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چکیده
دریاچۀ ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچههای فوقاشباعِ نمک در سطح جهانی و منطقهای از اهمیت زیادی برخوردار استت امتا
حیات آن در طول چند دهۀ گذشته به دلیل عوامل بسیاری مانند سدسازی کاهش بارندگی افزایش بی شمار چاه های کشتاورزی اطترا
دریاچه و همچنین عوامل عمدۀ دیگری به خطر افتاده است .در همین راستا پژوهش حاضر با هد یتافتن راه چتاره بترای جلتوگیری از
وقوع بحران سیاسی منطقهای و حتی ملّی بر آن شد تا از منظر آیندهنگری اثرات منطقهای خشکشدن دریاچتۀ ارومیته را بترای افت
 2025بررسی کند .این پژوهش که ازنظر ماهیت از پژوهشهای کاربردی-توسعهای و ازنظتر روش از نتوع توصتییی-تحلیلتی استت بتا
استیاده از روش مصاحبه و دلیی به جمع آوری اطالعات موردنیاز مبادرت کرد و سپس تحلیل ایتن دادههتا بتا استتیاده از روش تحلیتل
ساختاری و تکنیک میک مک انجام گرفت .نتایج بهدست آمده نشان می دهد که متغیّرهای طوفان نمتک گترد و غبتار شتن هتای روان
کانون های ریزگرد نمکی و غیرنمکی و توان منطقه برای تبدیل به پارک ملی متغیّرهای کلیدی اثرگذار می باشند .این متغیّرها بته عنتوان
متغیّر کلیدی دیگر متغیّرها را تحتتأثیر قرار داده و حائز بیشترین نقش و اثر بر سایر متغیّرهتا هستتند و کمتتر اثرپذیرنتد .همچنتین
مهمترین متغیّر تأثیرپذیر که هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم از این جریان تأثیر میپذیرند مردم هستند و باید در مرحلتۀ اول از
تأثیرات مستقیم خشکشدن دریاچه بر مردم مانند افزایش هواویزهها بیشتر از حد مجاز وقوع طوفانها و گسترش شتنهتای روان در
سطح منطقه جلوگیری کرد و در مراحل بعدی متغیّرهای دیگر را نیز تحت نظارت و کنترل قرار داد و از آسیبدیتدگی آنهتا جلتوگیری
کرد.
کلید واژگان :دریاچۀ ارومیه اثرات منطقهای اف  2025روش تحلیل ساختاری میکمک.

 -1استادیار گروه برنامهریزی آمایش سرزمین پردیس فارابی دانشگاه تهران ایران (نویسنده مسؤول)
 -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تهران ایران
 -3کارشناسی ارشد آمایش سرزمین دانشگاه تهران تهران ایران

a.faraji@ut.ac.ir
m.alian_87@yahoo.com
fathi@yahoo.com

38

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،27تابستان 1397

مقدمه و بیان مسئله

کشعرق شعری و نابعدی زمی های کشاورزی اس انهتای38

از گذش ت ههتتای دور تتا نتترن نتتعزده ق تیتتی نتتدرت
کشعرها بر مبنای «طالی زرد» بعد .در دورهای با ونتع
انقالب کشاورزیق کشاورزی بته عنتعان «طتالی ستب »
جایگاه ویژه ای یافت .از نیمۀ دوم نرن نعزده بتعد کته
ذخایر نف ی (طتالی ستیاهج جایگتاه م متی در تیتی
ندرت منطقه ای و ج انی داشت؛ ا اینکه در نترن 21ق

پیرامعنی ( 607ه ار هک ار فقتز از زمتی هتای است ان
آذربایعان شرنیجق خریب منابع متیش ی کشتاورزی و
دامتتداریق نتتابعدی محتتیز زیستتت منطقتته و خلتتل در
امنیتتت منطقتتتهق نمتتتعد خعاهتتتد یافتتتت (رستتتعلی و
همکارانق53 :1386ج .حاب به ای مبحث نی باید عجه
شعد که کلّیت حفظ محیز در نالب جلعگیری از بتروز
سعانح طبیتی و غیرطبیتی ازجملته امتعری استت کته
ار باط مس قی با امنیت انسانهای زنتده دارد .اهمیتت
معضع به حدی است که بحرانهای پتیشبینتینشتده
می عاند کلیه فتالیتهای انسانی را حت أثیر نرار داده
و درصعرت بی عج ی تا ستالیان زیتادی ادامته یابتد و
لفات جتانی و متالی و همینتی ق آستیبهتای جتدی
سیاسی-امنی یق آسیبهای جسمیق روحتی و روانتی را
بر مردم منطقه وارد کند .از آنعا که بسیاری از حتعاد
و رویدادهای آیندم نابلپیشبینی و انقیاد هس ند .حاب
آنکه مشکالت کنعنی ناشتی از عتدمشتناخت آینتدهای
بعده است که اینک «زمان حاب» نامیده متی شتعد .بته
بیان روش رق بحرانها و مشکالت کنعنیق معجته تری
دلیل برای اندیشتیدن پیرامتعن آینتده استت و ناگف ته
پیداست که بحران های امروز ن یعۀ ن ریِ نپرداخ به
معانع و مشکالتق نبل از بروز آنهتا بته شتکل بحتران
است (زالیق 8 :1388ج.
کشعر ایران نی م أسفانه یکی از پرخطر ری کشعرهای
دنیا محسعب می شعد .درحقیقت کشتعر ایتران بترروی
کمربند خطرخی ی زمی وانتع شتده استت و بتهعلتت
نع محیطی که داردق از  40حادثۀ طبیتی که در دنیا
ا فاق می اف دق  31معرد در ایران امکان ونتع را دارنتد
(پروی ق 90 :1390جق به عنعان مثاب بتا عجته بته آمتار
پایگاه اطالعات ج انی بالیا می ان خسارات ناشی از 10
بالی طبیتی در ایران که عانست ه انتد بیشت ری ضترر
ان صادی را از ساب  1900ا  2014میالدی وارد کننتد
بتتتال بتتتر 400ق930ق 19دالر آمریکتتتا بتتتعده استتتت
) .(www.em-dat.netاز م م ری ای بالیا و بحران هتا
که م أسفانه کم تر بته آن عجته شتده استتق بحتران
خشکشدن دریاچهها و االبهاست.

