسالي و كم آبي، سيل، زلزله، مي توان موضوع اين بارز مصاديق از. »مي شود معرفي طبيعي مخاطرات
ـيار       .)56: 1996، 1عباسـي ( برد نام را جوي هايپديده و هاجنگل سوزيآتش آتشفشان، قـدرت تخريبـي ايـن بحـران بس

هاي فيزيكي، اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي را به بـار مـي آورد و عـالوه بـر     باالست به همين جهت هميشه خسارت
نابودي منطقه وقوع ساير نقاط كشور يا منطقه را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و يا ممكن است توسعه اقتصادي و اجتماعي 

تحقيقات نشان مي دهد روند بـروز   .)249: 2010، 2كاوالو( ندازددر يك كشور به خطر بي قت و دائميرا چه به صورت مو
 2002تا  1993ها، مزارع كشاورزي و مراتع از سال  سوزي جنگلخشك سالي، طوفان، سيل، آتش: انندمخاطرات طبيعي م
 اطق ساحلي بسيار بيشتر از مناطق ديگر بوده اسـت و شدت آن در من )14: 3،2005و همكاران كومارسيوا (روبه افزايش بوده 

ميليارد دالر خسارت  140نفر تلفات انساني و بيش از  150000و به طور متوسط ساالنه بيش از  )2006، 4ستنزا و فارليوك(
هـاي اخيـر   طي سال). 12:1385 هالل احمر،(خسارت مالي بر كشورها، بويژه در كشورهاي در حال توسعه به بار مي آورد 

عنـوان  ه ب چ زماني به اين اندازه نبوده است؛انح بزرگي از انواع مختلف رخ داده و يا در شرف وقوع مي باشند كه در هيسو

                                                 
1 Abbasi  
2 Cavallo 
3 Sivakumar et al 
4 Costanza and Farley 
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ـال     4752ميالدي تعداد سوانح بزرگ بين المللي به  1990هاي دهه كه در تمامي سالمثال در حالي ـيده انـد، از س فقره رس
سونامي در آسيا،  .)33: 2004، ١تاد - ام(.  ن بزرگ در جهان گزارش شده استفقره بحرا 584ميالدي تاكنون بيش از  2000

ـاهش سـطح آب     زلزله بم و مظف آباد پاكستان، سيل و خشكسالي و گرماي شديد در اروپا، طوفان كاترينـا در آمريكـا و ك
ـاهده  هايي از مخاطرات بزرگ بودهدرياچه اورميه ايران فقط نمونه پورمحمـدي و  (شـده اسـت    اند كه در گذشته كمتـر مش

   ).118: 1387زاده ،مصيب
- از مهـم . حوادث غالباً منفي هستندمخاطرات طبيعي داراي اثرات مثبت و منفي زيادي مي باشند، ولي اثرات اين قبيل 

ها پذيري بخش كشاورزي و تخريب جنگل ترين اثرات منفي آن مي توان به تخريب محيط زيست اشاره كرد كه در آسيب
ـار سيوا ( ساسي بازي مي كندنقش ا ـاورزي و افـزايش   همچنين نقش عمده .)14: 2005، 2كوم اي در عدم توسعه بخش كش

اختالل ايجاد  رسانده و آسيب جامعه امور طبيعي روال عالوه بر اينها به .)1311: 2012، 3نورمان( هزينه هاي اقتصادي دارد
: 4،2002ر. پي.اس. اي/ ان. يو(شود مي مخاطره از ناشي تأثيرات با دنآم كنار براي آن مناسب نقش ايفاي از مانع و مي كند

 و تعديل را روستاها كار نيروي بلكه دهد،مي كاهش ملي ناخالص توليد در را كشاورزي سهم تنها مخاطرات طبيعي نه .)4
مخـاطرات   بخـش زيـان  اثـرات از  ديگر هايطور كلي، نمونههب. )28: 5،2000طاهرخاني( كندمي شهرها آواره را روستاييان

 هايبيماري و فشار روحي افزايش كشاورزان، درآمد كاهش از است عبارت طبيعي در مناطق روستايي و بخش كشاورزي
ـاهش  كشـاورزي،  هـاي وام بازپرداخـت  توان كاهش كشاورزي، بخش كارگران براي شغلي هايفرصت كاهش رواني،  ك
 تورم نرخ افزايش مردم، اصلي مواد غذايي بهاي افزايش كشاورزي، صوالتمح صادرات كاهش دليل به دولت ارزي درآمد

ـانوادگي  و اجتماعي پاشيدگيازهم باعث كه مهاجرت از ناشي اجتماعي هايهزينه و جامعه در ، 6منـوچهري ( شـود مـي  خ
2001 :15.(  

