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کشاورزی معیشتی و تحول ساختار اقتصادی روستاهای کوهستانی:
دهستان چالدران جنوبی-شهرستان چالدران (حوضه آبریز ارس)
*2

عبدالرضا رحمانی فضلی  ،1ژیال سجادی ،1حبیبه یوسفی دستجرد

-1دانشيار ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2دانشجوي دوره دکتراي جغرافيا و برنامهریزي روستایی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله1395/3/17 :
تأیيد نهایی مقاله1396/2/3 :
چكیده
در پی رواج مبادالت تجاري-پولی زودبازده در دهههاي اخير و پيوند هر چه بيشتر روستا با اقتصاد پولی و مراکز
بازار ،جنبشی در توليد محصوالت کشاورزي به وجود آمده ،که آن را بيشتر به سمت توليد محصوالت تجاري
سوق داده است .در این ميان اغلب روستاهاي کوهستانی ،به تبع شرایط محيطی خود ،بهویژه ،توپوگرافی و
محدودیت منابع آب و خاک ،نتوانستهاند خود را با این تغييرات ساختاري همساز کنند و دچار دگرگونی کارکردي
شدند .پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليلی-توصيفی؛ ضمن شناخت ویژگیهاي نظام کشاورزي در دهستان
چالدران جنوبی ،به بررسی تغييرات ساختار اقتصادي آن ،در سه دهه اخير پرداخته است .نتایج این بررسی
روشن می سازد؛ فعاليت سنتی زراعی محدود در این منطقه ،که قدرت رقابت در بازار ندارد و پاسخگوي نياز
معيشتی و درآمدي جمعيت رو به رشدروستایی نيست ،موجب رويآوري آنها به سمت مشاغل حاشيهاي زودبازده
و درآمدزایی چون کارگري در شهر شده است .هرچند این امر منجر به بهبود نسبی و موقت وضعيت اقتصادي
و کالبدي در آنها گشته است ،اما اینکه این گونه تغييرات میتواند در درازمدت قرین موفقيت شده و از نظر
اقتصادي موجب پایداري این گونه آباديها باشند ،قابل تامل است.
واژههای کلیدی :تحوالت ساختاري ،چالدران جنوبی ،درآمدهاي شهري ،زراعت پاره وقت ،کشاورزي معيشتی،
کشاورزي تجاري.

* -نویسنده مسئول09128082962 :

Email: habibeyosefi@yahoo.com
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مقدمه
یکی از الزامات ثبات و پایداري سکونتگاههاي
روستایی ،منابع درآمدي و کارکرد اقتصادي آنها
است .کارکرد اقتصادي روستا از گذشته دور همواره
متکی بر فعاليت کشاورزي بوده است .و در واقع
ساختار فضاي روستایی ،پيش از این ،بهواسطه
کشاورزي معيشتی و در سطح محلی سازماندهی
میشد .اما در قرون اخير چالشهاي جهانی شدن و
آزاد سازي بازار و از طرفی اتکا به مصرف مواد
وارداتی و مسئله پول ،نياز به دگرگونی این ساختار
سنتی و توليد محصوالت کشاورزي رقابتی در
بازارهاي محلی ،ملی و بينالمللی با تکيه بر فناوري-
هاي ماشينی و نهادههاي نوین داشت .از این رو
سياستهاي کشاورزي ،از توليد مازاد مواد غذایی،
به سمت کسب حداکثر درآمد و سود ،تغيير جهت
داده و روند تجاري شدن کشاورزي ،مطرح گردیده
است که در آن ،توليد مواد غذایی خودمصرفی و
غيربازاري ،جاي خود را به توليد محصوالت نقدي
مبتنی بر بازار داده است .تردیدي نيست که امروزه،
"اقتصاد روستایی بهصورت معيشتی جز در مقياس
روستا مفيد نيست"(ودیعی .)1348 ،لوبو میگوید
امروزه توليد به شکل ابتدایی و اوليه محکوم به
نابودي است .در کشاورزي معيشتی 2یا خودکفا
توليد صرفا یا عمدتا براي "خود-مصرفی" است و از
مشخصههاي آن استفاده از فناوري ساده ،اندازه
کوچک زمين کشاورزي ،بهره دهی پایين ،مخاطره
و عدم اطمينان است (تودارو .)1364 ،کالرک می-
نویسد دسترسی به بازار باعث میشود که کشاورزي
از حالت معيشتی به سطح تجاري ظاهر شود .در
کشاورزي تجاري 3توليد باید تخصصی ،از نظر
کميت زیادتر (در بهره برداريهاي بزرگ متشکل از
قطعات وسيع و مکانيزه) و از نظر بهاي تمام شده

