
ارجاع به این مقاله: دینپرست، ساجده؛ و یاري حصار، ارسطو. (9911). سنجش پیامدهاي خشک شدن دریاچه ارومیه بر روي شاخصهاي 
 . اقتصادي روستاهاي پیرامونی، فصلنامه پژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى، 2(6)، صص29-92

1- مقالهي حاضر مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم ساجده دینپرست تحت عنوان سنجش و ارزیابی پیامدهاي خشک شدن دریاچه 
ارومیه بر روي شاخص هاي توسعه پایدار روستاهاي پیرامونی در دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی می باشد.

 یاقتصاد یهاشاخص یبر رو هیاروم اچهیخشک شدن در یامدهایسنجش پ

 1یرامونیپ یروستاها

 *و2حصار یاریارسطو ، 1پرستنیدساجده 
 و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران یزیربرنامهدانشکده ، روستایی یزیربرنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و . 9

 شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران یزیربرنامهدانشیار گروه جغرافیا و . 2

10/12/1033: تاریخ پذیرش 30/30/1033: تاریخ دریافت

چکیده اطالعات مقاله         
 یطیمحستیز و اقتصادی اجتماعی، ایجاد بحران و مخاطرات باعث ارومیه دریاچه شدن خشک

 و طبیعی یهادهیپد. است شده غربی و شرقی آذربایجان یهااستانپیرامونی  روستاهای در

 دریاچه شدن بنابراین خشک اندداشتهدریاچه  شدن خشک در یمؤثرمهم و  نقش انسانی عامل

 هدریاچ پیرامونی روستاهای روستاییان، بر را و غیرقابل جبرانی بارانیز اثرات تواندیم ارومیه

 یبر رو هیاروم اچهیخشک شدن در یامدهایسنجش پ پژوهش این هدف. بگذارد جای بر ارومیه

 نرخ افزایش فقر، افزایش اشتغال، میزان کاهش) یرامونیپ یروستاها یاقتصاد یهاشاخص

 پژوهش این روش .باشدیم( اندازپس و یگذارهیسرما کاهش و درآمد کاهش و بیکاری

 یآور( جمعیاپرسشنامه) یشیمایپ و یاکتابخانه صورتبه هاداده و بوده تحلیلی -توصیفی

 استان و شرقی آذربایجان استان پیرامونی روستاهای پژوهش آماری جامعه. است گردیده

 از نمونه حجم محاسبه برای. باشدیم خانوار 0633 و نفر 24602 بر مشتمل غربی آذربایجان

 20/3 پرسشنامه پایایی کرونباخ آلفای از استفاده با نیچنهم. گردید استفاده کوکران فرمول

 آزمون از و Spss23 افزارنرم از پژوهش این یهاداده لیوتحلهیتجزگردید. در  محاسبه درصد

 روستاهای در یانمونه تک تی آزمون از حاصل نتایج است و شدهاستفاده یانمونه تک تی

افزایش فقر و کاهش  یهاشاخص اقتصادی ابعاد میان در که این است دهندهنشان پیرامونی

بیکاری، کاهش  نرخ افزایش یهاشاخص نیچنهمو  یریرپذیتأثمیزان اشتغال از بیشترین 

 برخوردار ارومیه دریاچه شدن خشک مقابل در یریرپذیتأثکمترین  از درآمد کاهش و اندازپس

 جذب برای دریاچه کنار در هاتفرجگاه و هامکان ایجاد ازجملهبنابراین با انجام اقداماتی ؛ هستند

دیگر  کشورهای به صادرات جهت دریاچه نمک یبندبسته و تصفیه کارخانه گردشگر و احداث

 زمینه اشتغال برای ساکنین و جلوگیری از مهاجرت آنان را به عمل آورد. توانیم
کلید واژهها:  خشک شدن دریاچه ارومیه، روستا، شاخص هاى اقتصادى، روستاى هاى پیرامون 

دریاچه اورمیه. 
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 حصارپرست و یاریدین /...شدنخشک یامدهایسنجش پ

 

 مقدمه
 یهاانرا در بروز بحر ییرتبه باال ،یطیمحستیزداشتن تنوع  لیجهان به دل یکشورها گریبا د سهیدر مقا رانیکشور ا

مورد آن در  99دهد یمکه در جهان رخ  یعی ب یایکه از چهل نوع بال یاگونهبهدارا اس  ت،  یعیاز س  وانط  ب یناش  

منبعی کمیاب، یکی از  عنوانبه(. آب 29: 9919 کاران،و هم ی، ملک93-93: 9931 ،یخان رزایماس   ت ) دادهرخ رانیا

س ازیموردندر هر زمان و مکان  ستیزطیمحعوامل به وجود آورنده و ماندگاری  سا ست. این منبع مهم و ا سان ا در  یان

 رد، کارکردی بنیادی داشته است و یک عامل مهم هانهیزمتوسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و نواحی و توسعه دیگر 

 یهاسالکه در  یزیستمحیطمنابع  نیترمهم ازجمله. رودیمبه شمار  ستیزطیمحو  یاسشنبومحفظ، تعادل و پایداری 

ک و خش یدر معرض نابود روزافزون  وربهکه  باشندیم هااچهیدرو  ی، منابع آباندقرارگرفته بیمورد تخر رانیدر ا ریاخ

خود  رامونیپ یو جانور یاهیگ اتیبر ح تنهانه هاتاالبو  یکه خشک شدن منابع آب داستی. ناگفته پاندقرارگرفتهشدن 

ندیم ریتأث که بر رو گذار ماع یهابحرانو بروز مش   کالت و  یتیجمع راتییتغ یبل منطقه ا راف اعم از مراکز  یاجت

ستا شهر ییرو شندیم مؤثر یو  سائل  توانیم رونیازا. با شدن منابع  هاآن أسو در ر یطیمحستیزگفت که م خشک 

نجر به مسئله م نیباشند که ا یو انسان یعی ب بیآس منشأمنبع و  توانندیم ینیرزمیو ز یسطح یهاآبو کاهش  یآب

 یو مشکالت احتمال هابحرانتوجه به بروز  لیدل نیخواهد شد. به هم یمل تیدر منطقه و کاهش امن اتیخطر افتادن ح

