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کشورها را ها،هاي سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادي ناشی از خشک شدن دریاچهپیامدهاي ژئوپلیتیکی، تنش
ها و مسائل سی و مسئولین کشور از چالشسازد. اطالع و آگاهی مدیران سیابا مشکالت جدي مواجه می

تواند در این زمینه محیطی میمحیطی منطقه آذربایجان و آگاهی از پیامدهاي حاصل از این بحران زیستزیست
هاي آنها در سطح ملی و محلی داشته باشد و امنیت ملی را پایدار سازد. بدین سزایی در اتخاذ سیاستبهتأثیر

تحلیلی، براي شناسایی پیامدهاي خشک شدن دریاچه عالوه بر مصاحبه-شناسی توصیفیروشمنظور با استفاده از 
با ساکنان ارومیه، مشاهدات عینی نگارندگان و مصاحبه با کشاورزان روستاهاي اطراف دریاچه و مصاحبه با 

د. سپس از نرمردیاي تدوین و توسط اساتید و متخصصان تکمیل گمسئولین آذربایجان غربی و شرقی، پرسشنامه
دهد که پیامدهاي سیاسی امنیتی ناشیاي استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میو آزمون تی تک نمونهSPSSافزار 

دریاچه، سطح رفاه ساکنان پیرامون، کاهش ايقومی و طایفههايدرگیرياز خشک شدن دریاچه ارومیه عبارتند از: 
چالش در مدیریت فضاي ، بیکاري، افزایش بت به عملکرد حکومتاعتمادي عمومی نسبیکاهش ورود گردشگر، 

، آسیب ناهنجاریهاي اجتماعی، توسعه نشینیحاشیه، ها از زیستن در مکان مورد عالقهمحروم شدن انسان، منطقه
هاي گروهتقویت ،تعطیلی صنایع تبدیلی، فقر و نابرابري، منیت ملی، کاهش ضریب اکپارچگی و توسعه ملیبه ی
.، تهدید موجودیت ملی، بقاي کشور و تضعیف قدرت ملیرض و مخالف نظاممعا

دریاچه ارومیه، بحران زیست محیطی، امنیت ملی.کلیدي:هايهواژ
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مقدمه-1
د تواند یک تهدیزیست میمحیطی نقش حیاتی در اثبات این مدعا که محیطتهدیدات زیست

ز این رابطه قابل توجه است، نخست اینکه بقا و کند. دو جنبه اامنیتی واقعی باشد، بازي می
یطی ناشی از محپایداري اکوسیستم براي مردم بسیار مهم است. بنابراین بعضی از شرایط زیست

اشد. توانند تهدید حاد براي امنیت بتغییرات آن مشخصاً مانند آلودگی هوا و یا بالیاي طبیعی می
داشت. خواهددنبال بهپذیري فرد را افزایش آسیبهوایی، وزیست و تغییرات آبتخریب محیط

هاي ملی و فراملی است. فرض مهم در این زیست و درگیريجنبه دوم رابطه مستقیم بین محیط
زیست، کاهش وزیست مانند تخریب محیطزمینه این است که تعدادي از عوامل مرتبط محیط

کن بار شود. این مسأله ممهاي خشونتتواند منجر به درگیريعدم دسترسی به منابع طبیعی می
,Wirkus, Vollmer(هاي مدنی منجر شود سمت درگیري سیاسی، قومی و ناآرامیاست به

2009: قرارگیري در کمربند خشک دنیا و برخورداري از میزان بارش کم، دلیل بهایران ).8
ارد. کشاورزي دوابستگی شدیدي به منابع آبی سطحی و زیرزمینی براي تولید محصوالت

وابستگی ایران به بارش و عدم بارش و هم چنین در دسترس بودن منابع آب سطحی و زیرزمینی 
باشد. این شرایط اقلیمی باعث شده است که براي تولید یک محصول بیش از سایر کشورها می

اورزي شمشابه، آب به مراتب بیشتري نسبت به سایر مناطق دنیا در ایران مصرف گردد. همچنین ک
صرف مسئولین کشور بر خودکفایی تأکیدپایه بودن منطقه مورد مطالعه (شمال غرب ایران)، و 

، افزون بخش کشاورزيهاي متعدد توسعه منابع آبی، توسعه روزدر بخش کشاورزي، اجراي طرح
ي پایین ورتغییر الگوي کشت و تولید محصوالت پرآب بر در سطح حوضه دریاچه ارومیه، بهره

محیطی و اکولوژیکی حوضه و از طرف دیگر رف آب و عدم حفاظت مؤثر از منابع زیستمص
ها در سطح حوزه، شرایط نامناسبی را براي ها و روانابنوسانات اقلیمی و کاهش میزان بارش

عبارت بهتر عدم جریان آب کافی به همراه داشته است. بهپهناورترین دریاچه داخلی ایران به
یان اخیر منجر به تشدید روند کاهش تراز دریاچه و کاهش سطح و حجم آن دریاچه در سال

هاي با گردیده است. براساس شواهد و مدارك موجود و همچنین تجارب حاصل از دریاچه
وضعیت مشابه ارومیه در سطح جهان، گویاي این واقعیت است که بروز و ظهور پیامدهاي 
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ن بحران ناپذیر است. ایماعی و اقتصادي امري انکارهاي سیاسی، امنیتی، اجتژئوپلیتیکی، تنش
گیري جنگ، نزاع و درگیري منجر نخواهد شد ولی محیطی اگرچه مستقیماً به شکلزیست

خواهد داشت. دنبال بههایی را ها و درگیريفشارهایی را پدید خواهد آورد که تنش
ستم و بخش کشاورزي حوضه معیشت، تخریب اکوسیتأمینآبی و عدمهاي مستمر، بیخشکسالی

هاي محتمل ناشی از ریزگردهاي دریاچه، بسیاري (تخریب اراضی و باغات)، شیوع برخی بیماري
به هاي بهتر زندگییابی به رفاه و فرصتدستدنبال بهاز ساکنان اطراف حوزه دریاچه ارومیه را 

در بسیاري از مناطق نشینیسوي مهاجرت به مراکز شهري سوق خواهد داد و این امر حاشیه
نفعان کلیدي شهرها و پایتخت را تشدید خواهد کرد. اطالع و آگاهی ذيویژه کالنشهري کشور ب

ها و مسائل اي و محلی از وضعیت چالشو مسئولین کشور در سطوح مختلف ملی، منطقه
تواند یمحیطی ممحیطی منطقه آذربایجان و آگاهی از پیامدهاي حاصل از این بحران زیستزیست

هاي آنها در سطح ملی و محلی داشته باشد و امنیت سزایی در اتخاذ سیاستبهتأثیردر این زمینه 
ملی را پایدار سازد. 

مبانی نظري -2

ژئوپلیتیک زیست محیطی -1-2
امروزه به علت انفجار جمعیت، کاهش منابع، شکاف بین فقیر و غنی، نیازهاي فزاینده انسان و 

زیست بیش از گذشته در معرض خطر قرار گرفته وفناوري، محیطپیشرفت علم 
امنیت زیست محیطی، حوزه نوینی از مطالعات امنیتی است که ).Glassner, 2004 : 1(است

اب توجه به تحوالت ناگوار ناشی از پویشهاي انسان و آسیب پذیري بنیادهاي زیستی، زیست 
بعاد فزاینده اطوربهي زیست انسان ها، ادبیات آن و محیط زیست، پیامدهاي آن بر پایدارها بوم

پس از جنگ دوم جهانی، این ).Kavianirad, 2011:88(به خود گرفته استاي هگسترد
ها به صورت جمعی در حال تغییر دادن چهره سیاره زمین و در خطر قراردادن موضوع که انسان

عنوان موضوعی در ی تبدیل شد و بههاي مهم جهانهاي زیستی هستند به یکی از نگرانینظام
Gunter(حوزه امنیت جهانی در قالب دانش ژئوپلیتیک مورد پژوهش قرار گرفته است



98 1397، پاییزژئوپلیتیک ـ سال چهاردهم، شماره سومفصلنامه_________________________

Brauch, 2003: 77.( گسترش اقتصاد جهانی و افزایش مصرف گرایی همراه با عدم توازن در
هاي شیوهدل وتولید، توزیع و مصرف منابع اقتصادي و نیز افزایش جمعیت، الگوي پخش نامتعا

اي، جغرافیایی به تخریب زیستگاه بشر در سطوح جهانی، منطقهناصحیح تعامل انسان با محیط
ملی و محلی منجر شده است. این مخاطرات در سه بعد کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و 

زیستی يزیست نمود یافته که نتیجه نهایی آن کاهش منابع طبیعی و تخریب بنیادهاآلودگی محیط
بت شان به رقاعالقهها از زیستن در مکان مورداست. کمبود منابع زیستی یا محروم کردن انسان

هاي انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح فروملی، ملی و فراملی و کنش متقابل بین گروه
در سیاست جهانی در 1960محیطی از دهه منجرشد. متأثر از چنین پیامدهایی، مسائل زیست

ي شمالی، استرالیا و اروپاي غربی آمریکاهایی همچون صلح سبز و رفقاي زمین در لب خیزشقا
ها و مسیرهاي هاي نفت، لولهنمود یافت. در بسیاري موارد نزدیک بودن محل معدن، چاه

