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بررسی و ارزیابی پروژه میانگذر دریاچه ارومیه از
دیدگاه توسعه پایدار منطقهای

3

هاشم داداشپور* ،1بهرام علیزاده ،2فرامرز رستمی

 1استادیار برنامهریزی شهری و منطقهای دانشگاه تربيت مدرس
 2دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 3کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای
(تاریخ دریافت1390/10/21 :؛ تاریخ تصویب)1392/11/21 :

چکیده
توسعه پایدار منطقهای ،آن نوع توسعهای است که بيشترین کارایی اقتصادی را داشته و کمتررین آسريب را بره ملرایت اعت رامی و م ري
زیلتی منطقه وارد کند .این در حالی است که رشد پایدار ،نومی از توسعه است که در آن برتری بر افزایش کارایی اقتصادی در منطقه بروده
و در آن ،متغيرهای اعت امی و م ي زیلتی به نفع متغيرهای اقتصادی کنار گذاشته میشوند .در این ميان ،بررسی این که ميانگذر دریاچه
اروميه براساس اصول توسعه پایدار صورت گرفته یا بر اساس رشد پایدار ،هدف اصلی این ت قيق میباشد .برای رسيدن بره هردف ،در ایرن
ت قيق از روش ت ليت سللله مراتبی یکپارچه ( )AHPو روش دلفی استفاده شده است .نتایج یافتهها نشان میدهرد کره حرری ميانگرذر
دریاچه اروميه متکی بر اصول رشد پایدار بوده و در آن به ملایت م ي زیلتی و اعت امی منطقه توعه ک تری شده است (ضرریب اه يرت
گزینه رشد پایدار حدود  % 79و ضریب اه يت گزینه توسعه پایدار حدود  %21گزارش شد) .این امر بدان معناست که توعه این پروژه بيشتر
به رشد اقتصادی متکی بوده و از ملایت م ي زیلتی و اعت امی در منطقه غفلت شده است .این امر ،میتواند در آینده نزدیر منجرر بره
برهم زدن تناسبت م ي زیلتی منطقه شده و به دنبال خود مشکالت م ي زیلتی را به ه رراه آورد .ه ننرين ،پيشبينری میشرود ایرن
پروژه منجر به تغيير نقش منطقه آذربایجان غربی از کشاورزی به صنعتی شود.

کلید واژهها :رشد پایدار ،توسعه پایدار ،توسعه منطقهای ،فرایند ت ليت سللله مراتبی ،ميانگذر دریاچه اروميه

 نویلنده ملوول:

h-dadashpoor@modares.ac.ir Email:
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سرآغاز
امررروزه در عهرران ،توسررعهخواهی تبرردیت برره عنبشرری فراگيررر و
عهانی شرده اسرت .اغلرب دولتهرا و ملتهرا خواهران توسرعه
هلتند ،اما مراد از توسرعه در ایرن ميران بلريار متفراوت اسرت.
مقولههایی مانند :کراهش فقرر در عوامرع ،بهبرود دسترسری بره
خرردمات اساسرری ،ارتقررای مررداو کيفيررت زنرردگی و مررواردی از
ایررن قبيررت ،در حيطرره توسررعه قرررار میگيرنررد .بررسرری ترراریخ
توسررعه نشرران میدهررد کرره مفهررو توسررعه تررا دهرره 1970
مرريالدی ملرراوی بررا رشررد شرراخ های اقتصررادی در کشررورها
برروده اسررت (رکنالرردین افتخرراری . )1389،ایررن نرروع توسررعه
که بيشتر در کشرورهای در حرال توسرعه دیرده میشرود؛ منجرر
برره پيامرردهای نرراگواری از قبيررت افررزایش فقررر ،نابرابریهررا،
تخریب منرابعحبيعی ،مرد مشرارکت مررد در برنامرهریزیهرای
اعت ررامی و سياسرری و تخریررب عنگتهررا و مراتررع در عوامررع
انلرانی شرده اسرت کره امررروزه بره ایرن نروع از توسرعه ،رشررد
پایردار گفترره میشررود (رادکليفرت .)1373 ،از دهرره  1970برره
بعد دولتمردان در کشرورهای در حرال توسرعه بره ایرن ملراله
واقررر شررردند کررره تخریرررب م ي زیلرررت و منرررابعحبيعی،
ظرفيتهررای بررالقوه آنهررا را برررای توسررعه بلنررد مرردت بررا
خطرهررای عرردی مواعرره میکنررد .بنررابراین ،دولتهررا برره ایررن
نتيجرره رس ريدند کرره بایررد کليرره مالحیررات م ي زیلررتی را در
اعرررای حررری و پروژههررای توسررعهای رمایررت کننررد تررا بتواننررد
سررالمت و پایررداری م ي زیلررت و منررابعحبيعی را تضرر ين
ن اینرررد (دیکلرررون و ه کررراران .)1384 ،برررهدنبال توعررره
دولتهررا و سررازمانهای عهررانی برره ملررایت م ي زیلررت ،در
دهرره  1980ب ر توسررعه پایرردار مطررری شررد کرره رایجترررین
تعری آن ،در کنفرانس ریرو بيران شرد کره مبرارت از «ترممين
نيازهرررای نلرررت کنرررونی ،بررردون بررره مخررراحره انرررداختن
ظرفيتهرای نلررت آتری در برررآوردن نيازهایشران» (حلررينزاده
دليررر )1383،میباشررد .بررهمبارت دیگررر ،در توسررعه پایرردار
برررای بهبررود کيفيررت زنرردگی نلررت کنررونی ،کيفيررت زنرردگی
نلررتهای آینررده مررورد معاملرره قرررار ن یگيرررد؛ پررس امررتالی
کيفيررت زنرردگی انلررانها ،تررا زمررانی کرره در چرارچوب ظرفيررت
اکوسيلررتمهررای برحرفکننررده ایررن نيازهررا میباشررد ،مررورد
قبرررول اسرررت (.)Clarke, 2010; Lonergan, 1993
بنرررابراین ،ن یتررروان برررا تخریرررب م ررري زیلرررت و ایجررراد
آلودگیهررا و اسررتفاده برريش از انرردازه از منررابع موعررود ،برره
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پایررداری رسرريد (اصررغری .)1379 ،بررر ایررن اسرراس بایلررتی
بين رشد پایردار و توسرعه پایردار تفراوت قایرت شرد کره نکرات
کليدی و وعه ت ایز آنها در عدول ( )1آمده است.
جدول ( :)1مقایسه رشد پایدار با توسعه پایدار
رشد پایدار
هدف

نوع
نگاه

توسعه پایدار

حداکثرسرررازی سرررود و رشد اقتصادی ه رراه برا توسرعه
اعت امی و م ي زیلتی
کارایی اقتصادی
ک ی (رسريدن بره رشرد کيفررری (رسررريدن بررره رشرررد
اقتصررررادی بررررا توعرررره برررره
اقتصادی به هر قي تی)
م ي زیلررت انلرران و مرردالت
اعت امی)

توسررعه اقتصررادی و برراا برآوردن نيازهرای کنرونی بردون
آسررريب رسررراندن بررره منرررابع
شعار بردن رفاه ساکنان
نلتهای آینده

