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  چكيده

. باشداقتصاد شهري مي در كيفيت زندگي مهاجران در روستاهاي خوابگاهي نقش بررسي تحقيق از هدف
 مطالعات اسنادي،از  اطالعات گردآوري تحليلي و جهت -توصيفي تحقيق روش و كاربردي تحقيق نوع

 استنباطي آمار و توصيفي آمار از استفاده با هم اطالعات تحليل تجزيه و استفاده شده است ميداني و ايكتابخانه
عاشق, الواچ و آماري نيز روستاهاي قزلجامعه انجام گرفته است.) رگرسيون و اسپيرمن همبستگي هايآزمون(

نفر جمعيت  17081داراي  1395باشد كه طبق سرشماري سال تپه از بخش مركزي شهرستان اروميه ميگوگ
خانوار جهت انجام تحقيق انتخاب شدند و  282خانوار بوده است كه براساس فرمول كوكران تعداد  4472و 

در انتخاب خانوارها از روش كيفي هدفمند (گلوله برفي) استفاده شده و خانواهاي انتخاب شدند كه هر روز 
 مشاغل و خوابگاهي روستاهاي جمعيت فردي هايويژگي دهد، بينمي نشان نتايج اند.مد داشتهبه شهر رفت و آ

 داريمعني رابطه خوابگاهي روستاهاي در آنها زندگي كيفيت و مهاجرين درآمد سطح شهري و بين كاذب
چنانچه افزايش  دارد. همچنين شاخص كيفيت زندگي تĤثيرات متفاوتي در اقتصاد شهر اروميه داشته است. وجود

كيفيت زندگي و بهبود وضعيت زندگي مهاجران موجب افزايش اشتغال در مشاغل مختلف مانند دست فروشي 
هاي امالك، بنگاه هاي ماشين، خرده فروشي و غيره شده است و افزايش و پيله وري، سيگار فروشي، بنگاه

در شهر (خريد و اجاره خانه، مغازه، صنايع، گذاري مشاغل موجب افزايش درآمد مهاجران و در نتيجه سرمايه
  كارگاه توليدي و غيره) و افزايش ميزان توليد و بهبود خدمات شهري به شهرنشينان شده است.

  : روستاهاي خوابگاهي، توسعه اقتصادي، شهرستان اروميه، مشاغل كاذب، مناطق روستاييهاكليد واژه
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  مقدمه
كالبدي با شهر از امكانات، -دليل نزديكي مكاني و وابستگي فضايي روستاهاي واقع در پيرامون شهرها به

باشند كه در ديگر روستاها به چنين شدتي وجود هاي متعددي برخوردار ميها و چالشها، فرصتمحدوديت
ها و خدمات شهري ندارد. استقرار در پيرامون شهر و بهرمندي از شبكه ارتباطي مناسب، استفاده از زيرساخت

كند (خراساني و رضواني، هاي اقتصادي و فرهنگي براي اينگونه از روستاها را امكان پذير ميويژه در زمينهبه 
). فرصت هاي شغلي، عمدتاً در بخش خدمات، زمينه تامين درآمد و كار را براي ساكنين روستاهاي 56: 1392

اند. يافته "خوابگاهي"ن روستاها، كاركردي اي كه گروهي از ايواقع در حريح شهرها، فراهم آورده است، به گونه
در اين ميان عامل مهاجرت از روستا به شهر، به ويژه در مورد روستاهاي خوابگاهي تاثير تعيين كننده دارد 

اي با قرار گرفتن روستاهاي اطراف شهرهاي مركزي و حاشيه). همچنين، 1: 1387(بنياد مسكن انقالب اسالمي، 
هاي اي در حوزهدر خدمت رفع نيازهاي شهرهاي مركزي و حاشيه اركردهايي رادر حوزه نفوذ شهري ك

) و 37: 1392رضواني، ( گيرندفرهنگي، كالبدي، خدماتي و خوابگاهي بر عهده مي جغرافيايي، اداري، سياسي،
ادي (ش گيرندمورد استفاده قرار مي »به عنوان خوابگاه و محل سكونت جمعيت اضافي شهرها اين روستاها«

  ).26: 1390طلب و همكاران، 
هاي كه به دليل افزايش جمعيت در روستاهاي خوابگاهي مطرح است، كيفيت زندگي ساكنان يكي از بحث

، از يك سو، به سبب نزديكي خوابگاهيروستاهاي طوري كه، ). بهSlavuj, 2011: 100در اين مناطق است (
مشكالتي روبرو  از سويي ديگر، به دليل همين نزديكي، بابرند و بهره مي با شهر از بعضي مزايا و خدمات

 ها و روستاهاي خوابگاهي، مهاجرپذيري،گذارد. توسعة شهركمي هستند كه بر كيفيت زندگي و زيستشان تأثير
روستاهاي هستند و از اين هاي از ويژگي نامشخص بودن مرز شهر و روستا، آميختگي اجتماعي و قوميتي

مساكن نامناسب و ناامن، نبود  توان به خطرات كالبدي مربوط به سكونت درالت آنها ميو مشك هامحدوديت
و سطح  از انواع خدمات رفاهي و تسهيالت زيربنايي و كيفيت نازل زندگي حداقل بهداشت محيط، محروميت

 و پذير، اجتماعي است كه مسكن مناسب، خدماتزيست پذيري پايين اشاره كرد؛ چرا كه اجتماعزيست
پور و (جمعه تنّوع فرهنگي را فراهم آورد هاي حمل و نقل كافي، آموزش وهاي اجتماعي و گزينهحمايت

فردي و مشاركت مدني و اجتماعي ساكنان را فراهم  . اين شرايط، در مجموع، استقالل)50: 1392طهماسبي، 
  ).AARP, 2005: 2د (آورمي

 سابقهبيرشد ن گفت كه، در كشورهاي در حال توسعه نيز، توادر زمينه كيفيت زندگي در نواحي شهري مي
حاصل اين  .را تضعيف كرده است فيزيكي شهرها را گسترش داده و توسعه كيفي هايمحدوديت، شهرنشيني

طور كلي پايين آمدن و به هاي شهريزيست و رشد مكانتوسعه ظهور نابرابري، فقر گسترده، آلودگي محيط
عبارت ديگر روند شتابان شهرنشيني در كشورهاي ). بهLotfi et al, 2011: 232( استسطح كيفيت زندگي 

هاي پس از جنگ جهاني هاي عيني توسعه (رشد) به ويژه در سالدر حال توسعه با تاثير صرف بر روي جنبه
جهان سوم دوم، نه تنها دستيابي به توسعه را مقدور نساخت، بلكه بر نابساماني كيفيت عيني و ذهني شهرهاي 