ـاطر  از ناشـي  بحـران  بـروز  موقعيت خاص جغرافيايي، داشتن سبب ما ايران نيز به كشور ـيار   ات طبيعـي مخ را آن بس
 بالياي معرض در همواره ايران تاريخي، هايبررسي طبق شده و ثبت هايگزارش اساس بر. )8، 1387زاخاني، رمي(باالست 
 مـورد  31 جهان، در افتاده اتفاق بالي 40 از كه اي گونه به دارد؛ قرار لرزه زمين و خشكسالي زلزله، سيل، همچون طبيعي،

 در زيـادي  تخريبـي  تبعات داراي نيز سيل بر زلزله، عالوه .)1385بيروديان،  ؛11: 2000، 7جزايري( فتدامي اتفاق ايران در آن
ـال  در مـورد  225 و يـا  1375سال  در سيل 160 دهنده تكان آمار .است بوده كشورمان . مدعاسـت  ايـن  گويـاي  1376 س
كرد  اشاره و غيره خشكسالي لغزش، زمين روان هايشن ،طوفان ها،اپيدمي انواع به توان مي و زلزله سيل كنار در همچنين

                                                 
1 EM – DaT 
2 Sivakumar 
3 Norman 
4 UN/ISPR 
5 Taherkhani 
6 Manouchehri 
7 Jazayeri A 
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 قصـور  و خطـا  كننـده  بيان كه( انسانى با خطاهاى كه زمانى نشده، بينى پيش حوادث و خطرات اين ).44: 1990، 1 راتين(
 شـوند،  مـراه روستايى ه جامعه در...) و  واگيردار هاىبيمارى موتورى، نقليه وسايل حريق، تصادف :مانند هستند، هاانسان
 .)106 :1389راضي و وفايي،(داشت  خواهد همراه به را هاى بسيارىبحران كه آميز مي شوند، فاجعه مشكالت بروز به منجر
متعـدد و بحـران    هايخشكسالي :با مخاطرات محيطي زيادي از جمله اخير هايسال طوري كه اشاره شد، ايران طيهمان
است  نموده وارد زميني هاي زيرآب هاي سطحي وآب منابع بر ناپذير گاه جبران يهايخسارت كه است، بوده رو روبه آب

قابل  با سرعت هاي داخلي ها و درياچهبرخي از تاالب اخير، هايبه عنوان مثال، طي دهه). 18 :1390نيا و همكاران،  سعيدي(
   ).18: 2005، 2هاتاالب بين الملليسازمان ( دارد ادامه فرآيند همچنان نيز اين و بوده روبرو سطح كاهش اي با مالحظه
ـاهش  در هاي اخير در شمال غرب كشورمان ترين مخاطره محيطي كه در سالمهم آب  سـطح  حال رخ دادن اسـت، ك

مختلـف   هـاي گونه براي ايخانه اكوسيستم، اين. است جهان در شور درياچه دومين اروميه، درياچه. است درياچه اورميه
ـادي  اجتماعي، مختلف معيارهاي به توجه همچنين با. به شمار مي رودگياهي و حيواني   نقـش  محيطـي،  زيسـت  و اقتص

ـتفاده  هـاي پيـاپي،  خشكسـالي : مانند با مشكالت بسياري اخير هايسال در اما .دارد كشور غربي شمال بخش در مهمي  اس
 به فراهم آورده است؛ آب آن را سطح شده كه موجبات كاهش سد و غيره مواجه احداث سطحي، آب منابع از حد از بيش
ـاران ( خشك شده است گذشته سال 10 در) 1شكل ( درياچه اين از سطح آب چهارم يك كه ايگونه ، 3 حسن زاده و همك

2012 :1.(   

  
  )Climatechange.ir Hassanzadeh et-al, 2012:  منبع(روند كاهش سطح آب درياچه اورميه بر اساس تصاوير ماهواره  1 شكل

با وزيدن بادهاي حاوي امالح و نمك بـه سـمت   با كاهش سطح آب درياچه اورميه و بيرون ماندن گنبدهاي نمكي و 
ر حال نابودي و بشدت در معرض شورشـدگي قـرار   دمناطق  اينكشاورزي هاي زمين، ميوه اراضي كشاورزي و درختان

ترين تمدن قديمي ظهور مناطق كه نيل دره و چين هو هوانگ رهد النهرين، بين به ها نيزخاك شدن شور اولين آثار. اندگرفته

                                                 
1 Rattien 
2 Wetland International 
3 Hassanzadeh  
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شور شدگي و زهدار شدن اراضي كشـاورزي  . )1: 1995زابلوكس، (گردد شوند، برمي مي محسوب زمين روي هاي بشري
- ياين موضوع كه ناشي از خشكسال ).1: 1389عليزاده، (درصد بازدهي محصوالت كشاورزي را كاهش دهد  90تواند تا  مي

هاي متوالي، كم آبي و شيوه هاي نادرست آبياري مي باشد، يكي ديگر از معضالت اساسي در بخش كشاورزي كشورمان 
  .و مناطق اطراف درياچه اورميه مي باشد

