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چکیده
مخاطرات زيست محيطی از جمله عواملی هستند كه می توانند ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را تحت تأثیير
قرار دهند .هدف اصلی تحقيق حاضر بررسی نگرش روستائيان پيرامون ایرات رونأد خشأ شأدن درياهأه اروميأه بأر وضأعيت
اقتصادی مناطق روستايی دهستان بکشلوهایِ شهرستان اروميأه بأود .ايأن مطالعأه از نأوا كأاربردی و روش پأاوهن از نأوا
توصيفی -پيمايشی بوده كه جامعه آماری آن را سرپرستان خانوارهای روستايی دهستان بکشلوهای ( 7111نفر) تشکيل میدهند
كه حجم نمونه از طريق فرمول كوكران به تعداد  050نفر برآورد گرديأده و از طريأق روش انتسأات متناسأن بأين روسأتاهای
دهستان تقسيم گرديده و در انتها با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی ساده پاسخ دهندگان انتخأات گرديدنأد .ابأزار تحقيأق،
پرسشنامه ای بود كه روايی آن بر اساس نظرات اساتيد تثييد و برای تعيين ميزان پايايی از ضرين آلفای كرونباخ اسأتفاده گرديأد
كه برای هر ي از شاخص های اقتصادی بصورت مجزا محاسبه شد .تجزيه و تحليل دادهها از طريق نرمافأزار  SPSSصأورت
گرفت .يافتهها نشان داد روستائيان بر اين ديدگاه هستند كه خش شدن درياهه منجر به كاهن مشاغل وابسته به حيات درياهه
و درآمد اين مشاغل ،كاهن توليدات كشاورزی ،كأاهن ميأزان ورود گردشأگر بأه منطقأه و كأاهن ارزش اقتصأادی اراضأی
كشاورزیِ اطراف درياهه در ایر انتقال گرد و غبار نمکی ِناشی از طوفانهای شديد شده است .همچنين از ديدگاه ايأن افأراد ،بأا
خش شدن درياهه در ساليان اخير از آبدهی هاهها و قنوات كاسته شده ،جمعيت آرتميا (معروف بأه ميگأوی آت شأور كأه تنهأا
جاندار آبزی درياهه اروميه میباشد) كاهن يافته و تنوا كشت در منطقه نيز جای خود را به محدوديت كشت داده است.
واژههای كليدی :توسعه اقتصادی ،توسعه روستايی ،درياهه اروميه ،مخاطرات زيستمحيطی.

