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Abstract
The discussion of environmental change is currently one of the most important challenges which 
the international community faces. This issue comprises one of the most extensive scientific, 
economic, social, and even political debates at different global levels. Severe and sustained 
droughts have threatened many parts of the globe at different times and have led to rapid and 
profound changes at the economic and social development levels. The Middle East, especially 
Iran, has been no exception in this regard. The drying up of water resources, including lakes, is a 
prominent feature of these changes that has caused problems for the surrounding habitats. The 
purpose of this study is to evaluate the status of development indicators in 22 cities in Urmia 
Lake catchment area. In recent decades, water level has decreased significantly and drought 
level has increased in this lake. This study is an applied research project in terms of purpose and 
a descriptive-analytical one in terms of methodology. Data and information were collected from 
sources and documents of the Census Bureau for the years 2006 and 2016. Also, Vikor method 
and Moran's spatial autocorrelation index in Arc Gis software were used for the data analysis. 
The results of the statistical calculations showed that the development levels in the catchment 
area have transformed dramatically over the last 10 years, from the cluster distribution of 2006 
to the dispersed distribution pattern of 2016. Moreover, the employment rate has declined and 
the unemployment rate has increased. Comparing the various statistics, one can clearly see the 
negative effects of the Lake water level decline on catchment area counties over the last 10 
years. The gradual decline in the Lake water level (followed by a decrease in the employment 
rate and an increase in the unemployment rate) is the main reason for the imbalance in the 
development of the region. 
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سطوح بر  ارومیهدریاچۀ ب آاثرات کاهش سطح  و تحلیل بررسی

 پیرامونهای  توسعۀ شهرستان
، محمدحسن یزدانی3، احد رضایان قیه باشی14فر نظم، حسین 1سمیه محمدی حمیدی

 ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یانسان علوم و اتیادب ۀدانشکد ،یشهر یزیر برنامهو  ایجغراف یدکتر یدانشجو .1
 رانیا ل،یاردب

 رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یانسان علوم و اتیادب ۀدانشکد ،یشهر یزیر برنامهو  ایجغراف گروه استاد. 2
 ،یلیاردب محقق دانشگاه  ،یانسان علوم و اتیادب ۀدانشکد ، یشهر یزیر برنامهو  ایجغراف گروه اریدانش. 3

 رانیا ل،یاردب
 رانیا ،تهران دانشگاه ت،یریمد ۀدانشکد ،یپژوه ندهیآ ۀرشت یدکتر پست ۀدور پژوهشگر. 4

 (08/83/8930 تاریخ پذیرش: ؛80/80/8930 )تاریخ دریافت:

 چکیده 
تترین   گستررد  و یکتی از   استت جهانی مطرح  ۀجامعهای فراروی  ترین چالش عنوان یکی از مهم حال حاضر به دربحث تغییرات محیطی 
شتییی و   های سالی خشکوقوع . و حری سیاسی در سطوح مخرلف جهان را به خود اخرصاص داد  استاجرماعی ، مباحث علمی، اقرصادی

توستعۀ  ستطوح   در عمیقتی  و ستری   تحتوتت  باعتث و  کنتی  میزمین را تهییی  ۀکراز نقاط  بسیاری ،زمانی مخرلف های دور مسرمر، در 
از  هتا  دریاچته  ازجملته شتین منتاب  یبتی     خشتک . نیستت  مسرثنا قاعی  از این ،خاورمیانه و ایرانمنطقۀ  و اقرصادی و اجرماعی بود  است

 ،حاضتر هتیف از تحقیت    اطراف خود به همرا  داشتره استت.    های سکونرگا که هموار  مشکالتی برای است نمودهای بارز این تغییرات 
اخیتر بتا کتاهش    دهۀ که در چنی . تاس ارومیهدریاچۀ یبریز حوضۀ واق  در  گانۀ00 های شهرسرانتوسعه در  های شاخصبررسی وضعیت 

و اطالعات نیز از منتاب  و استناد ستازمان     ها داد . استتحلیلی  توصیفینوع تحقی  کاربردی و روش ین  سطح یب و خشکی مواجه است.
شتاخص  روش ویکتور و   از و اطالعتات نیتز   هتا  داد  وتحلیت   تجزیهشی  است. برای  یوری جم  38و  08های  سالهای  سرشمارییمار و 
طتی   هتوسعسطوح دهی  میاسرفاد  شی  است. نرایج حاص  از محاسبات یماری نشان  Arc Gisافزار  نرمبسرگی فضایی موران در  خودهم

توسعه به توزیت    های سیاستبا توجه به  08در سال مرور از الگوی توزی  پراکنی   بهتغییرات بارزی داشره است و  ه،حوضسال اخیر در د  
تتوان ارترات    یمتار متی  مقایسۀ با  است. یافرهاشرغال کاهش و نرخ بیکاری افزایش نرخ تبیی  شی  است. همچنین   38 سالدر  ای خوشه

و کتاهش تتیریجی ستطح یب    کترد  مشاهی  وضوح  بهیبریز حوضۀ  های شهرسرانطی د  سال اخیر در را دریاچه  یبمنفی کاهش سطح 
 افزایش نرخ بیکاری دلی  اصلی عیم تعادل توسعه در منطقه است.  کاهش میزان اشرغال و  ،دریاچه و به دنبال ین

کلیدی واژگان
 ، ویکور.ارومیهتوسعه، دریاچۀ تحلی  فضایی، 
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 لهئمس بیان

 ۀجامعا هاا  رارارو     ترین چااش   عنوان یکی از مهم بههوایی و آببحث تغییرات  ،در حال حاضر

اجتمااعی و حتای سیاسای در     ،ترین مباحث علمی، اقتصاد  و یکی از گسترده استجهانی مطرح 

 ثبااتی  بای و یکی از عوامل  (Wamsler, 2013: 68)ه خود اختصاص داده سطوح مختلف جهان را ب

 هاا   دورهشادید و مساتمر، در    ها  ساشی خشکوقوع اخیر شناخته شده است.  ها  دههجوامع در 

اسات.   شاده و موجب ویرانی و تخریاب  کرده زمین را تهدید  ۀاز نقاط کر بسیار  ،زمانی مختلف

 ازجملاه جهاان   کشاورها  از  بسیار نگرانی  ،سال آینده سی در جو شرایط  ۀدربارگزارش ناسا 

چهاار    ۀرتبا قرارگررتن ایاران در   ،قابل توجه در این گزارش ۀنکت. داشته است بر خاورمیانه را در

 (. 67 :5934، زاده شریفاشتاب و  ؛NASA: 2013) کشور در معاارض خطر است 54رهرست 

)ایاران و کشاورها     ماا  ۀمنطقا ین و تغییر اقلایم در  شدن زم گر نتایج و پیامدها   ترین مهمز ا

ارومیاه و   ۀدریاچا مانناد   داخلای  هاا   دریاچهررتن  ساشی، ازبین خاورمیانه و شرق مدیترانه( خشک

از سو  ناسا  منتشرشده ها  نقشهدر بسیار  از مناطق تن  آبی است. ارزیابی  مهارشو و کمبود آب

باین عاراق، ساوریه و     ا  منطقاه ، 3050تا  3009ها   سالطی  دهد میخاورمیانه نشان  ۀمنطقبرا  

 هاا   نگرانای  (.74 :5930 سالیمی، ) ساشی در این منطقه باوده اسات   کانون خشک ترین مهم ،ترکیه

کاه   هایی بحثی به یوهوا اجتمااعی ناشای از تغییارات آب برخوردها مربوط به تخریب محیط و 

