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از طریق زنان ممقان اجتماعی  –اقتصادی وضعیت  رتقایاعوامل موثر در 

 کشاورزی عیشت های جایگزینمایجاد 

 
 2 سقین سرا . رقیه عظیمی*1 فتانه حاجیلو

 fhajiloo@ymail.comموسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز  استادیاردکتری جامعه شناسی و  -و *1
 

 موسسه راویان شمس فرهنگ ارشد پژوهش علوم اجتماعی، همکار پژوهشی دانش آموخته کارشناسی  -2
azimirog@yahoo.com 

مناطق حاشیه دریاچه اقتصادی و اجتماعی وضعیت  با هدف ارتقایبراساس یافته های حاصل از اجرای طرح حاضر مقاله 

 پژوهش مشارکتی با رویکرد تحقیق در عملانجام شده است. شیوه کشاورزی  جایگزینمعیشت های  با استفاده ازارومیه 

راه ایجاد و جامعه آماری شامل زنان داوطلب ست. دریاچه ارومیه ا شرقیکیلومتری ساحل 11در قلمرو آن شهر ممقان  و

حمایت مسئولین محلی و منطقه ای در تامین  دهدبدست آمده نشان مینتایج  مشارکتی می باشند. اندازی کسب و کار

موافقت و حمایت  ،گروهی، همکاری و مشارکت دروندرون گروهیهایی چون اعتماد مولفهمکان کسب و کار در کنار 

 . می باشند جایگزین های معیشتو تداوم فعالیت  اندازیراهدر موثر  مهمترین عواملمردان خانواده، 

 نهادهای محلی ، ، بازار کار،جایگزین جتماعی، معیشتاارتقای اقتصادی  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1
به ویژه در مناطق محروم، همواره قابل اعتمادترین و پایدارترین منبع قوام و تداوم زندگی از تولید،  حاصلکسب درآمد 

توسعه از موثرترین و مهمترین راهکارهای  زاییهای کارآفرینی و اشتغالگسترش زمینهکمتر توسعه یافته و روستایی است لذا 

عی و پیشگیری از آسیب های ناشی از تحرکات جمعیتی های اقتصادی مخرب منابع طبیپیشگیری از روی آوردن به فعالیتو 

موجود های نسبی مزیت طبیعی واستعدادهای . شناسایی و آگاهی بخشی نسبت به (1931حاجیلو و همکاران،) ناخواسته است

امکان توسعه ومطابقت داشته  نیازهای اساسی مردمتامین به طوری که با برداری از آن ریزی برای بهرهو برنامه در هر منطقه

را به همراه داشته باشد از اولین و اساسی به ویژه برای جامعه محلی اقتصادی مطابق با توان زیستی و تامین رفاه اجتماعی 

اولین نتیجه این . منطقه است جهت تامین معیشت مردم هرریزی برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار ترین اقدامات برنامه

آبی مواجه که با مشکل کم یهای آبریزدر حوضه منابع سرزمین خواهد بود.حفظ طبیعی و رصه های عکاهش فشار بر  ،رویکرد

با  های با نیاز آبی کمشناسایی، ترویج و جایگزین کردن معیشت ؛منابع آب و خاکحفاظت از یکی از راهکارهای مهم هستند، 

های جایگزین، جدای از کاهش فشار بر منابع آب و خاک، . وجود معیشتدر بخش کشاورزی استهای درآمدزای دیگر فعالیت

های موجب مقاومت جامعه محلی در برابر نوسانات بازار محصوالت کشاورزی و تغییرات اقلیمی )خشکسالی و دیگر پدیده

 . (1931بی نام،)شودطبیعی غیر مترقبه( می

 

 بیان مسئله، اهداف و ضرورت آن -2
های جایگزین یا مکمل کشاورزی احیای دریاچه ارومیه، شناسایی و ترویج معیشتبینی شده در های پیشاز گام یکی

است. هدف نهایی این کار کاهش تکیه خانوارهای جامعه هدف به منابع آب و خاک و فراهم کردن شرایط مناسب برای طرح 

