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 چکیده

 چراکهای برخوردار است در جغرافیا و میان جغرافیدانان از اهمیت و جایگاه برجسته محیطیزیستمسائل 

های در کشور ایران در طی دهه محیطیزیستقرار دارد. مسائل  زیستمحیطهای این حوزه علمی بر پایه

. در این میان شمال انددادهاند و فضاهای جغرافیایی را تحت شعاع خود قرار کرده ایملاحظهقابلاخیر رشد 

کم آبی دریاچه ارومیه توانایی از بین بردن اکوسیستم موجود در  چراکه ؛ای داردغرب کشور وضعیت ویژه

ک شبر خ مؤثر. بر این مبنا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پارامترهای سترت بالقوه داراآنجا را به صو

تلاش دارد گام مثبتی جهت ایجاد شناخت و تلاش جهت کاهش مسائل  هاآنبندی شدن دریاچه ارومیه و رتبه

. روش تحلیلی است-بردارد. روش به کار رفته در این پژوهش، توصیفی محیطیزیستناشی از این مشکل 

ه بتجزیه و تحلیل اطلاعات  ای( بوده وای و نیز میدانی )پرسشنامهآوری اطلاعات بر مبنای کتابخانهجمع

انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر  T-testو آزمون  SPSSافزار آمده با استفاده از نرم دست

پارامتر در بعد انسانی، طبیعی و ترکیبی در خشک شدن دریاچه ارومیه نقش دارند. در بین  44دهد نشان می

ارومیه پارامترهای برهم زدن شرایط اکولوژیکی منطقه و کم بر خشک شدن دریاچه  مؤثرپارامترهای انسانی 

ای هتوجهی به مدیریت منابع آبی، در پارامترهای طبیعی، تغییر بارش و کم شدن بارش و کم آبی و خشکسالی

بدون  هاالابتپی در پی، و در پارامترهای ترکیبی، تغییر الگوی کشت و تولید محصولات پر آب و استفاده از 

 . ندی در خشک شدن دریاچه ارومیه داراهمیت بیشتر ،هاتوان تالاب توجه به

 .، شمال غرب ایران، دریاچه ارومیه، خشکیزیستمحیط: هاواژهکلید
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 مقدمه -9

دارای قدمت بس طولانی است اما توجه به مفهوم و کاربرد علمی آن محدود به چند دهه  زیستتمحیطاگرچه 

ان، هم . هم انسردیگیمهمه چیز را دربر  باًیتقرهمه چیز یا  زیستتمحیطیونستکو،  کل ریدب. به تعریف استتاخیر 

شود می رمتأث هاآناز  ضمناًدارد و  ریتأثهای بشر فعالیت ۀشود و بر کلیطبیعت، و هم روابط بین این دو را شامل می

ر منسجم که در آن همه عوامل و عبارت استت از یک ساختا زیستتمحیط، گریدانیببه( 7131)مهرآرا و همکاران، 

 زیستمحیط(. امروزه 7131شرایط محیطی در یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند )داوودیان و اسکندری ثانی، 

 های گیاهیآب و هوا، گرمایش جهانی، بالا آمدن سطح دریاها، حفظ گونه ازجمله، ردیگیمبسیاری از مسائل را در بر 

ها، ها، آلودگی آبهای صتتنعتی ناشتتی از اعمال انستتان، تخری  جنگلایه ازن، آثار فعالیتو حیوانی، فرستتایش ل

بشر جزئی از طبیعت  ازآنجاکه(. 7133دیگر مانند آن )جمالی،  مسائلهای استیدی، آلودگی صتوتی و بسیاری باران

و  آن است، هر جزئی از حیات با هر نوع سود ۀکنند نیتأماست که باید حیات مستمر داشته باشد و سیستم طبیعی 

نظیر و مستحق احترام است زیرا که تمدن بشر ریشه در طبیعت دارد و فرهنگ و هنر و علم بشر ای که دارد، بیفایده

، امروزه زیستتتمحیطاهمیت و جایگاه برجستتته  باوجوداین(. 3: 7113از آن شتتکل یافته استتت )حبیبی،  ریتأثبا 

ورود خسارات  نشان دهنده ای و جهانی در وضتعیت وخیم آلودگی قرار دارند و این ملی، منطقههای اکوستیستتم

های برخاسته از دگرگونی محیطیزیست یهاچالش( به نحوی که 7133است )جلالی،  زیستمحیطبر  جبرانغیرقابل

سر  فزایش کشمکش براقلیمی، تغییر الگوی بارش، گستترش صتنعت و کشاورزی، رشد جمعیت، کاهش منابع و ا

راتع و کشاورزی زایی، نابودی مکشی از منابع طبیعی در قال  جنگل زدایی، بیابانمنابع طبیعی و بنیادهای زیستی، بهره

های گوناگون برای پیکار با آفات گیاهی و جانوری به آشتتفتگی تعادل بوم شتتناختی و گیری از ستتمرویه، بهرهبی

ه ک ایگونهبهای و جهانی انجامیده ای، ملی، منطقهدر مقیاس محلی، ناحیه آبی و خشتتکی زیستتتمحیطفروستتایی 

نیادی های ب)زیستکره( و )زیست( در مقیاس و مفهوم کلان و بقای حیات و مدنیت انسان در مقیاس خردتر با چالش

فته در عرصتته توان گفت تحولات و تغییرات صتتورت گر(. در مجموع می75: 7131راد، اند )کاویانیهمراه شتتده

های فوق فضتای جغرافیایی را از حالت بسامان خار  کرده است. این امر سب  شده مبتنی بر چالش زیستتمحیط

در اداره  مسائل ترینمهمی به یکی از زیستمحیطهای و مقابله با بحران زیستمحیطاست که امر حفاظت و بهسازی 

مللی الهای جهان در سطح داخلی و بیندستور کار اغل  دولتی در زیستمحیط مسائلامور کشورها تبدیل شود و 

(. بر این مبنا، فضتتاهای جغرافیایی، متناستتت  با چگونگی مواجهه با مستتتائل 7133قرار گیرد )عبدالهی و فریادی، 

کنند ضتتمن برطرف کردن مستتائل و گیرند تلاش میهایی که در پیش میها و استتتراتژیی و ستتیاستتتزیستتتمحیط

به وجود آورند. در این میان ایران نیز از این قاعده  زیستمحیطی خود، زمینه را برای پایداری زیستحیطممشکلات 