 ،شاود  مای زماین مرباوط    ۀکار  یلیتاریسام و تسالط برزماین، م ۀکاردر دوران معاصر بر سر امنیت 

وقوع مخاطرات طبیعی بار زنادگی مارد     (. 580 :5930 ،ررد پیشگاهیو  )علیزاده اضاره شده است

و باه   کارده  تشادید را  جمعیت بینرقر در  شکاف ،تأثیرات مختلفی دارد. وقوع مخاطرات محیطی

ارتباط متقابال رقار و    دشیل در واقع، به که کند می کمک زده مخاطرهمنطقۀ در  عمومیگسترش رقر 

و ( Wisner et al., 2004: 1) کنند می تقویترا  یکدیگردر برابر مخاطره  ، این دو عاملپذیر  آسیب

مارد  و   معیشات ، محلای مؤسساات   کاارکرد اخاتلل در   ایجاد، پذیر  آسیب ارزای به  نهایتدر 

 . Haighand Amaratunga, 2010: 12)) انجامد می محلیجوامع  ساز  قدرت بی

. اسااتساااشی  خشااک ،از نمودهااا  بااارز مخاااطرات محیطاای در اکااار کشااورها  جهااانیکاای 

انسانی، مصارف انار، ،    ها  سکونتگاهاشگوها   بر ،سلمتی انسانو  ساشی علوه بر کشاورز  خشک
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 سااختار  ماؤثر بار کیفیات زنادگی بشار       هاا   جنبهونقل، صنعت، خصوصیات محلی و دیگر  حمل

 تاوان  مای را  سااشی  خشکثیرات أ(. ت356 :5935 ،دیگرانو  دار  خزانه؛ IPCC: 1990)است  ثیرگذارأت

 هاا   آبساط    رراتن  پایین ،ها رواناب کاه مانند ) محیطی زیست تأثیرات :کرد صهدر سه دسته خل

 اقتصااد   تاأثیرات  ،(گیااهی  تناوع  شدن کمو  آب کیفیت کاه  و شور  ،خاک ررسای  ،زیرزمینی

 ارازای   ،بهاره  کم ها  وا  برا  تقاضا ارزای  ،دامی و کشاورز  محصوالت قیمت ارزای  همچون)

 بروز و بهداشت سط  کاه  مانند) اجتماعی تأثیرات و( غذایی مواد توشید کاه و  آب تأمین هزینۀ

 کااربران  باین  درگیار   ارزای  ،مدیریتی و اجتماعی، سیاسی تضادها  ارزای  ،سوءتغذیه مشکلت

 :5986 ،کرمای  ،کشااورز ) تاسا  شده تقسیم غیره( و مهاجرت رقر، ،زندگی کیفیت کاه  آب، منابع

توسعه در بخا    ۀررتن منابع و نیرو  محرک این دسته از عوامل باعث ازبین (. Gupta, 2003: 15؛393

ر توسعه خوردن تعادل د هم بهخود باعث  ۀسرزمینی شده است. این  شرایط به نوب ها  پهنهعظیمی از 

 محیطی شده است. زیستمختلف اقتصاد ، اجتماعی و  ها  بخ در 

 استفاده از منابع محلی برا  ارزای  رراه منطقه یاا بخا    عبارت است از توسعهطبق تعاریف، 

 The Ministry of Domestic Affairs of the Indonesian) انساانی  توساعۀ  ها  شاخصبهبود  برا 

Government: 2010؛Dwi et al., 2015: 76). باودن آن در   یکپارچهو  یتاز ارکان توسعه، جامع یکی

ا  کاه   مسالله (؛ 3 :5983 ی،)رن ستمناطق درون کشورها یو اجتماع  اقتصاد  ها ررع عد  تعادل

ها   نابرابر . ها  اخیر به موضوع مهم و مشغلۀ جد  بسیار  از کشورها تبدیل شده است در دهه

ثبااتی سیاسای کشاورها مطارح اسات و       جد  اقتصاد  و بی  اهتهدیدصورت  ا  به بزرگ منطقه

 جادایی  حتی یا( بوشیو  مانند)ها  شدید در رقیرترین مناطق  به اعتراض تواند میحتی در موارد  

 در باسک مانند) کنند جلوگیر  درآمدشان مجدد توزیع از اینکه امید به؛ شودمنجر  ثروتمند مناطق

 حاال (. اسکاتلند مانند) گردد جایگزین توزیعی اعمال به منجر آنکه امید به ررقیرت مناطق یا( اسپانیا

 در. کنناد  تلقای  منطقاه  عداشتی بی مظاهر از را هایی نابرابر  چنین است ممکن رقیر کشورها  آنکه

 ماذهبی  و ررهنگی نژاد ، قومی، اختلرات وجودآمدن به سبب اقتصاد  ها  نابرابر ، موارد اغلب

 ایان  کاه  هایی دوشت برا  ،اند مواجه اختلالتی چنین با بزرگ کشورها  بیشتر که آنجا از. شود می

 کااه  ، تردیاد  بدون. برسانند حداقل به را اه اختلف این است ضرور  ،کنند می اداره را کشورها
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ویاژه در کشاورها  در حاال     هاست؛ به دوشت بیشتر اصلی سیاست و هدف ،ا  منطقه ها  نابرابر 

 . (4 :5933 جبار ،) است یارته توسعه کشورها  از بیشتر برابر 7 تا 3 ها نابرابر این  توسعه که

 یاد  کل ا  به مسلله  ا منطقه ۀتوسع ها   نابرابرکاه   ،کند یمدر راه توسعه تلش که   هر کشور

هاا    ابر مطاشعۀ نابر ،بدین ترتیب. (Goletsis & Chletsos, 2011: 17) شده است یلها تبد آن یاستس در

 تقسایمات  یاا  جغراریاایی  مناطق و اقوا  قشرها، ،ها گروه میان در سیاسی و ررهنگی ،اجتماعی ،اقتصاد 

 تاأمین رشاد   جهات  در اصلحات و ریز  برنامه برا  ا  پایهو  ضرور  کارها  از یکی ،کشور یک در

 (.57 :5937 ،دیگران)پورمحمد  و  است اجتماعی عداشت و اقتصاد 

 ،تعادل توسعه در منااطق جغراریاایی کشاور    خوردن برهمعوامل  ترین مهمیکی از  ن،میا این در

هاا  اخیار در معارض     آب دریاچاه در ساال   ،به دالیل متعادد  . دریاچۀ ارومیه است آب کاه 

شادت تحات تاأثیر قارار داده اسات       خشکی قرار گررته و شهرها و روستاها  پیرامون خود را باه 

حدود  ارزای  یارتاه   آبریز دریاچه تاحوضۀ میزان بارش در  ،  اخیرها طی سال (.5930 سلیمی،)

 تاداو   صاورت  در. اسات در حاال کااه     ا  رزایندهطور  بهسط  آب دریاچه  حال،با این  ؛است

 و نمکین ها  خشکی سط  ارزای  ،آن پیامد که خشکد می آینده سال چند تا دریاچه کنونی، روند

 پدیاده  ایان  باروز  کاه  اسات  پااییز  و تابستان در ویژه به گر  و تند بادها  وزشو  منطقه در شور

 پی  شدن کویر  نهایت، در و شورشدن سمت به را منطقه مرغوب و کشاورز  ها  زمین، مرور به

