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این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی بوده و روش پژوهش از نوع 
توصیفی-پیامیشی می باشد و به منظور دستیابی به هدف از روش 
علی-مقایسه ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان 
و متخصصان باتجربه در زمینه ی مسائل دریاچه ارومیه تشکیل 
دادند. روش منونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی بود و ابزار 
تحقیق، پرسشنامه  و روایی آن براساس نظرات اساتید و کارشناسان 
کرونباخ  آلفای  رضیب  از  پایایی  میزان  تعیین  برای  شد.  تائید 
استفاده شد و برای هریک از شاخص های اقتصادی، اجتامعی و 
محیط زیستی به صورت مجزا محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از 
طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت، عالوه بر آمار توصیفی، از آمار 
استنباطی نظیر آزمون های مقایسه ای استفاده شد. نتایج پژوهش 
نشان داد خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی، اجتامعی 
و محیط زیستی روستاهای پیرامون تاثیر گذاشته است. همچنین 
از تحلیل سلسه مراتبی )AHP( برای اولویت بندی  نتایج حاصل 
پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی خشک شدن دریاچه 
ارومیه نشان داد، پیامد محیط زیستی با میانگین وزن نهایی 7/407 
بیشرتین اهمیت، پیامد اجتامعی با میانگین وزن نهایی 2/623 در 
درجه دوم اهمیت و پیامد اقتصادی با میانگین وزن نهایی 1/393 در 
درجه سوم اهیمت قرار گرفت. بنابراین پیشنهاد می  شود به منظور 
جلوگیری از فاجعه محیط زیستی و بروز پیامدهای تخریب کننده 
آن اقدامات عاجل در نجات دریاچه ارومیه توسط مسئولین دولتی، 
مراکز علمی و افراد خربه با بهره گیری از متامی ظرفیت های داخلی 
و کمک های بین املللی انجام گیرد تا از تکرار فاجعه محیط زیستی 

دریاچه آرال در این منطقه از کشور جلوگیری شود.

واژه های كلیدی: بحران، پیامد اجتامعی، پیامد اقتصادی، پیامد 

محیط زیستی، دریاچه ارومیه.

This research is an applied studies and the research method 
is descriptive-survey type and in order to achieve the goal, a 
causal-comparative method was used. The statistical society of 
this study consisted of experienced experts and specialists in 
the field of Lake Urmia. The sampling method was snowball. 
The research instrument was a questionnaire whose validity 
was confirmed based on and the opinions of professors and 
experts. Cronbach's alpha coefficient was used to determine 
the degree of reliability and was calculated separately for each 
of the economic, social and environmental indicators. Data 
were analyzed by SPSS software. In addition to descriptive 
statistics, inferential statistics such as comparative tests were 
used. The results showed that the drying of Lake Urmia has 
affected the economic, social and environmental situation 
of the surrounding villages. Also, the results of )AHP( 
showed that in order to prioritize the economic, social and 
environmental consequences of the drying of Lake Urmia, 
the environmental consequence with an average final weight 
of 7.407 is the most important, the social consequence with 
an average final weight of 2.623 has secondary importance 
and economic consequence With an average final weight of 
1.393 has third importance. Therefore, in order to prevent the 
environmental catastrophe and its devastating consequences, it 
is suggested that urgent measures be taken to save Lake Urmia 
by government officials, scientific centers and experts using 
all domestic capacities and international assistance to prevent 
a recurrence of the environmental catastrophe. The Aral Sea 
biodiversity in this area of the country should be prevented.
Keywords: Crisis, Social Consequence, Economic 
Consequence, Environmental Consequence, Lake Urmia.
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مقدمه

دومین  و  آسیای غربی  دامئی  آبگیر  بزرگرتین  ارومیه  دریاچه 
قرار  ایران  بزرگ شور در جهان است و در شامل غرب  دریاچه 
گرفته است. این دریاچه با طول 135 کیلومرت با وسعتی بین 5000 
ایران  داخلی  دریاچه  بزرگرتین  به عنوان  کیلومرت مربع  تا 6000 
و بیستمین دریاچه جهان اهمیت ویژه ای دارد. دریاچه ارومیه 
یکی از زیستگاه های منحرصبه فرد جهان به شامر می رود، از نظر 
اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد و از نظر محیط زیستمحیط زیستی 
دارای مناظر بسیار ارزشمندی است. دریاچه ارومیه ذخیره منکی 
بسیار عظیمی را در دل خود جای داده و خواص پزشکی، دارویی 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  آن  لجن های  درمانی  ویژگی های  و 
عالوه براین، دریاچه ارومیه دما و رطوبت منطقه را متعادل کرده 
و یک مکان مناسب برای فعالیت های کشاورزی فراهم می مناید ) 

.)2017 ،Zarghami وRahmani
تاالب ها و به خصوص دریاچه ها به عنوان منابع آبی ارزشمند از 
بین املللی  یا  و  منطقه ای  ابعاد  در  اقتصادی  و  اکولوژیکی  نظر 
مانند  گوناگون  کاربری های  برای  و  شوند  مطرح  می توانند 
تامین آب، تغذیه آب های زیرزمینی، مهار سیالب، رسوب گیری، 
نگهداری مواد مغذی، تولید انرژی، حمل و نقل آبی، تحقیقات 
بسیار  انسان  توریسم  و  گردشگری  فرهنگی،  ارزش های  علمی، 
معرض  در  غنی  اکوسیستم های  این  بااین وجود،  باشند.  موثر 
دلیل  به  اخیر  سال های  و طی  دارند  قرار  متعددی  تهدیدهای 
گسرتش مخاطرات متعدد با مشکالت زیادی مواجه شده اند. از 
سوی دیگر، بسیاری از آن ها به دلیل عوامل مختلف طبیعی و 
انسانی با رسعت قابل مالحظه ای با کاهش سطح روبه رو شدند و 
این فرآیند همچنان ادامه دارد، به نحوی که در یک قرن اخیر در 
حدود 50 درصد دریاچه ها و تاالب ها از بین رفته و نابود شداند 

)2007 ،Behrouzirad(
از بین رفنت دریاچه ها و تاالب ها به خصوص دریاچه های داخلی 
تهدید اساسی برای مناطق روستایی و بخش کشاورزی به شامر 
افزایش  کشاورزان،  درآمد  کاهش  شامل  تهدیدها  این  می رود، 
فشار روحی و بیامری های روانی، کاهش فرصت های شغلی برای 
وام های  بازپرداخت های  توان  کاهش  کشاورزی،  بخش  کارگران 
کاهش صادرات  دلیل  به  دولت  ارزی  درآمد  کاهش  کشاورزی، 
مردم،  اصلی  غذایی  مواد  بهای  افزایش  کشاورزی،  محصوالت 
از  ناشی  اجتامعی  هزینه های  و  جامعه  در  تورم  نرخ  افزایش 
مهاجرت که باعث از هم پاشیدگی اجتامعی و خانوادگی می شود 

.)2001 ،Manouchehri(
متاسفانه دریاچه ارومیه درحال حارض درگیر مسائل و تهدیدات 
زیادی  از جمله تشدید فعالیت های کشاورزی، آبیاری، احداث 
از  ناشی  آلودگی  افزایش  آب،  منابع  توسعه  متعدد  پروژه های 

ناپایدار  فعالیت های کشاورزی و صنعتی و شهری، بهره برداری 
از منابع دریاچه و  وقوع خشک سالی های شدید در سال های 
اخیر از دغدغه ها و تهدیدات اصلی این دریاچه به شامر می رود 
حدود  موجود  آمارهای  براساس   .)2017 همکاران،  و   Nouri(
تا  بین سال های 1999  در  ارومیه   90 درصد مساحت دریاچه 
2015 از دست رفته است )آل شیخ و همکاران، 1383( و بیش 
از دو سوم از وسعت آبی آن به شوره زار تبدیل شده است که 
میزان غلظت منک آن به بیش از 400 گرم در لیرت رسیده است. 
نقشه برداری تغییرات خط ساحلی برای دریاچه ارومیه در سال 
1989، 1998 و 2001 نشان داد، کاهش زیاد در عمق آب دریاچه 
)3مرت( تنها در فاصله سال های 1998 تا 2001 اتفاق افتاده است    
دریاچه  خشک شدن  روند   .)2012 همکاران،  و   Abbaspour(
ارومیه از سال 1380 آغاز شد، در سال های اخیر این دریاچه زوال 
 Nouri( بسیار رسیعی از جمله کاهش آب تا 6 مرت را تجربه کرد
و همکاران، 2017(. به طوری که سطح تراز روزانه دریاچه ارومیه 
از 1278/02 مرت در سال 1374 به 1270/04 مرت در شهریور 1396 
)ستاد احیای دریاچه ارومیه، 1396( و حوضه آن از حدود 51786 
کیلومرت مربع در دهه1990 به کمرت از 950 کیلومرت مربع در سال 