  
  )هاي تحقيقيافته: منبع(مدل مفهومي تحقيق  2شكل 

 حوضـه  جغرافيـايي  خـاص  موقعيت سبب به و معمول است امري بروز مخاطرات محيطي در كشور بنابراين،
 و جمعيتـي  مهـم  منـاطق  از يكـي  اينكه به توجه با و مختلف نواحي در ويژه آن توپوگرافي و اروميه درياچه آبريز
 از تنگناهـاي ناشـي   است، كشور غربي شمال ناحيه ديم، روش به استراتژيك محصوالت هاي كشتقطب از يكي

 :1390پـروين، (كـرده اسـت    پيدا خاصي نمود ياچه اورميهمخاطرات محيطي و كم آبي و در نتيجه خشك شدن در
تـرين ايـن   بـه مهـم   1تاكنون مطالعاتي در ارتباط با موضوع تحقيق صورت گرفته است كه در جدول شماره  .)90

  :مطالعات اشاره مي شود
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 )هاي تحقيقيافته: منبع(اي از مطالعات انجام شده در اين زمينه خالصه 1جدول  

  محقق و سال نعنوا  روش نتايج

اگر روند كاهش سطح آب درياچه اورميه متوقف نشود، 
- ترين رخداد بيابانبايد اين واقعيت را بپذيريم كه بزرگ

 .خوردزايي قرن در ايران كليد خواهد 

 - روش توصيفي
تحليلي و مطالعات 

  اي كتابخانه

خشك شدن درياچه 
زايي و اثرات اورميه، بيابان
  آن

درويش و 
  )1389(همكاران

 با توان مي را اورميه درياچه كه رسيده نتيجه اين به
 سازي سد از جلوگيري و خزر درياي آب از استفاده

 .كرد احيا

 - روش توصيفي
تحليلي و مطالعات 

  اي و ميدانيكتابخانه

و  بررسي طرح احيا
تثبيت درياچه اورميه به 
 كمك آب درياي خزر

 )1389( گالبيان

 و بزرگراه احداث نظير ي،اقتصاد – توسعه اي پروژهاي
 كننده تغذيه هايخانه رود روي متعدد مخزني هاي سد

 .است كرده مواجه خشكيدن مشكل با را آن

با استفاده از روش 
  تحليلي - توصيفي

مشكالت زيست محيطي 
درياچه اورميه از منظر 

 حقوق بين الملل

سليمي 
  )1389(تركماني

 استفاده ايبر درياچه اين از موجود هاينمك استخراج
بدليل  حال، اين با. است پذير امكان پتروشيمي صنايع در

 بر مبتني هايآوري فن از استفاده آب درياچه، شوري
  .باشد مي مشكل معكوس اسمز يا تقطير نمك حذف

با استفاده از روش 
  تجربي

اثرات زيست بررسي 
محيطي آب شيرين كن 
بر روي محيط زيست 

  درياچه اروميه

Karbassi, et-
al (2010)  

 مورفومتريك هيدرولوژيكي، اصلي هايبررسي ويژگي
 نظريات از برخي پرداخته و اروميه درياچه از شيميايي و

 درياچه را رسوبات مورد باكتريولوژيك و كيفيت در
  .است شده بررسي

فاده از روش با است
تجربي و 
  آزمايشگاهي

بررسي درياچه اورميه 
  ايران

Ghaheri, 
Naziri,(2012)  

 استفاده و هوايي و آب تغييرات كه دهدمي نشان نتايج
 سد، احداث سطحي، هاي آب منابع از حد از بيش
 هايسال در درياچه سطح كاهش در رسوب كمبود

  .تاثير داشته اند اخير

با استفاده از روش 
  تحليلي - صيفيتو

 كاهش در اصلي عوامل
 آب درياچه سطح صعود

  اروميه

Hassanzadeh
, et -al (2012)  

و درصد كاهش  9.2بارش متوسط  نتايج نشان مي دهد
 سانتيگراد 0.8تا حداكثر درجه حرارت به طور متوسط 

بنابراين  .در طول اين چهار دهه افزايش يافته است
  .الي طبيعي نيستنوسانات آب اين درياچه خشكس

با استفاده از روش 
  تجربي

 هوا و آب و تنوع تغيير
 حوضه در شده مشاهده
  ايران اروميه، درياچه

Delju, et- al  
(2012) 
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  منطقه مورد مطالعه

ايـن   مسـاحت . شده اسـت  واقع غربي آذربايجان استان شرقي جنوب و اروميه درياچه جنوب مياندوآب در شهرستان
  دقيقـه  58 و درجـه  36 عـرض  در و شرقي  دقيقه 6 و درجه 46 جغرافيايي طول در و است مربع متركيلو 2694 شهرستان
. واقـع شـده اسـت    دريـا  سـطح  از متـر  1314 ارتفـاع  با اروميه  درياچه به منتهي هاي جلگه وسط در استوا خط از شمالي

