
  
  

   1385، بهار55 شماره–پژوهش های جغرافیایی 
  91-108صص 

  

   ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی نقش مرفودینامیک رودخانه
  )ها ها، رهیافت قابلیت(

  )رود جنوبی دهستان زرینه: نمونه موردی(
   

  دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا - ∗دکتر محمد جعفر زمردیان
  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی دورۀ دکتری جغرافیا - ∗∗داللهیعبداهللا عب

   10/3/83: پذیرش مقاله 
  27/7/83: ید نهاییأیت

  
  چکیده
دهـستان زرینـه رود     (در این مقاله پس از معرفی جغرافیای اقتصادی منطقـه مـورد مطالعـه                      

ی، صنعت و معدن، کشاورز(های مختلف اقتصادی آن  های بخش و شرح مختصر ویژگی) جنوبی
  مواد رسـوبی و آبرفتـی      فوژنز و پدوژنز و نیز    راز نظر م  (ای    نقش مرفودینامیک رودخانه  ،  )خدمات

در ایـن خـصوص بـا انجـام         . در رونق اقتصاد روستایی مورد مطالعه قرار گرفته اسـت         ) بستر رود 
ها  د به تحلیل دادهرو رود و سیمینه های زرینه های رودخانه های گرانولومتری بر روی آبرفت بررسی

بخشی اقتصاد روسـتایی منطقـه پرداختـه و در            و نتایج حاصل از گرانولومتری و تأثیر آن در  تنوع          
هـای مختلـف    هـای مـذکور و بخـش       نهایت با توجه به روابط تعاملی بین مرفودینامیسم رودخانه        

  . است اره قرار گرفتهها و پیشنهادهای الزم مورد اش اقتصاد روستایی در دهستان مورد نظر رهیافت
رفو دینامیک رود خانه ای، اقتصاد روستایی، گرانولومتری، توسعه صنعتی، الگوی م :گان کلیدیاژو

   .فضایی گردشگری
  

  مقدمه
ها و جوامع مختلف انسانی از جملـه نقـاط روسـتایی آنچـه مـورد توجـه و تأکیـد جغرافیـدانان قـرار                          در مطالعه سکونتگاه  

 محیط طبیعـی    هایی که   نه در تقابل با آن، از نهاده       و   ه جوامع با محیط است که در تعامل با طبیعت         چگونگی رابط ،  گیرد  می
سـاز توسـعه    دهـد کـه زمینـه         هایی را در اختیار انسان قرار مـی         طبیعت، منابع و نهاده   . برند بهره می ،  دارگذ  در اختیارشان می  

از اینـرو  . گیری و رونق اقتصاد روستایی انکارناپذیر است  شکلیابی،  ویژه در مکان  ه   و نقش آن ب    آیند  جوامع به حساب می   
ریـزان و      امروزه  برنامه   .الشعاع قرار دهد    تواند استراتژی توسعه را تحت      های طبیعی و از جمله ژئومرفولوژی می       زیرساخت

ی از منابع  طبیعـی عـالوه بـر          گیر  در بهره تا  کنند      یل به توسعه پایدار تالش می     نن توسعۀ روستایی  به منظور       اندر کارا   دست
های  در این رهگذر با شناخت زیرساخت     . مند گردند   گیری علم و تکنولوژی مدرن از دانش بومی روستاییان نیز بهره            بکار
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طبیعی و پتانسیل نیروی انسانی روستاها سعی در متنوع ساختن اقتصاد روستایی دارند تا در نهایت بـه توسـعه پایـدار بـدون                        
چه الزامی وجود دارد که بـا تأکیـد صـرف بـر تکنولـوژی مـدرن و تجـاری کـردن                      . های محیطی نائل شوند    تخریب نهاده 

هـای آینـده ببنـدیم و         های محیطی بدون توجه به نیازهـای نـسل          کشاورزی کمر همت را در سبیل حداکثر استفاده از نهاده         
نظـر از      صرف ؟های زراعی قرار دهیم    زمیناساس توسعه جوامع روستایی را بر محوریت مطلق کشاورزی و کشت متوالی             

های قابل کشت نیز در مقایـسه بـا نـرخ رشـد جمعیـت تقریبـاً                  ها به علت کشت فشرده، زمین      دهی زمین   کاهش قدرت باز  
 که کشاورزی به تنهایی قادر به تأمین مایحتاج زندگی، اشـتغال و              بود دنریزان متوجه این مهم خواه      ثابت  بوده و لذا برنامه     

بنابراین به منظور ایجاد تعادل بین تعداد جمعیـت، اشـتغال و درآمـد روسـتاییان نـاگزیر از متنـوع                     . د روستاییان نیست  درآم
  .ساختن اقتصاد روستایی هستیم

بنـابراین  ؛ دهـد  که موقعیت جغرافیایی  هر منطقه نوع خاصی از منـابع محیطـی را در اختیـار انـسان قـرار مـی        با توجه به این   
               . باشـد   های محیطی ناحیه و تعیین راهبردهای آینده برای توسـعه آن ناحیـه مـی               ریزی  شناخت توان     در برنامه ،  نخستین گام 

رود   دهـستان زرینـه   ( تعیین استراتژی توسعه در منطقـه مـورد مطالعـه             مهم در  های طبیعی  از این رهگذر یکی از زیرساخت     
توانـد اسـاس و مبنـای توسـعه بخـش             رود است کـه مـی       رود و سیمینه    زرینههای   بستر ژئومرفیک و مرفودینامیک    ،)جنوبی

اقتصاد روسـتاهای    عامل مؤثری در تنوع بخشی        در نتیجه   رونق بخش خدمات باشد و      و کشاورزی، تأمین مواد اولیه صنایع    
  . دگردمنطقه 

  

   موقعیت جغرافیایی منطقه
05رود جنوبی در عرض جغرافیایی        دهستان زرینه  75 تا   o36و′  46 و 19ْ تـا ً 46 و 04ْشـمالی و طـول جغرافیـایی ً   o36 و ′

رود بـا جهـت      در سـاحل جنـوبی زرینـه      ،  شـود   شرقی، در جنوبشرق میاندوآب واقع شده و چنانچه از اسـم آن مـستفاد مـی               
 کیلومتر مربـع بـه مرکزیـت        115محدوده سیاسی این دهستان مساحتی حدود       . ترش یافته است  جنوبشرقی گس  -شمالغربی  

ــرچنار و   ــتای س ــتادوازده روس ــی   1روس ــر م ــو را در ب ــد نوروزل ــهرک س ــضمام ش ــه ان ــرد   ب ــتان  (گی ــسکن شهرس ــاد م بنی
  ).4 ص،1367میاندوآب

