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چكیده
ایران و از  دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ ترین دریاچه داخلی 
به  جهان  و  ایران  آبی  اکوسیستم های  ارزش ترین  با  و  مهم ترین 
شمار می آید. این دریاچه طی چهار دهه گذشته به دنبال افزایش 
در  وقوع خشکسالي  و همچنین  بارندگي  در  زیاد  تغییرات  دما، 
سطح حوضه، تراز آب دریاچه دچار تغییرات زیادي شده است 
و امروز با بحران خشک شدن روبرو است. در این تحقیق عوامل 
مؤثر بر وقوع بحران خشکسالی این دریاچه و راهکارهای مؤثر 
برای کاهش و جلوگیری از نابودی این دریاچه ارائه شده است. 
این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی بوده و جامعه آماری آن را 
کارشناسان  و  )2130نفر(  دول  دهستان  خانوارهای  سرپرستان 
باتجربه در زمینه ی مسائل دریاچه ارومیه تشکیل می دهند. حجم 
نمونه سرپرستان خانوارها از طریق جدول مورگان به تعداد 152 
نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری سرپرستان خانوارها طبقه ای 
صورت  به  کارشناسان  نمونه گیری  روش  و  متناسب  انتساب  با 
بر  آن  بود که روایی  پرسشنامه ای  ابزار تحقیق  بود.  برفی  گلوله 
و  تائید  کارشناسان  و  اساتید  نظرات  و  پیشین  تحقیقات  اساس 
برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. 
تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت 
که عالوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج 
پژوهش نشان داد عوامل مؤثر بر خشک شدن دریاچه ارومیه از 
نظر کارشناسان، کمبود بارندگی و خشکسالی با میانگین 6/52 در 
اولویت اول و تراکم4 باالی جمعیت با میانگین 2/52 در اولویت 
 7/3 میانگین  با  سد  احداث  خانوارها،  سرپرستان  نظر  از  و  نهم 
میانگین  با  پر مصرف آب  اول و کشت محصوالت  اولویت  در 
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هم چنین کاشت محصوالت  گرفتند.  قرار  نهم  اولویت  در   3/14
بازکردن سدها  و  اول  رتبه  در  با 15/64 درصد  کم مصرف آب 
با 6/66 درصد در رتبه دهم از نظر کارشناسان و انتقال آب به 
 4/89 با  انهار  پوشش  و  اول  رتبه  در  درصد   16/66 با  دریاچه 
درصد در رتبه دهم از نظر سرپرستان خانوار به عنوان راهکارهای 

احیاء مجدد دریاچه ارومیه برآورد گردید.

اقلیمی،  عوامل  ارومیه،  دریاچه  خشکی،  کلیدي:  واژه هاي 
عوامل انسانی.  

مقدمه
دریاچه ارومیه، حوضه آبگیر یا پایاب حوضه آبریز ارومیه است 
که با وسعت 51876 کیلومتر مربع در ناحیه کوهستانی شمال غربی 
ایران و بین استان های آذربایجان غربی، شرقی و کردستان در عرض 
شمالی 37 درجه و چهار دقیقه و طول شرقی 45 درجه و 57 دقیقه 
واقع شده است که سطح آن نسبت به آب دریاهای آزاد 1300 متر 
باالتر است ]18[. مساحت کل این دریاچه در حدود 5000 کیلومتر 
از نظر شوری دومین  بیستمین دریاچه بزرگ و  از نظر وسعت  که 
جزیره   102 جمعًا  و  بوده  بحرالمیت  از  پس  جهان  شور  دریاچه 
که  می شود  یافت  آن  در  مجمع الجزایر  بصورت  بزرگ  و  کوچک 
عمده ترین آن ها عبارتنداز جزیره کبودان، اشک، اسپیر، آرزو و جزایر 
نه گانه )کارگروه احیای دریاچه ارومیه، 1393(. آب دریاچه عمدتًا 
از 14 رود دائمی، همانند رودهای زرینه رود )41درصد(، سیمینه رود 
 6( نازلوچای  درصد(،   6( باراندوز  درصد(،   8( گدار  )11درصد(، 
درصد(، شهرچای )2 درصد(، هفت رود فصلی، 39 جریان سیالبی، 
تغذیه  برف  و  باران  مستقیم  بارش  و  دریاچه  داخل  چشمه های 
می شود ]16[. حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی از شش حوضه آبریز 
اصلی کشور بوده که از شمال به حوضه آبریز رودخانه ارس و از 
شرق و جنوب به حوضه آبریز رودخانه قزل اوزن از سرشاخه های 
اصلی رودخانه سفید رود و از غرب به حوضه آبریز رودخانه زاب 
به عنوان  یونسکو  توسط سازمان  دریاچه  این   .]17[ محدود می شود 
میراث زیست محیطی حفاظت شده )1346( به ثبت جهانی رسیده  
و به عنوان یکی از دریاچه های بین المللی )ثبت شده در کنوانسیون 

رامسر( ثبت شده است ]5[.
بروز  جغرافیایی،  خاص  موقعیت  داشتن  سبب  به  ایران  کشور 
اساس  بر  باالست.  بسیار  طبیعی  مخاطرات  از  ناشی  بحران های 
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گزارش های ثبت شده و طبق بررسی های تاریخی، ایران همواره در 
معرض بالیای طبیعی، هم چون سیل، زلزله، خشکسالی و زمین لرزه 
قرار دارد به گونه ای که از 40 بالی اتفاق افتاده در جهان، 31 مورد 
آن در ایران اتفاق می افتد ]6[. زیان بارترین بالی طبیعی که ایران طی 
سال های اخیر با آن روبرو بوده است خشکسالی های متعدد و بحران 
آب های  منابع  بر  ناپذیر  جبران  گاه  خسارت هایی  که  می باشد  آب 
سطحی و آب های زیرزمینی وارد نموده است ]21[. به عنوان مثال، طی 
دهه های اخیر، برخی از تاالب ها و دریاچه های داخلی با سرعت قابل 
مالحظه ای با کاهش سطح روبرو بوده و این فرآیند هم چنان نیز ادامه 
دارد. خشک شدن دریاچه ها دارای اثرات مختلفی بر محیط زیست و 
جوامع اطراف آن ها می باشد و از بین رفتن دریاچه ها تهدید اساسی 
برای مناطق روستایی و بخش کشاورزی به شمار می رود. مهم ترین 
مخاطره محیطی که در سال های اخیر در شمال غرب کشور ایران در 
حال رخ دادن است، کاهش سطح آب دریاچه ارومیه است. متاسفانه 
دریاچه ارومیه درحال حاضر درگیر مسائل و تهدیدات زیادی است، 
آبیاری، احداث پروژه های  فعالیت های کشاورزی،  از جمله تشدید 
فعالیت های  از  ناشی  آلودگی  افزایش  آب،  منابع  توسعه  متعدد 
کشاورزی و صنعتی و شهری، بهره برداری ناپایدار از منابع دریاچه 
و مهم تر از همه، وقوع خشک سالی های شدید در سال های اخیر از 

دغدغه ها و تهدیدات اصلی این دریاچه به شمار می رود ]18[.
گرچه این دریاچه در طي یک قرن گذشته نوسانات گاهًا شدیدي 
را نیز طي کرده است، اما روند نوسانات نزولي آن به شدت دو دهه 
از دوران پرآبي آن  این دریاچه پس  نبوده است. روند نزولي  اخیر 
تراز دریاچه  در سال 1374، شروع گردیده و در طي بیست سال، 
بیش از هشت متر افت کرده است. در واقع با توجه به ارقام ثبت 
شده، به طور متوسط دریاچه در این بیست سال اخیر سالیانه با افت 
40 سانتي متري مواجه بوده است. با توجه به عمق کم این دریاچه، 
این میزان افت تراز منجر به خشکي درصد قابل مالحظه اي از سطح 
دریاچه گردیده و بیش از 30 میلیارد مترمکعب از حجم آب آن در 
اثر تبخیر و عدم ورود منابع آب کافي به آن از بین رفته است ]23[.