.)2017 ،Amini و Hesami( 2017 رسیده است
در سواحل دریاچه ارومیه به راحتی منک زارها و کوه های منکی 
مشاهده می شود که طی چند سال اخیر بر وسعت آنها افزوده 
شده است. کارشناسان معتقدند کوچک شدن مساحت دریاچه 
هشدار مهمی است، زیرا شوره زاری حاصل از این عقب نشینی، 
متام اراضی، مزارع و نواحی مسکونی و آبادی های اطراف را تهدید 
می کند. با وزش باد، منک موجود در شوره زارهای پدید آمده به 
سوی این اراضی و نواحی مسکونی منترش شده و این موجب 
خشکسالی می شود و تأثیر مستقیمی بر منطقه، سالمت مردم و 
افزایش مهاجرت به شهرها خواهد داشت. عالوه بر محیط طبیعی، 
اجتامعی  و  اقتصادی  محیط  بر  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک 
منطقه هم تأثیر گذار است، به نحوی که در سال های اخیر تداوم 
روند صعودی کاهش آب دریاچه منجر به تخریب اقامتگاه ها، 
ساخت های  زیر  تخریب  مسکونی،  و  تفریحی  مجتمع های 
ساحلی،کاهش تولیدات کشاورزی، بیکاری ساکنان محلی، کاهش 
روند ورود گردشگران و کاهش درآمد دریافتی منطقه از صنعت 
محصوالت  رسمازدگی   ،)1392 همکاران،  و  اصغری  گردشگر( 
دستگاه  رسطان  افزایش  روستائیان،  دام های  تلفات  کشاورزی، 
تنفسی و گوارش انسان، مشکالت و بیامری های پوستی، کاهش 
سفره های  آب  شدید  افت  آن،  شوری  افزایش  و  خاک  کیفیت 
بروز  و  مناطق شهری  به  و مهاجرت  تخلیه روستاها  زیرزمینی 

ناهنجاری های اجتامعی شده است )سلیمی ترکامنی، 1390(.
امروزه مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از موضوعات چالش 
برانگیز در سطح ملی محسوب می شود. فارغ از علل و عوامل ایجاد 
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امینی، م. و همکارانشناخت و اولویت بندی پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی خشک شدن ...

این معضل، بررسی آثار و پیامدهای این پدیده در کوتاه مدت 
می تواند راه گشای بسیاری از اختالفات موجود باشد )خوش اخالق 
و همکاران، 1392(. الزم به ذکر است بیش از 36 شهر و 3150 
روستا با جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر در حوضه آبریز دریاچه 
سکونت دارند و تعداد 9 شهر و 250 روستا با حدود 700.000 نفر 
جمعیت در ناحیه اکولوژیک دریاچه واقع شده است، بیش از 60 
درصد این جمعیت در روستاها ساکن هستند و معیشت عمده آنها 
در بخش کشاورزی و دامداری است )وفائیان و همکاران، 1395(. 

انسانی  فعالیت های  کلیه  نشده می تواند  پیش بینی  بحران های 
زیاد  تا سالیان  بی توجهی  و در صورت  داده  قرار  را تحت تأثیر 
ادامه یابد و تلفات جانی و مالی و  آسیب های جدی سیاسی-

امنیتی، آسیب های جسمی، روحی و روانی را بر مردم منطقه 
وارد کند. بسیاری از حوادث و رویدادهای آینده قابل پیش بینی 
هستند، درحالی که مشکالت حال حارض ناشی از عدم شناخت 
آینده ای است که »زمان حال« نامیده می شود. به بیان روشن تر، 
اندیشیدن  برای  دلیل  موجه ترین  کنونی،  مشکالت  و  بحران ها 
پیرامون آینده است و ناگفته پیدا است بحران های امروز نتیجه 
قهری نپرداخنت به موانع و مشکالت قبل از بروز آن ها به شکل 
بحران است )زالی، 1388(. شناسایی و بررسی پیامدهای طبیعی و 
انسانی رابطه مستقیمی با زندگی و مرگ موجودات زنده دارد، به 
همین دلیل تأثیر فراوانی بر جامعه انسانی و محیط زیست دارد.  
الزم به ذکر است شناسایی عوامل کلیدی و پیامدهای آن جهت 
انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله درست با آن مستلزم تالش 
همگانی است که با بحث و بررسی فراوان و مدیریت صحیح 
میرس می شود تا میزان آمار تخریبی آن کاهش یابد. لزوم شناسایی 
و اولویت بندی بحران های حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه 
در راستای جلوگیری از به وجود آمدن بحران های سیاسی-امنیتی، 
از جمله بایستگی ها و شایستگی های اساسی درجهت پرداخنت به 

چنین موضوع و تحقیقی است.
خشک شدن دریاچه ها اثرات منفی زیادی بر روی جوامع انسانی 
خواهد داشت. از مهمرتین اثرات آن تخریب محیط زیست می باشد 
می کند.  بازی  اساسی  نقش  کشاورزی  بخش  آسیب پذیری  در  و 
همچنین نقش عمده ای در عدم توسعه بخش کشاورزی و افزایش 
هزینه های اقتصادی دارد که پژوهش های متنوعی از زوایای گوناگون 
وضعیت دریاچه ارومیه به خصوص خشکسالی های شدید چند سال 
اخیر این دریاچه و همچنین پیامدهای ناشی از آن را بررسی و هر 

یک از تحقیقات از ابعاد مختلفی این مسئله را دنبال کردند.
دریاچه  آب  کاهش  بحران  تأثیر   )1393( صفاری  و  فراهانی 
ارومیه در پایداری سکونتگاه های روستایی در بخش گوگان با 
ابعاد  دادند، وضعیت  نشان  تک منونه ای   t آزمون  از  استفاده 
آذرشهر  شهرستان  گوگان  بخش  در  روستایی  پایدار  توسعه 
مورد  ابعاد  همه  به طوری که  ندارد.  قرار  مطلوبی  سطح  در 

شده  برآورد  و  ارزیابی   )3( عددی  مطلوبیت  از  باالتر  بررسی 
از  حاصل  درآمد  سطح  بودن  پایین  نشان دهنده  که  است 
فعالیت های کشاورزی می باشد. یافته ها نشان داد تأثیرگذاری 
و  اقتصادی  بعد  در  زیاد  سطح  در  ارومیه  دریاچه  آب  منفی 
کالبدی  بعد  در  کم  خیلی  تأثیرگذاری  و  محیط زیست زیستی 
داشته است. همچنین نتایج نشان داد وزش طوفان و بادهای 
کشاورزی  مزارع  به  منک  انتقال  موجب  به تدریج  شدید 
محدوده مورد مطالعه شده و این امر منجر به کاهش سطح 
و  متنوع  درآمدهای  کاهش  کشاورزی،  محصوالت  زیرکشت 
کاهش  دهستان ها،  سطح  در  تولید  کاهش  روستاییان،  پایدار 
اشتغال مولد، از رونق افتادن صنایع جانبی، تبدیلی و وابسته 
غیره  و  کشاورزی  اراضی  شوری  میزان  افزایش  کشاورزی،  به 
شده و در نتیجه تضعیف ابعاد توسعه پایدار روستایی در ابعاد 