ته، با در آن در نظر گرفته شده است. الب زیستمحیطهایی برای حفظ و پایداری ها و سیاستمستثنی نیست و تلاش
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کشور به گواهی )شاخص عملکرد  تزیستمحیط، وضتعیت زیستتمحیطوجود اقدامات صتورت گرفته در حوزه 

 7444 اندازچشممطلوب( در سند  زیستمحیط(، )شتبکه ردپای جهانی( و )بانک جهانی( با هدف )محیطیزیستت

(. این بحث در ناحیه شمال غرب کشور تا حد قابل توجهی 7131فرد و دیگران، قابل توجهی دارد )اسماعیلی ۀفاصل

مانند آلودگی رودخانه ارس، آلودگی و فرسایش خاک و  محیطیزیستهای انبا مشکلات و بحر چراکه استبارزتر 

 یشهرهالانکزایی، کاهش تنوع زیستی و آلودگی هوا در زدایی و بیابانآلودگی آب بر اثر کشاورزی غیراصولی، جنگل

ای هپیدایش چالش برداری نامناس  از طبیعت در ناحیه شمال غرب ایران موج است. بهره روروبهتبریز و ارومیه 

شمال غرب و  محیطیزیستبحران  ترینمهمارومیه به  ۀشتده که در این میان، خشک شدن دریاچ محیطیزیستت

ناحیه شمال غرب  ازآنجاکهدهد. ی را در این حوزه هشدار میزیستمحیطشاید کشور مبدل شده است و شروع فجایع 

یکی از مراکز مهم کشور است و جغرافیای خاص خود را از نظر کشاورزی و صادرات، صنایع، تجارت و داد و ستد 

های اقتصتادی ایران بوده استتت، پارامترهای ستیاستتی، نظامی و ترین کانونخارجی دارد و از دیرباز یکی از اصتلی

ای طقهنواحی ایران تبدیل کرده است. من ترینمهمین ناحیه را به یکی از اقتصادی در کنار فرهنگ و منابع طبیعی غنی، ا

صنعتی ایران است و سهم مهمی از پرداخت مالیات کشور و صادرات غیر صنعتی دارد -های اقتصتادیکه از قط 

دلایل و (. با توجه به وجود چنین وضتعیتی در شمال غرب کشور، لزوم پژوهش و اطلاع از 75: 7131راد، )کاویانی

گر متعدد دی محیطیزیستهای تواند منشأ مسائل و چالشارومیه که خود می ۀبر خشک شدن دریاچ مؤثر متغیرهای

آن است که  نشان دهنده های صورت گرفته . لازم به ذکر استت بررستیرستدیمدر آینده باشتد ضتروری به نظر 

اکنده به ، ناکافی و پریبعدتکبیشتر به صورت  هایی که در زمینه خشک شدن دریاچه ارومیه صورت گرفتهپژوهش

تر و فراگیرتر به موضوع پرداخته و تر، کاملاند. در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد با نگاهی جامعموضوع پرداخته

بر  رمؤث ایمتغیرهاند مورد توجه قرار داده شوند تا با اطلاع از دلایل و پارامترهایی که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته

و نیز پیشگیری  هاآنهایی در جهت حل خشک شدن دریاچه ارومیه و آگاهی از چرایی به وجود آمدن چنین بحران

 گام برداشت. هاآن ۀاز وقوع دوبار

 هامواد و روش -4

 هامنابع انتخاب شاخص -4-9

ه دست ؛ تا بتواند در پرتو اطلاعات بشودهای محقق درباره موضوع میپیشینه تحقیق باعث گسترش آگاهی ۀمطالع

را مشخص سازد. این امر کمک  هاآنهای خود را دوباره تعریف و معین کند و کرانه متغیرهایآمده، مسئله تحقیق و 

و با دستتتتاوردهای تحقیقاتی دیگران  گیردخانواده قرار های همکنتد تا تحقیقات در راستتتتای مجموعه پژوهشمی

کند. در پژوهش حاضر و انجام کارهای تکراری جلوگیری می یکاردوبارهپیشینه از  ۀمطالعشود. همچنین هماهنگ 
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در کار  هانآبرداری از نتایج این تحقیقات تا حد امکان نواقص نیز تلاش شده است با مطالعه پیشینه تحقیق ضمن بهره

علل خشک شدن دریاچه  ۀشده در زمینها و مطالعات انجام پژوهش ترینمهمحاضر برطرف شود. در ادامه برخی از 

 ارومیه در قال  جدول زیر به تفکیک پارامترها و منابع آورده شده است:
 

 بر خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثرپارامترهای  -9جدول 
 منابع پارامترها

رزی و افزایش کشاوهای شیمیایی رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آب، آلودگی آب بر اثر افزایش تخلیه آلاینده

فاضلاب شهری، کاهش آب رودها بر اثر رخداد خشکسالی، سدسازی و تغییرات اقلیمی، تغییر کاربری و تخری  

-ونهزمینی، پدیدار شدن گرویه از منابع آب زیربرداری بیهای طبیعی و افزایش رسوبات ورودی به دریاچه، بهرهچراگاه

 های کشاورزی در مناطقها و توسعه زمینآب خیز، تغییر کاربری زیستگاه در حوضه انیآبزبومی و پرورش های غیر

تایی های روسپساب ۀهای پیرامون و مجاور تالاب، کاهش کیفیت آب بر اثر تخلیتالابی و احداث ساختمان در چراگاه

 هارویه از منابع تالاببرداری بیتصفیه نشده و بهره

برنامه مدیریت جامع 

 7134دریاچه ارومیه، 

 7135سلطانی و همکاران،  هاخشکسالی، کاهش آب ورودی به دریاچه، لایروبی رودخانه

های متعدد توسعه آبی، توسعه روز افزون بخش کشاورزی، تغییر الگوی کشت و تولید محصولات پر آب، اجرای طرح

و اکولوژی، نوسانات اقلیمی، کاهش میزان بارش، کاهش روان آب،  محیطیزیستاز منابع  مؤثرعدم حفاظت 

های مستمر، مصرف بیش از حد آب شیرین برای کشاورزی در مناطق ساحلی دریاچه، آلودگی منابع آب و خشکسالی

ش رویه نمک، گسترهای بندرها، برداشت بیهای شهری، فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و پسابخاک با انواع آلاینده