از آن جا که بسیاری از حوادث و رویدادهای آینده قابل پیش بینی 
شناخت  عدم  از  ناشی  کنونی  مشکالت  آن که  حال  هستند  انقیاد  و 
بیان  به  می شود  نامیده  حال«  »زمان  اینک  که  است  بوده  آینده ای 
روشن تر، بحران ها و مشکالت کنونی، موجه ترین دلیل برای اندیشیدن 
پیرامون آینده است و ناگفته پیداست که بحران های امروز نتیجه قهری 
نپرداختن به موانع و مشکالت قبل از بروز آن ها به شکل بحران است 
]25[. شناسایی عوامل مؤثر بر خشک شدن دریاچه ارومیه و شناسایی 
راهکارهای احیاء آن که تأثیر فراوان بر جامعه انسانی و محیط زیست 
موجودات  مرگ  و  زندگی  با  مستقیمی  رابطه  اینکه  علت  به  دارند، 
زنده دارد، از جمله مواردی است که دارای ضرورت و اهمیت فراوان 
جهت بررسی می باشند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر خشک شدن 
آن  مجدد  احیاء  برای  مناسب  راهکارهای  انتخاب  و  ارومیه  دریاچه 
مستلزم تالش همگانی است که با بحث و بررسی فراوان و مدیریت 

صحیح این امر میسر می شود تا میزان آمار تخریبی آن کاهش یابد و 
در راستای جلوگیری از به وجود آمدن بحران های اقتصادی، اجتماعی، 
زیست محیطی و سیاسی- امنیتی، از جمله بایستگی ها و شایستگی های 

اساسی درجهت پرداختن به چنین موضوع و تحقیقی است.
سال هاست به علت خشکسالي و مصرف بي رویه و عدم نظارت 
در  خاصه  نقاط،  بعضي  در  آب،  مصرف  در  نظارت  کم رنگي  یا 
آب هاي  موجب شده سطح  تاالب ها  و  دریاچه ها  و  قنات ها  حریم 
شنیده  هشدار  این  مرتب  و  پایین تر  رود  روزبه روز  تحت االرضي 
نیمه خشک  و  خشک  منطقه  در  است  حیات  مایه  آب  که  مي شود 
کره زمین قرار گرفته ایم و کم شدن منابع آبي خطرناک تر از تمام شدن 
با توجه به قرارگیري  منابع گاز و نفت و دیگر منابع انرژي است. 
دریاچه ارومیه در یک حوضه آبریز بسته، تنها عوامل بارش مستقیم 
و رواناب ورودي از آبراهه ها و رودخانه ها به عنوان منابع آب ورودي 
به حساب مي آید.  از دریاچه  به عنوان خروجي  تبخیر  به دریاچه و 
لذا کاهش مستمر حجم آب دریاچه در اثر تبخیر و عدم ورود منابع 
آب کافي به دریاچه به منظور جبران و حفظ تعادل آبي آن به عنوان 
عامل اصلي خشکي دریاچه تلقي مي گردد. اما مسئله اصلي این است 
که چه علل و عواملي منجر به عدم جریان آب کافي به دریاچه و 
هم چنین افزایش میزان تبخیر از سطح آن گردیده و شرایط کنوني را 
براي دریاچه رقم زده است. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، سه 

عامل اصلي مؤثر در خشکي دریاچه ارومیه عبارتنداز:
 برداشت بیش از حد مجاز از منابع تجدیدپذیر حوضه	
 توسعه نامتوازن بخش کشاورزي در حوضه	
 تغییرات اقلیمي و استمرار خشکسالي ها 	

روي  بر  تشدیدکنندگي  اثرات  با  عوامل  مجموعه  این  واقع  در 
یکدیگر، منجر به خشکي دریاچه ارومیه گردیده اند )شکل1(. البته 
میتواند در تشدید شرایط کنوني  نیز  میانگذر  مانند احداث  عواملي 
دریاچه نقش داشته است، که در این نوشتار به این موضوع پرداخته 

نشده است ]23[.

شکل1:  عوامل اصلی مؤثر در بحران دریاچه ارومیه
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بر  را  بارندگی  تأثیر نوسان در  هاشمی تنگستانی و همکاران ]7[ 
مساحت پهنه آب دریاچه بختگان بررسی کردند و نشان دادند که در 
تغییر  بر  را  تأثیر  بیش ترین  بارندگی،  در  نوسان  نیمه خشک،  مناطق 
شرایط اکولوژیک این دریاچه در استان فارس دارد. نتایج پژوهش 
نشان می دهد تغییر کاربری و پوشش زمین پیرامون دریاچه با تغییر 
پهنه آب دریاچه در ارتباط است و هرگاه در یک بازه زمانی مساحت 
افزایش  پهنه شوره زار  و  بایر  زمین  یابد، مساحت  کاهش  پهنه آب 
می یابد، که بیانگر خشک شدن دریاچه است. پژوهشکده مطالعات و 
تغییر  بررسی  تحت عنوان  مطالعه ای  در   ]19[ آب  منابع  تحقیقات 
شرایط محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه )مقایسه با دریاچه های 
دریاچه سوان1  آب  از  گذشته  زمان های  از  که  دادند  نشان  مجاور( 
ارمنستان با توجه به شیرین بودن آن برای مقاصد مختلفی نظیر شرب 
اجرای  با   1930 دهه  از  اما  است،  می شده  استفاده  کشاورزی  و 
رودخانه  به  دریاچه  از  ورودی  جریان  آب،  انحراف  پروژه های 
هرازدان2 به منظور توسعه اراضی کشاورزی و هم چنین تولید برق 
افزایش یافت. به دلیل تغییر جریان خروجی از دریاچه از حدود 40 
به بیش از 800 میلیون مترمکعب، تراز آب دریاچه به طور سریعی 
کاهش یافت، به نحوی که تا اوایل دهه 1980 تراز آب دریاچه با20 
متر افت، از 1916 به 1896 متر کاهش یافت. عالوه بر آن با احداث 
سد کاپچاگای3در سال 1970، رژیم هیدرولیکی طبیعی رودخانه ایلی 
در مسیر دریاچه بالخاش4قزاقستان، تغییرات شدیدی را تجربه نموده 
گردیده  دریاچه  به  رودخانه  این  ورودی  جریان  کاهش  باعث  که 
است. در اثر احداث این سد، بین سال های 1970 الی 1987 تراز آب 
دریاچه 2/2 متر افت نموده که حجم معادل آن در حدود 30 میلیارد 
متر مکعب برآورد می گردد و توسعه روزافزون اراضی کشاورزی در 
بخش های مختلف حوضه نیز باعث کاهش قابل توجه در جریان های 
ورودی به دریاچه شده است. آل محمد و همکاران ]3[ در بکارگیری 
ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور تدوین سیاست های برنامه 
پل  احداث  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ارومیه  دریاچه  پایدار  توسعه 
میان گذر بین آذربایجان شرقی و غربی و مختل شدن چرخشی آب 
دریاچه اولین عامل از بین برنده ی پایداری این اکوسیستم بوده که 
می شود.  جهانی  نادر  پدیده  و  ذخیره گاه  این  کامل  انهدام  موجب 
صفایی و ملک محمدی ]20[ در مطالعه خود تحت عنوان رهنمودهای 
)مطالعه  مشترک  آبی  منابع  پایدار  حکمرانی  برای  بازی ها  نظریه 
موردی: مناقشه آبی دریاچه ارومیه( به این نتیجه رسیدند که از منظر 
استراتژیک، ریشه اصلی بحران دریاچه ارومیه، ترجیح منافع شخصی 
کوتاه مدت بر منافع بلند مدت محیط زیستی و اقتصادی- اجتماعی 
انتخاب است. بر اساس آمارهای  پیامدهای جانبی این  و غفلت از 
دریاچه  خشک شدن  در  مؤثر  عوامل  سهم  از  درصد   67 موجود، 
جوی،  نزوالت  میزان  کاهش  و  اقلیمی  عوامل  به  مربوط  ارومیه 