). مطالعه كيفيت زندگي و شناسايي عوامل موثر بر آن به شناسايي مناطق 51: 1391افزود (رهنمايي و همكاران، 
هاي مردم در زندگي خود، تاثير عوامل اجتماعي و جمعيتي بر كيفيت مشكل ساز، علل نارضايتي مردم، اولويت

تواند كمك كند ا در رابطه با كيفيت زندگي ميها و راهبردهزندگي؛ و بررسي و ارزيابي كارايي سياست
)Shoeibi et al, 2014: 39ريزي و گذاران بينش ارزشمندي به منظور برنامهريزان و سياست) و به برنامه
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تواند براي بازبيني ). نتايج حاصل از مطالعات كيفيت زندگي ميChen et al, 2016: 51دهد (توسعه ارائه مي
هاي هاي آينده، و در نتيجه، براي رسيدن به اهداف برنامهو برنامه قبلي و طراحي سياست هاي سياسياستراتژي

). دسترسي به كيفيت زندگي مطلوب و كاهش فاصله بين Shoeibi et al, 2014: 39توسعه استفاده شود (
 ,Babaei et alريزان شهري است (گيرندگان و برنامهوضع موجود و وضع مطلوب دغدغه همه تصميم

). بنابراين، روند بررسي كيفيت زندگي و كاهش فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب در 387 :2013
  مناطق مختلف شهرها و مناطق پيرامون آنها از جمله روستاهاي خوابگاهي از ضروريات است. 

لحاظ ساختار همچنين ذكر اين نكته نيز قابل توجه است كه، كالن شهرها با گسترس خود تاثيراتي را از 
جمعيتي، كاركردي، اقتصادي و نيز تغييرات مورفولوژيكي از طريق رشد و گسترش كالبدي بر روي روستاها 

توان گذارند ولي خود اين روستاها نيز داراي تاثيراتي بر روي كالن شهرها هستند يكي از اين تاثيراتي كه ميمي
هاي مكاني دارد تفاوت) بيان مي1392). رضواني (8: 1393به آن اشاره نمود تاثير اقتصادي است (موسائي، 

اندازهاي شهري و روستايي شده و در اين رابطه هريك از شهرها و منابع اقتصادي موجب اختالف در چشم
اي خود را گرفته و نقش و عملكرد خود را نيز از همان شرايط باز يافته روستاها بافت اقتصادي خاص منطقه

دارد كه در اين ميان، هر چند مراكز شهري از نظر اقتصادي ) عنوان مي1389). شكويي (1392است (رضواني، 
اي و از آن جمله مبادالت تجاري هاي مبادلهبه حوزه نفوذ خود وابسته است، اما در روابط شهر و روستا، فعاليت

ناسب براي توليدات و كاالهاي رود، در اين ميان، وجود بازارهاي مشمار ميو اشتغال مهاجران اساس كار به
هاي شغلي فراوان در شهرها از جمله مواردي هستند كه كشاورزي، به جهت وجود تنوع توليد، وجود فرصت

  ). 285: 1389بر روابط شهر و روستا تأثير گذارند (شكويي، 
شهر  ).1 :1395(تمجيدي،  اين پديده در ايران طي نيم قرن اخير با برجسيگي زيادي همراه بوده است

نفر جمعيت، دهمين شهر پرجمعيت ايران و دومين شهر  736224 با 1395طبق سرشماري سال كه اروميه، 
يك كالنشهر در حال تبديل شدن به) و 1395(مركز آمار ايران،  آيدشمار ميغرب ايران بهپرجمعيت منطقه شمال

اي كه در گسترش سطح داشته، به گونه طي سه دهه اخير رشد شتاباني در افزايش جمعيت و همچنينو  است
شان در هاي زراعي، باغي و مراتع پيراموناين شهر طي دوره مذكور هشت روستا را با تمام زمين خزش پيوسته

بافت خود ادغام كرده است. عالوه بر اين خزش شهري منفصل اين شهر منجر به تورم جمعيتي و رشد 
اين تحرك و جابجايي فضايي جمعيت (مهاجرت معكوس) به  گاه شدت كه روستاهاي پيراموني شده است

. كننداي است كه برخي از اين روستاها با تغيير كاركرد، به صورت روستاهاي خوابگاهي خود نمايي ميگونه
بندي در رده نيز در نزديكي اروميه قرار گرفته و از لحاظ تقسيم "گوگ تپه، الواج و قزل عاشق"روستاهاي 

توانند پديدآورنده شرايطي باشند كه بر حوزه هايي از شهر اروميه بگاهي قرار دارند كه ميروستاهاي خوا
تواند اثرات مختلفي در اثرگذار هستند، كه با توجه به تمركز اين مطالعه بر حوزه اقتصادي، اين تاثيرات مي

ر اين پژوهش با در نظر گرفتن اقتصاد شهر اروميه و كيفيت زندگي مردم اين روستاها داشته باشد. بنابراين، د
سه روستاي (گوگ تپه ، الواج و قزل عاشق) به عنوان مطالعه موردي تالش خواهد شد تا تاثيرهاي اقتصادي 

اند، مورد بررسي قرار گيرد. را كه روستاهاي خوابگاهي بر اقتصاد اروميه و كيفيت زندگي مهاجران گذاشته
هاي فردي جمعيت ) آيا بين ويژگي1هاي زير پاسخ دهد: اسخكند به پهمينطور تحقيق حاضر تالش مي

) آيا بين سطح درآمد مهاجرين و 2روستاهاي خوابگاهي و مشاغل كاذب شهري رابطه معناداري وجود دارد؟ 
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زندگي مهاجران اثرات ) آيا كيفيت3كيفيت زندگي آنها در روستاهاي خوابگاهي رابطه معناداري وجود دارد؟ 
 بعاد مختلف اقتصاد شهري در محدوده مورد مطالعه دارد؟متفاوتي در ا

  مباني نظري و پيشينه تحقيق
  كيفيت زندگي -

 منظر از Qolو  آمده چگونگي مفهوم به Qualityو  چه و چيزي معني به )Qual( التين در كيفيت واژة

 متفاوت و يگانه، و ويژه فرد، هر براي كه است آن هايتفاوت دربرگيرنده و زندگي معني چگونگي به واژگاني

). اصطالح كيفيت زندگي، در پايان جنگ جهاني دوم 12: 1392يگانه و همكاران، (محمدي است ديگران با
 .)Chen et al, 2016: 50ابداع شد و اين مفهوم در كنار شهرنشيني و جهاني شدن توسعه يافته است (

