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چکیده
ساختار زراعی مرکب از سه عنصر اصلی یعنی شیوه کشت ،مرفولوژی زراعی و مجموعه مساکن روستایی ب کم تیکلام و ؛هدو مل    
این عناصر است و با درک آنها معنا پیدا میکند .با این فرض ،اجزای فوق عناصر تشکیلدهنده یک چشمممان دنهاوخ ییاتسور زاد    

بود که در اثر نیروها و عوامل مختلف متحول و دگرگون خواهند شد ،به شکلی که تحول هر جزء دگرگ ار رگید یازجا ینو ب ههه هههههه-
دنبال خواهد داشت .پژوهش حاضر با هدف بازسازی مفهومی تحوالت ساخت زراعي و عوامل تأثیرگذار بر آن در پ جن

یاتسور   

منتخب که در نواحی روستایی غرب دریاچه ارومیه قرار دارند (بخش مرکزی شهرستان ارومیه) ،با رویک نیمز هیرظن یفیک در ههه ههههههای
انجام شده است .نمونهها به صورت هدفمند و با نمونهگیری نظری انتخاب شدند که شامل روستاییانی بودند که در دو دهه تشذگ  ه   
کشاورز بودهاند .انتخاب نمونهها تا رسیدن به اشباع نظری از ساکنان روستاهای مورد مطالعه ادامه داشت و در ک ،ل

 55نف نیا رد ر   

مطالعه شرکت کرده و مورد مطالعه قرار گرفتهاند .دادههای گردآوری شده در قالب  42مف ش ،موه ش هلوقم کی و هدمع هلوقم        
هستهای کدگذاری شدند .نتایج نشان داد درک پیامدهای تغیی هب یزرواشک شخب تار لوحت هباثم و اتسور یعارز تخاس رد

      

افزایش روی آوردن به مشاغل خدماتی ،متأثر از یک سری شرایط بوده و در نتیجه تعامالت متعدد حاصل شده است .بر این اساس،
در منطقه مورد مطالعه ،به دلیل حاکمیت یک سری ش نام طیار ن ت( یطیحم لماوع د غغغغ غغغغغیی تخاس و یعامتجا لماوع )،یمیلقا تار      
نهادهای سیاسی (سیاستهای دولت) اقتصاد روستایی و الگوی کشت موجود در مناطق مورد مطالعه را ب یفنم و تبثم تلاح ود ا     
تحول و تغییر مواجه کرده است.

واژگان کلیدی :ساخت زراعی ،شیوه کشت ،مرفولوژی زراع برغ ،ییاتسور نکاسم هعومجم ،ی ددددد ددددددریاچه

ارومیه.

( -1نویسنده مسئول) afrakhtehh@yahoo.com
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مقدمه

ساخت زراعی 1عبارت است از مجموعه همبستگیهای پردوام و عمیقی که میان انسان و زمین وجو  دراد د ووو من رظا
ی) ،مورفولو و یعارز یژ
روستایی بیانگر آن است .در مطالعه ساخت زراعی سه عنصر ش عارز ماظن( تشک هوی یییی یییی
تهای مطالعه س یعارز تخا   
مجموعه مساکن مطرح میشود .درک سازمان قلمرو زراعی در پهنهی زمین از ضرور 
است (لوبو6 : 1354 ،؛ افراخته .) 125 : 378 1 ،ساخت زراعی در نواحی مختلف به اشکال گوناگونی شکلگرفتهاند که

متأثر از شرایط طبیعی ،انسانی و نیز تصمیم ساز 
یهای سیاسی است (لوبو .)6 : 1354 ،از جمله علل طبیع ثؤم ی رر ررر در
ساخت زراعی میتوان به زمينشناسي ،توپوگرافي ،شيب زمین ،اقليم ،منابع آب و نوع خاك اشاره کرد که معمو ًالًال در
زمانهای کوتاه و پهنههای کوچکتر تغییرات محسوسی ندارد ولی در زمان به طور نسبی طوالنیت یغت ر ی آ تار
نیز محسوس و مشهود است (زنگنهتب ،را

 .)1 : 1376همچن نی  ،،ش ناسنا طیار ِیِیِیِیِیِی م زا یعارز تخاس رد رثؤ

نن نننها
هلمج     

ی و به
سیاستگذاری دولتی ،نظام مالکیت ،نیروی انسانی ،تکنولوژی ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،،سیاسی ،،اقتص دا ی ی
ویژه سیستم بازار در معرض تغییرات آنیتر قرار میگیرد که به نوبه خود ساخت زراعی و عناصر آن را دچار تحول
یسازد (آمار و رضایی.) 103 : 1386 ،
م
ساختار فضایی که خود شامل ابعاد بسترساز روابط و مناسبات اجتماعی -اقتصادی است و میتواند ب بلاق هباثم ه    
فعالیتها و روابط حاکم بر آنها در نظر گرفته شود .این ساختار فضایی به همراه کارکردهای خود یک نظام فض یا ی
گتر اس ا .ت ززز آنجاا کههه
یکند (سعیدی .) 11 -13 :0931 ،بنابراین ساخت زراعی جزئی از نظام فضایی بزر 
را ایجاد م 
ف و کارکردهای ی
ی
ی مختلف ف
خصلت بنیادین هر نظام فضایی ،پیوستگی درونی اجزای مختلف آنهاست ،بین س اهراتخا ی ی
ی
ش درونی ی
گوناگون هر نظام نوعی هم پیوندی و هم نوایی برقرار است .در واقع ،همین هم نوایی است که نوعی پویش ش
ط
کترین اجزای آن را همچوننن ش کب هههای از اتص گیدکی هب ،تالا ررر رررر م بتر ط ط
یسازد که تا کوچ 
در سرتاسر نظام برقرار م 
یس .دزا
یسازد .بدین ترتیب ،هر جزء ساختاری ،جزء کارکردی خود و روابط حاکم بر آن را امکانپذیر یا پدیدار می ی
م
یهاا و اتص الا تتت درون ش کب هههی اج ماظن یاز ،،، ،،
بدین ترتیب ،هرگونه تغییر در یک جزء ،به واسطهی همین هم پیوند 
شبین ددرگ ی   
قاعدتًاًا بایستی آنچنان سنجیده و اندیشیده باشد که تبعا تتت اثرگ اذ ررر آن در س یا ررر اج پ یتسرد هب از ی شششش شششش
(سعیدی.) 23 - 22 :1931 ،
جهت شناخت بهتر و درک تحوالت یک پدیدهی فضایی نیاز است تا هر یک از عوامل درونی و بیرونی ب یتسرد ه   
شناساییشده و روابط بین آنها و پدیدهی مورد نظر تبیین گردد .این عوامل با شدت و ض قطانم رد نوگانوگ فع    
مختلف جهان و در زمانهای مختلف بروز میکند .به تبع این موضوع ،در کشور ما نیز چنین شرایطی حاکم خواهد
ی ـ
بود .به ویژه آنکه ایران کشوری است با تنوع شرایط طبیعی و انسانی گوناگون و گاه متضاد ک عامتجا طیارش ه ییی ییی
اقتصادی مختلفی را ایجاد میکند .اینگونه عوامل به علت درهم تنیدگی عناصر فضای جغرافیایی اثرات و نموده یا
یکسانی نداشته و در نتیجه تحوالت متفاوتی در گذر زمان و در مناطق مختلف کشور مشاهده خواهد شد .از آنجایی
که هر یک از نواحی کشور ما نیز دارای ویژگیه ،تسا یعیبط و یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یا

تسا نکمم    

    

- Agrarian structure
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تحوالت مختلفی را پشت سر بگذارند .تحوالتی که گ و راکشآ ها

ادنچ هاگ ن روط هب یتسیاب و دنتسین راکشآ 

   

    

عمیقتری مورد مطالعه قرار گیرند .به همین ترتیب ،پیامدها و نتایج آنها نیز لزومًاًا آشکارا و در معرض دید همگ نا
ی -اجتم و یعا
قرار ندارد .گاه پیامدها را باید با دیدی عمیقتر جستجو کرد به ویژه آنجا که پیامدها در ابعاد اقتص دا ی ی
به طور کلی انسانی باشد .بخش غربی دریاچه ارومیه در سالهای اخیر شاهد تحوالت مختلف اکولو کشخ( یکیژ   
شدن دریاچه ارومیه) ،اجتماعی و اقتصادی بوده است ک لباق یعارز تخاس لوحت رد نآ تارثا ه

.تسا لمأت         

ی-
تحوالت مزبور بیگمان در کمیت و کیفیت تولیدات اثرگذار است و در صورت عدم مدیریت ص م ،ایوپ و حیح ییی ییی
تواند موجب ایجاد و تشدید مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی شده توسعه پایدار منطقه را در معرض خطر
قرار دهد .بنابراین ،براساس موارد گفته شده ،تحقیق حاضر ضمن مطالعه ساخت زراع و هیحان ی

،نآ رثؤم لماوع    

تغییرات و تدابیر الزم جهت پویایی و توسعه آتی آن را مورد مطالعه قرار میدهد.
مبانی نظری و پیشینه
با توجه به روش تحقيق حاضر ،ارائه مباني نظري ضرورتي الزامي نيست .در اين روش ،محقق ميکوشددد نظريههه را از
دادههاي واقعي استخراج و تدوين کند و البته نظريههاي علمي موجود در محدودة مطالعه را نيز میتواند ارائههه ک هدر ،،
يافتههای خود را با آنها مقايسه کند .اگر بين يافته تحقيق و نظريههاي موجود شباهتي باشد ،نشان از قوت کار است و
اگر مشابهتي يافت نشود ،مؤيد ممتاز بودن تحقيق و بومي بودن آن خواهد بود (افراخته و قرنجی ،ک

 .) 57 1 :4931در

مطالعة ساخت زراعي ،بررسی سه عنصر ضرورت دارد که عبارتاند از ،شيوة کشت (نظام زراعي) ،مورفولوژي زراعي
و مجموعة مساکن که مبين شکل مشخص و نحوة اشغال زمين و درک سازمان قلمرووو زراع ييي در پهن تسا نيمز ة    
(افراخته.) 125 : 378 1 ،
ی
ی روس یات ی ی
یشود که در چهره و چشمان اد ززز نو حا ی ی
نظام زراعی به عنوان یکی از ارکان مهم ساختار زراعی محسوب م 
یگی دوخ نیب هک در     
ل می ی
نمایان است .نظام زراعی از اجتماع و اشتراک کشتهای مختلف در یک بهرهبرداری شکل ل
پیوندهایی به صورت همزیستی ،اتکایی ،جانشینی برقرار میسازد (دولفوس 69 :0 37 1،؛ درئو .) 192 : 1374 ،این شیوه
هم کاشتی گیاهان را که یک جامعه روستایی به منظور استفاده بیشتر از زمینهای خود انتخاب میکن زین و د    دوران
کشتها و فنونی را که با کشت این گیاهان بستگی دارد ،شیوه کشت مینامند (لوبو .)9 : 1354 ،نظامهای زراع رب ی   
یه یایاوز زا ا   
مبنای خصوصیات جغرافیایی و مقتضیات زمان دچار تغییر و تحول میشوند .الزامات ای نوگرگد ن یی یی
گوناگون توسط اندیشمندان و صاحبنظران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
باتوجه به اينكه ساختار بخش كشاورزي يكي از مهمترين عوامل تع يي ن كنندهي ضريب ام اك ننن دسترس ب ي هه ههه اه اد ففف
بخش ميباشد و مطلوبيت دستيابي به اهداف تابع تر يك ب بهينهي اجزاي نظام توليدي است ،بن اميس نياربا ييييي واقع ييي
نظام موجود را بايد ترسيم كرد ،نارسا يي ها را مشخص نمود تا بتوان قدرت عملكرد آنرا به سنجش گذاشت و تر يك ب
بهينهاي از آن طراحي نمود (افراخته و همکاران .) 73 :3931 ،بنابراین بررسی مرفولوژی زراعی (عتص مود ر