ارزانتر باشد و در سيستم سرمایهداري با عامل سود
تنظيم شود (لوبو .)1354 ،شاخصهاي مالک عمل
در بررسی و تميز نظام بهرهبرداري کشاورزي سنتی
معيشتی و تجاري شامل :تنوع فعاليت کشاورزي،
الگوي کشت (محصوالت نقدي یا محصوالت
غذایی) ،آبياري ،سطح مکانيزاسيون ،الگوي
مالکيت ،درصد فروش محصول (باالي  50درصد) و
تعداد دام بزرگ هستند (کوان2009 ،؛ کدات،
2010؛ پينگالی .)1997 ،در این ميان ،روستاهاي
کوهستانی چالدران ،به دليل محدودیتهاي
ساختاري-کارکردي همچون ارتفاع زیاد ،ناهمواري
زمين زراعی ،فقر کيفی خاک ،مالکيت خرد در
نتيجه افزایش جمعيت و تقسيم اراضی ،فرسایش
خاک و آیش ،کاهش نزوالت جوي و محدودیت آب،
تداوم فنون و روشهاي سنتی بهرهبرداري از آب،
وقوع سيل در برخی روستاها ،پایينبودن سرمایه و
سواد کشاورزان و ضعف عملکرد بازار در نتيجه
دسترسی نامناسب به علت محدودیتهاي محيطی،
با الزامات کشاورزي جدید معاصر مطابقت نداشته و
نتوانستند خود را با این گونه تغييرات نظام
کشاورزي همراه کنند .از سوي دیگر ،رشد و
گسترش خارج از برنامه و بدون ضابطه بخش
غيرکشاورزي (خدمات) ،در این گونه روستاها ،به-
عنوان منبع اصلی اشتغال و درآمد به جهتبخشی
به تحوالت ساختاري در اقتصاد سنتی زراعی و
دامی دامن زده و تغيير اقتصاد پایهاي روستاها از
(کشاورزي ناب) (اهلرس )1380 ،گذشته به سمت
کشاورزي پاره وقت4را موجب گردیده است .هرچند
امروزه فعاليتهایی نظير کارگري درشهر در این
گونه نواحی روستایی بهعنوان بدیل اقتصادي
فعاليت سنتی زراعی و دامی ،ممکن است در تثبيت

2-Subsistence farming
3 -Commercial farming

4 -Part time farming
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توسعه و یا رکود و نابودي آن پدیده ایفا میکنند
(ضياء توانا .)1369 ،در جغرافيا مهمترین ویژگی
تحول1 :ـ روندهاي زمانی و 2ـ بحث مکانی ـ
فضایی آن است ،که مدام در حال تغيير و تحولاند.
سکونتگاههاي روستایی به مثابه نظامهاي مکانی-
فضایی همچون همه نظامها در معرض تحول قرار
دارند (سعيدي .)1368 ،در این ميان تحول ساختار
اقتصاد روستا از بخش کشاورزي به بخش خدمات
که به عناوین مختلفی چون خروج از مزرعه یا تغيير
استراتژي معيشتی ناميده میشود؛ دالیل مختلفی
داشته است .با فرض اینکه ،نحوه سازمانیابی
فضایی-مکانی نظام کشاورزي بيش از هر چيز به
توليدات مورد تقاضا و دامنه این تقاضا (با توجه به
مسافت) بستگی دارد .نظام کشاورزي در روستاهاي
چالدران نتوانسته پاسخگوي تقاضاي موجود براي
توليدات زراعی و دامی از طریق عرضه آنها باشد و
بهواسطه آن روند مداوم کنش متقابل اجزاء نظام
(واحدهاي پراکنده کشت و مکانهاي مرکزي
فروش ستاندههاي نظام) که عامل اصلی شکلدهی
ساختار عملکردي نظام بوده ،متوقف شده و در
نتيجه نظام از عملکرد خود باز مانده و ساختار نظام
تغيير یافته است .در کنار آن تاثيرپذیري اقتصاد
سنتی این روستاها از نيروهاي بينالمللی (تجارت
آزاد جهانی) ،دسترسی به کاالهاي وارداتی ،تغيير
ارزشها ،ارزشمند شدن پول و دور شدن جامعه
روستایی از توليد و خوداتکایی و پيشروي به سمت
مصرفگرایی و هزینههاي مصرف بسياري از
خانوادهها را مجبور کرده تا به دنبال درامد نقدي از
طریق تنوع اشتغال باشند .در سطح محلی تاثير
عوامل مختلف اعم از ویژگیهاي جغرافيایی و
جمعيتی (ازجمله توپوگرافی ،زمين ،منابع آب،
الگوهاي تراکم و توزیع جمعيت) ،نظام مالکيت و
تصرف زمين ،ناتوانی کشاورزان پارهوقت چالدران
براي ورود به عرصه رقابت و توليد براي بازار ،ارتباط

موقت وضعيت اقتصادي این روستاها سهمی برعهده
گيرد ،اما باید تردید داشت که این نوع از مشاغل
موقت و فصلی کاذب ،بتواند به واقع بهعنوان حامی
و پشتيبان دایم اشتغال روستایيان به کار آید .از این
رو شناسایی عوامل موثر بر تغييرات کارکردي روستا
در بسترسازي الزم براي تصميمگيريهاي مناسب
در برنامههاي توسعه اهميت دارد .این پژوهش
ضمن بررسی وضعيت ساختار اقتصادي و کشاورزي
روستاهاي کوهستانی چالدران به دنبال پاسخگویی
به این پرسش اساسی است که دالیل و پيامدهاي
عدم همراهی ساختار کشاورزي معيشتی این
روستاها با تحوالت جدید چه بوده است؟ فرض
اصلی پژوهش این است که کشاورزي معيشتی
موجب تحول ساختار اقتصادي دهستان چالدران
جنوبی از بخش کشاورزي به بخش خدمات شده
است.
چارچوب نظری پژوهش