سان شد )یمبرخوردار  یمهم تیاز اهم یطیمحستیز یهابحران جهیتن عنوانبه یعیو  ب یان :  9916و همکاران،  یفنبا

ست. بحران نیساکنان زم ریگدامن یعی ب یهابحران نیرتریدر زمره فراگ ی(. خشکسال2  یهاستمیسبر  ریکه با تأث یا

شاورز ضوع شیب زهو امرو دهدیمقرار  ریشهروندان را تحت تأث ستیز تیفیصنعت و خدمات ک ،یک  یبرا یاز هر مو

ست  لمسقابل نیساکنان کره زم سان اتیکه ح یاگونهبها سان و تمدن ان  یکیعلت، آب  نی. به همکندیم دیرا تهد یان

 س  تیو ز هاس  امانه تیوض  ع عت،یاس  ت. امروزه مداخالت انس  ان در  ب 29س  ده  ریفراگ یهاچالش نیتریاس  اس  از 

س ییهایناهنجارکرده که خود باعث  لرا دچار اختال یطیمح یهاسامانه شدن زم ل،یمانند  صرف  ن،ی وفان، گرم  م

و  هاتاالب(. 9: 9912و همکاران،  اخالقخوشاس  ت ) دهیگرد هااچهیدرخش  ک ش  دن  راًیاخو  یعیمنابع  ب هیرویب

و  دهیردمطرح گ یالمللنیب ایو  یامنطقهدر ابعاد  توانندیم یو اقتصاد یکیارزشمند اکولوژ یمنابع آب عنوانبه هااچهیدر

نسان ا یبرا سمیو تور یگردشگر الب،یمهار س ،ینیرزمیز یهاآب هیآب، تغذ نیگوناگون مانند تأم یهایکاربربه خا ر 

شند مؤثر در حال  رانیدر ا ریاخ یهاسالکه در  یطیمح یهامخا ره نیترمهماز  یکی (Hoseinpour et al,2013) با

رفتن سطط  نییو پا هارودخانهو  هاتاالبو  هااچهیدراز آن است. خشک شدن  یو تبعات ناش یخشکسالرخ دادن است، 

 .کندیم دیرا تهد یس  تیز یهاپهنه نیجانوران وابس  ته به ا اهانیو گ هاانس  ان یتمام س  تیز ینیرزمیز یهاس  فرهآب 

در معرض خشک شدن  یسالکخش تیحاکم از یاست که ناش یآب یهاپهنه ازجمله رانیدر شمال غرب ا هیاروم اچهیدر

متر  69/9233به  9913متر، در س  ال  93/9233به  هیاروم اچهیتراز س  طط آب در 9916اس  ت. در س  ال  یو نابود

باعث  هیاروم اچهیبر کاهش آب در یخش  کس  ال ریاس  ت. روند تأث دهیمتر رس   66/9239به  9911در س  ال  نیچنهم

کاهش  راتی(. تأث991: 9916و همکاران،  یگلاس  ت )گش  ته  اچهیا راف در ییبر منا ق روس  تا یاقتص  اد یامدهایپ

 26شده است. حدود  انیآن نما یرامونیساکنان پ شتیو مع یگذشته بر زندگ یهاسال یدر   اچهیسطط آب در دیشد

 نیس  اکن یزندگ انیم نی(. در ا32: 9911دوس  ت و همکاران،  میحکهس  تند ) نیروس  تانش   رانیا تیدرص  د جمع

ست ستگ لیبه دل رامونیپ یاهارو ست. ب شیبه آب ب دیشد یواب شهرها ستا با جمع 9913شهر و  96از  شیاز   یتیرو

ضه آبر ونیلیم 1 بربالغ ستاها  63از  شیب ان،یم نیسکونت دارند که در ا هیاروم اچهیدر زینفر در حو ساکن رو صد  در

ستند که مع شاورز هاآنعمده  شتیه شد یو دامدار یدر بخش ک ست. با توجه به کاهش  سال اچهیآب در دیا  انیدر 

 یهایخشکسطط  شیآن افزا امدیکه پ گرددیمخشک  ندهیتا چند سال آ اچهیدر ،یگذشته در صورت تداوم روند کنون

شور در منا ق، وزش بادها نینمک ستان و پا ژهیوبهتند و گرم  یو  ست که بروز ا زییدر تاب  یهانیزم مروربه دهیپد نیا

اداره کل حفاظت برد )خواهد  شیش  دن پ یریکو ،تیدرنهامرغوب منطقه را به س  مت ش  ور ش  دن و  و یکش  اورز
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 جادیباعث ا ،یطیمح یامدهایعالوه بر پ هیاروم اچهی(. خش   ک ش   دن در29: 9911 ،یغرب جانیآذربا س   تیزطیمح

 یهامجتمع، هااقامتگاه بیخرت گرنظاره اچهیبا کاهش آب در کهینحوبههم شده است،  یو اجتماع یاقتصاد یامدهایپ

سکون یحیتفر ستاها یساکنان محل یکاریب ،یو م ساکنان رو ش یو مهاجرت  شگران و  اچه،یدر هیحا کاهش ورود گرد

از دالی   ل خش   ک شدن (. 939: 9912اصغری سراسکانرود و همکاران،باشد )یمفشار تقاضا بر مقاصد مجاور  تیدرنها

در س ال اخی ر می زان بارن دگی  کهی وربهاس  ت  یکمبود ب  ارندگ ژهیوبهدریاچ ه ارومی ه تغیی  رات اقلیم ی و 

 زیبه احداث سدها در حوضه آبر توانیم اچهیخشک شدن در گرید لیاست. از دال افتهیکاهش یقبل یهاسالنسبت به 

شت  رمجازیغ یهاحفر چاهو  اچهیدر شاره کر یاز منابع آب هیرویبو بردا سخ به  د.ا ضر در تالش پا زیر  سؤالپژوهش حا

 داشته باشد؟ موردمطالعه یدر روستاها تواندیم یاقتصاد راتیتأثچه  هیاروم اچهیشدن در خشک، باشدیم

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 به موارد زیر اش  اره نمود: توانیم هاآنمطالعاتی ص  ورت گرفته اس  ت که از بین  هااچهیدرخش  ک ش  دن  نهیدرزم