  جغرافیای اقتصادی منطقه مورد مطالعه 
کـشاورزی، صـنعت و معـدن و        (هـای اقتـصادی آن سـرزمین         ته بـه کـارکرد بخـش      موقعیت اقتصادی هر سـرزمین وابـس      «

امکـان آن وجـود دارد کـه هـر          . گیرد  این کارکرد در پرتو ترکیب بهینه قدرت تولیدی سرزمین شکل می          . است) خدمات
، و کـارکرد آن   لذا توجه به تـوان تولیـدی        . از قدرت تولیدی مناسب و پرتوان برخوردار باشد       ،  ای خاص   سرزمین در زمینه  

هـای   فعالیـت ). 106، ص 1375مطیعـی لنگـرودی   (آورد    های اقتـصادی بوجـود مـی        های مناسبی را برای بهره برداری       زمینه
              بیـشتر بـر پایـه کـشاورزی و تولیـدات زراعـی اسـتوار اسـت و لـیکن                      اگرچـه   جغرافیایی تحقیق حاضـر    ۀمحدوداقتصادی  
به اختصار مـورد توجـه قـرار        ) کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات    (قتصادی منطقه   گانه ا   های سه  های کلی بخش   ویژگی

  .گیرد می
  

                                                           
  )آباد قلعه، مشیرآباد، خانکندی، قبانکندی، سبزی و سرچنار آباد، عسگرآباد، گاومیش گلی، ابراهیم آباد، گوگجلو، حسین سوگلی تپه، شین (-1
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   موقعیت دهستان زرینه رود جنوبی در شهرستان میاندوآب-1نقشه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   های کشاورزی منطقه قابلیت
زیـرا کـشاورزی    ؛   کـشاورزی دارد    از موقعیت مناسب بخـش     کایتهای اقتصادی منطقه ح    کارکرد بخش نگرش کلی در    

،  تأمین درآمد برای شاغالن این بخـش       تأمین نیازهای مصرفی جمعیت و    های طبیعی منطقه از نظر       توانسته است برپایه توان   
قعیـت  توسعه و رونق کـشاورزی منطقـه در گـرو مو   . های اقتصادی بدست آورد تری نسبت به سایر بخش   موقعیت مطلوب 

. های مسطح و کم شیب و نیروی انسانی فعال بوده است         هوای مناسب، زمین  ،   مطلوب   خاک جغرافیایی خاص آن، آب و    
چنانچه از ؛ باشد  زراعی میهای فعالیتو اراضی زیر کشت متعلق به در بین محصوالت کشاورزی بیشترین میزان تولیدات 

بـه کـشت محـصوالت      )  درصـد  8/83معـادل   ( هکتـار آن     5/4349یـزان   م)  هکتار 5/5192(کل اراضی زیر کشت دهستان      
. شـود  بـرداری مـی   آن در حال حاضر بـه صـورت دیـم بهـره    ) درصد50بیش از ( هکتار 5/2188زراعی اختصاص یافته که     

  .دهد سطح زیرکشت محصوالت زراعی، باغی و قلمستان را در سطح دهستان نشان می) 1(جدول شماره 
  سطح زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی -1جدول 

                          انواع محصوالت        
  )هکتار(سطح زیر کشت 

  کل سطح زیر کشت جمع  قلمستان  تولیدات باغی  زراعی

  1/238  5/604  2161  آبی 
  -  -  5/2188  دیم
  1/238  5/604  5/4349  جمع

1/5192  

  100  5/4  7/11  8/83  درصد سطح زیر کشت از کل اراضی
  1381شهرستان میاندوآب، واحد زراعت، اداره جهاد کشاورزی : مأخذ     

 دریاچه ارومیه

 10km 5 0بوكا
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  صنایع و معادن منطقه مورد مطالعه
  : معادن
معادن سنگ آهک منطقه در     . تفکیک می گردد   در دو بخش معادن سنگ آهک و معادن شن و ماسه              عمده منطقه  معادن

بـرداری     مـورد بهـره    میانـدوآب  کیلومتری جنوبشرق    20 تا   10 در فاصله    آباد قلعه و مشیرآباد     آباد، حسین   روستاهای ابراهیم 
  .گیرد قرار می

  مشخصات معادن سنگ آهک منطقه مورد مطالعه -2جدول 

  نام معدن
ذخیره یا ظرفیت 

  1برآورد شده
  محل مصرف  عمر معدن  میزان استخراج سالیانه

   سال3/33   تن15000   تن500000  ابراهیم آباد
کارخانه قند 
  میاندوآب

   سال320   تن15000   تن800000/4  حسین آباد قلعه
ساختمانی و مصارف 

  پزیکوره های آهک

   سال6/48  -   تن486000  مشیرآباد
مصارف ساختمانی و 
 کوره های آهک پزی

  
   :معادن شن و ماسه

صـورت ماهانـه میـزان مـصالح قابـل برداشـت در بـستر               ه   است که در طول سال ب      رتیب  برداری از شن و ماسه به این ت         بهره
                    بـرداری   رود توسط کارشناسـان اداره امـور آب شهرسـتان میانـدوآب بـرآورد گردیـده و جهـت بهـره                      رود و سیمینه    زرینه

               در این مورد ارتفاع برداشت ماسه، مساحت و محل آن مـشخص شـده و پـس                 . گردد  طی قراردادی به پیمانکار واگذار می     
 جـدول  (.گـردد    بـه بـازار عرضـه مـی        …ریـزی و    ختمانی و آسـفالت، بتـون     از استخراج آن جهت استفاده در کارهای سـا        

  ) 3شماره
  

  : صنایع و کارخانجات
 توان ادعـا کـرد کـه در ایـن منطقـه            می،  ای به معنا و مفهوم واقعی آن باشد         گر منظور از اصطالح صنایع، صنعت کارخانه      ا

              ولـی از آنجـا     ؛   کارخانـه صـنعتی وجـود نـدارد        بخش صنعت رشد چندانی نداشته و غیر از کارخانـه قنـد میانـدوآب هـیچ               
ای و همـوار، خـاک آبرفتـی و حاصـلخیز و آب کـافی بـرای کـشت انـواع                       که محدوده مورد مطالعه دارای اراضی جلگه      

لذا تولید اضافه بر مـصرف ایـن محـصوالت عامـل اسـتقرار صـنایع غـذایی وابـسته ماننـد                      ،  باشد  محصوالت کشاورزی می  
  . در سطح شهرستان شده است…فرنگی، سردخانه و ازی، کارخانه رب گوجهس کمپوت

هـای    توان بـه کارخانـه      ها می  ها و کارگاه    ترین این کارخانه    از عمده : های تولید مصالح ساختمانی    ـ کارخانجات و کارگاه   
                  پلـه سـیمانی   هـای بتـونی،    هـای تولیـد بلـوک    سـازی، کارگـاه     کـوبی، موزائیـک     شویی، سـنگ    پزی، شن   آجرپزی، آهک 

