
 

  8، پياپي4، شماره2، دوره1399بهار جغرافيا و روابط انساني، 

شاخص هاي اقتصادي توسعه  خشك شدن درياچه اروميه بر روي بررسي اثرات

  شهرستان عجب شير) ديزجرود غربي مطالعه موردي: روستاهاي دهستانپايدار(

  2بساك سعيد، *1پرست دين ساجده

  .اردبيل محقق دانشگاه روستايي ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي آموخته دانش

  خوارزمي دانشگاه روستايي ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي آموخته دانش

  1399/01/19:پذيرش تاريخ 1399/01/15                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده:

درياچه ها و تاالب ها با توجه به كاركردهايي كه دارند نقش مهم و اساسي در زندگي انسان ها ايفا مي كنند. كه اين 

امر وابستگي انسان ها را به اين منابع آبي خاطر نشان مي سازد، در حالي كه در طي ساليان اخير با روند خشك 

 اثرات بررسيهدف از پژوهش حاضر بررسي گشته است.  شدن اين منابع عظيم زندگي انسان ها هم دچار اختالل

 دهستان روستاهاي: موردي مطالعه(پايدار توسعه اقتصادي هاي شاخص روي بر اروميه درياچه شدن خشك

تحليلي كه با استفاده از روش پيمايشي و  –تحقيق از نوع توصيفياست. اين  )شير عجب شهرستان غربي ديزجرود

مناطق روستايي دهستان جامعه آماري در اين پژوهش، شامل روستاييان ساكن در . شده استاي استفاده كتابخانه

 2503نفر جمعيت و  12654، داراي 1395بر اساس سرشماري سال . است عجب شيرشهرستان  غربي ديزجرود

براي دقت  71/272خانوار است. در جامعه آماري مورد مطالعه از فرمول كوكران استفاده و حجم نمونه برابر با 

انتخاب شد. براي تعيين پايايي كمي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ، استفاده شد. مقدار  273بيشتر حجم نمونه 

محاسبه شد. به منظور به دست آوردن ديدگاه ساكنان در  86/0تا  70/0نامه هاي مختلف پرسشآلفا براي قسمت

اي استفاده شد. تك نمونه  Tها و واريانس و آزمونميانگين پاسخهاي آماري هاي ذكر شده از آزمونخصوص مولفه

هاي اقتصادي پژوهش و مولفه خشك شدن درياچه اروميههاي پژوهش نشان داد كه رابطه معناداري بين نتايج يافته

 و - 57/4 با فقر افزايشمولفه اثرات خشك شدن درياچه اروميه بر مولفه هاي اقتصادي را، وجود دارد. بيشترين 

گر تأثيرگذاري اي نشاننمونهتك tنتايج حاصل از آزمون به خود اختصاص داده اند.   - 59/3 با اشتغال ميزان كاهش

  اقتصادي مناطق روستايي بوده است. شاخص هاي در  اروميه درياچه شدن خشكمثبت 

  .ديزجرود غربي، شاخص هاي اقتصادي، دهستان خشكسالي، خشك شدن درياچه اروميه واژگان كليدي:
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  مقدمه:

 بحـران  بروز در را بااليي رتبه محيطي، زيست تنوع داشتن دليل به جهان كشورهاي ديگر با مقايسه در ايران كشور  

 مـورد  31دهـد  مي رخ جهان در كه طبيعي بالياي نوع چهل از كه اي گونه به است، دارا طبيعي سوانح از ناشي هاي

 از يكـي  كميـاب،  منبعي عنوان به . آب)23: 1393 همكاران، و ملكي ،1378 خاني، ميرزا( است داده رخ ايران در آن

 اساسي و مهم منبع اين. است انسان نياز مورد مكان و زمان هر در زيست محيط ماندگاري و آورنده وجود به عوامل

 عامـل  يك و است داشته بنيادي كاركردي ها، زمينه ديگر توسعه و نواحي و كشورها اجتماعي و اقتصادي توسعه در

 زيستي محيط منابع ترين مهم جمله از. رود مي شمار به زيست محيط و شناسي بوم پايداري و تعادل حفظ، در مهم

 روزافزنـي  طـور  بـه  كه باشند مي ها درياچه و آبي منابع اند، گرفته قرار تخريب مورد ايران در اخير هاي سال در كه