ي ميالدي وارد مباحث علمي اروپاي غربي و آمريكا 1960مفهوم كيفيت زندگي به عنوان رشته جداگانه از دهه 
اولين آثار در اين زمينه، چه از نقطه نظر رواني و چه  و. )Pukeliene & Viktorija, 2009( شد شمالي
داناني كه پيرامون تفاوت توسط جغرافي1970معرفي شد، عالوه بر اين در دهه  1960دهه  محيطي، درزيست

هايي، و به تمركز بر كيفيت زندگي فردي و شاخص كردند معرفي شدندمطالعه ميهاي اجتماعي فضايي شاخص
مانند درآمد، دارايي، اشتغال، وضعيت مسكن و كيفيت محيط زيست در محل سكونت و فرصت تفريح و 

). ديويد اسميت اولين جغرافيداني بود Kladivo & Halas, 2012: 49گذراندن اوقات فراغت پرداختند (
 ,Fahraji Azad et alرد كيفيت زندگي، رفاه و عدالت اجتماعي، او در جغرافيا صحبت كرد (كه در مو

2015: 32 .(  
در مورد تعريف كيفيت زندگي اتفاق نظر وجود ندارد؛ در واقع ، يك مفهوم چند وجهي است كه اغلب از 

 ,Maransباشد (تري ميدقيقگيرد و به دنبال تعريف مداران مورد استفاده قرار ميها و سياستسوي رسانه

). سازمان بهداشت جهاني، كيفيت زندگي را به معناي درك فردي هر فرد از موقعيت خود در زندگي 47 :2015
در بستري از فرهنگ ها و ارزش هاي اجتماعي كه فرد در آن زندگي مي كند و داراي، انتظارات مي باشد 

يارد روابط خانوادگي، وضعيت مالي و اشتغال ، روابط ). از نظر الRana et al,2009:14كند (تعريف مي
فرد در جامعه، آزادي فردي و ارزش هاي شخصي نشان دهنده كيفيت زندگي هر فرد مي باشد 

)layard,2005:7 در حال حاضر، بيشتر محققان مفهوم كيفيت زندگي را به عنوان يك مفهوم ذهني و چند .(
  ).Quaghebeur,2004:78; Bartlett et al ,2010:14بعدي مي دانند (

 ؛دارد وجود متخصصان بين توافقي ادراكي است، زندگي كيفيت تعريف در كه نظرهايي اختالف رغمعلي
 هايشاخص سرفصل دو در اين مورد تحت مطالعات تمامي كه است اين است، مسلم ادراك در اين آنچه

). رويكرد ذهني بر احساسات، 95-94: 1388، (رضواني و همكاران گيرند صورت مي ذهني هايشاخص و عيني
كند تا هاي مورد مطالعه، تمركز دارد. رويكرد عيني تالش ميادراكات، عقايد و حاالت ذهني افراد يا گروه

هاي قابل اندازه گيري و يا قابل مشاهده تحقيقاتي بر روي كيفيت زندگي بر اساس طيف گسترده اي از شاخص
باشد و به تركيب هر حيطي انجام دهد. جغرافيدانان دريافتند اين اصطالح پيچيده ميمدر يك فرد و بعد زيست

 شكل بدين آن سنجش). زيرا Kladivo & Halas, 2012: 49دو روش ذكر شده در باال تاكيد كردند (

(رضواني و  كند تر استفادهقابل اطمينان و اعتماد قابل اطالعات به رسيدن براي رويكرد هر دو توان از تواندمي
  ).95: 1388همكاران ، 
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به دورة  دهندة آن، با توجه ها و عوامل تشكيلزمان و مكان است و مؤلفه كيفيت زندگي، به شدت، متأثر از
پيرامون شهرها هاي كيفيت زندگي مردم و مكان زماني و مكان جغرافيايي، فرق خواهند كرد. در اين ميان،

 وابسته است: ميزان در دسترس بودن مشاغل با دستمزد مناسب، ل زياديبه عوام اي شهرها)حاشيه روستايي(
پور و طهماسبي، (جمعه محيط طبيعي، امنيت دسترسي به خدمات مهمي چون آموزش، بهداشت، سالمت،

يك اندازه، به اين نيازها وابسته هستند؛ اما مقياس كوچك  اين در حالي است كه مردم شهر نيز، به ).50: 1392
كافي در بخش كشاورزي فاصله و  ، نبود تنوع شغل و درآمدپيرامون هاي روستاييم اندك سكونتگاهتراك و

كارآمد، اجراي سياست هاي مناسب و سيستم حمل و نقلسكونتگاهي، عدم وجود راه دوري از ساير مراكز
). در همين Bullock, 2004: 22( كندتر ميروستايي را پيچيده هاي ضروري براي احياي كيفيت زندگي

ريزان شهري براي افزايش كيفيت زندگي در مناطق و محالت و هايي كه طراحان و برنامهراستا، ويژگي
هاي فيزيكي مانند ويژگي -1ريزي بايد به آنها توجه كنند عبارتند از: روستاهاي پيرامون شهرها به هنگام برنامه

 -2روها، فضاي سبز و مناطق مهم و برجسته. ا، پيادههها، خياباناندازه و موقعيت بلوك شهري، ساختمان
 -3ها، مدارس، اماكن ورزشي، فرهنگي و بازار. هاي خرده فروشي، فضاي پاركينگدسترسي مناسب به مغازه

ارتباطات شامل  -4هاي بهداشتي، بهداشت فردي و سالمت محيط زيست و ايجاد امنيت. دسترسي به مراقبت
 (Białowolska, 2016: 88)آزادي شامل آزادي بيان، حريم شخصي  -5باطات. آوري اطالعات و ارتفن

 اقتصاد شهري - 

اي يك حوزه مطالعاتي است كه هدف آن درك ارتباط بين در ميان علوم اقتصادي، اقتصاد شهري و منطقه
 جغرافيا تقاطع مبناي بر شهري ). اقتصادIoan-Franc, 2015: 701فضاي خانه و زندگي اقتصادي است (

: 1393پردازد (موسائي، مي كمياب منابع به با توجه افراد هايانتخاب بررسي به شود. اقتصادمي تعريف اقتصاد و
كاال و (اقتصاد شهري به مسائل مهمي همچون تخصيص عوامل توليد و توزيع درآمد واقعي ). همچنين، 2

). انتشار كتاب 1: 1390(صفري و حاتمي،  پردازدداخل و بين مناطق شهري، به طور علمي مي در )خدمات
اي علمي با بنيان توان نقطه آغازين اقتصاد شهري با عنوان رشتهرا مي» مكان و كاربري اراضي«آلنسو با عنوان 