به نقـش  ). 3(ها در جدول شماره  های اقتصادی هر کدام از این کارگاه مقایسۀ ویژگیبا . و لوله بخاری سیمانی اشاره کرد 
                   ؛ شــویم  صــنعت بیــشتر واقــف مــی معــدن ورود در بخــش رود و ســیمینه ای زرینــه هــای رودخانــه و اهمیــت مرفودینامیــک

                                                           
 1371 ،معادن و فلزاتبرآورد وزارت   -1



  
  95       ...                                                                         نقش مرفودینامیک رودخانه ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی 

 

 

هـای   ها به نوعی وابسته به مصالح رسـوبی و شـن و ماسـه و آبرفـت                 ای که حیات اقتصادی هر یک از این کارگاه          ه گونه ب
هـا تـأمین    هاست و مواد اولیه آنها را مـصالح رسـوبی حاصـل از عملکـرد ایـن رودخانـه              حاصل از مرفوردینامیک رودخانه   

  .کند می
  

  را به همراه میزان برداشت ماهانه 1379-80 های رای سالمیزان برداشت ساالنه مصالح رسوبی ب -3جدول 

  1378سال   1379سال   1380سال 
  سال 

   ماه                               

3m21536  3m19800  3m100  فروردین  
3m257507  3m12000  -  اردیبهشت  
3m160847  3m95999  3m10927  خرداد  
3m76365  3m96441  3m9391322560  تیر  
3m59467  3m68775  3m2560  مرداد  
3m77546  3m11947  3m5800  شهریور  
3m10415  3m15875  3m224265  مهر  
3m16789  3m2648  3m2000  آبان  
3m10000  3m84494  3m49987  آذر  
3m5592  3m103453  3m32965  دی  
3m40448  3m10422  3m5000  بهمن  
3m30100  3m56337  3m300  اسفند  

3m 466612  3m 686191   3جمعm581817  
  1380مور آب میاندوآب، واحد آبهای سطحی، اداره ا: مأخذ                

  

  های تولید مصالح ساختمانی های اقتصادی کارگاه ویژگی -4جدول 
  نوع واحد صنعتی

  
  مشخصات واحدهای صنعتی

  پله و لوله سیمانی  بتونی بلوک  سازی موزاییک  کوبی سنگ  پزی آهک کوره  آجرپزی

  6  19  3  5  5  13  تعداد واحدهای صنعتی
  9-8  9-8  9  12  7  9-8  )ماه(ساالنه هر واحد متوسط کارکرد 

  4  3  6  8  4  90  تعداد کارگران شاغل در هر واحد
  30000  32000  35000  30000  25000  40000  میزان دستمزد روزانه هر کارگر به ریال
  7650000  8160000  6300000  7200000  5250000  1200000  متوسط درآمد ساالنه هر کارگر به ریال

  )1381قات میدانی نگارنده، تحقی: ( مأخذ
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   :خدمات
تواند در افزایش میزان تولید و ارتقاء سطح رفاه جامعـه نقـش بـسیار         های اقتصادی می   دمات به عنوان گروهی از فعالیت     خ

این بخش در منطقه مورد مطالعه چندان گسترده و با اهمیت نبوده و دارای نقش          ). 112 ص ،1373نوری(مهمی داشته باشد    
فروشـی، حمـل و نقـل، آمـوزش و            فروشـی و عمـده      های خرده  شاغلین این بخش بیشتر در فعالیت     . ای است   احیهمحلی و ن  
  . ه کار هستند مشغول ب…بهداشت 

  

   ای در رونق اقتصادی روستاها نقش مرفودینامیک رودخانه
های آبرفتـی و رسـوبی        یل دشت رود عالوه بر تشک     رود و سیمینه    ای زرینه   های رودخانه   فرایندهای جریانی و مرفودینامیک   

هـای مجـاور خـود بـر      ابهی مصالح رسوبی قابل استخراج نیز در بـستر و زمـین        نتعلید خاک حاصلخیز زراعی، مقدار م     و تو 
لذا به منظور تبیین نقش و اهمیت مواد رسوبی مذکور در رونق اقتـصادی و تنـوع بخـشی اقتـصاد روسـتایی                       . اند  جای نهاده 

پس از . رود برداشت شد رود و سیمینه  زرینه)بخش علیا، میانی و سفلی( های مختلف سوبی از بخش منطقه تعدادی نمونه ر   
رود و    سـیمینه (هـای مربـوط بـه سـه نمونـه رسـوبی از هـر رودخانـه                     جـداول و داده    1بنـدی آنهـا     انجام  گرانولومتری و دانه    

  .شده استبه همراه منحنی گرانولومتری  مربوطه در این بحث آورده ) رود زرینه
  )1Z( بین بوکان و سقز–رود   نمونه رسوبات بخش علیای زرینه -5جدول 

  درصد تجمعی رسوبات  درصد رسوب  grوزن رسوب  قطر رسوب  نوع رسوب
  mic 149  202  03/11  03/11  ماسه بسیار ریز یا سلیت

  mic 210  76  15/4  18/15  ریز ماسه
  mic 297  168  18/9  36/24  ماسه متوسط
  mic 595  95  19/5  55/29  ماسه درشت

  mic 841  269  69/14  24/44  ماسه بسیار درشت
  mm 38/2  151  25/8  49/52  )شن بسیار ریز(

  mm 76/7  150  19/8  68/60  )شن ریز یا ریگ(
  mm 7/12  33  8/1  48/62  )شن درشت یا سنگریزه(

mm 4/25  275  02/15  5/77  
  قلوه سنگ

mm8/50  412  5/22  100  

  
gr 1831 وزن کل 

  رسوبات
100    

  

  
  
  

                                                           
در آزمایشگاه جغرافیای طبیعی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی و های مذکور برداشت   از بستر رودخانه81های رسوبی توسط نگارنده در تابستان   نمونه- 1

  .مشهد گرانولومتری آنها انجام گردید
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  )2Z (رود نمونه رسوبات بخش میانی زرینه -6جدول 
  درصد تجمعی رسوبات  درصد رسوب  grوزن رسوب  قطر رسوب  نوع  رسوب
  mic 149  26  45/1  45/1  ماسه بسیار ریز

  mic 210  38  12/2  57/3  ریز ماسه
  mic 297  243  56/13  13/17  ماسه متوسط
  mic 595  76  24/4  37/21  ماسه درشت

  mic 841  147  2/8  57/29  ماسه بسیار درشت
  mm 38/2  216  05/12  62/41  شن بسیار ریز
  mm76/4  447  95/24  57/66  شن ریز یا ریگ

  mm 7/12  469  17/26  74/92  شن درشت یا سنگریزه
mm 4/25  130  26/7  100  

  قلوه سنگ
mm8/50  0  0  100  

    
gr 1792 وزن کل 

  رسوبات
100    

  

