
 9316 زمستان ،85شماره                                                                        ترویجی محیط زیست           فصلنامه علمی 
 

1 
 

 

 

 و یعیطب زیستی محیطریپذبیآس بر هیاروم اچهیدر یخشک اثرات یبررس

 رامونیپ هیناح یانسان

 
 

 

 2 ، ایوب معروفی*1یفن زهره

 

  تهران ،یدبهشتیشه دانشگاهو آمایش  یانسان یایجغراف گروه اریدانش -*1
 ، تهرانریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتیدانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه -2
 

  

 

 

 چکیده
 که اینطوریآید. بهتغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین از جمله مهمترین مشکلات انسان در چند دهه اخیر به حساب می

وجود در ایران از محیطی مهای زیستگذاشته است. بحرانصورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی انسان تاثیر زیادی تغییرات به

پذیری طبیعی و انسانی شده است. ها باعث بروز مخاطرات و آسیبها و دریاچهجمله کمبود بارش، خشک شدن رودها، تالاب

 و انسانی نقشتواند در ایجاد مشکلات و مخاطرات طبیعی عنوان یک بحران ملی میدر این میان خشک شدن دریاچه ارومیه به

 احیهن انسانی و طبیعی پذیریآسیب و مخاطرات بر ارومیه دریاچه خشکی اثرات مهمی را بازی کند. در این مقاله به بررسی

ری آوها و مراکز مربوطه جمعهای پژوهش از سازمانتحلیلی است. داده –پیرامون پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی 

های این پژوهش نشان بینی( تجزیه و تحلیل شده است. نتایج و پیشGISسیستم اطلاعات جغرافیایی )افزار وسیله نرمشده به

های های کشاورزی و گونهمیلیون نفر در پیرامون دریاچه ارومیه، وجود باغات، زمین 3دهد که با توجه به سکونت بیش از می

زیست در این ناحیه با مشکلات جدی نت و سلامت محیطمتنوع جانوری و گیاهی، در صورت خشکی کامل این دریاچه سکو

 های قومی و اجتماعی در منطقه خواهد شد.شود و از بین رفتن منابع غذایی و حیاتی باعث بروز تنشمواجه می
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 مقدمه
انقلاب فناوری از جمله شکافتن اتم، قدم نهادن آدمی بر 

روی کره ماه و انجام پیوند قلب انسان، باعث به وجود آمدن 
زیستی شده است. برای سابقه خودکشی محیطخطر بی

محیطی محدود به های زیستهای طولانی سیاستسال

عملیات حفاظتی بود که بر توسعه هوشمندانه و استفاده از 

کرد. در گذشته، کلماتی مانند منابع طبیعی تاکید می
های جانوری عمومیت پیدا نکرده و آلودگی و انقراض گونه

 ,Muskie) اغماض قرار گرفته بودمفهوم اکولوژی مورد 

 مصرف و سوداگرانه هایاندیشه و گسترش رشد (.1992

 افزایش جمعیت صنعتی، هاییفناور و انرژی، مواد فزاینده

 افزایش آن، هایخواست و نیازها تأمین به توجه لزوم و

 طبیعت، بر انسان و چیرگی تشدید فقر گاه و رفاه سطح

مقوله  اوضاع، این تداوم و داشته پی را در آن فروسایی
 مواجه جدی هایچالش با آن در مفهوم فراگیر را زیست

 (.9831)کاویانی راد،  است ساخته

 معتقد انگلیسی معروف شناسجمعیت و کشیش مالتوس،

 رودمی پیش تصاعد هندسی صورتبه جمعیت رشد که بود

 حسابی تصاعد شکل به زندگی امکانات رشد کهدرحالی

 تزلزل ایجاد جز نبود چیزی تناسب این عدم حاصل است.

امنیت  تهدید طورهمین و اکولوژیکی پایداری خصوص در
 انبوه تولید افزایش به نیاز جمعیت ژئوپولیتیکی. افزایش

 با همکاری داری،سرمایه نظام در را صنعتی کالاهای

 تولید( و ابزار و سرمایه )صاحبان خصوصی بخش مشترک

 از ناشی اجتماعی هایکنترل بحران جهت دولتی بخش

ساخت. می ضروری پیش از بیش زندگی جدید شرایط

 ایجاد به منجر حال، به تا گذشته از چنین روندی تداوم

طور همین و اکوسیستم در جبرانی و غیرقابل منفی عوارض
 موجود منابع ساختن تهی و کاهش قبیل از زمین اتمسفر

 های زیرزمینی، آب سطح رفتن پایین خاک، درسطح

 شهرهای هوای آلودگی گیاهی، و جنگلی پوشش نابودی

)بابااوغلی،  است گردیده...و ازون لایه تهدید و بزرگ

9812.)  

های اخیر محیطی که در سالترین منابع زیستاز جمله مهم

ا هاند، منابع آبی و دریاچهدر ایران مورد تخریب قرار گرفته

در معرض نابودی و خشک  طور روزافزنیباشند که بهمی

اند. ناگفته پیداست که خشک شدن منابع شدن قرار گرفته

ها نه تنها بر حیات گیاهی و جانوری پیرامون آبی و تالاب
گذارند بلکه بر روی تغییرات جمعیتی و بروز خود تاثیر می

های اجتماعی منطقه اطراف اعم از مراکز مشکلات و بحران

ه توان گفت کرو میباشند. از اینروستایی و شهری موثر می
ها خشک شدن منابع محیطی و در راس آنمسائل زیست

توانند منبع و های سطحی و زیرزمینی میآبی و کاهش آب

منشاء آسیب طبیعی و انسانی باشند که این مسئله منجر 

به خطر افتادن حیات در منطقه و کاهش امنیت ملی خواهد 
ها و مشکلات روز بحرانهمین دلیل توجه به بشد. به

 های عنوان نتیجه بحراناحتمالی انسانی و طبیعی به

 باشد.محیطی از اهمیت وافری برخوردار میزیست
 گوشه در جهان، شور دریاچه دومین عنوانبه ارومیه دریاچه

به  حوضه دریاچه است. گرفته قرار ایران غربیشمال

 کل از درصد 90/8مربع،  کیلومتر 02555مساحت 

در  نفر میلیون 0از  بیش شود ومی شامل را کشور مساحت
 تعدیل به دریاچه وسیع هستند. پهنه آن ساکن حاشیه