آب بهمثابۀ «طالی آبی» مبنای تیی ندرت آینده و
حکعمت ها مطرح شتد؛ بنتابرای آینتدم امنیتتق آینتده
رفاهق آیندم ان صاد در سطعح منطقهایق ملتی و ج تانی
به آب وابس ه است و برای نیل به ندرت منطقه ایق آب
معضععی تیی کننده است .آب بهعنعان عنصر اساستی
حیات و وجه مش رک چالش های عستۀ پایدارق یکی از
ب رگ ری چالشهای نرن حاضر و بحتران چنتدوج ی
نی نرن آینده است که می عاند سرمنشتا بستیاری از
حعالت مثبت و منفی منطقه ای و ج انی نترار گیترد.
بنابر آمارهای اعالم شده ازسعی ن ادهتای بتی المللتیق
بی عان أمی آب و شدت قاضا برای آبق در ج تان
شکافی وجعد دارد که بترای محتیز زیستت و بتهویتژه
دریاچه های آسیب پذیرق ازجمله دریاچه ارومیهق بحتران
آفری است .هنگامی که ای عتدم تتادب بتا معمععته
راهکارهای مدیری ی نابل م ار نباشدق از منظر سیاسیق
زبان مفاهمه در بخش آب در ابتتاد محلتیق منطقتهایق
ملی و ج انیق بدیل به زبان مخاصمه خعاهتد شتد .از
ای رو حل و فصتل ایت بحترانهتا مست ل م نگتاههتای
منطقهای و فرامنطقهای میباشد.
بحران اخیر زیستتمحیطتی و خشتکشتدن دریاچته
ارومیه نی هت اکنتعن یکتی از ب رگ تری مختاطرات
زمی شناخ ی کشعر محسعب متیشتعد کته متی عانتد
بحران های سیاسی-امنی ی را بهدنباب داش ه باشد (لک
و همکارانق 343 :1391ج .در ن ایج حاصل از حقیقات
پیرامعن دریاچه ارومیهق بهعنعان غلیظ ری دریاچه آب
شعر ج تان (Alesheikh and Associates, 2007: 61ج
آمده است که در صعرت داوم روند کنعنیق ای دریاچه
عمالً در کم ر از ده ساب آینده میخشکد که پیامدهای
آن در شکل پیدایش کانعن ری گردساز در شماب غترب
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طی دو دهۀ اخیر و حت أثیر حعالت انلیمتی فراگیتر
در منطقۀ شتمابغترب ایترانق کتاهش میت ان نت والت
جعّیق اف ایش می ان بخیر و تریق بتهعلتت بتاالرف
م عسز درجۀ حرارت در ای منطقهق بههمتراه دخالتت
ععامل انسانی همانند سدسازیها و بتره زدن تتادب و
عازن طبیتی در بیالن آب دریاچۀ ارومیه باعتث ایعتاد
یک مخاطرم زیست محیطی جبران ناپذیر در شماب غرب
ایتران شتده استتت ( Hoseinpour and Associates,
2010: 702ج .در طعب  10ساب گذش ه بهطعر م عستز
حدود  60کیلعم ر از معمع خطتعط ستاحلی دریاچته
جابهجا شتده استت (رستعلی و همکتارانق 68 :1386ج.
شناسایی مخاطرات طبیتی و انسانی که أثیر فراوان بر
جامتۀ انسانی و محیز زیستت دارنتدق بته علتت اینکته
رابطۀ مس قیمی با زندگی و مرگ معجعدات زنتده داردق
ازجملتته متتعاردی استتت کتته دارای ضتترورت و اهمیتتت
فراوان ج تت بررستی متیباشتند .بنتابرای ق شناستایی
ععامل کلیدی و پیامدهای آن ج ت ان خاب راهکارهای
مناستتب بتترای مقابلتته درستتت بتتا آن مس ت ل م تتال
همگانی است که با بحث و بررستی فتراوان و متدیریت
صحیح ای امر میسر می شعد ا می ان آمار خریبی آن
کاهش یابد .م أثرشدن مس قی و غیرمست قی جامتتۀ
انسانی بال بر  13میلیعن انسان در منطقۀ شماب غرب
و غرب کشعر (است انهتای آذربایعتانغربتی و شترنیق
اردبیلق کردس انق زنعان و ن وی ج به دلیتل اضتمحالب
دریاچه و نی عجه جامتۀ ج انی بتدان بتهعنتعان یتک
میرا زیست محیطی ج تانی و نیت لت وم شناستایی و
اولعیتبندی بحرانهای حاصل از خشکشتدن دریاچتۀ
ارومیتته در راستت ای جلتتعگیری از بتتهوجتتعد آمتتدن
بحران هتای سیاستی-امنی تیق ازجملته بایست گی هتا و
شایس گی های اساستی درج تت پترداخ بته چنتی
معضع و حقیقی است .حاب با عجته بته ایت متعاردق
پژوهش حاضر بهدنباب پاسخ گعیی به ای پرسشهاست
که از منظر آیندهنگرانۀ خشکشدن دریاچۀ ارومیه چته
أثیرا ی بر منطقه میگذارد؟ در رابطه با خشتکشتدن
دریاچۀ ارومیه کدام م غیّرها بر آیندم منطقه بیشت ری
اثرگذاری را دارند؟

ادبیات نظری
بحران های زیستمحیطی ناشی از خشتکشتدن
دریاچهها
اف ایش جمتیت و فتالیت های انسانی به قاضای بیش ر
آب منعر شدهق درحالیکته منتابع آب ج تانی محتدود
است .عزیع آب میتان کتاربران م تتدد بستیار رنتاب ی
است (عباس پعر و نظریدوست1ق 161 :2007ج .از میان
منابع طبیتیق آب نسبت به سایر منابع چالش برانگی تر
است (کنعانسیعن رامسر2ق 2 :2002ج و دلیتل ایت امتر
دشعاری در رسیدن به تعازن میتان ععامتل اج متاعیق
ان صادیق فنی و سیاستی استت(والین فتعرد3ق :2000
13ج .در ای میان معمععه های آبی و اکعسیست هتای
آبی مانند دریاچهها حائ نقش کلیتدی در تتادبهتای
اکعلعژیکی و عستۀ پایدار هس ند (رییتارد و رافیتک4ق
8 :2005ج
در نرن بیس ق اخ الب انسان بر روی منابع آبتی باعتث
بیش ری فعایع اکعلعژیکی بتر روی ختعد انستان بتعده
است (سیرجاکعب و همکاران5ق 52 :2004ج .در همتی
راس ا نگاه مسئعالنه به محیز زیست و عجته ویتژه بته
مسائل زیست محیطی از نشانه هتای ختاب بستیاری از
جعامع نرن بیست و یک است (عباس زاده و همکتارانق
172 :1395ج.
نابعدی دریاچهها یکی از ایت اخت البهتایی استت کته
به عنعان یک پدیتدم ج تانی بتروز یاف ته و منحصتربته
دریاچۀ ارومیه نیست (علیپعر و ناستمی نگتاب علیتا6ق
3 :2014ج و م أستتتفانه یتتتک لیستتتت طتتتعالنی از
دریاچه های نابعدشده یا رو به نابعدی وجعد دارد کته از
میتتان آنهتتا متتی تتعان بتته دریاچتتههتتای «چتتاد»7ق
«ویک عریتتتتتا»8ق « کستتتتتکعکع»9ق «زومپتتتتتانگع»10ق