چهارگانه شده است.
بارانی پسیان و همکاران )1396( با بررسی تحلیل روند خشک شدن 
دریاچه ارومیه و مهمرتینمهمرتین تأثیرات آن بر سکونتگاه های 
خشک شدن  صورت  در  یافتند  دست  نتیجه  این  به  پیرامونی 
زیان های جربان ناپذیر  با  پیرامون  ارومیه، سکونتگاه های  دریاچه 
محیط زیست زیستی، اجتامعی، اقتصادی و سیاسی  امنیتی روبه رو 
خواهند شد. پیامدهای محیط زیستمحیط زیستی، مهمرتینمهمرتین 
اقتصادی و سیاسی امنیتی  اجتامعی،  پیامدهای  پیامدها و علت 
خواهد بود. همچنین یافته ها نشان داد از بین زیرمعیارها، طوفان ها 
و ریزگردهای منکی، بیابان زایی و توسعه آن به نواحی پیرامونی، 
نوسانات  تشدید  منطقه،  در  قومی  درگیری های  و  قوم گرایی 
اقلیمی و تغییر زمان بندی فصول و از بین رفنت اراضی کشاورزی و 
حاصلخیزی خاک مهمرتین پیامدهای ناشی از خشک شدن این پهنه 
مهم آبی هستند. باتوجه به اینکه اقتصاد غالب منطقه کشاورزی 
است، کاهش سطح آب دریاچه و افزایش وسعت منکزار تهدیدی 

جدی علیه منطقه شامل غرب کشور است.
محیط زیستی  چالش های  بررسی  با   )1396( عباسی  و  عقلمند 
و راهکارهای کاهش اثرات آن در دریاچه ارومیه بیان کردند با 
تدوام روند خشکی دریاچه ارومیه خسارت و آسیب های بسیاری 
بر سالمت و بهداشت ساکنین حوضه و معیشت آن ها، تخریب 
اکوسیستم و بخش کشاورزی حوضه )تخریب باغات و اراضی( 
را به همراه خواهد داشت. چالش ها و مسائل اجتامعی مانند 
افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ نیز از جمله 
می باشد.  ارومیه  دریاچه  کنونی  وضعیت  تداوم  محتمل  آثار 
هم زمان با کاهش سطح دریاچه، میزان آلبدوی آن در طی این 
سال ها، افزایش قابل مالحظه ای داشته است. از پیامدهای افزایش 
آلبدوی سطح، افزایش شدت تشعشعات فرابنفش خواهد بود. 
افزایش میزان شوری آب دریاچه ارومیه و رسیدن به حد فوق 
اشباع، موجب مرگ پرندگان، توقف در تردد شناورهای دریایی 
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و پدیدار شدن زمینه های شوره زار شده است. چنانچه دریاچه 
 570 وسعت  به  بیابانی  به  تبدیل  منطقه  شود،  ارومیه خشک 
هکتار با 8 میلیارد مرتمکعب منک می شود که با وزش اولین بادها 
به جای شن یا رس، منک در هوا منترش شده و موجب تخریب 
محیط زیست خواهد شد. در این رشایط از مرزهای کشور خواهد 
گذشت و در بد بینانه ترین رشایط کشورهای همسایه را نیز در 

رشایط بحران محیط زیستی گرفتار خواهد شد.
خشک شدن  اقتصادی  پیامدهای   )1396( همکاران  و  گلی 
کردند.  بررسی  را  رشق  و  غرب  روستاهای  در  ارومیه  دریاچه 
ارومیه،  این مطالعه نشان داد کاهش سطح آب دریاچه  نتایج 
کاهش فرصت های شغلی در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، 
کاهش درآمد های متنوع و پایدار، کاهش زمینه های اشتغال و 
رسمایه گذاری را در سکونتگاه های روستایی به همراه داشته است 
دریاچه  رشق  روستایی  سکونتگاه های  در  اقتصادی  تأثیرات  و 
از سکونتگاه های روستایی غربی  بیش  )عجب شیر و آذرشهر( 

)میاندوآب( بوده است.
بر  ارومیه  دریاچه  خشکی  اثرات   )1396( معروفی  و  فنی 
آسیب پذیری محیط زیست طبیعی و انسانی ناحیه پیرامون آن 
سطح  تراز  کاهش  با  همزمان  کردند  بیان  و  کردند  بررسی  را 
آب دریاچه ارومیه، بخش هایی از قسمت های جنوبی دریاچه 
خشک شد، غلظت منک در آب دریاچه باال رفت و رنگ مناطقی 
کردند  بیان  گرایید. محققین  قهوه ای  به  دریاچه  آب  از سطح 
زیستی  توده  جرم  و  زیستی  تنوع   کاهش  شدید سبب  شوری 
دریاچه شده و کاهش آب دریاچه ارومیه و خشکی آن باعث 
ایجاد آسیب های جدی در زمینه های طبیعی و انسانی خواهد 
شد. از جمله این آسیب ها شامل شوری زمین های کشاورزی، از 
بین رفنت باغات، کاهش تنوع زیستی، مهاجرت جمعیت شهرها، 
منابع  کاهش  از  ناشی  قومی  تنش های  روستاها،  شدن  خالی 
آبی و خاک مرغوب کشاورزی، از بین رفنت گونه های جانوری 
سالمتی  به  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  می باشد.  پرندگان  و 
انسانی، تغذیه، حیات جانوری و گیاهی آسیب جدی وارد کرده 
باال و تهدیدات محیط زیستی  با آسیب پذیری  است و منطقه، 

جدی روبه رو خواهد شد.
Mazhitova و همکاران )1998( رشد آالینده های کلر و عملکرد 
تیروئید در دانش آموزان منطقه دریاچه آرال در قزاقستان و اثرات 
خشک شدن دریاچه آرال را بررسی و به نتایجی دست یافتند که 

عبارتند از:
_ تأثیر بر اقلیم:

مواد  معلق،  ذرات  میزان  افزایش  به دلیل  هوا  آلودگی  ایجاد   –1
شیمیایی و منک، 2- از بین رفنت اثر تعدیل کنندگی هوا توسط 
دریاچه یعنی زمستان های رسدتر و تابستان های گرمرت، 3- کاهش 

دوره زراعت و 4- افزایش روزهای بدون باران.

_ تأثیر بر سالمتی: 
1- افزایش انواع رسطان ها )خون، حنجره و...(، 2-افزایش بیامری های 
دستگاه تنفس )آسم، برونشیت و ...(، 3- افزایش شاخص مرگ ومیر 
کودکان و سقط های جنینی و انواع نارسائی ها در کودکان و 4- 

شیوع انواع بیامری های چشمی. 
_آثار اقتصادی و اکولوژیکی: 

1- از بین رفنت اکوسیستم دلتا، 2- نابودی صنایع کشتی سازی و 
ماهی گیری و صنایع وابسته، 3- ازبین رفنت انواع گونه های گیاهی و 
جانوری، 4- خالی از سکنه شدن تعداد زیادی از آبادی ها، 5- افزایش 
میزان فقر و بیکاری و 6- بروز مشکالت جدی در کمیت و کیفیت 

آب آشامیدنی.
Erdinger و همکاران )2011( با بررسی دریاچه آرال، به عنوان 
منطقه ای با فاجعه محیط زیستی تأثیر گذار بر سالمت انسان، بیان 
کردند، خشک شدن این دریاچه باعث مهاجرت ساکنین اطراف 
آن شده و این افراد اشتغال و به تبع آن منابع درآمدی خود را از 
دست داده اند. همچنین در سالیان اخیر با وزش باد یا طوفانی، 
منک های موجود در بسرت دریاچه آرال در مناطق مسکونی پراکنده 
بیامری های  به خصوص  زیادی  بیامری های  بروز  باعث  و  شده 

پوستی، تنفسی و گوارشی شده است.
Lemoalle و همکاران )2012( تغییرات اخیر در شبیه سازی ها 
به  و  کردند  بررسی  را  چاد   دریاچه  در  مدیریت  گزینه های  و 
این نتیجه دست یافتند، با خشک  شدن دریاچه چاد در آفریقا 
ناخواسته،  گیاهان  رویش  خاک،  شور شدن  جمله  از  مشکالتی 
اقلیم  تغییر  ماهی گیری،  کاهش  آبیاری،  برای  تقاضا  افزایش 
منطقه و اثرات مخرب بر کشاورزی منطقه، افزایش فقر، شیوع 
بیامری های گوناگون و مهاجرت مردم منطقه به نواحی به وجود 

آمده است.
اثرات  از  کشاورزان  ادراک   )2014( همکاران  و   Udmale
خشکسالی، سازگاری محلی و اجرای اقدامات کاهشی در ایالت 
ماهاراشرتا هند را بررسی کردند و نشان دادند، کاهش عملکرد 
از دست  و  دامی  تولیدات  باغی،  و حبوبات، محصوالت  غالت 
دادن شغل که همه منجر به کاهش درآمد کشاورزان شدند، از 
رسیع ترین اثرات اقتصادی و مهاجرت، سالمت، تحصیل کودکان 
جنگل ها،  و  مراتع  تخریب  و  اجتامعی  اثرات  از  سوءتغذیه  و 
کاهش کیفیت آب، صدمه زیستگاه حیات وحش و تخلیه آب های 