شی را ،(9913همکاران ) و عبدالهی سی عنوان با پژوه شک منفی اثرات تقلیل امکان برر   بر ارومیه دریاچه شدن خ

صاد ستایی اقت ستان شمالی، آبادمرحمت دهستان) یمورد نمونه جایگزین کشت الگوی بر تأکید با رو ( دوآبمیان شهر

ستفاده از آزمون اندداده انجام ست. نتایج شدهانجام یانمونهتک  T. روش این پژوهش با ا شان ا ست که دهندهن  آن ا

 ددع از باالتر روستایی اقتصاد پایداری ( بعدیگذارهیسرما و کشاورزی تولیدات درآمد، اشتغال،شاخص ) 1 هر میانگین

ست شده برآورد 9 مطلوبیت شتغال شاخص میان این در و ا  تولیدات شاخص و 33/91 تی مقدار و 69/9میانگین  با ا

 ارومیه دریاچه آب شدن خشک از را منفی تأثیرات بیشترین 29/6 یانمونه تک تی مقدار و 91/9میانگین  با کشاورزی

 .اندشده متحمل

شی را ،(9916همکاران ) و جو کین سی عنوان با پژوه شک یبندتیاولو و برر ضعیت بر ارومیه دریاچه شدن خ   و

صادی، ستایی منا ق یطیمحستیز و اجتماعی اقت ستان رو ستفاده از انددادهانجام  ملکان شهر . روش این مقاله با ا

ست و نتایج  Tو آزمون  انسیوار لیتحل ن،یانگیم سهیمقا یهاآزمون شانبوده ا ست که  دهندهن  کهنیابا توجه به آن ا

، بنابراین علیرغم کاهش اندنمودهدر احیای دریاچه بیان  یمؤثربیش از نیمی از مردم، رها س  اختن آب س  دها را عامل 

 اولویت بیشتری دارد. هاآن، تمایل به احیای دریاچه برای هاآنسطط درآمد 

  غرب روستاهای در ارومیه دریاچه شدن خشک اقتصادی پیامدهای را تحت عنوان پژوهشی ،(9916همکاران ) و گلی

سکال والیس  T یهاآزمون. روش پژوهش این مقاله با انددادهانجام  آن شرق و سیون و کرو و  شدهانجامدوگروهی، رگر

و آذرش  هر( بیش از  ریش  عجب) اچهیدرروس  تایی ش  رق  یهاس  کونتگاهاقتص  ادی در  راتیتأثکه  دهدیمنتایج نش  ان 

 میاندوآب( بوده است.) یغربروستایی  یهاسکونتگاه
آن بر  ریتأثآرال و  یاچهبحران در یاقتص   اد -یو اجتماع یاییبا عنوان ابعاد جغراف ی(، در پژوهش   9111) 9س   ایکو

ردم در م ینبه غذا ب یدر دسترس یکه تغییرات اساس کندیم یریگجهینت یندر جامعه، در کل چن موجود یهالیپتانس

سایکو  دادهرخمنطقه  ست.  س یموارد نیچنهما ستانداردها ططهم چون کاهش   ی،جسمان یهایماریببروز  ی،زندگ یا

 .دکنیممرتبط با این بحران بیان  یو اقتصاد یاجتماع یو مهاجرت به خارج از منطقه را از فرآیندها یرشد نرخ بیکار

 زوال و کاهش بدون جامعه افراد برای باثبات و دائمی درآمدی حفظ و ایجاد را اقتص  ادی پایداری 2اس  گنگنبر 

ست معتقد وی. داندیم ذخایر و هاهیسرما صاد که ا ست پایدار زمانی اقت  و اجتماعی  بیعی، یهاستمیس پایداری که ا

سانی سیب ان صادی پایداری(. 31: 9919 توکلی،) دیننما وارد آ  آن انتخاب: »نمود تعریف صورت این به توانیم را اقت

  بلندمدت یاتوس  عه و یاهیپا و وس  یع اقتص  ادی رش  د باعث موجود اقتص  ادی دانش بهترین اس  اس بر که یانهیگز

                                                            
1- Saiko 

2- Spengenberg 
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 تحول و ص  نعتی ارتقاء تکنولوژی، نوآوری مس  تمر فرآیند را اقتص  ادی توس  عه برخی(. 9912 حیدری،) «گرددیم

 فرآیندی اقتصادی توسعه (Jose Manuel et al.2014: 63) شودیم بازار رکود بر غلبه باعث که دانندیم ساختاری

 (.931: 9912 عظیمی،) شودیم متحول مدرن وضعیت به سنتی وضعیت از تولید فنی و علمی مبانی آن  ی که است

 کمترین در که است راهنمایی آن و گرددیم بر آن کاربردی مفهوم به بیشتر «Index» یا شاخص کلمه لغوی تعریف

 هاآن کمک با فرد که هستند یابرجسته و بارز نکات ،هاشاخص. دهدیم نشان را زیچکی وجودی هویت و ماهیت زمان

شد شیء یکی پدیده این خواه) را پدیده یک مورد در شماریب و عظیم ا العات تواندیم  روند یا اتفاق یک خواه و با

ستفاده با و کند یبند بقه( حرکتی شتر دقت و سرعت با آن از ا سی به بی ساس، این بر برر  یک عنوانبه شاخص از ا

سی برای راهنما صادی، تحوالت برر ستمحیط و فرهنگی و اجتماعی اقت ستفاده یزی ست شدها  و هامالک راهنما، این. ا

.  شوندیم محسوب وضعیت کنندهمشخص عالمت عنوانبه و سازندیم نمایان را پدیده یک وجود که هستند ییهامحک

ضعیت، بیانگر که شودیم ا الق گروه یک از یاندهینما به عام تعریف یک در هاشاخص حقیقت در  حالت یا روند و

 رارق مورداستفاده هاتیواقع تحلیل و بررسی شناسایی، کردن، ساده برای هاشاخص. هستند مجموعه یا گروه یک خاص

ستند ه شدهنییتع پیش از اهداف یسوبه جوامع پیشرفت کلی ارزیابی برای ضروری اجزای از یکی هاشاخص. رندیگیم

 (.931-936: 9911 همکاران، و اصغر پور)