1. Abbaspour, M. & Nazaridoust, A.
2. Ramsar Convention
3. Wallingford, H. R.
4. Richard, D. and Rafik, H.
5. Sirjacobs, D., Gregoire, M., Delhez, E., Nihoul, J.C.J.
6 . Alipour, H. & Ghasemi Tangal Olya, H.
7 . Chad
8 . Victoria
9 . Texcoco
10 . Zumpango
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«زال عکان»1ق «زالیی میلکع»2ق «چالکع»3ق «دریاچه های
چینی» 4و ح ی دریاچۀ آراب در سراستر ج تان اشتاره
کتتترد (ستتتین و همکتتتاران5ق 1746 :2010؛ أب تتتا و
کعندراکپام6ق 108 :2012ج.
به هرحابق دالیل و پیامدهای نابعدی و یا خشتک شتدن
دریاچه ها در بخشهای مخ لف ج ان که بهطعر عمتده
عسز متداخالت انستانی و یتا عناصتر طبیتتی ایعتاد
می شتعدق م فتاوت بتعده و دارای پیامتدهای ناپایتداری
ان صادیق انلیمیق زیست محیطیق اج ماعی و فریحتی
است .از پیامدهای منفی بروز ای پدیده می عان بته در
مترض دید نرارگرف جمتیتق کاهش نع زیس یق
گس ر بیماریهتاق از دستتدادن زیست گاهق غییترات
آبوهعاییق کاهش جمتیت گعنههای گیاهی و جتانعری
و معاردی از ای دست اشاره کرد (علتیپتعر و ناستمی
نگاب علیاق 3 :2014ج؛ بنابرای ق آینده نگری منطقته ای
اثتترات و پیامتتدهای اح متتالی ناشتتی از خشتتکشتتدن
دریاچتتۀ ارومیتته ازجملتته آینتتدهنگتتریهتتای متتعردنیتتاز
درج ت آمادگیهای الزم است.
آینتدهپژوهتی و تیکتتر سیستتمی در مطالعتتات
منطقهای
مشکالت جعامع انسانی و سازمانها روزبهروز پیییده ر
و حل آن هتا نیازمنتد فکتر ب تر استت .هتد فکتر
سیس میق ب بعد درک ما از ار باط عملکرد هر ستازمان
با ساخ ار درونی و سیاست های عملیا ی آن است تا از
ای درک بترای طراحتی سیاستت هتای مترثر اهرمتیق
اس فاده شعد .الب ه عناوی مخ لفی در ای زمینه وجعد
دارد که ازجملته متی تعان بته «رویکترد سیست می»7ق
«دینامیک سیست » 8و « حلیتل سیست هتا» 9اشتاره
کرد .هرچند عناوی فعق فاوتهایی با یکتدیگر دارنتدق
1 . Xaltocan
2 . Xochimilco
3 . Chalco
4 . Chinese lakes
5. Singh, C R., Thompson, J. R., French, J. R., Kingston,
D. G., & Mackay, A. W.
6 . Abha, L. S., & Khundrakpam, M.
7. Systems Approach
8. System Dynamics
9. Systems Analysis
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اما در ماهیت خعد م ضم شناخت ب ر سیست هتای40

پیییده هس ند (مخ اریق 1 :1388ج.
در سابهای اخیرق آیندهپژوهی بهعنعان شاخهای از عل
که نیازمند دیدگاهی سیست می استتق در عرصتههتای
علمی به جایگاه درخعری رستیده استت .آینتدهپژوهتی
دانتتش و مترف تتی استتت کتته چش ت ختترد را بتتهستتعی
فرصت ها و مخاطرات اح مالی آینده باز کردهق ردیتدها
و دغدغهها را میکاهدق عانتایی ان ختاب هعشتمندانه را
اف ایش میدهدق به مردم اجازه میدهد کته بداننتد بته
کعاها می عانند بروند و از چه مسیرهایی می عاننتد بتا
س علت بیش ری به آیندم مطلعب خعد برستند .دروانتع
دانش شکل بخشیدن به آینده به شیعه ای آگاهانهق فتاب
و پیش دس انه است (زالتی و مصتطفیپتعرق 3 :1388ج.
رو هتتای پتتیشبینتتی آینتتدهق م نتتع و بتتر پایتتۀ
پیشفرضهای گعناگعن و در خدمت هد های م نع
هس ند .عدهای با فرض ه سانی رویدادهای گذشت ه و
آینده با حلیل گذش هق ساده ری آیندهشناستیهتا را
عرضه میدارند .گروهی با منظعرداش همۀ م غیّرهای
ذیربز و عجه به همۀ روابز م قابل و آثتار مح متل
اج ا بره ق دستبه عصیف مفصلی از آینتده متیزننتد
(زالیق 35 :1390ج.
آینده نگتری را در مقیتاس منطقتهای متی تعان شتامل
«پتتتتیشبینتتتتی»10ق مشتتتتارکتق شتتتتبکهستتتتازی و
«چش اندازسازی »11و اجترا در یتک مقیتاس نلمتروی
دانستتت کتته در آن پیشتترانهتتا و تیتتی کننتتدههتتای
منطقهای معرد مطالته نرار میگیرد .دروانع آیندهنگری
منطقتتهای کتتاربرد و کاربستتت رو هتتای آینتتدهنگتتری
شامل رکیب پنج عنصر اساسی پیشبینتیق مشتارکتق
شبکه سازیق چش اندازسازی و عمل که برای آگاهسازی
صمی گیران در سطعح منطقه ای (زیتر ستطعح ملتیج
بهکار میرود (ا حایه اروپا12ق 5 :2001ج .وجته اشت راک
ای عناصر در نالب سه حعزم مطالتتات آینتده پژوهتیق
حلیلهای سیاسی منطقهای و برنامتهریت ی راهبتردی
نرار میگیرد و درن ایت آیندهپژوهی منطقهای را باعتث
10 . anticipation
11 . vision
12 . European Communities
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می شعد .شکل  1جایگاه ای شاخۀ علمی نسبتبه سایر
شاخهها را نشان میدهد.

شکل  .1جایگاه آیندهپژوهی منطقهای در میان حوزههای

م عنف یا دچار أخیر کند .نک ۀ بتتدی ایت استت کته
بحران آب یا بحران کت آبتیق متی عانتد صتعرت بنتدی
نیروهای اج ماعی جامته را غییر دهد؛ بهعنعان مثتابق
با اف ایش یا شتدید متعجق م تاجرت هتای گست رده از
مناطق روس ایی به مناطق ش ریق نیروهای اج ماعی و
صعرت بندی آنها غییر مییابد .غییر صعرتبندیهای
اج ماعی در عرصتۀ کتنش هتا و پتعیشهتای سیاستیق
دارای پیامدهای انکارناپذیری است .ازطر دیگرق ممک
است به شدید نرخ بیکاریق نرخ فقر و غییر الگعهتای
شغلی بیانعامد که ای ها بتهصتعرت م غیّرهتای واستز
می عانند دارای پیامدهای بتتدی باشتند؛ پتس از ایت
طریق می عان به اهمیت آب و اثرا ی که متی عانتد بتر
امنیت انسانی بگذاردق پیبرد (کریمی ملهق 110 :1394ج.

مطالعاتی مرتبط (منبع :ا حایه اروپا ق 5 :2001ج

امنیت و آب
امنیت یک مف عم چنتدوج ی استت و بتههمتی دلیتل
دربارم متنای آن اخت ال زیتادی وجتعد دارد .تتاریف
مندرج در فرهن های لغت دربارم مف عم کلتی امنیتت
بر احساس آزادی از رس یا احساس ایمنی که ناظر بتر
امنیتتت روانتتی و متتادی استتتق أکیتتد دارنتتد (مانتتدابق
44 :1377ج .واژم امنیت بهعنعان یک مف عم عامق همتۀ
شئعنات و ابتاد زندگی انسان را دربر میگیرد و با بقتای
نفسق صیانت و معجعدیتت انستان پیعنتد متی ختعرد و
دروانع ضمی کنندم حیات و بقتای انستان و معجتعده
زنده میباشد (حافظنیاق 235 :1385ج.
آب دارای ابتاد و وجعه م تدد و م کثری است که یکی
از م ری آن هاق سیاست و پ نتۀ سیاستی استت .آب
با عجه به ارنام و اعداد معجعدق بته تدریج از یتک متادم
کامالً طبیتی به یک عنصر بهشدت سیاسی بدیل شده
و همینان شدت ای سیاسیبعدن و سیاستیشتدن آن
درحاب اف ایش است؛ زیرا به یک متادم نتادر و کمیتاب
بدیل شده و اساساً بهنتدرت و کمیتابی منشتأ ست ی هق
نش و نارضای ی است .بتا عجته بته نقشتی کته آب در
فرایند عمعمیق عستتۀ عمتعمی و عستتۀ پایتدار داردق
بهنظر می رسد که ای بحتران آب یتا بحتران کت آبتی
می عاند فرایند عستتۀ پایتدار و همته جانبتۀ کشتعر را