1. Lake Sevan
2. Hrazdan River
3. Kapchagay Reservoir
4. Lake Balkhash

25درصد مربوط به مصارف آب در بخش کشاورزی، 5درصد مربوط 
به احداث سازه های هیدرولیکی مانند سدها بر روی رودخانه های 
حوضه آبریز و سه درصد مربوط به عوامل دیگر است. جعفربیگلو و 
همکاران ]11[ در ارزیابی تأثیرات خشکسالی بر تاالب هشیالن به 
این نتیجه رسیدند که تاالب هشیالن در برابر خشکسالی های شدید 
کوتاه مدت یا یک ساله بسیار حساس بوده و دلیل آن به ویژگی های 
ژئومورفولوژی کارست منطقه و سیستم کارستی آبخوان های منطقه 
بر می گردد. آبخوان های کارستی تغذیه کننده تاالب تحت تأثیر میزان 
پهنه های  ژئومورفولوژیکی  ویژگی های  و  کارست  توسعه یافتگی 
کارستی تغذیه کننده آن ها به شدت ناهمگن هستند و واکنش سریعی 
از  به دست  نتایج  براساس  می دهد.  نشان  بارش  تغییرات  به  نسبت 
ضریب  دو  دارای  سبزعلی  چشمه  ژئوهیدرولوژیکی،  پارامترهای 
دینامیکی کم و زمان مرگ  بوده، حجم ذخیره  تند  فرود متوسط و 
جریان  غلبه  و  کارستی  سیستم  توسعه  نشانگر  که  می باشد  کوتاه 
مجرایی در چشمه سبزعلی است. چشمه مورد مطالعه به علت داشتن 
سامانه مجرایی دارای سامانه کارستی تکامل یافته با پیوستگی زیاد و 
این دلیل  به  اندک است.  باالی جابجایی آب در زمان  میزان بسیار 
واکنش این چشمه به خشکسالی بسیار سریع است و در بعضی از 
سال ها به ویژه سال 87-1386 رخداد خشکسالی باعث کاهش قابل 
توجه در سطح تاالب هشیالن شده است. حسینی و خضری داشکسن 
]8[ در بررسی اثرات تغییر وضعیت دریاچه ارومیه و ارائه راهبردها 
دالیل و عوامل مختلفی برای خشک شدن دریاچه ارومیه بیان کرده اند 
که یکی از آن ها تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی است. بر پایه 
آبریز  بارش ساالنه در حوضه  میزان  تغییرات  بارش 58 ساله،  آمار 
به 305  تا 1388-1387،  آبی 1374-1373  از سال  ارومیه  دریاچه 
میلی متر کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حدود 20 درصد نسبت 
به آمار دراز مدت از میزان بارندگی ها کاسته شده است. باتوجه به 
وابستگی آورد رودها به میزان بارندگی، در اثر کاهش میزان بارش ها، 
حجم کل ورودی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه در سال آبی 
مقدار  این  که  بوده  مکعب  متر  میلیون   504 حدود   ،1387-1386
نشان  کاهش  درصد   82 حدود   ،1386-1385 آبی  سال  به  نسبت 
آبی  سال های  فاصله  در  شدید  خشکسالی های  دلیل  به  می دهد. 
1374-1373 تا 1388-1387، بارش ساالنه کمتر از میانگین عادی 
بوده )حدود 221 میلی متر( است و حوضه دریاچه ارومیه طی این 
دوره به طور میانگین، دو درجه سانتی گراد گرم تر شده است که این 
در  تبخیر  ارتفاع  میانگین  مقدار  بررسی  است.  شده  تبخیر  میزان 
سال های آبی مختلف )در سال آبی 1381-1382، میزان تبخیر حدود 
1442 میلی متر، در سال 1382-1383 حدود 1535 میلی متر، در سال 
 1386-1387 آبی  سال  در  و  میلی متر   1435 حدود   1383-1384
حدود 1629 میلی متر نشان دهنده افزایش میانگین دراز مدت تبخیر 
است. افزایش دما و به تبع آن میزان تبخیر از سطح دریاچه، روند 
کاهشی سطح تراز دریاچه ارومیه را تشدید کرده است و موجب افت 
کیفیت آب و در نتیجه غیرقابل برداشت شدن آن در چاه های حاشیه 
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دریاچه شده است. یکی دیگر از عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه 
احداث سدها می باشد طوری که طبق گزارش دفتر بررسی های منابع 
آب سه رودخانه سیمینه رود، آجی چای و زرینه رود تأمین کننده 60 
درصد از کل دبی ورودی به دریاچه ارومیه هستند که جریان ورودی 
از  ارومیه  دریاچه  حساب  این  با  است  شده  مسدود  رودخانه  سه 
دریافت تقریبا 60 درصد از سهم خود محروم می گردد. مقدار زیادی 
لذا  و  شده  کنترل  سدها  سایر  توسط  نیز  باقیمانده  درصد   40 از 
نهایت  این موضوع در  کنترلی وارد دریاچه می شوند که  به صورت 
از  دیگر  یکی  است.  شده  دریاچه  کنونی  بحرانی  شرایط  به  منجر 
عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه احداث پل میانگذر شهید کالنتری 
تصاویر  از  استفاده  با  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  که  می باشد 
ماهواره ای در یک دوره چهارده ساله، احداث جاده شهید کالنتری 
که  گرفته  قرار  آب  طبیعی  فرآیند رسوب گذاری  روند  در  تغییراتی 
عالوه بر مختل کردن نظم طبیعی چرخه آب و پراکنش ته نشینی مواد 
معلق، تغییراتی در روند طبیعی و وضعیت اکولوژیکی دریاچه داده 
دریاچه  خشکی  علل  بررسی  در   ]24[ همکاران  و  وفائیان  است. 
ارومیه به این نتیجه دست یافتند که توسعه بخش کشاورزی در سطح 
برداشت  اضافه  عامل  مهم ترین  به عنوان  ارومیه  دریاچه  حوضه 
این حوضه  تجدیدپذیر  آب  منابع  از  مجاز(  از حد  بیش  )برداشت 
مطرح شده است. بررسی های صورت گرفته با استفاده از پردازش و 
تحلیل تصاویر ماهواره ای نشان دهنده ی افزایش قابل مالحظه سطح 
زیرکشت اراضی آبی در سطح حوضه می باشد. بر طبق مطالعات و 
آمار منتشر شده، سطح زیرکشت آبی کنونی در سطح حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه حدود 500 هزار هکتار برآورد گردیده است که بیانگر 
افزایش حدود 200 هزار هکتاری اراضی آبی حوضه نسبت به اوایل 
دهه 1350 شمسی می باشد. بر اساس برآودهای صورت گرفته در 
صورت جلوگیری از تولید مازاد چغندر قند، تا حدود 100 میلیون 
متر مکعب در مصرف آب زراعی مناطق جنوبی استان آذربایجان غربی 
صرفه جویی خواهد گردید. حتی در صورت جایگزینی کشت چغندر 
با محصوالت کم مصرف، میزان مصرف آب به مقدار قابل توجهی 
آبریز  حوضه  کشاورزی  بخش  در  مترمکعب(  میلیون   60 )حدود 
دریاچه ارومیه کاهش پیدا می نماید. عقلمند و عباسی ]2[ در پژوهشی 
تحت عنوان دریاچه ارومیه: چالش های زیست محیطی و راهکارهای 
کاهش اثرات آن، دالیل و عوامل مختلفی برای خشک شدن دریاچه 
بیان کردند. این عوامل را در قالب دسته های زیر بیان نمودند. یک( 
برداشت بیش از حد مجاز: بر اساس آمار ارائه شده، حجم منابع آب 
تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه 7024 میلیون مترمکعب و 
مترمکعب  میلیون  حجم مصارف آب در بخش های مختلف 4825 
می باشد. به عبارت بهتر در حدود 70 درصد از منابع آب تجدیدپذیر 
بخش  که  می رسد  مصرف  به  مختلف  بخش های  توسط  حوضه 
کشاورزی بیش از 60 درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر حوضه و 
حدود 90 درصد از مصرف آب در این حوضه را به خود تخصیص 
داده است. طبق شاخص نسبت آب مصرفی به آب تجدیدپذیر، میزان 