 .دید خواهد جد  آسیب آن ساکنان معیشت و کشاورز  توشیدات حاشت، این در. برد خواهد

ۀ حوضا  در نفار  میلیاون 4 بار  بااش   جمعیتی با اروست 9540 و شهر 97 از بی  است ذکر شایان

 در ها آنۀ عمد معیشتو  هستند روستاها ساکن ،درصد 70 از بی  که دارند سکونت دریاچه آبریز

تبعات این  (. از 35 :5983ارومیه، ۀ دریاچ جامع مدیریتۀ برنام) است دامدار  و کشاورز  بخ 

 هاا   سال ایران طی در جمعیت جایی جابه  . سنجاستجایی وسیع جمعیت در ایران  هجاب ،پدیده

 ساکونت  محال  ها سال این در ایرانی هزار495 و میلیون4، مجموع در دهد می نشان 5930 تا 5984

کارده   مکاان  نقال  شاهرها  باه  روستاها از درصد 66 حدود، میان این از. اند کرده ترک را خود قبلی

 درصاد  35) اناد  کارده  ترک را خود قبلی  شهرها درصد 63 حدود و (35 مرداد ایران، آمار مرکز)

 مرکاز  گازارش  اساا   بر و 5935تا   5984 سال از) گذشته سال 3 طی (.اند کرده ترک را روستاها
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هزار نفر  تهران ارزوده شاده و  300 و میلیون6 حدود جمعیت به نفر میلیون یک حدود( ایران مارآ

درصد  59 حدود، 5930 تا 5984 ها  سال طی قرار گررته است. میلیون نفر3در آستانۀ  35در سال 

 . اند کرده مهاجرت تهران استان به اشبرز استان از مهاجران از

 پژوهش های پرسشاهداف و 

. از کناد  مای در این زمیناه اهاداری را دنباال     ها یارتهبا توجه به بیان مسلله، این پژوه  برا  بسط 

 :کرده به موارد زیر اشار توان میاین اهداف  ترین مهم

  ؛ارومیه ۀآبریز دریاچحوضۀ واقع در  ها  شهرستانشناسایی سطوح توسعه در 

  هاا   شهرساتان کلید  توسعه در محدوده و مقایسه با دیگار   ها  شاخصبررسی وضعیت 

 ؛جوار هم ها  استان

  ؛کلید  در ده سال متواشی ها  شاخصسطوح توسعه و تغییرات مقایسۀ   

   ماورد  محادودۀ  بر تغییرات سطوح توسعه در  ارومیه دریاچۀب آبررسی نق  کاه  سط

 .مطاشعه

هاا   کنایم باه آن   می سعی که در طول تحقیق شود میمطرح سؤاالتی برا  نیل به اهداف تحقیق، 

 پاسخ دهیم:

   چه تغییراتی در سطوح توسعه طی ده سال اخیر  ،ب دریاچهآبا توجه به روند کاه  سط

 است؟ رخ دادهحوضۀ آبریز ها   در شهرستان

 مهام توساعه مانناد    هاا   شااخص آیا  ،با توجه به ارزای  جمعیت رعال و جوانی جمعیت 

 ؟یارته است ارزای نیز مطاشعه  ها  مورد بیکار  و اشتغال در شهرستان

 نظری پژوهش ۀپیشین

 ( کریساتاشر ) مرکاز   مکاان ۀ نظری قبیل از مختلف ها  نظریه و ها دیدگاه به توجه با حال، تا گذشته از

نظریاۀ   ،(ررانساواپرو )نظریۀ قطب رشد  ،(روستو) اقتصاد  رشد مراحل ،(آگوستلوش) بازار نیرو  و

 انادازه  -و اشگوها  کمی نظیر رتباه  (رریدمن جان) پیرامون -و نظریۀ مرکز (میردال-هیرشمن)پخ  

 پاور  شدادا) اناد  شده بررسی.. .و (300 :5988 نظریان،) پارتو اشگو  شهر ، نخست اشگوها  ،(زیف)
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جاا  دنیاا توساط     جا توسعه در  ینۀو رویکردها  متعدد  در زم ها دیدگاه (.500 :5983 ،و دیگران

اینکه رو   برحسبتوسعه را  ها  نظریه ،کلی طور همختلف مطرح شده است. ب ها  رشتهمتخصصان 

 عمده تقسیم کرد:  دستۀ به چهار  توان می ،بیشتر  دارندتأکید کدا  عامل 

 وبر، کنت و...(؛ دهند میشویت را به عامل ررهنگی وکه ا هایی نظریه( 

 (؛.)مارکس، رستو، هیرشمن و که رو  عوامل اقتصاد  تأکید بیشتر  دارند هایی نظریه.. 

 رادیکال وابساتگی، رراناک،    ها  نظریه) ندا لشویت قائوکه برا  عوامل سیاسی ا هایی نظریه

 ..(؛.امین و

 وبار،  کنناد  میشدن ساختارها  نظا  اجتماعی تمرکز  یتخصصکه بر انفکاک و  هایی نظریه( 

 (.33 :5933 ،صاشحی و .( )تقوایی.دورکهایم و.

رویکارد  ، 5360دهاۀ  رقارا و در   مناد   بهاره برا  توأ  با توزیع  5رویکرد رشد ،5370دهۀ در 

توجاه قارار   کاانون  هاا   ها  هدف و توانمندساز  آن گیر  گروه جهتتأمین نیازها  اساسی برا  

ایجاد بهبود  در دربرگیرندۀ که مطرح شد عنوان مفهو  چندبعد   بهتوسعه ، 5380دهۀ گررت. در 

تمامی سطوح زندگی مرد  و رراه همگانی بود. نظریات توسعه در ایان برهاه از زماان مورقیات را     

شادن   راراهم ها  اقتصااد  را بارا     در تمامی بخ  گذار  سرمایهمنحصر به یک اشگو ندانسته و 

یعنای   ،هاا  توساعه   تارین جنباه   ( یکای از مهام  5380ها  توسعه الز  دانستند. در این دهه ) نهزمی

در  5386 در ساال  باار  پایدار برا  اوشینوا،ۀ توسعۀ  (.35 :5930 ،مطرح شد )چراغی ،پایدار  آن

 ،سیون جهانی توسعه و محایط زیسات منتشار شاده باود     یکماز طریق مشترک ما که آیندۀ گزارش 

، عنوان گزارش برانتلند نیز شناخته شده است. در ایان گازارش   بهاین گزارش همچنین  .شدمطرح 

که نیازهاا  انساان را بادون باه مخااطره اناداختن        ا  توسعهاز: است  پایدار عبارتتوسعۀ مفهو  

بار  تأکیاد  این تحقیق سعی شده است با در  .(WECD: 1987) طرف کندآینده بر ها  نسلنیازها  

اقتصااد  و اجتمااعی در ساطوح جغراریاایی      هاا   شااخص به بررسی  ،پایداروسعۀ تبنیان نظر  

 پرداخته شود. 