، بر حسـب بخـش،   كل كشور آمده 1385ل شماري سارستان، بنابر آنچه در نتايج آمارگيري سرتقسيمات كشوري اين شه
هاي تابعه اين شهرستان مي باشد كه بخش مرحمت آباد يكي از بخش) 3شكل شماره (شهر، دهستان و روستا بوده است 

و اين بخش به دو دهستان مرحمت آباد شمالي و جنوبي تقسيم شده است كه بنابر سرشماري مركز آمار ايـران، جمعيـت   
ـتان ميانـدوآب    .نفر بوده است 23828برابر ، 1385اين بخش در سال  دهستان مرحمت آباد شمالي در شمال غربي شهرس

سابقه تاريخي دهستان مرحمت آباد شمالي به هـزاران  ). 1385مركزآمار ايران، (روستا مي باشد  8واقع شده است و داراي 
ل حاكم در مراغه مي رسد كه با توجه به شرايط سال قبل باز مي گردد و طبق ادبيات سينه به سينه  به زمان هالكو خان مغو

متري معروف به شـامات، شـكارگاه مناسـب و    هاي چند صد كيلودرياچه اورميه، جنگل: يي از جملهآب هوايي و جغرافيا
مكان مناسبي بـراي  مانند دشت قپچاق هاي بزرگ در اين منطقه محل نگهداري اسب و گوسفند و با توجه به وجود دشت

است و وجود شكار، زراعت، باغباني و امكانات ديگر حياتي باعث مهاجرت مردم از ساير مناطق  باغباني بوده كشاورزي و
   .است هو رونق سكونت در اين منطقه شد

  

  
  نقشه تقسيمات سياسي دهستان مرحمت آباد شمالي 3شكل 
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  مواد و روش ها
ـات   . مي باشدتحليلي  - توصيفي  ،روشو از نظر  تحقيق حاضر از نوع كاربردي ـات از مطالع به منظور جمع آوري اطالع

ـاني ايـن    . در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است) پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده(اي و پيمايش ميداني  كتابخانه قلمـرو مك
. ن اسـت تاكشاورزان بهره بردار در اين دهسـ  ،دهستان مرحمت آباد شمالي شهرستان مياندوآب و جامعه آماري تحقيق ،تحقيق
ـا   1382شماري عمومي كشاورزي در سال بنابر سر بهـره بـردار    1437، كشاورزان بهره بردار اين دهستان در اين سال  برابـر ب

ـا در سـطح   . شدند انتخاب فرمول كوكران به عنوان حجم نمونه طريق كشاورز از 264 تعداد كشاورز بوده كه انتخاب خانواره
بـر ايـن   . انجام گرفت تا اصل فرصت برابر به منظور انتخاب خانوارها رعايت شده باشـد هر روستا، به صورت تصادفي ساده 

اي جهت بررسي وضعيت اقتصادي خانوارهاي روستايي دهستان مورد ور دستيابي به نتايج مطلوب، پرسشنامهاساس و به منظ
در ادامه جهت  ). 2جدول شماره ( ن شدتدويعامل مربوط به وضعيت اقتصاد كشاورزي روستاهاي مورد مطالعه  36مطالعه در 

  .هاي اصلي استفاده شده استليل عاملي و به شيوه تحليل مولفهتجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از تح

  كاهش سطح آب درياچه اورميه در اقتصاد كشاورزي روستاهاي پيرامونعوامل نام گذاري شده جهت بررسي اثرات   2جدول 
  )1391محمدي يگانه و همكاران،  ؛1389؛ ضيا توانا و همكاران، 1392؛ عليپور و همكاران، ,Barnett,2007: منبع (
X1: غيركشاورزي اشتغال هايفرصت كاهش  X13: كشاورزي محصوالت بيمه از استفاده  X25: با مناسب هاينهاده كاهش انتخاب 

 و آب خاك و اقليم

X2: بامرتبطغيرزراعياشتغال كاهش ايجاد
 روستا در رزيكشاو

X14:اصولرعايتبادامداريهايبهبود شيوه 

 ترويجي

X26: به توجه با هانهاده از مفيد استفاده 

 دستورعمل مروجان

X3: هايفعاليتازحاصل كاهش درآمدهاي
 دامداري

X15: سنتي هايدامداري كيفي كاهش توسعه X27:  براي كشاورزان انداز پسزمينه كاهش 

X4: هاياز فعاليتحاصلمستقيم ددرآم كاهش
 كشاورزي

X16: اراضي يكپارچه سازي به ميل كاهش 
X28: به اعتبارات از استفاده به كاهش ميل 

 صورت گروهي

X5: اعضايسايروزنان كاهش همكاري
 كشاورزي هايدر فعاليت خانواده

X17: با كيفيت اراضي به دسترسي كاهش X29: واسطه مالي منابع به وابستگي افزايش 

X6: مالي دليل نياز به محصول زود هنگام فروش X18: كشت براي زمين سازي آماده عمليات كاهش 
X30: اعتباري نظام ميان كاهش اعتمادمتقابل 