هاي اقتصاد خرد در رشد كرد، از پيشرفت 1970و  1960هاي نظري سازگار دانست. اقتصاد شهري كه در دهه
توان گفت، زبان مند شد. ميها و بازارها بهرههاي غني تحليل رفتار مصرف كننده، بنگاههاي گذشته و ابزاردهه

ي هاي بود كه در نظريه اقتصاد خرد، در دورهتحقيقات نظري در باره اقتصاد شهري تا حدودي حاصل پيشرفت
  ). 6: 1388زنوز، بعد از چنگ جهاني دوم صورت گرفته بود (هادي

 كشاورزي (يا هايفعاليت يابي) مكان1 به توانمي اقتصادي) هايمدل همان ده (ياش مطرح هاينظريه از

وبر  آلفرد توسط كه صنايع يابيمكان )2 شده مطرح تونن وان آلماني اقتصاددان توسط بازار) كه تا فاصله-
 خدمات يابيمكان مدل در نمود اشاره شده مطرح كريستالر والتر توسط كه خدمات يابي مكان )3 و شده مطرح

 سال از بار پيش نخستين نظريه اين كه نمود بيان گونه اين توانمي است معروف نيز مركزي مكان نظريه به كه

مطرح و سپس توسط اقتصاددانان ديگري به نام » كريستالروالتر «آلماني دان اقتصاد توسط ميالدي 1944
 گرفت، قرار تحليل و تجزيه مورد آنها پيرامون ايدر مورد شهرهاي و روستاه 1940در سال » آگوست لش«

 را خود مورد نياز كاالهاي دارند سعي خدمات كاال و كنندگان اصوال مصرف كه است اين بر مبتني نظريه اين

 واقع در و جايي بكاهند جابه هايهزينه از كار اين با و آورند دست كاالبه عرضه و توليد مركز نزديكترين از

 نياز و شهرها در مراكز فروش و توليدات تجمع با امروز شهري اقتصاد در كاال بپردازند. هر براي كمتري بهاي
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 جمعيت افزايش به با توجه شهرها ديگر چشمگير توسعه و هم از شهرها گيريفاصله نيز و مشتري جلب به

 ايزنجيره هايفروشگاه است. ايجاد داشته بسياري كاربردهاي مدل، يا نظريه اين شهرها اندازهبي گسترش و

 را خدمات كاال و عرضه و گرفته است شكل نظريه اين اساس بر پيرامون روستاهاي و شهرها در كه ... و

  ).8: 1393دارد (موسائي،  زيادي اهميت دهد،مي قرار پوشش تحت
حي  روستايي توان گفت كه سه نوع رابطه مصرفي، توليدي و مالي بين نوابه طور كلي، از نظر اقتصادي مي

شود. اين روابط در تمام نقاط و شهري وجود دارد. روابط مصرفي در تقاضا براي كاالهاي نهايي خالصه مي
وجود دارد. روابط توليدي در واقع همان پيوندهاي پسين و پيشين موجود براي توليد انواع كاالها و خدمات 

لي به صورت مختلف در روابط شهر و روستاي است كه بين نقاط شهري و روستايي شكل مي گيرد. روابط ما
توان به پرداخت اجاره توسط ). براي مثال مي123: 1393شكل گرفته است (مطيعي لنگرودي و همكاران، 

روستاييان به مالكان ساكن در شهرها و يا پس انداز روستاييان در بانك ها و ساير نهادها شهري را نام برد 
). الزم به ذكر است كه مطالعات زيادي كه به طور مستقيم مسئله مهاجران در 79: 1387زاده و صرافي، (تقي

اي از به خالصه 1روستاهاي خوابگاهي را تحت پوشش قرار بدهد انجام نگرفته است. بنابراين در جدول 
  مطالعاتي كه در اين باره انجام شده است، اشاره شده است.

  در زمينه موضوع مورد بحث: خالصه اي از مطالعات صورت گرفته 1جدول 
محقق و 

  سال
  نتيجه گيري

ظاهري 
)1389(  

يوسته تغييرات كالبدي قابل توجهي در روستاهاي خوابگاهي مورد مطالعه به وقوع پ
ري ها باالخص كاباست از بين رفتن زمينهاي زراعي و باغي به نفع ديگر كابري

  ها بوده استمسكوني از تبعات منفي اين كابري

رضواني 
)1386(  

شكل گيري كاركردهاي جديد گردشگري ، سكونتي و صنعتي و جايگزيني آنها به 
وده بجاي كاركردهاي سنتي ناحيه يعني كشاورزي و دامداري از جمله اين تغييرات 

وده است است. و از آنجايي كه اين تغييرات براساس طرح و برنامه و مديريت مؤثر نب
  ر ناحيه به جاي گذاشته استلذا ، آثار و پيامدهاي نامطلوبي د

 قياسي
نوعي، 
1387  

 شهدم شهرهاي سپس و شانديز شهر نفوذ آموزشي و اداري تجاري، روابط يزمينه در
 نظر از. است با اهميت بسيار مشهد شهر نفوذ بهداشتي روابط زمينه در و طرقبه و

 به هتوج با ولي است شده برآورد پاييني رقم هنوز اگرچه شهرنشيان مالكيت ميزان
 عدمسا عوامل طبع به هاكاربري تغيير ضريب و 1380 سال از تملك روند تشديد
 و مزبور يزانم در عظيمي تحول آينده در كه كرد بينيپيش توانمي توريستي طبيعي

 خواهد پديد زراعي هايكاربري زيان به ثانويه اقامتگاه هاي و ويالنشيني گسترش نيز
 قلمرو و طرف يك از بهداشتي و اداري تجاري، روابط ساماندهي بنابراين. آمد

  است. برخوردار زيادي اولويت از مختلف هايكاربري
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ظاهري 
)1391(  

سته تغييرات كالبدي قابل توجهي در روستاهاي خوابگاهي مورد مطالعه بوقوع پيو
خص است. از بين رفتن زمين هاي زراعي و باغات به نفع ديگر كاربري ها و باال

  كاربري مسكوني از تبعات منفي اين تغييرات بوده است.

خراساني و 
رضواني 

)1392(  

 افزايش آگاهي مديران محلي نسبببت به وضعيت زيست پذيري روستاهاي پيرامون
ت شهري و عوامل موثر بر آن، حركت در جهت برنامه ريزي و مديريت محلي در جه

هايتاً كاهش روستايي و ن -شهريحل يكپارچه مشكالت و مسائل شكل گرفته و طيف 
  شكاف زيست پذيري سكونتگاه هاي شهري و روستايي هست.