تخاس   

زراعی) در این مسیر بسیار مؤثر و مفید خواهد بود .مورفولوژی زراعی یا چشمانداز زراعی است که نشانگر قطعات
کشت و نحوه قرارگیری آن در کنار هم است .این قطعات براساس نظام مالکیت و اکولوژی منطقه به اشکال مختلف
شکل میگیرد ،چنان که در نظامهای زراعی اشتراکی و جمعی قطعات کشت وسیعتر و فاقد هر نوع حصار است .اما
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در نظامهای با مالکیت خصوصی قطعات کشت محدودتر و بر حسب اکولوژی منطقه و تکنولوژی رای هلیسو هب ج    
انواع حفاظها و حصارها از یکدیگر تفکیک میشود (لوبو .) 12 : 1354 ،مورفولوژی زراعی بر حسب سیستم آبی یرا
نیز متغیر است به گونهای که در نظامهای غرقابی قطعات کشت باید مسطح باشد .به همین دلیل اراضی مورد کشت
در مناطق پایکوهی ناهموار و به صورت پلکانی تراسبندی میشود .حضور و یا عدم حضو ماد ر رملق رد و یعارز     
نیز مورفولوژی زراعی را تحت تأثیر قرارمیدهد .در نقاطی که دام در فضای روستایی رها و آزادانه چرا میکند طبع  ًاًا
باید کشت از نوع بسته باشد و جامعه شاهد وجود مزارع بسته خواهد بود و برعکس وجود مزارع ب مدع رگنایب زا   
حضور دام در فضای زراعی است (نظری .)341 : 1372 ،همچنین ،مرفولوژی زراعی در واقع ساخت مکانی فضاهای
زراعی روستاها را تشکیل میدهد ،که میتوان به چگونگی شکل مزراع روستاها ،راهه نیب لصاوف ،عرازم نیب یا     
مزارع ،اندازه قطعات زراعی ،طرز قرارگرفتن راههای ارتباطی ،حصارهای مزراع و نو  اهنآ ع اشا ،هتخارفا( دوش هر      
 27 1 : 378 1؛ زنگنهتبار .)81 : 1376 ،عنصر سوم ساخت زراعی مجموعه مساکن با بوم زراعی است .در نظ ما نکسم   
سه زیرمجموعه پراکندگی یا تمرکز ،تیپ مسکن یا ضمایم مسکن (انبار محصول ،محل نگهداری دام ،خزان تشک ه   
یطلبددد
یشود .بدیهی است که هر نوع ِکِکشتی مقتضیات مسکونی خاص خود را می ی
و )...و مصالح ساختمانی بررسی م 
(لوبو8 : 1354 ،؛ افراخته.) 124 : 378 1 ،
خادم آدم ( )0 37 1با بیان اینکه نظام زراعی در کشور ما عمدتًاًا از نو تسا )یناقهد ماظن( یتنس ع ؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛ او ًالًال نس و تب
ترکیب عوامل تولید در این واحدها مطلوب نیست و ثانیًاًا میزان کل تولید آنها به لحاظ ایجاد درآمد سرانه ب ریاس ا   
واحدها (بهویژه نوع تجاری) هماهنگی ندارد (خادم آدم .) 95 :0 37 1 ،این جاست که در بررسی نظ ما یعارز    نقش
ی ( ،)0 37 1دهقاننن و ب کفا ررر ( )0 37 1نی رب دیکات نمض ز    
فعالیت رقیب باید بررسی شود .در همین راس ناخدلو ات یی یی
ضرورتهای تحول در نظامهای تولید سنتی در بخش کشاورزی ،به نقش عواملی چون سرمایه ،تکنولو یژ  ،،نی یور
یپردازند ..همچن ،نی
کار ،بهکارگیری نهادهای پربازده و مدیریت کارآمد به عنوان مؤلفههای مؤثر در ای م دنیآرف ن ییی ییی
جرگینسون (  ) 1961با تمرکز بر نیروی کار ،تحوالت نظام زراعی را در پرتو عواملی چون رشد فّنّنی ،کشش تولید در

بخش کشاورزی نسبت به تغییرات نیروی کار در همان بخش و کاربرد تکنولوژی جدید در تولیدات کشاورزی می-

ی و روتاننن ) 21 378 1: ،در کن نیرا نوچ ینادنمشیدنا را ر (((( ((((( ،) 957 1ک  لورا (( (  ،) 1961راوپ (  ) 1969و
دان مایاه( د یی یی
باراکلف (  ) 1973معتقدند که موانع نهادی مهمترین عامل در توسعه تولیدات زراعی و خروج ای تلاح زا شخب ن    
خود مصرفی است (آشیر و استاز ) 20 : 1985 ،که الزمه آن اصالحات بنیادین به ویژه در عامل زمین است.
حسننژاد (  ،) 1373در مطالعهی خود با هدف "بررسي ساختار زراعي و روند تحوالت آن در روستاهاي دشت مهاباد "

بر اين اعتقاد است كه وجود مالکیتهای كو كچ

زراعي ،قطعهقطعه بودن اراضي بر الگوی كشت و نظام بهرهبرداري از

اراضي در پيوند با شرايط زماني تأثیر گذاشته است به طوری كه زارعين از الگوی كشت و نظام س تن ييي توليددد پ وري ييي
نميكنند .همچنین ،نتایج مطالعهی زنگنه تبار (  ) 1376که با ه فد

ق روس يات ييي
ت زراع ييي در من طا ق ق
"تحو خاس تال تت تت

ل طبيعي ،،و ژي گ ييي ها ييي
كرمانشاه" طی دوره زمانی (  )0 34 1- 1375در دهستان قرهسو انجام شده ،نشان داد كه عوامل ل
اجتماعي ،مال يك ت ،نزاعهاي محلي و ميزان بهرهوري از تكنولوژي در ساختار زراعي و تحوللل و شكلللده ييي س راتخا
زراعي منطقه مؤثر بوده است .در پژوهشی دیگر نیز ،اسماعيلي (  ) 1374در مطالعهای به "بررسی دگرگون ييي س خا ت ت
ت
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زراعي روستاهاي شهرستان اليگودرز" پرداخت .نتایج این مطالعه که با روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده ،نشان داد
كه اصالحات ارضي ،قانون ارث ،و روند تكنولوژي و سرمايههاي غیربومی در تحول ساختار زراعي منطقه مؤثر بوده ه
است .به عبارتی در این مطالعه نیز به مواردی از جمله عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و عوامل تکنولوژیکی که بر تحول
در ساختار زراعی مؤثر هستند ،اشاره شده است .همچنین ،حسنآبادی (  ) 1379در مطالعهی خود ب یسررب فده ا    
تحوالت ساختار زراعی روستاهای دهستان پیوژن بخش احمدآباد مشهد طی دوره زمانی (  ) 1345 - 1375ب رب ه ر یس   
نیروها و عوامل تأثیرگذار برونزا که مسبب دگرگونیهای عمیقی در روستا شده پرداخته است .این نیروه لماوع و ا   
قه و زیر یا
برونزا نتوانستهاند زمینههای تحوالت مثبت را فراهم کنند .عوامل مذکور شامل تفکیک اراضی ب سن ه قق قق
پراکنده که به عنوان یک مانع جدی در بهکارگیری روشها و شیوههای نوین کشاورزی ،از بین رفتن سازمانهای کار
و تولید گروهی بدون جایگزین کردن نظام مناسب در امر تولید ،خ رایسب ندش جرا ی زا 

هخرچ زا تاونق

دیلوت       

زراعی ،تقابل روشهای نو سنتی ،تشدید روند مهاجرت و ب اگتنوکس هیلخت ،یزیرگ اتسور رگید ریبعت ه ههههههه ههههههههه یا
روستایی ،انبوه مهاجران روستایی سرگردان در شهرها ،به طور کل رایسب یشاپورف ی ی زا 

صرع هههه هههههه ار ییاتسور یا   

یتوان از این جمله برشمرد.
م
ی روس ات ييي " ط ینامز هرود ی   
مرادي (  ) 1379در مطالعهی خود با هدف "تحوالت مورفولوژي زراعي س اگتنوک ه ههای ی
(  ،) 1341 - 1375دهستان بابا رشانی (شهرستان بیجار) بر اين اعتقاد است كه عواملي همچون اصالاح تت

ارضي ،،رواج

خرده مال يك  ،بهکارگیری تكنولوژي مدرن و تغ يي ر در روابط شهر و روستا را از عوامل مؤثر در تحو ژولوفروم تال ييييي
زراعي در دورهی  1345تا  1375بوده اس و هتخارفا .ت

 ناراکمه ((( (((( )3931نی الوحت یسررب هب یشهوژپ رد ز ت      

مورفولوژی زراعی سکونتگاهه اتسهد ییاتسور یا ننن نننن ص رود )نیمخ ناتسرهش( ناحلا ههه ههههی زم ینا

( ) 1341 - 1385

پرداختند .آنها با تاکید بر تحولپذیری مورفولوژی زراعی به عنوان یکی از اجزای س اگتنوکس یعارز تخا ههه ههههه یا
روستایی ،آن را موضوعی ساختاری ـ کارکردی دانستههاند و عوامل اصلي اين تحوالت را تغ يي ر در مالکیت ،استفاده از
ادوات و گونههاي جديد كشت و تغ يي ر نوع منبع آب زراعي دانستهاند .پژوهش م  هب تالوحت روکذ و مآ دوج د ار ه      
مثبت ارزیابی نموده و آن را زمینهساز افزایش اشتغال و درآمد روستاییان دانسته است .افراخته و قرنجیک ( )4931در
مطالعهای با هدف بررسي تحول نظام زراعي ،عوامل و عواقب آن بر اساس و ژي گيهاي نظام زراعي شهرستان ترکمن
در سالهاي  ، 90 -0 37 1نشان داد که الگوي کشت منطقه به تبعيت از سياست گذاري دولت ،بازدهي زمين و محصول،
درآمد کشاورزان و تقاضاي بازار دچار تحول شده و امروزه ،کشت گندم و جو ،به دليل سياستهاي حمايتي دولتي در
زمينة تضمين خريد دولتي به همراه بازار آزاد ،کشت برتر منطقه است .زارعان ،با توجه به بازار فروش ،به تنوع کشت
پرداختند تا درجة خطرپذيري کشت را کاهش دهند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد که در ارتباط با تغییرات محسوس دههی اخیر در مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه
و بهویژه ساخت زراعی آن ،مطالعه جامعه و خاصی انجام نشده است .پژوهش حاضر به دنبال بررسی ای عوضوم ن   
است که ساخت زراعی فعلی منطقه مورد مطالعه چه ویژگیهایی داشته و چه تحوالتی را پشت سر گذاشته است؛ از
طرف دیگر ،به دنبال این مسئله است که به چه دلیل ساخت زراعی دچار تحول ش رد یجیاتن هچ و هد بر هتشاد      
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است؟ باتوجه به محدودیتهای آماری و گستردگی موضوع ،محدودهی زمانی این تحوالت در دو دههی گذش رد هت
نظر گرفته شده است.
باتوجه به ماهیت موضوع مورد بررسی و اهداف ،پژوهش حاضر از نوع ،توصیفی و می نیدب یفیصوت ؛تسا یناد     
دلیل که هدف از انجام پژوهش ،توصیف عینی ،واقعی و منطم خصوص ای تیعقوم کی تای