 بـر  تنهـا  نـه  هـا  تاالب و آبي منابع شدن خشك كه پيداست ناگفته. اند گرفته قرار شدن خشك و نابودي معرض در

 بحـران  و مشـكالت  بـروز  و جمعيتـي  تغييرات روي بر بلكه گذارند مي تأثير خود پيرامون جانوري و گياهي حيات

 مسـائل  كـه  گفـت  تـوان  مـي  رو اين از. باشند مي موثر شهري و روستايي مراكز از اعم اطراف منطقه اجتماعي هاي

 و منبـع  تواننـد  مـي  زيرزمينـي  و سطحي هاي آب كاهش و آبي منابع شدن خشك ها آن رأس در و محيطي زيست

 خواهـد  ملـي  امنيت كاهش و منطقه در حيات افتادن خطر به منجر مسئله اين كه باشند انساني و طبيعي آسيب منشاء

 زيسـت  هـاي  بحران نتيجه عنوان به طبيعي و انساني احتمالي مشكالت و ها بحران بروز به توجه دليل همين به. شد

 هاي بحران فراگيرترين زمره در خشكسالي). 2: 1396 همكاران، و فني( باشد مي برخوردار مهمي اهميت از محيطي

 زيسـت  كيفيـت  خدمات و صنعت كشاورزي، هاي سيستم بر تأثير با كه بحراني. است زمين ساكنان گير دامن طبيعي

 جديـد  و لمـس  قابـل  زمـين  كـره  ساكنان براي موضوعي هر از بيش امروزه و دهد مي قرار تأثير تحت را شهروندان

 چـالش  ترين اساسي از يكي آب علت، همين به. كند مي تهديد را انساني تمدن و انسان حيات كه اي گونه به است

 را محيطـي  هـاي  سامانه زيست و ها سامانه وضعيت طبيعت، در انسان مداخالت امروزه. است 21 سده فراگير هاي

 طبيعـي  منابع رويه بي مصرف زمين، شدن گرم طوفان، سيل، مانند هايي ناهنجاري باعث خود كه كرده اختالل دچار

 آب سـطح  شـديد  كـاهش  تأثيرات .)Khosh Akhlaq et al,2013(است گرديده ها درياچه شدن خشك اخيراَ و

 درصـد  30 حـدود . اسـت  شـده  نمايـان  آن پيرامـوني  سـاكنان  معيشت و زندگي بر گذشته هاي سال طي در درياچه

 روسـتاهاي  سـاكنين  زنـدگي  ميان اين در). 72: 1395 ، همكاران و دوست حكيم( هستند روستانشين ايران جمعيت

 5 بـر  بـالغ  جمعيتـي  بـا  روسـتا  3150 و شهر 36 از بيش. شهرهاست از بيش آب به شديد وابستگي دليل به پيرامون

 كـه  هسـتند  روسـتاها  سـاكن  درصـد  60 از بـيش  ميان، اين در كه دارند سكونت درياچه آبريز حوضه در نفر ميليون

 در گذشته ساليان در درياچه آب شديد كاهش به توجه با. است دامداري و كشاورزي بخش در ها آن عمده معيشت

 هـاي  خشـكي  سـطح  افـزايش  آن پيامـد  كـه  گردد مي خشك آينده سال چند تا درياچه كنوني، روند تداوم صورت
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 زمـين  مرور به پديده اين بروز كه است پاييز و تابستان در ويژه به گرم و تند بادهاي وزش مناطق، در شور و نمكين

ـ   ويريكـ  يـت، مرغوب منطقه را به سمت شور شدن و در نها و كشاورزي هاي اداره كـل  ( خواهـد بـرد   يششـدن پ

 تغييـــرات  اروميــه  درياچــه  شـدن  خشــك  داليــل  از يكـي ).21: 1389 ي،غرب يجانآذربا يستز يطحفاظت مح

 هـاي  سـال  بـه  نسبت بارنـدگي ميـزان اخيـر سـال در كـه طـوري به اســت بــارندگي كمبود ويژه بــه و اقليمـي

 حوضـه  در سـدها  احـداث  بارنـدگي،  كمبود به توان مي درياچه شدن خشك ديگر داليل از. است يافته كاهش قبلي

 اروميـه  درياچـه  آبريز حوضه در. كرد اشاره آبي منابع از رويه بي برداشت و مجاز غير هاي حفرچاه و درياچه آبريز