ظاهري و 
كارگر 

)1395(  

ورد روابط متقابل فضايي و نيز عملكرد موجود بين كالنشهر تبريز و روستاهاي م
  است.  مطالعه، نقش عمده اي در تحوالت جمعيتي، اقتصادي و كالبدي روستاها داشته

  1397اي، العات كتابخانهمنبع: مط
 
 

  روش تحقيق
باشد. جهت تحليلي مي –تحقيق حاضر از لحاظ هدف از كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي 

اي و ميداني (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه محقق ها و اطالعات مورد نياز از مطالعات كتابخانهآوري دادهجمع
از بخش  "تپهعاشق، الوج و گوگقزل"روستاي خوابگاهي  3تحقيق  ساخته) استفاده شده است. قلمرو مكاني

باشد. انتخاب اين روستاها به عنوان قلمرو مكاني به اين غربي مي آذربايجان استان در مركزي شهرستان اروميه
بندي در رده اند و از لحاظ تقسيمعلت است كه، روستاهاي فوق الذكر در نزديكي شهر اروميه قرار گرفته

هايي از توانند پديدآورنده شرايطي باشند كه بر حوزهآيند كه ميوستاهاي خوابگاهي اين شهر به شمار مير
شهر اروميه اثرگذار باشند. با توجه به اينكه رسالت اين تحقيق بررسي كيفيت زندگي در روستاهاي خوابگاهي 

، اين روستاها براي انجام تحقيق انتخاب باشد. لذاپيرامون كالنشهر اروميه و اثرات اقتصادي آن در شهر مي
, 1000چاي با و روستا به نام (قزل عاشق و الوج) از دهسان روضه 2شدند. جامعه آماري اين تحقيق نيز شامل 

خانوار و يك روستا به نام (گوگ تپه) از دهستان باراندوز چاي شمالي  1572نفر جمعيت در قالب  11291
خانوار  4472). كه جمعاً اين سه روستا داراي 1395باشد (مركز آمار ايران، ميخانوار  482جمعيت و  3100با

). بر همين اساس حجم نمونه تحقيق نيز با استفاده از 1395باشند (مركز آمار ايران، نفر جمعيت مي 17081و 
  ).1) و (شكل 2خانوار محاسبه گرديده است (جدول  268فرمول اصالح شده كوكران تعداد 

  ): جمعت و خانوار و تعداد پرسشنامه محدوده مورد مطالعه2جدول (

  خانوار  جمعيت  روستا  دهستان  بخش  شهرستان
تعداد 

  پرسشنامه

  مركزي  اروميه
  روضه چاي

قزل 
  عاشق

4561  1261  80  

  150  2375  9670  الواچ  روضه چاي
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باراندوز 
  چاي شمالي

گوگ 
  تپه

2850  836  53  

  282  4472  17081  جمع
  1397تحقيق،  هايو يافته 1395مركز آمار ايران، : منبع

  
  ): موقعيت روستاهاي نمونه نسبت شهر اروميه1شكل (

اي در ابعاد كيفيت زندگي (اقتصادي، اجتماعي، محيطي در جهت پاسخگويي به سواالت تحقيق پرسشنامه
خدمات) و انواع مشاغل كاذب گذاري، توليد و هاي اقتصاد شهري (درآمد، اشتغال، سرمايهو كالبدي) و شاخص

و منابع در دسترس تدوين و در بين نمونه آماري توزيع شد.  1395اي در سال با استفاده از مطالعات كتابخانه
ها به منظور سنجش پايايي تحقيق از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد مورد از پرسشنامه 30و پس از پر كردن 

ها روش تجزيه و تحليل داده ).3ر مطلوب بودن ابزار تحقيق است (جدول % به دست آمد كه بيانگ 89و مقدار 
هاي توصيفي و آمار استنباطي (ضريب همبستگي اسيپرمن، و اطالعات بصورت كمي و با استفاده از آمار

  باشد.رگرسيون) مي
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  هاي مورد سنجش در اقتصاد شهري و كيفيت زندگي): شاخص3جدول(
  روايي  هاگويه  شاخص  ابعاد

ري
شه

اد 
ص

اقت
  

  اشتغال
هاي  افزايش مشاغل جانبي مانند دستفروشي، داللي وغيره، افزايش زمينه
  عاليتفاشتغال در زمينه خدماتي، افزايش انگيزه جهت بهبود وضعيت كار و 

830/0  

  درآمد
  

يمت افزايش ميزان درآمد شهرنشينان در نتيجه حضور مهاجرين، افزايش ق
ن اطراف شهر، پايداري و افزايش قيمت مسكن و زمي اراضي كشاورزي در

  در شهر، افزايش تنوع به منابع درآمدي شهرنشينان
646/0  

- سرمايه

  گذاري

در  ارائه خدمات مالي و اعتباري از طرف نهادهاي ذيربط به شهرنشينان
ايش هاي پس انداز خانوارها، افزجهت ايجاد مشاغل جديد، افزايش فرصت

  مشاغل جديد سرمايه گذاري در
734/0  

  توليد
  

ي از افزايش سرمايه گذاري در مشاغل جديد، ارائه خدمات مالي و اعتبار
يش طرف نهادهاي ذيربط به شهرنشينان در جهت ايجاد مشاغل جديد، افزا

  فرصت هاي پس انداز خانوارها
742/0  

  خدمات
ميزان دسترسي به خصوص اطالعات قيمت، رضايت مندي از حضور 

  مهاجران در شهر، رضايت مندي از خدمات اجتماعي
811/0  

گي
زند

ت 
يفي

ك
  

  اقتصادي
  

ا، هكاهش هزينه هاي زندگي در بعد مسكن، افزايش قيمت مسكن و دارايي 
نگيزه ااميد به آينده شغلي، ايجاد انگيزه جهت بهبود وضعيت كار، ايجاد 

  جهت پيشرفت شغلي
603/0  

  اجتماعي
  

 خانواده، احساس عدالت اجتماعي و برابري مياناحساس امنيت اعضاي 
د نياز روستا و شهر، رضايت از زندگي، اميد به آينده، بهبود فضاهاي مور

  اعضاي خانوار، رضايت از موقعيت اجتماعي
622/0  

  محيطي
  

هداشتي، توسعه جايگاه هاي دفع زباله، بهبود وضعيت معابر روستا از نظر ب
  آوري زباله، ميزان آلودگي هوا بهبود روش هاي بهداشتي جمع

626/0  

  كالبدي
  

ا، استفاده از سبك معماري استاندارد، رضايت از موقعيت قرارگيري بن
  رضايت از فرايند نوسازي مسكن، رضايت از وجود تسهيالت رفاهي