در ميان دیدگاههاي مطرح شده در باب تغييرات
نظام کشاورزي؛ بوثروپ (بوثروپ 1965 ،و )1981
به تراکم شدید جمعيت و نياز به افزایش منابع و
ذخایر غذایی بهعنوان عامل تشدید بهرهبرداري از
زمين ،فون تونن (فون تونن )1826 ،به فاصله از
بازار بهعنوان عامل اصلی تعيين کننده نظام بهره-
برداري کشاورزي ،هگرسترند ( )1953به انتشار
نوآوريها و تکنولوژي کشاورزي در زمان و مکان
تاکيد داشته اند .در این ميان ،رویکرد سيستمی در
قالب نظریه ساختاري-کارکردي ،قابليت تحليل و
تبيين فرایند تغييرات ساختار کشاورزي و اقتصادي
و عوامل و نيروهاي تاثيرگذار بر آن را بيش از هر
نظریه دیگر دارا میباشد .بهطور کلی دگرگونی در
هر پدیدهاي تابع اصل کلی عوامل داخلی (درونزاد)
و عوامل خارجی (برونزاد) و پيوند و اثرات متقابل
بين آنهاست .در این ميان هرکدام از دو عامل مزبور
قويتر باشند ،نقش موثرتري را در دگرگونی رشد و
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شده ،دهستان چالدران جنوبی میباشد .دهستان
چالدران جنوبی یکی از دهستانهاي شهرستان
چالدران (استان آذربایجان غربی) ،در شمالغرب
ایران واقع است و از نظر موقعيت جغرافيایی در بين
طول جغرافيایی  44درجه و  10دقيقه تا  44درجه
و  48دقيقه شرقی و عرض جغرافيایی  38درجه و
 49دقيقه تا  39درجه و  12دقيقه شمالی گسترده
شده است .منطقه مورد مطالعه در قلمرو حوضه
آبریز رودخانه ارس ،در بخش جنوبغربی شهرستان
چالدران و در مسير شهرستان خوي به چالدران و
ماکو واقع شده است (شکل  .)1حوضه آبریز
رودخانه ارس از نظر وسعت ،کل مساحت شهرستان
چالدران و ماکو در شمال استان آذربایجان غربی و
نيز بخشهاي شمالی استانهاي آذربایجان شرقی
و اردبيل را در بر میگيرد .مساحت محدوده مورد
مطالعه 623/4 ،کيلومتر مربع 31/1 ،درصد از
مساحت شهرستان چالدران را به خود اختصاص
داده است .این منطقه در غرب حوضه آبریز ارس
قرار گرفته و از غرب با کشور ترکيه ،از جنوب با
شهرستان خوي و از شمال با دهستان چالدران
شمالی مرز مشترک دارد .طبق آخرین سرشماري
عمومی نفوس و مسکن ( ،)1390تعداد  46روستاي
داراي سکنه با جمعيت کل  10663نفر در دهستان
مطالعاتی قرار دارد .ميانگين متوسط جمعيت
روستاها  231نفر میباشد .حدود  98درصد از
روستاهاي محدوده از نظر قرارگيري طبيعی ،در
عرصههاي کوهستانی و حاشيه درههاي کوهستانی
و مسير رودخانههاي دائمی و فصلی و معدودي از
آنها در دشتهاي کم وسعت و ميان کوهی استقرار
یافتهاند .از این رو چشمانداز کلی روستاهاي
محدوده مطالعاتی شامل ارتفاعات کوهستانی،
دامنههاي پرشيب و صخرهاي با درههاي رودخانهاي
و دشتهاي کم وسعت ميانکوهی میباشد .متوسط
ارتفاع محدوده از سطح دریا 2100 ،متر است .شيب

با مراکز شهري که درآن بازار و خدمات قرار دارد از
طریق گسترش شيوههاي زندگی شهري در نواحی
روستایی ،دسترسی به مشاغل متنوع غير کشاورزي
و انتقال نيروي کار از بخش کشاورزي به
غيرکشاورزي چه از طریق مهاجرتهاي فصلی و چه
از طریق آمد و شدهاي روزانه بين محل مسکونی و
محل کار ،به مرور موجب شده روستاها تغييرات
ساختاري-کارکردي اقتصادي (متزلزل شدن اساس
و بنياد توليد کشاورزي و گسترش فعاليتهاي
حاشيهاي و غير توليدي و  )....را تجربه کنند.
در یک دستهبندي کلی در قالب رویکرد سيستمی
میتوان از قابليتها و محدودیتهاي ساختاري
محيط روستا (ساختارهاي زیست محيطی،
ساختارهاي اجتماعی-ارزشی و ساختار اقتصادي و
ساختار مالکيت) و تحوالت آن بهعنوان نيروي
درونی (احمدي شاپورآبادي1392 ،؛ محمدزاده
الریجانی1389 ،؛ الورنس )2005 ،و از تعامالت
شهري-روستایی (گسترش شهرنشينی و صنعتی
شدن و سازماندهی حوضههاي کار در شهر براي
روستایيان ،خزش شهري ،شهرگرایی روستا،
مهاجرت و مهاجرت معکوس) (رحمانی فضلی،
1393؛ رهنمایی1369 ،؛ افراخته1384 ،؛ ریگ،
 )2005و سياستهاي ملی و بينالمللی (جهانی
شدن روابط اقتصادي کشاورزي و اقتصاد بازار،
جهانی شدن روند مصرف گرایی و ( )...الورنس،
2005؛ تایمر )2006 ،بهعنوان نيروهاي بيرونی
پيش برنده تحوالت ساختار اقتصادي و کشاورزي
سکونتگاههاي روستایی اشاره کرد .که مبناي این
پژوهش و مدل مفهومی آن مجموع اینها را در
برمیگيرد.
محدوده مورد مطالعه
قلمرو مطالعاتی که براي بررسی ساختار کشاورزي
و اثرپذیري کارکرد روستا از پيامدهاي آن انتخاب

150

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  ،1396صفحات 151........................................ 160-147

متر مکعب بوده است که از این ميزان5/141 ،
ميليون مترمکعب ( 16/34درصد) آبهاي
زیرزمينی (در قالب  53حلقه چاه) و 26/323
ميليون مترمکعب ( 83/66درصد) آبهاي سطحی
(آب انهار و چشمه) بوده است .کمترین ميزان
برداشت از آبهاي سطحی و زیرزمينی در حوزه
آبریز ارس ( 1درصد از کل آبهاي مصرفی حوضه
آبریز ارس) ،در این منطقه صورت گرفته است
(شرکت مهندسين مشاور الر 1392 ،و  .)1393در
مجموع ارتفاع زیاد و ناهمواري با برونزد سنگالخی
و دامنههاي پرشيب ،سرماي حاصل از ارتفاع زیاد و
برتري دوره سرد سال از جمله محدودیتهاي
اقليم-کشاورزي در این بخش است و دهستان از
مساعدت عوامل جغرافيایی کمتري برخوردار است.