 برای مناسب آن را و کرده کمک منطقه میکروکلیمای

 91طریق  از دریاچه نیاز مورد است. آب کشاورزی ساخته
 دریاچه آبی تراز حفظ و برای شودمی تأمین دائمی رودخانه

 آب مترمکعب میلیارد 9/8حداقل حدود  سالیانه ارومیه

 هایفعالیت دهه گذشته، طی دو .بود خواهد موردنیاز

 طبیعی منابع بر را فزایندهای فشارهای غیرپایدار انسانی
 هایفعالیت نموده است. تشدید ارومیه اعمال دریاچه حوضه

 روی بر پل میانگذر احداث آبی، منابع توسعه کشاورزی،

 گرم  855از  بیش به شوری میزان ارومیه، افزایش دریاچه

 تروخیم باعث اخیر خشکسالی هایدوره همراه به لیتر در

که جمعیت انسانی است. با توجه به این شده شدن اوضاع

کنند زیادی در محدوده پیرامون دریاچه ارومیه زندگی می

شرقی و های آذربایجانهای استانو معیشت سکونتگاه
غربی بیشتر بر کشاورزی و دامداری استوار است، ربایجانآذ

های شدن کامل دریاچه و وقوع بحراندر صورت خشک

محیطی و اکولوژیکی اقتصاد این منطقه با مشکلات زیست
رو خواهد شد. هدف این پژوهش، بررسی بهبزرگی رو
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 پیرامون ناحیه انسانی و طبیعی پذیریآسیب و مخاطرات

ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه در دو استان آذربایجان 

های پژوهش نیز عبارتند از: است. سؤالشرقی و غربی بوده 
وضعیت سکونت پیرامون دریاچه ارومیه، چگونه متاثر از آن 

است؟ خشک شدن دریاچه ارومیه چه مخاطرات طبیعی 

 هایذیریپآسیب داشت؟ خواهد و داشته همراهبه منطقه برای
 هایانسانی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه به چه شیوه

 ها نیز عبارتند از:شوند؟ فرضیات متناظر آنظاهر می

خشکی دریاچه ارومیه سبب کاهش جمعیت و  .9

تغییر الگوی سکونت در دو طرف دریاچه شده 
 است.

خشک شدن دریاچه ارومیه سبب بروز مخاطرات   .2

های کشاورزی، طبیعی مانند از بین رفتن زمین
تلف شدن باغات، کاهش مرتع و بادهای حامل 

 نمک شده است.

های قومی، اعتراضات ای، تنشهای تودهمهاجرت .8

العلاج از جمله های صعبمردمی و بروز بیماری

های انسانی است که در صورت خشکی آسیب

 کنند. کامل دریاچه ارومیه بروز پیدا می

 

 محدوده مورد مطالعه

از نظر تقسیییمات جغرافیایی رسییمی کشییور محدوده مورد 
مطالعه تحقیق شیامل دو استان آذربایجان شرقی در شر  

درییاچیه ارومییه و اسیییتان آذربایجان غربی در غرب این 

 10٬119 شرقی آذربایجان استان باشد. مساحتدریاچه می

 اسییتان یازدهمین جهت، این از که اسییت مربع کیلومتر
 دو اتصال محل استان این. شیودمی محسیوب ایران بزرگ

 زاگرس و البرز یعنی ایران، هایکوه اصلی و مهم کوه رشته

 مرکز. اسییت سییهند کوه قله آن، نقطه بلندترین و اسییت
همچنین  .است تبریز شهرکلان شیرقی، آذربایجان اسیتان

 کیلومتر 8۳٫501 استان آذربایجان غربی با مساحتی برابر

 و شودمی محسوب کشیور بزرگ اسیتان سییزدهمین مربع

 .دهدمی تشکیل را کشور کل مساحت درصد 2٫20
 

 

 منبع: نگارندگان محدوده مورد مطالعه -1شکل 
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 تحقیقروش 

شد. باتحلیلی می –روش تحقیق در این پژوهش توصییفی 

های توصیفی و که جهت بررسیی موضیوع از روشبه طوری
شییود. برای این منظور ابتدا با مطالعه تحلیلی اسییتفاده می

انسیییانی محدوده مورد مطالعه، کلی وضیییعیت طبیعی و 

شیرایط دریاچه ارومیه و نواحی پیرامونی آن در دو اسییتان 

شیود. سییجه جهت غربی و شیرقی بررسیی می آذربایجان
های تحلیلی که دسیییت آمده از روشهیای بهتحلییل داده

باشد، استفاده های فضیایی و غیرفضیایی میشیامل تحلیل

آماری رسمی کشور  های این پژوهش از مراکزشود. دادهمی
آوری های تولید شییده توسییط نهادهای موثق جمعو نقشییه

نرم شیده اسیت. هم چنین جهت تحلیل فضیایی مسئله از 

و ابزارهای مختلف آن بهره گرفته شده است.  ArcGISافزار 

و  Arcsceneکه از امکانات سیییه بعدی در محیط طوریبه
منطق بولین جهیت سییینجش توزیع فضیییایی جمعیت و 

های اراضیی در منطقه مورد مطالعه اسییتفاده شییده بریکار

 است. 

 زیستمدیریت محیط

کیه تحیت تییأثیر  طورهمیانموجودات زنیده در هر محیط 

زیسییت خود قرار عوامل و شییرایط طبیعی حاکم بر محیط
زیسیییت خود را متأثر دارنید در بسیییییاری از موارد محیط

از آغاز حیات یژه درباره انسان که وبهسیازند، این موارد می

کنون درصییدد ایجاد تغییر در طبیعت بوده اسیییت خود تا
 کاملاً مصدا  دارد. 