 آمایشی منسجم برای کل حوضه آبریز ۀدر مجاورت دریاچه، افزایش تبخیر و نبود برنام وسازساخت

 7131احمدی و اکبرزاده، 

 7131فرجی و همکاران،  های کشاورزی در اطراف دریاچهسدسازی، کاهش بارندگی، حفر چاه 

های چرخش دریاچه، منطقه، از بین بردن جریان یکیاکولوژیط تغییر اقلیم، سدسازی، احداث راه گذر، برهم زدن شرا

 دریاچه، تغییر الگوی کشت یعمقکمکاهش بارندگی، 
 7131احمدی و همکاران، 

 کم آبی و خشکسالی، تغییرات اقلیمی، تغییر بارش
ناظری تهرودی و 

 7131همکاران، 

ای هبه توانایی تالاب در رفع آثار نامطلوب ناشی از فعالیتها بدون توجه های عمرانی، استفاده ناپایدار از تالابپروژه

از آب، احداث بزرگراه شهید کلانتری، احداث سدها و کاهش آب  یبرداربهرههای توسعه و بشری، افزایش طرح

 های عمرانی و اقتصادی در تالاب ارومیه.ورودی به دریاچه، فعالیت

 7134سلیمی ترکمانی، 

 7133مینی و همکاران،  احداث پل شهید کلانتریتغییر اقلیم دریاچه، 

 7134پروین،  خشکسالی، نوسانات اقلیمی، کمبود بارش، کشت محصولات استراتژیک

، گسترش کشاورزی در فرادست رودهای منتهی به یسازپلتغییر اقلیم، الگوی کشت، خشکسالی، کم بارشی، سد و 

ساختار زمین، موقعیت عمومی جغرافیایی و قرار گرفتن در کمربند دریاچه، کم توجهی به مدیریت منابع آب، شکل و 

 یهاآبای، گرمایش کره زمین، افت شدید خشک کره زمین، عرض جغرافیایی و همسایگی با پرفشار جن  حاره

ها و الگوهای کشت مدرن، های زیرزمینی، الگوی مصرف، عدم استفاده از روشرویه از آبو استفاده بی ینیرزمیز

 ها برای جبران اثرات خشکسالیهای سطحی و رودخانهافزایش دما و افزایش تبخیر، برداشت از آب

 7134کاویانی راد، 

 7134نادر صفت،  ارتفاع، ژئومورفولوژی
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 منابع پارامترها

 7135محرمی و همکاران،  خشکسالی، احداث سد، تبخیر آب، ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی ۀدور

ی، عدم تخصیص بودجه کافی زیستمحیطهای غلط، عدم مشارکت مردم منطقه در مسائل شی ، نوع خاک، سیاست

پذیری معیشتی و فقر، اشتغال، الگوی زیست، افزایش باغات ، مهاجرت، آسی نیمسئول، عدم نظارت زیستمحیطبرای 

 در حاشیه دریاچه

اضافه شده  متغیرهای

 توسط نگارنده

 

علل خشک شدن دریاچه  ۀها و مطالعات قبلی متعددی دربارشده است پژوهشگونه که در جدول بالا آورده همان

کارها  آن است که بیشتر این ۀدهندنشانارومیه صورت گرفته است. بررسی کلی کارهای صورت گرفته در این زمینه 

ژوهش مبنا، پاند. بر این و یا به صتورت پراکنده به مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه پرداخته یبعدتکبه صتورت 

ای متفاوت به دنبال آن است که با نگرشی جامع موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه را مورد بحث و حاضر با مطالعه

 بررسی قرار دهد. 

 شناسی تحقیقروش -4-4

و میدانی  ایتحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه-روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی

های پیشین در زمینه مطالعات دریاچه ارومیه به دست های تحقیق از پژوهشته است. مبانی و شاخصصتورت گرف

ه ارومی ۀبر خشک شدن دریاچ مؤثربندی پارامترهای ای برای شتناستایی و رتبهنامههمچنین پرستش و آمده استت

ه بودن موضوع تحقیق، جامعهای مختلف گرفته شد که با عنایت به تخصصی در حوزه نظرانصاح طراحی و نظر 

 ۀگزین 5به صورت طیف لیکرت با  ستؤالاتگیری هدفمند انتخاب شتدند. آماری تحقیق با استتفاده از روش نمونه

ه بی سنجش گردید. برای زیستمحیطنفر از اساتید و فعالین  14خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تنظیم و نظر 

استتفاده شتتد. در پژوهش  SPSS افزارنرمتک متغیره در  Tز روش آماری آزمون ا متغیرهاآوردن روابط بین  دستت

بر خشک شدن دریاچه ارومیه را مورد بحث و  مؤثرحاضر تلاش شده است با نگرشی کلان نگر و جامع پارامترهای 

 د.از نظر اهمیت نیز پرداخته شو هاآنبندی بررسی قرار بدهد تا ضمن شناخت این پارامترها به رتبه

 های تحقیقیافته -9

 های آمارییافته -9-9

بر خشک شدن دریاچه ارومیه را مبتنی بر پارامترهای استخرا  شده از نظریات  مؤثربرای اینکه بتوان پارامترهای 

را ستنجید در این بخش پارامترها در قال  پرستتشنامه  هاآنو کارهای گذشتته مورد آزمون و تأیید قرار داد و وزن 

ای طراحی شده بر ۀو متخصصان این حوزه قرار گرفته است. پرسشنام نظرانصاح طراحی شده است و در اختیار 

پارامتر بوده استتت که با توجه به تخصتتصتتی بودن موضتتوع تحقیق با استتتفاده از روش  54این منظور مشتتتمل بر 
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د ی قرار گرفته است تا بتوان تأیید یا رزیستمحیطها و فعالان نفر از اساتید دانشگاه 14در اختیار  گیری هدفمند،نمونه

 و از سوی دیگر وزن این پارامترها را سنجید.