  ) 3Z (رود  نمونه رسوبی بخش سفالی زرینه-7جدول 

  درصد تجمعی رسوبات  درصد رسوب  grوزن رسوب  قطر رسوب  نوع  رسوب

  mic 149  5/7  46/0  46/0  ماسه بسیار ریز
  mic 210  11  67/0  13/1  ریز ماسه

  mic 297  90  5/5  63/6  ماسه متوسط
  mic 595  56  42/3  05/10  اسه درشتم

  mic 841  170  39/10  44/20  ماسه بسیار درشت
  mm 38/2  190  61/11  05/32  شن بسیار ریز
  mm 76/4  335  47/20  52/52  شن ریز یا ریگ

  mm 7/12  392  95/23  47/76  شن درشت یا سنگریزه
mm 4/25  385  53/23  100  

  قلوه سنگ
mm8/50  0  0  100  

  
gr 5/1636ن  وز

  کل رسوبات
100    
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  )1S (رود  نمونه رسوبی بخش علیای سیمینه-8جدول 

  درصد تجمعی رسوبات  درصد رسوب grوزن رسوب  قطر رسوب  نوع  رسوب

  mic 149  9  48/0  48/0  ماسه بسیار ریز یا سیلت
  mic 210  5/3  19/0  68/0  ریز ماسه

  mic 297  21  12/1  79/1  ماسه متوسط
  mic 595  18  96/0  75/2  ماسه درشت

  mic 841  129  86/6  61/9  ماسه بسیار درشت
  mm 38/2  144  66/7  27/17  شن بسیار ریز
  mm 76/4  304  17/16  44/33  شن ریز یا ریگ

  mm 7/12  396  07/21  51/54  شن درشت یا سنگریزه
mm 4/25  515  40/27  91/81  

  قلوه سنگ
mm8/50  340  09/18  100  

    
gr 5/1879 

وزن کل 
  رسوبات

100    

  

  )2S(رود  نمونه رسوبی بخش میانی سیمینه-9جدول 

  درصد تجمعی رسوبات  درصد رسوب  grوزن رسوب  قطر رسوب  نوع  رسوب

  mic 149  43  36/2  36/2  ماسه بسیار ریز یا سیلت
  mic 210  27  48/1  84/3  ریز ماسه

  mic 297  174  56/9  4/13  ماسه متوسط
  mic 595  135  41/7  81/20  ماسه درشت

  mic 841  387  25/21  60/42  ماسه بسیار درشت
  mm 38/2  271  88/14  94/56  شن بسیار ریز
  mm 76/4  416  84/22  78/79  شن ریز یا ریگ

  mm 7/12  168  23/9  01/89  شن درشت یا سنگریزه
mm 4/25  200  99/10  100  

  قلوه سنگ
mm8/50  0  0  100  

    
gr 1821 وزن کل 

  رسوبات
100    



  
  99       ...                                                                         نقش مرفودینامیک رودخانه ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی 

 

 

  )3S (رود  نمونه رسوبی مصب سیمینه-10جدول

  درصد تجمعی رسوبات  درصد رسوب  grوزن رسوب  قطر رسوب  نوع  رسوب

  mic 149  175  7/23  7/23  ماسه بسیار ریز یا سیلت
  mic 210  5/48  56/6  26/30  ریز ماسه

  mic 297  107  49/14  75/44  ماسه متوسط
  mic 595  67  07/9  82/53  ماسه درشت

  mic 841  153  72/20  54/74  ماسه بسیار درشت
  mm 38/2  78  56/10  1/85  شن بسیار ریز
  mm 76/4  110  9/14  100  ریزه شن ریز یا سنگ

  mm 7/12  -  -  100  شن درشت یا سنگریزه
mm 4/25  -  -  100  

  قلوه سنگ
mm8/50  -  -  100  

    
gr 5/738 وزن 

  اتکل رسوب
100    
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  ای با اقتصاد روستایی های رودخانه رفودینامیکتعامل م
 رونـق    ابـراز داشـت کـه      تـوان  رود مـی    رود و سـیمینه     هـای زرینـه     براساس نتایج حاصل از گرانولومتری رسوبات رودخانـه       
ه  بـ ؛هـا و عملکـرد مرفودینـامیکی آنهاسـت        ودخانـه سوبات این ر  کشاورزی روستاهای منطقه از جهات بسیاری وابسته به ر        

های سـیالبی، دشـت    گیری و تکوین دشت ای در این منطقه باعث شکل های رودخانه  دینامیک،ای که در طول زمان    گونه
               . ای و مئانـدرهای متـروک شـده اسـت     هـای رودخانـه   ای، تـراس   های شنی و جزایر رودخانـه      تراکمی میاندوآب، نیمکت  

 تا حد زیـادی مـدیون و متـأثر از    خصوص اقتصاد دهقانی آنهاه  فلسفه وجودی و رونق اقتصادی این روستاها ب ،در مجموع 
مـشی   تواند شاخص مهمی در تعیین خط  میک شناخت این روابط پیچیده تعاملی    ش  ای است که بی     رفودینامیک رودخانه م

  .های روستایی منطقه باشد ریزی برنامه
 7/79رود و بـالغ بـر    شمار مـی  روستاییان منطقه مـورد مطالعـه بـ    کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی غالبدر حال حاضر   

 رونق کشاورزی در ایـن منطقـه را مـی   . خود اختصاص داده استه های مختلف اقتصادی را ب   درصد از کل شاغلین بخش    
رود جنـوبی     ای که دهستان زرینه     گونهه  دانست، ب رفیکی حاکم بر آن     های طبیعی و ژئوم    توان متأثر از شرایط و زیرساخت     

 زیـرا از پهنـاوری و       ؛آیـد   شمار مـی  ترین مکان برای کشاورزی ب     به عنوان یک واحد توپوگرافیک دشتی و آبرفتی مناسب        
رفیک مهم، شیب بسیار مالیم و کم، زمین هموار و          ، فقدان موانع توپوگرافیک و ژئوم     های کامل خاک   وسعت کافی، افق  

 و تنـوع  در تعیـین نـوع کـشت       عامل مـؤثر   ،های یاد شده    ویژگی گذشته از این  . یدار برخوردار است   کلی محیط پا   طوره  ب
 بـوده و شـرایط      …برداری از اراضی زراعی و سیـستم آبیـاری و            میزان سطح زیرکشت اراضی دیم و آبی و نظام بهره          ،آن

  .است مطلوبی را در خصوص این موارد فراهم آورده

3 3 2 1



  
  101       ...                                                                         نقش مرفودینامیک رودخانه ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی 