تا 40 درصد  بین 20  تجدیدپذیر  منابع آب  از  قبول  قابل  برداشت 
می باشد و برداشت بیش از 40 درصد بحرانی می باشد. دو(  تغییرات 
آب وهوایی: تغییر در پارامترهای اقلیمی به ویژه افزایش دما و کاهش 
بارش در سطح حوضه و تداوم خشکسالی ها و نوسانات اقلیمی در 
این پیکره آبی در دویست  تأثیر گذاره بوده است.  خشکی دریاچه 
هزار سال گذشته نوسانات بسیار زیادی داشته است، اما هیدرولوژی 
و الگوی نوسانات کلی آن با الگوی جهانی چرخه های آب وهوایی 
هیچ  ارومیه  دریاچه  مطالعات،  این  اساس  بر  است.  بوده  هماهنگ 
موقع در طول این دوران با خشک شدگی کاملی مواجه نبوده است و 
کننده  تشدید  انسانی  عوامل  از  ناشی  بیشتر  دریاچه  کنونی  شرایط 
می باشد. سه( روند افزایشی جمعیت: بر اساس آمار موجود، جمعیت 
جهان در فاصله زمانی سال های 1940 تا 2000 میالدی حدود دو 
برابر شده در حالی که میزان مصرف آب شیرین چهار  برابر شده 
است. روند مشابهی در کشور ما و در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز 
مشاهده شده است. بنابراین اگر روند افزایش جمعیت به همین منوال 
قابل  شیرین  آب  میزان  بودن  محدود  به  باتوجه  کند،  پیدا  ادامه 
استحصال، امکان چهار برابر شدن مصرف آب در آینده دیگر امکان 
پذیر نخواهد شد و در نتیجه بروز بحران کمبود شدید آب در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه بسیار متحمل خواهد بود. چهار( احداث سدها: 
نیرو  ارومیه، تعداد 67 سد توسط وزارت  آبریز دریاچه  در حوضه 
قرار  بهره برداری  مورد  کوچک(  سد   43 و  بزرگ  سد   24 )شامل 
توسط جهاد کشاورزی ساخته  نیز  تعداد 50 سد کوچک  می گیرد. 
شده است. از میان 24 سد بزرگ حوضه، 13 سد بزرگ )شامل سد 
منحنی  در  است.  بهره برداری  حال  در  و  ساخته شده  مدنی(  شهید 
برای  آب  تخصیص  سهم  ارومیه،  دریاچه  حوضه  سدهای  فرمان 
مصارف کشاورزی بطور متوسط 84% و برای حقابه زیست محیطی 
رودخانه های پایین دست این سدها کمتر از 13% در نظر گرفته شده 
حوضه  سطحی  آب های   %90 حدود  کنونی،  روند  ادامه  با  است. 
مصرف  و  شده  کنترل  حوضه،  مهم  سد   24 توسط  ارومیه  دریاچه 
بازنگری در تخصیص  با توجه به شرایط کنونی دریاچه،  می گردد. 
سهم جریان زیست محیطی در منحنی فرمان سدهای مورد بهره برداری 
و نیز سدهای در دست احداث در حوضه دریاچه ارومیه ضروری 
است. هر چند در حال حاضر بر اساس دستور العمل ستاد احیای 
دریاچه ارومیه، روند احداث سدهای در حال ساخت متوقف شده 
و  شناسایی  تحت عنوان  پژوهشی  در   ]4[ همکاران  و  بابایی  است. 
اولویت بندی عوامل مؤثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس 
مدل دلفی در مجموع نه گویه از مهم ترین عوامل موجود در راستای 
خشک شدن آب دریاچه از نظر اهمیت بیان کردند که عبارت اند از: 
یک( شرایط اقلیمی )بارندگی کم(؛ دو( افزایش سدها بدون برنامه؛ 
سه( حفر چاه های غیرمجاز و برداشت از آن؛ چهار( وجود کشت های 
شیوه های  پنج(  قند،  )چغندر  مصرف  پرآب  و  کشاورزی  نامناسب 
در  آب  مصرف  افزایش  شش(  کشاورزی؛  زمینه  در  آبیاری  سنتی 
بخش کشاورزی، صنعتی و خانگی، هفت( برداشت های غیرمجاز از 
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نه(  میان گذر شهید کالنتری؛  آب های سطحی، هشت( وجود جاده 
می باشد.  برق دار  چاه های  روی  بر  هوشمند  کنتورهای  نصب  عدم 
جعفری و همکاران ]10[ در تحلیلی بر خشک شدن دریاچه ارومیه با 
تراکم  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  انسان ساخت  عوامل  بر  تاکید 
سد سازی در حوضه دریاچه ارومیه بسیار باالست. ساخت 23 سد بر 
روی 13 رودخانه اصلی و هم چنین تمرکز 8/65 درصدی سدهای 
بهره برداری شده و 16/6 درصدی سدهای در حال بهره برداری شده 
کشور در این حوضه دلیلی بر این مدعاست. بررسی پراکنش فضایی 
سدها در بین سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان 
نشان می دهد که بیشترین تعداد سد در سمت شرق دریاچه و جنوب 
ارومیه  دریاچه  با جهت خشک شدن  مطابق  که  دارند  قرار  دریاچه 
صرف  منطقه  این  سدهای  آب  مصرف  بیشترین  اگرچه  هستند. 
کشاورزی شده است، اما سدسازی با ایجاد مانع در چرخه طبیعی 
باعث  رودخانه ها  هیدرولوژیک  چرخه  بخصوص  و  اکوسیستم 
و  رودخانه  اکوسیستم  نابودی  و  تغییر  جمله  از  مختلفی  پیامدهای 
خشک شدن دریاچه شده است. یکی دیگر از عوامل انسانی دخیل بر 
در  می باشد.  کشاورزی  فعالیت های  ارومیه  دریاچه  خشک شدن 
حوضه دریاچه ارومیه بخش کثیری از زمین های کشاورزی آبی در 
قسمت غرب، جنوب و جنوب غرب دریاچه قرار دارند که منطبق با 
کرده  تجربه  را  بیشترین پس روی  که  است  دریاچه  از  قسمت هایی 
تعداد چاه های عمیق و  افزایش  به  توان  می  دیگر  از عوامل  است. 
آذربایجان غربی،  کرد.  اشاره  شده  حفر  قنات  و  نیمه عمیق 
 1381 سال  به  نسبت   1395 سال  در  کردستان  و  آذربایجان شرقی 
افزایش  نیمه عمیق،  چاه  حلقه  تعداد  در  درصدی   70/95 افزایش 
56/07 درصدی در تعداد حلقه چاه عمیق و افزایش 14/13 درصدی 
در  آذربایجان غربی  هم چنین  کرده اند.  تجربه  قنات  رشته  تعداد  در 
سال 1395 دارای بیشترین حلقه چاه نیمه عمیق و عمیق بوده است. 
وجود بیش از 103 هزار حلقه چاه نیمه عمیق و عمیق در یک حوضه 
حاکی از عدم وجود مدیریت پایدار منابع آبی در زمینه استفاده از 
جمعیت  میزان  مذکور،  موارد  بر  عالوه  است.  زیرزمینی  آب های 
افزایش  از  حاکی  مختلف  سرشماری  بین  ارومیه  دریاچه  حوضه 
جمعیت بوده، به طوری که جمعیت حوزه از 3.5 میلیون نفر در سال 
1365 به بیش از 8/5 میلیون نفر در سال 1395 افزیش یافته است. 
بر خشک شدن  انسان ساخت  عوامل  تأثیر  که  گرفت  نتیجه  می توان 
دریاچه ارومیه بیشتر از عوامل اقلیمی بوده است؛ عوامل انسان ساخت 
در سدسازی بیش از حد و مورد نیاز منطقه،  انتقال آب به مصارف 
کشاورزی، شهری وصنعتی مشخص هستند. هویت و اسچتن1 ]9[ 
نشان  و  کردند  بررسی  را  اقلیمی  تغییرات  در  خورشید  نقش  تأثیر 
ارتباط  در  متعددی  عوامل  با  دریاچه ها  آب  نوسان سطح  که  دادند 
تبخیر سطحی،  میزان  به  می توان  آن ها  مهم ترین  از جمله  که  است 
ورود جریان های رودخانه ای و رواناب ها، درجه حرارت و بارندگی 
آب  سطح  نوسان  در  عوامل  این  تغییرات  بطوری که  نمود،  اشاره 