روششناسی تحقی
رو حقیق متمعالً مب نی بر ماهیت معضع و اهدا
هر حقیق نظی می شتعد .پتژوهش حاضتر بتهلحتا
هد ق کاربردی -عسته ای و بته لحتا رو عصتیفی-
حلیلی است .اطالعتات متعردنیتاز پتژوهش در بختش
مبتتانی و بنیادهتتای نظتتری بتتا استت فاده از رو هتتای
ک ابخانتهای و استتنادی و در بختش ع یتتهو حلیتل بتتا
اس فاده از رو دلفتی گتردآوری شتد .ایت رو کته
ازجمله رو های ذهنی-شت عدیِ حتعزم آینتدهنگتاری
بهشمار متی آیتدق متمتعالً بترای پتیش بینتی و بترآورد
شاخصها و م غیّرهای ناشتناخ ه و همینتی ق حصتعب
عافق میان صاحب نظران دربتارم یتک معضتع بتهکتار
متتیرود (ربتتانیق 259 :1391ج .در پتتژوهش حاضتترق در
مرحلۀ نخست م غیّرهای اثرگتذار و اثرپتذیر منطقتهای
ناشی از خشکشدن دریاچۀ ارومیه شتامل معمععتهای
کامل از ععامل سیاسی-امنی یق ان صتادیق اج متاعی و
سالمت اس خراج شد .مرحلۀ دوم به تیی روابز بتی
م غیّرها که شتامل پیعنتد م غیّرهتا و ععامتل و شتبکه
ار باط بی آن هاق اخ صتاب دارد کته پتس از طراحتی
ما ریس حلیل ساخ اریق با عجه بته نتعانی کنیتک
حلیل اثر م قابلق بهروابز دودویی عناصتر ام یتاز داده
می شعد و مرحلۀ سعم با اس فاده از رو حلیل اثترات
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م قابل و با اس فاده از نرماف ار میکمک 1بته شناستایی
جایگاه و نقش هریتک از م غیّرهتا مبتادرت شتد .ایت
نرم اف ار که نابلیت بدیل روابز به اشکاب و نمعدارهای
ویژه را دارا بعدهق از اب ارهای عانمند حلیتل ستاخ اری
در مطالتتتات آینتتدهپژوهتتی استتت .فراینتتد کلتتی رو
حقیقی در شکل  2آمده است.

شکل  .2فرایند کلی انجام پژوهش
(منبع :نگارندگانق 1396ج

رو حلیلی معرد است فاده در پتژوهش حاضترق رو
حلیل اثرات م قاطع است .برای درک ب ر می عان بتا
ای سراب شرو کرد که کدام روند تأثیر بیشت ری بتر
آیندم سیس معرد مطالته دارد و کدام رونتدها بیشت ر
أثیرپذیر هس ند؟ برای رسیدن به چنی درکتیق رو
حلیتتل اثتتر م قابتتل یتتا رو حلیتتل تتأثیر بتترگتتذر
(م قاطعج2ق یک رویکرد کارا و مفید استت .حلیتل اثتر
م قابلق روشتی بترای شتخیص روابتز م قابتل استت.
بهطعریکه أثیر هر روند بر روندهای دیگر درجهبنتدی
میشعد؛ بهعبارتدیگر ای رو ق یک رو نیمهکمّتی
است که در آنق به جتای روابتز علتت-متلتعلی ستادهق
روابتتز م قابتتل بتتی ختتردهسیس ت هتتای مخ لتتفق در
ما ریس حلیل میشعد (ب شت ی و زالتیق 47 :1390ج.
حلیل اثر م قابلق بهعنعان اب ار حقیقات دربارم آینتدهق
1 . MICMAC(Matrix ofCrossed Impact Multiplications
)Applied to a Classification
2 . Cross Impact Analysis

نقش شاخص یک م غیّر را در ار باط با سایر م غیّرهای42

درون یتتک سیستت ق آشتتکار ستتاخ ه و آن دستت ه از
م غیّرهتتایی را شناستتایی متتیکنتتد کتته نقتتش م ت و
متناداری در عستۀ سیست در آینتده ایفتا متیکننتد
(Godet et al, 2008: 126ج .ایتت رو درن ایتتت
صعیری از اثر م قابل بی روندها و م غیّرهای پیشتران
و م أثر را ارائه میدهد کته بتر مبنتای تتداد و شتدت
ار باطاتق می ان ار باط نعی با سیس تیتی شتده و
م غیّرهای کلیتدی شتناخ ه متی شتعند .از آنعتاییکته
هرگعنه غییتر در م غیّرهتای کلیتدیق کتل سیست را
حت أثیر نرار میدهدق شایس ه است در آینتده بیشت ر
معرد عجه نرار گیرند.
کنیک و نرماف ار میکمک درج ت انعتام محاستبات
پیییدم ما ریس م قاطع برای حلیتلهتای سیست می
طراحی شده که فکر سیست می بتر آن حتاک استت.
کنیک بدی گعنه است که اب دا م غیّرها و مرلفههای
م در حعزم معردنظر را شناسایی کرده و سپس آنها
را در ما ریسی مانند ما ریس حلیل اثرات واردکرده و
می ان ار باط میان ای م غیّرها با حعزم مربعط عسز
خبرگانق شخیص داده میشعد .اگر تتداد م غیّرهتای
شناساییشده  nباشدق یک ما ریس n × nبهدست آمده
که در آن أثیرات م غیّرها بر یکدیگر مشخص میشتعد
(زمانیپعرق  57 :1393و Asan & Asan, 2007: 628ج.

همانگعنه که در شکل  3مشاهده میشعدق م غیّرها در
دو محعرق براساس می ان أثیرگذاری و أثیرپذیری نرار
میگیرند .عناصر باالی نطر اصلی عناصری هس ند که
می ان أثیرگذاری آنها بیش ر از أثیرپذیری آنهاست؛
اما مام عناصر باالی نطر اصلی از درجۀ اهمیت باالیی
برختعردار نیست ند .م غیّرهتایی کته در نتعاحیق اوب
(ورودی یا کلیدیجق دوم (حدواسزج و باالی نطر اصلی
نرار میگیرندق دارای درجۀ اهمیت باال و ندرت تیی
کنندهگی متیباشتند؛ چتراکته م غیّرهتای ناحیتۀ اوب
بتهعنتعان م غیّرهتای کلیتدی و نظتی کننتدم رف تار
سیس در درازمدت میباشند .م غیّرهتای ناحیتۀ دوم
که در باالی نطر اصلی میباشندق بته ایت ج تت کته
می ان ختالص أثیرگتذاری آنهتا مثبتت و بته نستبت
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باالستت و همینتی ق عانتایی بتاالیی در بتره زدن
پایداری سیس دارندق ازجمله م غیّرهای تیی کنندم
سیس و به بتیت از هد حلیل سیس م غیّرهای
تیی کننده در اثرات منطقه ای خشتک شتدن دریاچتۀ
ارومیه در آینده (افق 2025ج میباشند؛ بنتابرای ایت
م غیّرها می عانند بهعنعان م غیّرهای تیتی کننتده در
اثرات منطقهای خشک شدن دریاچتۀ ارومیته در آینتده
(افق 2025جق درنظر گرف ه شعند.