 -0داننآموخته كارشناسی ارشد توسعه روستايی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 -0دانشيار گروه توسعه روستايی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
 -0استاديار گروه توسعه روستايی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(* -نويسنده مسئول)s.haghi@ag.iut.ac.ir:
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مقدمه
تاالتها و درياههها منابع آبی ارزشمندی از نظر اكولوژيکی و اقتصادی هستند كه میتوانند در ابعاد منطقهای و يا
بينالمللی مطرح گردند (بهروزی راد )0119 ،و به جهأت كأاربریهأای گونأاگون ماننأد تأثمين آت ،تغآيأه آتهأای
زيرزمينی ،مهار سيالتها ،رسوتگيری ،نگهداری مواد مغآی ،توليد انرژی ،حمل و نقأل آبأی ،گردشأگری و توريسأم
برای انسان بسيار مؤیر باشند (والئی و همکاران .)0050 ،تاالتها ،بخشی از مهمترين زيست بوم های كره زمأين بأه
شمار رفته و نواحی امن برای حيات وحن محسوت میشوند (ميتس و گوسلي  )0550 ،0و از نظر زيسأتی حأدود 01
برابر جنگلها و  011برابر زمينهای زراعی ارزش اقتصادی دارنأد (كنوانسأيون رامسأر .)0111 ،بأا ايأن وجأود ،ايأن
اكوسيستم های غنی در معرض تهديدهای متعددی قرار دارند و طی سالهای اخير به دليل گسترش مخاطرات متعأدد
با مشکالت زيادی مواجه شدهاند (كاوالو .)0100 ،0از ديگر سوی ،بسياری از آنها بأه دليأل عوامأل مختلأف طبيعأی و
انسانی با سرعت قابل مالحظهای با كاهن سطح روبرو بوده و اين فرايند همچنان نيز ادامه دارد ،به نحوی كه در ي
قرن اخير در حدود  91درصد درياههها و تاالتها از بين رفته و نابود شدهاند (سازمان بينالمللی تاالتهأا .)0119 ،0در
اين بين ،فعاليتهای بشری از تهديدات مهم و اساسی برای حيات تاالتها و درياهأههأا بأه شأمار مأیرود .اينگونأه
فعاليتها ،عمدتاً در قالن پروژههای عمرانی -توسعهای ،بدون توجه به ابعاد و آیار زيستمحيطی آنها صورت میگيأرد
كه می تواند تهديدی جدی برای حفاظت از اين اكوسيستمهای باارزش باشد (ساندس .)0110 ،1از بين رفتن درياههها
و تاالتها بهخصوص درياهههای داخلی تهديد اساسی برای مناطق روستايی و بخن كشاورزی بهشمار میروند؛ برای
اينکه آنها نقشی اساسی در تثبيت فعاليتهای كشاورزی مانند كنترل سيل ،كنترل فرساين ،زيستگاهی بأرای حيأات
وحن ،بهبود كيفيت آت و منابع آت زيرزمينی و غيره دارند (والترز و همکاران.)0110 ،9
در اين ميان ،مهمترين مخاطره طبيعی كه در سالهای اخير در ايران در حال رخ دادن است ،كأاهن آت درياهأه
اروميه میباشد .به داليل متعددی آت درياهه در سالهای اخير در معرض خشکی قرار گرفته و شأهرها و روسأتاهای
پيرامون خود را به شدت تحت تثیير قرار داده است (سليمی تركمانی .)0051 ،با توجه به كاهن شأديد آت درياهأه در
ساليان گآشته در صورت تداوم روند كنونی ،در ياهه تأا هنأد سأال آينأده مأیخشأکد كأه پيامأد آن افأزاين سأطح
خشکیهای نمکين و شور در منطقه ،وزش بادهای تند و گرم بهوياه در تابستان و پاييز است كه بروز ايأن پديأده بأه
مرور زمين های كشاورزی و مرغوت منطقه را به سمت شور شدن و در نهايت ،كويری شدن پين خواهد برد .در ايأن
حالت ،توليدات كشاورزی و معيشت ساكنان آن آسين جدی خواهد ديد .الزم به ذكأر اسأت كأه بأين از  01شأهر و
 0091روستا با جمعيتی بالغ بر  9ميليون نفر در حوضه آبريز درياهه سکونت دارند كه در اين ميان ،بين از  11درصأد
ساكن روستاها هستند كه معيشت عمده آنها در بخن كشاورزی و دامداری است (برنامه مديريت جامع درياهه اروميه،
.)0035
1- Mitsch and Gosselik
2- Cavallo
3-Wetland International Organization
4- Sands
5-Walters et al
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مطالعات مختلف انجامشده نشان میدهد كه بر ایر وقوا مخاطرات طبيعی و بخصوص خش شدن منأابع آبأی و
تاالت ها ،زندگی افراد ساكن در آن منطقه در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زيستمحيطی تحأت تأثیير
قرار گرفته است.
والئی و همکاران ( ،)0050در مطالعهای كه به منظور بررسی ایرات كاهن سأطح آت درياهأه اروميأه در اقتصأاد
كشاورزی روستاهای پيرامون در دهستان مرحمت آباد شمالی شهرستان مياندوآت انجام دادند ،به اين نتيجأه رسأيدند
كه كاهن سطح آت درياهه اروميه و به دنبال آن وزش طوفأان و بادهأای شأديد ،موجأن انتقأال نمأ بأه مأزارا
كشاورزی دهستان شده و اين امر كاهن سطح زيركشت محصوالت كشاورزی ،كأاهن اشأتغال ،كأاهن توليأد و در
نتيجه كاهن درآمد كشاورزان و عدم تنوا شيوههای توليد را به همراه داشته است.
دارائی و همکاران ( ،)0051مطالعهای با عنوان ایر خشکسالی تاالت هامون بر جمعيت تخت نشينها انجام داده و
به اين نتيجه رسيده اند كه از آنجا كه حيات اقتصادی و اجتماعی سيستان بستگی تام به حيات هيرمند و هأامون دارد،
كاهن و نها يتا ً قطع آت ساالنه هيرمند و نيز كاهن سطح آت هامون و تبأديل آن بأه كفأه خشأ موجأن ظهأور
خشکسالی هيدرولوژيکی در طی سنوات اخير شده است كه ايأن خأود سرمنشأث بأروز انأواا خسأارات و آسأينهأای
اقتصادی در سطح ناحيه و نيز مناطق روستايی گرديده بطوریكه بخن قابل مالحظهای از جمعيت روستايی منطقه به
مناطق ديگر كشور مهاجرت كردهاند.
كاويانی راد ( ،)0051بر اساس تحقيقاتی كه انجام داده معتقد است كأه وسأعت درياهأه اروميأه متأثیر از عوامأل
طبيعی و انسانی است كه روز به روز رو به كاهن است ،هنانچه روندهای موجود ادامه يابند درياهه خواهد خشأکيد و
پيامدهای فاجعهباری به دنبال خواهد داشت.
پاالش و كردوانی ( ، )0033در پاوهشی تحت عنوان مقايسه نقن درياهه هامون هنگام پرآبی و خشکی در اوضاا
اقتصادی و اجتماعی سيستان نشان دادند كه نتيجه خشکی درياهه هامون تغييرات در اقتصاد و اجتماا كل سيستان را
رقم زده بطوریكه اولين بخشی كه از خش شدن درياهه صدمه ديد دامداری بود ،بعد از آن صيادی بود كه صيد انواا
ماهيان و توزيع آن به داخل و خارج از سيستان متوقف شد .پس از آن ركود كشاورزی و تغييرات آت و هوايی و وزش
طوفانهای شن را میتوان از پيامدهای خش شدن تاالت هامون نام برد.
واليتی و همکاران ( ،)0033تحقيقی با عنوان علل كاهن آبدهی قنأوات دشأت گنابأاد و پيامأدهای اجتمأاعی و
اقتصادی آن پرداخته و هنين نتيجهگيری كردند كه پيامد مستقيم افت سطح آت زيرزمينی و كسری ذخاير آت در ايأن
منطقه به صورت خش شدن و كاهن دبی قنوات بأوده اسأت كأه عواقأن یانويأه آن نظيأر خشأ شأدن اراضأی
كشاورزی ،كاهن درآمد روستاييان و به تبع آن تخليه روستاها و افزاين مهاجرت به شهرهای ديگر ظاهر شده است.
رسولی و همکاران ( ،)0037بر اساس تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه ظهور نوسانها در آت درياهه اروميه
باعث كاهن سطح آت شده كه خود باعث تسريع روند تبديل اراضی آبی به زمين های لميزرا و رسوبات امالح نمکی
در امتداد خطوط ساحلی شده است.
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اردينگر و همکاران ،)0100( 0مطالعهای با عنوان درياهه آرال ،منطقهای بأا فاجعأه زيسأتمحيطأی تثیيرگأآار بأر
سالمت انسان ،بيان می دارد كه خش شدن اين درياهه باعث مهاجرت ساكنين اطراف آن شده و اين افراد اشأتغال و
به تبع آن منابع درآمدی خود را از دست دادهاند .همچنين در ساليان اخير با وزش باد يا طوفانی ،نم های موجأود در
بستر درياهه آرال در مناطق مسکونی پراكنده شده و باعث بروز بيماریهای زيادی مخصوصأاً بيمأاریهأای پوسأتی،
تنفسی و گوارشی شده است.
نتايج تحقيق كريتون و همکاران )0110( 0با عنوان ایرات فاجعه زيسأتمحيطأی خشأ شأدن درياهأه آرال بأر
سالمت روانی-اجتماعی افراد در كاراكال پاكستان نشان داد كه  10درصد از افراد پاسخدهنده از جامعأه آمأاری مأورد
مطالعه ،از بروز عوامل زيستمحيطی ابراز نگرانی كرده و  13درصد از افراد نيز بروز عالئم بيماری جسمانی در خود بر
ایر اين فاجعه را ابراز داشتهاند .همچنين يافتههای تحقيق نشان داد كه ناراحتیهای عاطفی ناشی از ايأن فاجعأه نيأز
بين از حد نرمال بوده است.
سايکو ،)0553( 0در پاوهشی با عنوان ابعاد جغرافيايی و اجتماعی-اقتصأادی بحأران درياهأه آرال و تأثیير آن بأر
پتانسيلهای موجود در جامعه ،در كل هنين نتيجهگيری میكند كه تغييرات اساسی در دسترسی به غآا بأين مأردم در
منطقه رخ داده است .سايکو همچنين مواردی همچون كاهن سطح استانداردهای زندگی ،بروز بيماریهای جسمانی،
رشد نرخ بيکاری و مهاجرت به خارج از منطقه را از فرآيندهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط با اين بحران بيان میكند.
تحقيقات انجام شده در نقاط مختلف ايران و جهان نشان دهنده تثیير انکارناپأآير مخأاطرات زيسأتمحيطأی بأر
وضعيت كلی زندگی افراد میباشد .همانطور كه مالحظه شد هرگونه تغيير در تعادل اكولوژيکی عناصر زيستمحيطأی
منطقه ،بطور مستقيم و غير مستقيم زندگی مردمان ساكن اين مناطق را از جنبههأای مختلأف اقتصأادی ،اجتمأاعی و
حتی سياسی تحت تثیير قرار میدهد؛ بنابراين توجه به اين تغييرات و هارهانديشی در جهت كأاهن زيأانهأای مأورد
انتظار ضروری به نظر میرسد .مطالعه حاضر نيز با هدف پرداختن به اين موضوا ،بدنبال بررسی تأثیير خشأ شأدن
تاالت بزرگ اروميه بر وضعيت اقتصادی زندگی خانوارهای روستايی از ديدگاه خود آنان بوده و شاخصهأايی از قبيأل
اشتغال ،درآمد و توليدات كشاورزی را مورد سنجن قرار داده است.
با توجه به ادبيات موضوعی تحقيق حاضر اهداف اختصاصی پاوهن حاضر را میتوان بصورت زير بيان كرد:
بررسی تثیير كاهن آت درياهه اروميه بر اشتغال و درآمد روستاييان،
بررسی تثیير كاهن آت درياهه بر كاهن توليدات كشاورزی (زراعی ،باغی ،دامی ،شيالت و غيره)
بررسی تثیير كاهن آت درياهه بر كاهن ارزش اقتصادی ولميزرا شدن اراضی كشاورزی منطقه.
1- Erdinger et al
2- Crighton et al
3- Saiko
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بررسی تثیير كاهن آت درياهه اروميه بر ميزان ورود گردشگر به منطقه.
مواد و روشها
اين پاوهن بر اساس هدف در زمره تحقيقات كاربردی بأوده و از جنبأه جمأعآوری اطالعأات از نأوا تحقيقأات
پيمايشی به شمار میرود .جامعه آماری تحقيق حاضر را سرپرستان خانوارهای روستايی دهستان بکشلوهای شهرستان
اروميه تشکيل میدهند كه بر اساس اطالعات ناشی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،0051ايأن دهسأتان
دارای  7111خانوار میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران (سرمد و همکأاران )0050 ،بأه تعأداد  050نفأر
تعيين گرديد.
( )0فرمول كوكران