انسیان امروزه در مقایسیه با نیاکان خود و سایر موجودات 

زنیده از موجودی مغلوب بیه موجودی غیالیب بر طبیعیت 
تبیدیل شیییده اسیییت و روز به روز بر دامنه تأثیرات او بر 

برداری بیش ی مثال بهرهشیود. برازیسیت افزوده میمحیط

از حید از منیابع آب و خیاک و مانند آن از جمله تغییراتی 

اسیییت که بر هم خوردن تعادل زیسیییتی دریاها، انهدام و 
های گیاهی، فرسیییایش خاک، آلودگی آب، یشروتخریب 

زایی و نیابودی حییات جانوری را به دنبال خواهد بییابیان

م از کشییاورزی، های انسیانی اعطور کلی فعالیتداشیت. به
صییینعتی، خدماتی، حمل و نقل و غیره هر کدام به نوعی 

زیسییییت موجیب برهم خوردن تعییادل موجود در محیط

گردند. انهدام یا تخریب و آلودگی دو چهره آشکار و دو می

ا هپدیده مهم ناشییی از اثرات منفی تغییر در اکوسیییسییتم

ظم نباشند. بدین معنی که انسان یا از طریق برهم زدن می
ا ها موجبات تخریب محیط را فراهم میاکوسیستم ی آورد و 

که با تخلیه مواد آلوده کننده در آن سلامت خود و سایر این

  (.9832)سرمست،  اندازدموجودات را به خطر می
 ترکیب زیسییت و محیط کلمه دو از زیسییتمحیط عنوان

 محل زندگی و جایگاه به معنای فارسی در که است یافته

 فرآیند که چهآن از اسییت عبارت زیسییتمحیط .اسییت

در  با آن و گرفته فرو خود در را آن کرده، احاطه را زیستن
 توانمی آیا این تعریف به توجه با .دارد قرار متقابل کنش

 تعیین نمود؟ آیا زیسییت محیط برای مشییخصییی مرزهای

 آیا است؟ میسر خاک و هوا از استفاده بدون حیات فرایند

 غذایی توان موادمی خاک، از منطقی برداریبهره بیدون

را  تزاید به رو جمعیت سییالم تغذیه امکان و نمود تولید

 شیییود کهمی مشیییاهده ترتیب فراهم سیییاخیت؟ بدین

 هم و انسان گیرد، هممی بر در را چیز همه زیسیتمحیط

 شییود، در کلیهمی شییامل را دو این هم رابطه و طبیعت

 .شییودمی متاثر آن از نیز و داشییته تاثیر بشییر هایفعالیت

 از لحاظ چه و لغوی نظر از چه زیسیییت،محیط مفهوم

می خاکی کره حیاتی فضیای کل در برگیرنده آن، واقعیت

 درون که در است زیسیتمحیط این دیگر بیان باشید، به

اسییییت  داده جییای را گیونییاگون هییایخیود میحیییط

(www.niazemarkazi.com.) 
 دهه دو در جهان زیستمحیط وضیعیت بر گذرا نگرشیی

 بر مخرب انسانی اثرات فقط نه که دهدمی گذشیته نشان

 بغرنج و حاد مسییائل بلکه نیافته زیسییت کاهشمحیط

 پارگی زیستی،تنوع کاهش شدید جو، آلودگی مانند جدید

 افزایش زمین، کره گرم شدن و ایگلخانه پدیده ازون، لایه

 اثرات و شیییدید اقلیمی تغییرات ها،اقیانوس آب سییطح

 نیز همانند ایران در و اسییت نموده بروز متعدد و مختلف

 مناسب روابط موجب تغییر به دلایل گوناگون ملل، سیایر

 این .گردیده اسییت خود اطراف زیسییتمحیط با انسییانی

بر  نظییارت و کنترل اعمییال عییدم علییت بییه تیغییرات
در چند  (.9819)رحمتی،  است شده حادث زیستمحیط
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زیست و مسایل مربوط به آن بسیار مهم سیال اخیر محیط

محیطی و که مسییایل زیسییتتلقی شییده اسییت تا جایی

عنوان منابع محیطی در اکثر اوقیات بهتهیدییدات زیسیییت
اند که ناشیییی از اهمیت مقوله سییییاسیییی تحلیل شیییده

امروزه  (.Chaturvedi,1998) زیست و شرایط آن داردمحیط

تعاقب آن تهدیدات، های بسیار مهم امنیت و میکی از طیف
 و )انسییانی محیطیمحیطی و زیسییت قالب مخاطرات در

 مخاطرات هایشاخص جمله یافته است؛ از نمود طبیعی(

شییییوع  مخدر، مواد رویه،بی هیایمهیاجرت توان بیهمی

 کشییتار هایسیلا  ای،گلخانه گازهای فراگیر، هایبیماری

 تروریسییم، یافته، های سییازمانبزهکاری و انبوه، تبهکاری

گسییترش  و اقلیمی تغییرات کمیاب، منابع سییر بر سییتیز

 به تهدیدات، این .کرد اّب( اشیییاره )هوا، زمین، آلودگی

تهدیدات  با قیاس در که کُندی کارکرد و سییرشییت علت

 طلب امنیت از تریگشییوده تعریف به نیاز دارند، نظامی

در  ویژهبه محیطی،مسییائل زیسییت میان، این در .کنندمی
در سیییطح ملی و حتی  امنیت با بازنگری مرتبط مباحث

  (.9815راد، )کاویانی اندیافته خاصی المللی جایگاهبین

 

 
 

 

 
 محیطیتأثیر تهدیدات زیست -2شکل 

 (Environmental Security of Russia, 1996: 55منبع: )

 

 محیطی مخاطرات شیییکل در محیطیزیسییت تهدیدات

تهدید  زمینه که دارند را توان این طبیعی(، و )انسییانی
 در را حیات و زیسییت آینده و کنند را فراهم کرهزیسییت

مثال  (.Dalby,2002) کشییند چالش به خود فراگیر مفهوم

مورد  مدت این طی هسییتند کهآبی  هایبارز این امر پهنه

 و گیاهی گونه شاید هزاران و صدها و مهری قرار گرفتهبی
 آفریدند،نقش می کرهزیست حیات زنجیره در که جانوری

 .(9815راد، کاویانی) اندشده کشانده نابودی به
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 زیستروندهای مؤثر در تخریب محیط -3شکل 

 (Environmental Security of Russia, 1996: 123منبع: )

 

ویژه مسایل مربوط به آب، محیطی بهمسایل زیست

خشکسالی و تغییرات اقلیمی تأثیرات گوناگونی را در همه 

نسبت حاد بودن مسایل گذارد؛ به زوایای زندگی برجای می
ی های متفاوتتوانند با شدتمحیطی این تأثیرات میزیست