محدودۀ مورد مطالعه
دریاچۀ ارومیه با مساحت حتدود پتنج هت ار کیلتعم ر
مربع ازنظر وستتق دریاچه مقام بیس را در ج تان و
مقام نخست را در کشعر داراست .ایت دریاچته حتدود
 1274م ر از ستطح دریاهتای آزاد ار فتا دارد .طتعب
دریاچه حدود  140کیلعم ر و عرض آن در 20الی 50
کیلعم ر و محیز آن حدود  500کیلعم ر برآورده شده
که دارای حعضۀ آبریت مست قلی استت .عمتق آن نیت
مابی شش الی بیست م ر م غیّر است و طی ستالیان
اخیر نعسانات شتدیدی داشت ه استت (دانشتعرق :1380
68ج .شتتکل  4معنتیتتت آن را در نستتمت شتتمابغتترب
کشعر نشان میدهد.

شکل  .3نمایش متغیّرها متناسب با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها

(منبعGodet et al, 2008: 62 :ج

شکل  .4موقعیت جغرافیایی دریاچۀ ارومیه
(منبع :نگارندگانق1396ج
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اکعسیس دریاچۀ ارومیه شامل کفه آبی دریاچه همراه
با ج ایر ب رگ و کعچک ( 102ج یرهجق بیعمهای آبی و
خشکی و اکع عنهای باارز ملی و بتی المللتی استت
(محمتتدیق 2 :1383؛ مختتدومق 7 :1381ج .در حعضتتۀ
اکعلعژیکی دریاچۀ ارومیه نی  546گعنۀ گیاهی به ثبت
رسیده استت (کاویتانیرادق 135 :1390ج کته الب ته در

سابهای گذش ه بهدلیل غذیتهنشتدن آبتیق مستاحتق44

عمقق عان ها و دیگتر ویژگتی هتای آن شتاهد غیترات
گس رده ای بعده است .در شکل  5فاوت می ان آبگیری
ای دریاچه را بترای ستابهتای  2000و  2013نشتان
میدهد.

شکل  .5تصاویر هوایی از تغییرات چشمگیر دریاچۀ ارومیه در فاصلۀ سالهای  2000و 2013
(منبع :صاویر Google Earthق2013ج

ای غییرات وستت و آب گیری دریاچه کته طتی دهتۀ
گذشت ه بتتر اثتتر یتتک دورم خشکستتالیق احتتدا ستتد (
جدوب 1جق ان قاب آبق اس فادم نادرستت از منتابع آبتی و
بسیاری معارد دیگر که ه زمتان بتهونتع پیعست هانتدق
زمینۀ کاهش بیشازپیش آب دریاچۀ ارومیته را فتراه
کرده اند؛ به طعری کته بتا مقایستۀ عکتسهتای هتعایی
دریاچته (شتکل 5جق شتتاهد کتاهش آبگیتری دریاچتتۀ
ارومیه در فاصلۀ  13ساب میشتعی کته درن یعتۀ ایت
روند با عجه بته متعارد مشتابه در کشتعرهای مخ لتف

مانند دریاچۀ آراب در آستیای میانته و دریاچتۀ نمکتی
ستتال عن در جنتتعبشتترنی کالیفرنیتتای آمریکتتاق زمینتتۀ
بحتترانهتتای سیاستتی-امنی تتیق اج متتاعیق ان صتتادی و
زیست محیطی در منطقته و حعضتۀ دریاچته ارومیته و
مسائل و مشکالت گس ردهای را بهدنباب خعاهد داشت.

جدول  .1سدهای درحال بهرهبرداری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی
اس ان

تداد

حع

تداد

حع

آذربایعان شرنی

20

161

17

54

آذربایعان غربی

20

1544

2

0.8

کردس ان

0

0

0

0

جمع

40

1705

19

55

45

آیندهنگری اثرات منطقهای خشکشدن دریاچۀ ارومیه با رویکرد سیاسی
م علی ب رهبرداری

وزارت ج اد کشاورزی

وزارت نیرو

(منبع :دف ر برنامهری ی و لفیق س اد احیای دریاچۀ ارومیهق 112 :1393ج

یافتههای پژوهش و تجزیهوتحلیل
 عوامل کلیدی در مطالعۀ اثترات خشتکشتدندریاچۀ ارومیه در اف 2025
با عجه به اینکه دریاچۀ ارومیه یکی از م ری ععارض
طبیتی در منطقه استق بیگمان ازبی رف آنق مسائل
و مشتکالت بتتیشتتماری را بتته بتتار خعاهتتد آورد .بتترای
شناخت و جلعگیری از ای مشکالت پژوهش حاضتر بتا
اس فاده از رو دلفی که طی آن معمععهای از ععامتل

( 34عامل اولیهجق عسز م خصصان بهعنعان م غیّرهای
م در اثرات منطقهایق خشکشدن دریاچته مشتخص
و اس خراج شدند و طبق شکل  6روابتز مست قی بتی
م غیّرهتتا بتتا می ت ان تتأثیر ضتتتیف تتا بستتیار نتتعی را
نشانمی دهد که در آن خطعط خاکس ری نشاندهنتدم
ار باط ضتیف بتی م غیّرهاستت .جتدول  2در هفتت
دس ۀ کلی طبقهبندی شدهاند.

جدول  .2طبقهبندی متغیّرهای اثرگذار بر مبنای نظرات متخصصان

طبقهبندی م غیّرها

شاخص
حعزم مسائل
ان صادی

ان صاد منطقهق اش غاب منطقهق گردشگری منطقه

حعزم علید

کشاورزی منطقه (زراعت و باغ داریجق صنتت منطقهق پرور دام و طیعر منطقهق فراوردههتای دامتی و
لبنی منطقهق علید عسل در منطقهق سالمت و ب داشت طیعر و دام هتای منطقتهق ظ تعر کتاربریهتای
جدیدق برداشت نمک معردنیاز صنایع

حعزم مسائل سیاسی

بحرانهای سیاسی

مسائل طبیتی

خاکهای کشاورزیق مرا ع منطقهق طعفان نمکق گرد و غبارق ش های روانق کانعنهای ری گرد نمکی و
غیرنمکیق رکیبات منابع آبی منطقه و اطرا (چاههاق چشمهها و...جق باز تابش نتعر خعرشتید (آلبتدوجق
شتشتات نعریق شتشتات ناشی از امالح و عناصرق انلی محلیق اکعسیس غالب منطقۀ حتعزم نفتعذ
دریاچهق عان منطقه درج ت بدیل به پارک ملی