 :Zرقم معنیداری با ضرين اطمينان  59درصد ()0/51
 :Pاحتمال وجود صفت ()1/9
 :qعدم احتمال وجود صفت ()1/9
 :dدقت احتمال مطلوت ()1/17
 :Nحجم جامعه ی آماری ()7111
 :nحجم نمونه (.)050
با توجه به تفکي دهستان بکشلوهای به روستاهای مختلف ،از روش نمونهگيری طبقهای (انتسات متناسأن) بأه
منظور برآورد تعداد نمونه در هر طبقه (روستا) استفاده شده و در هر طبقه نيز بر اساس نمونهگيری تصادفی ساده افراد
انتخات و توزيع پرسشنامه بين اين افراد انجام پآيرفت .الزم به توضيح است كه حجم نمونأه در جريأان تسأهيم ايأن
تعداد نمونه بين طبقات يا روستاهای جامعه آماری ،در ایر گرد كردن اعداد به  011نفر افأزاين پيأدا كأرد .بأهمنظأور
سنجن مت غيرهای تحقيق و با توجه به اهداف مورد نظر آن ،از آمار توصيفی و آمار استنباطی بأرای تجزيأه و تحليأل
دادهها استفاده گرديد.
آمار توصیفی

در اين مرحله ،جامعه مورد مطالعه با توجه به متغيرهای مورد نظر توصيف شده و تصويری از وضعيت موجود ارائأه
میگردد .در اين بخن ،محقق در صدد ایبات يا رد فرضيه خاصی نمیباشد ،زيرا در اين سطح از پردازش در هر مرحله
تنها ي متغير مورد بررسی قرار میگيرد و روابط بين متغيرها مطرح نيسأت (سأرمد و همکأاران .)0050 ،در تحقيأق
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حاضر به منظور ارائه آمار توصيفی از آمارههايی مانند درصدها ،ميانگين ،انحراف معيار و ضرين تغييرات استفاده شأده
است.
آمار استنباطی

روشهای آمار استنباطی كه در تحقيقات مختلف مورد استفاده قرار میگيرد دارای دو نوا آزمونهای پارامتري و
ناپارامتري میباشد .البته قابل ذكر است كه برای استفاده از آزمونهای پارامتری ،پينفرضهايی وجود دارد كه اوالً
بايد توزيع جامعه نرمال بوده و یانياً اينکه متغيرها از نوا فاصلهای و نسبی باشند .همچنين اطالعاتی كه با هم مقايسه
می شوند بايد تقريباً واريانس يکسانی داشته باشند (سرمد و همکاران .)0050 ،در پاوهن حاضأر از روشهأای آمأاری
استباطی به شرح ذيل استفاده شده است:
آزمون تکنمونهای کای دو