با رواج مفهو توسرعه پایردار اکثرر کشرورها موظر شردند کره
قبت از اعرای پروژههای بزرگ مقيراس بره ارزیرابی آثرار آنهرا
در منطقررره بپردازنرررد و در حرررال حاضرررر ارزیرررابی آثرررار
م ي زیلررتی اکثررر پررروژههررای منطقررهای در دسررتور کررار
شررورای مررالی حفاظررت از م ي زیلررت کشررورها قرررار گرفترره
اسررت و پروژههررای راهسررازی بررهویژه بزرگراههررای منطقررهای
در زمررره ایررن گونرره پروژههررا میباشررد (وزارت راه و ترابررری،
پژوهشکده ح ت و نقت.)۱۳86 ،
بررسی آثرار پروژههرا نشران میدهرد کره پروژههرای راهسرازی
بيشررتر از سررایر پروژههررای دیگررر در ملررایت م ي زیلررتی،
اقتصررادی و اعت ررامی /فرهنگرری منطقرره تررمثير میگذارنررد و
آثررار آنهررا زمررانی کرره بررا ی ر مارضرره مهررم حبيعرری ه اننررد
دریاچرره مواعرره میشرروند ،دو چنرردان میشررود .شررروع ارزیررابی
آثررار م ي زیلررتی پروژههررای راهسررازی در برره دهرره 1970
مرريالدی میرسررد (وهررابزاده .)1378 ،امررا ،در کشررور مررا عررز
در سررالهای اخيررر توعرره چنرردانی برره شررناخت و ارزیررابی
پيامرردهای اعت ررامی -اقتصررادی و م ي زیلررتی پروژههررای
راهسررازی نشررده اسررت (مخرردو  .)1383 ،یکرری از تجررارب
ارزنررده در زمينرره بررسرری آثررار م ي زیلررتی پررروژه راهسررازی
ت قيررق خليلرری میباشررد .در ایررن ت قيررق وی برره بررسرری
اثرررات م ي زیلررتی پررروژه ميانگررذر دریاچرره اروميرره پرداخترره
و معتقرررد اسرررت کررره اعررررای ایرررن پرررروژه در ناحيررره
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آذربایجررانغربی و شرررقی ،موعررب برانگيخترره شرردن بلررياری
از رواب ر اعت ررامی و اقتصررادی در ناحيرره شررده اسررت کرره در
دراز مرردت منجررر برره تغييررر در بنيانهررای اعت ررامی ،ع عيررت،
شرريوه زنرردگی و تنرروع فعاليتهررا ،افررزایش درآمررد سرررانه و
آموزش اعت رامی خواهرد شرد .برا وعرود ایرن ،وی برراین براور
است کره ث رر بخشری ایرن رویرداد در حبيعرت دریاچره اروميره
تا زمانی است رار خواهرد یافرت کره بزرگرراه تعرار خرود را در
سرريطره دریاچرره نشرران نررداده باشررد و اثررر زیانبررار خررود را بررر
کليه عنبرههای اقتصرادی ،اعت رامی و فرهنگری ناحيره آشرکار
نن ررروده باشرررد .وی در نتيجرررهگيری ت قيرررق خرررویش آورده
است که ارزشهرای منفری ميانگرذر دریاچره اروميره در م رت
بيشررتر از ارزشهررای مثبررت آن میباشررد و در دراز مرردت ایررن
ميانگررذر آثررار منفرری بررر اکوسيلررتم دریاچرره اروميرره خواهررد
داشررت (خليلرری .)1375 ،ت قيررق دیگررر توس ر درسررتکار بررا
منوان «بزرگراه شرهيد کالنترری و ترمثير آن برر تغييرر سراختار
اقتصرررادی -اعت رررامی ،فرهنگررری و م ي زیلرررتی منطقررره»
نشران میدهررد کره احرردا ميانگرذر دریاچرره اروميره از ل ررا
اقتصررادی و اعت ررامی آثررار مثبترری را برررای منطقرره برره ه ررراه
داشررته ولرری بررر اکوسيلررتم منطقرره آثررار زیانبررار را وارد کرررده
است (درستکار.)1385 ،
از ت قيقات عهانی مهم در این زمينه نيز میتوان به بررسی آثرار
م ي زیلتی ميانگذر دریاچه یوتای آمریکرا اشراره کررد .نترایج
یافتهها نشان میدهد که این پرروژه ،یکری از ن ونرههای موفرق
پروژههررای عادهسررازی در عهرران میباشررد و در آن بررر ملررایت
م ي زیلتی ،اقتصادی و اعت امی منطقره توعره و سرعی شرده
است که رشد اقتصادی در منطقه منجر به تخریب م ي زیلرت
منطقه نشود .به مبارت بهتر در پروژه ميانگذر یوتای آمریکا بين
مؤلفههای م ي زیلتی ،اقتصاد و اعت اع تعادل برقرار شده است
(نیریها .)1381 ،حال سوال اساسی مطری در بررسی و ارزیرابی
پروژه ميانگذر دریاچه اروميه این است که آیا این پروژه براساس
تفکر توسعه پایدار صورت گرفتره اسرت یرا خيرر و ميرزان ایرن
پایداری و ناپایداری به چه ميزان است سوالی که پاسرخ بره آن
هدف اصلی این ت قيق میباشد .ه ننين در این ت قيق در کنار
هدف ذکر شده در باا ،به بررسی یکپارچه ميزان آثرار اعت رامی،
اقتصادی و م ي زیلتی حری ميانگذر دریاچه اروميه در منطقره
ش الغربی کشور ایران پرداختره شرده اسرت .براسراس اهرداف
ت قيق ،فرضيه زیر برای ت قيق انتخاب شرده اسرت« .بره نیرر
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میرسد که احدا ميانگذر دریاچه اروميه بره رشرد اقتصرادی و
افزایش کارایی بيشتر از ملایت م ي زیلرتی و اعت رامی توعره
شده است» .برای رسيدن به اهداف و اثبات و رد فرضيه ت قيرق
از روش ت ليت سللله مراتبی( )1توماس اللرامتی اسرتفاده شرده
است.
مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه
دریاچررره اروميررره در شرررر شرررهر اروميررره و در فاصرررله 24
کيلررومتری آن واقررع شررده اسررت .ملرراحت آن حرردود  5الرری 6
هزار کيلومتر مربع می باشرد .ایرن دریاچره و بيلرت ين دریاچره
بررزرگ عهرران و دومررين دریاچرره شررور عهرران بهش ر ار مرریرود
که دو استان آذربایجران غربری و شررقی را از هرم عردا و ترردد
بين ساکنان آنها را برا مشرکت مواعره کررده اسرت (درسرتکار،
 .)1385فکررر ایجرراد پررت ميانگررذر دریاچرره اروميرره ب ره دهرره
 1350بررر میگررردد و ضرررورت اوليرره احرردا آن ،کرراهش
خطر آسريبپذیری راههرای ارتبراحی اروميره و خرارج شردن آن
از حصررار کوههررای احررراف بررود کرره همزمرران بررا ت رروات
اعت ررامی و سياسرری منطقرره و بررا نیررارت شررهيد مهنرردس
موسرری کالنتررری صررورت اعرایرری برره خررود گرفررت .م ليررات
اعرایرری در ایررن زمرران بررا سررن ریزی سرراحت غربرری و سررپس
م ليررات سرراحت شرررقی (تبریررز) ،بررا تعررری مقطررع موعررود
شروع شد .امرا کنردی رونرد ،پيشرروی م ليرات سرن ریزی در
منرراحق ميررانی دریاچرره اروميرره حرراکی از وعررود مشررکالت و
موانعی بود که این امرر منجرر بره توقر م ليرات سرن ریزی
ش رد (نیریهررا .)1381 ،بنررابراین ،بررهمنیور حررت ایررن معضررت،
فکررر سرراخت یر پررت در حررد فاصررت دو قلر ت سررن ریزی
شررده قرروت گرفررت (شررکت  .)1ایررن ایررده در سررال  1368در
قالررب سرراخت ی ر پررت شررناور برره مرحلرره اعرررا درآمررد کرره
متمسفانه پرس از گذشرت چنرد مراه از بهرهبررداری ،حوفران بره
نلرربت شرردیدی آن را تخریررب کرررد .بررا تخریررب ایررن پررت،
اسررتفاده از شررناورها متررداول شررد کرره البترره بنررا برره دایلرری
نتوانلررت بررهمنوان راهحلرری دای رری برررای مبررور از دریاچرره
اروميرره در نیررر گرفترره شررود .م رردودیت زمررانی حرراکم بررر
سررامات ح ررت و نقررت ،مررد اح ينرران مرررد از امنيررت سررفر
بررا ایررن شررناورها و  ...بام ر شررد کرره در سررال  ،1377حررری
مطالعراتی پت ميرانگرذر دریاچه اروميه در دستور کار قرار
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شکل ( :)1موقعیت دریاچه ارومیه و میانگذر شهید کالنتری