مسائل اج ماعی

سالمت ساکنی منطقه (جسمیق روحی و روانیجق مردم منطقهق جامته کشاورزان

نظام سکعن گاهی

م اجرت (روس ا به ش رقخارج اس انی و...جق روس انشینی

مسائل کالن

رکیبات سمّیق زنعیرم غذایی
(منبع :یاف ههای پژوهشق 1396ج

خطعط آبی نشان دهندم ار باط نعی و خطعط نرم بته
متنتتی ار بتتاط بستتیار نتتعی بتتی ععامتتل و م غیّرهتتا
می باشندق بهعنعان نمعنه م غیّرهای ( شتشتتات ناشتی
از امتتالح و عناصتتر و شتشتتتات نتتعریج کتته در گتتروه
م غیّرهای نابل چش پعشتی نترار گرف ته بتعدق در ایت
نقشه به خعبی مش عد است کته ن عانست هانتد بتا دیگتر
م غیّرها ار بتاط برنترار کننتد و عتالوهبتر ار بتاط کت
ن عانس ه اند که به سطح ار باطات بسیارنعی وارد شعند.
درطر مقابل ععاملی مانندق طعفان نمک و گرد و غبار

دارای بیشت ری خطتتعط آبتتی و نرم ت متتیباشتتند کتته
بتتهمتنتتی ار باطتتات گس ت ردم ای ت م غیّرهتتا بتتا دیگ تر
م غیّرهاست و بیشت ر خطتعط ار بتاط از ستمت آنهتا
فرستت اده شتتده کتته بتتهمتنتتای اهمیتتت أثیرگتتذاری
آن هاست؛ همینی ق در اطرا م غیّرهایی مانندق متردم
منطقهق زنعیرم غذایی و کشاورزی منطقه شتاهد نتعک
پیکان ها می باشی ق که به متنتای اهمیتت أثیرپتذیری
آنهاست.
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شکل  .6نقشۀ روابط مستقیم بین متغیّرها (تأثیرات ضعیف تا بسیار قوی)
(منبع :یاف ههای پژوهشق 1396ج

پس از بررسی روابز میان م غیّرهاق جایگاه م غیّرهتا در
محدودم نمعدار باید معرد بررسی و حلیل نترار گیترد.
نحعم پراکنش م غیّرها در داخل نمعدار می عاند بیتانگر
پایداری یا ناپایداری سیس باشد (شتکل 7ج .چنانیته
م غیّرها بهصعرت  Lشکل در نمعدار عزیع شده باشندق
نشانگر ثبات در م غیّرهای أثیرگذار و أثیرپذیر است و
می عان اس نباط کترد کته سیست پایتدار استت؛ امتا

شکل  .7الگوی شماتیک سیستمهای پایدار و ناپایدار
(منبع :یاف ههای پژوهشق 1396ج

چنانیه م غیّرها از ستمت محتعر مخ صتات بته ستمت
ان تتای نمتتعدار و در حتتعالی آن پختتش شتتده باشتتندق
سیس ناپایدار بتعده و کمبتعد م غیّرهتای أثیرگتذارق
سیس را دید می کند .همانگعنه که نبالً نی اشتاره
شد ن ایج بهدستآمدهق الگعی یتک سیست ناپایتدار را
در سیس دریاچۀ ارومیه نشان میدهد.

شکل  .8الگوی توزیع متغیّرهای مورد مطالعه در نمودار
(منبع :یاف ههای پژوهشق 1396ج
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 ارزیتتابی جایگتتاه متغیّرهتتا (تأثیرپتتذیری وتأثیرگذاری)
در ای مرحله برای گعنهشناسی م غیّرها بتا شناستایی
می ان أثیرگذاری و أثیرپذیری م قابل آنها با منطق
سیس می در نرماف ار میکمکق پنجگعنته یتا دست ه از
م غیّرهای شناسایی و فکیک شد.
1
• در ناحیتتۀ اوب (م غیّرهتتای ورودی یتتا کلیتتدی جق
م غیّرهایی نرار گرف هاند کته کلیتدی تری م غیّرهتای
أثیرگذاری می باشند و دروانع می ان أثیرگذاری آن ها
بیش ر از میت ان أثیرپتذیری استت و پعیتایی سیست
شدیداً به ای م غیّرها وابس ه است .دروانتع م غیّرهتای
طعفان نمکق گرد و غبارق شت هتای روانق کتانعنهتای

ری گتترد نمکتتی و غیرنمکتتی و تتعان منطقتته درج تتت
بدیل شدن به پارک ملی بتهعنتعان م غیّرهتای اصتلی
تیی کننتدم رف تار سیست متیباشتند کته در اینعتا
نشاندهنتدم بتا ارز تری م غیّرهتای است را ژیک در
زمینۀ اثرات منطقهای خشکشتدن دریاچتۀ ارومیته در
آینده (افق 2025جق میباشند .ایت م غیّرهتا بتهعنتعان
بحرانتتی تتری مرلفتتههتتا و م غیّرهتتایی متتیباشتتند کتته
غییرات سیس منطقته ای بته آنهتا وابست ه استت و
می ان کن رب بر ای م غیّرها بسیار م و حائ اهمیتت
ویژه استت .بتدی ر یتب بتا تدوی برنامته و تیتی
راهبردهای مناسب می عان اثرات ای ععامتل را کتامالً
کن رب کرد.

شکل  .9وضعیت و موقعیت متغیّرهای کلیدی (ورودی) و اثرگذار در تحلیل میکمک
(منبع :یاف ههای پژوهشق 1396ج

1 . Input variables
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م غیّرهای ناحیه دوم که م غیّرهای حدواستز 1نامیتده
میشعندق ه أثیرپتذیری و هت أثیرگتذاری بتاالیی
دارند .دروانع بنا به همتی خاصتیتق ایت ععامتل متی
عاننتتد کتت و بتتیش پعیتتایی و پایتتداری سیستت را
حت الشتا نرار دهندق ای نسمت از نمعدار بتهوستیلۀ
نی ساز به دو نسمت قسی شده است و معمععهای از
ععامل در باالی نی ساز نرار گرف ه اند (مرا تع منطقتهق
خاکهای کشاورزی و صنتت منطقهجق به ای متنتا کته
عان زیادی برای نرارگیری در دس ه ععامتل أثیرگتذار
دارند؛ یتنی می ان خالص أثیرگذاری آنها مثبت و بته
نسبت باالست و همینی عانایی باالیی در بتره زدن
پایداری سیس دارند؛ اما م غیّرهایی که در ناحیۀ دوم
و در پایی نی ستاز نترار گرف تهانتدق یتنتی کشتاورزی
منطقهق پرور طیعرق روس انشینیق فرآوردههتایدامتی
می ان أثیرپذیری بیش ری در جریان اثترات منطقتهای
خشکشدن دریاچه دارند.