 پایایی و روایی -9-4

 یگیرد. نویسندگان برامورد استفاده قرار می ییرواهای برای آزمون درستی و خوب بودن پرسشنامه انواع آزمون

انایی سازه )د رواییمعیار و  رواییمحتوی،  رواییگیرند مانند: اصطلاحات مختلفی بکار می رواییهای تفهیم آزمون

و  به تأیید اساتید توانیمکه در اینجا مطرح شتده استت  یستؤالات(. برای تأیید بر روایی 171: 7131فرد و دیگران، 

 این حوزه اشاره کرد.  نظرانصاح 

چگونه  دهدشود. سازگاری نشان میپایایی پرسشنامه، از طریق آزمون سازگاری و ثبات تأیید می از سوی دیگر،

خورند. ضری  آلفای گره می به همستنجد به صورت یک مجموعه، به نحوی شایسته اجزایی که یک مفهوم را می

ته حو مناس  به یکدیگر همبسدهد چگونه اجزاء در یک مجموعه، به نکرانباخ نوعی ضری  پایایی است که نشان می

آلفای  شود. اگرهای درونی میان اجزاء سنجش کننده محاسبه میاند. آلفای کرانباخ در قال  میانگین همبستگیشتده

(. بر این اساس، 435: 7131فرد و دیگران، باشتد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است )دانایی ترکینزد 7کرانباخ به 

 برای پرسشنامه حاضر به صورت ذیل است: نتیجه آزمون کرانباخ 

 
 آزمون آلفای کرانباخ

 متغیرهاتعداد  آلفای کرانباخ

343/ 54 

 

باشد نزدیک می 7استت و به  343/4آمده از این آزمون  به دستتبر پایه آزمون کرانباخ با توجه به اینکه نتیجه 

 توان گفت که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار بوده است. می

 آمار توصیفی -9-9

العاتی در مط ۀاجرایی که در تحقیق حاضر به عنوان نخبگان این حوز مسئولینو  نظرانصاح برای شناخت بهتر 

 دهندگانپاسخنفر از  04شود که از نظر جنسیت تعداد بدین شرح ارائه می هاآننظر گرفته شده است آمار توصیفی 

دارای مدرک کارشناسی  دهندگانپاسخنفر از  04نفر نیز مرد بوده است. از نظر مدرک تحصیلی، تعداد  54زن و تعداد 

م دارای تخصص در علو دهندگانپاسخنفر از  75، تعداد درنهایتاند. نفر دارای مدرک دکتری بوده 54ارشد و تعداد 

نفر دارای  75و  زیستمحیطنفر دارای تخصص  71رای تخصتص در علوم جغرافیایی، انفر د 01و مهندستی آب، 

  اند.های تحصیلی بودهتخصص در سایر رشته
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 آمار استنباطی -9-2

 14 شامل تحقیق، موضوع با مرتبط های¬حوزه در متخصصین توسط پارامتر، 54 شامل حاضر، تحقیق پرسشنامه

 حاضر آزمون نتایج. است شده استفاده متغیره تک T-test آزمون از رد یا تأیید جهت آن تحلیل برای و شد تکمیل نفر،

 :است شده آورده ذیل جدول صورت به
 

 بر خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثرای در خصوص پارامترهای انسانی نتایج آزمون تی تک نمونه -4جدول 

 t df پارامترها
سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 اطمینان %15در سطح 

 بالایی پایینی

 4311/7 4311/4 13517/4 /444 13 014/5 الگوی مصرف نادرست آب توسط ساکنین منطقه

 0037/4 1743/4 31741/4 /444 13 557/4 ها و الگوهای کشت مدرنعدم استفاده از روش

 0404/4 1311/4 34031/4 /444 13 041/4 احداث پل شهید کلانتری در میان دریاچه

 1703/7 7531/7 13517/7 /444 13 711/70 بندهاآباحداث سدها و 

 1117/7 1113/7 54444/7 /444 13 431/00 برهم زدن شرایط اکولوژیکی منطقه

 5141/7 0430/7 11741/7 /444 13 153/71 برداری از آبهای توسعه و بهرهافزایش طرح

 5133/7 0531/7 47403/7 /444 13 051/73 منابع آبیکم توجهی به مدیریت 

 1533/7 3014/4 74031/7 /444 13 514/74 های زیرزمینیرویه از آباستفاده بی

رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آبی به علت توسعه 

 کشاورزی، صنعت و شهرنشینی
113/77 13 444/ 74031/7 3414/4 1331/7 

 3417/4 1131/4 51741/4 /444 13 304/4 های شیمیایی کشاورزیتخلیه آلاینده آلودگی منابع آب بر اثر

 1414/4 0137/4 43517/4 /444 13 450/4 آلودگی منابع آبی بر اثر افزایش فاضلاب شهری

 1373/4 1413/4 54031/4 /444 13 514/4 های عمرانیپروژه

اثرات ها برای جبران های سطحی و رودخانهبرداشت از آب

 خشکسالی
107/3 13 444/ 34031/4 1041/4 7174/7 

 1140/7 3133/4 74444/7 /444 13 514/3 رویه کشاورزی در اطراف دریاچهتوسعه بی

 1114/4 0550/4 57403/4 /444 13 353/1 های روستایی تصفیه نشدهکاهش کیفیت آب بر اثر پساب

 7454/7 1441/4 34031/4 /444 13 033/3 هارویه از منابع تالاببرداری بیبهره

 1135/4 7347/4 47403/4 /444 13 131/1 هاعدم لایروبی رودخانه

 7034/7 1511/4 34031/4 /444 13 713/74 های متعدد توسعه آبیاجرای طرح

 7141/7 1431/4 741/31 /444 13 174/1 و اکولوژیکی منطقه محیطیزیستاز منابع  مؤثرعدم حفاظت 

 7333/4 -1471/4 -41741/4 /144 13 -501/4 های بندرهای موجود در اطراف دریاچهفعالیت

 -4547/4 -1417/4 -10351/4 /404 13 -133/0 رویه نمک از دریاچهبرداشت بی

 0117/7 1113/4 44444/7 /444 13 531/1 نبود برنامه آمایشی منسجم برای کل حوضه آبریز دریاچه

 0341/7 1105/4 40351/7 /444 13 177/1 اطراف دریاچههای کشاورزی در حفر چاه
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 t df پارامترها
سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 اطمینان %15در سطح 

 بالایی پایینی

 5403/7 4035/7 03517/7 /444 13 310/3 های اشتباهاتخاذ سیاست

 3513/4 4407/4 14444/4 /444 13 475/5 محیطیزیستعدم مشارکت مردم منطقه در مسائل 

 7177/7 1441/4 33517/4 /444 13 044/1 طقهمن محیطیزیستعدم تخصیص بودجه کافی برای مسائل 