 .(1931بی نام، )باشدمسئله سهم آب زیست محیطی دریاچه ارومیه می

بومی و مشارکت جایگزین زمانی ممکن می شود که جامعه محلی با به اشتراک گذاشتن دانشتوسعه معیشت های 

های درآمدزا عمومی به راهکارهایی متناسب با خصوصیات فرهنگی، منابع بالقوه و در دسترس خود برای ایجاد و توسعه فعالیت

توان در سه گروه کلی: بهبود بل اجرا است را میکه به این منظور در جامعه هدف قا 1محوریهای اجتماعدخالتبیاندیشد. 

. هرچند در این مناطق با توجه به سطح (1931بی نام، )های مالی تقسیم بندی کردها و حمایتها، آموزش مهارتزیرساخت

ولی تجربه ثابت کرده که  هستندهای مالی کمکخواستار تسهیالت و پایین درآمد، اعضاء جامعه محلی همواره در اولین فرصت 

بهترین راهکار توسعه معیشت های جایگزین های موجود های مساعد برای گسترش مهارتتوانمندسازی مهارتی و ایجاد زمینه

 است.

با محصوالت متنوع خود، در درجه اول اقتصاد خانواده و در مجموع به عنوان یک واحد تولیدی  خانوادهدر جوامع کوچک 

کمک به افزایش تولیدات خانگی و روانه کردن آنها به بازارهای مصرف ملی و احیانا  دهد.محلی را سامان میاقتصاد جامعه 

المللی با ایجاد یک ساختار نظام یافته نه تنها گامی در جهت افزایش درآمد خانوار بلکه منجر به کارآفرینی و اشتغال تعداد بین

مهمترین  و توانمندی محلی بازده با تکیه بر سرمایه اجتماعیهای اشتغال زودو طرح. از این رشودبیشتری از نیروهای فعال می

 پژوهش حاضر نیز مبنای کار خود را بر این اساس قرار داده است.. راهبرد موردتوجه دراین جوامع است

 

 قلمرو پژوهش -3
                                                
1 -community based interventions 
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 جاده از کیلومترسه  فاصله به ،غرب شهر تبریز کیلومتری جنوب 91در حدود  شهرستان آذرشهر ممقان یکی از شهرهای

 .(onlineاستانداری آذربایجان شرقی، )است شده اقعکیلومتری ساحل شرقی دریاچه ارومیه و11 در وتبریز به آذرشهر  اصلی

، خربزه، وبرای تولید محصوالت کشاورزی شامل: ج قنات رشته 01ن بوسیله حدودآزراعی و شرب آب های گذشته در سال

با خشک شدن بسیاری  اکنون ولیشده است می تأمیناست ترین محصوالت کشاورزی این شهر  از عمدهکه  بادام ،وزردآلو، گرد

با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه، قرار  هستند.ها اقتصادی روبرو اهالی با محدودیت شدید منابع آبی برای فعالیت هاقناتاز 

گرفتن بین کوه سهند و دریاچه ارومیه، این شهر همواره در جریان وزش بادهایی دارای ذرات معلق و گردو خاک قرار دارد که 

قان به ترِ مردم مم بیش در حال حاضر عالوه بر کمبود آب از جمله دالیل موثر بر کاهش جمعیت ساکن آن به شمار می روند.

و روانه چی دتبدیل به نخو راخام ایران  درصد نخودچهل حدود ساالنه. این شهر مشغول هستندنخود آجیلی پخت و فراوری 

که  ممقان دوزی سوزننوع خاصی از رودوزی سنتی به نام . (1931حاجیلو و همکاران،)کند میبازارهای داخلی و خارجی 

 د.رو ترین صنایع دستی این شهر به شمار می نیز از مهماکثریت قریب به اتفاق زنان شهر به آن واقف اند 

 شناسایی و پیاده سازی معیشت جایگزین ،سنجیامکان -4

درآمد بتواند در عمل منجر به تولید و افزایش توان های کمبرای ایجاد نظامی که با تکیه براعتبارات مالی تولیدکننده

مهمترین  بهره شود، جستجوی راهکارهایی متناسب با ساختار اجتماعی ضروری است.محلی برای استفاده از اعتبارات کم

 شود:راهکارهای عملیاتی کردن این موضوع در چهار محور کلی تقسیم بندی می

برای تولید و  امات جمعیگذاری اقدو هدف ریزیهای خود برای برنامهتوانمندی به نسبت محلی آگاهی بخشی به جامعه .1

 معیشت پایدار.