ی تسا عوضوم ک        

(نادری و سیف نراقی ) 72 : 378 1 ،و میدانی از این نظر که به منظور کشف عقاید ،افکار ،ادراکات و ترجیه دارفا تا   
مورد نظر ،از پرسشنامه استفاده میشود (سلیمی .) 20 : 1376 ،همچنین ،پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و
از لحاظ پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار دارد و از بعد روش نیز از نظریه بنیانی استفاده کرده است .در پژوهش
حاضر ،برای ساختن مدل مفهومی پیامدهای تغییرات ساخت زارعی در روستاهای بخش مرک هیمورا ناتسرهش یز    
واقع در غرب دریاچه ارومیه ،از روش کیفی نظریه زمینهای بهره گرفته شد .این نظریه ابتدا در س لا

 967 1از سوی

گالسر و اشتراوس ابداع و در کتاب مشهور آنها به عنوان کشف نظریه زمینهای منتشر ش ،روپدمحم( د     313 :2931؛
جمشیدی و همکاران .) 169 :5931 ،نظریه زمینهای سه جزء اصلی دارد :مفاهیم ،مقوالت و گزارهها (سفیری: 1389 ،
یشو اب رگشهوزپ هکلب ،د    
 .) 294برپایه مفاهیم و مبانی نظریه زمینهای ،پژوهش براساس فرضیه س رش یزا و من ع ییی ییی

مسئلهای تحقیقی روبهروست که برای پاسخگویی بدان هیچ جواب و حدس قبلی وجود ن یگا( دراد نن ننن.) 54 : 2002 ،1
بنابراین ،روابط بین متغیرها و مؤلفههای تحقیق از قبل تعیین نمیشود ،بلکه بر مبنای مشاهدات و دادههای گردآوری
یشود
شده و باتوجه به تفاوتها و تشابهات آنها تبیین و از این طریق ،مقدمات الزم ب یرظن یار هه هههس  مهارف یزا م ییی ییی
(داناییفرد .) 87 : 1384 ،در واقع ،باید این نظریه به کمک دادهها زمینهدار شود ،نه آنکه ب نیا .دوش لیمحت اهنآ ر     
یدادن به
روش بر پایه این رویکر بنا شده است که نخستین کار کلیدی پژوهشگر کشف راهه نعم یارب دیدج یا یییی یییی
دنیای اجتماعی است (هومن .) 106 : 1385 ،پندیت ) 1996 ( 2در ساخت نظریه زمینهههای از پ حرط( یلک هلحرم جن     

پژوهشی ،جمعآوری دادهها ،تنظیم دادهها ،تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی اعتبار مدل) یاد میکند که این مراح و ل
گامها براساس چهار معیار کیفی پژوهشی ارزشیابی میشوند که عبارتند از :اعتبار س رابتعا ،ینورد رابتعا ،یراتخا     
بیرونی و روایی (پاپزن و همکاران 30 : 1389 ،؛ جمشیدی و همکاران .) 169 :5931 ،مراحل ساخت نظریه زمینهههای
در ادامه تشریح شده است.
مرحله طرح پژوهشی از ساخت نظریه زمینهای ،در دو گام انجام میشود .نخس ،ماگ نیت قد تالاؤس فیرعت ی و ق    
یه یشهوژپ یا   
منعطف از مسئله است .یکی از منابع مناسب این نوع سؤاالت ،متون فنی ،نظیر گزارشه رب و ا رس یی یی

است (کوربین و اشتراوس .)0 99 1 ،3در پژوهش حاضر سؤالهای اصلی تحقیق عبارتند از :ساخت زراعی منطقه چه
ویژگیهایی دارد ،چه تغییراتی در آن رخ داده و پیامدهای تغییرات آن چیست؟ .دومین گام ،انتخاب مو نامه ای در    
محدوده تحقیق و جامعه مورد مطالعه است (پاپ زن و همکاران .) 30 : 1389 ،منطقه مورد مطالعه در بخ یزکرم ش   
شهرستان ارومیه واقع در غرب دریاچه ارومیه بوده و این بخش شامل  9دهستان و  220روس یالاب یات   

 30خ راونا

میباشد .الزم به ذکر است که در مرحله مطالعهی مق  اب یتامد ا زا هدافتس رواشم هههه هههههی کارشناس و هربخ نا ب انشآ ا    
1

Egan
Pandit
3
-Corbin and Strauss
2
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روستاهای غرب دریاچه ارومیه در جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه  129روستا که در محدودهی (فاص )هل  5تا 01
کیلومتری از دریاچه ارومیه قرار داشتند انتخاب گردیدند .سپس روستاهای مذکور براساس کشت غالب به  5گ هور
تقسیم شدند .روستاهای مذکور بر اساس حاکمیت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی ،تغییر ساختار زراع اس یط ی للل لللله یا
اخیر ،استفاده از تکنولوژیهای نوین زراعی و غیره انتخاب گردید .در این راستا ،در مرحله نهایی مطالعه روس یاهات
گلمانخانه از گروه اول (غالبیت کشت انگور)؛ ترکمان از گروه دوم (غالبیت کشت سیب)؛ جبلکندی از گ موس هور
(غالبیت کشت انگور ـ سیب)؛ ساریجاللو از گروه چهارم (غالبیت کشت محصوالت زراعی ـ آبی) ،بالس رگ زا نات وه   
پنجم (غالبیت کشت محصوالت زراعی ـ دیم) به عنوان روستاهای مورد هدف مطالعه در بخش مطالعه کیفی هستند.
موقعیت روستاهای هدف مطالعه در شکل  1نشان داده شده است.
در بخش جمعآوری دادهها ،دو عملیات انجام میگردد ،تدوین چارچوب گردآوری دادهها و ورود به میدان پژوهش
(سفیری .) 297 : 1389 ،در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها و به منظور افزایش اعتب آ را نننه کینکت زا ،ا   

مثلث

ن 3یا
سازی 1استفاده شد .همچنین ،در خالل گردآوری دادهها ،از راهبرد نمونهگیری هدفمند 2ب ختنا یار اا اااب مطلعین ن

یشو ،روپدمحم( د    .) 322 :2931
دروازهبانان 4تحقیق ،فضاها ،زمانها و دیگر ابعاد پدی اطم دروم هد ل م هدافتسا هع ییییی ییییی

گردآوری و تحلیل دادهها در نظریه زمینهای ،توأم با استفاده از راهبرد نمونهگیری نظری است که تنها به نظریه زمینه-
ای تعلق دارد .و عبارت است از نمونهگیری بر مبنای مفاهیم در حال ظهور بر گرفته از دادهها و روشی اس یارب ت   
گردآوری و تحلیل همزمان دادهها بر حسب مقولههای بر گرفته از دادهها .فرایند نمونهگیری نظ همادا ینامز ات یر     
مییابد که هیچ ویژگی جدیدی ظهور نکند؛ این سطح را اشباع نظری 5میخوانن  د ( (هم :عبنم نا     .) 325در پ شهوژ

حاضر ،نمونهها به صورت هدفمند و از طریق نمونهگیری نظری انتخاب شدند .بنابراین ،روستاییانی ک هد ود رد ه ه   
گذشته به کشاورزی اشتغال داشتهاند و یه عبارتی دارای تجربه کافی در زمینه مورد بررسی میباشند ،انتخاب ش .دند
در این راستا تا رسیدن به اشباع نظری نمونههایی از کشاورزان روس اطم دروم یاهات ل  .دندش باختنا ،هع د ،لک ر

    

مطالعه بر روی  55نفر در منطقه مورد مطالعه ،صورت گرفت .الزم به توضیح است ،میانگین سنی پاسخگویان حدود
 40تا  45سال و با سطح تحصیالتی متغیر مانند  20نفر بیسواد 12 ،نفر سیکل 13 ،نفر دیپلم و  01نفر لیسانس بو .د
همچنین ،همانطور که گفته شد ،در این پژوهش ،برای گردآوری اطالعات و به منظور افزایش اعتبار آنه یش زا ،ا وه   
مثلسازی استفاده شده است .این شویه از نظر بیشتر پژوهشگران ،محدود به استفاده از راهکاره یا ی یارب هناگدنچ     
جمعآوری دادهها برای پژوهش در خصوص پدیدهای یکسان است .لذا ،در این پژوهش ،از روشهای مصاحبه نیمه
ساختارمند ،مشاهده و بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است.
پس از ورود به میدان پژوهش و جمعآوری اطالعات ،باید به تنظیم اطالعات (دادهها) پرداخت .هدف از این مرحله،
آشنا ساختن پژوهشگر با دادههاست .در این مرحله ،پژوهشگر همه دادهها را مرور میکند ،و در این ب دراوم هب نی    
1

-Triangulation
-Purposive Sampling
3
-Informants
4
-Gatekeepers
5
- Theoretical Saturation
2
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جالب و شاخص ،توجه میکند و آگاهتر میشود (محمتوگلووو .) 24 : 2006 ،1در ای تاعالطا ،شهوژپ زا هلحرم ن

    

جمعآوری شده که شامل یادداشتهای متعدد ،صداهای ضبطشده و  ...میباشد ،بررسی و تنظیم میشود .حاصل این
عآوری و
مرحله ثبت نکات مهم و اصلی پژوهش (که در راستای مسئله و هدف تحقیق است) میباشد .پ مج زا س عع عع
دستهبندی اطالعات ،باید به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شود .این قسمت ُشامل سه گام  -1تحلیل دادهه نیلوا یا   
مورد  -2تکرار نمونهگیری نظری و  -3رسیدن به کفایت میباشد (سفیری .) 297 : 1389 ،بعد از گردآوری دادهه یا
مصاحبهای و متنی ،تحلیل و کدبندی در امتداد با نمونهگیری نظری آغاز میشو نبدک ماجنا دنیارف .د د ظن رد ی ر هی      

زمینهای مبتنی بر روشهای مقایسه ثابت 2است و محقق به دنبال کدبندی یا مفهوبندی دادههای گردآوری شده است

ی 4و انتخ با ی ی
ی
(محمدپور .) 26 3 :2931 ،فرایند کد بندی دادهها در نظریه مذکور در  3مرحله کدگذاری باز ،3محوری ی