آزمون كای دو 0يا كای اسکوئر ( )x2يکی از مهمترين آزمونهای ناپايداری میباشد كه اساس و پايه آن بررسأی
فراوانیهای مشاهده شده كه در طرحهای تحقيقاتی جمعآوری شدهاند با فراوانیهای نظری مورد انتظار اسأت .هأدف
اين آزمون پی بردن به اين نکته است كه آيا بين فراوانی مشاهده شده و فراوانیهای نظری مورد انتظار تفاوتی اسأت
منظم و معنیدار يا آنکه تفاوتی ناهيز و حاصل شانس است (سرمد و همکاران.)0050 ،
پرسشنامه مهمترين ابزار گردآوری داده ها بوده كه به منظور تثييد روايی صوری و محتوايی آن ،هندين نسأخه در
اختيار اساتيد و صاحن نظران قرار گرفت كه پس از اصالحات الزم و بازنگری اطمينان حاصأل گرديأد كأه سأؤاالت
طرحشده توانايی و قابليت اندازهگيری محتوا و خصوصيات مورد نظأر تحقيأق را دارد .ضأرين آلفأای كرونبأاخ بأرای
سنجن پايايی ابزار اندازهگيری (پرسشنامه) برای هر كدام از شاخصهای مورد بررسی در سطح مناسن ارزيابی گرديد
(شاخص درآمد ،1/731 :شاخص اشتغال 1/305 :و شاخص ميزان توليأدات كشأاورزی )1/300 :كأه نشأان مأیدهأد
پرسشنامه از پايايی خوبی برخوردار است .از آمارههای ميانگين ،انحراف معيأار ،ضأرين تغييأرات و آزمأون ناپأارامتری
كایدو ت نمونهای با استفاده از نرمافزار  SPSSبرای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد .سؤاالت پرسشنامه بر اساس
مقياس طيف پنجتايی ليکرت (=0خيلیكم=0 ،كم =0 ،متوسط=1 ،زياد=9 ،خيلیزياد) طراحی شد.
به منظور سنجن تثیير خش شدن درياهه اروميه بر وضعيت اقتصادی منأاطق روسأتايی و خانوارهأای روسأتايی
اطراف آن با استفاده از ابزار پرسشنامه ،با استفاده از شيوه اسنادی (كتابخانهای) ،جسأتجو در ادبيأات و مبأانی نظأری
مرتبط با موضوا ،مرور مطالعات پيشين و همچنين مشاهدات ميدانی و اطالعات كيفی افراد بومی منطقأه ،متغيرهأا و
شاخصهايی در ابعاد اقتصادی بکار گرفته شد كه در واقع بهصورت پرسشنامه طراحی گرديده و در اختيار پاسأخگويان
قرار داده شد كه در جدول  0قابل مشاهده میباشد.

1- One-Sample Chi2 Test

تأثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه...
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جدول  .1متغيرها ،شاخصهای اقتصادی و مقياس سنجن آنها
نوع

متغير

متغير
وياگیهای
فردی
شاخصهای اقتصادی

جنسيت ،وضعيت تثهل ،شغل اصلی ،محل سکونت
ميزان تحصيالت
سن ،ميزان زمينهای كشاورزی ،سطح زير كشت
درآمد :كاهن درآمد ناشی از فعاليتهای كشاورزی و مشاغل جانبی وابسته به درياهه ،كاهن سطح زير كشت
محصوالت كشاورزی ،كاهن انگيزه برای سرمايهگآاری در بخن كشاورزی ،كاهن ارزش اراضی ،كاهن
ميزان تقاضا برای اجاره زمين ،كاهن ميزان ورود گردشگر به منطقه
اشتغال :كاهن مشاغل مربوط به كشاورزی ،حمل و نقل مسافر و كرايه قايق و اجاره آالهيق و پالژ ،افزاين
خروج نيروی كار جوان از محيط روستايی ،كاهن انگيزه برای ادامه فعاليت كشاورزی ،افزاين انگيزه برای تغيير
شغل

مقياس
سنجش
اسمی
ترتيبی
نسبی

ترتيبی

توليدات :كاهن ميزان توليدات كشاورزی (زراعی ،باغی ،دامی و شيالت) ،كاهن تنوا كشت ،افزاين كشت
ديم ،كاهن كيفيت محصوالت توليدی ،كاهن آبدهی هاهها و قنوات
مثخآ :يافتههای تحقيق

نتایج و بحث
با توجه به نتايج بدستآمده ،بيشترين فراوانی پاسخدهندگان از لحاظ سنی متعلق به طبقه سنی  19-11سال (11
درصد) بود .متوسط سن پاسخدهندگان  ،11/1سن جوانترين فرد  00و مسنترين نيز  15سأال بأود .از لحأاظ ميأزان
تحصيالت ،بيشترين فراوانأی ( 00درصأد) مربأوط بأه افأراد بأا سأطح تحصأيالت ابتأدايی بأوده و فقأط  01نفأر از
پاسخ دهندگان دارای تحصيالت دانشگاهی بودند .يافتهها نشان داد كه شغل اكثر پاسخدهندگان ( 91درصد) كشاورزی
بوده و مشاغل آزاد با فراوانی  01درصد در رده دوم قرار دارد .از بين نمونه آماری 30 ،درصد در روستای محل سکونت
خود اشتغال داشته ،محل كار  01/9درصد از پاسخ دهندگان در شهرستان اروميه بوده و بقيه در شهر يا روستايی ديگأر
اشتغال دارند .نتايج نشان داد اكثر كشاورزان ( 17درصد) دارای ميزان اراضی كشاورزی كمتر از  0هکتار بوده و فقط 1
درصد پاسخدهندگان از اراضی كشاورزی باالتر از  01هکتار برخوردار میباشند .منبأع تأثمين آت بأرای فعاليأتهأای
كشاورزی در بين بهرهبرداران اين منطقه از كشور اكثراً از طريق حفر هاههای عميق و نيمهعميق ( 31/9درصد) بوده و
ساير منابع آبی مانند آت هشمه ،آت قنات و آت رودخانه خيلی كم مورد استفاده قرار میگيرد.
در اين قسمت به بررسی تثیير روند خش شدن درياهه اروميأه يأر مؤلفأههأای اقتصأادی روسأتاهای دهسأتان
بکشلوهای شامل درآمد خانوار ،اشتغال و ميزان توليدات كشاورزی از ديدگاه سرپرستان خانوارهای روستايی با توجه به
ميانگين هر متغير پرداخته و با استفاده از مقدار عددی ضرين تغييرات ،متغيرهای مربوط به هر شاخص اولويأتبنأدی
شدند.
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الف) نگرش پاسخگويان پيرامون تأثير روند خشک شدن درياچه اروميه بر درآمد خانوارهای روستايی
و ساكنان اطراف آن

يافتههای جدول  0نشان میدهد كه خش شدن درياهه اروميه بيشترين تثیير را بترتين بأر كأاهن ميأزان ورود
گردشگر بأه منطقأه (ميأانگين  ،)1/99كأاهن بازديأد مأردم از درياهأه ( )1/07و كأاهن درآمأد بوفأههأا ( )1/19و
مسافرخانههای اطراف درياهه ( )1/13داشته است .يافتههای ارائهشده در جدول زير نشان داد كأه ميأزان تثیيرپأآيری
متغيرهايی مانند كاهن انگيزه برای سرمايهگآاری در بخن كشاورزی ( ،)0/51كاهن ارزش ملأ و زمأين (،)0/97
كاهن درآمد ناشی از فعاليتهای كشاورزی ( )0/03و كاهن ميزان تقاضا برای اجاره زمين ( )0/91نيز بأاالتر از حأد
متوسط ارزيابی گرديدهاند.
جدول  .2اولويتبندی نظرات پاسخگويان دررابطه با تثیير خش شدن درياهه بر كاهن درآمد
متغير