نسبی محدوده باال بوده و  50درصد میباشد ،که
حاکی از ناهمواري زیاد و وجود اراضی فاقد توان
مناسب براي فعاليتهاي انسانی است .منطقه
مطالعاتی در طبقهبندي اقليمی دومارتن در اقليم
نيمه مرطوب فراسرد قرار دارد .ميانگين درجه
حرارت ساالنه  10/9درجه سانتيگراد و ميزان
متوسط بارش ساالنه در این منطقه 334 ،ميليمتر
است .بيشترین ميزان بارشها در فصل بهار
(فروردین و اردیبهشت) میباشد .با توجه به قرار-
گيري در عرضهاي جغرافيایی باال و نيز کوهستان-
هاي مرتفع ،ميانگين ساالنه تعداد روزهاي یخبندان
در ایستگاه چالدران باال و  145روز در سال است.
در سال  90-1389کل برداشت از آبهاي سطحی
و زیرزمينی در شهرستان چالدران 31/464 ،ميليون
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شکل  :1موقعيت دهستان چالدران جنوبی در حوضه آبریز ارس

مواد و روشها
(کوهستانی بودن) ،فعاليت غالب (زراعت دیم و
دامداري) و الگوي کشت غالب (گندم و جو) ،مبناي
طبقهبندي اکولوژیکی-اقتصادي در دهستانهاي
داراي نرخ رشد جمعيتی مثبت قرار گرفت و در
نهایت دهستان چالدران جنوبی ،با نرخ رشد
جمعيتی  3درصد در این دوره بهعنوان نمونه
مطالعاتی انتخاب شد .در این دهستان روستاهاي
باالي  500نفر (پایدار از نظر جمعيتی) شامل:

در این پژوهش جمعيت روستایی اساس مطالعه در
انتخاب نمونه مطالعاتی قرار گرفت .بر مبناي
اطالعات جمعيت روستایی سرشماري -1375
 1390نرخ رشد جمعيت براي کليه دهستانهاي
حوزه آبریز ( 133دهستان) محاسبه شد .مالک
عمل ،دهستانهاي داراي نرخ رشد مثبت قرار
گرفت .در مرحله بعد ،با توجه به موضوع مطالعاتی،
شاخصهاي دیگر چون :توپوگرافی غالب منطقه
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در ساختار اقتصاد منطقه دارد .براساس سرشماري
کشاورزي  ،1382تعداد بهرهبرداران دهستان
چالدران جنوبی 1573 ،نفر و مجموع اراضی
کشاورزي آن  3767هکتار بوده است .سرانه زمين
هر بهرهبردار 2/4 ،هکتار بوده است در حالی که این
نسبت در سال  5/8 ،1367هکتار بوده است .افزایش
جمعيت در این روستاها در دهههاي اخير منجر به
تفکيک قطعات زراعی شده است .از کل اراضی
کشاورزي محدوده 3722 ،هکتار ( 98/8درصد)
اراضی زراعی و  45هکتار ( 1/2درصد) باغ و
قلمستان بوده است .سطح زیر کشت محصوالت
زراعی دهستان چالدران  2722هکتار ( 73/1درصد
کل اراضی زراعی) بوده که از این ميزان  358هکتار
(13/2درصد) گندم 731 ،هکتار ( 26/9درصد) جو،
 1514هکتار ( 55/6درصد) یونجه و مابقی نخود و
 ..بوده است .از این ور 95/7 ،درصد کل اراضی به-
ترتيب به زیرکشت یونجه ،جو و گندم رفتهاند.
دامداري و زراعت دیم همواره مهمترین رکن
معيشتی ناحيه بوده است که در حال حاضر به-
صورت محدودتري ادامه دارد و از تنوع فعاليتهاي
کشاورزي همچون باغداري ،دامپروي ،زنبورداري و
 ...در منطقه خبري نيست .در ترکيب محصوالت
کشت شده ،یونجه ،جو و گندم بهترتيب اهميت
محصوالت عمده هستند .انواع بيد و تبریزي و نيز
نخود دیگر محصوالتیاند که بهصورت بسيار محدود
در روستاها کشت میشود .سيبزمينی از
محصوالتی است که در گذشته در این روستاها
کشت میشد اما امروزه به خاطر کمبود بارندگیها
و کاهش حاصلخيزي خاک ،کشت این محصول
منسوخ شده است .این روستاهاي کوهستانی
نتوانستهاند در دهههاي اخير در پاسخ به تجاري
شدن تغيير یافته و از غالت به سمت توليد متنوع
انواع محصوالت تجاري (ذرت ،محصوالت درختی و
دامپروري) تغيير جهت دهند .در انتخاب محصول

کردکندي ،مخور ،قرهجهوران سفلی و عيسیگوليک
بهعنوان نمونه مطالعاتی انتخاب و مورد مطالعه قرار
گرفتند .چون مالک بررسی ساختار کشاورزي می-
باشد ،از این رو در هر روستا به تعداد کافی از بهره-
برداران کشاورزي با روش نمونهگيري تصادفی
انتخاب شدند ،در مجموع از کل بهرهبرداران
روستاهاي مطالعاتی که  332نفر بودهاند 10 ،درصد
و تعداد  32نفر و در هر روستا  8نفر مورد مصاحبه
و پرسشگري قرار گرفتند .در بررسی تاریخ تحوالت
ساختار کشاورزي و اقتصادي ،آمار و اطالعات به
فراخور نياز ،در دو سطح اسنادي (بهرهگيري از
اطالعات سرشماريهاي کشاورزي ،فرهنگ آبادي-
ها ،کتب ،گزارشات و مقاالت) و مطالعات ميدانی
(مشاهدات و مطالعات خود پژوهشگر) به دست آمد.
براي تجزیه و تحليل اطالعات و آزمون ارتباط بين
متغيرهاي مورد پژوهش ،ضمن لحاظ تفاوتهاي
فضایی ،از ضرایب همبستگی و آزمون ویلکاکسون
براي بررسی تغييرات دو دوره زمانی استفاده گردید.
بحث و نتایج
ویژگیهای ساختاری–کارکردی نظام کشاورزیمعیشتی سكونتگاههای روستایی مورد مطالعه