5

صورت میگیرد (محمدپور و ایمان 200 : 387 1 ،؛ مرادی و آگهی 169 :3931 ،؛ جمش راکمه و یدی ا ،ن    071 :5931؛
داناییفرد و دیگران .)1 89 : 1383 ،در هر کدام از این مراحل ،کد یا کدهای الصاق شده باید دادههای مرتبط با خود
را به سطح اشباع برساند.
جهت اطمینان از اعتبار یافتههای به دست آمده ،یافتههای نهایی را به پاسخگویان مورد مطالعه نشان داده و واک شن
آنها را در زمینه تطابق مقولههای مفهومی با آنچه که آنها بیان نمودهاند را مشاهده نمودیم .مقولههای به دست آمده
برای پاسخگویان شناخته شده و قابل فهم و شناسایی بود .بنابراین ،محققان از اعتب دیلوت هیرظن را ی نئمطم دوخ       
شدند .الزم به توضیح است در این مطالعه برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده ،عالوه بر جمعآوری اطالعات
از طریق مصاحبه و روش کیفی ،از پرسشنامه روستا نیز به بررس دروم یاهاتسور رد یزرواشک یلک تیعضو ی

     

مطالعه پرداخته شده است.
 - 2مقایسه رویداد در برابر رویداد برای یافتن شباهتها و تفاوتها

-Mehmetoglu

1

3

-Open Coding
-Axial Coding
5
-Selective Coding
4
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شکل ( )1موقعيت روستاهاي هدف مطالعه نسبت به دهستان و بخش در شهرستان ارومیه
منبع :نویسندگان6931 ،

نتایج و بحث
یه یا
در این بخش از مطالعه ،نتایج بدست آمده در دو بخش کلی ارائه شده است .در بخش اول به بررس گژیو ی یی یی
ساخت زارعی روستاهای مورد مطالعه پرداخته شده و سپس در بخش دوم تحوالت ایجاد ش یعارز تخاس رد هد    
روستاهای هدف ،دالیل و نتایج آن تحوالت مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج جدول  1که با استفاده از پرسشنامه روستا بدست آمده ،گروهبندی روستاهای هدف مطالعه را براساس براساس
کشت غالب (همانطور که در بخش قبل گفته شد) نشان میدهد ،بهطور م یاتسور رد دیلوت لوصحم بلاغ ،لاث      
گلمانخان انگور (با مساحت  95هکتار) که اکثریت بهرهبرداریها ملکی ( 90درصد) و نظام زراعی در آن روس هب ات   
صورت سنتی (  85درصد) مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج سایر روستاهای مورد مطالعه در جدول  1قابل مش هدها
است.
جدول  .1وضعیت کلی روستاهای مورد مطالعه
بخش باغی

بخش زراعی
تعداد بهرهبرداران

(سیب)
تعداد بهرهبرداران

(انگور)
مساحت اراضی باغی

(سایر)
مساحت اراضی باغی

زراعی (آبی)
مساحت اراضی باغی

زراعی (دیم)
مساحت اراضی

مساحت اراضی

گلمانخان

نوع نظام بهرهبرداری (درصد)
مالکی

سهمبری

اجارهای

نظام زراعی (درصد)
*

سنتی

مکانیزه

021

30

52

95

15

15

20

90

5

5

85

15

011

52

70

52

50

52

20

90

5

5

85

15

60

15

98

40

19

70

20

90

5

5

85

15

بالستان

30

001

3

2

5

35

250

95

5

0

85

15

ساریجالو

50

500

01

01

01

350

50

80

5

15

90

01

ترکمان
جبل کندی

منبع :یافتههای تحقیق6931 ،
* منظور از نظام زراعی سنتی؛ شامل تمامی مراحل کاشت (مانند بذرپاشی با دست) ،داشت (کودپاشیو وجین با دست ،آبیاری غرقابی) و برداشت (درو یا برداشت محصول با دست).
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یشو مزال .د
در منطقه مورد مطالعه مخصوصًاًا روستاهای بالستان و ساریجالو گندم به دوصورت آبی و دیم کاشت می ی
یشو نیا .د   
به ذکر است ،گندم دیمی در اوایل فصل بهار کاشته شده که به صورت محله به آن گندم بهاره گفت م ه یی یی
روش کاشت ،عالوه بر رقم متفاوت و زودرس بودن آن و عدم نیاز آن به زمستانگ جنپ و ینارذ هه هههزن لصف رد نآ ی   
سرد سال ،به علت فراوانی بارش در فصل بهار در مناطق دیمکاری که دارای میزان بارش مناسب در فصل مورد نظر
هستند رواج دارد .اما در حال حاضر ،بنا به گفته افراد مصاحبه شده سطح زیرکشت این روش کاشت گندم بسیار کم
یکن ینچمه .تسا )د ن هب  ،تلع
شده (مانند روستای گلمانخان که چند سال است کسی از این روش استفاده نمی ی

    

کاهش بارش و خشکسالیهای موجود ،در روستای بالستان بسیاری از خانوارهای آن روستا که در گذشته ب دیلوت ه   
محصول علوفه (مانند یونجه) برای مصرف دامهای خود میپرداختند ،در حال حاضر این امک رادن دوجو نا د رد و 

  

بعضی از مواقع ناچار به خرید علوفه هستند .الزم به توضیح است که گندم آبی در روستاهای مورد مطالعه از اوسط
شهریور تا اواسط مهر کاشت شده و اواخر تیر ماه نیز برداشت میگردد .همچنین ،گندم دیم نیز از اواس ات دنفسا ط    
اواسط فروردین کاشت شده و همانند گندم آبی در اواخر تیر ماه نیز برداشت میگ در د  هعلاطم دروم دارفا  .ع ناون      
کردهاند ،به دلیل کاهش بارش در مناطق مورد مطالعه و کاهش عملکرد در واحد سطح بهویژه در مناطق دیمک زا و را
طرفی دیگر به دلیل افزایش هزینه نهادههای تولید ،در بهترین شرایط نسبت هزینه به درآمد  50به  50اس یتح و ت   
پیشبینی کردهاند با توجه به شرایط زراعی امسال (نباریدن برف و حتی باران در بعضی از مناطق در نیم لاس لوا ه   
زراعی) نسبت درآمد به هزینه بسیار کمتر خواهد شد و به عبارتی دیگر تولید (گن مد

فرص هب اهنآ یارب )وج و ه      

نخواهد بود.
حبوبات از جمله نخود در روستاهای مورد مطالعه در اواسط اسفند تا فروردین کشت میشود که افراد مورد مطالعه
به صورت کلی کشت این محصول در این محدوده را به دو عامل میزان بارش و دمای هوا ربط دادهان یترابع هب .د    
باید این دوعامل اقلیمی فرصت شخم و بذرپاشی را به کشاورزان بدهد .در روستاهای مورد مطالعه برداشت محصول
نخود نیز در اوایل تابستان (اواسط تیر ماه) صورت میگیرد .بنابر توضیحات ارائه شده از سوی اف اطم دروم دار ل هع    
میتوان گفت ،در مناطقی که شرایط الزم برای کشت نخود فراهم است ،در صورت بارش مناسب در فصل به هب را   
ویژه در ابتدای فصل رویش این محصول ،درآمد حاصل از تولید نخود بیشتر از گندم خواهدبود.
توتون از جمله محصوالت تولیدی در روستاهای مورد مطالعه از جمله روستای ترکمن (اگرچه اکثریت افراد باغباان
با غالبیت سیب هستند) به صورت تخصصی کاشت میشود .مطابق با اطالعات بدست آمده از اف اطم دروم دار ل ،هع    
هزینه تمامی مراحل کاشت ،داشت و برداشت در ابتدا توسط دولت پرداخت میشود .پس از برداشت و تعیین میزان

ی-
کیفیت و قیمت نهایی آن توسط کارشناس تعیین و دولت نیز محصول توتون را به صورت تضمینی خری م یراد یی یی

نماید .دولت هزینههای پرداختی در مراحل سه گانه برای تولی ک رسک ار لوصحم د ر دوس و هد

 هلصاح ا دیلوت ز       

محصول توتون را به کشاورز پرداخت مینماید .الزم به توضیح است براساس توضیحات ارائه شده اس یوس زا ت   
روستاییان مورد مطالعه ،حداقل استفاده از ماشینآالت کشاورزی در این مناطق هنگام ش  اب مخ ا زا هدافتس نهآواگ     
برگرداندار و یا گاوآهن پنجه کالغی بوده و همچنین استفاده از کمباین در زمان برداشت میباشد .اس ریاس زا هدافت   
یباش ،نینچمه .د   
موارد چه در زمان بذرپاشی ،کودپاشی و یا سمپاشی و یا سایر موارد منوط به مساحت اراض م ی یی یی
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تقويم زراعي محصوالت مهم کشت شده در روستاهای مورد مطالعه به صورت کلی با کمک افراد مو هب هعلاطم در    
شرح شکل  2میباشد.

شکل ( )2تقویم زراعی روستاهای مورد مطالعه در محدوده غرب دریاچه ارومیه (بخش مرکزی شهرستان ارومیه)
منبع :نویسندگان6931 ،

اکثریت کشاورزان مورد مطالعه اذعان دارند که زراعت خود را با هدف تجاری انجام میدهند که ای دیلوت رد رما ن    
محصوالتی همچون گندم ،جو ،توتون ،آفتابگردان ،کدو ،نخود و گوجه پرنگت ینچمه .تسه ر ن لوصحم دیلوت       ،
سیب ،انگور ،زردآلو ،آلبالو و شلیل در محصوالت باغی جنبه تجاری داشته و در صورت نبو بقرتمریغ لکشم د ههه ههههای
(اکثر افراد مصاحبه شده عنوان کردند که امسال (تابستان  )6931به دلیل بسته شدن مرز قیمت سیب بسیار پایین بود
و در واقع بازار کشش مناسبی نداشت و سیب خود را به بازار عرضه نکرده و در حال حاضر سیب در س ناخدر هههها
انبار شده است) به بازار عرضه شده و تولید سایر محصوالت کشاورزی جنبه خود مصرفی را دارد .به گفتهههی اف دار
مورد مطالعه ،بخشهاي خودمصرفي و میزان آن در محصوالت مختلف تولیدی متفاوت بوده و به عب زا یضعب یترا   
محصوالت به منظور مصرف خود خانوار کاشت شده و بعضی از محصوالت دیگررر بس زا یفلتخم طیارش هب یگت

  

جمله وضعیت تقاضای بازار و قیمت آن و بعضی از محصوالت نیز کامل با هدف تجاری تولید میشوند .در اکثریت
روستاهای مورد مطالعه ،تولید علوفه به علت کمبود آب و کاهش بارش در چندسال گذشته فقط در س فرصم حط   
دامهای خانوار است ،همچنین ،در مورد محصوالتی از جمله گن  وج ،مد و ذب حطس رد راوناخ فرصم دوخن ررررررر رررررررر
محصول براي کاشت سال آينده است (خودمصرفی نخود کمی بیشتر از می مزال ناز ).تسا هدنیآ لاس رذب یارب       