گيرد و در سال  ،1387به بهرهبرداری رسرد (مهندسرين مشراور
ایرمکو.)1378 ،
شاخصهای پژوهش
کامالً آشکار است که امروزه کيفيت زندگی بشر دچار ناپایداری و
افول شده است .به ه ين دليرت از اسرت ،بره ارزیرابی کيفری
م ي زندگی بشر پرداخته و موامت ناپایداری در عوامرع بشرری
شناسایی شود .این کار نيازمند شناخت متغيرهای مؤثر بر م ي ،
ساختن ابزاری برای ارزیابی و داشرتن معيراری بررای فرابينری و
کنترررل پاسررخهایی اسررت کرره عامعرره در پاسررخ و ترررميم ایررن
ناپایداریها ام ال کرده است .امروزه شاخ های م ي زیلرتی،
اقتصادی و اعت امی /فرهنگری برهمنوان ابرزاری اساسری بررای
پيگيری و تعری م ليات و راهبردهایی که بره توسرعه پایردار و
تجزیه و ت ليت سود و هزینره ناشری از توسرعه منجرر میشرود،
ظهور کردهاند که با توعه به این شراخ ها میتروان پایرداری و
ناپایداری پروژهها را ارزیابی کرد .قردر ملرلم بررای رسريدن بره
پایداری ،کليه شاخ های آن باید مورد توعه قرار گيرنرد .بردون
توعه به ی مامرت ،ناپایرداری و بیثبراتی در کرت نیرا ایجراد
میشود و هنگامی میتوان از پایداری در توسعه ص بت کرد کره
توسعه اقتصادی ،اعت امی /فرهنگی و م ي زیلتی با هم مرورد
بررسی قرار گيرند .زیرا ،م لکرد یکری از ایرن ابعراد بره واکرنش
مثبت یا منفی در ابعاد دیگر چرخه پایداری (شرکت  )2وابلرتگی
تا دارد (اصغری.)1379 ،