 

 

           روشن است که اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزی استوار بوده و تکوین اقتـصاد دهقـانی ـ روسـتایی       مطالب فوقبا  توجه به 
 تـرین شـاخص   اما امـروزه یکـی از مهـم   . رود بوده است رود و سیمینه های  زرینه و رونق آن در طول زمان متأثر از فعالیت  

ای اقتصادی صـنعت    ه  اشتغال در بخش   افزایش در بخش کشاورزی و       درصد اشتغال   کاهش ،های توسعه اقتصادی جوامع   
 افـزایش جمعیـت و تقریبـاً ثابـت مانـدن سـطح زیرکـشت اراضـی، افـزایش  تـراکم                       ، از سـوی دیگـر     .باشد  و خدمات می  
اکم ای که به دنبال افزایش  جمعیت در چند دهه گذشته و بعد از اصالحات ارضی، تـر                    به گونه  ،ا در پی دارد   بیولوژیکی ر 
 نفر در هر هکتار افزایش یافته که  با  تراکم بیولوژیکی کل کشور 07/2 بدست آمده برای منطقه مورد مطالعه       1بیولوژیکی

 بـر ایـن اسـاس چنانچـه ایـن           .باشـد   قابـل مالحظـه مـی     ) 32 ،   77ی،  مطیعی لنگرود  ( نفر در هکتار محاسبه شده است      4 که
          ن علیـرغم اهمیـت قابـل توجـه آ        (جامعه روستایی منطقه مورد مطالعـه       محوریت کشاورزی و حاکمیت فرهنگ دهقانی بر        

هـای اقتـصادی تعـدیل نگـردد،         پذیری و برقراری رابطه تعاملی آن با دیگـر بخـش             با انعطاف  )روستائیاندر گذران معاش    
هـای روستاــ     ای نه چنـدان دور مـشکالت اقتـصادی، افـزایش بیکـاری روسـتاییان، بـاال رفـتن مهـاجرت                      حداقل در آینده  

آمـدهای منفـی و نیـز رونـق بخـشیدن  اقتـصاد                بنابراین جهت اجتناب از این گونه  پـی        .  را در پی خواهد داشت     …شهری
رود   ای  زرینه    ویژه اشکال و فرآیندهای رودخانه    ه  رفیکی ب های  طبیعی و ژئوم     زیرساختتا   الزم است    ،روستایی در منطقه  

گذاری   بخشی به اقتصاد روستایی و سرمایه        برای تنوع   نو  رویکردی تاتر قرار گیرد      رود  مورد توجه و بررسی دقیق        و سیمینه 
  .وجود آیدبهای اقتصادی صنعت و خدمات  در بخش
  ای و راهبردهای توسعه صنعتی نهارفودینامیک رودخهیدروم

رود از نـوع      رود و سـیمینه     های  گرانولومتری بدست آمـده بـرای زرینـه           منحنی) 10الی 5(های جداول شمارۀ      براساس داده 
 بیانگر وجود زمینه های الزم برای های گرانولومتری این دو رودخانه  ویژگی. است) نامتجانس( یا هترومتریک  2پارابولیک

  :ه با شرح زیر قابل ذکر استدی در بخش صنعت و معدن می باشد کعالیت های اقتصاگسترش برخی ف
  : های  تولید شن و ماسه کارخانه 

 هـای رسـوبی    تـرین دانـه   تـا درشـت  ) mic 149(هـای رسـوبی    های گرانولومتری ناحیه که از ریزترین دانـه         با تأمل در داده   
)mm 8/50 (  های تولیـد شـن و ماسـه بـه عنـوان یکـی از راهکارهـای مهـم                 کارخانهاندازی و توسعه       راه ،شود  را شامل می               

  )رود رود و سـیمینه  زرینـه (هـا   هبخش میانی و سفالی رودخانـ  برای این منظور. دش با گر می   منطقه جلوه  اقتصادیدر توسعه   
م  و پهنـای زیـاد رودخانـه فرصـت           هـایی کـه شـیب مالیـ        محـل نیز  و  ت  که تقریباً در محدودۀ روستاهای مورد مطالعه اس       

  .خواهند بودین مکان برداشت تر  مناسب،هدد نشینی به رسوبات بیشتری را می ته
  

  
  
  

                                                           

07215192با جمعیت ساکن در منطقه   ـ 1/5192های زراعی زیرکشت یا قابل کشت   رابطه میان وسعت زمین-1
10784 /

/
)boi(PD ==  

2- Parabolic 
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  رود بندی و نتایج حاصل از گرانولومتری رودخانۀ زرینه ـ جمع11جدول 

                           مقاطع رودخانه
   نوع رسوب 

  بخش علیا
%  

  بخش میانی
%  

  بخش سفلی
%  

  یانگین سه بخشم
%  

سیلت و رس (ماسه بسیار ریز  و کوچکتر 
  )…و

03/11  45/1  46/0  31/4  

  07/27  88/19  12/28  21/33  ماسه ریز تا بسیار درشت
  82/45  05/56  17/63  24/18  شن بسیار ریز تا درشت

  71/22  .52/23  26/7  52/37  سنگ و بزرگتر قلوه
  100  100  100  100  جمع

  
  رود  حاصل از گرانولومتری رودخانۀ سیمینه  و نتایجبندی جمع - 12جدول 

                    مقاطع رودخانه
   نوع رسوب 

  بخش علیا
%  

  بخش میانی
%  

  بخش سفلی
%  

  میانگین سه بخش
%  

سیلت (ماسه بسیار ریز  و کوچکتر 
  )…و رس و

48/0  36/2  70/23  84/8  

  22/33  84/50  70/39  13/9  ماسه ریز تا بسیار درشت
  1/39  46/25  95/46  90/44   بسیار ریز تا درشتشن

  24/28  -  99/10  49/45  سنگ و بزرگتر قلوه
  4/109  100  100  100  جمع

 
 با متوسـط  )ریز تا بسیار درشت(دهد که بیشترین شن    بندی نتایج حاصل از گرانولومتری رسوبات زرینه رود نشان می           جمع

دهـد    ها نشان مـی      ضمناً اندازه دانه   .وجود دارد  رودخانه    در این  )یانیدر بخش م  ( درصد   17/63 درصد و با حداکثر      82/45
در بخـش   (%  7/23و با حـداکثر     % 85/8های رسوبی بیشترین میزان ماسه بسیار ریز و سیلت با میانگین              که در بین انواع دانه    

 بخـش   در(% 84/50و بـا حـداکثر      %  22/33 بیشترین میزان ماسه ریز تا بسیار درشـت بـا میـانگین               نیز  و )رود  سفالی سیمینه 
و به ویژه گرانیت های دانه (این ویژگی به خاطر وجود سازند های آذرین . مربوط به سیمینه رود است) رود  سفالی سیمینه 