سالی شک سیاری جهان، سطط در اقلیمی تغییرات پیامدهای از یکی مثابهبه خ شورها از ب  همواره را ایران ازجمله ک

سدیم نظر به حالنیدرع. دهدیم قرار تأثیر تحت  هایخشکسال یهایژگیو در تغییر سبب ایران در اقلیمی تغییرات ر

ست شده شاورزان بین در ژهیوبه تغییرات این که ا ستایی جوامع و ک صادی، مختلف آثار دلیل به رو  و اجتماعی اقت

 (.919-911:9911 همکاران، و افراختهاست ) رتریگچشم آن یطیمحستیز

 :کرد یبنددسته چهار گروه در توانیم ر وبتی یهاتنش و بارندگی کمبود ازنظر را خشکسالی 

 .اجتماعی -اقتصادی خشکسالی -1 یکشاورز خشکسالی -9 یکیدرولوژیه خشکسالی -2 هواشناسی خشکسالی -9

 اصخ منطقه یک در درازمدت میانگین از کمتر سالیانه بارندگی میزان که دهدیم رخ زمانی هواشناسی خشکسالی 

  موجب که جوی شرایط چراکه شودیم گرفته نظر در خاص منطقه هر برای موردی صورتبه خشکسالی نوع این. باشد

 (999: 9911 همکاران، و رضایی) ابدییم تغییر داًیشد دیگر منطقه به یامنطقه از ،گرددیم بارش کمبود

سالی  شک  از ترنییپا به زیرزمینی یهاآب و هااچهیدر آب، مخازن ،هارودخانه آب سطط افت باعث هیدرولوژیکی خ

  حصولم کشت زیر سطط کاهش باعث کشاورزی، برای آب نبود و هیدرولوژیکی خشکسالی. شودیم بلندمدت میانگین

 (.11-16: 9913 همکاران، و نیا علویدهد )یم قرار تأثیر تحت را مختلف جوامع یوزندگ گرددیم

  کش  اورزی خش  کس  الی(. 213: 9911 علیزاده،گردد )یم مربوط خاک ر وبت به بیش  تر کش  اورزی خش  کس  الی 

  بین اوتتف بارندگی، کمبود بر و نموده مرتبط کشاورزی روی بر آن اثرات با را هواشناسی خشکسالی مختلف یهایژگیو

 دارد. تمرکز غیره و خاک نیمرخ ر وبت کمبود گیاهی، پتانسیل و واقعی تعرق و تبخیر

 یهایهنجار به نا موجب بش  ر نیازهای برای آب کمبود که دهدیم رخ زمانی اجتماعی -اقتص  ادی خش  کس  الی 

 والتمحص کاهش لحاظ به که هستند  بیعی بالیای نیترعمده از خشکسالی مشخص  وربه. شود اقتصادی و اجتماعی

 (.91: 9911 زاده، فرج) گذارندیم کشورها اجتماعی -اقتصادی یهاجنبه بر مستقیمی تأثیر غذایی

 نمود: اشاره ذیل موارد به توانیم  ارومیه دریاچه شدن خشک بر مؤثر عوامل

اب محصوالت کاشت، رمجازیغ یهاچاه افزایش، کالنتری شهید گذرانیم پل ساخت، خشکسالی، جمعیت افزایش 

 (.91-11: 9911 همکاران، و نیا شکاک) سد احداث، باال آبی نیاز
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 روش پژوهش

 پژوهش ریمتغ یاتیعمل فیتعار
نرخ  یشفقر و کاهش درآمد، افزا یشاش  تغال، افزا یزانکاهش مش  اخص ) 1 یاقتص  اد مؤلفه یپژوهش برا یندر ا

است که  شدهمطرح ییها یهمتناسب با هر شاخص گو یز( و ناندازپسو  یگذارهیسرماو کاهش درآمد و کاهش  یکاریب

شرا هاشاخصهمه  ستاها یقاتو تحق یطبا توجه به  ست که در جدول  یدهگرد یهته موردمطالعه یدر رو ( 9شماره )ا

 .دیکنیممشاهده 
 های اقتصادیها و گویهشاخص .9جدول 

 هامعرفها و گویه شاخص مؤلفه

ی
اد

ص
قت

ا
 

 کاهش میزان اشتغال
دیگر  یهاشغلافزایش  -کمبود اشتغال در بخش )کشاورزی( -کاهش درآمد

 فکر تغییر شغل. -وادار به تغییر شغل -در میان اهالی روستا

 افزایش فقر
راضی بودن از درآمد  -مهاجرت از روستا –کاهش کیفیت زندگی -افزایش فقر

 فقر مربوط به خشکسالی. -فعلی

 افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد
کاهش درآمد و  -اندازپسکاهش درآمد و کاهش  -افزایش بیکاران در روستا

 افزایش نرخ بیکاری.

 اندازپسو  یگذارهیسرماکاهش 
روستاییان  یگذارهیسرما -شودیم یگذارهیسرماباعث کاهش  اندازپسکاهش 

 .یگذارهیسرماکاهش درآمد و  -شهرهادر 

 .9133، های پژوهشیافته: ماخذ

ضر کل یآمار جامعه ستا ساکنین یتجمع یهپژوهش حا ست.  ییدر منا ق رو سشپیرامونی دریاچه ارومیه ا   نامهپر

 موردمطالعهو توسط روستاییان حاضر در روستاهای  باشدیمبسته  سؤاالت( و از نوع یانهیگز 1) کرتیل یف  صورتبه

در میان  پرسشنامه( جهت توزیع 9)مطابق با شکل  شدهنییتعاست. روستاهای منتخب در داخل بافرهای  شدهلیتکم

( نفر و 21611بر )بالغکش  ور  9911 یدر س  رش  مار( آمده اس  ت. 2جدول در ) هاش  هرس  تانجامعه آماری به تفکیک 

 .باشدیم مشاهدهقابل یرز صورتبه یتخانوار و جمع یک( خانوار بوده است که بر اساس تفک3633)