براساس مدل باا ،در این ت قيق برای ارزیرابی ميرزان پایرداری
ميانگررذر دریاچرره اروميرره از سرره متغيررر اقتصررادی ،اعت رامی و
م ي زیلتی استفاده شده اسرت و بررای هرر کردا از متغيرهرا،
براساس مطالعات عهانی -داخلی و روش دلفی شاخ های ذیرر
انتخاب شده است (عدول .)2

شکل ( :)2مدل انتخاب شاخصهای توسعه پایدار

هدف و فرضیه پژوهش
هدف اصلی این ت قيق ،ارزیابی ميزان پایرداری حرری ميانگرذر
دریاچه اروميه است .در این ت قيق ،مالوه بر هدف کلری مرذکور
به اهداف فرمی نيز توعه شده است.
 .1بررسی و ت ليت آثار م ي زیلتی ،اعت امی و اقتصادی حرری
ميانگذر دریاچه اروميه در منطقه ش الغربی کشور
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 .2شناسایی نوع توسرعه صرورت گرفتره در منطقره شر الغربی
کشور (توسعه صورت گرفته براسراس اصرول رشرد پایردار یرا
توسعه پایدار)

با تروعه به اهداف ذکر شده ،فررضيه ت قيق مبارت است از« :به
نیر مریرسد که در احدا ميانگرذر دریاچره اروميره به رشررد

جدول ( :)2متغیرها و شاخصهای پژوهش
منبع :نگارندگان با اقتباس از )(UN, 2001

متغیر

شاخصها

بینش انتخاب شاخص

اقتصادی

در بعد اقتصادی که به رشد اقتصرادی و سرایر پارامترهرای
اقتصادی مرتب است .بنابراین ،رفاه فرد و عامعه از حریرق
استفاده بهينه و کارای منابع حبيعی و توزیع مادانه منرابع
باید به حداکثر برسد.