اند مشکالت هاي درگیري و گاهی نیز الگوهاي مصرف توانستهصادرات نفت به محل
محیطی فقط همراه بیاورند. نکته مهم این که منازعات زیستبهمحیطی و خشونت سیاسیزیست

شود بلکه در سطح داخلی کشورها و بین ها و بین کشورها محدود نمیبه مناسبات دولت
هاي قومی یا محلی نیز براي به دست گرفتن منابع کمیاب یا بنیادهاي زیستی مانند آب، گروه

وجود دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت بنیادهاي خاك، مرتع و منابع دیگر رقابت و کشمکش 
هاي طبیعی و انسانی و ضرورت حفظ تعادل اکولوژیک در توسعه پایدار زیستی، منابع و سرمایه

بازیگران وهاي انسانی و ارتباط تنگاتنگ آن با مسائل امنیتی، سیاسی و رقابت و ستیز گروه
ست ژئوپلیتیک زی«رایش در ژئوپلیتیک تحت عنوان رسد این گنظر میها، بهویژه دولتسیاسی ب
,Hafeznia(بیش از پیش گسترش یابد» محیطی 2006: 86.(

تهدیدات زیست محیطی -2-2
هاي استفاده از منابع دانست. براي نخستین بار توان در محدودیتاولین نشانه تهدید امنیتی را می

ال دگرگون ساختن فیزیولوژیکی اساس کره توجهی در حدر تاریخ، بشر به سرعت و از روي بی
خاکی است. در حال حاضر، در سطح جهان تغییراتی در ترکیب شیمیایی جو، تنوع ژنتیک گونه
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ها، جو و زیست سپهر در هاي ساکن در کره زمین، و چرخه مواد شیمیایی حیاتی در اقیانوس
توان ي براي آن نمیاحال وقوع است که هم از نظر ابعاد و هم از نظر آهنگ، سابقه

:Myers, 2009(یافت شود که هرگونه فعالیت اقتصادي و . در عین حال کمتر توجه می)79
گذارد و در این ها بازتاب خود را در پیرامون و محیط اطراف خود بر جاي میسیاسی حکومت

الیت شود. فعشرایط منابع موجود در سطح بیشتري مصرف شده و به میزان کمتري بازتولید می
کربن در جو، هم چرخه کربن و هم چرخه بر تراکم طبیعی دي اکسیددرصد25بشر با افزودن

هاي نیتروژن را بر هم زده است. این پدیده عمدتاً طی سه دهه گذشته در نتیجه مصرف سوخت
ها بروز کرده است. تولید کودهاي شیمیایی، حجم نیتروژن طبیعی فسیلی و از بین رفتن جنگل

ها که تنها دسته کوچکی از را در محیط دو برابر کرده است. مصرف کلروفلوور و کربنموجود
ن باالي الیهوهاي به بزرگی یک قاره در الیه ازهدهند، حفرمواد شیمیایی را تشکیل می

سر کره سرادر منطقه باالي قطب جنوب ایجاد کرده است و در» پوشش سپهر«یا »استراتوسفر«
:Weisaker, 2008(کمتر، ولی رو به رشدي به این الیه وارد ساخته استزمین نیز صدمات 

را موضوعاتی خاص ارزیابی می»تهدیدات«محیطی، ). از منظر ژئوپلیتیک رویکرد زیست132
نگرش زیست «توان ادعا کرد که نظامی قابل فهم نیستند و لذا می-کند که صرفاً با مقوالت امنیتی

هاي اقتصادي باشد که از ناحیه سیاستلی نوینی از تهدیدات میمعرف پیدایش شک»محیطی
اي ابعاد مختلف زندگی سالم انسان را بر صورت فزایندهانسان در بستر طبیعت شکل گرفته و به

مثابه نوعی از بروز رفتار و گرایی بهنماید. از این دیدگاه، محیط زیستزمین تهدید میروي کره
اصالح روابط مخرب کنش دنبال بهزیست ه طی آن طرفداران محیطشود کواکنش ارزیابی می

,Princern(نفع حیات سالم هستندبشري و جلوگیري از تخریب هر چه بیشتر محیط طبیعی به

& Finger, 2008: 63 .(

تغییرات زیست محیطی و منازعه -3-2
ي به تأثیر تغییرات زیست اگونهمحیطی شکل گرفته، بهاولین رویکردي که نسبت به امنیت زیست

مداران و مداران، سیاستکند. آنچه که از دیر باز توجه حکومتمحیطی بر بروز منازعه اشاره می
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مدیران را به خود معطوف داشته، اثر ناشی از کمبود منابع طبیعی است که با برافروختن آتش 
ن جنگلی، فرسایش الیه قابل افکند. از این دیدگاه قطع درختامنازعه، امنیت را به مخاطره می

کشاورزي و نابودي آنها، و استفاده بیش از حد از آب و مواردي از این نوع، جنگ افروزانه 
راي . ثانیاً ب،تواند این باشد که همین منابع اوالً کمیاب هستندشود. علت این امر نیز میقلمداد می

). براین Hurrel, 2008: 1(کی را دارنداند و ثالثاً قابلیت کنترل فیزیبقاي حیات انسان ضروري
میندرت اتفاق گونه منازعات که در روزگاران پیشین خیلی بهاساس این نوع از منازعه یا این

اي و جهانی تبدیل شود. فرآیندي که در تواند به موضوعی فراگیر و عام در سطح منطقهافتاد، می
پذیر به منابع غیرقابل تجدید، بر بع تجدیدکند، تبدیل شدن منااین جا به صورت مؤثر عمل می

تواند داشته اي جز منازعه و درگیري نمیرویه مصرف است که نتیجهاثر افزایش بی
).Kaplan, 2008: 89-90(باشد

زیست دریاچه ارومیه محیط-4-2
يترین دریاچه داخلی کشور با مساحتی در حدود نیم میلیون هکتار داراارومیه وسیعدریاچه

همین دلیل آن را المللی است. بهارزشمند در سطح ملی و بین1هايهاي متنوع و بیوماکوسیستم
کره قرار گاه زیستالمللی در فهرست ذخیرهعنوان پارك ملی و در سطح بیندر سطح ملی به

المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر نیز هاي بیندریاچه جزو تاالبایناند. همچنین داده
نیز المللی پرندگانباشد. این دریاچه از نظر اهمیت تنوع زیستی در فهرست مناطق مهم بینیم

ها، تپه ماهورها، مراتع، قرار دارد. این منطقه با برخورداري از پوشش زمین متنوع مانند: جنگل
هاي ستمها، کشتزارها و انواع اکوسیها، جزایر، نیزارها، تاالبها، دریاچهدرختزارها، رودخانه

تی باشد. باتوجه به تنوع زیسساخت، شامل سطح وسیعی از تنوع زیستگاهی مختلف میانسان
توان گفت که این منطقه از هاي متنوع در این حوضه میزنده و حضور زیستگاهباالي موجودات

همین دلیل آید. بهحساب میطبیعی کشور بههاي زیستی و محیط ترین بخشترین و غنیشاخص
تنها در مناطق تحت حفاظت رسمی بلکه در کل هاي طبیعی، نهرورت حفاظت از زیستگاهض

1. Biome
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، ضروري اندپذیر تشکیل شدههاي حساس و آسیبارومیه، که از اکوسیستمطبیعی دریاچهمحیط
کننده و شساخت بسیارها نسبت به تغییرات طبیعی و انسانرسد. این اکوسیستمنظر میبه

هاي همین دلیل ایجاد هرگونه آشفتگی محیطی بدون درنظر گرفتن ویژگیند. بهباشپذیر میآسیب
خوردن همراه خواهد داشت و درصورت برهماي مخرب و ناگوار بهخاص موجود در آنها، نتیجه

پذیري آنها پذیري دوباره آنها بسیار محدود بوده و قابلیت برگشتتعادل اکولوژیکی توان ترمیم
و اکولوژیکسیار دشوار است. این دریاچه از نظر میزان شوري داراي شرایط به شرایط اولیه ب
که طوريباشد، بههاي خاص گیاهی و جانوري میفردي براي استقرار گونهاقلیمی منحصربه

هاي با ارزش در این منطقه موجب افزایش تنوع زیستی گشته است. در گیري زیستگاهشکل
عنوان بهها طقه تاالبی مهم وجود دارد که چهار تاالب از آنارومیه هشت منپیرامون دریاچه

اباعلی، بگل، قپیباشد (قوريهاي حفاظتی ارزشمند ثبت شده در کنوانسیون رامسر میتاالب
اي، دریاچه مزبور انواع سواحل ماسهسنگی). در پیرامون مناطق ساحلییادگارلو و دورگه

). نتایج مطالعات Khushravan, 2012: 56شاهده است (زاري قابل ماي، باتالقی و شورهصخره
گونه از پرندگان، پستانداران، آبزیان، خزندگان و 300انجام گرفته نشان داده است که بیش از 

اند. دهکرارومیه، زندگی میدوزیستان قبل از وقوع پسروي و کاهش شدید سطح تراز آب دریاچه
ها، و گونه از پستانداران، ماهیگونه از پرندگان، چندها، بیش از دهدر بین تمامی این گونه

) در Makhdoom, 2001: 67پذیر (خزندگان بومی در معرض خطر انقراض یا آسیب
). Sivany, 1991: 89اند(جهانی به ثبت رسیدهفهرست

شیرین براي کشاورزي در مناطق محیطی مانند: مصرف بیش از حد آباستانداردهاي زیست
هاي صنعتی، کشاورزي و امون دریاچه، آلودگی منابع آب و خاك به انواع آالیندهساحلی پیر