 4737/7 3350/4 75174/7 /444 13 371/3 مسئولینعدم نظارت 

 5131/4 4171/4 03517/4 /403 13 044/0 پذیری معیشتی و فقر مردم منطقهآسی 

 4517/4 -5710/4 -00351/4 /774 13 -140/7 نبود اشتغال برای جوانان

 4113/4 -4314/4 73517/4 /731 13 171/7 الگوی زیست نامتناس  با محیط مردم منطقه

 

بر  مؤثرپارامتر انسانی  14آن است که از میان  نشان دهندهدر جدول بالا  T-testبررستی نتایج حاصل از آزمون 

 نظرانصاح هستند که مورد تأیید از سوی  45/4پارامتر دارای انحراف معیار کمتر از  01خشک شدن دریاچه ارومیه 

 در خشک شدن دریاچه ارومیه نقش نظرانصاح اند. به بیان دیگر این پارامترها از نظر این و متخصصان قرار گرفته

های بندرهای موجود در اطراف دریاچه، نبود اشتغال برای جوانان اند. سه پارامتر که شامل فعالیتو فعالی داشته مؤثر

شده و از نظر  رد 45/4شتود، با کست  انحراف معیار بالاتر از یو الگوی زیستت نامتناست  با محیط مردم منطقه م

 و متخصصان مورد تأیید قرار نگرفته است. نظرانصاح 

 

 بر خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثرای در خصوص پارامترهای طبیعی نتایج آزمون تی تک نمونه -9جدول 

 t df پارامترها
سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 اطمینان %15در سطح 

 بالایی پایینی

 3543/4 1337/4 11741/4 /444 13 101/4 کاهش آب رودهای منتهی به دریاچه

 5014/4 4457/4 03517/4 /407 13 113/0 افزایش رسوبات ورودی به دریاچه

 4334/7 5311/4 34031/4 /444 13 513/1 های پی درپیآبی و خشکسالیکم

 3170/4 1133/4 14444/4 /444 13 531/4 تغییرات اقلیمی

 4317/7 1141/4 31741/4 /444 13 477/3 تغییر بارش و کم شدن بارش

 4113/4 -5735/4 -04011/4 /434 13 -74157/4 کم عمقی دریاچه ارومیه

 -0414/4 -1133/4 -41741/4 /447 13 -544/1 شکل و ساختار زمین در منطقه

واقع شدن در کمربند موقعیت عمومی جغرافیایی منطقه و 

 خشک کره زمین
154/5- 13 444 14444/4- 3174/4- 4134/4- 

 -4401/4 -3317/4 -14031/4 /444 13 -111/5 ایعرض جغرافیایی منطقه و همسایگی با پرفشار حاره

 -4143/4 -1743/4 -14031/4 /474 13 -575/0 تبخیر آب دریاچه

 0444/7 -7153/7 47403/4 /337 13 404/4 ارتفاع دریاچه از سطح دریا
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 t df پارامترها
سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 اطمینان %15در سطح 

 بالایی پایینی

 -4114/4 -3144/4 -13517/4 /444 13 -544/5 شی  منطقه

 -1401/4 -4545/7 -30351/7 /444 13 -171/1 نوع خاک منطقه

 

بر  مؤثرپارامتر طبیعی  71آن است که از میان  نشان دهندهجدول بالا  در T-testبررستی نتایج حاصتل از آزمون 

 نظرانصاح هستند که مورد تأیید از سوی  45/4پارامتر دارای انحراف معیار کمتر از  77خشک شدن دریاچه ارومیه 

یه نقش اروم در خشک شدن دریاچه نظرانصاح اند. به بیان دیگر این پارامترها از نظر این و متخصصان قرار گرفته

اند. دو پارامتر دیگر که شتامل ارتفاع دریاچه از سطح دریا و کم عمقی دریاچه ارومیه با کس  و فعالی داشتته مؤثر

 و متخصصان مورد تأیید قرار نگرفته است. نظرانصاح رد شده و از نظر  45/4انحراف معیار بالاتر از 

 

 بر خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثرای در خصوص پارامترهای ترکیبی نتایج آزمون تی تک نمونه -2جدول 

 t df پارامترها
سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

 اطمینان %15در سطح 

 بالایی پایینی

های غیربومی )پرورش آبزیان در پدیدار شدن گونه

 حوضه آبریز(
355/0- 13 441/ 44444/4- 1135/4- 7045/4- 

 5415/4 -4411/4 01741/4 /451 13 313/7 های چرخش دریاچهاز بین بردن جریان

 0451/7 1303/4 47403/7 /444 13 144/3 تغییر الگوی کشت و تولید محصولات پرآب

فع ها در رها بدون توجه به توان تالاباستفاده از تالاب

 های بشریآثار نامطلوب ناشی از فعالیت
130/1 13 444/ 11741/4 5141/4 4700/7 

یعی و های طبتخری  چراگاهها و تغییر کاربری زیستگاه

 هاساختن ساختمان
477/5 13 444/ 17403/4 1131/4 3533/4 

 5771/4 4175/4 01741/4 /401 13 051/0 گرمایش زمین

 1543/4 7337/4 41741/4 /447 13 173/4 افزایش باغات در اطراف دریاچه

 

بر  مؤثرپارامتر ترکیبی  1آن است که از میان  نشان دهندهدر جدول بالا  T-testبررستی نتایج حاصتل از آزمون 

 نظرانصاح هستند که مورد تأیید از سوی  45/4پارامتر دارای انحراف معیار کمتر از  1خشک شدن دریاچه ارومیه 

 در خشک شدن دریاچه ارومیه نقش نظرانصاح اند. به بیان دیگر این پارامترها از نظر این و متخصصان قرار گرفته

ار ، با کس  انحراف معیشودیمهای چرخش دریاچه اند. یک پارامتر که شامل از بین بردن جریانفعالی داشته و مؤثر

 و متخصصان مورد تأیید قرار نگرفته است. نظرانصاح رد شده و از نظر  45/4بالاتر از 
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 بر خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثروزن پارامترهای  -9-5

بر ساماندهی یا نا بسامانی فضای جغرافیایی  مؤثرقاعدتاً در هر کنش و بازیگری، فضتاسازی و غیره پارامترهای 

ی شمال فضای جغرافیای محیطیزیستبر نا بسامانی  مؤثرباشند. در این میان، پارامترهای های متفاوتی میدارای وزن