 های اعضاء جامعه برای مدیریت سرمایه و نیروی کار. شناخت و بکارگیری دانش بومی و مهارت .2

 توان افزایی مشارکت جامعه هدف که منجر به یکپارچه نگری و توسعه پایدار جامعه محلی می شود.  .9

سرمایه اجتماعی که منجر به رغبت جامعه نسبت به گسترش سازی در جامعه محلی با تکیه بر نهادسازی و ظرفیت .4

 فرایندهای معیشت پایدار می شود.

های اعضاء جامعه در مدیریت سرمایه و نیروی کار مورد هدف جایگزین پایدار باید عالوه بر این که مهارتبرای توسعه معیشت

برداران در مرکز قراردادن بهره"عمومی بهترین شیوه گیرد فضای جامعه نیز حامی نوآوری باشد. برای جلب حمایت قرار می

ها و ترین افراد به شرایط خود هستند. هرچند ممکن است توانایی برقراری ارتباط بین علتبرداران آگاهاست. بهره "فعالیت

نهایی هر سیاست  برانگیری به منفعتکرده دانشگاهی نداشته باشند ولی زمانی که تصمیمها را به خوبی یک تحصیلمعلول

براین اساس شود. ها آنها موجب کاهش ضریب اشتباه تصمیمات اتخاذ شده میافزایی دیدگاهها طی گردهمآییمحول شود هم

 :(1931،حاجیلو و عظیمی) به اجرا درآمددر منطقه پژوهش ریزی شده و مراحل زیر برای اجرای تحقیق مشارکتی برنامه

سرمایه اجتماعی و توانمندی محلی باجلب همکاری ذینفعان اعم از جامعه محلی و پژوهش مشارکتی برای شناخت  .1

 طرح هایهدف ذینفعان دولتی برای پیشبرد

یابی مشارکتی طرح های معیشت جایگزین کشاورزی به منظور: شناسایی و ارزیابی اجتماعی، اقتصادی و زیست زمینه .2

 های جایگزین اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی معیشتهای کنونی، شناسایی و ارزیابی محیطی معیشت

ها برای های آموزشی و تحلیل مشارکتی یافتهمحلی با برگزاری کارگاهسازی در جامعهاجتماعی و نهادسازی، بسیجظرفیت .9

 دار منطقه و قابلیت ترویج آنهای درآمدزای موجود و پتانسیلشناسایی گزینه

 منابع و امکانات برای اجرای طرح های اشتغال زاهای استفاده از تعیین شیوه .4

 یافته های پژوهش -5
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خانگی زمینه مناسبی برای توسعه مشاغلسوزن دوزی ممقان منحصر به فرد هنر دهد های پژوهش حاضر نشان مییافته

اتکا به طرح ها و  ،های جدید تولیدایدهفقدان دستی، های فعال در بخش صنایعدر این منطقه فراهم کرده ولی فقدان تشکل

رویه تولید و از و بهبود تغییر ایجاد های حرفه ای و پیشرفته خیاطی و گلدوزی برای نقشه های قدیمی و تکراری فقدان آموزش

های مشارکتی  فعالیت و سرمایه اجتماعیعدم حضور مردان همه مهم تر بازار کار، عدم حمایت نهادهای محلی و منطقه ای، 

 به آن اشاره شده است.1شماره را با مشکالت جدی روبرو کرده است که در جدول  تولیدی
 وله های استتخراج شده از متن مصاحبه با زنان( مق1جدول)