ساختار اقتصادي روستاهاي محدوده مطالعاتی از
قبل از اصالحات ارضی ( ،)1341همواره متکی بر
زراعت (غالت) و گلهداري و صنایعدستی شامل
جاجيمبافی و در برخی روستاها جوراببافی بوده
است (دایره جغرافيایی ستاد ارتش وزارت جنگ
ایران .)1330 ،طبق سرشماري سال  1390از کل
شاغالن ده ساله و باالتر دهستان که  3088نفر
بوده؛  68/3درصد در بخش کشاورزي 16/8 ،درصد
در بخش صنعت و  6/9درصد در بخش خدمات
مشغول بودهاند (مرکز آمار ایران ،سرشماري
 .)1390در این ميان ،کشاورزي با اختصاص بيش
از دو سوم سهم شاغلين به خود ،نقش قابل توجهی
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در درجات بعدي :عادت به کشت محصول 28/6
درصد و تغذیه دام  7/1درصد میباشد .بنابراین
تقاضاي بازار و کسب سود مدنظر بهرهبرداران
کشاورزي نبوده است (شکل .)2

براي کشت (الگوي کشت) عوامل تعيين کننده از
دید کشاورزان در درجه اول :تناسب محيطی و عدم
مساعدت اقليمی (نبود زمين و آب ،بارش پراکنده
و ناکافی و طوالنی بودن دوره سرما)  64/3درصد و
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تناسب محیطی و اقلیمی

عادت به کشت محصول

تغذیه دام

شکل  :2عوامل تعيين کننده در انتخاب الگوي کشت

است .فعاليت کشاورزي بدون وجود و دسترسی به
آب معنا و مفهوم اقتصادي ندارد .شيوه بهرهبرداري
به صورت خرده مالکی و مبتنی بر مالکيت شخصی
و کشتوزرع در اراضی خانوادگی است و نحوه بهره-
برداري عموما براساس نيروي کار افراد خانوار (90
درصد) و تنها  10درصد کارگر روزمزد شکل گرفته
است.
وسعت متوسط هر واحد بهرهبرداري در چالدران به-
طور متوسط  1/9هکتار است و متوسط تعداد
قطعات هر بهرهبردار 3 ،قطعه زمين است که وسعت
هر قطعه بهطور متوسط  0/6هکتار میباشد .تعداد
دام کوچک هر خانوار تقریبا  20راس گوسفند است.
در  30سال قبل تعداد دام هر خانوار بهطور متوسط
 50رأس بوده است .پرورش دام بزرگ در این
روستاها رواج چندانی ندارد بهطوري که براي هر
خانوار  0/2راس گاو دارند که در سه دهه گذشته
 0/8راس بوده است .در حال حاضر در چالدران،
دامداري کوهستانی و زراعت غالبا در قطعات

زمينهاي دیمی خرد و پراکنده در قالب کشت
تناوبی دوگانه (گندم/جو–آیش) و سهگانه (گندم-
جو–آیش) مورد بهرهبرداري قرار میگيرند .از کل
کشاورزان مصاحبه شونده 20 ،درصد در حين
کشت ،تناوب محصول را رعایت میکنند .همچنين
از کل کشاورزان منطقه 25 ،درصد ،بهعلت نبود و
کمبود زمين ،زمين خود را هر سال میکارند و به
آیش نمیگذارند .اما  75درصد آنها بهعلت
حاصلخيز نبودن خاک براي کاشت هر سال ،زمين
را یک سال در ميان به آیش میگذارند 80 .درصد
اراضی زراعی زیرکشت دیم هستند و  20درصد آبی
میباشند که این نسبت در سه دهه قبل برابر بوده
است .منابع آب آبياري ،رودخانه فصلی و چشمه
است .که بهطور متوسط هر  25روز یکبار هر بهره-
بردار حقابه  3-2ساعتی دارد و شيوه آبياري به-
صورت سنتی و غرقابی انجام میشود .اگرچه کشت
دیم در این منطقه گسترش دارد اما دسترسی به
آب کافی -شرط الزم فعاليت دیرپاي توليد زراعی
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شخم پس از کشت روستاهاي اطراف و شهر ،منجر
به عقب افتادن زمان کشت در این روستاها میشود
و این مساله با توجه به کوتاه بودن فصل رشد،
کيفيت و عملکرد محصول را تحتتاثير قرار می-
دهد .استفاده از بيل نيز در آمادهسازي زمين هم-
چنان در روستاها متداول است .برداشت محصول
عمدتا بهصورت دستی صورت میگيرد 43/7 .درصد
بهرهبرداران محصول گندم و جو خود را با داس
دسته بلند و  31/3درصد با دست و تنها  25درصد
با دروگر برداشت میکنند .در سالهاي کم باران با
توجه به زراعت دیم در منطقه ،گندم و جو خوب
رشد نکرده و امکان برداشت با داس و دروگر وجود
ندارد از این رو برداشت با دست صورت میگيرد.
روستاهاي مورد مطالعه از نظر ابزار و ادوات
کشاورزي در گذر زمان کم و بيش بدون تغيير باقی
ماندهاند .بيل و داس با ابزار و وسایل بهتر جایگزین
نشده است .به دليل زراعت دیم و فقدان آبياري،
استفاده از نهادههاي شيميایی چون کود شيميایی
و سموم دفع آفات متداول نيست .تنها  3درصد
بهرهبرداران از کود شيميایی استفاده میکنند .با
کاهش تعداد دام در دهههاي اخير کود حيوانی هم
حذف شده و تنها  7درصد کشاورزان کود حيوانی
به زمين میدهند .واریتههاي سنتی گندم با بذر
گندم اصالح شده جایگزین نشده است .نزدیک 80
درصد کشاورزان بذر معمولی از شهر سياه چشمه
میخرند و  20درصد از بذر خود استفاده میکنند.
بهطور متوسط ميزان گندم توليدي هر بهرهبردار
ساالنه حدود  400کيلوگرم و جو توليدي ساالنه هر
بهرهبردار  350کيلوگرم بوده است .فروش گندم و
مخصوصا جو در ميان بهرهبرداران رایج نبوده است
و بيشتر براي مصرف دام و بذر سال بعد و گاه تهيه
نان در برخی روستاها همچون عيسی گوليک می-
باشد .از کل بهرهبرداران تنها  23درصد آنها بخشی