1. Hoyt and Schatten

دریاچه ها منعکس می گردد و باعث افزایش و یا کاهش قابل توجهی 
تراز آبی آن ها می گردد. ماژیتوآ و همکاران2 ]14[ در پژوهشی  در 
تحت عنوان رشد آالینده های کلر و عملکرد تیروئید در دانش آموزان 
دو  توسط  آرال  دریاچه  معتقدند  قزاقستان  در  آرال  دریای  منطقه 
رودخانه آمودریا و سیردریا تغذیه می شد. از سال 1960 میالدی که 
دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق با هدف افزایش سطح زیرکشت 
پنبه، از 3/5 میلیون به 7/5 میلیون هکتار، آب دو رودخانه آمودریا و 
سیردریا را منحرف نمود، دریاچه آرال با خشکی روبه رو گردید. آب 
و  کاهش  یک دهم  به   1950 دهه  با  مقایسه  در  دریاچه  به  ورودی 
وسعت این دریاچه نیز تا 70 درصد تقلیل یافت و 100 کیلومتر از 
هر طرف پسروی کرد. تیمز3 ]22[  به بررسی مشکالت و پیامدهای 
پیش روی خشک شدن دریاچه های نمکی در استرالیا پرداخت و به 
این نتیجه رسید که دریاچه های نمک از لحاظ جغرافیایی گسترده و 
داخلی  آبی  اکوسیستم های  از  قابل توجهی  بخش  و  هستند  متعدد 
جهان را تشکیل می دهند. تهدیدات اصلی علیه موجودیت دریاچه ها 
در مقیاس جهانی به ترتیب اهمیت عبارتنداز: انحرافات سطح جریان، 
تغییرات جهانی اقلیم، برداشت از آب های زیرزمینی، شوری ثانویه، 
استخراج معدن، تخریب بیولوژیکی، آلودگی، شکار بیش ازحد ماهی 
و دیگر فعالیت های حوضه های آبریز. مینگو4 و همکاران ]15[ بیان 
ابینور در شمال غرب کشور چین واقع شده  کرده است که دریاچه 
و  اقتصادی  فعالیت های  رشد  با  بعد  به   1950 دهه  از  که  است 
کشاورزی، اراضی قابل استفاده مناطق اطراف آن از 23 به 253 هزار 
هکتار افزایش یافت و آب مصرفی برای کارهای خانگی و آبیاری از 
اصلی  علت  محققان  رسید.  مکعب  متر  میلیارد   2137 به   409
خشک شدن این دریاچه را کاهش دبی ورودی رودخانه های تغذیه 
از  مربع  کیلومتر   800 حدود  بطوریکه  کرده اند،  گزارش  آن  کننده 
سطح دریاچه خشک شد و سطح آن در سال 2004 به 746 کیلومتر 
مربع و در سال 2006 به 500 کیلومتر مربع کاهش یافت. اددیجی و 
اجیباد5 ]1[ در تحقیقات خود که در نیجیریه انجام دادند، پروژه های 
سدسازی را یکی از عمده ترین دالیل تغییرات کاربری اراضی منطقه 
مورد مطالعه و تهدید تاالب ها می داند که این امر به نوبه خود باعث 
تهدید زندگی مردم منطقه می باشد. جامو و همکاران6 ]12[ به بررسی 
چالش های مدیریتی دریاچه ماالوی7 که ناشی از برنامه های توسعه ای 
و  رشد جمعیت  افزایش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  پرداختند.  بوده، 
افزایش سطح فقر در این منطقه باعث ایجاد فشارهای قابل توجهی 
از سوی مردم به منابع شیالتی این دریاچه شده است. هم چنین بدلیل 
انجام فعالیت های نامناسب کشاورزی در حوضه آبریز این دریاچه، 
خاک این منطقه با سرعت باالیی در حال فرسایش است. در سالیان 
اخیر کشمکش های فراوانی بین عوامل دولتی-حفاظتی و صیادان و 
2. Mazhitova et al
3. Timms
4. Minggou
5. Adediji and Ajibade
6. Jamu et al
7. Malawi
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بهره برداران بروز داده است که تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است. 
لموال و همکاران1 ]13[ به بررسی تغییرات اخیر در شبیه سازی ها و 
گزینه های مدیریت در دریاچه چاد پرداخت و به این نتیجه رسیدند 
دریاچه چاد چهارمین پهنه آبی قاره آفریقا و ششمین دریاچه جهان 
می باشد که طبق گزارش سازمان ملل، در فواصل سال های 1963 الی 
 5 حدود  در  تنها  و  خشکیده  دریاچه  درصد   95 حدود  در   1998
باقی ماند. تبخیر ساالنه از سطح این دریاچه برابر2000  درصد آن 
میلی متر می باشد. سطح امروزی این دریاچه به 1350 کیلومتر مربع 
تمام  یابد،  ادامه  کنونی  روند  چنان چه  گزارشات  بنابر  که  می رسد 
سطح این دریاچه بزودی خشک خواهد شد. فعالیت های انسانی در 
حوزه آبریز این دریاچه شامل افزایش برداشت آب از سدها، افزایش 
اصلی  علل  مداوم  خشکسالی های  و  مزارع  آبیاری  فعالیت های 
خشک شدن این دریاچه می باشند. ذوالجودی و همکاران2 ]26[ در 
آبریز  حوضه  ترسالی  و  خشک سالی  دوره های  بین  ارتباط  بررسی 
این  به  از دور نوسان اطلس شمالی  پیوند  الگوی  با  دریاچه ارومیه 
نتیجه رسیدند که روند کاهشی تراز آب دریاچه ارومیه به ویژه طی 
دوره 1998 تا 2010 بسیار شدیدتر از روند افزایشی دما و کاهشی 
بارش در حوضه آبریز آن بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد برخی 
عوامل انسانی به عنوان عوامل تشدید کننده و مکمل در کاهش سطح 

آب دریاچه ارومیه نقش داشته اند.

مواد و روش ها
از  بوده و  کاربردی  نظر هدف در زمره تحقیقات  از  مطالعه  این 
جنبه نحوه جمع آوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی 
از دو روش کتابخانه ای و میدانی  است. برای گردآوری اطالعات، 
استفاده شده است. تحقیق حاضر از دو جامعه برای بررسی جنبه های 
را  حاضر  پژوهش  اول  جامعه  است.  شده  تشکیل  تحقیق  مختلف 
ارومیه  شهرستان  دول  دهستان  روستایی  خانوارهای  سرپرستان 
)روستای  دول  دهستان  مرکز  به  این که  باتوجه  می دهند.  تشکیل 
با فاصله دو کیلومتری از خط ساحلی دریاچه ارومیه،  دیزج دول( 
نسبت به سایر مراکز دهستان ها نزدیک ترین مرکز دهستان و دارای 
مجاورت بیشتری با زمین های خشک شده و بی آب دریاچه ارومیه 
گردید  انتخاب  پژوهش  این  مطالعه  مورد  منطقه  به عنوان  می باشد 
که بر اساس اطالعات ناشی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 1395، این دهستان دارای 2130 خانوار می باشد. حجم نمونه 
با استفاده از جدول مورگان به تعداد 152 نفر تعیین گردید و جامعه 
دوم پژوهش حاضر را کارشناسان شاغل در ادارات و سازمان های 
ذی مدخل در مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل اداره کل 
حفاظت  محیط زیست، سازمان جهادکشاورزی، ستاد احیای دریاچه 
ارومیه و بخش داری تشکیل می دهند. روش نمونه گیری سرپرستان 
با انتساب متناسب بود. بدین صورت  خانوارها به صورت طبقه ای 

1. Lemoalle et al
2. Zoljoodi et al

که دهستان دول به سه طبقه )سه منطقه با مسافت نزدیک، تاحدودی 
نزدیک و دور از دریاچه ارومیه( تقسیم شد و سپس از هر منطقه به 
صورت تصادفی یک روستا بصورت تصادفی ساده بعنوان روستای 
نمونه انتخاب شد و پرسش نامه بین این افراد توزیع گردید. روش 
انجام  برفی  گلوله  نمونه گیری  بصورت  نیز  کارشناسان  نمونه گیری 
گرفت و از سازمان هایی که بیش ترین ارتباط را در مورد برنامه های 
از  پس  و  گرفت  انجام  نظرسنجی  داشتند  ارومیه  دریاچه  با  مرتبط 

رسیدن به نتایج مورد نظر 21 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید.