(  تأثیرات Barnett & Adgerخود را بروز دهند. بارنت و آدگر )

وزه محیطی در حبینی را در رابطه با مسایل زیستقابل پیش

 اند.ارائه داده 9صورت جدول آب و تغییرات اقلیمی به

 
 

 

 نسبت عوامل ناامنی انسانی و تغییرات اقلیمی و آبی -1 جدول

 کندها را تشدید میفرآیندهایی که تغییرات اقلیمی و آب، آن عوامل

 پذیری معیشتآسیب

به  دسترسی دشواری و حاد هایبیماری بروز ساحلی، مناطق کشاورزی، بر گسترده فشار موجب است ممکن اقلیم تغییر

 بالایی وابستگی جمعیت که هاییبخش در شود. مردم پذیریآسیب افزایش موجب آن معیشتی پیامدهای که شود آب

 هاواکنش و هاحساسیت فشارها، دارند، ایحاشیه موقعیت اجتماعی، و محیطی منظر از نیز و دارد طبیعی به منابع

 گذرا برخی و کشاورزی( هایزمین تولید کاهش )همانند دیرپا اقلیم تغییر پیامدهای از برخی .بود شدیدتر خواهد

 .ها( هستند)سیلاب

 فقر )نسبی، مزمن، گذرا(

نمودهای  نسبی(، محرومیت ویژهفقر )به مقوله مکانی، هایحساسیت و اقلیمی فشارهای از ناشی فضاییِ تمایزات اثر بر

 فقر تشدید به مستقیماً طبیعی، سرمایه به دسترسی هایزمینه نابودی طریق از است ممکن اقلیم تغیر .دارد متفاوتی

 شود. فقر تشدید سبب غیرمستقیم، طوربه دولت، و منابع بخش متأثرکردن با چنین،هم .بیانجامد گذرا و مطلق، نسبی

 .افزایدمی اقتصادی و سیاسی فرایندهای از ناشی پذیریآسیب دامنه بر اقلیم تغییر از فشارهای ناشی

 دولت ضعیف

خدماتی  آب، منابع همانند عمومی هایزیرساخت به دسترسی هزینه افزایش سبب احتمالاً اقلیم تغییر از ناشی فشارهای

توانایی  کاهش سبب است ممکن اقلیم تغییر رو،این از شود.می دولت درآمدهای کاهش و پرورش و آموزش همچون

 .شود افراد برای هاظرفیت و هافرصت ایجاد در دولت

 مهاجرت
در  .هستند مهاجرت به تصمیم از ناگزیر و شده نابود اقلیم تغییرات اثر بر شانمعیشت که است کسانی واکنش مهاجرت

 .شود میزبان جوامع در )اعتراضی( مردم هایجنبش تشدید ساززمینه است ممکن حال، عین
 (Barnett & Adger, 2005: 14منبع: )
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 در مسیییأله ترینمهم عنوانبه آب اخیر، دهه چند طی

اسییت )عسییگری،  بوده مطر  جهان کشییورهای از برخی

 میلیارد سه به نزدیک که جهان کشور هشتاد در. (9831

 محیطیزیست یک مشیکل آب کمبود دارند، جمعیت نفر

 و جنوب (. در9819 فر،رود )حیدریمی شمارالعاده بهفو 

 زمین کمبود از بیشتر آب مسأله کمبود آسیا غرب جنوب

 شییده توسیعه کشیاورزی هایطر  توقّف موجب مناسیب،

 دارد، خود در را جهان جمعیت درصد 65 که آسیا اسیت.

 را در تجدیدشییونده شیییرین آب درصیید 86 حدود تنها

 کاهش و آب کمبود .(9831 دارد )عسیییگری، اختییار

بیابان .شییودمی زاییبیابان سییبب موجود منابع تدریجی

 داخل اگرچه در اسیییت، المللیبین یک مشیییکل زایی

 مطلوب شیییرایط زاییبیابان .دهدمی روی ملّی مرزهای

سییاسییی  ناپایداری به در نهایت و بردبین می از را زندگی

 شرایط کردن فراهم ضیمن زاییبیابان .شید خواهد منجر

بی خارجی، حتّی و داخلی مهاجرت در نتیجه و قحطی

 ,Kathleen & et al) دارد پی در هم سیییاسییی را ثباتی

 بوده و آن اصیلی دلیل یا درگیری عامل تواندو می (2000

 .جدال شود درگیری و ماهیت گیریشکل باعث

ها نقش آب در حییات زمین و ادامه حیات اکوسییییسیییتم
 به مربوط هایانکیارنیاشیییدنی و بیدیهی اسیییت. ییافته

 دهدمی نشان اخیر هایسال در اکوسییستمی هایارزیابی

غذایی  مواد از بخشی تأمین در هااکوسییسیتم به نقش که

منابع  در تغییرات اسییت؛ درنتیجه شیده افزوده نیز انسیان
در  تواندمی ها،آبی و به دنبال آن سییاختار اکوسیییسییتم

تواند می آثار این .باشد داشته نامطلوبی اثر انسیانی جوامع

روابط  و اسییاسییی نیازهای تأمین امنیتی، مسییائل" در
 .کند بروز "فرهنگی و اجتماعی