محیطی، گذر در دریاچه، بدون ارزیابی پیامدهاي ناگوار زیستشهري و احداث میانهايپساب
ارومیه شده است. نتایج موجب تغییر فرایندهاي هیدرولوژیکی و هیدرودینامیکی دریاچه

زودي محیطی بهینه تداوم یابد، بهکه اگر این روند بدون مدیریت زیستدهند ها نشان میبررسی
هاي اکولوژیکی، اقتصادي، گردشگري، اجتماعی و زیباشناختی دریاچه شاهد ازبین رفتن شاخص

هاي انسانی در حاضر با بروز خشکسالی و دخل و تصرفخواهیم بود که این موضوع درحال
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متقابل افزایش شوري آب دریاچه و تأثیرت. همچنین با طبیعی دریاچه درحال وقوع اسمحیط
اي از سخت پوست آرتمیا از بین رفته است. این وقایع هشداري جدي رویه، بخش عمدهصید بی

هاي طبیعی با ارزش برداري ناپایدار از اکوسیستمبراي نارسایی مدیریت حفاظتی و بهره
شود. ارومیه محسوب میدریاچه

گذر، میانزیست دریاچه شامل: خاکریز ترین عوامل تهدیدکننده محیطحاضر مهمدرحال 
وساز در مجاورت دریاچه ش ساختاصولی آرتمیا، گستررویه نمک، برداشت غیربیبرداشت 

هاي مجاور، دخل و تصرف در منابع آب منطقه، صنعتی و خشکاندن تاالبات تأسیسویژه ب
هاي متنوعی در محیط خشک پیرامون دریاچه و اکوسیستمباشد. زایی و افزایش تبخیر میخشک

,Khushravan & Farshchiاي وجود دارد (هاي حاشیهجزایر موجود در آن و تاالب 2015:

44(.
هاي حوضه آبریز دریاچه ارومیهموقعیت رودخانه:1نقشه شماره 
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روش تحقیق -3
اي و و گردآوري اطالعات به دو شیوه کتابخانهتحلیلی –روش تحقیق این پژوهش توصیفی 

میدانی صورت گرفته است. در این پژوهش براي شناسایی پیامدهاي خشک شدن دریاچه ارومیه، 
هاي مختلف گرفته شد. سؤاالت به نظران در حوزهاي طراحی شد، و نظر صاحبپرسشنامه

سنج معروف است با گرایشسنج یابندي که به سؤاالت نگرشصورت طیفی (لیکرت) یا درجه
نفر از 100نظرم، مخالفم و کامالً مخالفم تنظیم گردید و نظر گزینه کامالً موافقم، موافقم، بی5

دست آوردن روابط بین متغیرها از روش هزیستی سنجش گردید. براي باساتید و فعالین محیط
استفاده شد. SPSSتک متغیره در نرم افزار Tآماري آزمون 

هایی که در زمینه خصوص نوآوري در موضوع پژوهش، الزم به ذکر است که پژوهشدر 
اشتی محیطی، اقتصادي، بهدهاي زیستخشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفته بیشتر به جنبه

و توسعه پایدار پرداخته و تاکنون به پیامدهاي سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی خشک شدن دریاچه 
شده، لذا این پژوهش از این نظر داراي نوآوري علمی است.ارومیه چندان توجهی ن

هاي پژوهشیافته-4

عوامل مؤثر بر خشک شدن دریاچه ارومیه-1-4
د باشنهاي آبی بسته و محدود میها که جزو محیطهاي آبی بویژه دریاچهامروزه آلودگی محیط

ع ها و دریاها منبا که اقیانوسباشند. چراز مسایل قابل بحث و با اهمیت از نظر اکولوژیکی می
أمینتتوانند بسیاري از نیازهاي آتی انسان را بسیار باارزش انرژي، غذا و ذخایر معدنی بوده و می

باشند هاي ورودي آب میلحاظ اینکه تنها جریان عمده آن، جریانها بهکنند. عموماً دریاچه
رت خودپاالیی پائینی دارند در نتیجه، هاي انسانی آلوده شوند چون قدچنانچه در اثر فعالیت

ارومیه هم به علت موقعیت خاص شوند. دریاچه محیطی بیشتري را متحمل میخطرات زیست
باشد، از این شرایط مستثنی نبوده است. این پارك ملی مورد حفاظت میعنوان به، اکولوژیکی

ن نیز فرایند تبخیر ه آرودخانه منتهی به آن آبگیري شده و خروجی عمد10دریاچه توسط 
هاي شهري، ارومیه، پسابچه مهمترین عوامل آلوده کننده اکوسیستم دریاچهباشد. اگرمی
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اث شوند ولی احدها وارد دریاچه میباشند که از طریق رودخانهروستایی، صنعتی و کشاورزي می
توازن و همچنین عدمهاي آبی گذر موجب اختالل در جریانمیانعنوان بهآزادراه شهید کالنتري 

خوردگی تعادل ارومیه شده و این پدیده سبب به همها در دو طرف دریاچهورودي آب رودخانه
).Abbaspour, & Nazaridoust, 2009(گردد محیطی در دریاچه میزیست

: تغییرات مساحت دریاچه ارومیه2نقشه شماره 
)2013ا ژانویه ت2009سال متمادي (ژانویه 4تصویر چپ تغییرات طی 

)2013تا ژانویه 2012تصویر راست تغیرات طی یک سال (ژانویه 

)Azizi and Abbasi, 2013(

گیري منابع آالیندهتوزیع جمعیت جوامع انسانی و شکل-1-1-4
، میزان جمعیت انسانی در حوضه دریاچه ارومیه 1386براساس مطالعات انجام گرفته در سال 

درصد باقیمانده 31درصد جمعیت در مناطق شهري و 69د. از این تعداد نفر بو4913553حدود 
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باشند. بیشتر بودن آمار جمعیت شهري نشان از ظرفیت باالي در مناطق روستایی ساکن می
هاي پیدایش تغییرات در اکوسیستم منطقه توسط عوامل انسانی و صنعتی دارد. زیرا میزان آالینده

عالوه بر رخداد خشکسالی، رشد سریع از جوامع روستایی است. ناشی از جوامع شهري بیشتر 
خشک نیز یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه رویه جمعیت در مناطق خشک و نیمهو بی

آن بر مدیریت منابع آب نیز بسیار جدي و هشدار دهنده است، تأثیرشود که میپایدار محسوب
لحاظ شود و ازسوي دیگر، بهخدمات آبرسانی میسو باعث افزایش مصرف آب وزیرا از یک

هاي زهکشی هاي صنعتی و آبهاي خانگی و شهري و پساب فرآیندافزایش حجم فاضالب
زیست و بویژه مدیریت را برسر راه حفظ کیفیت محیطگوناگونیکشاورزي، مشکالت و مسائل 

با )،1993(لمان و لورويانگ). Ale Yassin, 2005(آوردپایدار منابع آب و خاك پدید می
هاي سازمان ملل متحد در خصوص نقش رشد جمعیت در ایجاد بینیاتکاء به اطالعات و پیش

کاهش سرانه اند که بر اساس آن روند افزایش جمعیت وبحران جهانی آب مطالعاتی انجام داده
میالدي 2025و 1990و1955آب در یکصد کشور جهان، از جمله ایران، براي سه مقطع زمانی 

باشد، استخراج و مورد تجزیه و خورشیدي می1404و 1369و1334هاي که مطابق با سال
اند.تحلیل قرار داده

میالدي 2000تا 1940هاي براساس آمار و ارقام موجود، جمعیت جهان در فاصله زمانی سال
ن روند در کشور ما است. همیحدود دو برابر شده و میزان مصرف آب شیرین چهار برابر شده

همین کند. بنابراین اگر روند افزایش جمعیت بهو در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز صدق می
محدود بودن میزان آب شیرین قابل استحصال، امکان چهار برابر منوال ادامه یابد، با توجه به

ن کمبود شدیدآب پذیر نخواهد شد و در نتیجه بروز بحراشدن مصرف آب در آینده دیگر امکان
در کشور ما و در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بسیار محتمل خواهد نیزدر اغلب نقاط جهان و 

رویه آب و پایین بودن راندمان آبیاري که مقدار آن در حال حاضر بود. از سوي دیگر مصرف بی
ه کهشود، سبب گردیده که تلفات آب بیش از حد معقول بوددرصد تخمین زده می32حدود 

هاي یک راندمان مطلوب الزم است ضمن تجدید نظر در الگوي مصرف، روشبراي دستیابی به
منابع آب، پایداري و تداوم هاي سنتی گردد. همچنین در استفاده ازمدرن آبیاري جایگزین روش
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برداري از منابع آب شیرین تا بدان حد مجاز دانسته شودبلند مدت آن مدنظر قرار گیرد و بهره
قادر به احیاء و تولید مجدد منابع باشد و یا به بیان دیگر، نرخ که طبیعت و چرخه طبیعی آب

نماید نه از نیازهاي بشر بهپیروياز قانون طبیعت بایدمجاز برداشت از منابع آب همواره 
).Hassanzadeh & Zarghami, 2011(آب

ري افت کیفیت آب دریاچه ارومیه در اثر افزایش شو-2-1-4
توان براساس خواص کیفی آب آن که متأثر از عواملی مختلفی چون: تغییر ارومیه را میدریاچه