 و كشاورزان

X7: ايجاد تسهيالت انبارداري و فرآوري مواد
 غذايي

X19:زمينخاكتسطيحدرگذاريكاهش سرمايه -

 آبي زيركشت هاي

X31: از استفاده فرصت وميزان كاهش 

 كشاورزي توسعه بانكي براي اعتبارات

X8: سطح واحد در توليد كاهش 
X20:در آالتماشينكارگيريبههايهزينهافزايش 

 كشت فرايند
X32: جهت انجام كار گروهي انگيزه كاهش 

X9: در زمينفعالفردهرازاي به توليد كاهش -

 اده از روشهاي نوين آبياريكاهش استف :X21 كشاورزي هاي
X33: بين در خوداتكايي كاهش ميزان 

 كشاورزان

X10: آبي به ديم از كشت الگوي در كاهش تغيير 
X22:در ماشين آالتوادواتازكاهش استفاده

 مزارع

X34: مديريت هايشيوه كاهش بهبود 

 اراضي

X11: بازاري و نقدي محصوالت كاهش كشت 
X23:درآالتماشينازموقعبهكاهش استفاده 

 عمليات كشاورزي

X35: ادوات  و آالت ماشين مشترك خريد
 كشاورزي

X12: هاي آبيكاهش تنوع كشت در زمين X24: هانهاده موقعه ب خريد و تأمين كاهش توانايي  X36: مروجان هايراهنمايي از استفاده 

 بذر و كشت نوع در گزينش كشاورزي
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  ايجبحث و نت

اثرات كاهش سطح آب درياچه اورميه در اقتصاد كشاورزي از روش تحليل عاملي استفاده  منظور به ضر،حا تحقيق در
تحليـل   خصـوص  در تحليـل  مـورد  هايمعرف مجموعه به مربوط هايبودن داده مناسب تشخيص منظور به. شده است

 KMOشـاخص   و آزمون بارتلت از اثرات كاهش سطح آب درياچه اورميه در اقتصاد كشاورزي در روش تحليل عاملي،
ـتگي و    KMOدرصد و مقـدار مناسـب    99معني داري آزمون بارتلت در سطح اطمينان . بهره گرفته شد حـاكي از همبس

   ).3جدول (مناسب بودن معرف هاي مورد نظر براي انجام تحليل عاملي مي باشد 

  )هاي تحقيقيافته: منبع( آزمون بارتلت در سطح معناداري 3جدول 

 سطح معني داري مقدار بارتلت KMOمقدار  تحليل مورد جموعهم

 .000 1331.17 .653 اثرات كاهش سطح آب درياچه اورميه در اقتصاد كشاورزي

           
بـدين صـورت كـه    . ي گرديـده اسـت  عامل سـاز  رد بررسي توسط آزمون تحليل عاملي،هاي مودر ادامه، معرف

دهنـد و متغيرهـايي كـه امكـان      يك عامل را تشكيل مي ،هستند 0.5ل كه باالي هاي بارگذاري شده در هر عاممعرف
كـه در   عامـل بـوده   8معـرف   37از تقليـل  نتيجه حاصـل  . دهند ها را ندارند، عامل ديگري را تشكيل مي تجمع با اين

  .آورده شده است) 4(جدول 

  )هاي تحقيقيافته: منبع(عامل بندي متغيرهاي مورد مطالعه 4جدول 

 درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه م عاملنا

  16.026 16.026 5.930 هاي توليددرآمد و شيوه
  30.304 14.275 5.282 درآمد، تسهيالت و شيوه توليد

  41.066 10.762 3.582 ها و درآمدشيوه توليد، نهاده
  51.004  9.938  3.545  مديريت و شيوه توليد

  60.005 9.001 3.330 هاو نهادههاي توليديوهدرآمد، ش
  68.115 8.110 3.001 ها و درآمدنهاده

  75.828  7.713  2.706  شيوه توليد و درآمد
  80.285 4.457 1.649 شيوه توليد
  -  80.285 28.025 مجموع
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  ها عامل تحليل و تجزيه

  .اند در ذيل متغيرهاي هر عامل با توجه به بارهاي عاملي آورده شده
درصد واريانس را محاسبه  16.026مي باشد كه به تنهايي قادر است  5.930مقدار ويژه اين عامل درآمد و شيوه هاي توليد  عامل     

 منـابع  به وابستگي متغير مورد بررسي در اين عامل متغير افزايش 5از ميان . متغير بارگذاري شده است 5در اين عامل . و توضيح دهد