نتایج و بحث
باتوجه به نتایج بدست آمده از سرپرستان خانوارها، متوسط سن 
پاسخ گویان  46/9، سن جوان ترین فرد 21 و مسن ترین نیز 79 سال 
سرپرستان  را  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه  اینکه  به  باتوجه  بود. 
خانوارهای ساکن در مناطق روستایی مورد مطالعه تشکیل می دادند، 
 152 بین  از  بطوریکه  بودند.  مردان  پاسخ گویان  اکثریت  بنابراین 
نفر از پاسخ دهندگان، 138 نفر مرد )90/8 درصد( و 14 نفر )9/2 
درصد( نیز زن بودند. میانگین بعد خانوار 4/06 نفر با حداکثر بعد 
تحصیالت  کمترین سطح  تحصیالت  نظر سطح  از  می باشد.  نفر   8
صفر  خوانده اند،  درس  که  سال هایی  تعداد  حسب  بر  پاسخ گویان 
)بی سواد( و بیشترین آن 18 سال )فوق لیسانس( می باشد، میانگین 
است.  بوده  سال   10 مطالعه  مورد  پاسخ گویان  بین  در  سواد  سطح 
یافته ها نشان داد که شغل اصلی بیش از 54 درصد افراد، کشاورزی 
و دامپروری است که نشان می دهد زمین و آب برای ادامه زندگی 
فراوانی 41/4 در  با  آزاد  این منطقه حیاتی است و مشاغل  ساکنان 

رده دوم قرار دارد.
هم چنین نتایج بدست آمده از کارشناسان نشان داد که 21 نفر از 
پاسخ دهندگان را  57/1 درصد مردان و 42/9 درصد زنان تشکیل 
در  درصد(   66/7( 14نفر   پاسخ دهنده   نفر   21 بین  از  می دهند. 
طبقه سنی 45-30 سال قرار داشته و فقط یک نفر )4/8 درصد( از 
پاسخ دهندگان را افراد باالی 60 سال تشکیل می دهد. اکثر کارشناسان 
)57/1 درصد( دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند. بیشتر 
کارشناسان )52/38 درصد( شاغل در سازمان های مورد مطالعه در 
رشته های کشاورزی تحصیل کرده اند و رشته های جفرافیا، حقوق و 
مدیریت بازرگانی کمترین سهم را دربین رشته های تحصیلی داشته 
است. بر اساس نتایج می توان گفت که بیشتر پاسخ دهندگان )52/4 

درصد( دارای سابقه کار اداری و اجرایی زیر 10 ساله هستند.

نظر  از  دریاچه  خشک شدن  بر  تأثیرگذار  عامل  مهم ترین 
سرپرستان خانوارها

جدول یک مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر خشک شدن دریاچه را 
نشان می دهد، که در قالب گزینه های از پیش طراحی شده از 152 نفر 
از پاسخ گو پرسیده شد. نتایج نشان داد که از میان گزینه های پرسیده 
شده، احداث سد با میانگین 7/30 در اولویت اول، کمبود بارندگی 
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و خشکسالی با میانگین 7/21 در اولویت دوم، گرم شدن کره  زمین 
با میانگین 5/48 در اولویت سوم، احداث بزرگراه شهید کالنتری با 
میانگین، 5/86 در اولویت چهارم، آبیاری سنتی با میانگین 4/89 در 
اولویت  میانگین 5/36 در  با  پنجم، حفر چاه های غیرمجاز  اولویت 
ششم، توسعه زمین های کشاورزی با میانگین 3/22 در اولویت هفتم، 
کشت  هشتم،  اولویت  در   2/69 میانگین  با  جمعیت  باالی  تراکم 
محصوالت پر مصرف آب با میانگین 3/14 در اولویت نهم از نظر 

پاسخ گویان قرار گرفت.

مجدد  احیا  برای  خانوارها  سرپرستان  پیشنهادی  حل های  راه 
دریاچه ارومیه

مجدد  احیا  برای  پاسخ گویان  پیشنهادی  حل های  راه  دو  جدول 
پیش  از  گزینه های  قالب  در  که  می دهد،  نشان  را  ارومیه  دریاچه 
که  داد  نشان  نتایج  پرسیده شد.  پاسخ گو  نفر  از 152  طراحی شده 
دریاچه، حدود  به  انتقال آب  با  پاسخ گویان  از  حدود 16/6 درصد 
16/3 درصد با بازکردن سدها، حدود 11درصد با استفاده از آبیاری 

تحت فشار، حدود 10 درصد با باروری ابرها، حدود 9/6 درصد با 
جلوگیری از توسعه سطح اراضی کشاورزی در حوضه با استفاده از 
با کاشت محصوالت  ساز و کارهای تشویقی و حدود 9/4 درصد 
کم مصرف آب موافق بودند و تعداد کمی از پاسخ گویان با ساماندهی 
چاه ها و نصب کنتور هوشمند )حدود 7/8 درصد(، با توسعه کشت 
پنج  )حدود  حفاظتی  کشاورزی  با  درصد(،  )حدود7/1  گلخانه ای 

درصد( و با پوشش انهار )حدود چهار درصد( موافق بودند.

سرپرستان  نظر  از  ارومیه  دریاچه  خشک شدن  اصلی  مسئول 
خانوارها

با  ارومیه  دریاچه  خشک شدن  اصلی  عامل  پاسخ گویان  نظر  از 
نفر   37 هم چنین  است  بوده  دولت  درصد(   50/7( نفر   77 فراوانی 
)24/3 درصد( تقدیر الهی، 25 نفر )16/4 درصد( عامل خشک شدن 
را  مردم منطقه و 13 نفر )8/6 درصد( علت آن را کشورهای همسایه 

بیان نموده اند.

جدول1: عوامل تأثیرگذار بر خشک شدن دریاچه ارومیه از نظر سرپرستان خانوارها
اولویتضریب تغیراتانحراف معیارمیانگین عامل

7/301/770/241احداث سد
7/211/880/262کمبود بارندگی و خشکسالی

5/481/970/353گرم شدن کره زمین
5/862/270/384احداث بزرگراه شهید کالنتری

4/891/950/395آبیاری سنتی
5/362/550/476حفر چاه های غیر مجاز

3/221/950/607توسعه زمین های کشاورزی
2/691/750/658تراکم باالی جمعیت

3/142/170/699کشت محصوالت پر مصرف آب

جدول2:  راه حل های احیاء مجدد دریاچه ارومیه از نظر پاسخ گویان
درصدراه حل

16/66انتقال آب به دریاچه
16/32باز کردن سدها

11/86استفاده از آبیاری تحت فشار
10/68باروری ابرها

9/65جلوگیری از توسعه سطح اراضی کشاورزی در حوضه با استفاده از ساز و کارهای تشویقی
9/49کاشت محصوالت کم مصرف آب

7/86ساماندهی چاه ها و نصب کنتور هوشمند
7/12توسعه کشت گلخانه ای

5/47کشاورزی حفاظتی
4/89پوشش انهار

100%جمع



سال هفتم- شماره 27- زمستان 291398 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

جهت  در  دولت  اجرایی  برنامه های  و  سیاست ها  از  رضایت 
احیای دریاچه ارومیه از نظر سرپرستان خانوارها

همان طور که نتایج جدول چهار نیز نشان می دهد میزان رضایت 
اهالی منطقه از برنامه های کلی دولت قبلی و دولت فعلی در جهت 
احیای دریاچه ارومیه در سطح بسیار پایینی ارزیابی شده است. اکثر 
و  وعده ها  برنامه ریزی ها،  علی رغم  که  معتقدند  منطقه  این  ساکنین 
کارساز  و  عملی  اقدام  هیچ  امر،  مسئولین  ظاهری  فراوان  تبلیغات 
در جهت بهبود وضعیت فعلی دریاچه انجام نپذیرفته است. بطوری 
که از 152 نفر پاسخ گو 19 نفر )12/5 درصد( راضی از سیاست ها 
از  ناراضی  درصد(   77/6( نفر   118 و  دولت  اجرایی  برنامه های  و 
سیاست ها و برنامه های اجرایی دولت هستند و 15 نفر )9/9 درصد( 

نیز پاسخ ندادند.