کوچکی به انجام میرسد .تغييرات آبوهوایی و
کاهش بارندگیها و دگرگونیهاي عميق ساختاري
در مناسبات مالکيت ارضی در قالب تقطيع و
واگذاري اراضی روستایی بر مبناي حقوق سنتی و
قوانين ارث باعث شده زمينی که بر اثر ارث قطعه
قطعه میشود بازدهی فعاليت کشاورزي را نداشته
باشد و کشاورزي در آن مقرون بهصرفه نباشد .با
افزایش رشد جمعيت ،مقدار زمين ثابت مانده است
و کمبود زمين کشاورزي براي فعاليت توليدي ،و
درامد ناچيز حاصل از زراعت دیم در قطعات کوچک
و دامداري محدود ،کشاورزان را در جستجوي منابع
تازه درآمد راهی شهرها کرده است .بنابراین رشد
سریع جمعيت روستا فراتر از ظرفيت پذیرش محيط
روستا به واسطه گسترش مراودات اقتصادي-
فرهنگی با مراکز شهري به تدریج در مسير
دگرگونی گسترده در حوزه اقتصاد مولد روستا به
سوي مشاغل خدماتی گام بر میدارد .اشکال اجاره-
داري و شيوه توليد مبتنی بر اجاره عوامل توليد
(بهویژه زمين) کمتر در ناحيه رایج است .تنها 14
درصد کشاورزان زمين را بهصورت نصفه کاري اجاره
میکنند .و به لحاظ اینکه زمين تحت تملک خرده
مالکان وسيع نيست و بهرهبردار قادر است به تنهایی
از عهده چرخه توليد زراعی خویش برآید؛ اشکال
اجارهداري گسترش زیادي ندارد .بخش مهمی از
فعاليتهاي توليدي کشاورزي (عمليات کاشت،
داشت و برداشت) در منطقه مطالعاتی با روش و
ابزار سنتی صورت میگيرد .تنها ابزار مدرنی که به-
طور کامل جایگزین ابزار سنتی (گاوآهن) شده،
تراکتور است که تقریبا تمامی بهرهبرداران از آن
براي شخم و آماده سازي زمين استفاده میکنند.
سطح مالکيت تراکتور در بين بهرهبرداران این
روستاها بسيار پایين است و تنها  3/1آنها مالک
تراکتور هستند و بقيه بهرهبرداران تراکتور را اجاره
میکنند .تاخير زمين در دسترسی به تراکتور براي
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(کمتر از  50درصد) از محصول توليدي خود را می-
فروشند .شير توليدي دام هر بهرهبردار روزانه بين
 5-10کيلوگرم بوده است .بر خالف سه دهه قبل
که تعاونی شير در این روستاها وجود داشته است
که محصول شير روستا را جمعآورري میکرد،
امروزه فروش شير رایج نيست و تنها براي مصرف
خود (تهيه پنير و کره و  )...میباشد .از ميزان سرانه
 20رآس گوسفند هر بهرهبردار ساالنه بهطور
متوسط  8راس گوسفند را میفروشد .در بين سایر
محصوالت توليدي یعنی گندم ،جو ،علوفه و شير،
فروش دام بيشتر رایج است و تقریبا همه بهره-
برداران بهطور متوسط حدود  40درصد توليد
ساالنه دام خود را میفروشند 76/5 .درصد
کشاورزان محصوالت زراعی و دامی خود را در شهر
سياه چشمه و بعضا شهر خوي به فروش میرساندند
و تنها  23/5درصد کشاورزان محصوالت خود را در
داخل روستا عمدتا به ساکنين روستاي خود و بعد
به دالالن داخل روستا میفروشند .از این رو
نيروهاي بازار قوي در داخل روستا براي فروش

محصول وجود ندارد و کشاورز خود متحمل هزینه
و زحمت حمل محصول اش براي فروش در بازار
شهر میشود .مطالب فوق حکایت از ترکيب سنتی
اقتصاد ارضی و مرتعی محدود در منطقه مطالعاتی
دارد .نه اینکه مردم این روستاها در جستجوي راه-
هایی براي بهبود بخشی به وضع درآمد و معيشت و
زندگی خود نباشند ،بلکه آنها در جستجوي بذر
بهتر ،کود شيميایی و روشهاي کاشت بهتر نيستند
و تمایل چندانی به تغيير و دگرگونی شيوههاي
سنتی دامداري و کشاورزي وجود ندارد .زیرا عالوه
بر محدودیتهاي ساختار محيطی ،مردم این
روستاها براي تهيه پول به توليدات کشاورزي
وابسته نيستند .از این رو این گونه آباديها علیرغم
دورماندن فعاليت کشاورزي شان از تحوالت جدید،
به نحو حيرت آوري از درجه باالیی از نيروي تثبيت
کننده جمعيت روستایی برخوردارند .متوسط نرخ
رشد جمعيت این ناحيه روستایی در سه دهه اخير،
 3درصد و  4برابر نرخ رشد روستاهاي حوضه آبریز
ارس در این دوره است (جدول .)1