زیرزمینی از اثرات محیط زیستی خشکسالی بودند.
باتوجه به ادبیات موضوعی، اهداف اختصاصی پژوهش حارض را 

می توان به صورت زیر بیان کرد:
-شناخت پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی حاصل از 

خشک شدن دریاچه ارومیه بر مناطق روستایی پیرامون 
محیط زیستی  و  اجتامعی  اقتصادی،  پیامدهای  -اولویت بندی 

حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه.
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مواد و روش ها

این مطالعه از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی بوده و از جنبه 
نحوه جمع آوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی-پیامیشی است. 
برای گردآوری اطالعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی و به منظور 
دستیابی به اهداف تحقیق از روش علی–مقایسه ای استفاده شده 
است. جامعه آماری پژوهش حارض 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 بخشداری تشکیل می دهد.
روش منونه گیری در این تحقیق به صورت منونه گیری گلوله برفی انجام 
گرفت و از سازمان هایی که بیشرتین ارتباط را در مورد برنامه های مرتبط 
با دریاچه ارومیه داشتند نظرسنجی انجام گرفت و پس از رسیدن به 
نتایج مورد نظر 21 نفر به عنوان منونه انتخاب شدند. به منظور سنجش 
تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی، اجتامعی و 
محیط زیستی مناطق روستایی با استفاده از ابزار پرسشنامه، با استفاده 
از شیوه اسنادی )کتابخانه ای(، جستجو در ادبیات و مبانی نظری 
مرتبط با موضوع و مرور مطالعات پیشین متغیرها و شاخص هایی 
در ابعاد اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی به کار گرفته شد که 
به صورت پرسشنامه  طراحی  و در اختیار کارشناسان قرار داده شد. 
این متغیرها شامل دو دسته متغیرهای وابسته )وضعیت اقتصادی، 
وضعیت اجتامعی و وضعیت محیط زیستی( و متغیرهای مستقل بود. 
برای سنجش وضعیت اقتصادی و بررسی روند آن از دو دسته متغیر 
شامل ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان )سن، سطح تحصیالت، 
رشته تحصیلی، سابقه کاری و محل خدمت( کمک گرفته شد. برای 
بررسی وضعیت اقتصادی از متغیرهای اشتغال در بخش کشاورزی، 
درآمد حاصل از کشاورزی، عملکرد محصوالت در واحد هکتار، قیمت 
اراضی کشاورزی، هزینه تامین آب کشاورزی، قیمت نهاده ها )بذر، 
کود، سم و ...(، قیمت آب کشاورزی، میزان دسرتسی به آب رشب، 
دستمزد کارگر کشاورزی، بدهی به بانک و سایر ارگان ها، میزان آب 
در دسرتس کشاورزی، رسمایه گذاری در بخش کشاورزی، رسمازدگی 
باغات و محصوالت کشاورزی، میزان بیمه محصوالت کشاورزی و 
مزارع، تعداد دام، پرورش دام و تولیدات دامی، مقدار علوفه الزم برای 
تغذیه دام ها، خرید علوفه برای دام ها، میزان تولید شیر، مرگ و میر 
دام ها، زاد و ولد دام ها، وزن دام ها، سودآوری تولیدات دامی، اموال و 
دارایی ها، میزان ورود گردشگر به منطقه، فروش اجباری زمین زراعی 

و فروش اجباری برخی ماشین آالت کشاورزی استفاده شد.
جهت بررسی وضعیت اجتامعی نیز از متغیرهای داشنت شغل های 
کاذب، متایل روستاییان به زندگی در محیط شهری، متایل به عضویت 
سازمان های حامیتی–امدادی، درگیری و نزاع بین کشاورزان، کیفیت 
زندگی ساکنان منطقه، متایل به فعالیت فرزندان در محیط روستایی 
و شغل کشاورزی، فقر در منطقه، متایل به تغییر شغل، میزان اعتامد 

به وعده های مسئولین در رفع مشکالت روستاییان، میزان مشورت و 
نظارت مسئولین به روستاییان، همکاری برای حل مسائل اجتامعی 
روستا، فعالیت افراد در تشکل های روستایی، حامیت تشکل ها از 
افراد، افرسدگی، یاس و نا امیدی نسبت به آینده، میزان اعتامد، 
 ... و  فشارخون  پوستی، رسدرد،  تنفسی،  بیامری های  و  مشکالت 
، اضطراب و تشویش ناشی از پراکنش گردوخاک و منک، اعتامد 

به نفس افراد می باشد استفاده شد. 
هچنین جهت بررسی وضعیت محیط زیستی از متغیرهای کیفیت 
آب وهوای منطقه، شوری آب منطقه، میزان سطح آب چاه ها، آب 
در دسرتس منطقه، تنوع گیاهی و جانوری، مهاجرت پرندگان، رشد 
علف های هرز، رطوبت نسبی هوا، بارندگی، آلودگی آب، جریان 
رودخانه ها و روان آب ها، میزان طوفان های منک، میزان انتقال منک 
به مزارع کشاورزی، نواسانات دمایی منطقه، نابودی حیات وحش، 
گیاهان  نابودی  منطقه،  در  آتش سوزی  میزان  هوا،  در  گردوغبار 
خودرو، آفات و حرشات، بیامری های گیاهی، تغییر مزه-رنگ و بوی 

آب کمک گرفته شد. 
این متغیرها با استفاده از طیف لیکرت 5 قسمتی خیلی کم، کم، 
متوسط، زیاد و خیلی زیاد با امتیاز دهی از 1 تا 5 سنجیده شد. 
این بخش شامل 2 قسمت سنجش وضعیت اقتصادی، اجتامعی 
و محیط زیستی روستاها در دو دوره قبل و بعد از سال 88 )سال 
88 و بعد از آن، پیامدهای خشک شدن دریاچه کامالً مشهود بوده 
است( می باشد. گویه های سنجش در 2 دوره قبل و بعد از سال 

1388یکسان بوده و فقط زمان سنجش آن ها متفاوت است.
پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطالعات موجود در آن کدگذاری شده 
و در محیط نرم افزار spss نسخه 22 وارد شد. برای تجزیه و تحلیل 
داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. آزمون t1 همبسته 
یکی از روش های پارامرتی می باشد که به منظور دستیابی به اینکه آیا 
تفاوت بین میانگین های دو گروه )دو دوره زمانی قبل از سال 88 و 
بعد از سال88( از نظر آماری معنی دار هست یا نه مورد استفاده قرار 
می گیرد. اما زمانی که محقق تفاوت میانگین های بیش از دو گروه 
)وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتامعی، وضعیت محیط زیستی( را 
بررسی کند، به کارگیری آزمون هایی چون t امکان پذیر نخواهد بود. 
برای این منظور در تحقیقات مشابه از روش تحلیل واریانس یا آزمون 
F استفاده می شود. جهت اولویت بندی پیامدهای اقتصادی، اجتامعی 
و محیط زیستی حاصل از خشک شدن دریاچه، از تحلیل سلسله مراتبی 
)AHP(2 استفاده شد. برای سنجش و اولویت بندی پیامدها معموالً 
معیارهای مختلفی از قبیل: اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی مورد 
توجه قرار می گیرد تا براساس آن ها بتوان نسبت به اثرات گوناگون 
تصمیم گیری منود. در این پژوهش، ابتدا رضیب اهمیت معیارها و 
زیر معیارها دو به دو با هم مقایسه شدند. سپس شدت معیارهای 
جهت  یکدیگر،  به  نسبت  محیط زیستی  و  اجتامعی  اقتصادی، 

اولویت بندی پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه تعیین شدند.