2
ناحیۀ سعم به م غیّرهای ن یعه اخ صاب مییابد و در48

ای ت ناحیتته م غیّرهتتایی نتترار گرف تته کتته از می ت ان
أثیرگذاری پایی و می ان أثیرپذیری باالیی برخعردار
میباشند .ای دس ه از م غیّرها شاملق سالمت ساکنان
منطقه )جسمیق روحی روانی(ق علید عسل در منطقتهق
سالمت و ب داشتت طیتعر و دامهتای منطقتهق زنعیترم
غذاییق رکیبات منابع آبی منطقته و اطترا (چتاههتاق
چشمهها و...جق ان صاد منطقهق اش غاب منطقهق م تاجرت
(روس ا بته شت رق ختارج است انی و...جق متردم منطقته و
جامتۀ کشاورزان می باشند .ای دس ه بهعنعان عتعاملی
که أثیرپذیری آنها در مقایسه با ععامل دیگر بتیش از
أثیرگذاری برای اثرات منطقه ای خشک شدن دریاچته
در آینده (افق 2025ج میباشندق قسی بندی شدهاند

شکل  .10وضعیت و موقعیت متغیّرهای حدواسط یا دووجهی در تحلیل میکمک
(منبع :یاف ههای پژوهشق 1396ج

1 . Intermediate variables

2 . Resultant variables
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کم ک
شکل  .11وضعیت و موقعیت متغیّرهای نتیجه یا تأثیرپذیر در تحلیل می 
(منبع :یاف ههای پژوهشق 1396ج

ناحیۀ چ ارم محل م غیّرهتای نابتل چشت پعشتی 1یتا
م غیّرهای مس قل است .ای م غیّرها شامل گردشگریق
بحران هتای سیاستیق انلتی محلتیق برداشتت نمتک و
صتتنایح جداکننتتدم نمتتکق آلبتتدو و ضتتریب باز تتاب
شتشتاتق شتشتات امالحق شتشتات نعریق رکیبات
سمیق کاربریهای جدیدق اکعسیس های غالب منطقته
در حتتعزم دریاچتتهق انلتتی محلتتی متتیشتتعد کتته دارای
أثیرگذری و أثیرپذیری پایینی هس ند .ایت م غیّرهتا
که در نسمت جنعب غربتی نمتعدار نترار دارنتدق دارای
ار باط ضتتیفی نستبت بته ستایر م غیّرهتا بتا سیست
هس ند؛ اما در حلیل ای م غیّرها با عجه به جایگتاه و

1 . Excluded variables

معنتیت آنها باید بته دو دست ه جداگانته عجته کترد.
م غیّرهایی مانند شتشتات نتعری و شتشتتات امتالح
که در ن دیکی مبدأ مخ صتات نترار دارنتدق م غیّرهتای
گسس ه نام می گیرند و می عان آنها را به دلیل ار باط
کم تتر و از فراینتتد حلیتتل ختتارج کتترد .عتتالوهبتتر ایت
م غیّرهتتای رکیبتتات ستتمیق آلبتتدوق انلتتی محلتتیق
اکعسیس های غالب منطقهق برداشتت نمتک و صتنایع
جداساز نمک کته اصتطالحاً م غیّرهتای اهرمتی ثانعیته
نامیده می شعندق با وجعد آن که مس قل هس ند بیشت ر
أثیرگذار هس ند ا أثیرپذیر و متی عاننتد بته نقتاطی
درج ت سنعش و بهعنعان متیار بهکار روند.
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شکل  .12وضعیت و موقعیت متغیّرهای مستقل و یا قابل چشمپوشی در تحلیل میکمک
(منبع :یاف ههای پژوهشق 1396ج

ناحیۀ پنع ق م غیّرهای خعشهای 1یا نظیمتی هست ند
که در مرک ثقل نمتعدار نترار متیگیرنتد و متی عاننتد
به صعرت پی درپی به ستمت چ تار م غیّتر دیگتر ستعق
یابند .ای م غیّرها می عاننتد بترای نظتی شترایز در
معانتی سیس با فاصلۀ اندکی از شرایز مناستب نترار
داردق معرد اس فاده نرار گیرد.
براساس ن ایج بهدستتآمتده هرچنتد م غیّرهتای تعان
منطقتته درج تتت بتتدیلشتتدن بتته پتتارک ملّتتی و
فرآورده های دامی در فاصلۀ اندکی از ایت ناحیته نترار
دارند .در میان ععامل أثیرگذار به عان منطقه درج ت
بدیلشدن به پارک ملّی می عان بهعنتعان یتک عامتل
مثبت نگاه کردق که م أثّر از دیدگاه هتای ختع بینانته
می باشدق در ای رابطه باید همۀ خصعصیات خاکهتای
دریاچه و منطقهق میت ان نمتک معجتعد در عمتقهتای
مخ لف بررسی و کارشناسی شعد؛ زیرا که بت رگ تری
عامل دیدکننده عان منطقه درج ت بدیل شدن بته
پارک ملّی نمک استق همینی باید خاصیت متعئینگی
خاک منطقه و به ویتژه حعضتۀ دریاچته بررستی شتعد.
ععامتتل طعفتتان نمتتکق گتترد و غبتتارق شت هتتای روان و
کانعن های ری گرد نمکی و غیر نمکیق بایتد بتهصتعرت
1 . Clustered variable

کتامالً علمتتی بررستتی و کارشناستی شتتعد تتا از اثتترات
مخرب و زیان بار آن جلتعگیری شتعد؛ بتهعنتعان مثتاب
بادهای غالبق زمانبندی آنها در فصعب مخ لفق تداد
و می ان بار هتا در هترکتدام از فصتعب ستابق میت ان
بخیر و ترق در منطقه بهخصتعب حعضتۀ دریاچته و
ععامل بسیار دیگتری کته متی عاننتد در میت ان اثترات
ععامل باال مرثر باشتندق بایتد شناستایی و دست هبنتدی
شعند .از طر دیگر باید به دس ه ععامتل أثیرپتذیر در
ای جریان نی پرداخت که از اهمیت بستیاری ازلحتا
سیاسی-امنی ی در سطح منطقه برختعردار متیباشتندق
ای ععامل شاملِ ستالمت ستاکنان منطقته )جستمیق
روحی-روانتی(ق ستالمت و ب داشتت طیتعر و دام هتای
منطقهق زنعیرم غذاییق رکیبتات منتابع آبتی منطقته و
اطرا (چاههاق چشمهها و...جق ان صتاد منطقتهق اشت غاب
منطقهق م اجرت (روس ا به شت رق ختارج است انی و...جق
مردم منطقه و جامتۀ کشاورزانانتد کته بیشت ر ععامتل
انسانی هس ند؛ به ای متنا کته خشتک شتدن دریاچته
می عاند بته صتعرت مست قی بتر زنتدگی متردم اثترات
جبران ناپذیر بگذارد و امنیت مردم منطقه و بته بتع آن
امنیت مردم کل کشعر را دید کند .همینی ععامتل
دیگری مانند سالمت و ب داشت طیعر و دامهای منطقه
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نی بهصعرت غیرمس قی بر زندگی مردم اثر میگذارنتد
و در ن ایت ای مردم هس ند که بیش ری أثیرپذیری و
بیش ت ری دگرگتتعنی را م حمتتل خعاهنتتد شتتدق اثتترات
خشک شدن دریاچۀ ارومیه در عده ای از متردم منطقته
به صعرت بیماری بروز خعاهد کردق عده ای دیگر ناچار به
رک خانه و کاشانه خعد خعاهند شد ا از گ نتد دیگتر
بالیا محفع بمانندق مردمتان بستیاری کتار ختعد را از
دست خعاهند داد و کشاورزان بی شماری بتدون زمتی
خعاهند شتد .تتداد طیتعر و دام هتا در ستطح منطقته
کتتاهش خعاهتتد یافتتت و بیمتتاریهتتای آن تتا بیش ت ر و
گس رده ر خعاهد شتد و دیگتر بترای پرنتدگان م تاجر
اس راحتگاهی وجعد نخعاهد داشت.
در ای میتان ععامتلق ختاک هتای کشتاورزیق صتنتت
منطقه و مرا ع منطقه ازجمله ععاملی میباشند کته در
حلیتل میتکمتتک بتهعنتتعان ععامتل تتأثیرپتذیر نتترار
گرف ه اندق اما ای ععامل بیش ر از دیگر ععامتلق نابلیتت
نرارگرف در گروه معمععه ععامتل أثیرگتذار (ناحیتۀ
شمارم یکج را دارند؛ یتنی میت ان ختالص أثیرگتذاری
آن ها بیش ر استت و ایت رابطته بترای عتعاملی کته در
ناحیۀ شمارم  2و زیر نی ساز نرار گرف هاندق بتهگعنتهای
دیگر است؛ بدی متنا که می ان أثیرپتذیری آنهتا بتا
نسبت باال ری از می ان أثیرگتذاریق ستبب نرارگیتری
آن ها در ای گتروه شتده استت کته شتامل کشتاورزی
منطقهق روس انشینیق پرور طیعر و دامهای منطقته و
فرآورده های دامی و لبنی آن هاستت .گتروه دیگتر ایت
م غیّرها آنهایی می باشند کته از أثیرپتذیری بتاال ری
نسبت به دیگر م غیّرها برخعردار میباشتند و در ناحیتۀ
سعم (نمعدار شمارم 2ج نرار گرف ه اند که شامل سالمت
ساکنان منطقه (جسمیق روحی-روانیجق علید عسل در
منطقهق ستالمت و ب داشتت طیتعر و دام تای منطقتهق
زنعیره غذاییق رکیبتات منتابع آبتی منطقته و اطترا
(چاههاق چشمهها و...جق ان صاد منطقهق اشت غاب منطقتهق
م اجرت (روس ا بته شت رق ختارج است انی و ...جق متردم
منطقتته و جامتتته کشتتاورزان متتیباشتتند و آنهتتا را
م غیّرهای ن یعه می نامند .نرارگرف بیش ر م غیّرهای
انسانی در ای ناحیته از نمتعدار نشتان از ضتتیفبتعدن