ران های ذینفع و سایر بازیگاهد آن هستیم که افراد و گروهغرب کشتور نیز از این قاعده مستتثنی نیستند. اگر چه ش

مبتنی بر اهداف و منافع خود تلاش دارند برخی از این پارامترهای را کمرنگ یا پرنگ جلوه دهنده و روی آن تمرکز 

ظر این باشد. بر پایه نگاه و نو متخصصان این حوزه به شکل دیگری می نظرانصاح داشته باشند اما واقعیت از نظر 

، در قال  SPSS افزارنرمدر  T-testو متخصتصتان وزن هر یک از پارامترها، حاصل از نتایج آزمون  نظرانصتاح 

 جدول ذیل آورده شده است:

 

 بر خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثرپارامترهای انسانی  -5جدول 
 اختلاف میانگین پارامتر ردیف

 5444/4 کولوژیکی منطقهبرهم زدن شرایط ا 7

 4741/4 کم توجهی به مدیریت منابع آبی 0

 1351/4 احداث سدها و آب بندها 1

 1174/4 توسعه و بهره برداری از آب یهاطرحافزایش  4

 0351/4 های اشتباهاتخاذ سیاست 5

 7517/4 مسئولینعدم نظارت  1

 7403/4 های زیرزمینیرویه از آببی استفاده 1

 7403/4 رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آبی به علت توسعه کشاورزی، صنعت و شهرنشینی 1

 7444/4 رویه کشاورزی در اطراف دریاچهبی توسعه 3

 431/4 های کشاورزی در اطراف دریاچهحفر چاه 3

 4444/4 نبود برنامه آمایشی منسجم برای کل حوضه آبریز دریاچه 74

 3174/1 ها و الگوهای کشت مدرنروش عدم استفاده از 77

 3403/1 احداث پل شهید کلانتری در میان دریاچه 70

 3403/1 برای جبران اثرات خشکسالی هارودخانههای سطحی و برداشت از آب 70

 3403/1 هارویه از منابع تالاببهره برداری بی 70

 3403/1 متعدد توسعه آبی یهاطرحاجرای  70

 3351/1 ی منطقهزیستمحیطعدم تخصیص بودجه کافی برای مسائل  71

 3174/1 و اکولوژیکی منطقه محیطیزیستاز منابع  مؤثرعدم حفاظت  74

 3151/1 الگوی مصرف نادرست آب توسط ساکنین منطقه 75

 1444/1 محیطیزیستعدم مشارکت مردم منطقه در مسائل  71

 5174/1 های شیمیایی کشاورزیآلاینده آلودگی منابع آبی بر اثر تخلیه 71
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 اختلاف میانگین پارامتر ردیف

 5403/1 های عمرانیپروژه 73

 5741/1 های روستایی تصفیه نشدهکاهش کیفیت آب بر اثر تخلیه پساب 73

 4351/1 آلودگی منابع آبی بر اثر افزایش فاضلاب شهری 04

 4741/1 هاعدم لایروبی رودخانه 07

 0351/1 آسی  پذیری معیشتی و فقر مردم منطقه 00

 1174/0 نمک از دریاچه ۀبرداشت بی روی 01

 

بر خشتک شدن دریاچه ارومیه  مؤثرپارامتر انستانی  01نگاهی به جدول بالا نشتان دهنده آن استت که از میان 

پارامترهای برهم زدن شرایط اکولوژیکی منطقه و کم توجهی به مدیریت منابع آبی بالاترین وزن را به خود اختصاص 

ه نمک از دریاچه کمترین وزن را ب ۀروید و پارامترهای آسی  پذیری معیشتی و فقر مردم منطقه و برداشت بیانداده

 اند.خود اختصاص داده
 

 هیاروم اچهیبر خشک شدن در مؤثر یعیطب یپارامترها -6جدول 
 میانگین پارامتر ردیف

 3174/1 تغییر بارش و کم شدن بارش 7

 3403/1 پی درپیکم آبی و خشکسالی های  0

 1174/1 کاهش آب رودهای منتهی به دریاچه 1

 1444/1 تغییرات اقلیمی 4

 0351/1 افزایش رسوبات ورودی به دریاچه 5

 1517/0 تبخیر آب دریاچه 1

 5031/0 شکل و ساختار زمین در منطقه 1

 1517/0 ایعرض جغرافیایی منطقه و همسایگی با پرفشار جن  حاره 3

 1741/0 منطقهشی   3

 1444/0 موقعیت عمومی جغرافیایی منطقه و واقع بودن در کمربند خشک کره زمین 74

 7174/0 نوع خاک منطقه 77

 

بر خشتتک شتتدن دریاچه ارومیه  مؤثرپارامتر طبیعی  77نگاهی به جدول بالا نشتتان دهنده آن استتت که از میان 

پارامترهای تغییر بارش و کم شتدن بارش و کم آبی و خشکسالی های پی درپی بالاترین وزن را به خود اختصاص 

اند و پارامترهای موقعیت عمومی جغرافیایی منطقه و واقع بودن در کمربند خشک کره زمین و نوع خاک منطقه داده

 اند.دادهکمترین وزن را به خود اختصاص 
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 بر خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثرپارامترهای ترکیبی  -7جدول 
 میانگین پارامتر ردیف

 4741/4 تغییر الگوی کشت و تولید محصولات پر آب 7

 1174/1 بشری هایدر رفع آثار نامطلوب ناشی از فعالیت هاتالاببدون توجه به توان  هاتالاباستفاده از  0

 1741/1 هاهای طبیعی و ساختن ساختمانها و تخری  چراگاهزیستگاهتغییر کاربری  1

 4174/1 افزایش باغات در حاشیه دریاچه 4

 0174/1 گرمایش کره زمین 5

 1444/0 های غیر بومی )پرورش آبزیان در حوضه آبریز(پدیدار شدن گونه 1

 

بر خشتتک شتتدن دریاچه ارومیه  مؤثرپارامتر ترکیبی  1نگاهی به جدول بالا نشتتان دهنده آن استتت که از میان 

ا در رفع هها بدون توجه به توان تالابپارامترهای تغییر الگوی کشتت و تولید محصولات پر آب و استفاده از تالاب

 اند و پارامترهای گرمایش کره زمین وخود اختصاص دادههای بشری بالاترین وزن را به آثار نامطلوب ناشی از فعالیت