رودخانه است، به سه منطقه شمالی، ها و ورودي آبفصول، میزان بارندگی، نفوذ آب چشمه
جنوبی و مرکزي تقسیم کرد. در مناطقی که آب شیرین جریان دارد، توزیع اختالف غلظت آب 

که این اختالف براي سایر مناطق قابل توجه است درحالیو عمق دریاچه بسیار قابلدر سطح 
ارومیه بسته به عوامل درصد است. میزان شوري آب دریاچه2مالحظه نبوده و حداکثر میزان آن 

تغییر سطح تراز آب دریاچه تأثیرکه طوريبهکند. گرم در لیتر تغییر می340تا 87مؤثر بر آن بین 
روي میزان شوري آن بسیار نتایج روشنی دارد.بر 

هاي بندريهاي حاصل از فعالیتآلودگی-3-1-4
هاي بندري اشاره کرد. در دریاچه توان به فعالیتارومیه میاز دیگر منابع آالینده مهم دریاچه

انه گلمانخشرفخانه در شهرستان شبستر، بندرارومیه بنادر مهمی وجود دارد که مهمترین آنها بندر
رحمانلو در شهرستان مراغه و کیلومتري شهرستان ارومیه)، بندر20ارومیه (در غربیدر ساحل
هاي گوناگون در بنادر موجب آلودگی آبباشد. فعالیتگنبد در جزیره اسالمی میبندر آق
شود. ارومیه میدریاچه 

از آنمحیطی حاصل اثر ریزگردهاي نمکی و پیامدهاي زیست-4-1-4
یري گخشکی دریاچه ارومیه موجب نهشت رسوبات نمکی و ظهور بستري مناسب براي شکل

شود. با توجه به جهت بادهاي غالب هاي شدید میریزگردهاي خطرناك در مواقع وزش طوفان
دیدگی شهرهاي احتمال آسیب،باشندغرب و غرب و جنوب شرق میدر منطقه در مسیر جنوب
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ی هاي نمکارومیه در اثر طوفانغربی دریاچه شرقی و حتی شمالا شمالشرقی تساحلی حاشیه
قلعه و هاي میدانی و گفتگو با اهالی بومی ساکن در منطقه گورچینبسیار زیاد است، بررسی

دریاچه ارومیه دومین دریاچه فوق اشباع از نمک قالقاچی گویاي بروز این پدیده مخرب است. 
باشند و با کمترین ي فوق اشباع، حساس به تغییرات بسیار کوچک میهاباشد. محلولدر دنیا می

هاي اشباع تبدیل شده و مقادیر بسیاري از مواد حل شده در خود را تغییر در شرایط به محلول
ژیپس و (ها کمترین تغیییر درآن باعث رسوب انواع نمکباشیمی این قانوندهند.رسوب می

نشست رسوبات این عمل باعث ته. گرددمی)کرنالیت و ....هالیت و سیلویت، تا–اندیریت 
، باعث کاهش حجم دریاچه و)گذاري نمکرسوب(د. این پدیدهشونمکی در بستر دریاچه می

گردد. در ضمن با پسروي حاشیه آبی دریاچه بر مناطق شورهپسروي خط حاشیه آبی دریاچه می
بر اساس سیستم گردد.، افزوده می)یرسوبات نمک(است زار که عمق الیه نمکی زیاد

ها، با خشک شدن و در ، نمک)شناسیکانی(و سیستم مینرالوژیک )بلورشناسی(کریستالوگرافی 
شوند صورت پودر شکسته میه، ب1معرض هوا قرار گرفتن نمک در فشاري کمتر از حد پایداري

راه آب، باد و سایر عوامل همهگسترش نمک بگردند.پراکنده میفسرعت در مناطق اطراه و ب
سو و از سوي دیگر با اثر نمک بر پوشش زار از یکشورهساز، باعث گسترش مناطقپراکنده

یزیست در منطقه مگیاهی، حیوانات و حتی انسان باعث از بین رفتن و کاهش شرایط و توان
زیست و محیطآن بر خاكتأثیردهد و میخگسترش بیابان نمک با سرعت بسیار باال ر.گردد

گسترش بیابان نمک توسط توان. باشدها و کویرهاي مرکز ایران میبسیار خطرناکتر از اثر بیابان
کیلومترمربع 1200طوفان نمک حاصل از خشک شدن مداوم دریاچه ارومیه پتانسیل تخریبی 

روز 4روز تمامی استان تهران و3طی(عبارتی در کمترین زمان ممکنگزارش شده است. به
با کاهش آب دریاچه، میزان نمک محلول در ). Zarghami, 2011دد (نوراستان یزد را در می

آید. نمک حاصل از تبخیر آب دریاچه افزایش یافته و آب به صورت محلول فوق اشباع در می
که باعث ایجاد یک بیابان نمک کند،هاي نمک رسوب میآب در بستر دریاچه به صورت الیه

ضا که   . 1 شار، دما و ف صورت پودر می حد پایداري = حدي از ف شکند و در حد باالي آن مانند   نمک در حد کمتر از آن ب
. یابدمواد مذاب جریان می
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ی به علت شبکه کریستالوگرافی و کلیواژ شکستگ(کیلومتر مربع شده است400عت به وسگبزر
هاي نمکی پس از خروج از آید. نهشتهحالت پودر در مینمک این کانی خیلی آسان خرد و به

گردند. بدین ترتیب میل صورت بار معلق همراه باد منتقآب، در معرض فرسایش قرار گرفته و به
)کیلومتر1200حدود (اي بسیار وسیع و محدودهشدهنمک در منطقه ایجاد با وزش باد، طوفان

این انتقال باعث افزایش و گسترش بیابان نمک شده .دهدقرار میتأثیررا در کمترین زمان تحت 
.بردو در نتیجه آبادانی و سیستم زیستی را از بین می

ارومیهاثر نشست سیانور در حوضه دریاچه-5-1-4
خاورمیانه در حوضه دریاچه ارومیه و در طالي عنوان بزرگترین معدنشوران بهالي زرهمعدن ط

11غربی واقع شده است. این معدن قابلیت استحصال کیلومتري تکاب در جنوب آذربایجان39
مقادیر 1383باشد. در سال تن نقره خالص) را دارا می2تن طال و 88میلیون تن ذخیره طال (

عنوان دومین کارخانه دره تکاب بههی از مواد سمی بویژه سیانور از کارخانه طالي آقتوجقابل 
دره تکاب به منابع آب جاري و رودخانه ساروق تکاب تولید طالي کشور در مجاورت معدن آق

نشت کرد و موجب تلف شدن هزاران قطعه از جانداران موجود در این رودخانه 
,Khushravan & Farshchy(شد 2015: جانوري، هاي گیاهی واز بین رفتن گونه).64-65
هاي جانوران بومی و مهاجر، بروز آلودگی هوا، کاهش اثر تعدیل کنندگی بین رفتن زیستگاهاز
کاهش حاصلخیزي خاك و کویرزایی و افت شدید سطح آبهاي تلطیف هوا توسط دریاچه،و

در کل با خشکیدن کردزمینی اشاره هاي آب زیرهاي شور در سفرهزیرزمینی و پیشروي آب
که تمامی حیات طوريهنظیر این دریاچه نابود خواهد شد بشک اکوسیستم بیدریاچه ارومیه، بی

وحش و تنوع زیستی آن از جمله صدها هزار فالمینگو و هزاران پرنده مهاجر دیگر و مهمتر از 
ها قبل نابودي بسیاري از این گونهفرد این دریاچه از بین خواهد رفت. هبهمه آرتمیاي منحصر

از خشک شدن کامل دریاچه صورت خواهد گرفت، براي مثال با افزایش غلظت نمک بسیاري 
گیرافتادن در رسوب نمک تلف خواهند شد. تجربیات تلخ جهانی احتمال دلیل بهاز پرندگان 

ري و آلودگی آب، افزایش شوکنند. براي نمونهوقوع مشکالت زیست محیطی فوق را تأیید می
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طوريه). بBakhvalov, 1997(هاي محلی را از بین بردگونهوهاي دریاچه آرال، بیشتر ماهی
تقریباً صفر در و1970تن در 17460به 1960تن در 43430که باعث کاهش ماهیگیري از 

. )Hinrichsen, 2000(میلیون هکتار از اراضی آسیب رساند 6. شوري به بیش از شد1980
اثرات آن شامل کاهش پوشش گیاهی و علوفه بود که منجر به کاهش تعداد حیوانات منطقه 

& Agh(گردید  et al, 2007(.