 9911در سال  موردمطالعه یروستاها یتمربوط به خانوار و جمع جدول .2جدول 

 جمعیت خانوار نام روستا نام شهرستان ردیف

 211 11 دوالما ارومیه 1

 691 913 آبادمبارک ارومیه 2

 2111 116 گنگچین ارومیه 0

 291 61 قزلجه سلماس 0

 139 969 مغول سلماس 4

 311 919 کله رش باال سلماس 6

 112 919 یادگارلو نقده 0

 913 13 یونسلو نقده 2

 631 913 هماسو نقده 0

 992 939 مروان کندی میاندوآب 13

 911 19 بیوک بالغ میاندوآب 11

 213 33 اوال مچی میاندوآب 12

 9213 139 چهرگان شبستر 10

 963 926 الماس شبستر 10
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 911 923 منور شبستر 14

 991 921 قگچاق اسکو 16

 933 11 قشالق اسکو 10

 992 91 اشستان اسکو 12

 133 912 دین آباد آذرشهر 10

 9212 9313 شیرامین آذرشهر 23

 192 212 داش آلمالو آذرشهر 21

 931 11 صومعه عجب شیر 22

 9131 9991 خضرلو عجب شیر 20

 9112 132 آلمالو عجب شیر 20

 9121 121 قشالق خانه برق بناب 24

 91 1 قیماس خان بناب 26

 1191 9136 زاوشت بناب 20

 21611 3633 جمع - -

 .9911های آذربایجان شرقی و غربی، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان: ماخذ

  ینا ینو از ب قرارگرفته یغرب یجانو استان آذربا یشرق یجاندو استان آذربا ینکه ب یهاروم یاچهدر یتتوجه به موقعبا 

 ییروس  تاها هاش  هرس  تان ینا ینو از ب یدهدارند انتخاب گرد یهاروم یاچهکه مجاورت با در ییهاش  هرس  تان هااس  تان

مطابق با  ش  دهنییتع یهاقطاعدر داخل  موردمطالعه یو روس  تاها یدهانتخاب گرد ش  دهیبند بقه یتص  ادف ص  ورتبه

 .باشدیم( 9)شکل 

 
 .موردمطالعه منطقه یو روستاها هاشهرستاننقشه مربوط به  .9 شکل

 یرو فرمول کوکران انجام گرفت که به ش  رح ز یآمار یهاروشحجم نمونه با اس  تفاده از  یینحاض  ر تع یقدر تحق 

 .باشدیم

 T=96/1 یعی ب یعدر توز ییرتغ اندازه 

 D=0/05 وجود آن در جامعه یمحقق برا ینتخم یزانم یاصفت جامعه  ینسبت واقع تفاضل 

P=0/7 هستند موردمطالعهصفت  یکه دارا ینسبت درصد افراد 

Q=0/3 هستند موردمطالعهکه فاقد صفت  ینسبت درصد افراد 

=N موردمطالعه یروستاها یتتعداد کل جمع 
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 پژوهش یهاافتهی

 اشتغال زانیم کاهش
و گویه گردید که نتایج حاص  ل در  س  ؤال 1کاهش میزان اش  تغال اقدام به  راحی  رای س  نجش متغیر مربوط بهب 

شاهدهقابل( 9شماره )جدول  صل از  م ست. نتایج حا شدن  سؤالاین  یهاافتهیا شنامه مربوط به گویه خشک  س در پر

به گزینه  درصد 9/91و  یاتااندازهبه گزینه  درصد 9/91به گزینه کم،  درصد 1/91دریاچه ارومیه و کاهش درآمد که با 

 6/91به گزینه کم،  درصد 2/91ورزی( با در بخش کشااشتغال )زیاد و در مورد گویه خشک شدن دریاچه باعث کمبود 

صد سخ  1/21، یاتااندازهبه گزینه  در صد به گزینه زیاد پا ستاها باعث انددادهدر شتغال در رو . در گویه کاهش میزان ا

ستا که با  یهاشغلافزایش  صد 1/93دیگر در میان اهالی رو صد 3/99به گزینه کم،  در  2/29و  یاتااندازهبه گزینه  در

. گویه خشک شدن دریاچه ارومیه تا چه اندازه شما را وادار به تغییر شغل کرده که با انددادهبه گزینه زیاد پاسخ  درصد

سخ  درصد 9/26و  یاتااندازهبه گزینه  درصد 9/23به گزینه کم،  درصد 9/92 و در آخر گویه با  انددادهبه گزینه زیاد پا

 6/13با  یاتااندازه، درصد 9/99به گزینه کم با  دیابودهخشک شدن دریاچه ارومیه تا چه اندازه به فکر تغییر شغل خود 

 (.9اند )جدول داده پاسخ درصد 1/21و گزینه زیاد با  درصد

 موردمطالعهاز ابعاد اقتصادی روستاهای  کاهش میزان اشتغالتوزیع فراوانی سؤاالت مربوط به متغیر  لجدو. 9جدول 

 ریمتغ
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 296/9 11/9 121/9 3/1 1/91 9/91 9/91 1/29 تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر کاهش درآمد

 بخش) اشتغالتأثیر خشک شدن دریاچه بر کمبود 

 کشاورزی(
1/99 1/21 6/91 2/91 2/1 631/9 61/9 211/9 

 یهاشغلارتباط بین کاهش میزان اشتغال و افزایش 

 دیگر
3/91 2/29 3/99 1/93 1/1 196/9 26/9 911/9 

ارتباط بین خشک شدن دریاچه ارومیه و اجبار به 

 تغییر شغل
1/99 9/26 9/23 9/92 1/1 391/9 11/9 931/9 

خشک شدن دریاچه ارومیه و فکر تغییر  ارتباط بین

 شغل
9/96 1/21 6/13 9/99 2/9 113/3 19/9 119/3 

 9133تحقیق،  یهاافتهی: ماخذ

 افزایش فقر
سنجش متغیر مربوط بهب صل در جدول  سؤال 1افزایش فقر اقدام به  راحی  رای  شماره و گویه گردید که نتایج حا

در پرسشنامه به گویه مربوط به خشک شدن دریاچه باعث  سؤالاین  یهاافتهیاست. نتایج حاصل از  مشاهدهقابل( 1)

به گزینه زیاد پاس  خ  درص  د 6/21، یاتااندازهبه گزینه  درص  د 9/93به گزینه کم،  درص  د 9/91با  ش  ودیمافزایش فقر 