سرپرستان  نظر  از  مردم  زندگی  در  ارومیه  دریاچه  اهمیت 
خانوارها

پاسخ گو   152 نظر  از  ارومیه  دریاچه  اهمیت  که  داد  نشان  نتایج 

برای 72 نفر )47/4 درصد( خیلی زیاد، 45 نفر )29/6درصد( زیاد، 
29 نفر )19/1 درصد( تا حدودی، پنج نفر )3/3 درصد( کم و برای 
یک نفر )0/7 درصد( خیلی کم می باشد. از این نتایج استنباط می شود 
اکثر مردم منطقه  ارومیه برای گذران و معیشت  که اهمیت دریاچه 

خیلی زیاد است.

میزان امیدواری به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و احیای آن
سالیان  در  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  روند  این که  به  باتوجه 
یا  و  برگشت  زمانی  هیچ  و  بوده  ادامه دار  و  مستمر  همواره  اخیر 
بنابراین این روند  افزایشی در سطح آب دریاچه دیده نشده است، 
افزایش زمین های خشک، باعث شده که ساکنین اطراف  همیشگی 
آن نیز همیشه نگران پدیده خشک شدن کامل دریاچه ارومیه باشند. 
همان طور که نتایج جدول شش نشان می دهد از 152 نفر پاسخ گو 96 
نفر )63/2 درصد( امیدوار به بهبود وضعیت دریاچه و احیای آن و 
54 نفر )35/5 درصد( ناامید نسبت به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه 

هستند و دو نفر )1/3 درصد( نیز پاسخ ندادند.

جدول3:  توزیع فراوانی پاسخ گویان در خصوص مسئول خشک شدن دریاچه ارومیه

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیمقصر اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه
7750/750/7دولت

3724/375تقدیر الهی
2516/491/4مردم منطقه

138/6100کشور های منطقه
-152100جمع

جدول4: توزیع فراوانی پاسخ گویان در خصوص رضایت از سیاست و برنامه های اجرایی دولت در جهت احیای دریاچه
درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیسیاست ها و برنامه های اجرایی دولت

1912/512/5راضی از سیاست ها و برنامه های اجرایی دولت

11877/690/1ناراضی از سیاست ها و برنامه های اجرایی دولت

159/9100بدون پاسخ

-152100جمع

جدول5: توزیع فراوانی پاسخ گویان در خصوص اهمیت دریاچه ارومیه در زندگی

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیاهمیت دریاچه ارومیه
10/70/7خیلی کم

53/33/9کم
2919/123تا حدودی

4529/652/6زیاد
7247/4100خیلی زیاد

-152100جمع
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مهم ترین عامل تأثیرگذار بر خشک شدن دریاچه از نظر کارشناسان
جدول هفت مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر خشک شدن دریاچه را 
نشان می دهد، که در قالب گزینه های از پیش طراحی شده از  21 
نفر از کارشناسان پرسیده شد. نتایج نشان داد که از میان گزینه های 
در   6/52 میانگین  با  خشکسالی  و  بارندگی  کمبود  شده،  پرسیده 
اولویت اول، حفر چا ه های غیرمجاز با میانگین 6/28 در اولویت دوم، 
احداث سد با میانگین 6/23 در اولویت سوم، آبیاری سنتی با میانگین 
4/76 در اولویت چهارم، کشت محصوالت پر مصرف آب با میانگین 
پنج در اولویت پنجم، گرم شدن کره زمین با میانگین با میانگین 4/8 
در اولویت ششم، احداث بزرگراه شهید کالنتری با میانگین 4/76 در 
اولویت هفتم، توسعه زمین های کشاورزی در هشتم و تراکم باالی 

جمعیت در اولویت نهم از نظر کارشناسان قرار گرفت.

راه حل های پیشنهادی کارشناسان برای احیا مجدد دریاچه ارومیه
جدول هشت راه حل های پیشنهادی کارشناسان برای احیا مجدد 
دریاچه ارومیه را نشان می دهد، که در قالب گزینه های از پیش طراحی 
شده از 21 نفر کارشناس پرسیده شد. نتایج نشان داد که حدود  15 
آب، حدود  مصرف  کم  محصوالت  کاشت  با  کارشناسان  از  درصد 
با  11/43درصد  حدود  تحت فشار،  آبیاری  از  استفاده  با  12درصد 
حدود  انهار،  پوشش  با  11/41درصد  حدود  حفاظتی،  کشاورزی 
10درصد با انتقال آب به دریاچه، حدود 8/6 درصد با باروری ابرها، 
حدود 8/5 درصد با جلوگیری از توسعه سطح اراضی کشاورزی در 
حوضه با استفاده از ساز و کارهای تشویقی، حدود 7/64 درصد با 
ساماندهی چاه ها و نصب کنتور هوشمند  حدود 7/60 درصد با توسعه 
کشت گلخانه ای و حدود شش درصد با باز کردن سدها موافق بوده اند.

جدول6: توزیع فراوانی پاسخ گویان در خصوص امیدواری نسبت به احیای مجدد دریاچه ارومیه

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیبهبود وضعیت دریاچه و احیای آن
9663/263/2امیدوار نسبت  به بهبود وضعیت و احیای دریاچه ارومیه
5435/598/7نا امید نسبت  به بهبود وضعیت و احیای دریاچه ارومیه

21/3100بدون پاسخ
-152100جمع

جدول7: عوامل تأثیرگذار بر خشک شدن دریاچه ارومیه
اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین عامل

6/521/880/281کمبود بارندگی و خشکسالی
6/282/140/342حفر چاه های غیر مجاز

6/232/710/433احداث سد
4/762/210/464آبیاری سنتی

52/380/475کشت محصوالت پر مصرف آب
4/802/420/506گرم شدن کره زمین

4/762/860/6007احداث بزرگراه شهید کالنتری
4/422/690/6088توسعه زمین های کشاورزی

2/521/560/619تراکم باالی جمعیت

جدول8:  راه حل های احیاء مجدد دریاچه ارومیه از نظر کارشناسان
درصدراه حل

15/64کاشت محصوالت کم مصرف آب
12/38استفاده از آبیاری تحت فشار

11/43کشاورزی حفاظتی
11/41پوشش انهار

10/48انتقال آب به دریاچه
8/62باروری ابرها

8/56جلوگیری از توسعه سطح اراضی کشاورزی در حوضه با استفاده از ساز و کارهای تشویقی
7/64ساماندهی چاه ها و نصب کنتور هوشمند

7/60توسعه کشت گلخانه ای
6/66باز کردن سدها

%100جمع
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مسئول اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه از نظر کارشناسان
با  ارومیه  دریاچه  خشک شدن  اصلی  عامل  کارشناسان  نظر  از 
نفر   10 هم چنین  است  بوده  دولت  درصد(   52/4( 11نفر  فراوانی 

)47/6 درصد( عامل خشک شدن را  مردم منطقه بیان نموده اند.

جهت  در  دولت  اجرایی  برنامه های  و  سیاست ها  از  رضایت 
احیای دریاچه ارومیه از نظر کارشناسان 

رضایت  میزان  می دهد  نشان  نیز   10 جدول  نتایج  که  همان طور 
کارشناسان  از برنامه های دولت در جهت احیای دریاچه ارومیه در 
سطح بسیار پایینی ارزیابی شده است. بطوری که از 21 نفر کارشناس 
5 نفر )23/8 درصد( راضی از سیاست ها و برنامه های اجرایی دولت 
و 15 نفر )71/4 درصد( ناراضی از سیاست ها و برنامه های اجرایی 

دولت هستند و یک نفر )4/8درصد( نیز پاسخ ندادند.

میزان امیدواری به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و احیای آن
همان طور که نتایج جدول 11 نشان می دهد از 21 نفر کارشناس 
11 نفر )52/4 درصد( امیدوار نسبت به بهبود وضعیت و احیا دریاچه 

و  بهبود وضعیت  به  نسبت  ناامید  درصد(   47/6( نفر   10 و  ارومیه 
احیای دریاچه ارومیه هستند.