 تعـداد  چنين هم و. باشد مي ساخت دست در سد 10 و شده برداري بهره سد 52ميان اين از كه دارد وجود سد 103

 آبريـز  حوضه اطراف روستاهاي اقتصاد. رسد مي چاه حلقه هزار 120 از بيش به 1398 سال در غيرمجـاز هـاي چـاه

 بـا  همزمـان  و پردازند مي دامداري كار به روستاييان مواقع برخي در و است بوده كشاورزي بخش به مربوط درياچه

 داليـل  جملـه  از شـده  ذكـر  مـوارد . است شده وارد لطمه روستاييان كشاورزي براقتصاد اروميه درياچه شدن خشك

بررسـي اثـرات    كـه  هستيم مسئله اين پاسخ به دستيابي پي در پژوهش اين باشند. در مي اروميه درياچه شدن خشك

 دهسـتان  روسـتاهاي : مـوردي  مطالعـه (پايدار توسـعه  اقتصـادي  هـاي  شـاخص  روي بر اروميه درياچه شدن خشك

  باشد؟ داشته تواند مي تأثيراتي چه)شير عجب شهرستانديزجرود غربي 

  پيشينه پژوهش:

بر  يهاروم چهياخشك شدن در ياثرات منف يلامكان تقلي با عنوان بررس يدر پژوهش )،1397و همكاران( عبدالهي 

 )ياندوآبتان مشهرس ي،(دهستان مرحمت آباد شمالينمونه مورد يگزينكشت جا يبر الگو يدكأبا ت يياقتصاد روستا

ت توسط لگوي كشدر سال هاي اخير با تغيير ا كهاند كه از جمله مناطقي  يدهرس يجهنت ينانجام داده اند به ا

، علت ي باشدكشاورزان و مسئولين امر روبه رو بوده است، منطقه آذربايجان و به خصوص شهرستان مياندوآب م

از  ميه مي باشد. خشكي كه يكيروه و خشك شدن درياچه ااين امر بروز يك دهه خشكسالي در اين منطق

ياري در بس در اين منطقه است، محدود كننده رشد و توليد محصوالت زراعي ودفراگيرترين مشكالت طبيعي موج

بر  يهوماچه اراثرات منفي خشك شدن دري يلاز مناطق جهان مي باشد. لذا هدف از تحقيق حاضر بررسي امكان تقل

 داده است نشان يجدر دهستان مرحمت آباد شمالي مي باشد. نتا ينبر الگوي كشت جايگز يدكأايي با تاقتصاد روست

االتر د روستايي بشاخص(اشتغال، درآمد، توليدات كشاورزي و سرمايه گذاري)بعد پايداري اقتصا 4كه، ميانگين هر 

و شاخص 77/14 يو مقدار ت 63/3نگينبرآورد شده است و در اين ميان شاخص اشتغال با ميا 3از عدد مطلوبيت 

شك شدن آب خثيرات منفي را از تأبيشترين  21/6ينمونه ا تك يو مقدار ت 38/3توليدات كشاورزي با ميانگين

  درياچه اروميه متحمل شده اند. 

غرب و  يدر روستاها يهاروم ياچهخشك شدن در ياقتصاد يامدهايبا عنوان پ ي)، در پژوهش1396و همكاران( گلي

 ياچهاز خشك شدن آب در يناش ياقتصاد يامدهايپ يسهو مقا يلتحل ي،كه بررس يدندرس يجهنت ينشرق آن به ا
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غرب و شرق انجام  ييروستا ين سكونتگاه هايب يگذار يهدرآمد، اشتغال، سرما يبا استفاده از شاخص ها يهاروم

 ييروستا يدر سكونتگاه ها يامدهاپ ينمتفاوت بودن ا ي دهنده نشانپژوهش  ينحاصل از ا يجاست و نتا يافته

  .است يو شرق يغرب

  

آن بر  يرآرال و تاث چهيابحران در ياقتصاد -يو اجتماع ياييبا عنوان ابعاد جغراف ي)، در پژوهش1998( سايكو

مردم  ينا بغذ به يدر دسترس يكه تغييرات اساس مي كند يريگيجه نت يندر جامعه، در كل چن موجود يها يلپتانس

 ياه يماربروز بي ي،زندگ ياستانداردها طحهم چون كاهش س يدر منطقه رخ داده است. سايكو هم چنين موارد