789/0  

  مشاغل كاذب
ي دست فروشي و پيله وري، سيگار فروشي، بنگاه هاي امالك، بنگاه ها

  خرده فروشيماشين، 
762/0  

  1397اي تحقيق، مأخذ: مطالعات كتابخانه
  محدوده مورد مطالعه

دقيقه در نيم كره شمالي از خط  32درجه و  37هكتار، روي مدار  10،548شهرستان اروميه با مساحت 
قرار درجه و دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ  45استوا قرار گرفته است. همچنين روي نصف النهار 

 8/15هاي آزاد است. وسعت شهرستان اين شهرستان  كيلومتر از آب 1332). ارتفاع اين شهرستان 2دارد (شكل 
درصد روستاهاي استان در اين شهرستان قرار دارد.  20دهد و بيش از درصد مساحت كل استان را تشكيل مي
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ترين مودي در غرب كشيده شده است. شمالياين شهرستان در امتداد مرز ايران، تركيه و عراق به صورت نوار ع
باشد. در ترين نقطه آن روستاي بالستان در بخش مركزي مينقطه آن روستاي قره باغ در بخش انزل و جنوبي

جنوب به دو شهرستان اشنويه و نقده، در شمال به شهرستان سلماس و در شرق به درياچه اروميه محدود 
خانوار بوده  225050نفر جمعيت و  737224اين شهر اروميه داراي  1395گردد. براساس سرشماري سال مي

  است. 

  
  ): موقعيت جغرافيايي و سياسي شهرستان اروميه2شكل (

   هاي تحقيقيافته
درصد نيز زن  8/57درصد از پاسخگويان مرد و  2/42هاي توصيفي تحقيق نشان داد از نظر جنسيت  يافته

درصد از  4/35سال،  20 تا 10 د نمونه آماري از پاسخگويان بين گروه سنيدرص 2/11بودند. از نظر سن نيز 
سال  55 تا 41 درصد از گروه سني 4/13سال،  40 تا 31 درصد از گروه سني 9/20سال،  30 تا 21 گروه سني

و سواد درصد از پاسخگويان بي 6/27باال بودند. از نظر سطح سواد،  به سال 55درصد از پاسخگويان  5/17و 
درصد ليسانس  7/15درصد فوق ديپلم و  4/10درصد ديپلم،  3/31درصد داراي سواد راهنمايي، 9/14ابتدايي، 

 3/31درصد كشاورز،  5/17درصد از پاسخگويان داراي شغل دولتي،  7/18و باالتر بودند. از نظر شغل نيز 
درصد در ساير مشاغل استغال  9 درصد دانشجو و دانش آموز و 6/11درصد بازنشسته،  9/11درصد شغل آزاد، 

درصد درآم  7/18تومان،  000/450درصد از پاسخگويان ماهانه درآمد  4/19اند. همچنين از نظر درآمد داشته
درصد درآمد باالي  6/33و  000/200/1 تا 000/799درصد درآمد ماهانه بين  4/28، 000/799 تا 000/450بين 
  ).5در ماه داشتند (جدول  000/200/1

  ماهيانه درآمد و هاي نمونه آماري به حقوق): توزيع فراواني و درصد پاسخ5جدول (
درصد 
 تجمعي

در
 صد

فراوا
 ني

ماهيانه  درآمد و حقوق
 (تومان)

4/19 4/19 5 000/450 

 000/799تا  000/450 50  7/18  1/38

 000/200/1تا  000/799 76  4/28  4/66

 به باال 000/200/1 90 6/33 100
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   شهري كاذب مشاغل و خوابگاهي روستاهاي جمعيت هايويژگي
برخي از افراد مهاجري كه در روستاهاي خوابگاهي ساكن هستند، در شهر در مشاغل كاذب مشغول فعاليت 

) 6شهري در جدول ( كاذب مشاغل بندي نظرات افراد نمونه در مورد وجودهستند. بر همين اساس اولويت
)، cv= 368/0» (فروشي خرده«)، مشاغل cv= 366/0» (امالك هايبنگاه« آروده شده است و بر اين اساس

به عنوان مهمترين مشاغل كاذبي هستند كه  ،)cv= 490/0( »ماشين هايبنگاه«)، cv= 375/0» (فروشي سيگار«
 دست«در سطح شهر اروميه در آن مشغول فعاليت هستند. همچنين در مشاغل  خوابگاهي روستاهاي جمعيت
  كمترين تعداد جمعيت مشغول هستند. )cv=598/0(با  »وري پيله و فروشي

 

  شهري كاذب زمينه اشتغال در مشاغل مورد در پاسخگويان ديدگاه بندي ): اولويت6جدول (

  درصد  گويه
خيلي 

  كم
  كم

مت
  وسط

  زياد
خيلي 
  زياد

ميانگ
  ين

ضريب 
  تغييرات

  رتبه

دست فروشي و پيله 
  وري

  4/50  درصد
1/1

3  
22  

8/1
0  

7/3  32/3  368/0  1  

  6/30  34  4/10 درصد  سيگار فروشي
3/2

1  
7/3  23/3  366/0  2  

  4/10 درصد  بنگاه هاي امالك
1/1

3  
8/35  

9/2
3  

8/16  73/2  375/0  3  

  2/27 درصد  بنگاه هاي ماشين
4/2

2  
4/25  

3/1
8  

7/6  54/2  490/0  4  

  7/9  درصد  خرده فروشي
3/1

2  
6/36  19  4/22  04/2  598/0  5  

  1397تحقيق،  هاييافته: منبع
  هاي فردي و مشاغل كاذبرابطه وِيژگي

هاي فردي پاسخگويان در روستاهاي خوابگاهي مورد مطالعه با در اين قسمت از تحقيق رابطه بين ويژگي
هاي همبستگي مورد سنجش قرار گرفت و نتايج ايجاد مشاغل كاذب در شهر اروميه با استفاده از انوع آزمون

، 003/0و سطح معناداري  534/0بين مشاغل كاذب با متغيرهاي سن با مقدار همبستگي، حاصله نشان داد كه، 
و  552/0، متغير شغل با مقدار همبستگي 000/0و سطح معناداري 526/0متغير تحصيالت با مقدار همبستگي 

و متغير  020/0و سطح معناداري  525/0، متغير درآمد ماهيانه خانوار با مقدار همبستگي 000/0سطح معناداري 
  )7رابطه معناداري وجود دارد (جدول  044/0و سطح معناداري  278/0محل اقامت با مقدار همبستگي 
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  داري بين متغيرهاي تحقيق): ضريب همبستگي و سطح معني7جدول (