باتوجه به اینکه استفاده از علوفه اغلب در محصوالت گندم و جو وجود دارد که از آن براي تغذ ةي دامها اس دافت ه ه م ييي -
شود ،ولي در ساير محصوالت چندان اهميت ندارد .لذا 001 ،درصد افراد مورد مطالعه ک ماد یاراد ه دنتسه  ،،، ،،بعددد از
یج  هدش دیلوت تا در   
برداشت محصول ،از کلش باقمیانده در مزارع بهههمنظوررر ارچ ييي دام اس دافت ه ه م ييي کنن فیص .د یی یی
روستاهای مورد مطالعه ،به گفته کشاورزان مورد مطالعه دارای مصرفی دو طرفه هستند .میزان خود مصرفی یا تجاری
بودن آن بستگی به وضعیت تقاضای بازار و قیمت روز آن دارد .آنها عنوان کردهاند ک الع ه و هنازور فرصم رب ه      
خانوار در طول فصل برداشت ،فراوردههایی دیگری از جمله رب خانگی ،خیارشور ،انو و یشرت عا

 . ..دیلوت نآ زا     
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میکنند .الزم به ذکر است ،محصوالتی از جمله توتون ،آفتابگردان و کدو (نوع تخمی آن) غالبیت هدف کاشت آن
تجاری بوده و درصد بسیار بسیار جزئی در خانوار مصرف میشود.
مساحت اراضی در بین روستاهای مورد مطالعه متفاوت است و باتوجه به اجرای طرح اصالحات اراض قطانم رد ی   
روستایی مورد نظر ،لذا ،متوسط مساحت اراضی تحت تملک خانوارها خیلی زی و هدوبن دا عم مو ًالًال رد  دنچ

هعطق      

پراکنده میباشد .به طور مثال در روستای بالستان خانواری که دارای  01طناب محلی (هر طناب محلی برابر با 4444
یگی و در
مترمربع) و بیشتر اراضی کشاورزی آبی داشته باشد در گروه خانوارهای دارای سطح وسیع اراضی ق م رار یی یی
خانوارهای دارای سطح اراضی  3طناب محلی و کمتر در گروه خانوارهای عادی از نظر میزان س حت یضارا حط ت    
تملک قرار میگیرند .همچنین ،در منطقة مورد مطالعه ،نظام بهرهبرداری غالب بهصورت خانوادگي است .ب یترابع ه   
بهرهبرداري از مزارع توسط خانوار و با استفاده از نيروي کار اعضاي خانوار انجام میشود و در مواردي ،بهرهبرداري از
زمين به صورت اجارهاي به خانوارهاي ديگر واگذار ميشود که این موارد بیشتر در بهرهبرداریهای بخش باغی دیده
میشود .گندم ،جو و آفتابگردان محصوالتي هستند که نيروهاي دخيل در فرآيند بهرهبرداري از آنها تنها شامل ن وري ييي
کاري است که روي ماشينآالت در مراحل قبل از کاشت ،کاشت و برداشت و گاه در مرحلة داشت فعاليت م ييي کنن .د
بنابراين ،هزينه نيز در اين گونه کشتها کمتر است .اما در محصوالت دیگر مانند نخود ،گوجه ،توتون ،ک عاونا و ود   
صیفی عالوه بر نیازمندی به نیروی کار بر روی ماشينآالت برای مراحل مختلف ،به نیروی کار بیشتری برای مراحل
داشت و برداشت نیازمند هستند و به همین جهت دارای هزینه نیروی کار بیشتری هس و دنت از طرف راد ،رگید ی ای   
درآمد بیتشری نیز میباشند.
در روستاهای مورد مطالعه از منابع آبی و شیوههای مختلفی برای آبیاری محصوالت کشاورزی خود بهره میجوین .د
در روستای بالستان در دهههای گذشته منبع تأمین آب کشاورزی و آب شرب ساکنان روستا توسط قن هک هدوب تا    
متاسفانه در حال حاضر خشک شده و برای آب شرب روستا ،از آب روستای دول ای  اب جز ا زا هدافتس طخ

قتنا ال      

استفاده میشود .عمده فعالیت بخش کشاورزی در روستای بالستان به صورت دیمی انجام میشود ک دنچ نیا رد ه    
سال گذشته باتوجه به کاهش بارش با مشکالت زیادی روبرو بوده و همچنین ،آب اراضی محدودی که ب تروص ه   
آبی به تولید میپردازند از چاههای نیمه عمیق که اغلب حفر آنها غیرمجاز بوده و یا با خرید آب از چاهه طوبرم یا   
به روستاهای مجاور تأمین میشود .کشاورزان روستای ساریجالو در دهههای گذشته آب مورد نیاز بخش کش یزروا
خود را از نهرهایی که از رودخانه زوالچای سرچشمه میگرفتند ،استفاده میشد .اما ،افراد مورد مطالعه در این روستا
عنوان کرده که در حال حاضر برای «به اصطالح احیاء دریا »1آب آن نهرها و رودخانه زودالچای به س هچایرد تم   
ارومیه هدایت شده که کشاورزان مورد مطالعه عنوان کرده که پس از خشک شدن نهرهای مورد نظر حفر اچ ههه یا
غیر مجاز در منطقه بسیار زیاد شده است .براساس اطالعات بدس م دیدزاب و هبحاصم قیرط زا هدمآ ت ی رد یناد    
روستای گلمانخانه مشخص شد ،در این روستا منبع تأمین آب دو قنات بو رد هک تسا هد ح لاح ا تلع هب رض   

  
    

خشکسالیهای پیدرپی و عدم الیروبی و سایر عوامل ،آب یکی از قناتهای موجود کام نازیم و هدش کشخ ل     
1عین جمله فرد مورد مطالعه است .الزم به ذکر است که افراد مورد مطالعه به صورت محله اصطالح دریا را برای دریاچه ارومیه استفاده مینمایند
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آبدهی قنات دوم نیز بسیار کم (یک پنجم حال عادی) شده ،بهطوری که روستاییان مورد نظ هتشذگ ناتسبات رد ر    
ی
روزانه نیم ساعت آب داشتهاند .همچنین ،کشاورزان روستای گلمانخانه که اغلب باغدار (انگورکار) هس اراد و دنت ی ی
یشود
حقابه (سالی  7دفعه) از رودخانه شهرچای بودهاند که در حال حاضر این حقابه به صورت مرتب رعایت نمی ی

(به بهانه احیاء دریا )1وکشاورزان واقعًاًا با مشکالت زیادی روبرو بوده و به صورت کلی میتو  رد تفگ نا ر یاتسو    
گلماخانه عم ًالًال آبی وجود ندارد .در روستای ترکمان ،کشت غالب سیب درختی اس یاتسور نازرواشک یتح و ت     
مورد مطالعه اذعان دارند که یکی از با کیفیتترین سیبهای استان را تولید میکنند .در این روس هاچ هقلح کی ات

   

ی-
عمیق برای تأمین آب شرب روستا وجود دارد و برای مصارف بخش کشاورزی از چاههای نیمه عمیق استفاده می ی
شده است .البته الزم به ذکر است که در دهههای گذشته (دههی  70و قبل از آن) به علت میزان بارشه بسانم یا   
در طول سال و باال بودن سطح آبهای زیرزمینی در منطقه ،تعداد محدودی چاه نیمه عمیق (دارای مجوز) در منطقه
یروی آ زا ه ببب ه ،ینیمزریز یا   
وجود داشت .ولی در حال حاضر باتوجه به خشکسالیها ،کاهش بارش و اس فت ااده بی ی
سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافته (به گفته افراد مورد مطالعه در دهه گذشته بیشتر از  01متر کاهش یافته است) و
کشاورزان به سمت حفر چاههای غیرمجاز نیمه عمیق رفتهاند .در روستای جبل کندی ،نیز یک حلقه چاه عمیق برای
مصارف شرب روستاییان وجود دارد و همانند روستای ترکمان در دهههای گذش ک شخب یارب هت ش ا یزروا ز بآ 
چاههای نیمه عمیق محدودی استفاده میشد ولی در حال حاضر در این روستا نی نامه ز ن دروم یاهاتسور ریاس د      
مطالعه حفر غیر مجاز چاههای نیمه عمیق بسیار زیاد شده اس روم دارفا یلک تروص هب .ت د       مطالع مه رد ه هه هههی
روستاهای مورد مطالعه عنوان کردهاند باتوجه به کاهش بارش و کاهش سطح آبهای زیرزمینی و حت دحم ی ود تی   
آب برای تولید در بخش کشاورزی در بعضی از مناطق روستایی منطقه مو ما ،هعلاطم در ا زرواشک  ا هب نانچمه ن       
صورت سنتی و غرقابی آبیاری انجام داده و متاسفانه تالش زیادی برای عوض کردن این روش غلط در منطقه انجام
نشده است.
بر اساس روش نظر ةي مبنا ،مشاهدات و مصاحبهها نشان داد که چند دلیل عمده باعث تحوالتی در ساخت زراع رد ی

منطقه مورد مطالعه شده براي دستيابي بدين عوامل از ميان مصاحبههاي انجام تعدادی مفهوم شناسا يي و سپس دستههه-

بندی شده و براساس آنها به بررسی هدف اصلی مطالعه پرداخته شده که در ادامه مطابق با تجزیه و تحلی طوبرم ل   
به نظریه زمینهای (کدبندی) نشان داده شدهاند.
کدبندی باز

مرحله کدبندی باز دارای دو زیر مرحله است )1 :زیر مرحله کدبندی اولیه یا سطح اول )2 ،2کدددبن کرمتم ید زز ززز 3یا

سطح دوم (محمدپور .) 330 :2931 ،در کدبندی سطح اول ،محقق بر اساس واحد کدبندی ـ سطر به سطر ،عبارت به
یکند .ای دناوتب دیاب موهفم ن     
عبارت ،پارگراف به پارگراف و  ...ـ به هر واحد مورد نظر یک کد یا مفهوم الصاق م ی
فضای مفهومی آن را تا حد امکان اش ک عاب نن ننند .کدبن فتسا زا تسا ترابع مود حطس ید ا ای و نیرترادانعم زا هد
1عین جمله فرد مورد مطالعه است.