                                                           
1. Gross 
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 پژوهش یتجرب یشینۀپ

( 5933) و همکااران   پور داداش :کردبه موارد زیر اشاره  توان میاز تحقیقات داخلی در این زمینه 

باه ایان نتیجاه     ا  منطقهیدار پا ۀتوسعارومیه از دیدگاه  ۀدریاچگذر  میان ۀپرو،بررسی و ارزیابی با 

گذر دریاچۀ ارومیه متکی بر اصول رشاد پایادار باوده و در آن باه مساائل       میان که طرح اند رسیده

گزینۀ رشد پایادار حادود    اهمیت ضریب) است شده کمتر  توجه منطقه اجتماعیزیستی و  محیط

 بادان  امار  ایان  (.شاد  گازارش درصاد   35حدود  گزینۀ توسعۀ پایدار اهمیت ضریب ودرصد  63

 و زیساتی  محایط  لئمساا  از و باوده  متکای  اقتصااد   رشاد  باه  بیشتر پرو،ه این توجه که معناست

شود این پرو،ه منجار باه تغییار نقا       می بینی پی  همچنین. است شده غفلت منطقه در اجتماعی

   .از کشاورز  به صنعتی شود غربیمنطقۀ آذربایجان 

روساتایی در   هاا   سکونتگاهیارتگی  توسعهبررسی سط  به  5935 ن  در سالاشو و همکار تقی

 بسایار  روساتاها   بیشاتر  دهاد  میایشان نیز نشان  ها  یارته. پرداختند ارومیهدریاچۀ آبریز حوضۀ 

روساتا در   8درصد،  4از  کمتر شیببا  اراضیمورد مطاشعه در  ۀمحدودروستا( در  54) یارته توسعه

 کال . از اناد  درصاد قارار گررتاه    53 بای  از  شایب در  روساتا  9درصاد و   53تا  4 شیب ۀمحدود

 5و  شارقی  آذربایجاان روستا در استان  55درصد  4از  کمتر شیبدر  یارته توسعه بسیار روستاها 

 هاا   اساتان درصاد،   53تاا   4 شایب واقع در  روستا  8. از اند واقع شده کردستانروستا در استان 

واقاع در   یارتاه  توساعه  بسایار  روستا  9و  هستند روستا 5 دارا  هریک شرقیو  غربی آذربایجان

  .اند قرار گررته غربی آذربایجاندرصد در استان  53 باال  اراضی

شادن   خشکثیر أت»در تحقیقی مشابه موضوع مورد مطاشعه با عنوان  (5934) ران حقی و همکا

روساتایی در  ارومیه بر وضعیت اقتصاد  مناطق روساتایی اطاراف از دیادگاه خانوارهاا      دریاچۀ 

آماار  و پیمایشای باه بررسای      هاا   روشاز  گیر  بهره، با «دهستان بکشلوچا ، شهرستان ارومیه

شادن   ها نشان داد روستاییان بر این دیدگاه هستند که خشک یارته. اند پرداختهوضعیت این روستاها 

 توشیادات  کااه   ،دریاچه منجر به کاه  مشاغل وابسته به حیات دریاچه و درآماد ایان مشااغل   

 کشااورز   اراضای  اقتصااد   ارزش کااه   و منطقاه  باه  گردشگر ورود میزان کاه  کشاورز ،

 . است شده شدید ها  طوران از ناشی نمکی گردوغبار انتقال اثربر  دریاچه اطراف
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خانوارهاا    آور  تااب ( به بررسی نقا  تناوع معیشاتی در    5934) حیدر  ساربان و مجنونی

کراناۀ  روستا در  59 ،ساشی پرداختند. در این تحقیق ارومیه در برابر خشکدریاچۀ روستایی پیرامون 

 آور  تااب اتخاذ رویکرد معیشتی منجر باه   دهد مینشان  ها یارته. شدبررسی  ارومیهدریاچۀ شرقی 

ارومیه شاده اسات. در روساتاهایی کاه در معارض       ۀدریاچساشی  بیشتر خانوارها در شرایط خشک

  این تنوع معیشتی بیشتر بوده است. داشتند،ساشی شدیدتر  قرار  خشک

 ۀتوساع تعیین ساطوح  ( در تحقیقی به بررسی و 5937) قنبر  نیز بین محیط و توسعهزمینۀ رابطۀ در 

جغراریاایی در   هاا   پتانسایل و بررسای و تحلیال آن در رابطاه باا      5930 مناطق مختلف ایران در ساال 

بهداشاتی و درماانی، ررهنگای و آموزشای،      هاا   بخا  در  هایی شاخصها  کشور با استفاده از  استان

 هاا   پتانسایل باین   دهاد  مای ایان پاژوه  نشاان     ها  یارته. پرداخته استاقتصاد ، زیربنایی و مسکن 

 ۀتوساع نقا  چنادانی در   و  نامتناسب وجاود دارد  ا  رابطه ،ایران ها  استانیارتگی  جغراریایی و توسعه

   .نواحی بسیار ضعیف است یارتگی توسعهو سطوح  ها نسیلپتابستگی بین این  نواحی نداشته و هم

هاا  کشاور در    ها  توساعه در اساتان   بررسی نابرابر  به (5936) و همکاران  رر نظمتحقیق 

 . کرده استاشاره  پایدار ۀتوسعراستا  تحقق 

  و همکااران  5زشنکاوا  .کارد اشاره نمونه چند به  توان میاز تحقیقات خارجی در این زمینه نیز 

تارین   با اشاره باه مهام  « تغییرات اقلیمی در مناطق شهر  و روستایی» با عنوان تحقیقیدر  (3054)

نشاینی و...  ، تغییر در کاربر  اراضی و شهرا  گلخانهانتشار گازها   ازجملهشناختی  انسانثیرات أت

لواکی شهرنشینی و روستاها بار تغییارات اقلیمای در منااطق شارقی کشاور اسا       تأثیرات به بررسی 

روندها  ارزای  و کاه  دما و روند بارش با تغییرات شاهر  و   دهد مینشان  ها یارته. اند پرداخته

 روستایی ارتباط مستقیم داشته است. 

ثیر عماده بار   أساه تا   وهاوایی  آب( تغییارات اقلیمای و تغییارات    3008) پورتنو و پاز ها  یارتهطبق 

: ماوارد زیار اسات    ( دارد کاه شاامل  اناد  ساشی مواجاه  )مناطقی که با خشک شهرنشینی در مناطق خشک

منظاور کااه     به ا  منطقهارزای  مهاجرت از نواحی خشک به مناطق شهر ، دگرگونی در اقتصادها  

   (.Portnov & paz, 2008: 2) این مناطق در ها شهرکسهم نسبی کشاورز  و ارزای  تعداد شهر و 

                                                           
1. Martina Zeleňáková 
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اقتصااد  تغییار اقلایم بار     و  ه بررسی اثرات اجتمااعی ( نیز در پژوهشی ب3050) و همکاران  5اسپرگ

را شاهرها   ، هماۀ تغییر اقلیم در سرتاسر جهاان  شهر  پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عموماًها   محیط

وجه تمایز تحقیق حاضر باا دیگار    رو ساخته است. هاساسی روب ها  چاش با اقتصاد  و اجتماعی زمینۀ در 

 ه است.  نشداز تحقیقات گذشته بررسی  یک هیچاهداف تحقیق حاضر در  تحقیقات در این است که

 یقروش و ابزار تحق

و اطلعات مورد  ها داده. استتحلیلی  ن توصیفیآنوع تحقیق کاربرد  و روش  ،در پژوه  حاضر

وتحلیال   برا  تجزیاه . ه استمار گردآور  شدآاسناد موجود در مرکز مطاشعۀ نیاز از سازمان آمار و 

ضامن معرراای   ،اساتفاده شاده اساات. در ذیال    ویکاور و اطلعاات نیاز از روش تحلیلاای    هاا  هداد

 مراحل اجرایی و ساختار این مدل تشری  شده است.  ،مورد مطاشعه ها  شاخص

ا   هاا  منطقاه   ، توجه به ویژگای پایدار ۀیند توسعاررات اساسی یکی از اشزام :مطاشعه مورد ها  شاخص