ميانگين

كاهن ميزان ورود گردشگر به منطقه پس از خش شدن درياهه
كاهن بازديد مردم منطقه از درياهه با وضعيت كنونی آن
كاهن درآمد فروشگاههای اطراف درياهه پس از خش شدن آن
كاهن درآمد ناشی از مسافرخانههای اطراف درياهه پس از خش

شدن آن

كاهن انگيزه برای سرمايهگآاری در بخن كشاورزی پس از خش
شدن درياهه
كاهن ارزش مل و زمين پس از خش شدن درياهه
كاهن درآمد ناشی از فعاليتهای كشاورزی پس از خش شدن درياهه
كاهن ميزان تقاضا برای اجاره زمين پس از خش شدن درياهه
كاهن سطح زير كشت محصوالت كشاورزی پس از خش شدن
درياهه
ميانگين كلی شاخص درآمد (از )011
* ميانگين از  9بيان شده است.
مثخآ :يافتههای تحقيق

*

انحراف معيار

ضريب تغييرات
(درصد)

اولويت

1/99
1/07
1/19
1/13

1/70
1/31
1/30
1/31

09/1
05/17
01/15
00/17

0
0
0
1

0/51

1/5

00/31

9

0/97
0/03
0/91

0/10
0/10
0/01

03/97
00/1
00/0

1
7
3

0/31

0/10

09/00

5

71/39

ب) ديدگاه پاسخگويان پيرامون تأثير روند خشکشدن درياچه اروميه بر اشتغال خانوارهاای روساتايی و
ساكنان اطراف آن

يافتههای حاصل از جدول  0نشان میدهد كه خش شدن درياهه اروميه بيشترين تثیير را در كاهن بين از حأد
مشاغل غير كشاورزی وابسته به حيات درياهه مانند كرايه قايق و اجاره آالهيق و پالژ داشأته كأه بأاالترين ميأانگين
( )1/71را نيز بهخود اختصاص داده است .يافتهها نشان داد كه از ديدگاه سرپرستان خانوارها ،پديده خشکيدگی درياهه
اروميه در حال حاضر تثیير هندانی بر كاهن اشتغال به كشاورزی نداشته و كمتر از متوسط ارزيأابی شأده اسأت و بأا
ميانگين  0/51در جايگاه آخر قرار گرفته است .با نگاهی به ميانگين كلی شاخص اشتغال میتوان گفت كأه از ديأدگاه
پاسخدهندگان با خش شدن درياهه اروميه مشاغل افراد (مخصوصاً مشاغل وابسته به حيات درياهه) نيأز بطأور قابأل
توجهی كاهن يافته است.

تأثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه...
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جدول  .3اولويتبندی نظرات پاسخگويان دررابطه با تثیير خش شدن درياهه بر كاهن اشتغال
متغير
از بين رفتن مشاغل مربوط به كرايه قايق و اجاره آالهيق و پالژ
پس از خش شدن درياهه
كاهن مشاغل مربوط به حمل و نقل مسافر و گردشگر پس از
خش شدن درياهه
ميزان تمايل برای تغيير شغل كشاورزی با وضعيت كنونی درياهه
پس از خش شدن درياهه
افزاين خروج نيروی كار جوان از محيط روستايی پس از خش
شدن درياهه
ميزان تثیير خشکيدگی درياهه در ايجاد انگيزه برای تغيير شغل پس
از خش شدن درياهه
كاهن اشتغال به فعاليتهای كشاورزی در روستا پس از خش
شدن درياهه
ميانگين كلی شاخص اشتغال (از )011
* ميانگين از  9بيان شده است.
مثخآ :يافتههای تحقيق

انحراف

ضريب تغييرات

معيار

(درصد)

1/71

1/15

01/00

0

1/01

1/5

00/00

0

0/11

1/50

09/00

0

0/73

1/51

09/05

1

0/13

1/57

01/09

9

0/51

0/00

07/30

1

ميانگين

*

اولويت

79/3

ج) ديدگاه پاسخگويان پيرامون تأثير روند خشک شدن درياچاه ارومياه بار مياتان توليادات كشااورزی
خانوارهای روستايی و كشاورزان

در اين قسمت به بررسی تثیير روند خش شدن درياهه اروميه بر ميزان توليدات كشاورزی (باغی ،زراعی ،توليدات
دامی ،شيالت مانند توليد آرتميا) و شأرايط و امکانأات محيطأی الزم بأرای توليأد محصأوالت كشأاورزی از ديأدگاه
سرپرستان نمونه آماری پرداخته شد كه نتايج آن در جدول  1ارائه شده است .با توجه به برداشت بیرويه كشأاورزان از
سفرههای آتهای زيرزمينی از طريق هاهها ،اين ذخاير آبی روز به روز كاهن يافتأه و سأطح آت هأاههأا نيأز پأايين
میآيد .افراد پاسخدهنده نيز از كاهن سطح آت هاهها نسبت به گآشته كامالً آگأاه بأوده و متغيأر كأاهن سأطح آت
هاهها دارای باالترين ميانگين ( )1/11از ديدگاه اين افراد میباشد .يکأی از تأثیيرات مسأتقيم كأاهن آت و مسأاحت
درياهه اروميه ،كاهن جمعيتِ تنها موجود آبزی و عنصر اصلی در برقراری زنجيره غأآايی ايأن درياهأه يعنأی آرتميأا
اورميانا يا همان ميگوی آت شور میباشد كه از ديدگاه پاسخدهندگان نيز جمعيت اين گونه ارزشأمند در حأال كأاهن
(با ميانگين  )1/09میباشد .همچنين از ديدگاه افراد نمونه مورد مطالعه ،خش شدن درياهأه تأثیير كمأی در افأزاين
كشت ديمی داشته و اين متغير در اولويت آخر قرار گرفته است.
آزمون فرضیات تحقیق