  متغيروابسته
هاي متغير

  مستقل
ضريب 
  همبستگي

مقدار 
  همبستگي

- سطح معني

  داري

مشاغل 
  كاذب

  003/0  *534/0  پيرسون  سن
  000/0  **526/0  توافق پيرسون  سطح تحصيالت
  545/0  362/0  المبدا  وضعيت تأهل

  000/0  **552/0  توافق پيرسون  شغل
هزينه ماهيانه 

  خانوار
  0020/0  *525/0  پيرسون

  044/0  *278/0  المبدا  محل اقامت
  درصد 5سطح اطمينان  داري درمعني *درصد،  1داري در سطح اطمينان معني **          

  درآمد مهاجرين و كيفيت زندگي آنها در روستاهاي خوابگاهي
در اين قسمت از تحقيق به بررسي سطح درآمد مهاجران در هر يك از روستاهاي مورد مطالعه با استفاده 

گين عددي تپه با ميانواليس پرداخته شده است. نتايج اين آزمون نشان داد كه روستاي گوگاز آزمون كروسكال
در  79/125عاشق با ميانگين در وضعيت بهتري نسبت به روستاهاي دگر قرار دارد و روستاي قزل 46/138

  ).8تري نسبت به بقيه قرار دارد (جدولسطح پايين

  ): رتبه بندي روستاهاي مورد مطالعه از نظر سطح درآمد8جدول (

-Chi  ميانگين عددي  تعداد  روستا
Square 

df 
Asymp. 

Sig. 

قزل 
  عاشق

80  79/125  

338/0  2  824/0  
  16/134  150  الواچ

  46/138  53  گوگ تپه

  1397هاي تحقيق، منبع: يافته
سطح كيفيت زندگي در روستاهاي مورد مطالعه نيز نشان داد كه، در بعد اجتماعي روستاي قزل عاشق با 

در رتبه اول، در بعد زيست  04/141ميانگين در رتبه اول، در بعد اقتصادي روستاي گوگ تپه با  135ميانگين 
در  55/144تپه با ميانگين در رتبه اول، در بعد كالبدي روستاي گوگ 73/135محيطي روستاي الواچ با ميانگين 

در رتبه اول قرار  51/138رتبه اول و بطور كلي در زمينه شاخص كيفيت زندگي روستاي گوگ تپه با ميانگين 
تري قرار دارند ها در سطح باالتري قرار دارد و مهاجران اين روستا در وضعت مناسبدارد و از بقيه روستا

  ).9(جدول 
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  هاي كيفيت زندگي در روستاهاي مورد مطالعه): تحليل شاخص9جدول (

  روستاها

ني
اوا

فر
  

  كيفيت زندگي  كالبدي  زيست محيطي  اقتصادي  اجتماعي

ميانگين 
تبه  عددي

ر
  

ميانگين 
تبه  عددي

ر
  

ميانگين 
تبه  عددي

ر
  

ميانگين 
تبه  عددي

ر
  

ميانگين 
تبه  عددي

ر
  

قزل 
  عاشق

80  135 1  
47/13

4 
2  

94/12
3 

3  
38/13

0 
3  

38/13
8 

2  

  150  الواچ
91/13

3 
2  

71/13
2 

3  
73/13

5 
1  

10/13
2 

2  
19/13

3 
3  

گوگ 
  تپه

53  
84/13

0 
3  

04/14
1 

1  
35/13

3 
2  

55/14
4  

1  
51/13

8 
1  

Chi-
Squar

e  
113/1  493/0  384/0 168/1  213/0  

df  2  2  2  2  2  
Asym

p. 
Sig.  

573/0 782/0  825/0 558/0 899/0 

  1397هاي تحقيق، منبع: يافته
در اين قسمت نيز به بررسي رابطه بين درآمد مهاجرين در روستاهاي خوابگاهي و كيفيت زندگي آنها با 

دهد كه، بين درآمد اين آزمون نشان مياستفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن پرداخته شده است. نتايج حاصله از 
رابطه  01/0مهاجران و ابعاد اقتصادي، اجتماعي و كالبدي و همچنين شاخص كيفيت زندگي در سطح آلفاي 
هيج  580/0مثبت و معناداري وجود دارد. ولي بين شاخص درآمد و شاخص زيست محيطي با سطح معناداري 

  ).10اي مالحظه نگرديده است (جدول رابطه
  همبستگي بين درآمد مهاجرين و كيفيت زندگي ): سنجش ميزان10(جدول 

  متغير
همبستگي 

  اسپيرمن
  اقتصادي  اجتماعي

-زيست

  محيطي
  كالبدي

كيفيت 
  زندگي

  درآمد
ارزش 

  همبستگي
**277/0  **244/0  034/0-  **331/0  **374/0  

  000/0  000/0  580/0  000/0  000/0  سطح معناداري
  )01/0 سطح در همبستگي معناداري*) *(( تحقيق   هاييافته: منبع

  اثرات مهاجران در اقتصاد شهري 
در اين قسمت از تحقيق به اثرات ميزان كيفيت زندگي مهاجران در اقتصاد شهري از آزمون رگرسيوني چند 

-pشود، مدل رگرسيوني با مقدار مالحظه مي 11طوري كه در جدول شماره متغيره استفاده شده است. همان

value  تون تغييرات معنادار است. همچنين با بررسي مقادير به دست آمده در س 000/0معادلR2  و سطوح
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شود كه شاخص كيفيت زندگي در روستاهاي خوابگاهي مورد مطالعه با معناداري اين تغييرات، مالحظه مي
  تغيير در اقتصاد شهر اروميه از ديدگاه مهاجران داشته است. 371/0مقدار 

 اقتصاد شهري): تحليل واريانس عوامل تاثيرگذار در 11جدول (

ضريب 
  همبستگي

 )R(  

ضريب 
تعيين 

)2R(  

سطح 
معناداري 

  مدل

  آماره تغييرات

  )2Rتغييرات (
 Fآماره 

  sig  تغييرات

609/0 371/0 000/0  371/0 92/30 000/0 

  1397هاي تحقيق، مأخذ: يافته
) ارائه 12در ادامه، نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل رگرسيون چند متغيره در جدول شماره (

روشن است كه يك واحد تغيير در انحراف معيار شاخص  BETAشده است. چنانچه، با نگاهي به مقادير 
د اشتغال، درآمد، واحد موجب تغيير در ابعا267/0و 218/0، -056/0، -149/0، 454/0كيفيت زندگي به ترتيب 