اجتماعی
محیطزیستی

افزایش ميزان اشتغال در منطقه
صرفهعویی در ميزان مصرف سوخت
صرفهعویی در مدت زمان سفر
افزایش رونق صنعت توریلم
رونق کشاورزی
در بعد اعت امی به رابطه انلان و انلان ،تعالی رفراه افرراد،
افزایش ثبات سياسی و امنيتی در منطقه
ارتقای سطح فرهن مرد و اختالط فرهن های بهبود دسترسی به سالمت و بهداشت و خردمات آموزشری،
توسعه فرهن های مختل و برابری و رفع فقر توعه شرده
بين دو منطقه (آذربایجانغربی و شرقی)
است.
افزایش سهولت دسترسی و امنيت تردد
افزایش امنيت شغلی
در بعد م ي زیلتی که به حفاظرت و تقویرت پایره منرابع
افزایش ميزان آلودگی م ي زیلتی
فيزیکرری و بيولرروژیکی و اکوسيلررتم احررال میشررود ،برره
فرسایش خاک حوزه دریاچه
رابطهی حبيعت و انلان توعه شده است.
برهم زدن عریانهای حبيعی آب
بر هم زدن حبيعت بکر دریاچه

اقتصررادی و افررزایش کررارایی بيشررتر از ملررایت م ي زیلررتی و
اعت امی توعه شده است».

ای رن ت قي رق انتخرراب شررده اسررت .فراینررد ت ليررت سللررله
مراتبرری ( )AHPروشرری اسررت منعطرر  ،قرروی و سرراده کرره

روشهای مورد استفاده در پژوهش
برررای انتخرراب یر گزینرره از برين چنرردین گزینرره ،روشهررای
متعددی وعرود دارد کره از مهمتررین آنهرا میتروان بره روش
 AHPو  ANPاشرررراره کرررررد .واژه  ANPمخفرررر مبررررارت
 Analytical Network Processبرره معنرری فراینررد ت لي رت
شررربکه اسرررت .فراینرررد ت ليرررت شررربکه یرررا  ANPیکررری از
مهمترین روشهای تصر يم گيرری اسرت کره شرباهت زیرادی
برره روش  AHPدارد .هررر یرر از روشهررا براسرراس یرر
سری فرضيهها بنا شده انرد .بررای ن ونره اگرر معيارهرا ملرتقت
از هررم باشررند و مقایلررههای زوعرری امکانپررذیر باشررد ،مرردل
تص ر يمگيری مناسررب ،مرردل  AHPاسررت .ولرری اگررر معيارهررا
ملرررتقت نباشرررند ،روش  ANPبهترررر اسرررت (رضررروی و
مالقهبنرررد .)1386 ،از آن عرررایی کررره معيارهرررای ت قيرررق
حاضررر ملررتقت از هررم میباشررند ،روش  AHPبرررای انجررا

برررای تص ر يمگيری در شرررایطی کرره معيارهررای تص ر يمگيری
متضرراد ،انتخرراب بررين گزینررهها را بررا مشررکت مواعرره میسررازد،
مررررورد اسررررتفاده قرررررار میگيرررررد .ایررررن روش ارزیررررابی
تصررر يمگيری ،ابتررردا در سرررال  ،1980توسررر تومررراس
اللامتی( )2پيشرنهاد شرده و ترا کنرون کاربردهرای متعرددی در
ملررو مختلرر داشررته اسررت (زبردسررت .)1380 ،از زمرران
معرفررری ایرررن روش تررراکنون بررره یکررری از پرکررراربردترین
روشهررای تصرر يمگيررری چنررد معيرراری ( )MCMDتبرردیت
شررده و عهررت حررت ملررایت برردون سرراختار در حرروزههررای
مختل مالیرق و نيازهرای انلرانی ،ماننرد :سياسرت ،اقتصراد و
ملو اعت رررامی و مررردیریت برررهکار رفتررره اسرررت .ایرررن روش
تصرر يمگيری شررامت :شررش مرحلرره  .1انتخرراب ملرراله و
تعيين اهرداف آن .2 ،تجزیره ملراله بره معيارهرا ،زیرمعيارهرا و
راهکارها .3 ،مقایلره زوعری برين مناصرر تصر يم .4 ،تخ رين
وزنهای نلربی مناصرر .5 ،چر کرردن سرازگاری مقياسهرا
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و  .6در نهایرررت تعيرررين وزن نهرررایی گزینرررهها میباشرررد
(.)Saaty, 1982