   .و سازندهای شیلی و شیستی در حوزه رودخانه سیمینه رود می باشد) ریز
بندی رسوبات منطقه را رسوبات بسیار ریـز رسـی و    از دانه درصد 10 تا  5 حدوداً   ،های جداول    طبق داده  :سفالگریصنعت  

گری و کارخانجـات آجرپـزی مـورد          دهند که در برخی موارد به عنوان مواد اولیه صنعت سفال            ماسه بسیار ریز تشکیل می    
 تجدید حیات    رسی در منطقه مورد مطالعه و      سازندهایاما با توجه به میزان قابل توجه        . استفاده این صنایع قرار گرفته است     

گـری و آجرپـزی موجـود و نیـز       هـا گـسترش صـنایع سـفال     رفیکی رودخانـه واسـطۀ عملکـرد ژئـوم   ه بـ  معادن خاک رس   
از آنجـا کـه     . نمـود ق اقتصاد روستایی منطقـه خواهـد        اندازی و احداث کارخانجات جدید مسلماً کمک مؤثری بر رون           راه
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گـری بـه عنـوان         توجه بـه سـفال     ،ر فصول بیکاری کشاورزان است    طبق ب گری در بیشتر مواقع من      فصل فعالیت صنعت سفال   
  .نگر توسعه اقتصاد روستایی ارزش و اهمیتی دو چندان خواهد داشت فعالیت مکمل کشاورزی در راهبردهای درون

ــر ایــن ــسیار درشــت آجــر   از رســوبات ماســه در منطقــه مــورد مطالعــه،عــالوه ب ــا ب ــز ت  ، موزاییــک ســازیســازی،  ای ری
 در مقیـاس    ،رود اسـت    این نوع  رسوبات که بیشترین ذخیره آن در بخش سفالی سـیمینه            . شود   استفاده می  …ریکا  سیمان
تـرین و بهتـرین نـوع ماسـه           مرغـوب  ای سـیمینه رود   هـ  ماسه   زیرا. تغذیه می کند  های اطراف را نیز       شهرها و استان   ،وسیع

بنـدی رسـوبات      ر شنی کـه بیـشترین میـزان دانـه          ت شتاز رسوبات در  . باشد  کاری می   جهت استفاده در آجرکاری و سیمان     
هـای شوسـه روسـتایی،       هـا، ایجـاد راه       جـاده     در احداث جاده آسفالت، قیرگونی، زیرسازی      ،دهند  رود را تشکیل می     زرینه

              هـا    ایـن رودخانـه   بـزرگ سـنگی قطعـات  هـا و رسـوبات     سنگ   همچنین از قلوه     .شود  ها و غیر استفاده می     زیرسازی کانال 
  . شود ها  در اغلب روستاهای واقع در مسیر جریان آب استفاده می بنای ساختمان به عنوان سنگ
  : صنایع ظریفه

                 رود   رود وبـه ویـژه  سـیمینه         بنـدی رسـوبات زرینـه        درصـد دانـه    30 تا بیش از     25های ریز مانند ماسه       که دانه  با توجه به این   
 خوبی   مکمل  می تواند  هخصوص صنایع ساخت کاغذ سمباد    ه   و ب  سازی  اندازی و رونق صنایع شیشه      ها ر ،دهد  را تشکیل می  

  .شدبار این منطقه خواهد برای سایر بخش های اقتصاد روستایی د
تنهـا     نه در کلیت خود   ،های آبی محدوده مورد مطالعه     رفودینامیکهای ژئومرفیکی و م    توسعه صنایع به اتکای زیرساخت    

هـای ایجـاد اشـتغال،        ای است، بلکـه زمینـه       بخشی اقتصاد روستایی و استفادۀ بهینه از فرآیندهای  رودخانه           ای تنوع عاملی بر 
               انـدازی   بر ایـن اسـاس راهبردهـای ارائـه شـده در خـصوص راه            .  کند  درآمد و رشد اقتصادی منطقه را فراهم و تقویت می         

                         هـای توسـعه روسـتایی       هـا و طـرح      مـشی برنامـه     توانـد خـط     نگـر، مـی     زی درون انـدا   و رونق برخی صنایع حداقل در چـشم       
  .سازدتر رهنمون  را در آینده به فرجامی مناسب

                 رود در تنـوع بخـشی اقتـصاد روسـتایی            رود و سـیمینه     ای که برداشت شن و ماسـه از بـستر زرینـه             العاده  علیرغم اهمیت فوق  
 توجـه  به سود اقتـصادی ناشـی از اسـتخراج مـصالح رسـوبی      نمی توان     اما صرفاً  ،های توسعه صنعتی دارد     راهبردی  ه ویژه ب

 کـف بـستر      شدن فرسایش، مئاندرشدگی ، ناهموار   تشدید  های زیست محیطی نظیر       چالش ، زیرا برداشت بی رویه    ؛داشت
               نبال داشته و این خود نیمرخ تعادل رودخانـه را بـه هـم مـی زنـد       را به دهای غیر طبیعی و گود     حوضچه ایجادها و     رودخانه

  را بـه عنـوان مهـم    محـیط   پایداریچنین وضعیتی بدون شک     .  را در پی دارد    … مانند غرق شدن شناگران      تبعاتی دیگر و  
بـا ایـن توصـیف الزم       . یل می نماید  تحم شرایط ناپایداری را بر منطقه        احتماال وتحت الشعاع قرار داده     ترین پارامتر توسعه    

 پایداری همراه    اصل های محیطی منطقه مورد مطالعه در جهت نیل به توسعه پایدار با توجه به               برداری از نهاده    است که بهره  
  . گیردهای اصولی از این منابع صورت   و برداشتو همگام گردد

  

   )گردشگری(ای و راهبردهای توسعه خدمات  رفودینامیک رودخانهم
هـای الزم بـرای  توسـعه     رود  نـشان از پتانـسیل    رود و سـیمینه     هـای زرینـه    هـای حاصـل از مرفودینامیـک       اشکال و لندفرم  

تـوان بـه     دارند و در این خـصوص مـی       ) ای از بخش اقتصادی خدمات      به عنوان زیرمجموعه  (گردی    اکوتوریسم یا طبیعت  
   :موارد ذیل اشاره کرد
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  : ـ دشت میاندوآب1
را کـه   زیبـایی   چـشم انـداز     , های حاصلخیز آن عالوه بر رونق اقتصاد کـشاورزی          چهره سرسبز و زمین     و وآبدشت میاند 