پسروي آب دریاچه ارومیه و جانداران-6-1-4
گانه این دریاچه به خشکی متصل بر اثر کاهش ارتفاع آب دریاچه ارومیه، پنج جزیره از جزایر نه

اي براي پارك ملی دریاچه ارومیه شده است. با کنندهز وضعیت نگراناند و موجب بروشده
اتصال این جزایر به خشکی ادامه زیست و زادآوري برخی از پرندگان نادر از جمله پلیکان و 

ساله براي زمستان از شمار پرندگانی که هرکهطوريبهشدت به مخاطره افتاده فالمینگو نیز به
. پیش از فتنحو چشمگیري کاهش یاکردند بهاچه ارومیه مهاجرت میگذرانی به پارك ملی دری

این محصور بودن این جزایر بوسیله آب از ورود حیوانات وحشی و همچنین انسانها به این 
آورد که هم اکنون با از بین رفتن این موانع امنیت حاکم در این جزایر عمل میهجزایر جلوگیري ب

شوري بیش از حد آب پارك ملی دریاچه ارومیه، زندگی پرندگان براي وحوش از بین رفته است.
هر ساله از تعداد پرندگانی که به که طوريبهدیگر را نیز در این دریاچه به خطر انداخته است 

شوند. کنند، شمار زیادي گرفتار بلورهاي نمک شده و قادر به پرواز نمیاین دریاچه مهاجرت می
شود شکل بلور در پاها و زیربال پرندگان جمع میه یزه شده و بغلظت زیاد نمک که کریستال
ها افزایش خوبی پرواز کرده و در نتیجه عدم تغذیه، مرگ و میر آنهباعث شده تا پرندگان نتوانند ب

خورد. عالوه بر این زندگی چشم میبیشتر به»کشیم«پیدا کند که این پدیده در پرندگانی چون 
ارمنی ساکن در جزایر اشک و کبودان پارك ملی دریاچه ارومیه نیز گوزن زرد و قوچ و میش

سازمان محیط زیست کهطوريبهکمبود علوفه و آب شیرین با مشکل جدي روبرو شده دلیل به
Soleimani(باشدها میهاي جانوري مذکور به دیگر زیستگاهدر پی تخلیه بخشی از گونه

Ziveh, 2010:11.(
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دریاچه ارومیهوازن بخش کشاورزي در حوضهتوسعه نامت-7-1-4
بویژه ها در نواحی پرمخاطره، اثر حوادث را در جوامع و گاهرشد جمعیت و گسترش سکونت

پذیري آسیب).Javani & Bostani, 2008:2(در کشورهاي درحال توسعه، افزایش داده است
شامدها شامل رسوم اجتماعی، در برابر پیشامدهاي احتمالی است، این پیتأمینمعنی فقدان به

ائل به باشد. این مسبازگشت و استثمار میهاي بیهاي جسمانی، هزینهبالیاي آسمانی، ناتوانایی
ها و از دست دادن مایملک خود فقرا ناگزیر از فروش داراییکهطوريبهزند تداوم فقر دامن می

باتوجه ).Chambers, 2008:134(داند گرپذیرتر میگردند و این امر فقرا را فقیرتر و آسیبمی
به این که روستاییان، فقیرترند و آگاهی الزم براي مقابله با مخاطرات را ندارند، میزان 

ها، آمادگی قبلی و پاسخگویی مناسب از ها نیز باالتر است. در مواجهه با بحرانپذیري آنآسیب
ضعیت موجود از جمله شناسایی سزایی برخوردار است و در این زمینه، شناخت وهاهمیت ب

هاي وارده پذیري و مداخله جهت کاهش آسیبمخاطرات، ارزیابی خطرات، تعیین میزان آسیب
وجود غیر این صورت خسارات ناشی از بحران بههاي ضروري است چرا که دربر جوامع گام

).Maleki & Nouripoor, 2014(شدت افزایش خواهد یافت آمده، در فرصت کوتاهی، به
هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان هایی از استاندر حوضه آبریز دریاچه ارومیه که شامل بخش

هزار خانوار زندگی 415میلیون روستایی در قالب بیش از 1,5باشد، بیش از غربی و کردستان می
کنند که در معرض مستقیم بحران زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه هستند و براي می

پذیر از جمله آب، خاك و گیاهان دارند. این مرار معاش وابستگی شدیدي به منابع آسیبا
ها، ظرفیت سازگاري کمی با آگاهی و کمبود زیرساختدالیلی همچون فقر، عدمروستائیان، به

پذیر کشورند که خطر آنها را بیش از دیگران واقع، جزو اقشار بسیار آسیباین بحران دارند و به
کند. مهمترین شاخص ارزیابی توسعه مصرف آب در بخش کشاورزي، میزان افزایش میتهدید

دازش ویژه با استفاده از پرهاي صورت گرفته بهباشد. بررسیاراضی فاریاب در سطح حوضه می
اي نشان دهنده افزایش قابل مالحظه سطح زیر کشت اراضی آبی در و تحلیل تصاویر ماهواره

بیشتر اراضی زیر کشت آبی حوضه در منطقه جنوبی دریاچه و همچنین باشد. سطح حوضه می
منطقه غربی آن متمرکز شده است.
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هاي اقتصاد توسعه، در فرایند تغییرات ساختاري و در مسیر گذر از بر اساس تمامی نظریه
طور مدام سهم نسبی بخش کشاورزي (به مفهوم عاماقتصاد بسته به اقتصاد باز کشاورزي باید به

کلمه) در اشتغال کل کاهش یابد و به موازات آن نرخ رشد این بخش افزایش یابد که حاصل 
گونه پتانسیلی براي ایجاد گیري توسعه است. لذا نه تنها بخش کشاورزي هیچاین اتفاق شکل

شدت هاي دیگر بهاشتغال نداشته بلکه باید سهم نسبی اشتغال کشاورزي در مقایسه با بخش
ا به حداقل ممکن برسد که این امر یعنی کاهش جمعیت فعال کشاورزي که در کاهش یابد ت

منزله شرط الزم ورود به مانده ماهیت بیکاري پنهان دارند بهتوسعه و یا عقبکشورهاي در حال
شود. بررسی سیر تحول ساختار اقتصادي کشورهاي پیشرفته و فرایند توسعه اقتصادي تلقی می

اي که در بسیاري از کشورهاي گونهاین واقعیت و ضرورت است، بهنمبیروشنیصنعتی به 
هاي بسیار پیشرفته امروزه سهم نسبی کشاورزي در اشتغال کل آنان از مرز صنعتی با کشاورزي

کند. بنابراین در شرایطی که بر اساس برخی آمارها هنوز حدود یک چهارم درصد تجاوز نمی2
ها باید در راستاي خش کشاورزي شاغل هستند برنامهدرصد) جمعیت فعال کشور در ب25(

اي گرفتار در پدیده بیکاري پنهان گونهتدارك جهت جابه جایی و انتقال نیروي کار مازاد و به
فعال باشند.

دریاچه ارومیههاي مختلف حوضه: میزان مصارف آب در بخش1نمودار شماره 

)http://ulrp.sharif.ir(



112 1397، پاییزژئوپلیتیک ـ سال چهاردهم، شماره سومفصلنامه_________________________

یماقل-8-1-4
ز اي اهاي موجود ناشی از پسروي و خشکی بخش مالحظهترین نگرانیبدون شک یکی از مهم

غبار نمکی در منطقه و وهاي فعال ایجاد گردارومیه، تبدیل شدن آن به یکی از کانوندریاچه
باشد. در شکل، مناطقی ازتبعات غیرقابل جبران ناشی از این موضوع در آینده نه چندان دور می

کیلومتري از دریاچه قرار دارند، نشان 500کیلومتري و 100کیلومتري، 75کشور که در شعاع 
ید هاي فعال تولداده شده است. متأسفانه در صورت تبدیل شدن این دریاچه به یکی از کانون

اي در معرض تهدید گرد وغبار ناشی از خشکی دریاچه ارومیه گرد و غبار جمعیت قابل مالحظه
,Urmia Lake Restoration Program(گیرندمیقرار  ترین همچنین یکی از مهم). 2015

رباشد. دزایی میاي از دریاچه ارومیه، بیابانخطرات جدي ناشی از پسروي سطح قابل مالحظه
یه، ارومیه به کویر ارومباشد که تبدیل دریاچه واقع تجربه تلخ دریاچه آرال مؤید این مطلب می

تواند باشد.دور از ذهن نمیچندان مسأله
: مناطق واقع در شعاع حرکتی طوفانهاي گرد و غبار احتمالی دریاچه ارومیه در شعاع 3نقشه شماره 

کیلومتري500و 100، 75

)http://ulrp.sharif.ir(
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عدم رعایت شاخص پایداري منابع آب تجدیدپذیر و افت تراز دریاچه ارومیه-9-1-4
هایی است که توصیف کننده بحران داشت آب به منابع تجدیدپذیر، یکی از شاخصدرصد بر

آب است. برداشت آب از چاههاي عمیق بیانگر پائین رفتن سطح آبهاي زیرزمینی در اثر برداشت 
,Mokhtarihashi(رویه آب استبی 2014: نظارت بر اجراي قوانین و توافقات در مورد ).69

تر از آبهاي زیرزمینی است. اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی آسانبرداشت از آبهاي سطحی 
:Fereshtehpour, 2016(بعد از سالها مشاهده شودتواند می شرایط کنونی دریاچه ).182

تجدیدپذیر حوضه و درصدي از منابع آب 70ارومیه در واقع حاصل اجراي سناریوي برداشت 
باشد. این سناریو منجر به این حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه میتأمینعدم تخصیص و 

متر باالتر از سطح دریا کاهش پیدا کند. در صورت 1270شده است که تراز دریاچه تا نزدیک 
تنها شاهد تثبیت درصدي از منابع آب تجدیدپذیر حوضه، االن نه20رعایت سناریوي برداشت 

بودیم، بلکه نسبت به تراز اکولوژیک نیز تراز ي خشکسالی میهاشرایط دریاچه حتی در دوره
دریاچه یک متر باال بوده است. البته الزم به ذکر است که اجرایی نمودن این سناریو، امري بسیار 