ان اين بحر بط بامرت يو اقتصاد ياجتماع يو مهاجرت به خارج از منطقه را از فرآيندها يرشد نرخ بيكار ي،جسمان

  كند. يبيان م

  مباني نظري:

  توسعه:

 باشد مي رفاه و تعالي بـه دسـتيابي راسـتاي در خود اطراف محيط و منابع با بشر مواجهه ترين پيچيده توسعه  

 هاي پيشرفت اتادبي در ستايش مورد واژگان ترين كليدي از يكي عنوان به توسعه). 53: 1397 همكاران، و ملكي(

  .)Garbie,2016(ت قرار گرفته اس تحليل و تبيين مورد بارها اجتماعي و اقتصادي

  

  توسعه پايدار:

 و كنند مي دهآور بر را خود هاي نياز كشور يك مردم آن طي كه است فرآيندي پايدار، توسعه ميكسل عقيده به 

 سرمايه و كنند رفمص دارد، تعلق آينده هاي نسل به كه منابعي از كه آن بي بخشند، مي ارتقاء را خود زندگي سطح

  ).1392 ديگران، و الواني( دهند هدر به آني هاي خواسته تأمين براي را آتي هاي

  

  پايداري اقتصادي:

ش ترين دانانتخاب آن گزينه اي كه بر اساس به«پايداري اقتصادي را مي توان به اين صورت تعريف نمود:  

  ).1392(حيدري، » اقتصادي موجود باعث رشد اقتصادي وسيع و پايه اي و توسعه اي بلند مدت مي گردد

  

  روستا:

 است اي ناحيه م،اسال جهان جغرافيدانان اصطالح در و اند كرده ذكر قريه و ده فارسي، هاي فرهنگ در را روستا 

 عرصه يك رد انسان اجماعي حيات از شكل اولين روستا ).16:1387 نقوي،( شود مي ها قريه و مزارع شامل كه

  ).142: 1395 همكاران، و لطيفه( است طبيعي

  خشكسالي:
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 بارش مدت لندب ميانگين به نسبت معين اي پهنه بر معين اي بازه بارش كاهش يعني اقليمي معناي به خشكسالي 

  .)133: 1390 مسعوديان،(باشد مي زماني بازه همان در پهنه همان

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه:

رد. قرار دا ميهدرياچه ارو و در كنار) تبريز( استان آذربايجان شرقي  كيلومتري مركز 85در  شير عجبشهرستان   

جمع  1395باشد. جمعيت اين شهرستان بر اساس آمار جمعيت كه در  مي شير عجب  مركز اين شهرستان، شهر

كيلومتري  100ن) در درصد مساحت استا 1٫6كيلومتر مربع ( 738اين شهرستان با وسعت  .باشدنفر مي  آوري شده، 

مت ، از سشهرستان مراغه رشهر، از سمت شرق باهاي اسكو و آذتبريز واقع شده و از سمت شمال با شهرستان

ن شهرستا ات كشوريتقسيم  طبق آخرين مرز است.هم  شهرستان بناب و از سمت جنوب با درياچه اروميه غرب با

چاي(شامل هاي ديزجرود غربي و خضرلو) و قلعههستاندي(شامل هاي مركزشير داراي دو بخش به نام عجب 

دهستان ديزج  باشد.آبادي مي 49شير و  ن)، يك نقطه شهري به نام عجبهاي ديزجرود شرقي و كوهستادهستان

ه اقع شدرود غربي يكي از دهستان هاي استان آذربايجان شرقي است كه در بخش مركزي شهرستان عجب شير و

اوبه،  آغجه/ اوبه چهتپه، خانيان، اق نبرين، گل گوروان،/ گوراوانروستاهاي اين دهستان عبارتند از:  است. اسامي

استان آذربايجان  ماريشير، دانالو، مهراباد، هروان(منبع: سرش عجب03 بواللو، چوپانكره، رحمانلو، قبادلو، پادگان

  .)1395، شرقي

  

  شناسي پژوهش:  روش

خشك شدن درياچه اروميه بر روي شاخص هاي اقتصادي توسعه پايدار(  سي اثراتربرهدف كلي اين تحقيق   

است. روش تحقيق به صورت پيمايشي  مطالعه موردي: روستاهاي دهستان ديزجرود غربي شهرستان عجب شير)

جهت جمع آوري اطالعات به منطقه روستايي انتخاب شده به انجام شده است و از نوع توصيفي تحليلي است. 