 مصادیق مفاهیم
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 توسعه کار روبه رو هستیم. برای تولید وما با مشکل بازار کار 

 مونده چیکار کنیم.دوختیم رو دستمون ه که هم چیزهای زیادی 
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 خیلی زحمت می کشند برای وام صدتا ضامن می خواهند.که ان زنخودپآقایان 

 گفتند ما اصال کمکی نمی کنیم.دست آخر مدند ابتدا برای ساماندهی آافرادی که 
خام کار مدیم دیدیم آما اعتماد کردیم گفتند بیایید نمایشگاه شرکت کنید حرف شورا مثل طالی چهار عیار است 

 زن نبود. حضورنمایشگاهی که گذاشته بودند در شان  است،

 .در قبال تک تک افراد مسئول است دذارگباید زمان ب است ولکسی مسئوقتی 

ه من سالم هد باید امضا کند بگوید باگه االن یکی به من سالم دمسئوالن به قول هایی که می دهند عمل نمی کنند 
 تا حرفش را قبول کنم

 ن یه حرفی می زنند عمل نمی کنندوالمسئ

 کنند نمی تونیم یه کاری رو شروع کنیم.نگه حمایت مالی ا

 منظور از حمایت مالی فقط وام نیست به ما جا برای تشکل مان بدهند
حمایت فقط دادن پول نیست برای ما در تامین بازار فروش و کاری انجام نشده چون حمایت صورت نگرفته اگه تا االن 

 بازاریابی محصوالت حمایت کنند کافی است

ما کار انجام می دهیم اما کجا انجام دهیم و کجا  می گویند هیچ چیزی نخواهیم داد باید یه کاری خودتون انجام دهید.

 بفروشیم
 باشد برای افرادی که همسرانشان پول نمی دهند. داشتهکه منفعتی  یمباش یدر گروه هیمخوامی
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 همه باید باهم باشند که نیستند

 کار کنم تا پیش برود. او پیش اومده باید به جای ی همکارماگه من ببینم کاری برا

 باید بشینیم ولی خیلی ها تابع مقررات نیستندبگن بشینین اگه بگن سرپا بایستین باید بایستیم اگه در کار گروهی 

 مدیر عامل انجام دهد.محول می کنند وقع تقسیم کار همه چی رو م

گویند میتا منتقل کنند هیچکس قبول نمی کند به اعضا بزنید  ولی حتی یک حرف ساده ندهم هست در گروه همه

 ید.ویبگخودتان شما 
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 اعتماد کرد.توان نمی در حال حاضر به هیچ کس 
 چطور اعتماد کنیم.اند وام گرفته برای دیگران  ام یمابا اسقبال با چنین حرفهایی 

 استفاده می کنند.اعضا از سرمایه تعاونی با اسم 

 روشن نیست هنوز  هایی که قبال دادیمپولتکلیف 

 ولی بعدش هیچی به هیچی.کشاورزی تشکیل داد ما هم اعتماد کردیم اعتبارات رو جهاددر گذشته صندوق 
درست واقعا  دده انجام می کاری کسی که ادعا می کندما که از مسایل مالی زیاد سر در نمی یاریم از کجام بدونیم 
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 است آقایون هم در این جلسات باشند تا موضوع را جدی ببینندبهتر 
 مسئولین قایل بشند بعد برای کار خانم ها ارزشاول آقایون باید 
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با توجه به یافته های پژوهش، مردان باالترین قدرت تصمیم گیری را در خانه و جامعه دارند و تا زمانی که آنها در کنار 

همسران خود در شروع یک کسب و کار نباشند آنها در شروع فعالیت دچار شک و تردید شده و قدرت تصمیم گیری نخواهند 

ی جلب حمایت مردان ضروری بوده و در راستای آن نهادهای محلی و منطقه ای داشت بنابراین برای شروع فعالیت های تولید

آماده کردن بستر مناسب برای عرضه محصوالت در فراهم سازی مکان، ارتباط گیری با ارگانها و سازمان های دیگر برای 