جدول  :1روند تغييرات جمعيتی و موقعيت ارتفاعی روستاهاي مورد مطالعه
1365

1375

1385

1390

نرخ رشد
65-75

نرخ رشد
75-85

نرخ رشد
85-90

کردکندي

367

427

510

531

3.1

1.8

0.8

مخور

453

641

997

1166

3.5

4.5

3.2

2060

قره جه وران سفلی

494

612

679

970

4.4

1.0

7.4

2170

عيسی گوليک

476

525

681

782

1.0

5.3

2.8

2300

نام آبادي

ارتفاع از سطح
دریا (متر)
1920

ماخذ :مرکز آمار ایران

اطمينان  99درصد نشان میدهد ( p=0/001و
( )r=0/59جدول  3 ،2و .)4

نتایج بررسی ضریب همبستگی پيرسون ميان متغير
نرخ رشد و ارتفاع کليه روستاهاي دهستان
مطالعاتی همبستگی قابل قبولی نشان داد در سطح
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جدول  :2همبستگی متغيرهاي مورد مطالعه
نام متغير

ضریب همبستگی پيرسون ()r

نرخ رشد جمعيت روستاها
ارتفاع روستاها

0/59

تعداد ()N
30

سطح معناداري ()P
0/001

جدول  :3روند تغييرات کشاورزي معيشتی در روستاهاي مطالعاتی در سه دهه اخير
ميزان متوسط هر بهرهبردار

ميانگين
سه دهه قبل

ميانگين 1394

مقدار z

P

اندازه زمين هر بهرهبردار

6

1/9

-3.521

.000

ميزان توليد ساالنه گندم و جو

2

0/4

-3.409

.001

تعداد دام کوچک (راس)

60

20

-2.366

.018

بازده گندم و جو در هکتار (تن)

1/2

0/2

-3.182

.001

درصد زمين آبی

50

30

-2.805

.005

درصد زمين دیم

50

70

-2.533

.011

30-40

5-10

-3.520

.000

توليد روزانه شير (کيلوگرم)

جدول  :4منابع درآمدي ساالنه بهرهبرداران کشاورزي
منابع درآمدي متوسط ساالنه هر بهره بردار

ميليون تومان

درآمد ساالنه از مزرعه

2/8

21/2

درآمد ساالنه کارگري

3/5

26/5

دریافتی یارانه ساالنه

3/5

26/5

درآمد ساالنه از قالی بافی

1

تحت پوشش کميته امداد

1/5

11/4

درآمدهاي انتقالی افراد خانوار در شهر

0/9

6/8

جمع

13/2

100

براي مقایسه تغييرات اندازه زمين ،ميزان توليد،
تعداد دام و درصد زمين آبی و دیم در دو مقطع
زمانی  1394و سه دهه قبل ،از آزمون ویلکاکسون
در سطح معناداري  0/05استفاده شد .نتایج نشان
میدهد که با توجه به دو برابر شدن جمعيت و ثابت
بودن منابع ،روابط توليد تغيير یافته و مقياس توليد
در بخش کشاورزي کوچکتر از قبل و به کمتر از
نصف کاهش یافته است.

درصد

7/6

محل فعاليت ،ميزان درآمد و منابع درآمد مورد
بررسی قرار گرفت (احمدي شاپور آبادي.)1392 ،
از کل کشاورزان پرسش شونده  60درصد بهصورت
پارهوقت به فعاليت زراعی میپردازند و در شهرهاي
اطراف کارگر هستند .مقصد  88/12درصد کارگران
در شهر ( 47درصد اروميه 17/6 ،سياه چشمه،
 17/6خوي و  5/9درصد سلماس) و بقيه در
روستاهاي اطراف و روستاي خود بوده است .از این
رو ،افق مراودات بهرهبرداران کشاورزي تنها به مرکز
بخش و شهر کوچک مجاور محدود نمیشود بلکه
به مرکز استان کشيده شده است .از ویژگيهاي بارز

نقش ساختاری-کارکردی کشاورزی معیشتی بر

تحوالت اقتصادی و درآمدی :جهت اندازهگيري تغيير
کارکرد توليدي در سطح روستاها ،نوع فعاليت،
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در روستاهاي نزدیک به شهر یعنی قرهجهوران
سفلی و عيسی گوليک که بهطور متوسط 10
کيلومتر تا شهر سياهچشمه فاصله دارند تغييرات
بهطور سریع در حال وقوع است و خروج کامل از
بخش کشاورزي در بين روستایيان در حال گسترش
است که این در درازمدت منجر به ناپایداري و
نابودي تنوع زیستی-اکولوژیکی در مناطق
کوهستانی میشود .در این روستاها تنوع منابع
درآمدي (کارگري در شهر ،قالیبافی ،تحت پوشش
کميته امداد و  )..بيشتر از روستاهاي دور از شهر
میباشند (جدول .)5