 متمـایز نمـوده    بوجود آورده و آن را از ارتفاعات و منـاطق مرتفـع اطـراف                ،دست کاشت است  گیاهان طبیعی و    مستور از   
ــوم .اســت ــین شــرایط ارتفــاعی و ژئ ــدوآب اق  همچن ــر دشــت میان ــرار داده  رفیکی حــاکم ب ــأثیر ق ــز تحــت ت ــیم آن را نی                            ل

  .است وجود آورده بارتفاعات سرد اطرافتری نسبت به  ای معتدلمو میکروکلی
   :ای های شنی و جزایر رودخانه ـ نیمکت2

ای را پدیـد       رودخانـه  دهرود  جزایـر پراکنـ       رود و سـیمینه     های زرینه   در بستر رودخانه   )کاوشی و تراکمی  (اعمال فرسایشی   
کاهش میزان  . اند   که در اکثر موارد پوشیده از جگن و گیاهان دیگر بوده و مناظر اکولوژیکی زیبایی را خلق نموده                   آورده

تر شدن بستر آنها  در بخش سفلی و میانی کـه تقریبـاً منطبـق بـر محـدوده       ها و عریض شیب و سرعت جریان آب رودخانه    
                   .ای در ایـن محـدوده شـکل گیرنـد           اعـث شـده کـه بیـشترین تعـداد و بزرگتـرین جزایـر رودخانـه                 ب ،باشد  مورد مطالعه می  

هـای   تـرین زیـستگاه    گونه از پرندگان بومی، مهاجر و نیمـه مهـاجر و یکـی از مهـم       160این جزایر زیستگاه اصلی بیش از       
دک سرسفید، اردک مرمری، غاز خاکستری، غاز پیـشانی  غاز، ار  پرندگان حفاظت شده یا در حال انقراض از قبیل عروس         

              واقـع   1 فـصلی  بـر روی جزایـر    انبوهی کـه     پوشش جنگلی    ،عالوه بر این  . سفید، قو، پلیکان، فالمینگو و حواصیل می باشند       
رود، اکوسیـستم     نهرود و سـیمی     های زرینه    در بستر رودخانه    شرایط مساعد زیستی    نیز  و  شکل گرفته  دریاچه سد نوروزلو  در  

 وجـود آورده و بآبی، خرگوش، روبـاه، شـغال، سـگ، گـراز و راسـ          بسیار مناسبی را برای تعدادی از پستانداران نظیر سگ        
                            چنین محیط های دلپذیری قطعا برای دیـدار کننـدگان از طبیعـت و حیـات وحـش مـی توانـد بـسیار جـذاب باشـد                           . است

  ).1381ره حفاظت محیط زیست میاندوآب، ادا(
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

                                                           
  . این جزایر به هنگام پرآبی رودخانه زرینه رود و دریاچه تقریبا به زیر آب رفته و تاج درختان جنگلی به شکل زیبایی از آب خارج می ماند -1

   حوالی روستای ابراهیم آباد–ۀ یکی از جزایر بزرگ رودخانه زرینه رودـ منظر1تصویر         
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هـا بـا اشـکال     های شنی که فاقد پوشش گیاهی بوده و در نتیجه عمـل رسـوبگذاری رودخانـه     عالوه بر این جزایر، نیمکت    
هـا را بـه نمـایش         نـه ودخانـوازی از طبیعـت بکـر ر           مناظر چـشم    ،اند  ها شکل گرفته    گوناگون شبه هندسی در بستر رودخانه     

  .های ماهیگیری ایفای نقش نمایند ها و یا ایستگاه  و می توانند به عنوان پایگاهگذارند می
  : ای های رودخانه انداز ها و چشم ـ پادگانه3

                    نظـر  در محـدوده مـورد   .  هـستند مـورد مطالعـه  هـای   هـای رودخانـه   تـرین لنـدفرم   ترین و فراوان های آبرفتی از مهم   تراس
پیـک دیـده    ای پلکـانی و تی       تـراس رودخانـه    سـه رود    ، در ساحل زرینه   )شرقی دشت در جنوب (آباد     حوالی روستای ابراهیم   و

های  ها را به عنوان یکی از جاذبه      آنچه زیبایی طبیعی این تراس    .  متر اختالف ارتفاع دارند    سهتا  دوشود که نسبت به هم        می
رفولوژی زراعی متنوع در منطقـه      اندازهای آن و نیز م      دخانه و چشم  ه است، اشراف به رو    اکوتوریستی منطقه مضاعف کرد   

رای کـشاورزی چنـدان   هـا کـه بـ     های این پادگانـه  در برخی قسمت. است فریب شده که منجر به خلق مناظر زیبا و دل است
های  نند پالژهای ساحلی و کمپ    های محلی و وسایل تفریحی و سرگرمی ما        توان اقدام به ایجاد پارک       می ،مناسب نیست 

  .  نمود…سواری و  قایق
  : ها ها و مرداب ـ مئاندرهای متروکه، تاالب4

و جابجایی و تغییر مـسیر آن  ) رود رود و سیمینه    زرینه(ای     رودخانه  رفودینامیکای متروکه که نشانگر عدم تعادل م      مئاندره
               ، کـرده  ءتـرین نقـش را ایفـا         عمـده  …آبـاد و    گوگجلو و ابراهیم  باشد، در مکان گزینی روستاهایی مانند         در طول زمان می   

اند و دو ویژگی و جاذبه توریستی طبیعی          گزیده  رود مکان   ای که این روستاها در سواحل مئاندرهای متروک زرینه          به گونه 
                 پتانـسیل قابـل تـوجهی بـرای         را بـه طـور توأمـان در بـر گرفتـه و              ) فـضاهای روسـتایی   (و انـسانی    ) اسـبی   های نعل   دریاچه(

این دریاچه های نعل اسبی دائمی بوده و بـه  ویـژه در فـصول گـرم سـال توسـط مـردم                        . اند  جذب گردشگران ایجاد کرده   
  .گیرند  منطقه به منظور ماهیگیری و شنا مورد استفاده قرار می

  ترین زیستگاه وحوش  مهم: پشت دریاچه سد نوروزلوجنگلیـ پوشش2تصویر
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هـا و    ای منطقه بوده و قابـل بحـث اسـت  تـاالب              خانه رود  های رفودینامیکهای گردشگری که حاصل م     از دیگر پتانسیل  
ها براثـر    این تاالب . اند  ای و یا با اندکی فاصله از آنها واقع شده           ای است که در کنار سواحل رودخانه        های پراکنده  مرداب

قایـای   و از برود و تغییر مسیر آنها در طـول زمـان بوجـود آمـده              رود و سیمینه    های زرینه   رفولوژیکی رودخانه عملکرد ژئوم 
 که هم از لحاظ مناظر سرسبز و پوشیده از جنگل و پوشش گیاهی و هم به لحاظ فراهم آوردن                    ها هستند   قبلی این رودخانه  