به منظور آزمون فرضيات تحقيق حاضر از آزمون ت نمونهای كای دو ) x2( 0استفاده شأد .قابأل ذكأر اسأت كأه
1- One-Sample Chi2 Test
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نظرات پاسخدهندگان در مورد هري از متغيرهای پاوهن در سه سطح كم ،متوسط و زياد مورد سنجن قرار گرفأت.
با استفاده از اين آزمون میتوان به اين نکته پی برد كه آيا تفاوت معنیداری در فراوانی بين گزينهها وجود دارد يا خير؛
اما قضاوت در مورد رد يا پآيرش فرضيات صرفاً از طريق ميانگين مربوط به هركدام از گزينهها با توجه به جهأتداری
هر فرضيه خواهد بود.
جدول  .4اولويتبندی نظرات افراد در رابطه با تثیير خش شدن درياهه بر كاهن توليدات كشاورزی
ميانگين

متغير
شدن

كاهن سطح آت هاههای مناطق روستايی پس از خش
درياهه
كاهن ميزان توليد آرتميا پس از خش شدن درياهه
كاهن تنوا كشت با بروز پديده روند خش شدن درياهه
كاهن ميزان توليد محصوالت زراعی و باغی پس از خش شدن
درياهه
كاهن ميزان رضايت از كيفيت محصوالت توليدی پس از خش
شدن درياهه
كاهن ميزان توليدات دامی پس از خش شدن درياهه
ميزان تثیير خشکيدگی درياهه در افزاين كشت ديم پس از
خش شدن درياهه
ميانگين كلی شاخص ميزان توليدات كشاورزی (از )011
* ميانگين از  9بيان شده است.
مثخآ :يافتههای تحقيق

*

انحراف معيار

ضريب تغييرات
(درصد)

اولويت

1/11

1/91

00/10

0

1/09
0/90

1/51
1/37

00/11
01/70

0
0

0/01

0/10

00/03

1

0/35

1/57

00/91

9

0/11

1/51

03/90

1

0/15

0/17

91/11

7

13

آزمون فرضیه پژوهشی اول

فرضيه اول تحقيق بر اين نکته اشاره دارد كه با كاهن آت درياهه اروميه ،ميزان اشأتغال در منأاطق روسأتايی و
اطراف درياهه كاهن يافته است .نتايج حاصل از آزمون ت نمونهای كای دو به منظور سنجن فرضيه پاوهشأی اول
در جدول زير آمده است .با نگاهی به جدول  9میتوان مشاهده كأرد كأه در سأطح خطأای يأ بأين فراوانأیهأای
گزينههای موجود اختالف معنیداری وجود دارد.
جدول  -5نتايج آزمون ت نمونهای كای دو به منظور آزمون فرضيه پاوهشی اول
متغير مورد سنجش

وضعيت توزيع

اشتغال

فراوانی
درصد

ميتان تأثير روند خشک شدن درياچه بر كاهش اشتغال
كم
10
% 00/9
df:0

Sig:1/111

مثخآ :يافتههای تحقيق

متوسط
19
% 00/9

* ميانگين از  9بيان شده است.

مجموع

زياد
011
50
% 011
% 11
Chi-Square:03/17

تأثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه...
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همانطور كه مالحظه می شود اين اختالف مربوط به گزينه "زياد" بوده و نظرات اغلأن پاسأخدهنأدگان بأه ايأن
سمت گراين داشته است كه با خش شدن درياهه اروميه ميزان اشتغال در منطقه نيز كاهن يافتأه اسأت ،بطوريکأه
 73/9درصد از كل پاسخدهندگان معتقد بودهاند كه اين تثیير در سطح متوسط و باالتر میباشد؛ بنابراين فرضيه تحقيق
تثييد میگردد.

آزمون فرضیه پژوهشی دوم

فرضيه دوم ت حقيق مبنی بر اين است كه رابطه مستقيمی بين كاهن آت درياهه و كاهن درآمد روستاييان وجود
دارد .با نگاهی به نتايج آزمون ت نمونهای كایدو در جدول  1می توان گفت كه با توجه به اينکه اختالف معنأیداری
در سطح خطای ي درصد در بين گزينهها وجود دارد ،بنابراين گراين ديدگاه افراد اغلن به سمت ي گزينه خواهأد
بود.
جدول  .6نتايج آزمون ت نمونهای كای دو به منظور آزمون فرضيه پاوهشی دوم
متغير مورد سنجش

وضعيت توزيع

درآمد

فراوانی
درصد

ميتان تأثير روند خشک شدن درياچه بر كاهش درآمد
كم
11
% 00

Sig: 1/111

مثخآ :يافتههای تحقيق

متوسط
10
% 01/9
df: 0

مجموع

زياد
011
59
% 011
% 17/9
Chi-Square: 01/00

* ميانگين از  9بيان شده است.

همانطور كه در جدول فوق مالحظه میشود  17/9درصد از پاسخدهندگان معتقد بودهاند كه خش شأدن درياهأه
اروميه در سطح بااليی باعث كاهن درآمد اهالی منطقه شده است؛ بنابراين فرض تحقيق تثييد میگأردد .البتأه قابأل
ذكر است كه شاخص درآمد ي شاخص تركيبی بوده و فقط مختص به فعاليتهای كشاورزی نبوده و سأاير مشأاغل
درآمدزايی كه به حيات درياهه گره خوردهاند نيز مد نظر میباشد.
آزمون فرضیه پژوهشی سوم

فرضيه سوم تحقيق حاضر به اين نکته داللت دارد كه با كاهن آت درياهأه اروميأه ،ميأزان توليأدات كشأاورزی
منطقه و به خصوص مناطق روستايی نيز كاهن يافته است .نتأايج جأدول  7و آزمأون كأایدو تأ نمونأهای نشأان
میدهد كه اختالف معنیداری در سطح خطای ي درصد بين گزينهها وجود داشته و  11درصد از كل گزينههأا فقأط
مربوط به تنها ي گزينه (زياد) میباشد .همانطور كه مالحظه میشود بيشتر از  71درصأد پاسأخگويان معتقدنأد كأه
روند خشکيدگی درياهه ارميه در سطح متوسط و باالتری بر توليدات كشاورزی منطقه تثیير گآاشأته و باعأث كأاهن
ميزان توليد اين محصوالت شده است؛ بنابراين فرضيه تحقيق تثييد میگردد.

222

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،3شماره  ،3پاییز 9315
جدول  .7نتايج آزمون ت نمونهای كایدو به منظور آزمون فرضيه پاوهشی سوم
متغير مورد سنجش

وضعيت توزيع

توليدات كشاورزی

فراوانی
درصد

1/110

تأثير خشک شدن درياچه بر كاهش توليدات كشاورزی
كم

متوسط

13
% 01

11
% 00

Sig:

مثخآ :يافتههای تحقيق

0

زياد

مجموع

011
% 011

33
% 11
Chi-Square: 00/01

df:

* ميانگين از  9بيان شده است.