برردینمنیور ،پررس از تعيررين و شناسررایی شرراخ های ارزیررابی
توسررعه برره روش کتابخانررهای و دلفرری ،برره اولویتبنرردی و
امتيررازدهی ایررن شرراخ ها پرداخترره شررده و برررای امتي رازدهی
برره شرراخ ها از عرردول امتيررازدهی  9ک يترری ال سررامتی
اسرتفاده شرده اسرت (عرردول  .)3در نهایرت پرس از امتيررازدهی
برره تصرر يمگيری در نرروع توسررعه و ميررزان پایررداری حررری
ميانگذر پرداخته شرده اسرت .از بره ذکرر اسرت کره امرداد و
قي تهررای مررورد اسررتفاده در ایررن ت قيررق ،از بررسرریهای
حررری عررامع ح تونقررت کشررور مصرروب  ،1375ترازنامرره
انررررژی وزارت نيررررو سرررال  1390و ت قيرررق (درسرررتکار،
 )1385اخذ شده است.
جدول ( :)3مقیاسهای  9کمیتی ساعتی برای مقایسه
دودویی معیارها ()Saaty, 1982
امتیاز
1

تعریف
اه يت برابر

3

نلبتاً مهمتر

5

مهمتر

7

خيلی مهمتر

9

کامالً مهم

،4 ،2
6و8

توضیح
گزینه یا شراخ  iنلربت بره  jاه يرت
برابر دارند و یا ارع يتی نلربت بره هرم
ندارند.
گزینره یرا شراخ  iنلربت بره  jک رری
مهمتر است.
گزینه یا شراخ  iنلربت بره  jمهمترر
است.
گزینه یا شاخ  iدارای ارع يت خيلری
بيشتری از  jاست.
گزینه یا شراخ مطلقراً  iاز  jمهمترر و
قابت مقایله با  jنيلت.
ارزشهای ميانی بين ارزشهای ترعي ی
را نشان میدهد.

یافتهها
()3

یافتههای توصیفی
احدا ميانگرذر دریاچره اروميره آثرار م ي زیلرتی ،اقتصرادی
و اعت ررامی متعررددی را در منطقرره شرر الغربی کشررور برره
ه راه داشرته اسرت کره در ایرن بخرش بره اهرم آنهرا اشراره
میشود.

الف) بررسی آثار اقتصادی
در ی بررسی کلری میتروان آثرار اقتصرادی ميانگرذر دریاچره
اروميه را در موارد ذیر خالصه کرد:
 صرفهجویی در میزان سوختفاصررله شررهر اروميرره (مرکررز آذربایجررانغربی) و شررهر تبریررز
(مرکررز اسررتان آذربایجانشرررقی) بررا احرردا ميانگررذر دریاچرره
اروميه به  155کيلرومتر کراهش یافتره اسرت کره ایرن فاصرله
در مقایلرره بررا ملرريرهای ارتبرراحی قرردی ی حرردود  60درصررد
کرراهش را نشرران میدهررد( .)4کوترراهتر شرردن ملررير ارتبرراحی
بررين اسررتانهای مررذکور منجررر برره کرراهش ميررزان مصرررف
سرروخت و کرراهش مررواد آاینررده م ي زیلررت ،صرررفهعویی در
وقت و کاهش تصرادفها در ایرن م رور ارتبراحی شرده اسرت.
م اسبههای صرورت گرفتره در ایرن ت قيرق نشران میدهرد()5
که احدا این ميانگرذر منجرر بره صررفهعویی  40هرزار ليترر
بنررزین در هررر روز شررده اسررت .ایررن ميررزان صرررفهعویی در
مصرررف بنررزین برره نوبرره خررود منجررر برره صرررفهعویی 28
ميليررون تومرران در هررر روز و  10080ميليررون تومرران در ه رر
سال خواهد شد.
 تبدیل شدن استان آذربایجانغربی به قطب مهمتجارت خارجی
ميانگذر دریاچه اروميه مالوه برر ایرن کره ملرافت شهرسرتان
اروميرره بررا مرکررز کشررور را برره برريش از  100کيلررومتر کرراهش
داده ،ملير ترانزیتی ایرران بره ترکيره و مررا را نيرز از حریرق
دریاچررره اروميررره بررره مرزهرررای زمينررری ت ررررچين در شرررهر
پيرانشهر ،سرو در شرهر اروميره ،وصرت کررده اسرت .از ایرنرو،
میتوان از پرت ميانگرذر دریاچره اروميره برهمنوان پرت توسرعه
آذربایجانغربی یاد کرد.
 تغییر در نقش اقتصادی استان آذربایجانغربیبه عهت شرای اقلي ری و عغرافيرایی ،اسرتان آذربایجرانغربی و
شرقی به ترتيب بهمنوان قطبهای کشراورزی و صرنعتی کشرور
قل داد میشوند که با احدا این ميانگذر و تلرهيت ملريرهای
ارتباحی ،به تقویت عریان افراد ،کاا ،احالمات و دانرش در ایرن
دو استان شده است .حاصت ایرن عریانهرا ،مرالوه برر تلرهيت
مبادله بازرگانی و تجارت بين دو حرف ،به افزایش عایگاه و نقش
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صنعتی استان آذربایجانغربی منجر شده و صنعتی شردن اسرتان
را شتاب بيشتری بخشيده است.