امینی، م. و همکارانشناخت و اولویت بندی پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی خشک شدن ...
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نتایج و بحث

جدول )1( توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده براساس ویژگی های 
فردی و حرفه ای آنان را نشان می دهد. یافته ها نشان داد، 21 نفر 
از پاسخ دهندگان را 57/1 درصد مردان و 42/9 درصد زنان تشکیل 
در  درصد(   66/7( پاسخ دهنده 14نفر  نفر  بین 21  از  می دهند. 
طبقه سنی 45-30 سال قرار داشته و فقط 1 نفر )4/8 درصد( از 

پاسخ دهندگان را افراد باالی 60 سال تشکیل می دهد. هامنطورکه 
مالحظه می شود اکرث کارشناسان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس 
می باشند. بیشرت کارشناسان شاغل در سازمان های مورد مطالعه در 
رشته های کشاورزی تحصیل کرده اند و رشته های جفرافیا، حقوق و 
مدیریت بازرگانی کمرتین سهم را دربین رشته های تحصیلی داشته 
است. براساس نتایج می توان گفت بیشرت پاسخ دهندگان سابقه کار 

اداری و اجرایی زیر 10 ساله دارند.

جدول 1- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ویژگی های فردی و حرفه ای 

درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیطبقه بندیمتغیر

125757مردجنسیت

943100زن

31414زیر 30 سالطبقه سنی

30146781-45 سال

4531495-60 سال

15100باالتر از 60 سال

83838لیسانسمدرک تحصیلی

125795فوق لیسانس

15100دکرتای تخصصی

115252کشاورزیرشته تحصیلی

52476مهندسی آب 

21086مهندسی خاک

314100جغرافیا–حقوق–مدیریت بازرگانی

31414اداره کل حفاظت محیط زیست آ.غسازمان محل اشتغال

115267سازمان جهاد کشاورزی

41986سازمان ستاد احیای دریاچه ارومیه 

314100بخشداری مرکزی 

115252زیر 10 سالسابقه کار اداری و اجرایی

1073386-20 سال

314100بیش از 20 سال

• نگرش پاسخگویان در تأثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر 
وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی 

دریاچه  خشک شدن  می دهد  نشان   )2( جدول  یافته های 
ارومیه بیشرتین تأثیر را به ترتیب به هزینه تامین آب کشاورزی 
قیمت  درصد(،   76( زراعی  زمین  اجباری  فروش  درصد(،   80(
ماشین آالت  برخی  اجباری  فروش  درصد(،   66( کشاورزی  آب 
درصد(، رسمازدگی   55( نهاده ها  قیمت  درصد(،   62( کشاورزی 
باغات و محصوالت کشاورزی )55 درصد( مرگ و میر دام ها )40 
درصد(، خرید علوفه برای دام ها )36 درصد(، بدهی به بانک و 
سایر ارگان ها )30 درصد(، قیمت اراضی کشاورزی )24 درصد( 

و دستمزد کارگر کشاورزی )23 درصد( دوره بعد از سال 1388 
نسبت به دوره قبل از سال 1388 داشته است.

همچنین یافته های جدول )3( نشان می دهد، خشک شدن دریاچه 
ارومیه بیشرتین تأثیر را به ترتیب به میزان ورود گردشگر به منطقه 
)38- درصد(، میزان آب در دسرتس کشاورزی )33- درصد(، مقدار 
از  حاصل  درآمد  درصد(،   -31( دام ها  تغذیه  برای  الزم  علوفه 
کشاورزی )28- درصد(، سودآوری تولیدات دامی )27- درصد(، اموال 
و دارایی ها )23- درصد(، پرورش دام و تولیدات دامی )23- درصد(، 
رسمایه گذاری در بخش کشاورزی )22- درصد(، میزان دسرتسی به 
آب رشب )22- درصد(، تعداد دام )16- درصد(، اشتغال در بخش 
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کشاورزی )11- درصد(، میزان تولید شیر )8 درصد(، وزن دام ها )2- 
درصد( و عملکرد محصوالت در واحد هکتار )1- درصد( در دوره 
بعد از سال 1388 نسبت به دوره قبل از سال 1388 کاهش داشته 
است. ولی هامن طورکه یافته های جدول )3( نشان می دهد شاخص 
زادو ولد دام ها )2 درصد( و میزان بیمه محصوالت کشاورزی و 
مزارع )4 درصد( افزایش در دوره بعد از سال 1388 نسبت به دوره 

قبل از سال 1388 داشته است.

جدول 2- درصد میزان تغییرات وضعیت اقتصادی ساکنان روستاهای 
پیرامون دریاچه ارومیه قبل و بعد از سال 1388

میانگین متغیرها با تأثیر منفی
قبل از 88

میانگین 
بعد از 88

درصد میزان 
تغییرات

هزینه تأمین آب 
کشاورزی

2/13/880

فروش اجباری زمین 
زراعی

23/576

2/23/666قیمت آب کشاورزی

فروش اجباری برخی 
ماشین آالت کشاورزی

2/33/862

قیمت نهاده ها )بذر، 
کود، سم و...(

2/74/355

رسمازدگی باغات و 
محصوالت کشاورزی

2/74/255

2/33/240مرگ و میر دام ها

2/53/536خرید علوفه برای دام ها

بدهی به بانک و سایر 
ارگان ها

2/83/730

2/83/624قیمت اراضی کشاورزی

دستمزد کارگر 
کشاورزی

2/63/223

جدول 3- درصد میزان تغییرات وضعیت اقتصادی ساکنان روستاهای 
پیرامون دریاچه ارومیه قبل و بعد از سال 1388

میانگین متغیرها با تأثیر منفی
قبل از 88

میانگین 
بعد از 88

درصد میزان 
تغییرات

میزان ورود گردشگر به 
منطقه

3/22-38

میزان آب در دسرتس 
کشاورزی

3/52/3-33

مقدار علوفه الزم برای 
تغذیه دام ها

3/82/6-31

28-3/12/2درآمد حاصل از کشاورزی

27-3/52/5سودآوری تولیدات دامی

23-3/12/4اموال و دارایی ها

پرورش دام و تولیدات 
دامی

3/52/7-23

رسمایه گذاری در بخش 
کشاورزی

3/12/3-23

میزان دسرتسی به آب 
رشب

3/83-22

16-3/63تعداد دام

اشتغال در بخش 
کشاورزی

3/32/4-11

8-3/23میزان تولید شیر

2-3/13/06وزن دام ها

عملکرد محصوالت در 
واحد هکتار

3/293/25-1

3/063/12زاد و ولد دام ها

میزان بیمه محصوالت 
کشاورزی و مزارع

2/42/54

• نگرش پاسخگویان در تأثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر 
وضعیت اجتامعی خانوارهای روستایی 

یافته های جدول )4( نشان می دهد، خشک شدن دریاچه ارومیه 
بیشرتین تأثیر را به ترتیب به اضطراب ناشی از پراکنش گردوخاک 
و منک )120 درصد(، مشکالت و بیامری های تنفسی، پوستی و ... 
)111 درصد(، میزان متایل به زندگی در محیط شهری )86 درصد(، 
یاس و نامیدی نسبت به آینده )85 درصد(، افرسدگی )73 درصد(، 
شغل های کاذب )68 درصد(، متایل به تغییر شغل )56 درصد(، فقر 
در منطقه )41 درصد(، درگیری و نزاع بین کشاورزان )34 درصد( 
و متایل به عضویت سازمان های حامیتی-امدادی )27 درصد( دوره 

بعد از سال 1388 نسبت به دوره قبل از سال 1388 داشته است.

خشک شدن  می دهد،  نشان   )5( جدول  یافته های  همچنین 
دریاچه ارومیه بیشرتین تأثیر را به ترتیب به میزان متایل فرزندان 
به فعالیت در محیط روستایی و شغل کشاورزی )50- درصد(، 
میزان اعتامد )38- درصد(، میزان اعتامد به وعده های مسئولین 
افراد  اعتامد به نفس  در رفع مشکالت روستاییان )36- درصد(، 
)34- درصد(، کیفیت زندگی ساکنان منطقه )31- درصد(، حامیت 
تشکل های  در  افراد  فعالیت  درصد(،   -20( افراد  از  تشکل ها 
روستایی )9- درصد(، همکاری برای حل مسائل اجتامعی روستا 
)7- درصد( و میزان مشورت و نظارت مسئولین به روستاییان )4- 
درصد( دوره بعد از سال 1388 نسبت به دوره قبل از سال 1388 

داشته است که همگی کاهشی بوده است.