توان گفت، شاخص كيفيت زندگي تĤثيرات متفاوتي در اقتصاد سرمايه، توليد و خدمات شده است. بنابراين مي
شهر اروميه داشته است. چنانچه افزايش كيفيت زندگي و بهبود وضعيت زندگي مهاجران موجب افزايش اشتغال 

فروشي، بنگاه هاي امالك، بنگاه هاي ماشين، خرده  در مشاغل مختلف مانند دست فروشي و پيله وري، سيگار
فروشي و غيره شده است و افزايش مشاغل موجب افزايش درآمد مهاجران و در نتيجه سرمايه گذاري در شهر 
(خريد و اجاره خانه، مغازه، صنايع، كارگاه توليدي و غيره) و افزايش ميزان توليد و بهبود خدمات شهري به 

  ).2) و (شكل 12(جدول  شهرنشينان شده است
  هاي كيفيت زندگي و اقتصاد شهريمولفه ميان روابط شدت ضرايب ):12جدول (

سطح 
 T  معناداري

ضريب 
 استاندارد

 ضريب غير استاندارد
 متغيرها

BETA خطاي استاندار  B 

000/0 38/7  171/0 259/1 
عرض از 

  مبدا
 اشتغال 302/0 039/0 454/0 79/7 000/0

 درآمد -114/0 042/0 -149/0 -73/2 007/0

 سرمايه -044/0 048/0 -056/0 -917/0 360/0

  توليد 157/0 043/0 218/0 -63/3 000/0
  خدمات  227/0  044/0  267/0  14/5 000/0

  1397هاي تحقيق، مأخذ: يافته
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  ): اثرات كيفيت زندگي در اقتصاد شهري2شكل (

  گيري نتيجه
رابطه بين كيفيت زندگي روستاهاي خوابگاهي با اقتصاد شهري در روستاهاي  تحقيق حاضر به دنبال بررسي

هاي تحقيق نشان داد كه، در زمنيه مشاغل كاذب مهاجران در شهر اروميه پيرامون شهر اروميه بوده است. يافته
در  368/0امالك، با ضريب تغييرات  هايدر مشاغل بنگاه 366/0نشان داد كه، مهاجران با ضريب تغييرات 

در مشاغل  490/0فروشي، با ضريب تغييرات  در مشاغل سيگار 375/0فروشي، با ضريب تغييرات  مشاغل خرده
شهري مشخص  كاذب مشاغل و خوابگاهي روستاهاي جمعيت ماشين به عنوان مهمترين ويژگي هايبنگاه

گويه بود. همچنين نتايج در ترين كم اهميت )=598/0cv( »وري پيله و فروشي دسـت«شدند. همچنـين گويه 
هاي فردي پاسخگويان در روستاهاي خوابگاهي مورد مطالعه با ايجاد مشاغل كاذب در زمينه رابطه بين ويژگي

و سطح معناداري  534/0شهر اروميه نشان داد كه، بين مشاغل كاذب با متغيرهاي سن با مقدار همبستگي، 
، متغير شغل با مقدار همبستگي 000/0و سطح معناداري 526/0، متغير تحصيالت با مقدار همبستگي 003/0
 020/0و سطح معناداري  525/0، متغير درآمد ماهيانه خانوار با مقدار همبستگي 000/0و سطح معناداري  552/0

رابطه معناداري وجود دارد. همچنين  044/0و سطح معناداري  278/0و متغير محل اقامت با مقدار همبستگي 
در وضعيت بهتري نسبت به روستاهاي  46/138تپه از نظر درآمد با ميانگين عددي داد، روستاي گوگ نتايج نشان

تري نسبت به بقيه قرار دارد. همچنين در سطح پايين 79/125عاشق با ميانگين ديگر قرار دارد و روستاي قزل
ول قرار دارد و از بقيه روستاها در رتبه ا 51/138در زمينه شاخص كيفيت زندگي روستاي گوگ تپه با ميانگين 

طور نتايج در زمينه تري قرار دارند. هميندر سطح باالتري قرار دارد و مهاجران اين روستا در وضعت مناسب
رابطه بين درآمد مهاجرين در روستاهاي خوابگاهي و كيفيت زندگي نشان داد كه، بين درآمد مهاجران و ابعاد 

رابطه مثبت و معناداري  01/0همچنين شاخص كيفيت زندگي در سطح آلفاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي و 
وجود دارد. با توجه به اين افزايش ميزان كيفيت زندگي مهاجران در روستاهاي خوابگاهي تاثيرات مختلفي در 
اقتصاد شهر اروميه داشته است. چنانچه، افزايش كيفيت زندگي و بهبود وضعيت زندگي مهاجران موجب 

هاي ش اشتغال در مشاغل مختلف مانند دست فروشي و پيله وري، سيگار فروشي، بنگاه هاي امالك، بنگاهافزاي
ماشين، خرده فروشي و غيره شده است و افزايش مشاغل موجب افزايش درآمد مهاجران و در نتيجه سرمايه 

فزايش ميزان توليد و بهبود گذاري در شهر (خريد و اجاره خانه، مغازه، صنايع، كارگاه توليدي و غيره) و ا
) براي كاهش 1شود: خدمات شهري به شهرنشينان شده است. در همين زمينه پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي



  قادري حاجي زاده اصل و                       
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فشار وارده بر شهر اروميه به لحاظ جمعيت و فعاليت، با حركت از سياست تمركززدايي و برقراري تعادل 
ترين استراتژيها مورد توجه قرار در اطراف شهرها بايد از عمدههاي روستايي فضايي، ايجاد و توسعه خوابگاه

گيرد و در ضمن سعي بر اين باشد كه تا روستاهاي مزبور صرفا نقش خوابگاهي نداشته باشند و انتقال جمعيت 
) با ايجاد كار و فعاليت و مراكز خدماتي چون 2از شهر به طرف اين روستاها به همراه انتقال مشاغل باشد. 

) 3توان مسيرهاي مهاجرت به جاي شهر اروميه به اين روستاها سوق داد. اكز آموزشي، درماني و رفاهي ميمر
ايجاد مسكن مناسب براي روستاييان از طريق اعطاي وام مسكن براي روستاييان تا از اين طرق از ساخت و 

) 5مشاغل مختلف در روستا.  ) بهبود درآمد روستاييان از طريق ايجاد4ساز در محيط شهر جلوگيري شود. 
) جلوگيري از تخريب مزارع و باغات در روستاها كه اين 6ها در محيط روستا؛ جمع آوري و دفع مناسب زباله

 شود.امر باعث افزايش قميت زمين ومسكن در شهرها مي
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