به گزینه  درصد 1/21به گزینه کم،  درصد 1/3با . در مورد گویه کمبود درآمد منجر به کاهش کیفیت زندگی که اندداده
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وادار به  شمارا. در گویه کاهش درآمد در بخش کشاورزی تا چه حد انددادهبه گزینه زیاد پاسخ  درصد 1/99، یاتااندازه

 درصد 3/91و به گزینه زیاد با  درصد 1/91با  یاتااندازه، به گزینه درصد 1/99به گزینه کم با  کندیممهاجرت از روستا 

فعلی خود راضی هستید به گزینه کم با  درآمد. گویه در وضعیت خشک شدن دریاچه ارومیه تا چه حد از انددادهاسخ پ

صد 1/3 صد 2/99با  یاتااندازه، گزینه در صد 1/93و به گزینه زیاد با  در سخ  در شما تا چه  انددادهپا و در آخرگویه فقر 

 درصد 1/92و به گزینه زیاد با  درصد 2/29با  یاتااندازه، درصد 1/1با  مربوط به خشکسالی است به گزینه کم یااندازه

 (.1جدول اند )دادهپاسخ 

 موردمطالعهافزایش فقر از ابعاد اقتصادی روستاهای توزیع فراوانی سؤاالت مربوط به متغیر  لجدو .1جدول 
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 931/9 11/9 291/9 3/1 9/91 9/93 6/21 9/29 فقر شیبرافزاتأثیر خشک شدن دریاچه 

 393/9 11/9 369/9 1/9 1/3 1/21 1/99 9/91 ارتباط بین کمبود درآمد و کاهش کیفیت زندگی

 912/9 61/9 923/9 1/1 1/99 1/91 3/91 1/21 درآمد بر مهاجرت از روستا کاهش ریتأث

ارتباط بین خشک شدن دریاچه ارومیه و راضی 

 بودن از شرایط درآمد فعلی
3/29 1/93 2/99 1/3 2/1 921/9 62/9 369/9 

 931/9 66/9 931/9 6/6 1/1 2/29 1/92 2/21 ارتباط بین فقر و خشکسالی

 9133تحقیق،  یهاافتهی: ماخذ

 افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد
سنجش ب  و گویه گردید که نتایج  سؤال 9افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد اقدام به  راحی  متغیر مربوط بهرای 

در پرسشنامه مربوط به گویه خشک  سؤالاین  یهاافتهینتایج حاصل از  است. مشاهدهقابل( 1شماره )حاصل در جدول 

صد 1/1با  شودیمشدن دریاچه ارومیه باعث افزایش بیکاری  صد 9/21به گزینه کم،  در  9/91و  یاتااندازهبه گزینه  در

 درصد 2/93به گزینه کم،  اندازپس. در مورد گویه ارتباط بین کاهش درآمد و کاهش انددادهبه گزینه زیاد پاسخ  درصد

صد 6/26، یاتااندازهبه گزینه  سخ  در یش نرخ بیکاری به . درگویه ارتباط بین کاهش درآمد و افزاانددادهبه گزینه زیاد پا

 (.1اند )جدول دادهپاسخ  درصد 1/99و به گزینه زیاد درصد  9/93 یاتااندازه، به گزینه درصد 6/99گزینه کم با 

از ابعاد اقتصادی روستاهای  افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمدتوزیع فراوانی سؤاالت مربوط به متغیر  لجدو .1جدول 
 موردمطالعه

 ریمتغ
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 996/9 19/9 211/9 6/6 1/1 9/21 9/91 9/23 بیکاران شیبرافزاتأثیر خشک شدن دریاچه 

 261/9 31/9 631/9 3/3 9/93 2/93 6/26 9/91 اندازپسارتباط بین کاهش درآمد و کاهش 

 361/9 11/9 919/9 2/1 6/99 9/93 1/99 9/23 درآمد و افزایش نرخ بیکاریارتباط بین کاهش 

 9133تحقیق،  یهاافتهی: ماخذ
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 اندازپسو  یگذارهیسرماکاهش 
و گویه گردید که نتایج  س  ؤال 9اقدام به  راحی  اندازپسو  یگذارهیس  رماکاهش  رای س  نجش متغیر مربوط بهب

در پرسشنامه مربوط به گویه کاهش  سؤالاین  هاییافتهاست. نتایج حاصل از  مشاهدهقابل( 6شماره )حاصل در جدول 

 9/99و  ایتااندازهبه گزینه  درص  د 1/26به گزینه کم،  درص  د 3/92 با ش  ودمی گذاریس  رمایهباعث کاهش  اندازپس

صد سخ  در شهره گذاریسرمایه. در مورد گویه انددادهبه گزینه پا ستاییان در  صد 1/96ا به گزینه کم، رو به گزینه  در

صد 3/92، ایتااندازه سخ  در  به گزینه کم با گذاریسرمایه. در گویه ارتباط بین کاهش درآمد و انددادهبه گزینه زیاد پا

 (.6جدول اند )دادهپاسخ  درصد 1/91و به گزینه زیاد  درصد 2/91 ایتااندازه، درصد 1/96

 موردمطالعهاز ابعاد اقتصادی روستاهای  اندازپسو  گذاریسرمایهتوزیع فراوانی سؤاالت مربوط به متغیر  لجدو .6جدول 

 متغیر
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 بر کاهش اندازپستأثیر کاهش 

 گذاریسرمایه
3/91 9/99 1/26 3/92 1/93 199/9 91/9 293/9 

 911/9 36/2 913/9 9/19 9/21 1/96 3/92 6/2 روستاییان در شهرها گذاریسرمایهافزایش 

 291/9 19/9 129/9 3/1 1/96 2/91 1/91 9/23 گذاریسرمایهارتباط بین کاهش درآمد و 

 9133 یق،تحق هاییافته: ماخذ

 شاخص اقتصادی توصیفی آمار بندیجمع
ه ب هاپاسخکاهش میزان اشتغال میانگین  رای متغیر مربوط بهب است مشاهدهقابل( 3شماره ) لکه در جدو  ورهمان

صد، واریانس  13/9برابر با حدود  متغیر ها یف صد و انحراف معیار  16/9در صد همراه بود و حدود  23/9در  12/21در

درص  د به گزینه کم و  26/91، ایتااندازهدرص  د به گزینه  16/21درص  د به گزینه زیاد،  91/21خیلی زیاد،  یگزینهبه 