آب شرب و صنعت تنها در حدود یک میلیارد متر مکعب تأمیندشوار بوده و با توجه به اولویت 
20گرفت. نسبت به سناریوي برداشت بایست قرار مییآب در اختیار بخش کشاورزي م

تر درصد مصرف منابع آب تجددپذیر، سناریوي قابل قبول45درصد یا 40درصدي، سناریوهاي 
توانست مبناي مدیریت منابع آب حوضه قرار گیرد. در صورت اجرایی تري بوده و میو اجرایی

رسید که به مراتب از متر می1273نی به حدود کردن این دو سناریو، تراز دریاچه در شرایط کنو
باشد.تر میتر و مناسبقابل قبول1270تراز 

نبود برنامه آمایشی منسجم براي کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه-10-1-4
طورهبهاي توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، هر یک از بخش

هایی که در این حوضه فعالیت دارند، به اقدامات هاي سایر بخشبه برنامهاعتنا جداگانه و بی
هاي طور عمده در راستاي اهداف و فعالیتها بهپردازند. هرکدام از این بخشمورد نظر خود می

ها ها و سازمان متبوع خود و بدون هرگونه هماهنگی با سایر برنامهعمومی مربوط به وزارتخانه
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هاي رسانند. بسیاري از این فعالیتاري در این حوضه، اقداماتی را به انجام میهاي جو فعالیت
هاي محیطی این حوضه ناسازگار است. در ضمن ها و ظرفیتانتزاعی و نامنسجم، حتی با قابلیت

وسعت به نسبت کم این حوضه بر حساسیت و شکنندگی آن در برابر اقدامات ناهماهنگ و 
ک هاي اکولوژیها بدون توجه به ظرفیتها و جمعیتنتیجه، فعالیتتخریبی افزوده است. در 

ها هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، برکنار از تعامل با سایر بخشسرزمین، در هر یک از بخش
).The Iranian Department of Environment, 2008(استقرار یافته است

رویههاي بیسدسازي-11-1-4
صورتی بیمارگونه به غول خواند و بهمیاز رودها را خرافاتحفاظت،سدسازيتفکر

هاي اي در مدیریت منابع آب (سدسازيرویکرد سازه.پردازدهاي آبی میپیکرسـازي سازه
است. هاي اصلی خشکیدن دریاچۀ ارومیه بودهفراوان)، با به اسارت کشیدن رودها، یکی از علت

و کنترل آب ورودي به دریاچه یکی از فکه انحراگفتن توابر اساس مطالعات انجام گرفته می
عللی مانند کاهش بارش، افزایش .باشدآب دریاچه ارومیه میمهمترین عوامل کاهش سطح

;Agh N. et al., 2008کند (تشدید میاثر راندرجه حرارت و کاهش سطح آبهاي زیرزمینی ای

Hassanzadeh et al., متوسط در حوضه دریاچه ارومیه از سال رطوبهبارش سالیانه ). 2011
میلیمتر 440بیشترین مقدار میلیمتر گزارش شده است که در235حدود 2006تا سال 1967

رسیده است. کاهش بارش به2002میلیمتر در سال 150و به کمترین حد خود 1968در سال 
از آب حوضه دریاچه دست استفاده درفهمراه کاهش سطح آب زیرزمینی در این ناحیه و انحرا

داشت بایـد توجـهکاهش چشمگیري در سطح آب دریاچه ایجاد گردد.تادهنددست هم میبه
فراوانی آب و افزایش مصـرف و تقاضـا اي در تأمین منـابع آب، تـوهمکه ذات رویکرد سازه

رزي حتـی در کشـاوکه مطابق دفتر آمـار و فناوري اطالعات وزارتچنانرا در پـی داشـته،
104هـاي خشکسـالی و پـس از آن، تولیدات کشاورزي سیر صـعودي داشـته اسـت. سـال
بـرداري یـا در حـال سـاخت در حوضۀ آبریز ارومیـه وجـود بهـرهساخته شده، در حالسـد

که میلیارد متر مکعـب اسـت4تنظیم سالیانۀ این سدها حدود داد. مجمـوع حجـم آب قابـل
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رود)، تعداد بـرداري اسـت. فقـط بـررودخانۀ آجی چاي (تلخهاز نصف آن در حال بهرهبیش 
).Iran Water Resources Management Company, 2013(استسد احداث شـده22

نقش آزاد راه شهید کالنتري در خشک شدن دریاچه ارومیه-12-1-4
ارتباط بین شهرهاي ارومیه و تبریز احداث منظور سهولت این بزرگراه بر روي دریاچه ارومیه به

ده استفاده شآمریکاشده است. در احداث این پل از یکی از الگوهاي موفق پلی در دریاچه نمک 
اآمریکاست. این دریاچه که از بسیاري از جهات شبیه دریاچه ارومیه است، در ایالت یوتا در 

باشد با دریاچه ارومیه ولی اندکی کوچکتر میقرار دارد. این دریاچه داراي تناسب ابعادي برابر 
و از لحاظ عمق و غلظت نمک و جانداران نیز شبیه دریاچه ارومیه است و جالب اینکه در آن 

هاي خطرناك در ریزند. حذف گردنهها اغلب به قسمت جنوبی دریاچه میدریاچه هم رودخانه
سفر، ایمنی و آسایش مسافران و ارومیه عالوه بر کاهش زمان -جاده پرفراز و نشیب تبریز

کیلومتر 114سازد. احداث پل بر روي دریاچه، تبریز تا ارومیه را حدود گردشگران را فراهم می
تر کرده است. در این بزرگراه روزانه پنج هزار دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین رفت و کوتاه

هزار دالر صرفه600میلیون و 6کنند و با توجه به قیمت جهانی سوخت، ساالنه حدودآمد می
هاي اخیر انتقادات شدیدي نسبت به احداث خواهد داشت. اما طی سالدنبال بهجویی ارزي را 

بزرگراه شهید کالنتري مبنی بر عوارض این پدیده به دریاچه وارد شده است که افزایش سطح 
کاهش شوري آب در هاي جنوبی دریاچه و آب دریاچه در بخش جنوبی و زیر آب رفتن دشت

این قسمت و افزایش غلظت نمک در بخش شمالی از جمله این ادعاهاست. عدم بررسی و 
مطالعات الزم براي احداث جاده میان گذر، اثرات سوئی بر اکوسیستم دریاچه و ضرر و زیان 
هنگفت اقتصادي بر جاي نهاده است. در حال حاضر، غلظت نمک در دو نیمه دریاچه تغییر 

ست و عدم توازن آب ورودي و تبخیر در دو قسمت، نیمه شمالی دریاچه را در معرض کرده ا
دهد که احداث جاده مذکور اي نشان میخشک شدن قرار داده است. بررسی تصاویر ماهواره

گردش و پراکنش کهطوريبهگذاري عادي ایجاد کرده است تغییراتی در روند فرایند رسوب
اهد در آینده باید شکهطوريبههاي این جاده تغییر کرده است، دنهرسوبات پس از برخورد به ب
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,Aminian(تغییراتی عمده از جمله تبدیل دریاچه به دو دریاچه کوچک شمالی و جنوبی بود

2010.(

امنیتی خشک شدن دریاچه ارومیه-پیامدهاي سیاسی-2-4

ايهاي کتابخانهیافته-1-2-4
مطالعات ستاد احیاي دریاچه ارومیه، خشکی دریاچه موجب بر اساس تهدید طوفان نمکی:

گیري ریزگردهاي خطرناك در مواقع بستري مناسب براي شکلنهشت رسوبات نمکی و ظهور
شود. با توجه به جهت بادهاي غالب در منطقه که در مسیر هاي شدید میوزش طوفان

هرهاي ساحلی دیدگی شاحتمال آسیب، باشندغرب و غرب و جنوب شرق میجنوب
زیاد هاي نمکی بسیارارومیه در اثر طوفانغربی دریاچه شرقی و حتی شمالشرقی تا شمالحاشیه

گویاي قلعه و قالقاچیهاي میدانی و گفتگو با اهالی بومی ساکن در منطقه گورچیناست، بررسی
هاي بروز این پدیده مخرب بوده است. پدیده طوفان نمکی همچنین موجب تخریب زمین

هایی مانند آسم، سرطان و ... خواهد شد. کشاورزي و بروز بیماري
اد کافی آگاهی نبود سودلیل بهباتوجه به این که روستائیان، فقیرترند و همچنین فقر و بیکاري:

پذیري آنها نیز باالتر است. در مواجهه با الزم براي مقابله با مخاطرات را ندارند، میزان آسیب
برخوردار است و در این زمینه، سزایی بهآمادگی قبلی و پاسخگویی مناسب از اهمیت ها، بحران

پذیري شناخت وضعیت موجود از جمله شناسایی مخاطرات، ارزیابی خطرات، تعیین میزان آسیب
هاي ضروري است زیرا در غیر این هاي وارده بر جوامع گامو مداخله جهت کاهش آسیب
شدت افزایش خواهد ان به وجود آمده، در فرصت کوتاهی، بهصورت خسارات ناشی از بحر

ا کاهش یافت و بشدت بهري یبا خشک شدن دریاچه چاد ماهیگیافت. بر اساس گزارش فائو
تغییر شرایط آب و هوایی و اثرات مخرب آن بر کشاورزي منطقه و در نتیجه افزایش فقر و شیوع 