خشك شدن درياچه اروميه بر روي شاخص  اثراتمراجعه شد. به منظور بررسي  مجاورت به درياچه اروميهجهت 

از ميان مولفه هاي اقتصادي توسعه پايدار( مطالعه موردي: روستاهاي دهستان ديزجرود غربي شهرستان عجب شير) 

 اشتغال، افزايش ميزان كاهشن آن هايي را كه به نظر كارآمدتر به نظر مي رسيد انتخاب شد از جمله هاي گوناگو

دراين در اين پژوهش استفاده شد. انداز  پس و گذاري سرمايه كاهشدرآمد و  كاهش و بيكاري نرخ فقر، افزايش

، 2، كم امتياز 3، متوسط امتياز 4، زياد امتياز 5سوالي ليكرات استفاده شد كه خيلي زياد امتياز  5پژوهش از طيف 

جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، شامل روستاييان ساكن در منطقه ، تعلق گرفت. 1خيلي كم امتياز 

با توجه به مشخص بودن  .نفرمي باشد 515كه برابر با  استغربي شهرستان عجب شير  ديزجرود دهستانروستايي 
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كه مقدار اشتباه مجاز يا ) 71/372جامعه آماري مورد مطالعه از فرمول كوكران براي استخراج حجم نمونه آماري (

انتخاب شد. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق  373. درصد است و براي دقت بيشتر حجم نمونه /05درصد خطا 

ود و روايي صوري پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد تأييد قرار گرفت و جهت تعيين روايي پرسشنامه ساخته ب

نظر در حيطه موضوع مورد مطالعه دانشگاه محقق اردبيلي تهيه شده از نظر تني چند از اعضاي هيات علمي صاحب

لفاي كرونباخ ، استفاده شد كه مقدار آلفاي استفاده گرديد. هم چنين براي تعيين پايايي كمي پرسشنامه نيز از ظريب آ

حال در اين قسمت از اين پژوهش به منظور به دست آوردن  سنجش ديدگاه  محاسبه شد. 86/0تا  70/0ذكر شده 

اي تك نمونه  Tها و واريانس و آزمون هاي آماري ميانگين پاسخهاي ذكر شده از آزمونساكنان در خصوص مولفه

  استفاده شد.

  

  هاي پژوهش  مولفه معرفي

 ميزان كاهش(شاخص 4 اقتصادي مولفه براي پژوهش اين در كنيد، مي مشاهده) 1(شماره جدول در كه طور همان 

 و) انداز سپ و گذاري سرمايه كاهش و درآمد كاهش و بيكاري نرخ افزايش درآمد، كاهش و فقر افزايش اشتغال،

  است. شده مطرح هايي، متغير شاخص هر با متناسب نيز

  ): شاخص ها و گويه هاي اقتصادي1جدول (

  .1399منبع: جمع بندي از بررسي هاي نگارنده، 

  

  متغييرها  شاخص  مولفه

ي
اد

ص
اقت

  

اي ديگر در هافزايش شغل  -ل در بخش (كشاورزي)كمبود اشتغا -كاهش درآمد  كاهش ميزان اشتغال

  ميان اهالي روستا.

ه فقر مربوط ب –مهاجرت از روستا  –اهش كيفيت زندگي ك-افزايش فقرمنجر به   افزايش فقر

  خشكسالي.

 وكاهش درآمد  -كاهش پس انداز وكاهش درآمد  -افزايش بيكاران در روستا  افزايش نرخ بيكاري و كاهش درآمد

  افزايش نرخ بيكاري.

ي سرمايه گذار -كاهش پس انداز باعث كاهش سرمايه گذاري مي شود  كاهش سرمايه گذاري و پس انداز

  رآمد و سرمايه گذاري.دكاهش  -روستاييان در شهر ها



  پرست و بساكدين                       

210 

 

  خشك شدن درياچه اروميه بر كاهش ميزان اشتغال روستاييان: بررسي اثرات

 ررسيبرتباط گويه با توجه به اهميت موضوع و اسه  ، كه پژوهش انجام شده است ازروستايياناز نگاه 

 شغل فزايشا هاي چونميانگين گويهروستاييان،  اشتغال ميزان كاهش بر اروميه درياچه شدن خشك اثرات