 بالقوه صادرات صنایع دستی به عنوان یکی از توانمندی هایصنعت این هنر سازی تسهیالت مالی و معرفی فراهمتولیدی و 

عدم حمایت نهادهای جربیات گذشته، کوچک انگاری این حرفه از سوی مردان خانواده و که براساس تچنان نقش مهمی دارند 

گیری اعتماد و های اصلی شکلپایه و این امراین صنعت را با رکود جدی مواجه کرده است  سازمان های دولتی ذیربطمحلی و 

تا زمانی که اعتماد و مشارکتی بین زنان را نیز دچار اختالل کرده است. بدیهی است گروهی و بین گروهی رونهای دمشارکت

ای برای کسب و کارهای مشارکتی شکل شبکهایجاد وجود نداشته باشد  ی رسمینهادهانیز بین جامعه محلی با افراد محلی و 

اجتماعی منطقه از طریق معیشت های جایگزین کشاورزی توجه  -صادیاین اساس، برای ارتقای وضعیت اقت بر .نخواهد گرفت

 به این عوامل ضروری می باشد. 
 

 تشکر و قدردانی
های حاصل از پروژه ایجاد الگوهای معیشتی مکمل سازگار با محیط زیست به عنوان ابزار تکمیلی مقاله حاضر حاصل یافته

های سازمان های  دفتر حفاظت از تاالبارومیه در شهر ممقان است که از پروژهاجرای کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه 

ها و پشتیبانی مالی و فنی  باشد. پژوهشگران بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از حمایتحفاظت محیط زیست می

کارشناس مسئول محترم پروژه  مسئوالن پروژه به ویژه جناب آقای مهندس آبشت مدیر محترم دفتر و نیز مهندس سلطانی

 دفتر حفاظت از تاالبها که بدون حمایت آنها انجام این طرح مقدور نبود، اعالم می دارند. 

 منابع
. سند اجرایی فعالیت ایجاد و راه اندازی صندوق خرد زنان روستایی طرح مشارکت در احیاء دریاچه ارومیه، تهران، 1931بی نام.  .1

 دفتر حفاظت از تاالب های ایران 

. شرح خدمات  ایجاد الگوهای معیشتی مکمل سازگار با محیط زیست به عنوان ابزار تکمیلی اجرای کشاورزی 1931بی نام .  .2

 ه آبریز دریاچه ارومیه، تهران، دفتر حفاظت از تاالب های ایران پایدار در حوض

. ایجاد الگوهای معیشتی مکمل سازگار با محیط زیست به عنوان ابزار تکمیلی اجرای کشاورزی 1931حاجیلو، ف.، عظیمی،ر. .9

 ص.11پایدار در حوضه آبریز در یاچه ارومیه در ممقان، گزارش مرحله سوم ،

. ایجاد الگوهای معیشتی مکمل سازگار با محیط زیست به عنوان ابزار تکمیلی اجرای 1931.، قاضی زاده، م. حاجیلو، ف.، عظیمی،ر .4

 ص.13کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ممقان، گزارش مرحله اول،

 وب سایت رسمی استانداری آذربایجان شرقی .1
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The Effective Factors in Promoting the Socio-economic Status of 

Women through the Creat of Alternative Livelihoods 
 

Abstract (Times New Roman pt.12 Bold) 

This manuscript is based on the findings of the implementation of the plan with the aim of 

improving the economic and social status of the lands beside of Urmia Lake using alternative 

agricultural livelihoods. The research methodology is based on participatory practical research 

approach. Reaserch area is Mamaghan city, 10 km from the eastern shore of Lake Urmia. The 

statistical society includes women volunteers to set up and run a collaborative business. The 

results show that the support of local and regional authorities in providing business space 

along with components such as intra-group trust, cooperation and participation bettween 

group, the consent and support of the men of the family, are the most important factors in 

creat and setting up livelihood activities. 
 

Keywords: Economic advancement, alternative livelihoods, labor market, local institutions  
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