 سیرزمین، توسعه آمایش در راهبردی منبعی عنوانبه آب

 دیگر توسییعه و نواحی و کشییورها اجتماعی و اقتصییادی

 مهم هایمؤلفه از داشته و یکی بنیادی کارکردی ها،بخش

 زیسییتمحیط و شییناسیییبوم پایداری و تعادل حفظ، در

 نگاهداشت و پاسیداشیت اسیاس، این بر .رودمی شیماربه

 آن، از و عادلانه اقتصییادی بهینه، برداریبهره و آب منابع

 امروزه  (.9830 و احمدی، )کارآموز است حیاتی ایمسئله

 است از آن ترکلان بسیار آب بحران که اسیت شیده ثابت

 افزایش و اقلیمی تغییرات شیید.می تصییور این از پیش که

 در هازمین از بسیاری سالی، نفوذناپذیریخشک هایدوره

توسییعه  ها(،آبخوان تقویت )عدم انسییانی هایپویش اثر

 و توسییعه حال در کشییورهای در ویژهبه شییهرنشییینی،

 هییای مختلفبخش در آب برای فزاینییده تیقییاضییییای

 کیفی و کمی کاهش صیینعت(، و آشییامیدنی )کشیاورزی،

 آب منابع از استفاده شدن و سیاسی سیو یک از آب منابع

 در موجود، آبی منابع آلودن آب، منابع مدیریت ضییعف و

 ها رویکردنگرانی این .کندمی تشیدید را آب آینده بحران

 داد تغییر آب و توسعه مقوله به را سازانتصمیم و مجریان

 جایگاه از رودها، ویژهداخلی، به آب منابع بیه توجیه و

 بزرگ سدهای ساخت میان، این در شد. برخوردار خاصی

 یافت اولویت آب به فزاینده نیاز به توجه با روی رودها بر

 بر متفاوتی ژرف که تأثیراتشد؛ غافل از این پذیرتوجیه و

 داشت خواهد آن سیاکنان و معیشیت هابومزیسیت حیات

 و شییده رویهبی توسییعه فدای زیسییتمحیط نتیجه، در.
 ها،دریاچه رودها، اشیییکال خشییکیدن در آن پیامدهای

و  بومی کشییاورزی ویرانی انسییان، هزاران آوارگی ها،تالاب

 آن، مانند و تاریخی آثار رودها، دستپایین هایبومزیست

 .است یافته نمود

 .دارد قرار خشک و خشک سطح نیمه در طور کلی ایرانبه

 محدوده از خارج ایران پهنه درصیید 85 تنها که ایگونهبه

 در موضوع، این بر افزون .قرار دارد خشک نیمه و خشیک

 تأثیرگذار عوامل از یکی اقلیم، تغییر پدیده های اخیر،دهه

 با روند رسییدنظر میو به اسییت بوده کشییور آب منابع بر

 این .شد خواهد تشدید داشیته و تداوم نیز آینده در فعلی

 به توجه با اقلیمی ایران وضیییعیت که اسیییت حالی در

 ابعاد بر خشیییک و بییابانی، کمربنید بر آن قرارگرفتن

 همانند محیطیزیسیت تنگناهای .اسییت افزوده مشیکلات

 گسییترش پیاپی، هایخشییکسییالی بروز کروی، گرمایش

 زیرزمینی، هایآب شیییدید افت زایی،بییابان کویرهیا و

 و ناپایدار اکولوژیکی وضییعیت ایجاد ها،سیییلاب افزایش

 امنیت تجدیدشیییونده، طبیعی منابع پیذیریآسیییییب

 به اسییت، مخاطره افکنده به را کشییور محیطیزیسییت



 رامونیپ هیناح یو انسان یعیطب ستزیطیمح یرذیبیبر آس هیاروم اچهیدر یاثرات خشک یبررس              معروفی و یفن

 

3 
 

 پسیییروی و رودها، ها،تالاب خشیییکییدن کیه ایگونیه

 زیسیییتی چرخه زمینه گسییییختگی داخلی، هایدریاچه

 داده، رخ ایران در هاسال چهآن .است شده سبب را کشور

 .اسییت بوده پربارشییی چند سییال و خشییکسییالی تناوب

 که نکرده سازگار اوضاع این با را خود هنوز کشور مدیریت

 از .(983۳ )وزارت نیرو، تنگناهاسیییت از بزرگترین خود

 تأثیر بسییزایی ما کشییور بر که اقلیم مهم تغییر پیامدهای

 سبب که است پیاپی و شدید هایخشکسالی وقوع داشته،

 میان از و مختلف مصییارف موجود برای آب منابع کاهش

ضعف  چنین،هم .است شده آبی هایبومزیست برخی رفتن
 وضع با سیازگاری و ثبت هنگام به ریزی،برنامه و مدیریت

 است داشته دنبال را به آب منابع بر فشار تشدید موجود،

 (.983۳)وزارت نیرو،

 نتایج
محیطی و آبی کشیور با ضییعف مدیریت و مسیایل زیسییت

یل ریزی مدیران همراه گشته و زمینه بروز انواعبرنامه  مسا
ای را محیطی مؤثر بر در سییطح ملی و منطقهحاد زیسییت

سیبب شیده است. نمونه بارز این امر دریاچه ارومیه است. 

 مکعب، متر میلیارد 82 برابر حجمی با ارومیه درییاچه

عنوان به اش،و اقتصادی شناسیبوم هایویژگی از برخاسته
 سطح در را آن که است خصیوصیاتی واجد طبیعی، میراث

(. www.ostan-ag.gov.irهمتا کرده اسیییت )ای بیمنطقیه

این دریاچه کاردکردهای متنوع و قابل شییایانی دارد اما با 
این وجود بیه دلیل ضیییعف مدیریت و تغییرات اقلیمی با 