نتیجه گیری
مفهوم توسعه، مفهومی کلی، پیچیده و شامل ابعاد اقتصادی همراه 
که  اجتماعی  پیشرفت  است.  مدیریتی  و  اجتماعی-سیاسی  ابعاد  با 
حفاظت  دربرگیرنده  می شود،  تلقی  هر شخصی  برای  نیاز  به عنوان 
از منابع طبیعی، دستیابی و  مؤثر از محیط زیست، استفاده محتاطانه 
حفظ سطوح باالی رشد اقتصادی و اشتغال می باشد. بنابراین توسعه 
استفاده  به  منجر  یا  نموده  تخریب  را  محیط زیست  که  اقتصادی 
پایدار  آتی شود، توسعه  به ضرر نسل های  منابع طبیعی  از  گسترده 

نخواهد بود. 
مخاطرات محیطی پیامد حاصل از ترکیب پیچیده ای از فرآیندهای 
حاصل  که  است  جامعه  در  نهادی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
هم پوشانی زمانی و مکانی پدیده  های طبیعی با شدت معین تحت عنوان 
و  است  می گیرد،  قرار  آن  اثرات  معرض  در  که  با جمعیتی  مخاطره 
سطح  و  می گیرد  اقتصادی صورت  اجتماعی-  زمینه  در  فرآیند  این 

جدول9:  توزیع فراوانی کارشناسان در خصوص مسئول خشک شدن دریاچه ارومیه

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیمقصر اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه
1047/647/6مردم منطقه

1152/4100دولت
-00کشورهای منطقه

-00تقدیر الهی
-21100جمع

جدول10: توزیع فراوانی پاسخ گویان در خصوص اهمیت دریاچه ارومیه در زندگی
درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیسیاست ها و برنامه های اجرایی دولت

523/823/8راضی از سیاست ها و برنامه های اجرایی دولت
1571/495/2ناراضی از سیاست ها و برنامه های اجرایی دولت

14/8100بدون پاسخ
-21100جمع

جدول11:  توزیع فراوانی پاسخ گویان در خصوص امیدواری نسبت به احیای مجدد دریاچه ارومیه
درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیبهبود وضعیت دریاچه و احیای آن

1152/452/4امیدوار نسبت  به بهبود وضعیت و احیای دریاچه ارومیه
1047/6100نا امید نسبت  به بهبود وضعیت و احیای دریاچه ارومیه

-00بدون پاسخ
-21100جمع
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حساسیت و استعداد یک جامعه به مخاطرات نیز توسط آسیب پذیری 
دریاچه  و خشک شدن  زیست محیطی  اخیر  بحران  می شود.  بیان  آن 
کشور  زمین شناختی  مخاطرات  بزرگترین  از  یکی  هم اکنون  ارومیه 
محسوب می شود که می تواند بحران های  زیست محیطی، اقتصادی، 
حاصل  نتایج  باشد.  داشته  به دنبال  را  امنیتی   – سیاسی  و  اجتماعی 
و  طبیعی  عوامل  نقش  که  است  آن  بیانگر  بررسی ها  و  مطالعات  از 
دارند.  را  غالب  نقشی  ارومیه  دریاچه  آب  روند خشکی  در  انسانی 
در  روستایی،  خانوار  داد 152سرپرست  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
مجموع نه گویه از مهم ترین عوامل موجود در راستای خشک شدن 
دریاچه ارومیه بیان کردند که از نظر اهمیت عبارت اند از: یک( احداث 
زمین؛  کره  گرم شدن  سه(  و خشکسالی؛  بارندگی  کمبود  دو(  سد؛ 
چهار( احداث بزرگراه شهید کالنتری، پنج( آبیاری سنتی، شش( حفر 
چاه های غیر مجاز؛ هفت( توسعه زمین های کشاورزی؛ هشت( تراکم 
باالی جمعیت، نه( کشت محصوالت پر مصرف آب و 21 کارشناس 
و متخصص مهم ترین عوامل موجود در راستای خشک شدن دریاچه 
ارومیه بیان کردند که از نظر اهمیت عبارت اند از: یک( کمبود بارندگی 
و خشکسالی، دو( حفر چاه های غیر مجاز، سه( احداث سد، چهار( 
گرم  شش(  آب،  مصرف  پر  محصوالت  کشت  پنج(  سنتی،  آبیاری 
شدن کره زمین، هفت( احداث بزرگراه شهید کالنتری، هشت( توسعه 
زمین های کشاورزی، نه( تراکم باالی جمعیت. هم چنین راه حل های 
پیشنهادی پاسخ گویان برای احیاء مجدد دریاچه ارومیه نشان داد، که از 
نظر سرپرستان خانوارهای روستایی حدود 16/6 درصد با انتقال آب 
به دریاچه، حدود 16/3 درصد با بازکردن سدها، حدود 11درصد با 
استفاده از آبیاری تحت فشار، حدود 10 درصد با باروری ابرها، حدود 
9/6 درصد با جلوگیری از توسعه سطح اراضی کشاورزی در حوضه 
با استفاده از ساز و کارهای تشویقی و حدود 9/4 درصد با کشات 
محصوالت کم مصرف آب موافق بودند و تعداد کمی از پاسخ گویان 
با ساماندهی چاه ها و نصب کنتور هوشمند )حدود 7/8 درصد(، با 
حفاظتی  کشاورزی  با  درصد(،  )حدود7/1  گلخانه ای  کشت  توسعه 
موافق  درصد(  انهار )حدود چهار  پوشش  با  و  درصد(  پنج  )حدود 
بودند. راه حل های پیشنهادی کارشناسان نیز برای احیا مجدد دریاچه 
با کاشت محصوالت کم  ارومیه را نشان داد، که حدود  15 درصد 
مصرف آب، حدود 12درصد با استفاده از آبیاری تحت فشار، حدود 
پوشش  با  11/41درصد  حدود  حفاظتی،  کشاورزی  با  11/43درصد 
انهار، حدود 10درصد با انتقال آب به دریاچه، حدود 8/6 درصد با 
باروری ابرها، حدود 8/5 درصد با جلوگیری از توسعه سطح اراضی 
کشاورزی در حوضه با استفاده از ساز و کارهای تشویقی، حدود 7/64 
درصد با ساماندهی چاه ها و نصب کنتور هوشمند حدود 7/60 درصد 
باز کردن سدها  با  با توسعه کشت گلخانه ای و حدود شش درصد 

موافق بوده اند.
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   Lake Urmia is considered to be the largest domestic lake in Iran and one of the most important and 

most valuable ecosystems in Iran and the world. The lake has been undergoing dramatic changes over 
the past four decades due to rising temperatures, high rainfall changes, and droughts in the basin, and is 
facing a drying crisis today. In this research, factors influencing the occurrence of drought crisis in the 
lake and effective strategies for reducing and preventing the destruction of this lake are presented. This 
study is aapplied research and its statistical population is supervisors of rural households (2130 people) 
and experienced experts in the field of Lake Urmia. The sample size of households were estimated to be 
152 by Morgan table. Sampling method was used for collecting a sample of female households with a 
proportional assignment and expert sampling method in the form of a snowball. The research instrument 
was a questionnaire whose validity was confirmed based on previous researches and opinions of professors 
and experts and used to determine the reliability of the Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed 
using SPSS software. In addition to descriptive statistics, inferential statistics were used. The results of this 
study showed that the factors affecting the drying of Lake Urmia in terms of experts, rainfall shortage and 
drought with a mean of 52.6 in the first priority and high population density with an average of 2.52 in the 
ninth priority and in terms of households' supervisors, 7 in the first priority and cultivating water-based 
products with an average of 3.14 in the ninth priority. Also, planting low-water products with 15.64% in 
the first place and opening dams with 6.66% in the tenth place, according to experts, and transferring water 
to the lake with 16.66% in the first place and covering anchoring with 4.89% in the ranking Tenths of the 
households' supervisors were considered as ways to rehabilitate Lake Urmia.

Keywords: Climatic factors, Human factors, Land, Urmia lake. 
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