(. 5 :5935 )پوراصاغر،  ها  اقتصاد ، اجتماعی و محیط زیساتی اسات   از شاخص ا  با استفاده از مجموعه

دقات  . کنناد  مای  تار  دقیقاهداف را  سو  به گیر  جهت که هستند کیفیو  کلنها ترجمان اهداف  شاخص

 هاا   سیاسات ، تحقاق اهاداف و   دیگر سو و از  شود میاز سویی باعث عد  اتلف منابع  گیر  جهتدر 

شااخص ترکیبای بعاد از     55در مجماوع   پاژوه  در ایان  (. 6 :5930 رضوانی،) سازد یم ممکنمدنظر را 

 .(5 جدول)مورد مطاشعه تهیه گردید  ها  شهرستانبرا  مقایسۀ خا  آمار   ها  دادهمحاسبات 

. مبناا  ایان روش   ارائاه شاد   S. Opricovicتوساط   5338 سال رد VIKORروش  روش ویکور:

 ۀچندمعیاره برا  حل مسالل  گیر  تصمیمعنوان روش  بهاین مدل  است. 3یسازش ریز  برنامهبرگررته از 

و متعاارض توساعه داده    مختلاف(  گیار   انادازه واحدها  ) بنامتناس ها با معیار گسستهگیر   تصمیم

بارا    9ساازگار  هاا   حال  راهو تعیین  آشترناتیوهاو انتخاب از یک دسته  بند  رتبه این متد بر .شده است

  رسیدن باه تصامیم   گیرندگان برا تصمیمبه  تواند یمتعارض متمرکز شده است که م ها ارمسلله با معی

 آمده است. 3جدول  دراین مدل  ساختار. (Opricovic & Tzeng, 2004) نهایی کمک کند

                                                           
1. Rebecca Gasper 

2. Compromising Programming 

3. Compromise solution 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187734351000148X#!
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 ترکیبی مورد مطالعه های شاخص .1 جدول

 عالمت اختصاری عنوان شاخص ردیف

 (NER) میزان اشتغال خاشص 5
 (GER) اشتغال عمومیمیزان  3
 (ER) میزان اشتغال جمعیت رعال 9
 (SL) بار معیشتی 5
 (NAR) میزان واقعی رعاشیت 4
 (PL) بار جمعیتی یا بار اقتصاد  7
 (NDR) نسبت بستگی واقعی یا بار تکفل خاشص 6
 (GDR) نسبت بستگی سنی یا بار تکفل ناخاشص 8
 (G,Unem,R) میزان عمومی بیکار  3
 (N,Unem,R) یزان خاشص بیکار م 50
 (Unem,R) میزان بیکار  جمعیت رعال 55
 (Y R) جوانینسبت  53
 (A R) ساشمند نسبت  59
 (G R) نسبت جنسی 55

 محاسبات نگارندگانمنبع: 

 ساختار مدل ویکور .۲جدول 

 شاخص kو  آشترناتیو n بر اسا  ها داده ماتریس تشکیل

 ahpیا روش  یآنتروپها بر اسا   وزن شاخص ۀمحاسب

 باشد. i=1 ،… ،nکه  یتوابع معیار در صورت -fiارزش  ترین یینو پا *fiتعیین باالترین ارزش 

 :شوند یکه به صورت زیر تعریف م j =1 ،… ،n برا Rjو  Sjارزش  ۀمحاسب
* max ; mini ij i ij

jj
f f f f 

 
* *

* *
1
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n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
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f f f f 


  
    

   


 
 .شود می محاسبه زیر رابطه اسا   بر  i=1,2,3,…,mبرا   Qiمقدار

 
* *max ; min ; max ; minj j j j

j jj j
S S S S R R R R    

* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R

 

 

 
    

 



 622 پیرامونهای  توسعۀ شهرستانسطوح بر  ارومیهدریاچۀ ب آاثرات کاهش سطح  و تحلیل بررسی

 اهمیات  نباودن  یکساان با توجه به  آنتروپی شانون:ها با استفاده از  شاخصتعیین اهمیت 

هاا   در این پژوه  به منظور تعیین وزن و اهمیت نسبی شااخص  ،مورد مطاشعه ها  شاخص تمامی

 است:که مراحل آن به شرح زیر آنتروپی شانون استفاده شده از روش 

 :  گیرد می صورت 5 رابطۀ  ازها با استفاده  آنتروپی هریک از شاخص ۀمحاسب اشف( 

(5) m

j ij iji 1

j 1,2,..

E K n Ln( n ) 1
k

Ln( m )


 


      


 

ها از مقدار آنتروپی آن شاخص  انحراف اطلعات موجود هریک از شاخص ۀدرج ۀمحاسب ب( 

 گیرد می صورت 3 رابطۀ طریق از
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آوردن توزیع زمانی  دست بهها  مختلفی برا   روش موران: فضایی بستگی شاخص خودهم

هاا   بهتارین شااخص   شاخص ماوران یکای از   ست.ها موران یکی از آنآمارۀ عناصر وجود دارد که 

طاور کلای دارا     بهدهد نواحی مجاور  است. این شاخص تشخیص می بند  خوشهبرا  تشخیص 

باه معناا     5ه اسات. ارزش نزدیاک با    -5و  5. ارزش موران بین مشابهیریا غ هستندارزش مشابه 

ایان  اسات.  نشاانگر توزیاع تصاادری عناصار      -5 و ارزش نزدیک باه  ا  خوشهتوزیع به صورت 

 شود: شاخص طبق ررمول زیر تعریف می
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میاانگین متغیار    ، jناحیۀ متغیر در  مقدار ، jمقدار متغیر در ناحیه   ها، تعداد نمونه  nکه در آن

 است.  jو iناحیۀ دو مقایسۀ کارررته برا   بهوزن  نواحی وتمامی در 
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 مورد مطالعه محدوده و قلمرو

 که است کردستانو  شرقی آذربایجان، غربی آذربایجان شامل سه استان ارومیه دریاچۀ آبریز ۀحوض

حوضاه را باه خاود     ایان از   ساط  بیشترین ،درصد 58 نزدیکمساحت  درصدبا  غربی آذربایجان

 9 قارار دارد. در جادول   مطاشعاتی محدودۀ 34 حوضه، این  در سط همچنینداده است.  اختصاص

 هاا   اساتان و  مطاشعااتی  هاا   محدوده موقعیت 5 شکل حوضه و در این سیاسی بند  تقسیم ۀنحو

 .حوضه نشان داده شده است  واقع در سط

 حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه های استانمطالعاتی واقع در  های محدوده. مساحت و تعداد 3جدول 

 درصد از سطح حوضۀ آبریز مساحت کیلومتر مربع تعداد محدوده استان

 6/56 35785 59 آذربایجان غربی

 5/59 33588 55 آذربایجان شرقی

 8/3 5439 5 کردستان

 
 شهری و روستایی حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه های سکونتگاه. موقعیت 1شکل 
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وجاود   دریاچاه  آبریزۀ حوض در نفر میلیون4حدود  جمعیتی با روستا 9540 و شهر 97 از بی 

دریاچاه   اکوشو،یکناحیۀ  در جمعیت، نفر هزار600 حدود با نیز روستا 340 و شهر 3 تعداد. دارند

 .هستند وستاهار ساکن جمعیت درصد 70 از بی . اند شده واقع

 ها داده یلوتحل یهتجز

طور که در بااال   همان بریز دریاچه با مدل ویکور:آحوضۀ های  بررسی وضعیت شهرستان

استفاده شده اسات. بادین    ویکورو اطلعات از مدل تحلیلی  ها دادهوتحلیل  شد، برا  تجزیهاشاره 