 گين از طرف) كمترين ميان70/3با ( درآمد) بيشترين و كاهش 87/3با (روستا  اهالي ميان در ديگر هاي

به  ستا با توجهرو اهالي ميان در ديگر هاي شغل افزايش ترين ميانگين يعنيپاسخ داده شد. باال روستاييان

يرا ز ،رددشغل ها مي گ يراهالي روستا به سا كشاورزان و آب در بخش كشاورزي، باعث روي آوردنكمبود 

ي) كه طبيع برخي از مشاغل درآمد بااليي نسبت به شغل كشاورزي دارند از طرف ديگر مخاطراتي(مخاطرات

ه در كاست براي بخش كشاورزي در مراحل كاشت تا برداشت ممكن است كشاورزان را تهديد كند محتمل 

  ).2جدول(ساير مشاغل وجود نداشته باشد

  هاي مولفه كاهش ميزان اشتغالهاي بدست آمده مرتبط با گويه): ميانگين و رتبه پاسخ2جدول(

  رتبه  واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  گويه ها

  3  27/1  12/1  70/3  كاهش درآمد

  2  36/1  16/1  79/3  كمبود اشتغال در بخش (كشاورزي)

  1  22/1  05/1  87/3  روستا اهالي ميان در ديگر هاي شغل افزايش

  .1399 پژوهش، هاي يافته: منبع

  

  فقر روستاييان: خشك شدن درياچه اروميه بر افزايش بررسي اثرات

 اثرات بررسي گويه با توجه به اهميت موضوع و ارتباط 4از نگاه روستاييان، كه پژوهش انجام شده است از   

 ميان ي درخشكسال به مربوط هاي چون فقرفقر روستاييان، ميانگين گويه افزايش بر اروميه درياچه شدن خشك

ستاييان پاسخ داده شد. ) كمترين ميانگين از طرف رو66/3فقر با ( افزايش به ) بيشترين و منجر92/3با (روستا  اهالي

 بخش كشاورزي، روستا با توجه به كمبود آب در اهالي ميان درخشكسالي  به مربوط فقرباالترين ميانگين يعني 

ياري ش هاي آباز رو . با توجه به اين كه اكثر كشاورزان اين منطقهكاهش درآمد و ساير عوامل تاثير گذار مي باشد

قر درآمد ف كمبود كه درآمد اين قشر داشته باشد برسنتي استفاده مي كنند كمبود آب مي تواند اثرات قابل توجهي 

  ).3(جدولبه دنبال خواهد داشت مادي را
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  هاي مولفه افزايش فقرهاي بدست آمده مرتبط با گويه): ميانگين و رتبه پاسخ3جدول(

  رتبه  واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  گويه ها

  4  33/1  15/1  66/3  فقر افزايشمنجر به 

  3  15/1  07/1  82/3  زندگي كيفيت كاهش

  2  04/1  02/1  91/3  روستا از مهاجرت

  1  07/1  03/1  92/3  فقر مربوط به خشكسالي

  .1399 پژوهش، هاي يافته: منبع

  

  درآمد روستاييان: كاهش و بيكاري نرخ خشك شدن درياچه اروميه بر افزايش بررسي اثرات

 ثراتا ط بررسياز نگاه روستاييان، كه پژوهش انجام شده است از سه گويه با توجه به اهميت موضوع و ارتبا  

 درآمد كاهش هاي چوندرآمد روستاييان، ميانگين گويه كاهش و بيكاري نرخ افزايش بر اروميه درياچه شدن خشك

روستا با  در بيكاري نرخ افزايش و درآمد كاهش) بيشترين و 71/3با (روستا  اهالي ميان در انداز پس كاهش و

انداز  پس كاهش و درآمد ميانگين يعني كاهش) كمترين ميانگين از طرف روستاييان پاسخ داده شد. باالترين 58/3(

  .)4(جدولباشدكمبود اشتغال و سرمايه الزم براي پس انداز مي روستا با توجه به  اهالي ميان در

  درآمد كاهش و بيكاري نرخ افزايشهاي مولفه هاي بدست آمده مرتبط با گويه): ميانگين و رتبه پاسخ4جدول(