 اند.های غیر بومی )پرورش آبزیان در حوضه آبریز( کمترین وزن را به خود اختصاص دادهپدیدار شدن گونه

 گیریبحث و نتیجه -2

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بیستمین دریاچه جهان از اهمیت بالایی در شکل دهی به 

رح های طبیعی در سطح منطقه مطزیستگاه ترینمهماکوسیستم شمال غرب کشور برخوردار است و به عنوان یکی از 

ملل در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است. این البوده، در سطح ملی یک پارک ملی محسوب شده و در سطح بین

درصد دریاچه خشک  14های گذشته خشکی شدیدی را تجربه کرده است طوری که بیش از دریاچه در طول سال

رویه از منابع آب شتتده استتت. شتترایط کنونی دریاچه ارومیه پیامد نابستتامانی فضتتای حوضتته آبریز و برداشتتت بی

ه های گذشتدریاچه ارومیه در طول سال محیطیزیستباشد. وضعیت دهه اخیر میتجدیدپذیر حوضه بویژه در دو 

دچار تغییر شده و روند نزولی طی کرده است. در نتیجه ادامه پذیرش اثرات منفی در هر اکوسیستم طبیعی، در انتها به 

اد تخری  بر یل بالای ایجهای با پتانسشود که این امر تبعاتی چون ایجاد اکوسیستمتخری  آن اکوستیستم منجر می

پیرامونی را به همراه خواهد داشتتت. وضتتعیت دریاچه ارومیه نیز همین روند را طی کرده و در حال  زیستتتمحیط

های اطراف آن مختل گردیده و اجتماعی دریاچه ارومیه و تالاب-حاضر بسیاری از کارکردهای اکولوژیکی و اقتصادی

ست. گستره قرار داده ا ریتأثنطقه، بلکه معیشت جوامع انسانی محلی را نیز تحت این اختلال نه تنها طبیعت م خسارت

ل اکوسیستم ای در از بین بردن کدریاچه ارومیه با این روند تغییرات اکوسیستم توانایی بالقوه محیطیزیستاین مسائل 

وان یکی از مستتائل خشتتک شتتدن دریاچه ارومیه را به عن توانیم. بر این استتاس، شتتمال غرب کشتتور را دارد

های آینده در نظر گرفت. برای اینکه بتوان مستتائل با اهمیت بالا در نا بستتامانی کشتتور در طی دهه محیطیزیستتت
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راه جلوگیری از خشک  ترینمهمبهترین و  ،این دریاچه را تا حدی در شمال غرب کشور کاهش داد محیطیزیست

ت ترین راهکار جهت دستیابی به این مهم شناخاست. برجستهشتدن بیشتتر دریاچه و افزایش سطح آبگیری کنونی 

این شناخت و سطح بندی این پارامترها  ،در پژوهش حاضر هدف .بر خشک شدن این دریاچه است مؤثرپارامترهای 

باشد پارامتر می 45 ریتأثبوده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، خشک شدن دریاچه ارومیه تحت 

اچه بر خشک شدن دری مؤثراین پارامترهای  ترینمهماند. قال  سته بعد انستانی، طبیعی و ترکیبی آورده شده که در

 ترینهممبرهم زدن شرایط اکولوژیکی منطقه، کم توجهی به مدیریت منابع آبی، احداث سدها و آب بندها،  عبارتند از:

، کم آبی و خشکسالی های پی درپی، کاهش آب رودهای اند از تغییر بارش و کم شدن بارشدلایل طبیعی آن عبارت

لید اند از تغییر الگوی کشت و تودلایل ترکیبی خشتک شدن دریاچه ارومیه نیز عبارت ترینمهممنتهی به دریاچه و 

 بشری، هایدر رفع آثار نامطلوب ناشی از فعالیت هاتالابها بدون توجه به توان محصولات پر آب، استفاده از تالاب

 ها.های طبیعی و ساختن ساختمانها و تخری  چراگاهتغییر کاربری زیستگاه

شدن  بر خشک مؤثرپارامترهای  ترینمهمه های علمی و بی طرفاندر پایان باید گفت، پژوهش حاضر با بررسی

بر خشک شدن دریاچه  مؤثردریاچه ارومیه را استخرا  کرده و طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش پارامترهای 

های ذینفع و سایر بازیگران مبتنی بر اهداف و منافع خود تلاش ارومیه متفاوت از پارامترهایی است که افراد و گروه

رنگ جلوه دهند. لذا با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش و تلاش در جهت بسامان رنگ یا پررا کم هاآندارند 

 ،حل مشکلات موجود در منطقه به صورت خاص و شمال غرب کشور به صورت عامکردن فضای حوضه آبریز و 

 .بر خشک شدن دریاچه است مؤثرپارامترهای  ترینمهمبهترین راه کمک به احیای دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن 

 کتابنامه

مدیریت دریاچه ارومیه با  کارهایراهبررستتی  .7131؛ احمدی، آیدا؛ عباس پور، مجید؛ ارجمندی، رضتتا؛ عابدی، زهرا

دوره  .زیستتتمحیطعلوم و تکنولوژی  نامهفصتتل .منطقه هایدریاچهو  هاتالاباز  آمدهالهام از تجارب به دستتت 

 .01-03 صص .شانزدهم

 .ژئوپلیتیک نامهفصل .امنیتی خشک شدن دریاچه ارومیه-پیامدهای سیاسی .7131؛ احمدی، ستیروس؛ اکبرزاده، محمد

 .35-701صص  .شماره سوم .سال چهاردهم

 کارگذاری دستتتورهای چالش .7131؛ استتماعیلی فرد، مریم؛ لیاقتی، هومان؛ ستتاعی، احمد؛ ملک محمدی، حمیدرضتتا

 .7-73صص  .1 شماره .دوره پانزدهم .نامه علوم محیطیفصل .در ایران زیستمحیط

 منشأو  شناسیرسوب هایویژگی .7133؛ امینی، عبدالحستین؛ شتاه حستینی، مجید؛ محمدی، علی؛ شهرابی، مصطفی

-13صص  .14شماره  .سال نوزدهم .نشریه علوم زمین .های دریاچه ارومیه در حاشیه بزرگراه شهید کلانترینهشته

51. 
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 دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک .ایران زیستمحیطهای چالش ترینعمدهبررسی  .7135؛ امینی، ملیحه