شییماری مواجه شییده اسییت. کارکردهای این معضییلات بی

 بیان نمود. 2دریاچه را می توان به صورت جدول 
 

 کارکردهای دریاچه ارومیه -2جدول 

 توضیح های اقماریتالاب دریاچه کارکردها

   زیستیحمایت از تنوع

 فلامینگو، غذای که آرتمیا زایش و رشد برای را زمینه دریاچه، آب فرا اشباع شوری

 این پرندگان از توجهیقابل جمعیت .کندمی فراهم است، کنار آبچر پرندگان و مرغابی

 آبزی پرندگان از زیادی شمار نیز های اقماریتالاب در .کنندمی زادآوری دریاچه این در

 در پستانداران شماری از نیز دریاچه جزایر در .دارند حضور گذرانو  زمستان مهاجر

 .کنندمی زندگی قوچ ارمنی و زرد گوزن همانند خطر، معرض

   هوا تعدیل آب و

 کندمی کمک هوا( نَم و )درجه منطقه اقلیم خُرده تعدیل به ارومیه دریاچه پهناور گستره

 در موجود نَم .است کرده فراهم منطقه کشاورزی برای مناسبی ویژگی وضعیت این که

 .کندمی جلوگیری خاک منطقه و گَرد پخش و پیدایش از نیز هوا

کاهش یا فرونشانی رسوبات 

 هاوآلاینده
  

 رودها جریان وسیلهبه شده منتقل هایآلاینده و رسوبات آن کناری هایِتالاب و دریاچه

 کند.می جلوگیری محیط در آن پراکنش گسترده از و جذب را

های نمکی تثبیت نهشته

 ها)جلوگیری از پراکنش آن

 به مناطق پیرامون(
 --- 

 در هاآن پخش از و داردمی نگاه خود در را ورودی هاینمک از بالایی حجم دریاچه

 ایگسترده پهنه شدن نمایان باعث آب سطح پسروی .کندجلوگیری می پیرامونی مناطق

 آسیب پیرامونی مناطق به جاییو جابه )بادی( فرسایش اثر در که شودمی زارشوره از

 . رساندمی

جلوگیری از پیشروی آب 

 شور
---  

 شور آب پیشروی از و شودمی زیرزمینی آب هایسفره تغذیه باعث کناری هایِتالاب

 .ندارند کارکردی چنین اندشده خشکیده که هاییتالاب .کنندمی جلوگیری دریاچه

   اندازچشم
 علتبه زیبا اندازچشم این .است بخشیده خاصی جلوه و زیبایی آن به دریاچه اندازچشم

 .است گرفته قرار تأثیر تحت کلانتری، بزرگراه ساخت آب و سطح کاهش

 نشانه روند کاهشی( نشانه روند ثابت،   صورت: (؛  )راهنما: تحولات دریاچه ارومیه به9831منبع: )برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه،
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 دریاچه ارومیه

 مربع کیلومتر 0555 از متجاوز وسییعت با ارومیه دریاچه

 که است ایران غربی شمال در شور آب وسیع دریاچه یک

 این دارد  قرار غربی و شییرقی آذربایجان هایاسییتان بین

 به بسییته آبریز حوضییه یک نقطه ترینپسییت در دریاچه

 بخش که گرفته، قرار مربع کیلومتر 02555 وسیییعت

 دریاچه است. شده واقع کردستان استان در آن از کوچکی

 و ملی پارک یک ایران، داخلی دریاچه بزرگترین ارومیه،

 در نیز ایران رامسر هایسیایت بزرگترین از یکی چنینهم

 زیستی گاهذخیره یک عنوانبه یونسکو توسط 9800 سال

 هایتالاب تعدادی توسط دریاچه این شد. ثبت و شناخته

 هاآن از بعضی که است شده احاطه شورلب - شیرین آب

 .هستند جهانی اهمیت دارای شانزیستیتنوع دلیلبه

شهر در  12تعداد  9815طبق آخرین آمار سرشماری سال 
دو استان آذربایجان غربی و شرقی وجود دارد که جمعیت 

باشد. از این تعداد نفر می 1.11۳.0۳2این شیهرها برابر با 

 85در محدوده  9.851.3۳1شیییهر با جمعیتی برابر  20
ترین این شیهرها، اند. که مهماچه واقع شیدهکیلومتری دری

غربی با جمعیتی برابر شیهر ارومیه مرکز اسیتان آذربایجان

های گاهباشیید. در نقشییه زیر توزیع سییکونتمی 66۳.111

شیهری در پیرامون دریاچه ارومیه در دو استان آذربایجان 
 باشد. غربی و شرقی قابل مشاهده می

 

 
 گانمنبع: نگارند .توزیع فضایی شهرها در پیرامون دریاچه ارومیه -4 شکل
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 منبع: نگارندگان .تصویر سه بعدی از توزیع جمعیت در استان آذربایجان شرقی و غربی -5شکل 

 

 پیرامون دریاچه ارومیهوضعیت سکونت نواحی 
ن عنواهم از نظر تاریخی و هم از نظر سیاسی این منطقه به

شود. های پرتراکم کشور محسوب میگاهیکی از سکونت

های انسانی و طبیعی وجود دریاچه ارومیه و وجود قابلیت
در پیرامون دریاچه ارومیه موجب ایجاد شهرها و روستاهای 

. اما با پایین رفتن آب متعددی در این منطقه شده است

ها و مخاطراتی روبه رو ها با آسیبگاهدریاچه این سکونت
شده و خواهد شد. در این قسمت از تحقیق با استفاده از 

تعداد شهرها، جمعیت شهرها و  GISابزار بافر در نرم افزار 

بافر مشخص  0تعداد روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه در 
که بیشترین جمعیت شهری در  دهدشد. نتایج نشان می

کیلومتری قرار دارند. که تعداد روستاها نیز  85تا  25بافر 

جزئیات تحلیل  8 جدولو  6 شکلباشد. در بدین شیوه می
 نشان داده شده است.

 

 

 
 بافر در پیرامون دریاچه ارومیه 5موقعیت شهرها در  -6شکل 
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 گانمنبع: نگارند .وضعیت استقرار نظام سکونتگاهی در پیرامون دریاچه ارومیه -3جدول 

 تعداد روستا جمعیت شهری تعداد شهر بافر )کیلومتر(

0 2 6999 985 

95 6 11611 828 

90 95 912129 0۳2 

25 96 10۳211 385 

20 91 956۳135 9506 

85 20 98513۳1 9216 

 1.25۳ 1.11۳.0۳2 12 جمع

 

 کاربری اراضی 

د. باشاطراف دریاچه ارومیه ترکیبی از اراضی مختلفی می

دهد که اراضی نتایج تحلیل کاربری اراضی نشان می
کشاورزی بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است. 