واقاع در   هاا   شهرستان  شده، رحها  مط پرس گویی به  نیل به اهداف تحقیق و پاسخبرا   ،منظور

ماار  و  آمحاسابات   ۀنتیجا  5. جدول ندشد بند  رتبه 34و  84طی دو سال  ،مورد مطاشعه ۀمحدود

 . است 5984در سال بریز دریاچه آ ۀواقع در حوض ها  شهرستان ویکورخروجی مدل تحلیلی 

 ویکورنتایج محاسبات آماری خروجی مدل  .4جدول 
 شهرستان Qi si ri رتبه شهرستان Qi si ri رتبه

 هریس 0/5555 0/39765 0/00394 5 هریس 0/08336 0/94753 0 5

شیر عجب 0/55597 0/96308 0/07843 3  شبستر 0/5504 0/35600 0/00885 3 

 سراب 0/5506 0/38553 0/09563 9 اسکو 0/58953 0/75656 0/58435 9

 آباد بستان 0/5504 0/38563 0/09803 5 شبستر 0/33573 0/75356 0/44857 5

آباد بستان 0/39557 0/75874 0/75945 4  شیر عجب 0/5559 0/95930 0/07084 4 

 آذرشهر 0/5507 0/95548 0/08037 7 پیرانشهر 0/39393 0/74593 0/79396 7

 اسکو 0/5505 0/53533 0/59384 6 آذرشهر 0/35393 0/77643 0/74656 6

 بناب 0/5505 0/53563 0/55055 8 سراب 0/35385 0/77857 0/7658 8

د، شاهین 0/39373 0.73649 0/78633 3  ملکان 0/5509 0/53885 0/55437 3 

 تبریز 0/5505 0/57555 0/57350 50 میاندوآب 0/35303 0/73303 0/73878 50

 مراغه 0/5500 0/57976 0/56084 55 تکاب 0/34437 0/78350 0/60733 55

 سقز 0/5590 0/54505 0/39553 53 مراغه 0/34530 0/73997 0/65536 53

 بوکان 0/5837 0/43670 0/59449 59 مهاباد 0/38558 0/76936 0/65556 59

 مهاباد 0/5375 0/73706 0/56035 55 بناب 0/37433 0/65403 0/64630 55

 سلما  0/3077 0/75854 0/58438 54 سلما  0/38354 0/60735 0/66357 54

 میاندوآب 0/3655 0/66998 0/65564 57 ملکان 0/36439 0/69003 0/63955 57

 تکاب 0/3835 0/63498 0/68335 56 ارومیه 0/33577 0/65349 0/85656 56

 اشنویه 0/9054 0/66637 0/80669 58 بوکان 0/90733 0.63737 0/85656 58

 نقده 0/9503 0/86459 0/34544 53 تبریز 0/33836 0/6594 0/84933 53

 د، شاهین 0/9995 0/30083 0/34363 30 نقده 0/95534 0/67787 0/30706 30

 ارومیه 0/9555 0/86535 0/37059 35 سقز 0/94909 0/60995 0/30309 35

 پیرانشهر 0/9490 0/84569 0/37434 33 اشنویه 0/95503 0/68056 0/33705 33

 منبع: محاسبات آمار  نگارندگان
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شهرساتان   33از باین  ، 5984و اطلعات سال  ها دادهحلیل وت تجزیهطبق نتایج آمار  حاصل از 

 (، شبساتر 0039/0) ها  هاریس باا میازان ویکاور     شهرستان ،ارومیهدریاچۀ آبریز حوضۀ واقع در 

 د، شاهین ها  شهرستاندر مقابل  .( در جایگاه اول تا سو  قرار گررتند095/0) ( و سراب0088/0)

( در 37/0) ( و شهرستان پیرانشهر با بیشترین میزان ویکاور 037/0) (، ارومیه34/0با میزان ویکور )

سال  در مقابل نتایج تحلیلی حاصل از آمار آخرین سرشمار  کشور. اند آخر قرار گررته ها  جایگاه

 هریس، شبستر و اسکو با میزان ویکور ها  شهرستان ،شهرستان مورد مطاشعه 33در مجموع ، 5934

 هاا   شهرساتان  ،. در این ساال اند اول و سو  قرار گررته ها  جایگاه( در 58/0( و )78/0(، )00/0)

 شهرستان سقز با هشت پله سقوط با میازان ویکاور   (،30/0) نقده با یک پله سقوط با میزان ویکور

نماای   بارا   . اناد  گررتاه آخر قرار  ها  جایگاه( و شهرستان اشنویه با چهار پله سقوط در 303/0)

 Arcارازار   از نر شده،  محاسبهمورد مطاشعه با توجه به میزان ویکرو  ها  انشهرستبهتر نتایج آمار  

Gis  (. 9 و 3 ها  شکل)شده است استفاده 

  
های مورد مطالعه با توجه به  وضعیت شهرستان. ۲ شکل

 1331مورد مطالعه در سال    های شاخص

های مورد مطالعه با توجه به  وضعیت شهرستان .3 شکل

 1331رد مطالعه در سال های مو شاخص
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شهرساتان باا توجاه     7در مجموع  5984در سال  ،شود میطور که در تصویر نیز مشاهده  همان

 50. اناد  داشاته ماورد مطاشعاه    هاا   شهرستاندیگر  ازوضعیت بهتر   ،مورد مطاشعه ها  شاخصبه 

 7 ،در نهایات داشاته و   هاا  شهرساتان در مقایسه باا دیگار    مطلوب نیمهشهرستان دیگر نیز وضعیت 

 5934. در ساال  اناد  گررتهدر وضعیت نامطلوبی قرار  هستند،نیز  ارومیهشهرستان که شامل تبریز و 

شهرساتان و   6مطلوب  نیمه ها  شهرستان ،شهرستان 4دارا  وضعیت مطلوب  ها  شهرستانتعداد 

 بوده است. شهرستان 3 نامطلوب ها  شهرستان

در این بخ   :توسعه های شاخصبا توجه به  ها شهرستانبررسی الگوی توزیع فضایی 

سیستم اطلعات جغراریایی   ارزار نر در محیط  بستگی رضایی موران خودهمبا استفاده از شاخص 

هاا طای دو    توسعه و روند تغییر آن  ها شاخصبا توجه  ها شهرستانآرای  مکانی نحوۀ به بررسی 

ماار   آ  ها دادهر خروجی حاصل از تحلیل سرشمار  مورد مطاشعه پرداخته شده است. تصاویر زی

 .(7 و 4 ها  جدول) دهد یمرا نمای   ارزار نر در محیط 

  
1331های توسعه در سال  شاخصتوزیع  .1 جدول  

Moran's Index: 0.453333 

Expected Index: -0.056753 

Variance: 0.033336 

z-score: 9.670354 

p-value: 0.000560  

1331های توسعه در سال  شاخصتوزیع  .6 جدول  

Moran's Index: -0.003537 

Expected Index: -0.056753 

Variance: 0.058043 

z-score: 0.997900 

p-value: 0.697754  
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به معناا  توزیاع    5 است. ارزش نزدیک به -5و  5 ارزش موران بینطور که اشاره شد،  همان

 9طور کاه در جادول    . هماناستانگر توزیع تصادری عناصر نش -5 ا  و ارزش نزدیک به خوشه