  .پدید آورده اندیت بسیاری برای گردشگران جذاب ،اکوسیستم مناسب جهت زیست تعداد زیادی از وحوش
  ردهای عملی برای توسعه آن و راهبالگوی فضایی گردشگری در منطقه مورد مطالعه

توان الگوی فضایی گردشگری در این منطقه را در قالب گردشگری طبیعی  یا طبیعت                های ذکر شده می    بر اساس قابلیت  
 مـصادیق مکـانی  ارچوبی از ی به عنوان چ فضای جغرافیایپذیرشگام اول در درک این الگوی فضایی، . تعیین نمود   گردی
خوبی به عنـوان    ه  ها ب  از اینرو قابلیت  ). 120 ص ،2000دوماتیس(باشد    میگردشگری   مختلف   های  ارتباط با جریان   آن در 

ای شکل گیـرد کـه در         ارچوب یک نگرش پسا توسعه    تواند در چ   شوند که گردشگری برپایه آنها می        مطرح می  مصادیقی
  ).152، ص1999پیت(تنیدگی کاملی با دانش بومی منطقه موردنظر دارد  هم

ران گـ دینر و فـالک  (های در حــال رشــــد صنــعت توریـســم اسـت    ترین بخش   الوصول  یــکی از سهل   1طبیعت گــردی 
هایی است که بـه منظـور حـضور     که با انگیزه سفر به مناطق طبیعی شکل گرفته و در برگیرندۀ تمام مسافرت           )38، ص 200

طور کلی تعالی سطح رفاهی و فرهنگی جامعه        ه  و ب افزایش درآمد و ایجاد اشتغال      . در طبیعت و لذت بردن از آن می باشد        
هـای زیـر     گردی بایـد مـستلزم ویژگـی         بنابراین طبیعت  )24، ص 1994ارله گ هن(. ترین پیامدهای اکوتوریسم است     از مهم 
  :باشد

  ارتقاء توسطـ بر جای نهادن آثار مثبت حفاظت از محیط زیست   2 یعی و جوامع محلی   ـ حداقل آثار منفی برای محیط طب      1
               ی ــ افـزایش رفـاه اقتـصاد       4 های مربوط بـه صـنعت گردشـگری        گیری  ـ مشارکت مردم محل در تصمیم     3کیفی مدیریت     

 های مناسب برای مردم محلی و کارکنـان صـنعت گردشـگری             ـ تدارک فرصت  5 و دیگر سودهای حاصل از گردشگری     
  ).40،ص1999 فنال(  دانش و فرهنگ عامهصحیح ازوری  بهرهو  ارتقاء به منظور

             خـصوص  بـا تأکیـد    ه رود جنـوبی بـ   گردی در دهستان زرینـه  های بیان شده، طبیعت   الذکر و قابلیت     مطالب فوق  توجه به با  
           تـر نیـز     تر و با شعاع عملکـرد وسـیع          بلکه در سطحی گسترده    ،تواند نه تنها در سطوح داخلی       ای می   های رودخانه  بر لندفرم 

 بـاالخص    و   بـرای سـاکنان منطقـه     زایـی     ساز افزایش درآمـد و اشـتغال        به عنوان یکی از الگوهای فضایی گردشگری زمینه       
              هـای اخالقـی       از محـدودیت   هـای گردشـگری     ردی مانند دیگر گونـه    گ  که طبیعت  همچنین با توجه به این    . ن باشد ئیاروستا

تـرین گونـه گردشـگری در ایـن منطقـه از لحـاظ ارائـه راهبردهـای                   نـوان مهـم   تواند به ع    می ،و فرهنگی برخوردار نیست   
این مهم با سهم عمده اکوتوریسم در گردشگری پایدار و با در نظر گرفتن سطح       . نگر، حائز اهمیت باشد     نگر و برون    درون

کـان پـذیر بـوده و    ام بـه منظـور جـذب گردشـگران خـارجی         گـردی   های طبیعت   رفاه ساکنان محلی و نیز افزایش  توانایی       
الزمـه ایـن کـار ایجـاد        . نمایـد   ضرورت توجه بیشتر به عرضه محصول اکوتوریستی و تقویت آن در منطقه را  روشـن مـی                 

. باشـد   گردی منطقه مورد مطالعه  مـی        های طبیعت   وسیله تبلیغ و شناساندن جاذبه    ه  گردی و اکوتوریسم ب     تقاضا برای طبیعت  

                                                           
1  - Ecotourism 
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سـری   گذاری در خصوص تـأمین یـک         سرمایه ،ها   امکانات دسترسی آسان به این جاذبه      همراه با آن برای ایجاد سهولت و      
  . نماید ناپذیر می طور کلی بهبود بازار گردشگری اجتنابه و ب) خدمات زیر بنایی ( امکانات جانبی و خدماتی 

  گیری نتیجه
و سهم هر یک از     ) رود جنوبی    زرینه دهستان(های اقتصادی منطقه مورد مطالعه       با توجه به مطالبی که در خصوص ویژگی       

توان اذعان داشت که کشاورزی به عنوان اقتصاد غالب منطقـه،             می   بیان گردید،     در چرخه اقتصاد روستایی منطقه     ها بخش
امـا  در حـال حاضـر در عرصـه اقتـصاد و توسـعه جهـانی                    . را به خود اختصاص داده است      %)7/79( بیشترین درصد اشتغال  

ای بلندمـدت و در نظـر داشـتن           هـای توسـعه     رای نائل آمدن بـه توسـعه مـستمر و پایـدار  در گـرو برنامـه                 پیش شرط الزم ب   
  ریزان و دسـت    برنامهتوجه  از این دیدگاه الزم است که       . باشد  گانه اقتصاد می    های سه  ساختارهای اقتصادی  و تعامل بخش     

طقـه معطـوف گـردد و در ایـن رهگـذر             در من  فیکیومرژئـ از جملـه    هـای طبیعـی و       کاران به فراهم بـودن زیرسـاخت      اندر
 جهت تحقق تنوع بخشی اقتـصاد روسـتایی و          رفودینامیک های رودخانه ای در منطقه مورد مطالعه پتانسیل های خوبی را           م

 نگـر    توسعه بخش صنعت  به عنوان راهبردی درون      بنابراین برنامه ریزان باید   . دهندمی   قرار    در اختیار  رونق اقتصادی منطقه  
نگر در مقیاسـی ملـی و         را به عنوان راهبردی برون    ) اکوتوریسم( بخش  خدمات      و) ای از یکسو    در مقیاسی محلی و منطقه    (

تـر نـسبت بـه گذشـته          باشد که اقتصاد و سرنوشت معیشت روستاهای این منطقه به وضعیتی مطلوب           . فراملی در نظر بگیرند   
  .هدایت گردد
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