 98.92هکتار،  930۳196.05۳آبی با  کشاورزی که اراضی

خزری  زارهایدیم همراهبه دیم کشاورزی اراضیدرصد و 

درصد کل اراضی موجود در  82.۳1هکتار،  161950۳.60
شود. بعد از اراضی کیلومتری دریاچه را شامل می 85شعاع 

 هایدرخت با گاه استجی و مرغوب کشاورزی، مراتع

درصد کل اراضی پیرامون دریاچه ارومیه  20.88پراکنده، 
جدول و نقشه زیر اراضی موجود در دهد. را تشکیل می

 دهد.کیلومتری دریاچه ارومیه را نشان می 85شعاع 
 

 کیلومتری دریاچه ارومیه 33کاربری اراضی موجود در شعاع  -4جدول 

 کاربری مساحت هکتار درصد

 خلیج و هادریاچه 16۳811.۳  8.8

 گرم( و معتدل) ایافکنهمخروط و ماهوری تجه کوهستانی، مراتع 208۳1.2  5.9

 نسبتآ سرد() هاکوهستان در متوسط مراتع 2699832.6  93.1

 آبی کشاورزی اراضی 930۳196.0 98.9

 خزری زارهایدیم همراهبه دیم کشاورزی اراضی 161950۳ 82.۳

 کهور و گز و بادام و پسته گاه و ارس و بلوط جنگل 21136۳.1 9.۳

 پراکنده هایدرخت با گاه استجی و مرغوب مراتع 8030۳9۳.8 20.8

 سیلابی هایدشت و شنی هایتجه و شور هایدشت ویژه گیاهی پوشش 061193.۳ 8.1

 2کشاورزی درجه  90162۳.8 9

 منبع: نگارندگان

 

 دریاچه ورودی هایرودخانه روی بر سدسازی گسترش

 خشکسالی بارش، اقلیمی، کاهش تغییرات همراهبه ارومیه

 استفاده عدم و زیرزمینی هایآب از رویهبی استفاده پیاپی،

 و پسروی زمینه مدرن، کشت الگوهای و هاروش از

 کرده فراهم 98۳6 سال از را دریاچه تدریجی خشکیدن

 استان رودهای از ارومیه دریاچه به ورودی آب سهم .است

 رودها این از برخی درصد )منشأ 30 غربی،آذربایجان

 شرقی،  آذربایجان استان رودهای و است( کردستان استان

  .است درصد 90

 همکاری با که ارومیه دریاچه جامع مدیریت برنامه

 جوامع و محیطیهای زیستتشکل دولتی، هایسازمان

 جدول قالب در را دریاچه تهدید عوامل شده، تهیه محلی

 (.0است )جدول  کرده تنظیم زیر درونی و تهدیدات بیرونی
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منبع: نگارندگان. کیلومتری دریاچه ارومیه 33کاربری اراضی موجود در شعاع  -7شکل 

 تهدیدات بیرونی و درونی دریاچه ارومیه -5جدول

 شرح های اقماریتالاب دریاچه تهدید بیرونی

رقابت برای استفاده و تخصیص 

 منابع آب
  

توسعه فزاینده کشاورزی، صنعت و شهرنشینی، سبب افزایش رقابت بر سر آب 

 ها شده است.و کاهش حقابه دریاچه و تالاب

 های شیمیایی کشاورزی، افزایش فاضلاب صنعتی شهریآلایندهافزایش تخلیه    آلودگی آب

   کاهش آوردِ رودها

های وابسته برداری از آوردِ رودها از طریق سدها، شبکهرخداد خشکسالی، بهره

یر های کناری آن تأثو تغییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه آبریز دریاچه و تالاب

 گذارده است.

 های طبیعیگسترش کشاورزی، تغییر کاربری و تخریب چراگاه   افزایش رسوبات ورودی

 رویه از منابع آب زیرزمینیبرداری بیبهره   های آب زیرزمینیکاهش جریان

 های مرتبط با پرورش آبزیان در حوضه آبخیزفعالیت  - های غیربومیپدیدار شدن گونه

 هاتالاب، انفجار مهمات فاسد شده در کنار تالابانفجار در معادن پیرامون   - وحشآشفتگی حیات

  - هاتغییر کاربری زیستگاه

های های کشاورزی در مناطق تالابی، احداث ساختمان در چراگاهتوسعه زمین

لو، های آبی همچون ساخت سد حسنها و ساخت سازهپیرامون و مجاور تالاب

 خشکیدن تالاب یادگارلو در اثر احداث زهکش

  - کیفیت آبکاهش 

ه ها و تخلیهای برگشتی آبیاری به داخل تالابوری، ورود جریانافزایش خوراک

های زیرزمینی با درصد بالای مواد های روستایی تصفیه نشده و نفوذ آبپساب

 مغذی به درون تالاب

 معرفی لارو ماهی توسط شیلات  - گونه های خارجی

 ساخت بزرگراه شهید کلانتری   آشفتگی هیدرودینامیک دریاچه

   وحشآشفتگی حیات
های کناری، تردد قایق و های آبیاری در داخل تالابها یا شبکهساخت جاده

 هواپیما در مناطق اسکان فلامینگو

 هارویه از منابع تالاببرداری بیبهره   افزایش فشار بر منابع

 : نشانه روند افزایشی(صورت(؛ )راهنما: تحولات دریاچه ارومیه به24: 1331منبع: )برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه، 
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 حال در طبیعی، و عوامل انسانی اثر ارومیه بر دریاچه

 افزایش قالب در آن نتایج که است خشکیدن و پسروی

 وسعت به شورزاری پیدایش دریاچه، شوری آب میزان

 خاک، خشکیدن شوری و کویری شدن هکتار، هزار 905

 تضعیف منطقه، دامداری و کشاورزی تضعیف ها،قنات

 هایویژگی بسیاری و زنجیره حیات نابودی گردشگری،

 شناورهای گذر در اختلال پرندگان، مرگ و میر آن، زیستی

محل  که ملی پارک گانه 1 جزایر شدن چسبیده دریایی و

 رود،می شماربهر مهاج پرندگان مهم هایگونه زادآوری

 و دریاچه این خشکیدن با که ایگونه به یافته، نمود
 خطر آن، زیر در موجود تن نمک میلیارد 3 آشکارشدن

با  و شودمی وارد جوارهم هایاستان ساکنان به جدی

 طبیعت، انسان، میلیون ده از بیش ها،نمک شدن پراکنده

 آسیب و صنعت کارخانه بهداشت، آموزش، تحصیل،

 6 کاهش به توجه با .رفت خواهد میان از و دید خواهد

 موتدا صورت در گذشته، سال 98 در دریاچه آب متری

 پیامد که خشکدمی آینده  سال ده تا دریاچه کنونی، روند

 منطقه، در شور و نمکین هایخشکی سطح آن، افزایش

 است پاییز تابستان و در ویژه به گرم، و تند بادهای وزش

 ویژهبه منطقه، مرغوب و کشاورزی هایزمین مرور، به که

 استان در تبریز و بناب خیز مراغه،حاصل هایدشت

 کویر نهایت، در و شورشدن سمت به شرقی، آذربایجان

 در (.9831 ملکی، و اکبری )زمانی روندمی یشدن پیش

 آسیب آن معیشت ساکنان و کشاورزی تولیدات حالت، این

 شهر 86 از بیش که باشیم داشته یاد به. دید خواهد جدی

 در نفر میلیون 0 به نزدیک با جمعیتی روستا 8905 و

بیش  میان، این در که دارند سکونت دریاچه آبریز حوضه
 هاآن عمده معیشت که هستند روستا ساکن درصد 65 از