   

- Level 1 Coding
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بترم    

فراوانترین کدهای اولیه برای غربال کردن و تقلیل میزان زیادی از دادهها .در این مرحله ،محقق ب یعت ا ی و ن
کردن کدها یا مفاهیم ،کدهای مشابه و مشترک را در قالب یک مقوله واحد قرار میدهد (همان منبع.) 333 :
جدول ( -)1مفاهیم ،مقولههای استخراج شده
مقولههای عمده

مفاهیم

مقوله هستهای

تغییر در نوع کشت ،کاشت محصوالت تجاری ،افزایش زمینهای زیرکشت ،استفاده بیشتر از آبهای زیرزمینی ،میل به سمت پ شرور
(معیشتی) دام ،افزایش تعداد قطعات اراضی کشاورزی (برای فروش) و کوچکتر شدن هر قطعه ،استفاده از روشه ،یرایبآ نیون یا    

تغییر الگوی کشت

کاهش سطح زیر کشت هرخانوار برای هر محصول،
کمبود بارشهای جوی و کمبود شدید آب زراعی ،خشک شدن رودخانههای فصلی و دائمی ،کاهش آب چاهها و خشک شدن بعضی
از آنها ،آلودگی آبهای روزمینی و شوری و آلودگی آبهای زیرزمینی ،آلودگی هوا ،گرم شدن هوا ،کاهش رطوبت هوا،

عوام یطیحم ل       
(بروز خشکسالی)

تغییر نظام بهرهبرداری ،کاهش سطح تولید ،کاهش سطح زیر کشت ،افزایش ویالسازی و احداث راههای بیشتر درون مزرعهای ،ک شها

تحول در س یعارز تخا   

کیفیت محصوالت (به علت کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی و میل به شوری) و کاهش درآمد کشاورزان ،افزایش مشاغل خ رد یتامد

(از روس هات ا یزواشک ی     

نآالت
روستا ،بازار نامناسب برای فروش محصوالت کشاورزی از جمله محصوالت باغی ،باالرفتن هزینه مربوط به نیروی ک یشام و را نن نن

عامل اقتصادی

به روستاهای باغ ویالیی)

کشاورزی ،کاهش سرمایهگذاری در تولید ،فروش اراضی زراعی
یثب آ شخب هب طوبرم نیناوق یارجا رد یتا ب    
افزایش حفر چاههای غیر مجاز در دهه گذشته ،افزایش کیفیت راههای روس یات ی ب  ،یی یی
کشاورزی ،عدم نظارات دقیق بر میزان برداشت آبهای زیرزمینی ،ناهماهنگی سازمانهای دولتی در اجرای قو روما ،یضاراروما( نینا    
آب و  ،)...ناهماهنگی سیاستهای مربوط به امور روستاها ،عدم قانون دقیق در مورد تفکیک اراضی کشاورزی ،تغیی براک ر ر را ی ا یض    
زراعی و تبدیل آنها به کاربریهای تجاری و مسکونی ،عدم اشتغال جوانان روستا در بخش کشاورزی،

س اهن تخا دد ده یا   
سیاس تسایس( ی     
دولت)

استفاده بیشتر از تکنولوژیهای نوین در بخش کشاورزی ،مهاجرت ،افزایش جمعیت ،استفاده از روشهای سنتی و غلط در بخ بآ ش
زراعی ،استفاده از مصالح جدید (مانند ایزوگام کردن سقف ،سنگهای تزئینی نما ،استفاده از شنارز و مصالح مق موا

خاس رد )رگید تتت تتت
ت

خانههای روستایی ،ورود غریبهها به منطقه (به علت ویالسازی و هجوم شهرنشینان به آن مناطق)،

عوامل اجتماعی

تغییر معیشت ،مشاغل جدید ،تغییر در کیفیت محصوالت ،قطعه قطعه شدن باغها ،احداث ج دا ه هه ورد یا نننمزرعهههای ،ایج هاضف دا ای   

تحوتخاس رد ل     

جدید در درون روستا ،ایجاد فضاهای جدید در درون مزارع ،حصارکشی

زراعی روستا
منبع :یافتههای تحقیق6931 ،

کد بندی محوری
مرحله دوم کد بندی دادهها به کد بندی محوری موسوم است .در این مرحله مقولهها به صورت یک شبکه ب رد مها
ارتباط قرار دارند .یافتن کدهای مشترک و مقولهبندی محوری نی زا هدافتسا مزلتسم ،ز تباث هسیاقم شور      

است

(محمدپور .) 335 :2931 ،در این قسمت یک خط داستان 1از ارتباط منطقی بین مقولهها به نگارش درمیآی نامه( د   
منبع.)933 :
در پژوهش حاضر ،مقولههای عمده به دست آمده عبارتاند از :عوامل محیطی ،عوامل اجتم ،یعا

س یاهداهن تخا   

سیاسی (سیاستهای دولت) ،عوامل اقتصادی و تغیی  تشک یوگلا ر و ( یعارز تخاس رد لوحت  ا یاهاتسور ز        
کشاوزی به روستاهای باغ ویالیی) .در این بخش از مقاله ابتدا با مرور خط داستان ،به چگونگی ارتباط بین مف ،میها
یشو هس لدم نایاپ رد .د
مقوالت عمده و نیز مقوله هستهای که در مرحله بعد تولید میشو م هتخادرپ ،د ییی ییی

یدعب      

پارادایمی آن ،بر اساس شرایط ،تعامالت و پیامدها ترسیم میشود.
عوامل محیطی
در دو دهه گذشته کل کشور ایران شاهد کم شدن نزوالت آسمانی بوده که استان آذربایج و یبرغ نا

دروم هقطنم     

مطالعه از این امر مستثنی نبوده است و حتی این امر را میتوان در سیمای دریاچهههی ارومی هک درک هدهاشم زین ه

   

متاسفانه در حال حاضر رو به مرگ همیشگی است که یک از عوامل تأثیرگذار بر آن کم شدن نزوالت جو است .به
-Story Line
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دلیل کم شدن میزان نزوالت آسمانی ،بسیاری از رودخانههای فصلی و حتی دائمی در منطفه خشک شده و یا اینکه
به دلیل اجرای بعضی از سیاستها از جمله احیا دریاچه ارومیه حقابه کشاورزان در بعض هعلاطم دروم قطانم زا ی     
خیلی توجه نشده و به راحتی اجازهی برداشت را به آنها نمیدهند .همچنین ،خشکسالیه نییاپ ثعاب دوجوم یا     
رفتن سطح آبهای زیرزمینی در منطقه شده و حتی در بعضی از مناطق آب چاهها یا خشک شده و یا اینک بآ هب ه
شور رسیده است .به طور مثال در روستای گلمانخانه به علت کاهش کیفیت آب زراعی (می تیفیک )،یروش هب ل     
انگور تولیدی بسیار کاهش پیدا کرده و در فروش آن محصو اشک ل و هدش لکشم راچد نازر

زا یدادعت یتح و     

  

کشاورزان مورد نظر عنوان کردهاند باغهای خود را فروخته و یا در حال فروش هستند زیرا دیگ یداصتقا هیجوت ر    
ندارند .از طرفی دیگر ،با رونق گرفتن ویال و خانهباغ که در ادامه تشریح خواهد شد ،و عدم نظارت دقیق بر سیس مت
دفع فاضالب همه باغویالها (زیرا اکثریت آنها غیر مجاز هستند)؛ وضعیت بهداشت آبه ضرعم رد ینیمزریز یا    
خطر بوده و حتی احتمال آلوده شدن آب شرب روستاهای منطقه بسیار زیاد میباشد.
عوامل اجتماعی
عوامل اجتماعی یکی از مقولههای انتزاعی به دست آمده در پژوهش حاضر بوده که نشاندهن بس طیارش هد بب بببببس زا
بروز تحوالت ساخت زراعی در روستاهای مورد مطالعه غرب دریا رد .تسا هیمورا هچ د شیازفا اب هتشذگ هه        
تدریجی جمعیت وافزایش تقاضا برای مواد غذا ،فشار بر اراضی کش و رتشیب یزروا

 هدش رتشیب و نیا  راشف

هب        

یشو  زا .د طططرفی
صورت مستقیم نیز بر آبهای زیرزمینی که به صورت مجاز و غیرمجاز برداشت میشو م دراو ،د یی یی
دیگر با وجود مشکل بارش کم در منطقه و وقوع خشکسالیهای پیدرپی ،کشاورزان به ناچار رو به استفاده هر هچ
بیشتر از آبهای زیرزمینی آوردهاند که دراین بین استفاده س زا )یباقرغ( تسردان و یتن بآ رد
مشهود است .همچنین ،باتوجه به استقبال هرچه بیشتر شهرنشیان برای هجوم ب و مارآ قطانم ه

ماک یزرواشک      ًالًال
شآب و هو یا
وخ ششش ششش

مناطق روستایی و ساخت باغ ویالهای متعدد و در نتیجه استفاده هرچه بیشتر از آبهای زیرزمینی (ب رفح تلع ه    
چاههای غیر مجاز و عدم کنترل دقیق بر برداشت آب در آن باغویالها) ،وضعیت آبهای زیرزمینی روستاهای مو در
مطالعه در شرایط بحران قرار گرفته و بعضی از کشاورزان به ناچار دست به مهاجرت زدهان انب ترجاهم هتبلا .د بر     
گفته افراد مصاحبه شوند ،در روستاهای مورد مطالعه از دو عامل نشأت گرفته است ،اولین عامل قیمت خیلی مناسب
اراضی کشاورزی (به ویژه باغ) و وسوسه شدن کشاورز براش فروش اراضی خود مهاجر به شهر برای زندگی بهتر و
عامل دوم خشکسالی و کم آبی و به صرفه نبود ماندن در روستا .البته الزم ب رد ،تسا حیضوت ه دروم یاهاتسور      
مطالعه تغییراتی مثبتی در مجموع مساکن روستا در تیپ و مصالح آن رخ داده که در بازدیدهای میدانی کامل مش دوه
بوده و قابل مشاهده است .این تغییرات مانند استفاده اکثریت روستاییان از ایزگام برای ع نکسم فقس ندرک قیا     
خودشتان ،استفاده از شنارز برای مقاوم سازی و استفاده از سنگهای تزئینی برای زیباسازی مساکن خودشان کامل به
چشم میآید.
ساخت نهادهای سیاسی (سیاستهای دولت)
یکی از مقولههای عمده به دست آمده در پژوهش حاضر ،مقوله ساخت نهادهای سیاسی (سیاستهای دولت) است.
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این مقوله نمایانگر عدم نظارت کافی مسئولین و سازمانهای زیربط در بخ اشک ش و و یزر

چن نی
 یعارز بآ و مه  چچچ چچچ

عدم وجود و یا اجرای به موقع و مناسب قوانین مربوطه در زمینه روستا ،اراضی ،آب زراعی و  ...است .در دههه یا

گذشته ،بهویژه از سال  1385به بعد ،ویالسازی و فروش اراضی کشاورزی در محدوده غرب دریاچه ارومی ب و ه هه ههه-
ویژه در روستاهای مورد مطالعه شدت بیشتری به خود گرفته است .همانطور که گفت  دش ه د لیال ی زا 

مدع هلمج

   

اشتغال جوانان روستا در بخش کشاورزی به دالیلی از جمله خشکسالی و کم شدن آب زراع مدع و زاین دروم ی    
بهرهوری و به تبع آن درآمد کافی در بخش کشاورزی (و باغداری) و از طرفی دیگر ارائه قیم و بسانم ت

وسوسه    

کننده از طرف دالالن و خریداران به روستاییان برای واگذاری بخشی از اراضی کشاورزی بهویژه باغهای آنه یارب ا   
ساخت ویال و به عبارتی خانهباغ بسیاری از اراضی کشاورزی منطقه قطعهبندی و به فروش رفت و به عبارتی دیگر،
یه و یراجت یا
در منطقه مورد مطالعه بسیاری از اراضی و باغهای پرثمر با تغییر کاربری اراضی زراعی ب براک ه ر یی یی
مسکونی (ویال) تبدیل شدهاند .قطعه قطعه شدن اراضی کشاورزی عالوه بر اینک رب تدمدنلب و تدم هاتوک رد ه

   