  رتبه  واريانس  معيارانحراف از   ميانگين  گويه ها

  2  13/1  06/1  65/3  افزايش بيكاران در روستا

  1  50/1  22/1  71/3  كاهش درآمد و كاهش پس انداز

  3  35/1  16/1  58/3  كاهش درآمد و افزايش نرخ بيكاري

  .1399 پژوهش، هاي يافته: منبع
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  روستاييان:انداز  پس و گذاري سرمايه خشك شدن درياچه اروميه بر كاهش بررسي اثرات

 ثراتا ط بررسياز نگاه روستاييان، كه پژوهش انجام شده است از سه گويه با توجه به اهميت موضوع و ارتبا  

 و درآمد اهشهاي چون كانداز روستاييان، ميانگين گويه پس و گذاري سرمايه كاهش بر اروميه درياچه شدن خشك

) كمترين 54/3ا (بها  شهر در روستاييان گذاري بيشترين و سرمايه) 73/3با (روستا  اهالي ميان در گذاري سرمايه

 هاليا ميان در گذاري سرمايه و درآمد باالترين ميانگين يعني كاهش. ميانگين از طرف روستاييان پاسخ داده شد

آب  گرااشته و بوده، زيرا اكثر جمعيت اين منطقه به شغل كشاورزي اشتغال دروستا با توجه به كمبود اشتغال 

ندگي زهي بر درياچه خشك گردد درآمد كشاورزان با كاهش شديدي رو به رو شده و اين عامل تاثيرات قابل توج

ديده عشكالت مردم خواهد داشت و آنان سعي خواهند كرد به شغل ديگري روي آورند كه با توجه به درآمد كم م

  .)5(جدولاي براي آن ها به وجود خواهد آمد

  انداز پس و گذاري سرمايه كاهشهاي مولفه هاي بدست آمده مرتبط با گويهو رتبه پاسخ): ميانگين 5جدول(

  رتبه  واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  گويه ها

  2  71/1  30/1  71/3  كاهش پس انداز باعث كاهش سرمايه گذاري مي شود

  3  00/2  41/1  54/3  سرمايه گذاري روستاييان در شهر ها 

  1  62/1  27/1  73/3  سرمايه گذاريكاهش درآمد و 

  .1399 پژوهش، هاي يافته: منبع

  

-هه ترتيب مولفبميانگين بدست آمده نشان دهنده اين است كه  از اي و اختالفتك نمونه tنتايج حاصل از آزمون 

با  انداز پس و گذاري يهسرما كاهش،  -39/4 درآمد كاهش و بيكاري نرخ افزايش،  -57/4با  فقر افزايشهاي 

ولفه هاي ذكر شده در مو اروميه  درياچه شدن خشك اثراتدرصد بيانگر  -59/3با اشتغال  ميزان كاهشو   -95/3

ري ا معناداولفه هممنطقه مورد مطالعه است. و همچنين سطح معناداري آزمون نيز قابل مشاهده است كه براي تمامي 

  دهد.  و كامل را نشان مي فينم
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 پژوهشتك نمونه اي براي شاخص هاي   tآزمون): تحليل آماري 6جدول(

  .1399منبع: يافته هاي پژوهش، 

  

  نتيجه گيري:

ي، زيبا اقتصاد مي آيد كه مي تواند در زمينه هايدرياچه اروميه جزء با ارزش ترين اكوسيستم ها به حساب    

ي وستاهارشناختي، تفريحي و... نقش مهم داشته باشد و هم چنين تأثير منفي كه خشك شدن اين درياچه بر 

يست صادي و زي، اقتپيراموني خود بر جاي مي گذارد. به همين دليل توجه به مسئله توسعه پايدار از ابعاد اجتماع

دالهي وسط عبتديگر اين پژوهش با پژوهش هاي انجام گرفته  و از جهاتي محيطي خود نقش مهمي را ايفا مي كند

  ) رابطه مثبت و همسويي دارد.1998و سايكو () 1396)، گلي و همكاران(1397اران(و همك

  پيشنهادات:

  .گردشگر جذب براي درياچه كنار در ها تفرجگاه و ها مكان ايجاد

 هاي نهزمي در فعاليت و دستي صنايع هاي زمينه در اشتغال براي دولت طرف از تسهيالت و بودجه اختصاص

  .اقتصادي رونق براي گردشگري

  .شغل اين از حمايت و آرتميا پرورش به مردم تشويق

  

 شاخص

 3عدد مفروض: 