درصد، واریانس  66/9 هاپاسخمربوط به افزایش فقر میانگین  متغیر. برای انددادهدرصد به گزینه خیلی کم پاسخ  66/3

 9/26به گزینه زیاد،  درصد 61/99به گزینه خیلی زیاد،  درصد 96/23درصد و حدود  93/9و انحراف معیار  درصد 22/9

 متغیر. برای انددادهدرص  د به گزینه خیلی کم پاس  خ  22/1درص  د به گزینه کم و  12/93، ایتااندازهدرص  د به گزینه 

 91/9 درصد و انحراف معیار 99/9درصد، واریانس  69/9 هاپاسخمربوط به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد میانگین 

صد  شدمیدر صد به گزینه  6/21درصد به گزینه زیاد،  1/99درصد به گزینه خیلی زیاد،  2/26و حدود  با ، ایتااندازهدر

 ازاندپسو  گذاریسرمایهکاهش متغیر . برای انددادهدرصد به گزینه خیلی کم پاسخ  96/6درصد به گزینه کم و  16/93

درصد به گزینه خیلی  1/99و حدود  باشدمیدرصد  23/9رصد و انحراف معیار د 11/9درصد، واریانس  11/2با میانگین 

درص  د به  39/29درص  د به گزینه کم و  29/91، ایتااندازهدرص  د به گزینه  99/23درص  د به گزینه زیاد،  16/26زیاد، 

درصد به گزینه خیلی  96/23افزایش فقر با  متغیراقتصادی به  هایشاخصدر میان  بنابراینو  باشدمیگزینه خیلی کم 

 متغیر، در ایتااندازهدرص   د به گزینه  9/26افزایش فقر با  متغیربه گزینه زیاد، به  61/99افزایش فقر با  متغیرزیاد، به 

صد به گزینه کم و  29/91با  اندازپسو  گذاریسرمایهکاهش   39/29با  اندازپسو  گذاریسرمایه متغیربه  چنینهمدر

کاهش  متغیردرص  د بیش  ترین میانگین و  66/9افزایش فقر با  متغیربنابراین ؛ انددادهخیلی کم پاس  خ  درص  د به گزینه

 (.3اند )جدول دادهمیانگین را به خود اختصاص  ترینکمدرصد  11/2با  اندازپسو  گذاریسرمایه
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 جدول توزیع فراوانی مربوط به متغیرهای شاخص اقتصادی. 3جدول 
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 23/9 13/9 16/9 66/3 26/91 16/21 91/21 12/21 کاهش میزان اشتغال

 93/9 66/9 22/9 22/1 12/93 9/26 61/99 96/23 افزایش فقر

افزایش نرخ بیکاری و کاهش 

 درآمد
2/26 1/99 6/21 16/93 96/6 99/9 69/9 91/9 

 9/ 23 11/2 11/9 39/29 29/91 99/23 16/26 1/99 اندازپسو  گذاریسرمایهکاهش 

 9133پژوهش،  هاییافته: ماخذ

 یانمونهآزمون تی تک 
شدمی 333/3 هاشاخصسطط معناداری تمام  کهییازآنجا( 1شماره )در جدول   نتیجه گرفت که تفاوت  توانیم با

 مؤلفهوجود دارد. از س  ویی دیگر،  موردمطالعهاقتص  ادی در روس  تاهای  یهامؤلفهمربوط به  یرهایمتغمعناداری بین 

درصد به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص  13/9کاهش میزان اشتغال با  مؤلفهدرصد و  66/9افزایش فقر با 

درص   د و افزایش نرخ بیکاری و  11/2با  اندازپسو  گذاریس   رمایهکاهش  یهامؤلفهیانگین و با توجه به این م اندداده

که ش  اخص اقتص  ادی وض  عیت  میریگیم. نتیجه باش  دمی 9از مطلوبیت عددی  یترکمدرص  د  33/2کاهش درآمد با 

 ندارد. موردمطالعهمطلوبی در روستاهای 

 9 عددی مطلوبیت با اقتصادی یهامؤلفه به مربوط جدول .(1جدول )
فاصله اطمینان 

اختالف از  04/3

 میانگین
آزمون آماره  معناداری

T 
 میانگین

درج

ه 

آزاد

 ی

 مؤلفه

 کمتر بیشتر

 کاهش میزان اشتغال 931 13/9 111/931 333/3 932/91 93/91 61/91

 افزایش فقر 931 66/9 119/999 333/3 991/91 33/91 63/91

 کاهش درآمد افزایش نرخ بیکاری و 931 33/2 123/19 333/3 199/3 61/3 32/1

 اندازپسو  گذاریسرمایهکاهش  931 11/2 961/11 333/3 129/1 13/1 31/6

 9133پژوهش،  هاییافته: ماخذ

 یریگجهینت
 ،یباش  ناختیزاقتص  ادی،  یهانهیزمدر  تواندیمکه  دیآیم حس  اببه هاس  تمیاکوس   نیترباارزشدریاچه ارومیه جزء 

شد و  شته با ستاهای پیرامونی خود بر  چنینهمتفریحی و... نقش مهم دا شدن این دریاچه بر رو تأثیر منفی که خشک 

 . در اینکندیم. به همین دلیل توجه به مس  ئله توس  عه پایدار از بعد اقتص  ادی خود نقش مهمی را ایفا گذاردیمجای 

اقتصادی توسعه پایدار روستاهای  هایشاخصپژوهش، سنجش و ارزیابی پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی 
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به  توانیماقتص  ادی  هایش  اخصقرار گرفت. از تأثیرات خش  ک ش  دن دریاچه ارومیه بر روی  یموردبررس  پیرامونی 

شتغال، افزایش فقر، افزایش نرخ بیکاری،) شاره نمود. اندازپسو  گذاریسرمایهکاهش درآمد و کاهش  کاهش میزان ا ( ا

درصد  11 احتمالبهاقتصادی در روستاهای پیرامونی  هایشاخصکه بین تمام  دهدیمنشان  هاهیفرضنتایج حاصل از 

 رابطه معناداری وجود دارد.