شاورزي بيشترين تأثير را در اقتصاد ك 0.729براي خانوار با بار عاملي  انداز پس زمينه و متغير كاهش0.841ها با بار عاملي واسطه مالي
ـ  خريد و تأمين هاي اين عامل نشان دهنده تاثير عامل درآمد بركاهش توانايييافته. اندمحدوده مورد مطالعه داشته هـا و  نهـاده  موقـع ه ب

زمين  قطعات و اراضي مديريت هايشيوه كشاورزي و در نتيجه بهبود توسعه بانكي براي باراتاعت از كاهش  فرصت و ميزان استفاده
  ).5جدول( مي باشد

  )هاي تحقيقيافته: منبع( متغيرهاي بارگذاري شده در عامل اول 5جدول 
 بار عاملي متغير

 .482 هانهاده موقعه ب خريد كاهش توانايي

 .729 خانوار براي انداز پس زمينه كاهش

 .841 هاواسطه مالي منابع به وابستگي افزايش

 .285 بانكي اعتبارات از استفاده فرصت و ميزان كاهش

 .727 زمين قطعات و اراضي مديريت هاي شيوه كاهش بهبود

  
يـانس را  درصـد وار  14.275مي باشد كه به تنهايي قادر است  5.282مقدارويژه اين عامل  :عامل درآمد، تسهيالت و شيوه توليد

 مفيد متغير مورد بررسي در اين عامل متغير كاهش استفاده 5از ميان . متغير بارگذاري شده است 5در اين عامل . محاسبه و توضيح دهد

اسـت  بيشترين تأثير را در اقتصاد كشاورزي محدوده مورد مطالعه داشته  0.803دستورعمل مروجان با بار عاملي  به توجه با هانهاده از
ـارات،  يافته). 6 جدول( هاي اين عامل نشان مي دهد، كاهش اعتماد ميان نظام اعتبارات و نبود ميل كشاورزان به استفاده گروهي از اعتب

  .اراضي را براي كشاورزان به همراه داشته است به دسترسي غيركشاورزي و كاهش هاي اشتغالكاهش فرصت

  )هاي تحقيقيافته: منبع( متغيرهاي بارگذاري شده در عامل دوم 6جدول 
 بار عاملي متغير

 .606 غيركشاورزي اشتغال هايفرصت كاهش

 .803 دستورعمل مروجان به توجه با هانهاده از مفيد كاهش استفاده

 .671 صورت گروهي به اعتبارات از استفاده به كاهش ميل

 .722 و كشاورزان اعتباري نظام ميان متقابل كاهش اعتماد

 .676 اراضي مطلوب هب دسترسي كاهش
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ـادر اسـت    3.582مقدار ويژه اين عامل ها و درآمد عامل شيوه توليد، نهاده درصـد واريـانس را    10.762مي باشد كه به تنهايي ق
ـتغال    6از ميان . ده استمتغير بارگذاري ش 6در اين عامل . محاسبه و توضيح دهد  متغير مورد بررسي در اين عامل متغيـر كـاهش اش

ـته اسـت    0.852روستا با بار عاملي  در با كشاورزي مرتبط غيرزراعي بيشترين تأثير را در اقتصاد كشاورزي محدوده مورد مطالعه داش
   ).7جدول (

 )هاي تحقيقيافته: منبع(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل سوم 7جدول 

  

  

ـبه و   9.938مي باشد كه به تنهايي قادر است  3.545مقدار ويژه اين عامل : عامل مديريت و شيوه توليد درصد واريانس را محاس
 مروجان راهنمايي هاي از اين عامل استفادهمتغير مورد بررسي در  4از ميان . متغير بارگذاري شده است 4در اين عامل . توضيح دهد

  ). 8جدول (بذر بيشترين تأثير را در اقتصاد كشاورزي محدوده مورد مطالعه داشته است  و كشت نوع در گزينش كشاورزي

  )هاي تحقيقيافته: منبع(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل چهارم 8جدول 

 بار عاملي متغير

 .492 اضيار سازيچهيكپار به ميل كاهش

 .736  جهت انجام كار گروهي انگيزه كاهش

 .488  كشاورزان بين در خوداتكايي ميزان كاهش

 و كشت نوع در گزينش كشاورزي مروجان هايراهنمايي از كاهش استفاده 
 بذر

836. 