براساس مهاجرت به نواحی دیگر شدند. همچنینهاي گوناگون، مردم منطقه ناچار به بیماري
افت سطح آب دریاچه آرال باعث از بین مطالعات تطبیقی انجام شده مشخص شده است که 

هاي مرتبط با ماهیگیري و خشک و متروك شدن دو بندر موینیاق در ازبکستان و رفتن فعالیت
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هزار شغل از بین 60مراه آرالسک در قزاقستان گردید و صنعت شیالت در این دو بندر به ه
کاهش فعالیتهاي اقتصادي منطقهناپذیر اقتصادي و اجتماعی به بار آورد.هاي جبرانرفت و هزینه

موجب افزایش بیکاري، کاهش درآمد اهالی بومی و در نتیجه افزایش فقر خواهد شد.
ه ارومیه خشک شدن دریاچدهد که نشان می1389تحقیقات سلیمانی زیوه در سال مهاجرت:

شود، که کمترین باعث از بین رفتن هزاران هکتار عرصه کشاورزي در حوزه این دریاچه می
شرقی هاي آذربایجانمیلیون نفر در استان3پیامد ناشی از این اتفاق بیکار شدن و کوچ نزدیک به 

.و غربی است
دهد که نشان می1393زاده و دیگران در سال تحقیق دیگري از ابراهیمتعطیلی صنایع تبدیلی:

هاي عمیق هاي کشاورزي حوزه دریاچه ارومیه که در اثر خشک شدن چاهبا از بین رفتن زمین
کارخانه صنایع تبدیلی تنها در استان آذربایجان 34هاي کشاورزي اتفاق افتاده تعطیلی در زمین

جا خواهد ، فرهنگی بهصادي، صنعتی، اجتماعیها از اقتي در همه حوزهناپذیرجبرانغربی اثرات 
.شودو موجب مهاجرت اجباري روستائیان و حاشیه نشینی در اطراف شهرها میگذاشت

خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردشگري این منطقه تأثیرتحقیقات متعددي در زمینه گردشگري:
انجام شده است که حاکی از وخیم شدن وضعیت گردشگري با خشک شدن دریاچه ارومیه 

عالوه اند که مدعی شده1393د. اصغري سراسکانرود با همکاري محققان دیگر در سال باشمی
اقتصادي و اجتماعی منطقه اثرگذار است خشک شدن دریاچه ارومیه بر محیط،بر محیط طبیعی

دریاچه شاهد تخریب اقامتگاههاي اخیر با تداوم روند صعودي کاهش آبنحوي که در سالبه
محلی و هاي ساحلی، بیکاري ساکنانکونی، تخریب زیرساختسریحی و مهاي تفها، مجتمـع

تاهاي حاشیه دریاچه، کاهش ورود گردشگران، کاهش درآمد دریافتی سمهاجرت ساکنین رو
باشد. با پسروي آبصنعت گردشگري و درنهایت فشار تقاضا بر مقاصد مجاور میمنطقه از

ي این دریاچه با مشکل مواجه شده و دیگر گذاري در بخش گردشگردریاچه ارومیه سرمایه
ساخت امکانات گردشگري دریایی در این منطقه مفهومی ندارد. 

هاي خشک شده در جهان و مطالعات تطبیقی انجام گرفته در مورد دریاچهشیوع انواع بیماري:
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بیماري دهنده این مطلب است که شیوع انواعمطالعات محققان و ستاد احیاي دریاچه ارومیه نشان
در این منطقه با خشک شدن دریاچه ارومیه امري محتمل است. افزایش نرخ مرگ ومیر نوزادان، 

هاي سیستم هاي تنفسی، آسیبخونی، بیماريکاهش وزن نوزاد هنگام تولد، بلوغ دیررس، کم
ن ها هستند. همچنین ایهاي عفونی از جمله بیماريایمنی، تغییرات عصبی و رفتاري و بیماري

اعتمادي عمومی نسبت به عملکرد حکومت، هاي اجتماعی، بیمطالعات مؤید بروز ناهنجاري
شود.اي و حاشیه نشینی میچالش در مدیریت فضاي منطقه و درگیري قومی، طایفه

هاي میدانییافته-2-2-4
ن، وسیله آاي طراحی گردید و بهبراي شناسایی پیامدهاي خشک شدن دریاچه ارومیه، پرسشنامه

هاي مختلف گرفته شد. نظرات صاحب نظران در حوزه
اي هزیستی در رشتهنفر از اساتید و فعالین محیط100گویه بود که 17پرسشنامه مشتمل بر 

ها به مختلف علوم جغرافیایی، محیط زیست، علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی و سایر رشته
یر بود:آن پاسخ دادند. ترکیب جامعه آماري به شرح ز

نفر 40نفر با مدرك دکتري، 52نفر زن، 32کنندگان پرسشنامه مرد و نفر از تکمیل68
نفر از تکمیل کنندگان پرسشنامه با 62اند. نفر کارشناسی بوده8بامدرك کارشناسی ارشد و 

نفر سایر 16نفر اقتصاد و 2نفر محیط زیست، 11سیاسی، نفر علوم6مدرك علوم جغرافیایی، 
اند. درك دانشگاهی داشتهم
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Tهاي میدانی با استفاده از آزمون نتایج یافته:1جدول شماره 

ها گویه تعداد میانگین انحراف معیار
میانگین انحراف 

استاندارد 
کاهش رفاه مردم  100 4,4400 89126. 08913.

محروم شدن انسانها از زیستن در مکان مورد 
عالقه

100 4,1100 93090. 09309.

یافته افزایش بزهکاري و جرایم سازمان 100 4,0500 82112. 08211.
تهدید طوفان نمکی 100 4,5800 75452. 07545.
افزایش بیکاري  100 4,2300 73656. 07366.

تعطیلی صنایع تبدیلی 100 3,8800 92420. 09242.
افزایش فقر و نابرابري 100 3,9400 89691. 08969.

اعتمادي عمومی نسبت به عملکرد حکومت بی  100 4,3300 89955. 08996.
چالش در مدیریت فضاي منطقه  100 4,2100 86801. .08680

اي درگیري قومی و طایفه 100 4,5700 60728. 06073.
حاشیه نشینی  100 4,0900 87727. 08773.

کاهش ورود گردشگر 100 4,4400 74291. 07429.
منطقهدرع بیماريشیوع انوا 100 3,9800 1,00484. 10048.

کاهش ضریب امنیت ملی 100 3,9700 85818. 08582.
آسیب به یکپارچگی و توسعه ملی  100 3,9900 83479. 08348.

هاي معارض و مخالف نظام تقویت گروه 100 3,8500 93609. 09361.
تهدید موجودیت ملی، بقاي کشور و تضعیف 

قدرت ملی 
100 3,7300 94125. 09413.

و حد متوسط نیز 99ها دست آمده از پرسشنامه، درجه آزادي براي تمام گویههبر پایه نتایج ب
ها به ترتیب زیر است: براي همه گویهHباشد. فرض می3

: µ ≤ 30Hفرض رد
: µ ≥ 31Hید یفرض تا

، باشدمیبیشتر 3ها از حد متوسط یعنی دست آمده براي هریک از گویههاز آنجا که میانگین ب
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شود.  میتأییدشود و فرضیه اول و دوم ید نمییتاH0بنابراین 
ها به شرح زیر است:دست آمده براي هریک از گویههمیانگین ب

H1: µگر باشد که بیانمی4,4400دست آمده همیانگین ب،براي گویه کاهش رفاه مردم ≤ 3

باشد.میتأییدفرض 
دست آمده  همیانگین ب،محروم شدن انسانها از زیستن در مکان مورد عالقهبراي گویه 

H1: µگر که بیان4,1100 باشد. میتأییدفرض 3 ≥
باشد می4,0500دست آمده همیانگین ب،یافتهبراي گویه افزایش بزهکاري و جرایم سازمان

H1: µگر که بیان باشد.میتأییدفرض 3 ≥
باشد می4,5800دست آمده  همیانگین ب،ریزگردهاهاي نمکی و تولیدگویه تهدید طوفانبراي 

H1: µگر که بیان باشد.میتأییدفرض 3 ≥
H1: µگر باشد که بیانمی4,2300دست آمده همیانگین ب،براي گویه افزایش بیکاري ≤ 3

باشد.میتأییدفرض 
H1: µگر باشد که بیانمی3,8800دست آمده هگین بمیان،تعطیلی صنایع تبدیلیبراي گویه  ≤ 3

باشد.میتأییدفرض 
H1: µگرباشد که بیانمی3,9400دست آمده همیانگین ب،براي گویه افزایش فقر و نابرابري ≤ 3

باشد.میتأییدفرض 
4,3300دست آمده همیانگین ب،اعتمادي عمومی نسبت به عملکرد حکومتبراي گویه بی

H1: µگر باشد که بیانمی باشد.میتأییدفرض 3 ≥
باشد که بیانمی4,2100دست آمده همیانگین ب،براي گویه چالش در مدیریت فضاي منطقه

H1: µگر  باشد.میتأییدفرض 3 ≥
گر باشد که بیانمی4,5700دست آمده همیانگین ب،ايبراي گویه درگیري قومی و طایفه

H1: µ باشد.میییدتأفرض 3 ≥
H1: µگر باشد که بیانمی4,0900دست آمده همیانگین ب،نشینیبراي گویه حاشیه ≤ 3