روستاهاي مطالعاتی تنوع منابع درآمدي است
بطوري که با احتساب درآمد یارانه ،هر خانوار
کشاورز بطور متوسط ترکيبی از  3الی  4نوع منبع
درآمدي دارد .با وجود اینکه  90درصد از نمونه
آماري ما هنوز فعاليت و درآمد کشاورزي (زراعت و
دامداري) دارند ،ولی تنها بهطور متوسط  21درصد
از درآمد خانوادههاي کشاورز درآمد زراعی بوده
است .الزم به ذکر است که در روستاهاي کردکندي
و مخور که بهطور متوسط  35کيلومتر تا نزدیکترین
شهر (سياهچشمه) فاصله دارند هنوز روستایيان
پایگاه خود را در فعاليت زراعت حفظ کردهاند ولی

جدول  :5انواع منابع تامين مالی کشاورزان در صورت نياز
منبع تامين مالی

دریافت وام

قرض از اقوام و
همسایگان

نزول از شهر یا
روستاهاي اطراف

پيش فروش دام

پس انداز خود

درصد تامين مالی

31/2

21/9

18/7

15/6

12/5

حذف شده است .بنابراین در کمرنگ شدن فعاليت-
هاي توليدي کشاورزي ،رقابت مشاغل کارگري در
شهر نقش مهمی داشته است .و صنایع دستی
روستایی به دليل رقابت فرصتهاي شغلی و
درامدي در شهر ،در ناحيه جایگاهی ندارد.
روستایيان بهصورت روزانه -دورهاي یا فصلی براي
کار به مراکز شهري میروند و به روستاي خویش
باز میگردند .پيامد این درآمدزایی و تزریق پولهاي
موقت کارگري از شهر به روستا و بسط اقتصاد غير
زراعی در روستاها و جایگزین کردن یک نظام
اقتصادي وابسته به شهر و متکی بر درآمدهاي
شهري به جاي کشاورزي ،مصرفگرایی بيشتر و
تغيير الگوهاي تقاضاي مواد غذایی و تغيير در رژیم
غذایی به سمت برنج و غذاهاي داراي ارزش باال
چون گوشت و وابستگی بيشتر به شهر بوده است.
تزریق پول به مناطق روستایی و باال رفتن سطح
درآمد در روستا ،و باال رفتن رفاه نسبی و مرتفع
ساختن نيازهاي اوليه و اساسی انسانها نمیتواند

 53/3درصد از تامين مالی از منابع فوق صرف
مخارج عمومی زندگی (هزینههاي خوراک ،درمان،
تحصيل فرزندان) کشاورزان شده است .و مابقی
( 30درصد) صرف نوسازي و بهسازي مساکن ،و تنها
 16/6درصد صرف خرید دام و زمين شده است.
بهطوري که در روستاهاي مطالعاتی بهطور متوسط
 65درصد از مساکن به سبک و شيوه مساکن شهري
ساخته شدهاند .این دو عامل یعنی کشاورزي
معيشتی و نقش ناچيز آن در درامد کشاورزان و از
طرفی مشاغل کارگري در شهر باعث بيشترین
تغييرات در کارکرد اقتصاد روستایی در محدوده
مورد مطالعه شده است .درامدهاي غيرکشاورزي در
توليد نقشی ندارند زیرا آنها این درامدها را صرف
سرمایهگذاري در فعاليتهاي کشاورزي نمیکنند
بنابراین درامد حاصل از مشاغل شهري که صرف
کشاورزي نمیشود نقش رقابتی منفی در گسترش
توليد ناحيه برعهده دارد .به دليل مصرفگرایی و
شهرگرایی ،سرمایهگذاري توليدي از ميدان رقابت

158

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  ،1396صفحات 159........................................ 160-147

کارکرد محدود ساختار سنتی کشاورزي پاسخگوي
نياز اشتغال ،درآمد و امنيت غذایی افزایش جمعيت
روستایی منطقه در سه دهه اخير نبوده و لزوما رشد
جمعيت با نوسازي کشاورزي همراه نبوده است .با
تغيير عوامل و روابط توليد محلی و از طرفی
گسترش تعامل با مراکز شهري ،ساختار اقتصادي
خانوارها به تبعيت از دگرگونیهاي جوامع روستایی
از شيوه صرفا زراعی به منابع معيشتی چندگانه،
پدیده چندپيشگی و پارهوقت شدن زراعت متداول-
شده و فرایند تغيير کارکرد اقتصادي روستا شدت
گرفته است .این فرایند گذار کشاورزي از مرکز به
حاشيه زندگی روستایی که در قالب تحول تدریجی
در جهت پارهوقت شدن کشاورزان در حال وقوع
است در درازمدت ممکن است منجر به دوريگزینی
شدید کشاورزي یا کنار گذاشتن کشاورزي بهطور
کامل توسط نسل بعدي فرزندان آنها شود .از این رو
در راستاي اهميت توجه به امنيت غذایی و پایداري
اقتصاد ملی و روستایی این پدیده قابل تامل است.

به از ميان برداشتن ناتوانیهاي ساختاري قادر سازد.
این در حالی است که تنها با ایجاد اشتغال پایدار و
تعدیل بیثباتی درآمدي روستایيان میتوان انتظار
توسعه روستا را داشت.
نتیجهگیری
در کنار تغييرات ساختاري-کارکردي محلی و
جهانی و فرایند انتقال به اقتصاد بازار ،نظام زراعی
موجود روستاهاي کوهستانی مورد مطالعه قدرت
رقابت بخش کشاورزي را فراهم نساخته و ضرورت
نوسازي این بخش مطرح گردیده است .در این ميان
محدودیتهاي ساختاري-کارکردي همچون
توپوگرافی ،ساختار مالکيت خرد اراضی و بارش
ناکافی و عدم تغيير در بهرهبرداري از منابع آب ،عدم
بهرهگيري از مکانيزاسيون ،در کنار افزایش تراکم
جمعيت ،فعاليت کشاورزي را محدود به زراعت دیم
و دامداري سنتی در مقياس کوچک ساخته و اجازه
تنوع کشت و صرفه اقتصادي نداده است .بنابراین
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