کشاورزی منطقه (بهرهوری ،میزان تولید و سایر فعالیتهای وابس اذگریثأت )شخب نیا هب هت ر آ رب ،هدوب  بب ب بببببببببببب ه یا
زیرزمینی منطقه ،باتوجه به اینکه همهی ویالهای ساخته شده اقدام به حفر چاههای غیرمجاز کردهاند ،تآثیر مستقیم و
منفی گذاشته است .در این زمینه ،متاسفانه هیچ عکسالعمل به موقوع و مناسب از طرف نهادهای مس طبریز و لوئ   
برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن اراضی کشاورزی مناطق مورد مطالعه صورت نگرفت که در این زمینه ،مطابق با
گفته افراد مورد مطالعه مواردی مانند بیثباتی در اجرای قوانین مربوط به بخش آب کشاورزی ،عدم نظارات دقیق بر
میزان برداشت آبهای زیرزمینی ،ناهماهنگی سازمانه روما( نیناوق یارجا رد یتلود یا ا روما ،یضار  بآ و        ...)،
ناهماهنگی سیاستهای مربوط به امور روستاها ،عدم قانون دقیق در مورد تفکیک اراضی کشاورزی کام ًالًال ب مشچ ه   
میخورد و عم ًالًال «قوانین فقط در حد روی کاغذ ماندند.»1
عوامل اقتصادی
یباش یلاس یط رد .د ان    
یکی از مقولههای عمده تولید شده ،مقوله عوامل اقتصادی در روس اطم دروم یاهات ل م هع یییی یییی
گذشته ،تنها منبع درآمد بسیاری از ساکنان روستاهای مورد مطالعه ،کشاورزی (زراعت و باغداری) و تولیدات ناشی
از آن بوده است .سطح تولیدات کشاورزی به حدی بوده که هیچگونه نیازی از سوی کشاورزان ،برای قرارگی رد یر
سایر مشاغل درآمدزا ،احساس نشده است .بروز خشکسالی در طی سالهای گذشته ،ب هک تسا یطیارش ناونع ه

   

سبب تغییر در وضعیت کاهش سطح زیر کشت ،کاهش سطح تولید ،کاهش کیفی شهاک تلع هب( تالوصحم ت      
کیفیت آبهای زیرزمینی و میل به شوری) و کاهش درآمد کشاورزان شده است .همچنین ،عوام نیا رد یرگید ل    
بین قابل چشمپوشی نبوده از جمله بازار نامناسب برای فروش محصوالت کشاورزی از جمله محصو رد یغاب تال   
دهه گذشته و به صورت کلی در چند دهه گذشته همیشه بازار فروش محصوالت باغی دارای نوسانات خیلی زیاد و
غیرقابل پیشبینی بوده که کشاورزان را کم کم دلسرد کرده است .از طرفی دیگر ،باالرفتن هزینه مربوط به نیروی کار
و ماشینآالت کشاورزی و کاهش سرمایهگذاری در تولید بخش زراعت و باغبانی در چندسال اخی ،تلود طسوت ر    
1عین جملهی یکی از افراد مصاحبه شده

تبیین تحوالت ساخت زراعی در جهت تداوم209 ...

بخش خصوصی و خود کشاورزان کل بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه را درگیر مشکالت زیادی کرده است.
در این راستا ،کشاورزان روستاهای مذکور ،جهت بقاء خود و خانوادههایشان راههایی را که نوعی پاسخ و تعام هب ل   
وضعیت کنونی است ،انتخاب نمودهاند .پیامد تعامل مذکور شامل فروش اراضی زراعی و رجوع به مشاغل خ یتامد
است .فروش اراضی زراعی (برای تبدیل به باغویال) باعث افزایش ویالسازی در منطقه شده که این اف الع شیاز وه   
براینکه دارای نکات منفی از جمله برداشت بیرویه و بدن نظارت از آبهای زیرزمینی ،آلودگی آبهای زیرزمین ،ی
تغییر در نظام سنتی بهرهبرداری زراعی و  ...بوده ،دارای نکاتی دیگری از جمله افزایش مشاغل خدماتی در روس و ات
احداث راههای بیشتر درون مزرعهای بوده که این آثار به ظاهر برای روستاییان مورد مطالعه قابل قبول بوده است.
تغییر الگوی کشت
در نتیجه بروز مشکالت متعدد در شرایط محیطی و اقتصادی ساکنان منطقه مورد مطالعه ،وضعیت معیشتی کشاورزان
یتواند
و روستاییان تغییر نموده و اتکا زندگی آنان دیگر بر تولید محصوالت کشاورزی که قب ًالًال تولی  د کک کککردهان من د یی یی
باشد .همانطور که گفته شد ،در حال حاضر با توجه به مشکالت مربوط به تغییر اقلیم و خشکسالیه ب یا هه هههوجود
آمده ،کاهش بارش ،کاهش آبهای زیرزمین  ندش کشخ ،ی د قطانم رد تیعمج دشر نینچمه هیمورا هچایر          
روستایی ،به ناچار خانوارهای روستایی برای تأمین درآمد خانوار و معیشت خود راهحلهای مختلفی را انتخاب کرده
و انجام دادهاند .بعضی از خانوارها اراضی بیشتری را به نسبت گذشته تحت کشته قرار میدهند که این دسته با مقدار
اضافی را اجاره (یا سهمبری) و یا از طریق آبی کردن اراضی دیم خود هدف خود را دنبال میکنند .گروهی دیگ زا ر
ی و ب د رتشیب یاضاقت ا ر   
خانوارهای مورد مطالعه با تغییر در الگوی کشت خود به سمت کاشت محصوالت تج را ی ی

بازار (مانند کاشت ارقام زودرس محصوالتی مانند انگور ،هلو ،سیب و )..به سمت افزایش سطح درآمد خانوار رفته-
اند .در این گروه از کشاورزان مورد مطالعه معمو ًالًال بخشی از اراضی کشاورزی خود را برای ساخت ویال ب رف ه وش   
رساندهاند که به صورت کلی عالوه براینکه سطح کلی اراضی خانوار کاهش یافته ،تعداد قطعات اراض اشک ی و یزر   
در روستاهای مورد مطالعه افزایش مییابد .الزم به ذکر است به ذکر است به صورت کلی تمامی مو هدش هراشا درا    
باعث افزایش میزان مصرف آب زراعی به ویژه آبهای زیرزمینی شده است.
تحول در ساخت زراعی (از روستاهای کشاوزی به روستاهای باغ ویالیی و افزایش مشاغل خدماتی)
در نتیجه بروز مشکالت متعدد در شرایط محیطی (اقلیمی) در منطقه مورد مطالعه ،وضعیت آب زراعی تغییر ک و هدر
درواقع رو به نزول و حتی خشکی سیر کرده که به صورت مستقیم بر معیشت کشاورزان و روستاییان مو هعلاطم در   
بهویژه بر معیشت و وضعیت شغلی کشاورزان و روستاییان ساکن در روس یات ی هب ،هتشاذگ یفنم ریثأت هناخاملگ        
طوری که براساس گفته افراد مورد مطالعه در روستای گلماخانه دیگر منطقه آنها قابلیت تولید محصوالت کشاورزی
بهویژه محصول انگور را حداقل با کیفیت گذشته نداشته و حتی عنوان کردهاند که «ب اب دروز ه غغ غغغه کشخ اهنآ یا

   

خواهد شد .»1در دهههای گذشته باتوجه به قیمت باالی اراضی کشاورزی ،بهویژه باغهای منطقه و هجوم افراد ساکن

در شهر ارومیه و حتی شهر تبریز برای خرید اراضی مورد نظر و تبدیل آن اراضی به باغویال ،درصد زیادی (اکثریت)
1عین جملهی یکی از افراد مصاحبه شده
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از کشاورزان منطقه مورد مطالعه حداقل قطعهای از اراضی خو  کیکفت ار د ک چیه هچرگا( هدر

یوس زا یتراظن   

    

سازمانهای دولتی مسئول بر آن تفکیکها نبوده و در بسیاری از مواقع غیرقانونی بودهاند) و به فروش رس دنا ههان و د
خریدار نیز برای رفاه خود و به عبارتی کامل کردن امکانات باغی که در آن ویال ساخته ،اقدام به حفر زاجمریغ هاچ   
نموده و باتوجه به نبود نظارتی بر آن ،بدون تعیین حداکثر نیاز آب برداشت مینماید .همچنین ،با ورود این اف هب دار   
منطقه مورد مطالعه ،با احداث باغویال و جادههای درون مزرعهای برای دستری خود ،باعث ایجاد فضاهای جدی ید
در داخل مزارع منطقه شده و از طرفی دیگر بعضی از روستاییان مورد نظر با فروش قطعاتی از باغغغه و دوخ یا

ای    

انجام کارهای خدماتی برای افراد جدید وارد شده به منطقه توانستهاند پولی را ذحیره کرده و مساکن سنتی و ق یمید
خود را بازسازی و بروز کردهاند که این موارد نیز در ایجاد فضاهای جدید در درون روستا مؤثر بودهاند.
همانطور که گفته شد ،در حال حاضر خشکسالیهای پیدرپی و کاهش نزوالت آسمانی ،برداشت بیروی دب و ه ون   
نظارت از منابع زیرزمینی ،افزایش حفر چاههای غیرمجاز ،رعایت نشدن حقاب اشک ه و ناخدور زا نازر ههه ههههه هژیو هب ا
رودخانه شهرچای و زوالچای و حتی در برخی موارد (مانند روستایی گلماخانه) عدم اختصاص حقابه کشاورزان در
سال زراعی  6931- 97باعث مشکالت عدیدهای برای کشاورزان شده و باعث تغییر در الگوی کشت و حت یغت ی یر   
در روش برآورده کردن معیشت (مث ًالًال در روستای اقدام به پرورش دام گلمخانه و ساریجالو) شده است.
مقولههای عمده استخراج شده در مرحله کدبندی محوری باید دارای  3بعد زیر باشند:
 .1بعد شرایطی :عبارت است از کل اوضاع و احوال و یا موقعیتی که پدیده در آن جای دارد (اش ،نیبروک و سوارت   
.) 154 :2931
خهای راهبردی یا معمولیاند که افراد یا گروهها به مسائل و امور و روی یاهداد ی
 .2بعد تعاملی ـ فرایندی :شامل پاس خ
میدهند که تحت آن شرایط پدید میآیند (اشتراوس و کوربین.) 155 :2931 ،
 .3بعد پیامدی :پیامدها و نتایج این تعاملها را شامل شده و تحت تأثیر شرایط خاص مربوط به آن است (محمدپور،
 .)043 :2931نتیجه کدبندی محوری در سه بعد ذکر شده با استفاده از شکل ( )3ب کیفارگ تروص ه ی دش هئارا  ه     
است.