امینی، م. و همکارانشناخت و اولویت بندی پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی خشک شدن ...
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جدول 4- درصد میزان تغییرات وضعیت اجتامعی ساکنان روستاهای 
پیرامون دریاچه ارومیه قبل و بعد از سال 1388

میانگین متغیرها با تأثیر منفی
قبل از 88

میانگین 
بعد از 88

درصد میزان 
تغییرات

اضطراب ناشی از پراکنش 
گردوخاک و منک

1/73/8120

مشکالت و بیامری های 
تنفسی، پوستی و ...

1/83/8111

میزان متایل به زندگی در 
محیط شهری

2/34/486

یاس و نامیدی نسبت به 
آینده

2/54/685

2/64/573افرسدگی

2/74/668شغل های کاذب

2/74/356متایل به تغییر شغل

34/241فقر در منطقه

درگیری و نزاع بین 
کشاورزان

2/63/634

متایل به عضویت سازمان های 
حامیتی-امدادی

2/73/527

جدول 5- درصد میزان تغییرات وضعیت اجتامعی ساکنان روستاهای 
پیرامون دریاچه ارومیه قبل و بعد از سال 1388

میانگین متغیرها با تأثیر منفی
قبل از 88

میانگین 
بعد از 88

درصد میزان 
تغییرات

متایل به فعالیت فرزندان 
در محیط روستایی و 

شغل کشاورزی

3/51/7-50

38-2/91/8میزان اعتامد

میزان اعتامد به 
وعده های مسئولین در 
رفع مشکالت روستاییان

2/81/8-36

34-2/91/9اعتامد به نفس افراد

کیفیت زندگی ساکنان 
منطقه

2/81/9-31

حامیت تشکل ها از 
افراد

3/11/5-20

فعالیت افراد در 
تشکل های روستایی

2/72/5-9

همکاری برای حل 
مسایل اجتامعی روستا

2/82/6-7

میزان مشورت و نظارت 
مسئولین به روستاییان

2/82/7-4

• نگرش پاسخگویان در تأثیر روند خشک شدن دریاچه ارومیه بر 
وضعیت محیط زیستی روستاهای پیرامون 

دریاچه  خشک شدن  می دهد،  نشان   )6( جدول  یافته های 
منک  طوفان های  میزان  به  به ترتیب  را  تأثیر  بیشرتین  ارومیه 
 153( کشاورزی  مزارع  به  منک  انتقال  میزان  درصد(،   187(
حیات وحش  نابودی  درصد(،   142( هوا  در  گردوغبار  درصد(، 
)122 درصد(، شوری آب منطقه )104 درصد(، تغییر مزه، رنگ 
و بوی آب )102 درصد(، نابودی گیاهان خودرو )99 درصد(، 
نواسانات دمایی منطقه )97 درصد(، آلودگی آب )94 درصد(، 
بیامری های گیاهی )66 درصد(، مهاجرت پرندگان )50 درصد(، 
آفات و حرشات )49 درصد(، میزان آتش سوزی در منطقه )47 
سال  از  بعد  دوره  درصد(   35( هرز  علف های  رشد  و  درصد( 
1388 نسبت به دوره قبل از سال 1388 داشته است که همگی 

افزایش بوده است.

جدول 6- درصد میزان تغییرات وضعیت محیط زیستی روستاهای 
پیرامون دریاچه ارومیه قبل و بعد از سال 1388

میانگین متغیرها با تأثیر منفی
قبل از 88

میانگین 
بعد از 88

درصد میزان 
تغییرات

1/33/7187/9میزان طوفان های منک

میزان انتقال منک به 
مزارع کشاورزی

1/33/4153/8

1/74/2142/4گردوغبار در هوا

24/4122/2نابودی حیات وحش

1/83/7104/1شوری آب منطقه

تغییر مزه، رنگ و 
بوی آب

24/05102

2/14/399/9نابودی گیاهان خودرو

نواسانات دمایی 
منطقه

2/14/297/4

2/14/194/7آلودگی آب

2/54/166/6بیامری های گیاهی

2/53/750مهاجرت پرندگان

2/6449/9آفات و حرشات

میزان آتش سوزی در 
منطقه

2/23/247

2/73/735رشد علف های هرز

یافته های جدول )7( نشان می دهد، خشک شدن دریاچه ارومیه 
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بیشرتین تأثیر را به ترتیب به جریان رودخانه ها و روان آب ها )56- 
درصد(، بارندگی )47- درصد(، میزان سطح آب چاه ها )47- درصد(، 
آب در دسرتس منطقه )44- درصد(، تنوع گیاهی و جانوری )33- 
درصد(، کیفیت آب وهوای منطقه )32- درصد( و رطوبت نسبی هوا 
)26- درصد( دوره بعد از سال 1388 نسبت به دوره قبل از سال 

1388 داشته است که همگی کاهشی بوده است.

جدول 7- درصد میزان تغییرات وضعیت محیط زیستی روستاهای 
پیرامون دریاچه ارومیه قبل و بعد از سال 1388

متغیرها با تأثیر 
منفی

میانگین 
قبل از 88

میانگین 
بعد از 88

درصد میزان 
تغییرات

جریان رودخانه ها 
و روان آب ها

3/91/7-56

47/2-42/1بارندگی

میزان سطح آب 
چاه ها

21/06-47

آب در دسرتس 
منطقه

3/72//1-44

تنوع گیاهی و 
جانوری

3/72/5-33

کیفیت آب وهوای 
منطقه

3/82/5-32

رطوبت نسبی 
هوا

3/52/5-26

 
• آزمون فرضیه پژوهشی اول

فرضیه اول پژوهش بر این نکته اشاره دارد، وضعیت اقتصادی 
شدن  خشک  از  بعد  و  قبل  ارومیه  دریاچه  اطراف  ساکنان 
تأثیر خشک شدن  این منظور جهت بررسی  به  متفاوت است. 
حاشیه  روستایی  مناطق  اقتصادی  وضعیت  بر  ارومیه  دریاچه 
از سال 88 میانگین متغیر مناینده  ارومیه قبل و بعد  دریاچه 
از طریق شاخص سازی  اقتصادی مناطق روستایی که  وضعیت 
و  قبل  آمد،  به دست  مختلف(  گویه های  میانگین  )محاسبه 
بعد از سال 88 مقایسه شد. میانگین این متغیر، قبل از سال 
88 برای مناطق روستایی حاشیه دریاچه ارومیه برابر 79/2 و 
اقتصادی  از 135 می باشد. وضعیت  برابر 60  از سال 88  بعد 
قبل و بعد از سال 88 به کمک آزمون t همبسته مقایسه  و 
باتوجه به  است.  ارائه شده   )8( در جدول  آن  از  نتایج حاصل 
جدول مالحظه می شود، وضعیت اقتصادی قبل و بعد از سال 
88 تفاوت معنی دار آماری دارد. به عبارت دیگر خشک شدن 

دریاچه ارومیه، اثرات منفی بر مناطق اطراف داشته است. 

جدول 8- مقایسه میانگین وضعیت اقتصادی مناطق روستایی 
براساس دوره قبل و بعد از سال 88

بعد از سال 88قبل از سال 88

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

t سطح آماره
معنی داری

79/20027/806022/224/046 **0/001

**معنی داری در سطح یک درصد

• آزمون فرضیه پژوهشی دوم
فرضیه دوم پژوهش بر این نکته اشاره دارد، وضعیت اجتامعی 
ساکنان اطراف دریاچه ارومیه قبل و بعد از خشک شدن متفاوت 
دریاچه  خشک شدن  تأثیر  بررسی  جهت  منظور  این  به  است. 
دریاچه  حاشیه  روستایی  مناطق  اجتامعی  وضعیت  بر  ارومیه 
ارومیه قبل و بعد از سال 88 میانگین متغیر مناینده وضعیت 
اجتامعی مناطق روستایی که از طریق شاخص سازی )محاسبه 
از سال  میانگین گویه های مختلف( به دست آمد، قبل و بعد 
88 مقایسه شد. میانگین این متغیر، قبل از سال 88 برای مناطق 
روستایی حاشیه دریاچه ارومیه برابر 60/62 و بعد از سال 88 
برابر 38/62 از 95 می باشد. وضعیت اجتامعی قبل و بعد از سال 
88 به کمک آزمون t همبسته مقایسه و نتایج حاصل از آن در 
جدول )9( ارائه شده است. در  جدول مالحظه می شود، برای 
وضعیت اجتامعی قبل و بعد از سال 88 تفاوت معنی دار آماری 
اثرات  ارومیه،  دریاچه  شدن  به عبارت دیگر خشک  دارد.  وجود 

منفی بر مناطق اطراف داشته است.
 