  

درصـد   9.001اسـت   مي باشد كـه بـه تنهـايي قـادر     3.330مقدار ويژه اين عامل : هاهاي توليد و نهادهعامل درآمد، شيوه
متغير مورد بررسي در اين عامل متغيـر   3از ميان . متغير بارگذاري شده است 3در اين عامل . واريانس را محاسبه و توضيح دهد

بيشترين تأثير را در اقتصـاد كشـاورزي محـدوده مـورد      0.678در مزارع با بار عاملي  ماشين آالت و ادوات از صحيح استفاده
   ).9جدول ( مطالعه داشته است

 بار عاملي متغير

 .610 كشاورزي محصوالت بيمه از كاهش استفاده

 .606 سنتي هايدامداري كيفي كاهش توسعه

 .303 فرايند توليد در آالت كارگيري ماشين به هايهزينه افزايش

 .795  هاي نوين آبياريكاهش استفاده از روش

 .852 وستار در با كشاورزي مرتبط غيرزراعي اشتغال كاهش ايجاد

 .771 كشاورزي هاياز فعاليت حاصل مستقيم درآمد كاهش



 67                                ...اثرات كاهش سطح آب درياچه اورميه در اقتصاد                                    دوم سال

 

  )هاي تحقيقيافته: منبع(متغيرهاي بارگذاري شده در عامل پنجم 9جدول 

 بار عاملي متغير

 .658  كاهش ايجاد تسهيالت انبارداري و فرآوري مواد غذايي

 .504  )آبي به ديم كشت از به تغيير توجه با( سطح واحد در كاهش توليد

 .687 ر مزارعد ماشين آالت و ادوات از صحيح كاهش استفاده
  

ـبه   8.110مي باشد كه به تنهايي قادر است  3.001مقدار ويژه اين عامل : ها و درآمدعامل نهاده درصد واريانس را محاس
- نهـاده  متغير مورد بررسي در اين عامل متغير انتخاب 5از ميان . متغير بارگذاري شده است 5در اين عامل . و توضيح دهد

ـته    0.726و آب با بار عاملي  خاك و اقليم با مناسب هاي بيشترين تأثير را در اقتصاد كشاورزي محدوده مورد مطالعـه داش
  ). 10جدول (است 

  )هاي تحقيقيافته: منبع( متغيرهاي بارگذاري شده در عامل ششم 10جدول 

 بار عاملي متغير

 .586 كشاورزي هاياز فعاليت حاصل مستقيم كاهش درآمد
 .294 عمليات كشاورزي در آالت ماشين از موقعه ب كاهش استفاده

 .726 و آب خاك و اقليم با مناسب هاينهاده كاهش انتخاب

 .561 كشت براي زمين سازي آماده عمليات كاهش

 .722 ادوات كشاورزي و آالت ماشين مشترك كاهش خريد
  

ـادر اسـت    مي باشد كه به تنهـايي  2.706مقدار ويژه اين عامل : عامل شيوه توليد و درآمد درصـد واريـانس را    7.313ق
ي در اين عامل افزايش قيمت متغير مورد بررس 5از ميان . متغير بارگذاري شده است 5در اين عامل . محاسبه و توضيح دهد

   ).11جدول (بيشترين تأثير را در اقتصاد كشاورزي محدوده مورد مطالعه داشته است  0.757هاي توليدي با بار عاملي نهاده

  )هاي تحقيقيافته: منبع( متغيرهاي بارگذاري شده در عامل هفتم 11ل جدو

 بار عاملي متغير

 .498 هاي دامداريفعاليت از حاصل كاهش درآمدهاي

 .433 مالي دليل نياز به محصول زود هنگام كاهش فروش

 .549 كشاورزي هايدر زمين فعال فرد هر ازاي به توليد كاهش

 .759 آبي به ديم از شتك الگوي در كاهش تغيير

 .872 هاي آبيكاهش تنوع كشت در زمين
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ـبه و     4.457مي باشد كه به تنهايي قادر است  1.649مقدار ويژه اين عامل : عامل شيوه توليد درصـد واريـانس را محاس
 دامداري هايشيوه متغير مورد بررسي در اين عامل بهبود 3از ميان . متغير بارگذاري شده است 3در اين عامل . توضيح دهد

ـته اسـت       0.819ترويجي با بار عاملي  اصول رعايت با بيشترين تأثير را در اقتصاد كشاورزي محـدوده مـورد مطالعـه داش
   ).12جدول (

  )هاي تحقيقيافته: منبع( متغيرهاي بارگذاري شده در عامل هشتم 12دول ج

 بار عاملي متغير

 .728 بازاري و نقدي محصوالت كاهش امكان كشت

 .819 ترويجي اصول رعايت با دامداري هايكاهش بهبودشيوه

 .525 ترويجي اصول رعايت با دامداري هايكاهش بهبودشيوه
  

  

)هاي تحقيقيافته: منبع( كشاورزي دهستان مرحمت آباد شمالينسبت تاثير عامل ها در توسعه اقتصاد  4شكل   

  گيرينتيجه

 پيرامون با مطالعه روستاهاي كشاورزي اقتصاد در اورميه درياچه آب سطح كاهش در تحقيق حاضر به بررسي اثرات   
 هـاي  دهه طي اورميه درياچه نتايج تحقيق نشان داد. اخته شدمياندوآب پرد شهرستان، شمالي آباد مرحمت دهستان موردي
ـاي زيرزمينـي و  آب ازدليل بروز خشكسالي، كاهش نزوالت آسماني، عوامل انساني، استفاده بـي رويـه    به گذشته  غيـره  ه