 درصد 95با سطح اطمينان 

 معنا داري بيشترين كمترين اختالف از ميانگين درجه آزادي Tآماره 

 000/0 -08/0 -30/0 -19/0 372  -59/3 اشتغال ميزان كاهش

 000/0 -13/0 -32/0 -23/0 372  -57/4 فقر افزايش

 000/0 -13/0 -36/0 -24/0 372 -39/4 درآمد كاهش و بيكاري نرخ افزايش

 000/0 -14/0  -41/0 -27/0 372 -95/3 انداز پس و گذاري سرمايه كاهش
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 محصوالت لپو موقع به دادن و دولت توسط اروميه درياچه حاشيه در ساكن روستاييان كشاورزي محصوالت خريد

  .ها آن به

  

  منابع:

  .21صفحه  ،))يغرب يجانآذربا يستز يطاداره كل حفاظت مح((. )1389 .(يهاروم ياچهجامع در يريتبرنامه مد

  

 يهنه هاپ ييفضا يلتحل(( .)1395.(ينظر بدالحميدو ع يمراد ،حمودم ؛يرستم، اهبختيش ؛اسريدوست،  حكيم

 ييوستار ي: سكونتگاه هايمطالعه مورد ي،مناطق مرز ييروستا يسكونتگاه ها يتيو فعال يستيز يرخطر پذ

  .71-92 ، صص99 . ش25سال  يايي،اطالعات جغراف يپژوهش يفصلنامه علم ،))يرمندشهرستان ه

  

  رخش.، تهران: آذ))مباني و مفاهيم توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري((. )1392.( هانگيرحيدري، ج

 ياچهخشك شدن در ياثرات منف يلامكان تقل يبررس((. )1397. (فرج زاده اطمهو ف يوالئ ،حمدم ؛بداهللاع ي،عبداله

تان شهرس ي،لاد شما: (دهستان مرحمت آبينمونه مورد يگزينكشت جا يبر الگو يدبا تاُك ييبر اقتصاد روستا يهاروم

  .131- 150 ، صص1 . ش1 سال ي،و روابط انسان يا، جغراف)))ياندوآبم

  

 يهناح يانو انس يعيطب يستز يطمح يريپذ يببر آس يهاروم ياچهدر ياثرات خشك يبررس(( .)1396.(هرهز ي،فن

  .1-16 ، صص 58. ش2 سال يست،ز يطمح يجيترو يفصلنامه علم ،))يرامونپ

  

در  يهاروم چهياخشك شدن در ياقتصاد يامدهايپ).((1396.(يديجد يصادق الهام نژاد و يرانا، امينر ؛ليع ي،گل

  .113-136 ، صص19 . ش6 سال يي،، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا))غرب و شرق آن يروستاها

  

 يتگاه هاسكون يداريموثر بر ناپا يعوامل اقتصاد(( ).1395.( يجعفر حميدو  يجهان ،هديم ؛اهيدن لطيفه،

  .85-102 ، صص1 . ش19 سال فصلنامه روستا و توسعه، ))،شهرستان دماوند ي: مطالعه موردييروستا

  

  توس، مشهد. يعهانتشارات شر يران،ا يآب و هوا ).1390.(بوالفضلا مسعوديان،

  

تصاد منطقه توسعه اق يشاخص ها ييفضا يلتحل).((1397.(فر يكامل هرافر و ز يكامل ،حمد جوادم ؛عيدس ملكي،

  53- 64 ، صص27. ش 8 سالفضا،  ياييجغراف يشمجله آما ،))يشرق يجاندر استان آذربا يا
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ورز در برابر كشا يخانوارها يسنجش توان سازگار(( ).1393.(كشاورز رضيهو م يزرافشان ،يومرثك ؛اهرهط ي،ملك

 . ش3 الس يي،ااقتصاد فضا و توسعه روست يه، نشر))مورد: دهستان درود فرامان در شهرستان كرمانشاه يخشكسال

   123-138، صص7

  

، 13 ش يمه،امه بفصلن ،)) يرانبار آن در ا يانو آثار ز يلس يسكر يلو تحل يهتجز(( ).1378.(توساآ يرزاخاني،م

  .30-37 صص

  

  نور. يام، تهران، انتشارات دانشگاه پ5چاپ  يي،روستا يجامعه شناس ).1387.(عمت اهللان نقوي،
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