دست آماده اسات. باا توجاه باه      ه ب 453/0، 34میزان این شاخص برا  سال  ،شود مینیز مشاهده 

ماورد   هاا   شااخص مورد مطاشعه باا توجاه باه    ها   شهرستان، 5 بودن این عدد و نزدیکی به مابت

ه با  -0035/0ایان میازان    5984که در ساال  است  شیحا دراین  .اند داشته ا  خوشهمطاشعه توزیعی 

 .  هاست شهرستاننشانگر توزیع نامنظم این  کهدست آمد 

 پژوهش های یافته

بر حساب اینکاه رو  کادا  عامال     توسعه  ها  نظریه، شدطور که در بحث نظر  نیز اشاره  همان

عوامل مختلاف در   رینیآر نق عمده تقسیم شده است. با وجود دستۀ  چندبه  ،بیشتر  دارندتأکید 

شامار    و دانشمندان بی عنوان مبنا  این عوامل شناخته شده است بهتوسعه، عامل اقتصاد  ررایند 

ماارکس، رساتو و    تاوان  مای هاا   آن ۀکه ازجمل اند کردهنیز بر اهمیت این عامل در توسعه پارشار  

در این بخ  به دو شااخص   ،هیرشمن را نا  برد. با توجه به اهمیت بحث اقتصاد در ررایند توسعه

باا تفسایر بیشاتر     مورد مطاشعهمحدودۀ )میزان اشتغال و بیکار ( در  میزان توسعه ۀکنند عمدۀ تعیین

حوضاۀ  میزان اشتغال و بیکاار  در  ، 34و  84ها  سالطبق نتایج آمار سرشمار  اشاره شده است. 

 . ارائه شده است 6 جدولبه صورت  ارومیهبریز دریاچه آ

 31و  31طی دو سرشماری  ارومیهدریاچۀ بریز آحوضۀ وضعیت شاخص بیکاری در  .7 جدول

 استان
میزان عمومی 

 5831بیکاری 

میزان بیکاری 

 5831 جمعیت فعال

میزان عمومی 

 5831بیکاری 

میزان بیکاری 

 5831 جمعیت فعال

6095/3 استان آذربایجان شرقی  5343/9  033/55  3084/3  

8040/3 استان آذربایجان غربی  3844/9  343/30  5358/6  

5645/8 کردستان  6593/3  994/37  3885/3  

6573/9 آبریزحوضۀ   3743/9  0053/58  5563/7  

 منبع: سازمان آمار کشور و محاسبات نگارندگان
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 6/9، 84در ساال   ارومیاه  ۀآبریاز دریاچا   ۀحوضا  میزان عماومی بیکاار  در   ،طبق محاسبات آمار 

)با توجه به اینکاه   و غربی شرقی آذربایجان ها  استانا نرخ بیکار  در در مقایسه بکه درصد بوده است 

درصاد   58باه   34قرار دارد( بیشتر است. این میازان در ساال    ها استان این بیشترین مساحت حوضه در

 5 . نماودار اسات آبریز دریاچه  ۀحوض ها  شهرستانارزای  نرخ بیکار  در  دهندۀ نشانرسیده است که 

 .  دهد میواقع در حوضه را نمای   ها  شهرستان  عمومی و بیکار  جمعیت رعال در نیز نرخ بیکار
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8908میزان عمومی بیکاری  8908میزان بیکاری جمعیت فعال

8938میزان عمومی بیکاری  8938میزان بیکاری جمعیت فعال

 
 ارومیه ۀآبریز دریاچ ۀشاخص بیکاری در حوض .1 نمودار

 آبریز، شهرستان مهاباد با نارخ بیکاار    ۀحوضنۀ گا33 ها  شهرستاندر بین  84مار سال آطبق 

دارا  بیشاترین نارخ بیکاار      50/54 باا نارخ   و شهرساتان  56/57ا نارخ  سقز بشهرستان  ،75/58

ها  واقع در قسمت جنوبی و جنوب شرقی دریاچه  شهرستان، قابل توجه در این آمار ۀنکت. اند بوده

توان چنین استدالل کرد کاه باا توجاه باه وزش      . میاستمیاندوآب و... ، شامل مهاباد، سقز، بوکان

ها  ناشی از کااه  ساط     آسیبها بیشتر در معرض  این شهرستان ،یاچهبادها  غربی از رو  در

شااغل  این شهرستان در بخا  کشااورز    ساکنان همچنین با توجه به اینکه بیشتر  .آب قرار دارند

مجبور به مهاجرت یا  ،ها  سطحی ها  خود و کاه  آب حاصلخیز  زمین دادن ازدستبا  ،هستند

نرخ اشاتغال   8 است. جدول شدهاشتغال در حوزه نیز بررسی  هستند. شاخص بیکار  نرخ  بیکار

 .  دهد  میها را نمای   عمومی و اشتغال ارراد رعال در حوضه در مقایسه با آمار کل استان
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 31 و 31طی دو سرشماری  ارومیهحوضۀ آبریز دریاچۀ وضعیت شاخص اشتغال در  .3جدول 

 استان
میزان اشتغال عمومی 

31 

میزان اشتغال 

 31 عیت فعالجم

میزان اشتغال 

 31عمومی 

میزان اشتغال 

 31 جمعیت فعال

4883/55 5779/95 0003/53 استان آذربایجان شرقی  337/93  

6853/55 استان آذربایجان غربی  8353/3  059/98  758/94  

398/54 کردستان  5433/53  579/95  533/97  

390/38 آبریزحوضۀ   9770/39  643/99  6096/55  

 مان آمار کشور و محاسبات نگارندگانمنبع: ساز

همچنین باا  . کند میوضوح وضعیت شاخص اشتغال در محدوده را توصیف  بهاطلعات جدول 

که این  به طور شویم؛  می 84به سال  نسبت 34متوجه کاه  میزان اشتغال در سال  ،اعدادمقایسۀ 

است. این روند کااه  در   رسیده 34درصد در سال  39/38به  84درصد در سال  64/99 میزان از

در این آمار نیز اختلف زیاد باین درصاد بیکاار     تأمل قابل نکتۀ . استآمار کل استان نیز مشهود 

باا کااه  میازان     هاا  ساال . استان کردستان نیز طی ایان  استو شرقی  غربی آذربایجان ها  استان

 رو بوده است.  هاشتغال عمومی روب

 
 ارومیهدریاچۀ آبریز حوضۀ شاخص اشتغال در  .۲ مودارن
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 و هاریس دارا   شیر عجب ها  شهرستان دهد مینتایج محاسبات اشتغال در شهرستان نیز نشان 

میازان   براساا  نماودار،  محادوده هساتند.    ها  شهرستانبیشترین نرخ اشتغال در مقایسه با دیگر 

 هاا   شهرساتان میزان کاه  نارخ اشاتغال در    34سال در مقایسه با  84اشتغال جمعیت رعال سال 

 . میزان اشتغال عمومی نیز به صورت قابل توجهی کاه  یارته است. استمحدوده مشهود 

 گیری نتیجه

 در امکاناات  حاد  از بای   تمرکز و ا  منطقهتعادل  عد  ،اخیر ها  دهه اقتصاد  اجتماعی تغییرات

 مقایساه در  مناطق برخی ،آن نتیجۀ که در است تهداش پی در را نقاط دیگر محرومیت نقاط و برخی

 برخوردار تر  مطلوبتوسعۀ و  رشد از نتیجه در و داشته بهتر  عملکرد کشور یک مناطق سایر با

 .  اند بوده

. اسات سااشی نماود باارز آن     که خشکاست یکی از دالیل این تغییرات، تغییر در شرایط محیطی 

 ،آسایا  کاه  ها نفر در اکار نقاط جهان شده اسات  جرت میلیونمها جایی هساشی ساالنه باعث جاب خشک

نبوده است. کشورها  این منطقاه   مستانانیز از این قاعده  ،خاورمیانه و کشور ایرانمنطقۀ خصوص  به

ساشی کاه یکای از    . یکی از اثرات بارز خشکشوند می دمتعدد تهدی ها  ساشی خشکساشه با وقوع  همه

شدن مناابع آبای    خشکو اجتماعی و حتی سیاسی در کشورها بوده،  صاد دالیل مستقیم تغییرات اقت

انساانی اطاراف خاود     ها  سکونتگاهکه روزگار  منبع رونق و رشد است داخلی  ها  دریاچهویژه  به

اخیار   ۀکه طی چند ده ستما داخلی دنیا در کشورها   دریاچهنیز یکی از  ارومیهدریاچۀ بوده است. 