باشد.میتأییدفرض 
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گر باشد که بیانمی4,4400دست آمده همیانگین ب،کاهش ورود گردشگربراي گویه 
H1: µ باشد.میتأییدفرض 3 ≥

گر باشد که بیانمی3,9800دست آمده هگین بمیان،منطقهدرشیوع انواع بیماريبراي گویه 
H1: µ باشد.میتأییدفرض 3 ≥

گر باشد که بیانمی3,9700دست آمده همیانگین ب،براي گویه کاهش ضریب امنیت ملی
H1: µ باشد.میتأییدفرض 3 ≥

باشد که می3,9900دست آمده همیانگین ب،براي گویه آسیب به یکپارچگی و توسعه ملی
H1: µگر یانب باشد.میتأییدفرض 3 ≥

باشد می3,8500میانگین بدست آمده،هاي معارض و مخالف نظامبراي گویه تقویت گروه
H1: µگر که بیان باشد.میتأییدفرض 3 ≥

دست همیانگین ب،براي گویه تهدید موجودیت ملی، بقاي کشور و تضعیف قدرت ملی
H1: µگر باشد که بیانمی3,7300آمده باشد.میتأییدفرض 3 ≥

با شهروندان ساکن ارومیه، مشاهدات عینی اي، مصاحبههاي کتابخانههمچنین عالوه بر یافته
نگارندگان از دریاچه ارومیه و روستاهاي اطراف آن و مصاحبه با کشاورزان روستاهاي اطراف 

ب منتشر شده توسط دریاچه، مصاحبه با مسئولین استانی آذربایجان غربی و شرقی، مطال
هاي مشابه وضعیت دریاچه ها و مطالعات تطبیقی انجام شده با دریاچهها و روزنامهخبرگزاري

باشد. فرضیه اول و دوم میتأییدگر ارومیه، بیان

گیريتحلیل و نتیجهتجزیه و -5
ان، مدیران رپس از پیروزي انقالب اسالمی ایران و بویژه پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ای

کشور با بازگشت تعداد زیادي از نیروهاي رزمنده به شهرهاي خود مواجه شدند که نیاز به کار 
هاي ناشی از جنگ بود و این امر داشتند. از سوي دیگر دولت سازندگی درصدد بازسازي خرابی

داد. را نمیتنهایی کفاف این امر نیاز به درآمد و بودجه سنگین داشت که صادرات نفت و گاز به
هایی که ها و دستگاهلذا نیاز به درآمدهاي غیرنفتی و اشتغال زایی بود. به همین سبب وزارتخانه
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جاد مأموریت یافتند تا عالوه بر ای،زایی و تولید درآمد غیرنفتی در کوتاه مدت داشتندتوان اشتغال
هاي اجرایی کشور، وزارت اشتغال، درآمدهاي غیرنفتی کشور را افزایش دهند. در میان دستگاه

کشاورزي مسئول اصلی این امر شد. لذا مدیران بخش کشاورزي اقدام به تشویق اهالی بومی به 
هاي مختلف قانونی دادندافزایش کشاورزي و زیر کشت بردن اراضی زیادي از کشور را با روش

ی موات به کشاورزي، هاي کشاورزي کم بهره و بلند مدت، تغییر کاربري اراضاز جمله ارائه وام
رویه سطح زیرکشت از طریق واگذاري اراضی موات براي کشاورزي، ارائه مجوز اقزایش بی

ر الگوي کشت و.... در کنار آن هاي زیرسطحی، تغییهاي سطحی و سپس آببرداشت از آب
مآب مورد نیاز بخش صنعت و کشاورزي انجاتأمینرویه و فراتر از نیاز به بهانه سازي بیسد

هاي زیرزمینی رویه از آبرویه و برداشت بیهاي عمیق بیها و حفر چاهشد که این سدسازي
له بحرانئموجب تسریع در فرایند خشک شدن دریاچه ارومیه شد. تغییر الگوي کشت دیگر مس

آفرین در این منطقه بود. مزارع سنتی بادام و انگور تبدیل به مزارع سیب، هلو و محصوالتی 
ی، رویه از منابع آبی رو و زیرسطحبراي تولید آنها نیاز به آب زیادي هست. برداشت بیشدند که

موجب تخریب خاك و نشست زمین شد. 
رویه ها در اثر برداشت بیهاي کشور و ایجاد فروچالهگرچه نشست زمین در بسیاري از دشت

نابع آب زیرزمینی کشور هاي هرچند حداقلی از عمق فاجعه وضعیت ماز منابع زیرزمینی نشانه
صورت عیان هاي کشور بهها و رودخانهباشد، اما خشکی و از بین رفتن بسیاري از تاالبمی

باشد. وضعیت کنونی دریاچه نشانگر وضعیت نابسامان سرزمین ایران از لحاظ منابع آبی می
میه پیامدارومیه، شاخص مناسبی براي درك عمق این مسأله است. شرایط کنونی دریاچه ارو

ه رویه از منابع آب تجدیدپذیر حوضتوسعه نامتوازن و ناپایدار در حوضه آبریز آن و برداشت بی
هاي باشد. مجموعه عوامل انسانی و طبیعی مختلف مانند اجراي طرحدر دو دهه اخیر میبویژه 

گوناگون توسعه منابع آب، توسعه روزافزون بخش کشاورزي، تغییر الگوي کشت و تولید
وري پایین مصرف آب و عدم حفاظت مؤثر از منابع محصوالت پرآب بر در سطح حوضه، بهره

ها زیست محیطی و اکولوژیکی حوضه و از طرف دیگر نوسانات اقلیمی و کاهش میزان بارش
همراه حوضه چنین شرایطی را براي پهناورترین دریاچه داخلی ایران بهحدر سطها و رواناب
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ارت بهتر عدم جریان آب کافی به دریاچه در سالیان اخیر منجر به تشدید روند عبداشته است. به
کاهش تراز دریاچه و کاهش سطح و حجم آن گردیده است. 

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه با تمام جوانب زمین شناسی، اقتصادي، اجتماعی، 
شده و روند نزولی طی کردهمنابع آب، هوا، اقلیم و ... در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر 

است. در نتیجه ادامه پذیرش اثرات منفی در هر اکوسیستم طبیعی، در انتها به تخریب آن 
االي هاي جدید با پتانسیل بشود که این امر تبعاتی چون ایجاد اکوسیستماکوسیستم منجر می

اچه ارومیه و همراه خواهد داشت. وضعیت دریزیست پیرامونی را بهایجاد تخریب بر محیط
طور که در حال حاضر بسیاري از باشد؛ همانهاي اطراف آن نیز خارج از این قاعده نمیتاالب

ي آن مختل اهاي حاشیهاجتماعی دریاچه ارومیه و تاالب-کارکردهاي اکولوژیکی و اقتصادي
وامعتنها طبیعت منطقه، بلکه معیشت جگردیده و خسارت محسوس و نامحسوس این اختالل نه

قرار داده است.تأثیرانسانی محلی را نیز تحت 
دست آمده در این پژوهش، تداوم روند خشکی دریاچه ارومیه خسارات و بر اساس نتایج به

هاي بسیاري را بر سالمت و بهداشت ساکنین حوضه و معیشت آنها، تخریب اکوسیستم آسیب
هاي اجتماعی واهد داشت. چالشهمراه خو کشاورزي حوضه (تخریب اراضی و باغات) را به

مانند افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرهاي بزرگ نیز از جمله آثار محتمل تداوم وضعیت 
ی از هاي نمکراه افتادن طوفانبویژه باشد. تولید و تشدید ریزگردها کنونی دریاچه ارومیه می

مت ساکنین مجاور دریاچه سالشدت بهجمله پیامدهاي مستقیم خشکی دریاچه ارومیه است که 
اي در حوضه آبریز کند. درگیري قومی و طایفههاي همجوار آنها را تهدید میو حتی استان

د. باشبینی در صورت تشدید وضعیت خشکی دریاچه ارومیه میدریاچه ارومیه پیامد قابل پیش
به عملکرد تاعتمادي نسبتعطیلی صنایع تبدیلی، بیکاري و تشدید فقر و در راستاي آن بی

هاي هاي شهري و همچنین افزایش تحرکات گروهحکومت منجر به اعتراضات و شورش
تواند ها در ایران میگاهرا باعث خواهد شد. بنابراین تخریب بنیادهاي اساسی زیستطلبتجزیه

یاسی که مهمترین پیامدهاي سحاضرنشان داد پیامدهاي ژئوپلیتیکی در آینده به بار آورد. پژوهش
هاي امنیتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه به ترتیب اهمیت عبارتند از: افزایش درگیري



124 1397، پاییزژئوپلیتیک ـ سال چهاردهم، شماره سومفصلنامه_________________________

اعتمادي عمومی نسبت به عملکرد حکومت، چالش در مدیریت فضاي اي، بیقومی و طایفه
هاي اجتماعی، آسیب به یکپارچگی و توسعه ملی، نشینی، توسعه ناهنجاريمنطقه، افزایش حاشیه

هاي معارض و مخالف نظام، ب امنیت ملی، افزایش فقر و نابرابري، تقویت گروهکاهش ضری
تهدید موجودیت و تضعیف قدرت ملی.

قدردانی-6
دانند از معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و همه مدیران و نگارندگان بر خود الزم می

مکاري الزم را مبذول دریاچه ارومیه که در انجام این پژوهش همحلی در حوضهکارشناسان 
داشته باشند. رااند، کمال تشکر داشته
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