ععامتتتل انستتتانی در برابتتتر دیتتتدهای ختتتارجی و
بحرانهاست.
نتیجهگیری
در دنیتتای امتتروز است فادم ب ینتته از منتتابع در راست ای
عستۀ پایدار درج ت برآورده کردن نیتاز هتای امتروز و
همینی مرانبت و نگهداری برای نسلهای آینده امری
م و جدی است .در ایران نی بهدلیل محدودیتهتای
انلیمی بته ویتژه بتار ق است فادم ب ینته از منتابع آبتی
سطحی و زیرزمینی درج تت برطتر کتردن نیازهتای
کنعنی و حفاظت برای آیندگانق می عانتد از م م تری
بحثها در سطح ملی و منطقتهای باشتد .م أستفانه در
حعضتتۀ متتعرد مطالتتته بتته دالیتتل عمتتدهای ازجملتته
خشکسالیق احدا ستد و متدیریت ناکارآمتدق دریاچتۀ
ارومیه رو به نابعدی ن اده و همان طعر که آمتده استتق
می عاند سبب بحران های بی شماری در ستطح منطقته
شعدق منطقه را ازلحا امنی ی دید کند و م غیّرهتای
زیادی را درگیر خعد کند .حاب اگر وضتتیت و شترایز
دریاچۀ ارومیه را در نالب طیفی از شترایز بحرانتی تا
مطلعبیت کامل فرض کنی و شترایز بحرانتی را دوری
کامل از شرایز پایداری و مطلعبیت را ن دیکی کامل بتا
اهدا عستۀ پایدار بدانی ق باید گفت شرایز کنتعنی از
وضتیت خعبی برخعردار نیست و رونتدهای گذشت ه بتا
اصعب عستۀ پایدار ه خعانی ندارد .اگرچه در سابهای
اخیر روندها و انداما ی درج ت احیتای ایت دریاچته و
گامهایی بهسمت پایداری محیز زیست برداشت ه شتده
استق اما ای رونتدها بته انتدازه ای کنتد استت کته تا
رسیدن به شترایز مطلتعب و ایتده آب پایتداری فاصتلۀ
زیادی دارد و در معمع باید گفت که ععامل کلیتدی و
و بازیگر اصلیومرثر بر فرایندنیل بهپایداری وجعد دارد.
در بررستتی و حلیتتل اثتترات منطقتتهای خش تکشتتدن
دریاچۀ ارومیه با اس فاده از نظر م خصصانق م غیّرهایی
اس خراج شد که در پایان ن ایج بته دستت آمتده بتدی
شرح است:
ععامتتل طعفتتان نمتتکق گتترد و غبتتارق ش ت هتتای روانق
کانعن های ری گرد نمکتی و غیرنمکتی و تعان منطقته
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درج ت بدیل شدن به پارک ملتیق در دست ه عتعاملی
بعدند که می عانند بیش ری أثیر را بر دیگتر م غیّرهتا
بگذارند و آن ها را درگیر خعد سازند .م تری م غیّتر
أثیرپذیر که ه به صتعرت مست قی و هت بتهصتعرت
غیرمس قی از ای جریان تأثیر پذیرف ته استتق متردم
استتت و بایتتتد در مرحلتتۀ اوب از تتتأثیرات مستت قی
خشک شدن دریاچه بر مردم مانند افت ایش هتعاوی ههتا
بیشازحد معازق ونع طعفانهتا و گست ر شت هتای
روان در سطح منطقه جلعگیری کرد و در مراحل بتدی
م غیّرهای دیگر را نی حت نظارت و کن رب نترار داد و
از آسیب دیدگی آن ها جلتعگیری کترد .عتعاملی ماننتد
کشاورزیق خاکق مرا عق حیعانات اهلتی و غیتر اهلتی و
دیگر تعانهتای منطقته بته شتدت در متترض دیتد
طعفان ها و دیگر م غیّرهتای ذکتر شتده متیباشتند .در
ن ایت با عجه به ن ایج به دست آمده پیشن ادهای زیتر
را درج ت ب بعد وضتیت معجعد می عان ارائه داد:
• در درجۀ نخست باید عنعان کرد که ارائۀ هر راهکار
و راهحلی در رابطه با آثار بحران خشتکشتدن دریاچتۀ
ارومیه باید اذعتان کترد کته جامتتۀ متا ممکت استت
نسبت به مقعلۀ آب بهطعر عام و دریاچۀ ارومیه بتهطتعر
اخصق در سطح نخبگانق جامتتۀ متدنی و فتتاالن ایت
حعزهق بختش خصعصتی و ...از دانتش کتافی برختعردار
باشد؛ اما حساسیت الزم نسبت به مقعلۀ ک آبتی وجتعد
ندارد؛ بنابرای باید ال همهجانبهای صعرت بگیرد تا
حساستتیت نستتبتبتته مقعلتتۀ کتت آبتتی در جامتتته و
خشکشدن دریاچه فراگیر شعد.
• شناسای می ان أثیرگذاری م غیّرهتای بحترانستاز
(طعفان نمکق گرد و غبارق ش هتای روانق کتانعنهتای
ری گرد نمکی و غیرنمکیج.
• شناسایی مکانهای انسانی و غیرانسانی حتت تأثیر
مس قی بحرانهای امنی ی -سیاسی.
• شناسایی بازههای زمانی أثیرگذاری.
• شکیل کارگروهای م خصصق م بحر و دلسعز.
• شکیل گروههای مرانب یق نبلق حی و بتد از ونع
بحران.
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