 .7-5 صص؛ زیستمحیطو 

و  محیطیزیستتت هایتشتتکل .دولتی هایستتازمانتهیه شتتده با همکاری  .7134؛ برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

 ؛04/1/7134 .جوامع محلی

 تحقیقات نامهفصتتل .دریاچه ارومیه آبریزحوضتته  ستتالیخشتتکالگوی ستتینوپتیکی شتتدیدترین  .7134؛ پروین، نادر

 .34-743صص  .744شماره  .سال بیست و پنجم .جغرافیایی

مجله دانشکده حقوق و  .نامه حقوقفصل .و مشکلات آن زیستمحیط المللیبیندادگاه  تأسیس .7133؛ جلالی، محمود

 .11-35صص  .7شماره  .13دوره  .علوم سیاسی

 .المللیینبفصلنامه تحقیقات سیاسی و  .و میراث مشترک بشریت المللیبین زیستتمحیط .7133؛ جمالی، حمیدرضتا

 .773-743صص  .4 شماره .دوره دوم

 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. نشر . تهران:زیستمحیطحقوق  .7113؛ حبیبی، محمدحسن

 .41شماره  .های جغرافیایینامه پژوهشفصل .حوضه رودخانه شور زیستمحیطنگرشتی بر  .7131؛ خالدی، شتهریار

 .7-74صص 

 .هوا آلودگیتخمین خسارات وارد شده به ساکنان شیراز به دلیل  .7137؛ شاهی، مرتضی ، رحمان؛ حستناخلاقخوش

 .15-51صص  .0 شماره .11دوره  .مجله تحقیقات اقتصادی

چهارمین  .زیستمحیطآمایش سرزمین، ضرورت بنیادین توسعه پایدار  .7131؛ داوودیان، الهه؛ استکندری ثانی، محمد

 .7 -74صص  .و مدیریت ریزیبرنامه المللیبینکنفرانس 

حوضتته زاب به  آبارزیابی پیامدهای احتمالی انتقال  .7135؛ ستتلطانی، نادر؛ موستتوی، میرنجف؛ احمداقبال، گلاویژ

 .15-57صص  .73 شماره .دوره ششم .نشریه جغرافیا و پایداری محیط .دریاچه ارومیه

 .زیستمحیط المللبیندریاچه ارومیه از منظر حقوق  محیطیزیستبررستی مشتکل  .7134؛ ستلیمی ترکمانی، حجت

 .713-040صص  .53شماره  .سال بیستم .راهبرد نامهفصل

فصتتلنامه علوم  .ایران زیستتتمحیطهای حقوقی ستتازمان حفاظت چالش .7133؛ عبدالهی، محستتن؛ فریادی، مستتعود

 .741-734صص  .4شماره  .سال هفتم .محیطی

فصتلنامه علمی پژوهشی اقتصاد  .از منظر دین و اقتصتاد زیستتمحیط .7130؛ حستین فراهانی فرد، ستعید؛ صتادقی،

 .04-57صص  .شماره ده .دوره سوم .اسلامی

خشتتتک شتتتدن دریاچه ارومیه با رویکرد  ایمنطقهاثرات  نگریآینده .7131؛ فرجی، امین؛ علیان، مهدی؛ فتحی، امیر

 .11-54صص  .01 شماره .سال هشتم .منطقه ای-شهری آمایشجغرافیا و  نامهفصل .سیاسی

 تهران: انتشارات دوره عالی جنگ .ژئوپلیتیک فراگیر. 7131؛ فرشچی، علیرضا؛ رهنما، حمیدرضا

 چاپ دوم .انتشارات جمال الحق .زیستمحیطحقوق کیفری . 7134؛ قاسمی، نادر
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فصتتلنامه مطالعات  .در ایران شتتناستتیبوم هایبحرانتحلیل فضتتایی مخاطرات محیطی و  .7133؛ کاویانی راد، مراد

 .11-51 صص .شماره دوم .سال سیزدهم .راهبردی

 .دریاچه ارومیه( :مطالعه موردی) پایدارو توستتعه  محیطیزیستتتنستتبت ژئوپلیتیکی امنیت  .7134؛ کاویانی راد، مراد

 .771-741صص  .7شماره  .سال چهاردهم .مطالعات راهبردی نامهفصل

 پژوهشکده مطالعات راهبردی. نشر . تهران:ایران محیطیزیستامنیت . 7131؛ مرادکاویانی راد، 

پسروی دریاچه ارومیه بر روستاهای  تأثیرات ستازیمدل .7135؛ ؛ رستتم زاده، هاشتماکبرعلیمحرمی، میثم؛ رستولی، 

 .یمخاطرات محیطنشریه تحلیل فضایی  .ایئی گرای تصاویر ماهوارهیستاحل شترقی دریاچه ارومیه با پردازش ش

 .37-33صص  .1 شماره .سال سوم

 .14-15: 711 شماره .ماهنامه گزارش .ایران آینده، توسعه پایدار، زیستمحیط .7135؛ مخدوم، مجید

در توسعه  زیستمحیطبررسی نقش حفاظت از  .7131؛ مهرارا، استداله؛ مدانلو جویباری، ستدیده؛ زارع زیدی، علیرضا

 .745-771صص  .شماره دو .سال سوم .مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعهدوماه نامه  .پایدار

 .شناسیزیست آموزشنشریه رشد و  .ها. گیاهان و آلاینده7130؛ موسوی، یگانه؛ پورمهدی، سعید؛ راد، گلی

مطالعات حقوق  فصلنامه .سالم و حق بر بهداشت زیستمحیطتعامل حق بر  .7130؛ میرزازاده، نادر؛ سدهری فر، سیما

 .11-13صص  .شماره چهارم .سال دوم .بشر اسلامی

 .زیستمحیطتهران: انتشارات سازمان حفاظت  .زیستمحیطحمایت کیفری از . 7115؛ میرعظیم، قوام

مجله  .در اکوسیستم این منطقه تأثیرانهای ژئومورفولوژِی دریاچه ارومیه و ویژگی .7134؛ محمدحستیننادر صتفت، 

 .10-01صص  .30 پیاپی .دانشنامه )جغرافیا(

 .بررسی روند و زمان تغییر بارش حوضه دریاچه ارومیه .7131؛ ناظری تهرودی، محمد؛ احمدی، فرشاد؛ خلیلی، کیوان

 .144-153صص  .0شماره  .جلد سی و یکم آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(.نشریه 
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