جدول 9- مقایسه میانگین وضعیت اجتامعی مناطق روستایی

بعد از سال 88قبل از سال 88

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

t سطح آماره
معنی داری

60/6212/04938/627/1266/252 **0/001

**معنی داری در سطح یک درصد

• آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم پژوهش بر این نکته اشاره دارد، وضعیت محیط زیستی 
ساکنان اطراف دریاچه ارومیه قبل و بعد از خشک شدن متفاوت 
دریاچه  خشک شدن  تأثیر  بررسی  جهت  منظور  این  به  است. 
ارومیه بر وضعیت محیط زیستی مناطق روستایی حاشیه دریاچه 
وضعیت  مناینده  متغیر  میانگین  سال88  از  بعد  و  قبل  ارومیه 
محیط زیستی مناطق روستایی که از طریق شاخص سازی )محاسبه 
میانگین گویه های مختلف( به دست آمد، قبل و بعد از سال 88 
برای مناطق  از سال 88  این متغیر، قبل  مقایسه شد. میانگین 
روستایی حاشیه دریاچه ارومیه برابر 72/35 و بعد از سال 88 

امینی، م. و همکارانشناخت و اولویت بندی پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی خشک شدن ...
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برابر 39/25 از 105می باشد. وضعیت محیط زیستی قبل و بعد 
از سال 88 به کمک آزمون t همبسته مقایسه شد و نتایج حاصل 
از این مقایسه در جدول )10( ارائه شده است. با توجه به جدول 
مالحظه می شود، برای وضعیت محیط زیستی قبل و بعد از سال 
88 تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. به عبارت دیگر خشک شدن 

دریاچه ارومیه، اثرات منفی بر مناطق اطراف داشته است. 

جدول 10- مقایسه میانگین وضعیت محیط زیستی مناطق روستایی 
بر اساس دوره قبل و بعد از سال 88

بعد از سال 88قبل از سال 88

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگین
معیار

t سطح آماره
معنی داری

72/3519/6939/2513/87/676 **0/001

**معنی داری در سطح یک درصد

• آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم پژوهش بر این نکته اشاره دارد، شدت پیامدهای 
اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی خشک شدن دریاچه ارومیه 
اقتصادی،  پیامدهای  اولویت بندی  برای  است.  متفاوت  باهم 
بر  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  محیط زیستی  و  اجتامعی 
مراتبی  سلسله  تحلیل  با  ارومیه  دریاچه  اطراف  روستاهای 
اهمیت  رضیب  ابتدا  تحلیل،  این  در  شد.  محاسبه   )AHP(
معیارها و زیر معیارها دو به دو با هم مقایسه شدند. سپس 
شدت معیارهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی نسبت به 
دریاچه  خشک شدن  پیامدهای  اولویت بندی  جهت  یکدیگر، 

ارومیه تعیین شدند.
 

جدول 11- مقیاس 9 کمیتی ساعتی برای مقایسه دو دویی معیارها

امتیاز )شدت 
پیامد(

توضیحتعریف

در تحقق هدف دو معیار پیامد پیامد مساوی1
مساوی دارند.

پیامد اندکی 3
بیشرت

تجربه نشان می دهد، برای تحقق 
هدف، پیامد i اندکی بیشرت از j است.

تجربه نشان می دهد، پیامد i بیشرت پیامد بیشرتی5
از j است

پیامد خیلی 7
بیشرت

تجربه نشان می دهد، پیامد i خیلی 
بیشرت از j است.

پیامد خیلی بیشرت i نسبت به j پیامد مطلق9
به طور قطعی به اثبات رسیده است.

8 و 6 و 4 
و 2

هنگامی كه حالت های میانه وجود 
دارد.

معیار  به  نسبت   i معیار  پیامد  شدت  میزان  براساس  بنابرین 
که  منراتی  از  استفاده  با   )11( جدول  راهنامی  باتوجه به   j
کارشناسان متخصص درباره دریاچه ارومیه از 1 تا 9 به پیامدهای 
اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی در پرسشنامه دادند، وزن 

نسبی پیامدها از طریق مقایسه زوجی محاسبه شد.
 

جدول 12- میانگین امتیاز شدت پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و 
محیط زیستی

شاخص ها و 
معیارهای کلی

اجتامعیمحیط زیستیاقتصادی

1اقتصادی

513محیط زیستی

21اجتامعی

8جمع

 
جهت محاسبه وزن هر یک از پیامدها )وزن نسبی( از روش 
به گونه ای که جذر مقادیر هر  استفاده شد.  میانگین هندسی 
سطر در فرجه تعداد هامن مقادیر محاسبه شد. سپس مقدار 
از ماتریس نرمالیزه را  متوسط )میانگین( عنارص در هر سطر 
محاسبه کرده و وزن نهایی هریک از پیامدها از نظر پاسخگویان 
مختلف به دست آمد. در نهایت میانگین وزن نهایی هر یک از 

پیامدها از نظر 21 نفر پاسخگو حساب شد. 

جدول 13- اولویت بندی پیامدهای اقتصادی،اجتامعی و محیط زیستی

اولویت 
 بندی

زیست پیامدها
محیطی

وزناقتصادیاجتامعی

2/4672/6202/3207/407محیط زیستی1

0/8220/8730/9282/623اجتامعی2

0/4930/4360/4641/393اقتصادی3

بنابراین در این پژوهش با در نظر گرفنت میانگین وزن نهایی 
هر یک از پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه را در جدول 
دریاچه  شدن  خشک  پیامد  بیشرتین  می شود،  مشاهده   )13(
ارومیه پیامد محیط زیستی با میانگین وزن نهایی 7/407، پیامد 
اجتامعی با میانگین 2/623 در درجه دوم و پیامد اقتصادی با 

میانگین وزن نهایی 1/393 در درجه سوم قرار دارد.



61

نتیجه گیری

بحران اخیر محیط زیستی و خشک شدن دریاچه ارومیه هم اکنون 
یکی از بزرگرتین مخاطرات طبیعی کشور محسوب می شود که 
می تواند بحران های محیط زیستی، اقتصادی، اجتامعی و سیاسی–

امنیتی را به دنبال داشته باشد. در صورت تداوم روند کنونی، این 
دریاچه در کمرت از ده سال آینده خشک خواهد شد و با خشک شدن 
کامل دریاچه ارومیه یک کویر منک با وسعت بیش از 4400 کیلومرت 
مربع تشکیل خواهد شد. پیامدهای خشک شدن دریاچه، در شکل 
پیدایش کانون ریزگردساز در شامل غرب کشور، شوری و نابودی 
زمینه های کشاورزی استان های پیرامون )607 هزار هکتار فقط از 
زمین های استان آذربایجان رشقی(، تخریب منابع معیشتی کشاورزی 
و دامداری که عمده ترین منبع درآمد ساکنان این منطقه است و 
برای سالمت ساکنان این مناطق تبعات منفی در پی خواهد داشت. 
زندگی مردم در این ناحیه از کشور با وضعیت اکولوژیک منطقه 
پیوند دارد و هرگونه تحول در اوضاع بوم شناسی منطقه، مفهوم 
امنیت در ابعاد مختلف آن )اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی( را 
برای ساکنان منطقه و به خصوص روستاییان، متاثر خواهد ساخت.   
بنابراین حفظ محیط در قالب جلوگیری از بروز سوانح طبیعی و 
غیرطبیعی  ارتباط مستقیم با امنیت انسان ها خواهد داشت. الزم 
به ذکر است، بحران های پیش بینی نشده می تواند کلیه فعالیت های 
انسانی را تحت تأثیر قرار داده و در صورت بی توجهی تا سالیان 
زیادی ادامه خواهد یافت و تلفات جانی و مالی و  آسیب های 
جدی سیاسی-امنیتی، آسیب های جسمی، روحی و روانی را بر مردم 