شکل ( -)3مدل زمینهای پیامدهای تحوالت در ساخت زراعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ارومیه ،غرب دریاچه ارومیه
منبع :یافتههای تحقیق6931 ،
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کدبندی گزینشی
فرایند نظریهسازی زمینهای در مرحله کدبندی گزینشی تقریبًاًا به اتمام رسیده است .در این مرحله ،محق دادعت اب ق    
اندکی از مقولههای انتزاعی به تدوین نظریه پرداخته و نیازی به کدبندی دادهه یدج یا دد ددد ن لوقم .دراد هه هههه دروم یا   
استفاده به لحاظ نظری اشباع شدهاند و هر کدام بر اساس مفاهیم کدبندی شده مراحل اول و دوم به صورت منطقی
در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .سپس محقق باید مقول تسه ه هه هههای را انتخ با

حم( دنک م پد و ،ر      .)043 :2931مقوله

هستهای به دو شیوه انتخاب میشود .در شیوه اول ،محقق ممکن است یکی از مقولههای موجود را گزینش نمای و د
در شیوه دوم ،وی باید نسبت به تعیین و ساخت یک مقوله جدید اقدام کند (همان منبع .)043 :در پ ،رضاح شهوژ   
مقوله هستهای ،تحول در ساخت زراعی (از روستاهای کشاوزی به روستاهای باغ ویالیی و افزایش مشاغل خدماتی)
میباشد که سایر مقولههای عمده را پوشش میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس نتایج به دست آمده ،مقوله هستهای ،تحول در ساخت زراعی روستا (از روستاهای کشاوزی ب هاتسور ه ای   
باغ ویالیی و افزایش مشاغل خدماتی) است که کلیه مقولههای به دست آمده را پوشش داده و جنبه تحلیلی نیز دارد.
همانگونه که پیداست ،درک تغییرات به وجود آمده در بخش کشاورزی به مثابه تحول در ساخت زراع و اتسور ی
افزایش اشتغال خدماتی در منطقه مورد مطالعه ،در قالب یک مدل پارادایمی شامل شرایط ،تعامالت و پیامدها نش نا
داده شده است .بر این اساس ،مردم روستاهای مورد مطالعه از بخش مرکزی شهرستان ارومیه واقع در غرب دریا هچ
ارومیه ،پیامدهای تغییرات کشاورزی (تغییر به سمت کشاورزی تجاری ،تغییر در اقتصاد روستاها ،قطعه قطع ندش ه   
بیشتر اراضی ،بازدهی کمتر اراضی ،حفر بیشتر چاههای غیر مجاز ،احداث باغوی فا و ال زز زززایش مش ار )یتامدخ لغا   
نوعی تحول در ساخت زراعی روستا و افزایش اش م کرد یزرواشک ریغ لاغت

یکنن و رییغت نیا نایوگخساپ .د   
یییی یییی

دگرگونی در ساخت زراعی روستا را نوعی بهبود در شرایط اقتصادی زندگی ندانس هنیمز رد دیدرت یعون اب و ،هت      
نن  داژ ( (  ،) 1373افراخت کیجنرق و ه   
تداوم زندگی روستایی مواجه هستند .نتیجه بدست آمده با نتیجه مطالعات حسن ن
( ،)4931افراخته و همکاران ( ،)3931حسن آبادی (  ) 1379در زمینههای قطعه قطع را ندش ه ا رتمک یهدزاب ،یض      
اراضی ،احداث باغویال (تغییر مالکیت و پراکندگی مالکیتها) مطابقت دارد.
درک پیامدهای تغییرات بخش کشاورزی به مثابه تحول در ساخت زراعی روستا و اف لغاشم هب ندروآ یور شیاز    
خدماتی ،متأثر از یک سری شرایط بوده و در نتیجه تعامالت متعدد حاصل شده است .نتیجه نشان داد ک هقطنم رد ه   
مورد مطالعه ،به دلیل حاکمیت یک سری شرایط مانند عوامل محیطی (تغییرات اقلیمی) ،عوامل اجتم تخاس و یعا   
نهادهای سیاسی (سیاستهای دولت) اقتصاد روستایی و الگوی کشت موجود در مناطق مورد مطالعه را با دو حالت
یه یا
مثبت و منفی تحول و تغییر مواجه کرده است .از یک سو منطقه مورد مطالعه با تغییر اقلیم از جمله خشکس لا ی ی
پیدرپی و کاهش نزوالت آسمانی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی روبرو بوده که باعث از بین رف رد لوصحم نت   
بعضی از مناطق و کاهش کیفیت محصوالت ب  هدش روگنا هلمج زا یغا و ضعب ترجاهم  ی ،هدش ناییاتسور زا   

     

همچنین ،با افزایش جمعیت در مناطق روستایی عالوه بر قطعه قطعه شدن و کوچکت را ندش ر ا هب( دوجوم یض     
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دالیلی از جمله قانون ارث و  ،)...فشار بیشتری بر منایع محدود آبه رگید ییوس زا .دمآ دهاوخ ینیمزریز یا

     

باتوجه به افزایش غیرقابل تصور باغویالها (ویالسازی) در مناطق مورد مطالعه و بیثباتی در اجرای قوانین مربوط به
بخش آب کشاورزی و به عبارتی عدم نظارات دقیق ب آ تشادرب نازیم ر

ببببببب هاای زیرزمین مهان تلع هب ی اه یگن     

سازمانهای دولتی مرتبط با روستا و بخش کشاورزی روز بروز بر منابع روستایی و بخش کشاورزی از جمل عبانم ه   
آبهای زیرزمینی فشار بیشتری وارد شده به طوری که در بعضی از روستاها از جمله گلمانخانه آب به م یروش زر   
رسیده است و بر روی کیفیت محصوالت باغی تولیدی تأثیرگذاشته است .نتیج اب هدمآ تسدب ه تاعلاطم هجیتن       
حسننژاد (  ،) 1373حسن آبادی (  ،) 1379مرادی (  ) 1379و اسماعیلی (  ) 1374در زمینه قطعهقطع را ندش ه ا  یض و
مالکیتهای کوچک ،تشدید مهاجرتها ،تغییر در راوابط شهر و روستا (ویال سازی و ارائ تسور تامدخ ه ااا ااااییان به
صاحبان ویالها) و ورود سرمایههای غیربومی به مناطق روستایی همخوانی دارد .تحت تأثیر شرایط به وجو ،هدمآ د   
مردم روستاهای مورد مطالعه ،در راستای بهبود شرایط خود ،دست به اقداماتی زدهاند .ب ش ربارب رد یترابع ه ر طیا     
موجود ،پاسخها و تعامالت خاصی از خود بروز دادهاند .این تعامالت به صورت دو مقوله نمود پیدا کردهاند :عوامل
اقتصادی و تغییر در الگوی کشت .مردم روستاهای مورد مطالعه در پاسخ به شرایط مذکور ،ک طیارش تروص هب ه     
مم م ممممده از

مثبت (مربوط به حذف خانههای سنتی و ایجاد فضاهای جدید در داخل روستا با استفاده از درآم آ تسدب د

فروش اراضی کشاورزی و درآمد حاصل از مشاغل خدماتی و ایجاد فضاهای جدید در داخل مزارع (راهه نورد یا
مزرعهای) توسط صاحبان ویالها ب اسآ یسرتسد یار ننن ننننت  اهالیو هب ر و فنم طیارش و )یتامدخ زکارم  ی زورب( 
خشکسالی ،قطعه قطعه شدن اراضی ،کاهش سطح تولید ،کاهش آبهای زیرزمینی ،مه و ناناوج ترجا

      

روین و یاه    

مولد بخش کشاورزی ،پراکندگی هرچه بیشتر مالکیتتته یامرس دورو ،ا هه هههه کر و هقطنم هب یموبریغ یا و ت د و دیل       
کشاورزی بهویژه تولیدات باغی) ظاهر شده ،به سمت فروش اراضی زراعی و رجوع به مش تفر یتامدخ لغا ههه ههههان .د
فروش اراضی زراعی (برای تبدیل به باغویال) باعث افزایش ویالسازی در منطقه شده که این افزایش ع راد رب هوال ا   
بودن نکات منفی که گفته شد ،نیازمند مراکزی برای دریافت خدمات و سرویسدهی بوده و همچنین به علت اینکه
یها
بسیاری از صاحبان باغویالها در زمینه کشاورزی و باغبانی داری تجربه نس یارب ،اذل ،دنتی     ت دنمزاین نآ نیمأ یی یی
مشاغل جدید خدماتی در زمینههای مختلف کشاورزی و باغبانی بهوجود آمده است .همچنین ،همانطو هتفگ هک ر    
شد ،روستاییان مورد مطالعه از الگوهای مختلفی برای گذران زندگی و تأمین معیشت خود بهره جستهان زا یضعب .د   

خانوارها اراضی بیشتری را به نسبت گذشته تحت کشته قرار میدهند که این دسته با مقدار اضافی را اجاره (یا سهم-
بری) و یا از طریق آبی کردن اراضی دیم خود هدف خود را دنبال میکنند .گروهی دیگر از خانوارهای مورد مطالعه
با تغییر در الگوی کشت خود به سمت کاشت محصوالت تجاری و با تقاضای بیشتر در ب رازا (مانن ماقرا تشاک د   
زودرس محصوالتی مانند انگور ،هلو ،سیب و )..به سمت افزایش سطح درآم  راوناخ د ر تف ههه ههههان زا هورگ نیا رد .د   
کشاورزان مورد مطالعه معمو ًالًال بخشی از اراضی کشاورزی خود را برای ساخت ویال به ف دناسر شور هه هههان هب هک د    
صورت کلی عالوه براینکه سطح کلی اراضی خانوار کاهش یافته ،تعداد قطع رد یزرواشک یضارا تا

یاهاتسور     

مورد مطالعه افزایش مییابد .الزم به ذکر است به ذکر است به صورت کلی تمامی موارد اشاره ش شیازفا ثعاب هد    
میزان مصرف آب زراعی به ویژه آبهای زیرزمینی شده است .در نتیجه تعامالت مذکور ،تحول در س یعارز تخا   
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(از روستاهای کشاوزی به روستاهای باغ ویالیی و افزایش مشاغل خ خر )یتامد

یفلتخم یتامدخ لغاشم و هداد     

نسبت به گذشته به وجود آمده است .و به صورت کلی میتوان گفت تحول در ساخت زراعی در روس دروم یاهات   
مطالعه در بخش مرکزی شهرستان ارومیه واقع در بخش غربی دریاچه ارومیه در جهت منفی با احتمال خ ندش یلا   
هرچه بیشتر روستاهای مناطق مورد مطالعه رخ داده است.
در راستا نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود :اقداماتی اساسی از سوی دولت جهت بهبو ب اتسور تیعضو د هههه هههههوی هژ
زیرساختهای مربوط به آب زراعی در جهت ب رهب ندربالا هه هههوری آن صو نیآ هب دیما ات دریگ تر دددددد دددددددهای بهت رد ر
روستاییان مورد مطالعه افزایش یافته قصد خروج از روستا را ننمایند .همچنین ،پیشنهاد میشود با بررسیهای علمی
و کارشناسانه واقعی به بررسی و پتانسیل سنجی منطقه برای تعیین الگوی کشت جدید در تک تک روستاهای منطقه
مورد مطالعه باتوجه به میزان منابع آبی ـ خاکی و سایر عوامل تأثیرگذار پرداخته شو هب هجوتاب رگید یفرط زا .د

   

وجود تعداد باالی چاههای غیرمجاز در باغویالهای مناطق مورد مطالعه و عدم نظارت دقیق بر آنها ،پیشنهاد میشود
قبل از انجام هر کاری وضعیت آنها تعیین تکلیف شده و سپس به اجرای برنامههای دیگر بپردازند.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بخشی از نتایج یک رسالهی دکتری است ،لذا ،از تمامی کسانی که در تمامی مراحل تحقیق به غنی شدن
این کار کمک کردهاند ،تشکر میشود .همچنین از قبل ،قدردان داوران محترم که با ارائه نظرات خود باع  ث

ُپُپ ترابر ر   

شدن این مطالعه خواهند شد ،هستیم.
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