ارومیه و اثرات منفی آن بار   ۀدریاچ کاه  سط  آبروند رعلی  ۀادامرو است.  هب روبآبا کاه  سط  

تنوع زیستی و محیط طبیعی دریاچه و نواحی اطراف آن، خسارات محساو  و   بع آب،ا، منوضعیت اقلیم

 داشته است.حوضه به دنبال ساکنان محلی، بهداشت و سلمت  ها  معیشتمنطقه،  نامحسوسی بر طبیعت

کاه  است بریز دریاچه آحوضه  ۀی این پژوه  بررسی سطوح توسعه در محدوداز اهداف اصل

 ،اخیار  ۀسااش  دهب دریاچاه طای   آ. کاه  سط  استاستان شماشی کشور  9شهرستان از  33شامل 

 ورها  این حوضه با اساتفاده از مادل ویکا    شهرستان ،برا  اثبات این امر .است داشتهاثرات منفی 

سال  در مقایسه با 34اختلف بارز  میان سطوح توسعه در سال  ،نتایج به. با توجه شدند بند  رتبه

 مشاهده گردید.  84
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 .شدندبررسی  نظر،مد ۀدو شاخص مهم میزان اشتغال و بیکار  در محدود ،توضی  بیشتربرا  

کاه  میازان اشاتغال عماومی و     ۀدهند نشاننتایج حاصل از مقایسات آمار نیز همانند نتایج ویکور 

حوضاۀ  رعال طی این ده سال و ارزای  میزان بیکار  عمومی و بیکار  جمعیت رعال در جمعیت 

شرقی در مقایسه با  آذربایجاناستان  ها  شهرستانوضعیت  ،. یکی از نتایج جاشب توجهاستریز آب

اتخاذ  این استان و هدایت نیرو  رعال به  ۀها  توسع . سیاستاستها  مورد مطاشعه  دیگر استان

از دالیال بهترباودن وضاعیت     تاوان  مای کالن در بخا  را    هاا   گاذار   سارمایه ت و سمت صنع

 مورد مطاشعه در این استان دانست.  ها  شاخص

واحد توشید  در استان رعاشیات   5850که در قاشب  شهرک صنعتی دارد 58این استان  ،مارآطبق 

مانند آذرشهر، اسکو  هایی هرستانشنیز استقرار بیشتر صنایع در زمینه قابل توجه در این  ۀدارند. نکت

ند کاه بیشاتر در معارض    رهاایی مساتق   اکار این صنایع بازرگ و کوچاک در شهرساتان    .و... است

شاپور و  ابه مشکل برخاورده اسات. داد   ها شهرستاندریاچه هستند و کشاورز  در این   اهتهدید

شاو   قای تحقیاق ت  هاا   یارتاه . اند رساندهاثبات به ( نیز در تحقیق خود این امر را 5933) همکاران 

ناهمگون و عد  تعادل در توسعه در روساتاها  اطاراف    ۀنگر توسعنیز بیا 5935همکارش در سال 

ارومیاه بار    ۀشدن دریاچ خشکثیر أت»با عنوان  (5934)ن  احقی و همکار ها  یارتهدریاچه است. 

 هاا   یارتاه ه اسات. طباق   ثیر منفی را به اثبات رسااند أنیز این ت «وضعیت اقتصاد  مناطق روستایی

 مشااغل،  ایان  درآمد و دریاچه حیات به وابسته مشاغل کاه  به منجر دریاچه شدن ایشان، خشک

منطقه و کاه  ارزش اقتصاد  اراضای   به گردشگر ورود میزان کاه  کشاورز ، توشیدات کاه 

ایان   .ده اسات شدید ش ها  طورانر اثر انتقال گردوغبار نمکی ناشی از بکشاورز  اطراف دریاچه 

 مورد مطاشعه شده است. حوضۀ عامل اصلی عد  تعادل توسعه در  ،خود ۀامر به نوب

 اهپیشنهاد

 .ی ارائه شده استیاهمورد مطاشعه در زیر پیشنهاد ها  شهرستانعیت هریک از با توجه به وض

  ب آاین اقشار در مقابل کااه  ساط    است. بریز، کشاورز  آ ۀحوضساکنان معیشت اکار

اشاتغال در   هاا   ررصتایجاد برا  چه بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، شذا تدابیر  دریا

وکارهاا  کوچاک و خاانگی در ایان      کساب دیگر ازجمله در بخ  صانعت و   ها  بخ 
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 هاا  شهرساتان  ۀازجملا . پیشاگیر  شاود  تا از مهاجرت این جمعیت شود روستاها رراهم 

 ،صنعت بخ  در گذار  سرمایه با که برد نا  را اسکو شهرستان توانمی زمینه این در مورق

 . است شده پیامد این منفی اثرات با مقابله به مورق

  ویااژه در  بااه؛ در ایاان حوضااه گااذار  ساارمایهباارا  نفعااان  و ذ  گااذاران ساارمایهتشااویق

 ،مورق در ایان زمیناه   ها  شهرستاناز  .صنعتی و معدنیباشقوۀ ها  دارا  ظرریت  شهرستان

 . استرستان تکاب شه

  جلوگیر  برا  برا  استفاده از مکانیزاسیون و ادوات پیشررته  دامدارانتشویق کشاورزان و

 آبریز. ۀدر این بخ  در حوضآب از هدرررتن 

 زمیناۀ  از خرد جمعی و مشارکت خبرگاان، پژوهشاگران داخلای و خاارجی در      مند  بهره

 .ور بهرهاحیا  مشاغل کوچک و 

  و تقویاات  ارومیااهدریاچااۀ همسااایه بااا  هااا  نشهرسااتاتقویاات بخاا  گردشااگر  در

باارز مراکاز مهام     ۀهاا. بنادر شاررخانه نمونا     گردشگر  در این شهرساتان  ها  زیرساخت

 دیگر در این زمینه رعاشیتی ندارد.  متأسفانه گردشگر  بود که 

 تقدیر و تشکر

کتار حساین   ی دیدکتر  خانم سمیه محمد  حمید  به راهنمارساشۀ دورۀ حاضر برگررته از  ۀمقاش

صندوق از طریق  3۱۹5۹35۹ ۀ. همچنین این رساشه به شماراستدر دانشگاه محقق اردبیلی  رر نظم

 است. شدهحمایت  (INSF) ورانرنا وپژوهشگران 
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 .امیرکبیرپژوهشکدۀ انتشارات تهران: ، همکارانو 
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