منطقه وارد خواهد کرد. 
آب  تامین  هزینه های  افزایش  داد  نشان  حارض  پژوهش  نتایج 
کشاورزی، افزایش فروش اجباری زمین کشاورزی، کاهش میزان 
ورود گردشگر به منطقه و کاهش میزان آب در دسرتس کشاورزی 
در دوره بعد از سال 1388 نسبت به دوره قبل از 1388 از مهمرتین 
پیامدها در بعد اقتصادی و افزایش اضطراب ناشی از پراکنش گرد 
و خاک و منک، افزایش مشکالت و بیامری های پوستی و تنفسی، 
و  روستایی  محیط  در  فرزندان  فعالیت  به  متایل  میزان  کاهش 
شغل کشاورزی و کاهش میزان اعتامد در دوره بعد از سال 1388 
نسبت به دوره قبل از 1388 از مهمرتین پیامدها در بعد اجتامعی 
و همچنین افزایش میزان طوفان های منک، افزایش انتقال منک به 
مزارع کشاورزی، کاهش جریان رودخانه ها و روان آب ها و کاهش 
بارندگی در دوره بعد از سال 1388 نسبت به دوره قبل از 1388 از 
مهمرتین پیامدها در بعد محیط زیستی بود. همچنین نتایج نشان 
ساکنان  محیط زیستی  و  اجتامعی  اقتصادی،  وضعیت  بین  داد 
آماری  تفاوت   88 سال  از  بعد  و  قبل  ارومیه،  دریاچه  پیرامون 
معنی داری وجود دارد. با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین 
مشخص شد، وضعیت اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی مناطق 

روستایی نسبت به قبل از خشک شدن دریاچه ارومیه، بدتر شده 
 )AHP( است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی
برای اولویت بندی پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی 
نشان داد، میزان پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی 
خشک شدن دریاچه ارومیه بر روستاهای پیرامون متفاوت بوده 
و پیامد محیط زیستی در اولویت اول، پیامد اجتامعی در اولویت 

دوم و پیامد اقتصادی در اولویت سوم قرار گرفته است. 
پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از این فاجعه محیط زیستی 
نجات  در  فوری  اقدامات  آن  کننده  تخریب  پیامدهای  بروز  و 
دریاچه ارومیه توسط مسئولین دولتی به خصوص وزارت جهاد 
اراضی  خاک  آزمایش  با  ابتدا  متبوعه  سازمان های  و  کشاورزی 
روستاییان  کردن  آشنا  سپس  ارومیه  دریاچه  حاشیه  روستاهای 
با کشت محصوالتی با نیاز آبی کم و نهادها و بذرهای مقاوم 
در برابر شوری خاک و بهره گیری از متامی ظرفیت های داخلی 
همچون رهربان محلی و ریش سفیدان در جلوگیری از بروز دعوا 
و نزاع بر رس آب در بین اهالی و اختصاص بودجه های عمرانی، 
خدماتی، اجرای پروژه های مختلف و ایجاد اشتغال برای روستاییان 
در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع دستی، غذاهای محلی، 
فعالیت های گردشگری تا از تکرار فاجعه محیط زیستی دریاچه 

آرال در این منطقه از کشور جلوگیری شود.

پی نوشت

1- T-test
2-Analytical Hierarchy process

منابع

آل شیخ، ع.، علی محمدی، ع. و قربانعلی، ع. 1383. پایش خطوط 
از دور. نرشیه  از سنجش  با استفاده  ارومیه  ساحلی دریاچه 

تحقیقات کاربردی جغرافیا، 4)5(: 23-9.
ب.  زینالی،  و  ط.  عنرصودی،  جاللی  ص.،  رساسکانرود،  اصغری 
1392. تحلیل تغییرپذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در 
اطراف دریاچه ارومیه. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 3 )11(: 

.114-99
بارانی پسیان، و.، پوراکرمی، م.، فتوحی مهربانی، ب. و پوراکرمی، 
س. 1396. تحلیل روند خشک شدن دریاچه ارومیه و مهمرتین 
تأثیرات آن بر سکونتگاه های پیرامونی. فصلنامه پژوهش های 

روستایی، 31)3(: 453-439.
خوش اخالق، ف.، حیدری، م.، مرادی مقدم، م.و موالیی پارده، ا. 
1392. شبیه سازی تغییرات رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن 

دریاچه ارومیه. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، 8: 18-1.

امینی، م. و همکارانشناخت و اولویت بندی پیامدهای اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی خشک شدن ...



سال هشتم، شامره 1، 1400 نرشیه آب و توسعه پایدار
62

زالی، ن. 1388. آینده نگری توسعه منطقه ای با رویکرد سناریو 
مبنا )منونه موردی: استان آذربایجان رشقی(، رساله دوره دکرتی، 

دانشگاه تربیز.
ستاد احیای دریاچه ارومیه. 1396. خطرات و تهدیدات ناشی از 

خشکی دریاچه ارومیه ویژه فرمانداران و بخش داران.
سلیمی ترکامنی، ح. 1390. بررسی مشکل محیط زیستی دریاچه 
فصلنامه  محیط زیست.  بین امللل  حقوق  منظر  از  ارومیه 

راهربد. 20)58(: 178-177.
چالش های  ارومیه:  دریاچه   .1396 ع.  عباسی،  ر.،  عقلمند، 
چهارمین  آن.  اثرات  کاهش  راهکارهای  و  محیط زیستی 
محیط زیست.  مدیریت  و  برنامه ریزی  بین املللی  کنفرانس 

دانشگاه تهران، تهران.
فراهانی، ح.، صفاری، ر. 1393. بحران کم شدن سطح آب دریاچه 
ارومیه و تأثیر آن در توسعه پایدار روستایی )مطالعه موردی: 
بخش گوکان شهرستان آذرشهر(، اولین هامیش ملی آب، انسان 

و زمین. اصفهان.
فنی، ز. و معروفی، ا. 1396. بررسی اثرات خشکی دریاچه ارومیه 
بر آسیب پذیری محیط زیست طبیعی و انسانی ناحیه پیرامون. 

فصلنامه علمی تروجی محیط زیست، 58: 16-1. 
پیامدهای   .1396 ا.  جدیدی،  صادقی  و  ر.  ایران نژاد،  ع.،  گلی، 
اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه در روستاهای غرب و رشق 

آن. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6)1(: 136-113.
وفائیان، م.، هنجاری، ر. و میرزاپور پیردوستی، آ. 1395. بررسی 
علل خشکی دریاچه ارومیه، سومین کنفرانس ملی مهندسی 
مهر  عالی  آموزش  موسسه  ایران.  پایدار  توسعه  و  عمران 

اروند، تهران.
Abbaspour M., Javid A., Mirbagheri S., Ahmadi Givi F. 

and Moghimi P. 2012. Investingation of lake drying 
attributed to climate. International Journal of Envi-
ronmental Science and Technology, 9: 257-266.

Behrouzirad B. 2007. Identification of fish eating birds. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRON-
MENTAL RESEARCH )IJER(, 1)2(: 88-95.

Erdinger L., Hollert H. And Eckl P. 2011. Aral Sea: 
An ecological disaster zone with impact on human 
health. Reference module in earth system and en-
vironment. Journal of Encyclopedia of Environ-
mental Health, 15: 136-144.

Hesami A. and Amini A. 2017. Changes in irrigated 
land and agricultural water use in the Lake Urmia 
basin. Lake and Reservoir Management, 32)3(: 288–
296. 

Lemoalle J., Bader J., Leblanc M. and Sedick A. 2012. 
Recent changes in Lake Chad: Observations, sim-
ulations and management options )1973-2011(. 
Global and planetary change, 80-81: 247-254.

Manouchehri A. 2001. Drought and shallow water cri-
sis, challenges, policies and plans to encounter, Wa-
ter & Environment, 45: 15-21

Mazhitova Z., Jensen S., Ritzen M. and Zetterstrom R. 
1998. Chlorinated contaminants, growth and thy-
roid function in schoolchildren from the Aral Sea 
region in Kazakhstan. Acta paediatrica, 87: 991-995

Nouri H., Mason R. and Moradi N. 2017. Land suit-
ability evaluation for changing spatial organization 
in Urmia county towards conservation of Urmia 
lake. Applied geography, 81: 1-12 

Udmale P., Ichikawa Y., Manandhar S., Ishidaira H. 
and Kime A. 2014. Farmers' perception of drought 
impacts, local adaptation and administrative mitiga-
tion measures in maharashtar state, india. Interna-
tional journal of disaster risk reduction, 10: 250-269

Zarghami M. and Rahmani M. 2017. A System Dy-
namics Approach to Simulate the Restoration Plans 
for Urmia Lake, Iran. Optimization and Dynamics 
with Their Applications, 3: 309-326. 