یهانهیزم در فعالیت و یدس  تعیص  نا یهانهیزم در اش  تغال برای دولت  رف از تس  هیالت و بودجه اختص  اص 

 .اقتصادی رونق برای گردشگری

شغل این از حمایت و آرتمیا پرورش به مردم تشویق. 

هب محصوالت پول موقعبه دادن و دولت توسط ارومیه دریاچه حاشیه در ساکن روستاییان کشاورزی محصوالت خرید  

 .هاآن

مسکونی واحدهای وسازساخت یا و تعمیرات جهت دریاچه حاشیه روستاییان به مسکن وام اعطای. 

ارومیه دریاچه حاشیه روستاهای آبادانی برای بودجه اختصاص 

 منابع

صیاد؛ جاللی عنصرودی،  اهره سکانرود،  سرا صغری  تحلیل تغییرپذیری وضعیت گردشگری  .(9912.)و زینالی، بتول ؛ا

 .939، صفحه 99سال سوم، شماره  ،یامنطقه یزیربرنامه، فصلنامه شهرهای واقع در ا راف دریاچه ارومیه

سب، فرهاد؛ پور یزعزسن؛ ح افراخته، صغر هما ستا یسازگار یراهبردها .(9911یمانی، عادل )سلو  ؛ی، ا در برابر  ییرو

سال دوم، شماره  پشتنگ شهرستان روانسر، فصلنامه دانش مخا رات، ی: روستایمطالعه مورد یمخا رات خشکسال

 .919-911 ، صص9

 .29صفحه  ی،غرب یجانآذربا ستیزطیمحاداره کل حفاظت  .(9911) هیاروم یاچهجامع در یریتبرنامه مد

صغر سو  ؛، فا مهرهبر یغفار رزام؛، فنگاچینس پور ا سعه پا .(9911) ، محمدیآبادنیح  هایشاخص و یمبان یدار،تو

 .931-936ی، صص انتشارات علم کشاورز یدار،توسعه پا

صاد -یاجتماع یداریپا سنجش .(9919جعفر ) توکلی، ستا یهاسکونتگاه یاقت ستان خاوه ییرو  ی،و جنوب یشمال ده

 .31، صفحه 92یایی، سال چهاردهم، شماره علوم جغراف یکاربرد یقاتتحق یهاستان لرستان، نشر

 یهاپهنه ییفض  ا یلتحل .(9911عبدالحمید ) ی،نظر و ؛ی، محمودمراد؛ یش  اه بختی، رس  تم یاس  ر؛دوس  ت،  حکیم

هرستان ش ییروستا یهاسکونتگاه: یمطالعه مورد ی،منا ق مرز ییروستا یهاسکونتگاه یتیو فعال یستیز ریخطرپذ

 .32، صفحه 11سال بیست و پنجم، شماره  یایی،ا العات جغراف یپژوهش یفصلنامه علم یرمند،ه

 مبانی و مفاهیم توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری، تهران: آذرخش. .(9912) ریجهانگحیدری، 

تغییرات  یسازهیشب .(9912.)و موالیی پارده، اصغر ؛نیمحمدام، فرامرز؛ حیدری، محمدامین؛ مرادی مقدم، اخالقخوش

 2، صفحه 1، جغرافیا و مخا رات محیطی، سال دوم، شماره رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه

 ییبر منا ق روس  تا یخش  کس  ال ریتأث یینو تب یواکاو .(9911) یفی، امیدش  رو  ؛ینی، محمودحس  ؛ اهللروح رض  ایی،

ستان زنجان )مطالعه مورد ستایشهر صلنامه حاج آرش( ی: رو شماره  یهاپژوهش، ف سال یکم،  ستایی،  صفحه 9رو  ،

999. 

ضل یمحمد و ؛، بهروزدهزاد، بهزاد؛ پور دیسع ؛کامل یا،ن شکاک صغر )، فا  یاچهدر یطیمحستیزمخا رات  .(9911ا

 .91-11صص ، 2، سال یکم، شماره ستیزطیمح یریت، مدهاآنمقابله با  یریتیمد یو راهکارها یهاروم

 یاچهدر خش  ک ش  دن یاثرات منف یلامکان تقل یبررس   .(9913) ، فا مهفرج زادهو  ؛ی، محمدوالئبداهلل؛ ع ی،عبداله
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رستان شه ی،شمال آبادمرحمت: )دهستان ینمونه مورد یگزینکشت جا یبر الگو دیتأکبا  ییبر اقتصاد روستا یهاروم

 .999، صفحه 9سال یکم، شماره  ی،و روابط انسان یا(، جغرافیاندوآبم

 چاپ چهاردهم. ی،تهران: نشر ن یران،در اقتصاد ا یافتگینتوسعه یمدارها .(9912) عظیمی، حسین

سال ینیبشیپ یبرا یمدل ارائه (،9913ی، خدایار )عبداله و ؛، جوادنژاد یساداتسن؛ ح یا،ن علوی شک  یدرولوژیکیه یخ

 11-16صص ، 9سال یکم، شماره  یطی،مح یشفرسا یهاپژوهش یک،در حوضه کارون 

 .93ع( چاپ رضا )انتشارات دانشگاه امام  ی،کاربرد یدرولوژیاصول ه .(9911)مین ا علیزاده،

 ،مسلط، نوبت چاپ اول یروهاین یاییاز مفهوم تا راهکار، انتشارات سازمان جغراف یخشکسال .(9911منوچهر )زاده،  فرج

 .91صفحه 

 یو انسان یعی ب زیستمحیط یریپذبیآسبر  یهاروم یاچهدر یاثرات خشک یبررس .(9916ی، ایوب )معروف و ؛هرهز ی،فن

 .2، صفحه 11، سال دوم، شماره زیستمحیط یجیترو یفصلنامه علم یرامون،پ یهناح

در  یهارومیاچه خش  ک ش  دن در یاقتص  اد یامدهایپ .(9916الهام )یدی، جدی ص  ادقو  ؛، رامیننژادایران لی؛ع ی،گل

 .999-991صص ، 9یی، سال ششم، شماره غرب و شرق آن، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا یروستاها

 کش  اورز در برابر یخانوارها یس  نجش توان س  ازگار .(9919) هیمرض  ، کش  اورزو  ؛ی، کیومرثزرافش  اناهره؛   ی،ملک
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