كشاورزي، كه  عليه جدي تهديد خشكسالي و كاهش سطح آب اين درياچه گسترششروع به خشك شدن كرده است و 
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ـاي  و توفان وزش .رود مي شمار به ،ايران مي باشد غرب شمال مناطق ترين منبع درآمد مردم روستاهايبزرگ  شـديد  باده
ـاهش سـطح زيركشـت محصـوالت          منطقه كشاورزي مزارع به نمك انتقال بتدريج موجب شده و ايـن امـر منجـر بـه ك

ـنايع جـانبي، تبـديلي و     كشاورزي، كاهش درآمد روستاييان، كاهش توليد در منطقه، كاهش اشتغال مولد، از رونق افتادن ص
ـتن   هـاي زيـر زمينـي، ا   وابسته به كشاورزي، شور شدن اراضي كشاورزي، از بين رفتن مراتع، كاهش سـطح آب  ـين رف ز ب
  . درختان ميوه و حبوبات در نتيجه موجب مهاجرت فصلي جوانان روستايي شده است

ـاد شـمالي    كاهش محـدوده  (سطح آب درياچه اورميه اثرات متعددي در توسعه اقتصاد كشاورزي دهستان مرحمت آب
و درآمد، تسـهيالت   - هاي توليدوهدرآمد و شي(بر اساس نتايج تحليل عاملي اين اثرات در هشت دسته . دارد) مورد مطالعه
 - هـا و درآمـد  نهـاده  - هاهاي توليد و نهادهدرآمد، شيوه - ديريت و شيوه توليدم - ها و درآمدشيوه توليد، نهاده - شيوه توليد

ـاد    80.28گرفته و قرار) شيوه توليد - وليد و درآمد شيوه ت درصد واريانس اثرات كاهش سطح آب درياچه اورميـه در اقتص
  . ايي دهستان مورد مطالعه را تبيين نمودندروست
ترين اثرات كاهش آب درياچه در اين دهستان كه بر اساس نتايج تحليل عاملي به عنـوان عامـل نخسـت وارد    از مهم 

كـه بـه   درآمد و شيوه هاي توليد مـي باشـد   عامل  ،تحليل شده و مقدار قابل توجهي از واريانس را به خود اختصاص داده
 بانكي اعتبارات از استفاده ميزان و فرصت كاهش و هانهاده موقعه ب خريد و تأمين توانايي بركاهش درآمد عامل جهت تاثير

ـين عـاملي كـه     .باشد مي زمين قطعات و اراضي مديريت هايشيوه بهبود نتيجه در و كشاورزي توسعه براي  14.275دوم
 اعتماد ترين اثرات آن، كاهشاز مهم. توليد است شيوه و يالتتسه، درآمد درصد واريانس را به خود اختصاص داده، عامل

 كاهش و غيركشاورزي اشتغال هايفرصت كاهش، اعتبارات از گروهي استفاده به كشاورزان ميل نبود و اعتبارات نظام ميان
 هانهاده، توليد شيوهپارامتري كه در اولويت سوم تحليل عاملي . است داشته همراه به كشاورزان براي را اراضي به دسترسي

ـيوه   از مواردي كه در اين عامل قرار گرفته افزايش هزينه استفاده از . درآمد بود و هـاي  ماشين آالت كشـاورزي و نبـودن ش
ـيوه  و چهارمين عامـل مـديريت  . جديد توليدي مي باشد كه كاهش اشتغال در بخش كشاورزي را به همراه داشته است  ش

 در را تـأثير  بيشترين بذر و كشت نوع گزينش در كشاورزي مروجان هاي راهنمايي از استفاده عامل اين در .توليد مي باشد
 صحيح استفاده متغير عامل اين در .ها مي باشدنهاده و توليد هاي شيوه، پنجمين عامل درآمد. است داشته كشاورزي اقتصاد

هاي ششم تا عامل. است داشته كشاورزي اقتصاد در را رتأثي بيشترين 0.678 عاملي بار با مزارع در آالت ماشين و ادوات از
- ي مانند نهادهيكه در هر كدام از آنها متغيرها ،توليد درآمد و شيوه و توليد درآمد، شيوه و هانهاده :به ترتيب عبارتند از هشتم

ترويجـي   اصول رعايت با دامداري هايشيوه هاي توليدي و بهبودآب، افزايش قيمت نهاده و خاك و اقليم با مناسب هاي
نشـان از نبـود آگـاهي     اين امـر، .رزي محدوده مورد مطالعه دارندداراي بيشترين تأثير را در اقتصاد كشاو ،با بار عاملي بيشتر

ـاور     زان مردم، كم كاري مسئولين مركز خدمات كشاورزي دهستان در آموزش كشاورزان و همچنين عـدم تـوان مـالي كش
  .هاي مقاوم در برابر شوري داردها و بذرهادهجهت خريد و استفاده از ن
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