 جامع مدیریت است )برنامه دامداری و کشاورزی بخش در

 با هاآن زیست نوعی به په، (. 9831 ارومیه، دریاچه

 در تحول هرگونه و دارد پیوند منطقه اکولوژیک وضعیت

 مختلف ابعاد در را امنیت مفهوم منطقه، شناسیبوم اوضاع

 خواهد متأثر آن محیطی( زیست اجتماعی، )اقتصادی،

 .ساخت

خشک شدن دریاچه ارومیه تنها محدود به این دریاچه 

انسانی حوزه نفوذ خود را نیز دچار نیست بلکه جوامع 

العاده مهم و کند که نمونه بارز و فو مصایب فراوانی می
درصورت خشکیدن دریاچه  "مهاجرت"حساس آن پدیده 

ریزگردهایی که حتی امکان رساندن خود به پایتخت است. 

را هم دارند، زندگی را برای ساکنان اطراف دریاچه بسیار 
کشاورزی و دامداری در حوضه سخت خواهند کرد. امکان 

آبریز دریاچه ارومیه را خواهند گرفت و کشاورزان را به 

سوختن برگ درختان در اکنون هم کنند.مهاجرت وادار می

های اطراف، کشاورزان را حاشیه دریاچه و شور شدن زمین
های بالادست ببرند مجبور کرده است تا کشت را به زمین

چه را زیر کشت ببرند. این یعنی هایی دورتر از دریاو زمین

خداحافظی روستاییان با محل اقامت خود. مهاجرت به 
شهرهای اطراف و حتی شهرهایی دورتر از دریاچه و 

های آن. حالا دریاچه و حواشی آن زیر سایه مهاجرت بحران

ت تبعات مهاجر بسیاری از کارشناسان معتقدندرفته است. 

یاچه ارومیه به جمعیت به دلیل بحران خشک شدن در
یاری بس"گوید: مراتب زیانبارتر از جنگ تحمیلی است، می

سال دفاع خاطر دارند در زمان هشتاز مدیران و مردم به

هزار نفری مردم از 955میلیون و مقدس مهاجرت یک
مرزهای جنوب و غرب کشور مشکلات زیادی را برای دولت 

ه ارومیه که با خشک شدن دریاچایجاد کرده بود، حال آن

میلیون نفر از جمعیت ساکن در اطراف این افزون بر پنج

های شمال غرب کشور مجبور به دریاچه و در استان
هایی هشدار مهاجرت و هزینه ."شوندمهاجرت اجباری می

ه گذارد، چندان جدی گرفته نشدکه روی دست دولت می

خشکی دریاچه ارومیه مشخص شده است . اما اکنون بود
هم اکنون  .دنبال داردمیلیون روستایی را به 6مهاجرت 

میلیون نفر در روستاهای جمعیتی حدود پنج تا شش

حاشیه دریاچه ارومیه سکونت دارند که در صورت عدم رفع 

بحران از این منطقه مجبور به کوچ از روستاها و محل 
 .سکونت خود خواهند بود

 Lysra Sagon) "بابوا ساگن لزیرا" هایبرپایه گفته

Baboa،) ملل سازمان عمران برنامه مقیم نماینده معاون 

 ایران به تنها ارومیه دریاچه پیامدهای خشکیدن متحد،
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 .کندرو میروبه مشکل با را منطقه مردم و شودنمی محدود

 این پیامدهای شود، خشک ارومیه دریاچه اگر او، گفته به

 ارومیه دریاچه حواشی در ایرانیان که برای تنها نه خشکی

 بارفاجعه نیز منطقه کشورهای برای بلکه کنند،می زندگی

 برای بار این آرال، دریاچه کابوس است و ممکن است

 (.www.un.orgشود ) تکرار ارومیه

 گیری نتیجهبحث و 
 از هاییبخش دریاچه، آب سطح تراز کاهش با زمانهم

 آب در غلظت  نمک خشکید، دریاچه جنوبی هایقسمت

 به دریاچه آب سطح از مناطقی رنگ و رفت بالا دریاچه

تغییر متابولیسم دنالیلا  از احتمالاً ناشی که گرایید ایقهوه

 غلظت افزایش تاثیر تحت  (Donaliella salina)  سالینا

 است. شوری لیتر در گرم 855 از فراتر ارقامی به املا 

 زیستی توده جرم نیز و زیستیتنوع کاهش سبب شدید

 بجز اورمیانا آرتمیا دریاچه بومی آبزی گونه .شد دریاچه

 آن تبع به و ایستاد باز تفریخ از هارودخانه دهانه در

 به کردندمی تغذیه آن از که پرندگانی هایگونه جمعیت

بزرگ  یافت. فلامینگوهای کاهش گیریچشم شکل

(Phoenicopterus ruber roseus) 
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Abstract 
Climate change and warming are the most important human problems in recent decades. As 

these changes have had direct and indirect impacts on human life. Environmental crises in 
Iran, including rainfall shortages, drying of rivers, wetlands and lakes, have caused natural 

and human hazards and vulnerabilities. In the meantime, drying the Urmia Lake as a national 
crisis can play an important role in creating natural and human health problems. In this paper, 
the effects of drought on Urmia Lake on the natural and human hazards and periphery of the 

area are investigated. The research method is descriptive-analytic. Research data from 
organizations and related centers collected by GIS software has been analyzed. The results 

and projections of this study show that with regard to the residence of more than 3 million 
people around the Lake Urmia, the existence of gardens, agricultural land and various species 
of animals and plants, in the event of a complete dryness of the lake, habitat and environmental 

health In this area, there will be serious problems, and the loss of vital food supplies will lead 
to ethnic and social stress in the region. 
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