ت :آزمون فرضیه پژوهشی چهارم

فرضيه ههارم مطالعه حاضر به رابطه مستقيم بين كاهن آت درياهأه اروميأه و كأاهن ارزش اقتصأادی اراضأی
كشاورزی اشاره دارد .به منظور بررسی اين فرضيه نتايج ديدگاههای افراد پاسخدهنده در جدول  3آمده است.
جدول  .8نتايج آزمون ت نمونهای كای دو به منظور آزمون فرضيه پاوهشی ههارم
ميتان تأثير روند خشک شدن درياچه اروميه بر كاهش

متغير مورد

ارزش اقتصادی اراضی كشاورزی

وضعيت توزيع

سنجش
ارزش اقتصادی
اراضی

فراوانی

كم
07

متوسط
11

زياد
007

011

درصد

% 00/9

% 00

% 10/9

% 011

Sig: 1/111

مثخآ :يافتههای تحقيق

مجموع

df: 0

Chi-Square: 31/10

* ميانگين از  9بيان شده است.

مقدار معنیداری در جدول فوق نشاندهنده اين است كه پراكنن نظرات افراد حول ي گزينه خاص بوده و ايأن
اختالف در سطح  1/55معنیدار میباشد .از بين پاسخدهندگان تعداد  007نفر بر اين باور بودهاند كه با خشأ شأدن
درياهه اروميه زمينهای كشاورزی اطراف آن نيز تا حدود زيادی ارزش اقتصادی خود را از دست دادهانأد بطوريکأه در
بسياری از موارد از قيمت اقتصادی آنها كاسته شده و يا نسبت به اراضی مشابه ساير مناطق روستايی ،از افزاين قيمت
بسيار ناهيزی در طول ساليان اخير مواجه بوهاند .با توجه به اينکه بين از  39درصد پاسخدهندگان بر اين نکته اشأاره
داشته اند ،بنابراين با تثييد فرضيه تحقيق ،ادعای كاهن ارزش اقتصادی اراضی كشاورزی در ایر پديأده خشأ شأدن
درياهه اروميه پآيرفته میشود.
آزمون فرضیه پژوهشی پنجم

فرضيه پنجم نيز بر اين موضوا اشاره دارد كه با كاهن آت درياهه اروميه ،ميزان ورود گردشأگر بأه منطقأه نيأز
كاهن يافته است .با توجه به نتايج جدول زير میتوان مشاهده كرد كه اختالف معنأیدار و فاحشأی در فراوانأیهأای
گزينههای سه گانه مربوط به شاخص ميزان ورود گردشگر به منطقه وجود دارد ،بطوريکه بين از  59درصد از افراد به

تأثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه...
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كاهن بين از حد گردشگر در ایر خش شدن درياهه اروميه رأی دادهاند؛ بنابراين فرضأيه تحقيأق مأورد تثييأد قأرار
میگيرد.
جدول  .9نتايج آزمون ت نمونهای كای دو به منظور آزمون فرضيه پاوهشی پنجم
متغير مورد
سنجش

تأثير روند خشک شدن درياچه اروميه بر كاهش ميتان ورود

وضعيت توزيع

ميزان ورود گردشگر
به منطقه

1/111

گردشگر به منطقه

Sig:

مجموع

كم

متوسط

زياد

فراوانی

1

9

050

011

درصد

%0

% 0/9

% 59/9

% 011

0

df:

017/30

Chi-Square:

مثخآ :يافتههای تحقيق

نتیجهگیری
نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه با خش شدن درياهه اروميه درآمد ساكنان اطراف آن نيز تحت تثیير قرار گرفتأه
است ،بطوریكه درآمد ناشی از بسياری از مشاغل خدماتی وابسته به درياهه بسيار تنأزل يافتأه اسأت .ميأانگين كلأی
شاخص درآمد و نظرات پاسخ دهندگان در رابطه با شاخص تركيبی درآمد مربوط به فرضيه اول تحقيق نشان مأیدهأد
كه با خش شدن درياهه منابع درآمدی بسياری از افراد كاهن پيدا كرده كه اين يافتهها با نتأايج مطالعأات والئأی و
همکاران ( ،)0050پاالش و كردوانی ( ،)0033واليتی و همکاران ( )0033و اردينگر و همکاران ( )0100مطابقت دارد.
يافته های تحقيق حاضر نشان داد كه يکی از تثیيرات مستقيم خش شدن درياهه اروميه بصورت كاهن مشأاغل
افراد بومی منطقه و بخصوص روستاييان بوده است ،بطوریكه بسياری از مشاغل وابسته به حيات درياهه اروميه مانند
پالژداری ،كرايه قايق ،اجاره آالهيق ،مسافرخانهداری و مشاغلی مانند رستورانداری و مسافرخانهداری اطراف درياهأه
بطور هشمگيری رو به اضمحالل هستند كه يافتههای بدستآمده با نتايج مطالعات والئی و همکاران ( ،)0050پاالش
و كردوانی ( ،)0033اردينگر و همکاران ( )0100و سايکو ( )0553هماهنگی دارد.
بر اساس يافتههای تحقيق می توان گفت كه با خش شدن درياهه اروميه توليدات كشاورزی منطقه نيأز كأاهن
يافته است .هر هند از ديدگاه كشاورزان توليدات زراعی و باغی كاهن هشمگيری نداشته اما توليد و پرورش آرتميا كه
مستقيماً وابسته به حيات آبی درياهه است تحت تثیير قرار گرفته است .در كل میتوان گفت كه با توجأه بأه كأاهن
آبدهی هاهها و كاهن تنوا كشت با كاهن محصوالت توليدی در ساليان آينده در اين منطقه از كشور روبرو خأواهيم
شد كه اين يافتهها با نتايج مطالعات والئأی و همکأاران ( ،)0050پأاالش و كردوانأی ( )0033و واليتأی و همکأاران
( )0033همسو میباشد.
نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه از ديدگاه پاسخدهندگان ،با خش شدن درياهه اروميأه و پأراكنن گأرد و غبأار
نمکی آن ،زمينهای كشاورزی همجوار اراضی خش شده درياهه بطور جدی صدمه ديده بطوريکه تأا حأدود زيأادی
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حاصلخيزی خود را از دست داده و همچنين از ارزش اقتصادی آنها كاسته شده است كه ايأن موضأوا بأا يافتأههأای
مطالعات والئی و همکاران ( ،)0050واليتی و همکاران ( )0033و رسولی و همکاران ( )0037مطابق میباشد.
يکی از ظرفيت های بالقوه و كاركردهای اساسی درياهأه اروميأه جنبأه گردشأگری و تفريحأی آن اسأت كأه بأا
سرمايهگآاریهای مناسن میتوانست به ظرفيتهای بالفعل تبأديل شأده و موجبأات ورود گردشأگر داخلأی و حتأی
خارجی به منطقه را فراهم آورد؛ اما در حال حاضر با روند ادامهدار خش شدن درياهه اروميه اين كاركرد عمالً از بين
رفته است .با بروز بحران درياهه اروميه ورود گردشگر به منطقه نيز بطور هشمگيری كأاهن يافتأه و يکأی از منأابع
ارزآوری ملی از بين رفته است.
با توجه به نتايج تحقيق میتوان گفت كه با ادامه روند كاهن و تخرين درياهأه ،منطقأه شأمالغأرت كشأور بأا
بحرانی بنام «طوفان نم » مواجه خواهد شد و در نتيجه دشتهای حاصلخيز اروميه ،تبريز ،مراغه ،مياندوآت و مهاباد
به سمت كويریشدن حركت خواهد كرد .عالوه بر اين ،انواا پيامدهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زيسأتمحيطأی
در منطقه رخ خواهد داد .اگر اين روند به هر عنوان ،مديريت زيستمحيطی مناسبی را در سطح كالن ملی و منطقهای
متوجه و عامل بخود نسازد ،بی ش در بلندمدت بايستی در انتظار بحرانهأای زيسأتی كأالن در منطقأه و جريانأات
جمعيتی غيرمتعارف در شمال غرت كشور بود.
نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه با خش شدن درياهه اروميه ،مشاغل وابسته به حيات درياهه كاهن هشمگيری
يافته و درآمد ناشی از اين مشاغل جانبی نيز از بين رفته است .لآا پيشنهاد میگردد در مناطق روستايی صأنايع كأاربر
مانند صنايع تبديلی و تکميلی ايجاد گردد تا نسبت به جآت نيروی كار آزاد شده از مشاغل جنبی درياهه اروميه در اين
بخن فراهم گردد .همچنين دولت میتواند اقدام به خريد پالژهای تعطيلشده افأرادی كأه بأا خشأ شأدن درياهأه
اروميه ديگر درآمدی ندارند نموده و اعتباراتی را برای اين افراد در جهت كارآفرينی و ايجاد مشاغل توليدی در منأاطق
روستايی تخصيص دهد.
يافتهها نشان داد كه با خش شدن درياهه اروميه و انتقال ذرات و گردوغبار نمکی به زمينهای كشاورزی اطراف
درياهه از ارزش اقتصادی اين اراضی كاسته شده و تا حدود زيادی كارايی خود را از دست دادهاند ،همچنين تنوا كشت
محصوالت كشاورزی در اين اراضی نيز بشدت كاهن يافته است .در اين راسأتا پيشأنهاد مأی گأردد كأه بأا حمايأت
سازمانهای دولتی و در رأس آنها وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای متبوعه ابتدا خاک اين اراضأی مأورد آزمأاين
قرار گيرد تا در صورت امکان از كشت های جايگزينِ سازگار با شرايط جديد در اين منطقه اسأتفاده گأردد .بأه منظأور
ادامه فعاليت های كشاورزی و جلوگيری از ركأود توليأدات كشأاورزی در ايأن منطقأه از كشأور مأی تأوان اسأتفاده از
واريته های مقاوم به شوری و خشکی و كشت محصوالتی كه قابليت رشد در شرايط فعلی دارند را در دستور كأار قأرار
داد.
يکی از مهمتأرين پيامأدهای خشأ شأدن درياهأه اروميأه كأاهن ميأزان ورود گردشأگر بأه منطقأه و تعأداد
بازديدكنندگان است .برای جلوگيری از اين زيان اقتصادی و فرهنگی الزم است كه در وهله اول اقدامات همهجانبأه و
ملی با استفاده از تمامی ظرفيتهای موجود علمی ،اقتصادی ،سياسی و ...برای حفظ و نجأات درياهأه اروميأه انجأام

تأثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه...
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گيرد .همچنين به منظور جآت گردشگر به منطقه میتوان با سرمايهگأآاری در سأاير بخأنهأای طبيعأی ،تأاريخی،
فرهنگی و اجتماعی شهرستان اروميه و شهرهای همجوار با درياهه اروميه نسبت به شأکوفايی پتانسأيلهأای عظأيم
بالقوه در اين نواحی اقدام كرد.
نتيجه كلی تحقيق حاضر بيانگر اين مطلن بود كه در حال حاضر درياهه اروميه در وضأعيت بسأيار بحرانأی قأرار
داشته و امکان خش شدن كامل آن در آينده ای نه هندان دور وجود دارد .لآا پيشنهاد می گردد تا به منظور جلوگيری
از اين فاجعه زيستمحيطی و بروز پيامدهای تخرينكننده آن در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحيطأی در
منطقه آذربايجان و فراتر از آن ،اقدامات عاجل در جهت نجات اين نگين آبی ارزشمند توسط مسئولين دولتأی ،مراكأز
علمی و افراد خبره با بهرهگيری از تمامی ظرفيتهای داخلی و كم های بينالمللی انجأام گيأرد تأا از تکأرار فاجعأه
زيستمحيطی درياهه آرال در اين منطقه از كشور جلوگيری گردد.
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Abstract
Environmental risks are factors that can affect various aspects of social and
economic life of the people. The main purpose of this study was to investigate the
effects of drying trend of the Urmia Lake on the economic development of the
rural areas. The study was done using the descriptive-survey method that uses field
and documentary data. The population of the study included rural households in the
Bakeshluchay district of the Urmia township (N=7644). According to Cochran's
formula, the sample size for the population in this study was n=191 and afterwards
it was divided by the proportional allocation between the different classes of the
population. The validity of the research tool was obtained by using expert opinion
and a pilot test was conducted for the reliability of the questionnaires. The suitable
Cronbach ’Alpha coefficient for each index showed that the research tool was
reliable. Data were analyzed using SPSS software. The results of taking the view
points of the rural people showed that due to the continuing of the water reduction
trend of the Urmia Lake, the lake-based jobs have reduced, Urmia’s income has
drops and the amount of income from tourism has declined. Also the economic
value of agricultural lands has reduced, its diversity of cultures as well as the water
levels of deep wells has dropped and Artemi’s population is exposed to risk.
Keywords: Economic development, Environmental risks, Rural development,
Urmia Lake.
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