چشررمگيری در ایررن ملررير کرراهش یافترره اسررت .ایررن امررر در
نهایت منجر به ثبات امنيتی در منطقه شده است.

 رونق صنعت گردشگریتلررهيت و امنيررت سررفر از مقولررههای مهررم برررای عررذب
گردشررگری در منطقرره میباشررد کرره ایررن امررر بررا احرردا
ميانگذر دریاچره اروميره ایرن امرر ت قرق بيشرتری پيردا کررده
اسررت .سرراخت ميانگررذر دریاچرره اروميرره ،آنرا برره ی ر نقطرره
عاذب گردشگری تبدیت کرده است.

ج) بررسی آثار محیط زیستی

 افزایش میزان اشتغالرونررق فعاليتهررای اقتصررادی در منطقرره و افررزایش عاذبررههای
گردشررگری و فعررالتر شرردن صررنعت گردشررگری در اروميرره از
پيامرردهای احرردا ميانگررذر دریاچرره اروميرره میباشررد .ایررن دو
رویررداد اقتصررادی ،بررهحور قطررع موعررب افررزایش فرصررتهای
شغلی در منطقه خواهد شد.
ب) بررسی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
احدا ميانگرذر دریاچره اروميره مرالوه برر مزایرای اقتصرادی
ذکررر شررده در برراا ،منجررر برره آثررار اعت ررامی زیررر در منطقرره
ش الغربی کشور شده است:
 ارتقای تعامل فرهنگی در منطقهاین ميانگذر از حریرق تلرهيت ملريرهای ارتبراحی منجرر بره
تعامررت فرهنگرری ،ارتقررای سررطح فرهنرر م ررومی مرررد و
اخررتالط فرهنگرری بررين شررهرهای منطقرره ش ر الغربی کشررور
شررده اسررت .از آن عررایی کرره رشررد و ارتقررای یرر فرهنرر
وابلررته در تعامررت و ت رراس بررا فرهن هررای دیگررر میباشررد،
میتوان نتيجه گرفت کره ایرن ميانگرذر بامر رشرد و ارتقرای
فرهنگی منطقه خواهد شد.
 ثبات سیاسی و سهولت ترددگردنههای قوشنی در شر ال شرهر اروميره و ایالنری قرره تپره
و مجررب شررير در عنرروب شررهر اروميرره ،ملرريرهای ارتبرراحی
شررهر اروميرره را آسرريبپذیر و نرراامن سرراخته بررود .بررا احرردا
ميانگذر دریاچره اروميره ترردد در ایرن منطقره تلرهيت شرده و
احت رررال تصرررادفات و خطررررات عرررانی و مرررالی بررره ن رررو

 بر هم خوردن سیستمهای طبیعی دریاچه ارومیهتردیررردی نيلرررت کررره احررردا ميانگرررذر و سرررن ریزی و
خرراکریزی بخررش م ررده آن (حرردود  90درصررد) برره منزلرره
مامت غيرحبيعری ،رژیرم حبيعری عریانهرای دریاچره را مخترت
کرررده و رونررد پایررداری آن را بررر هررم زده اسررت کرره ایررن امررر
م ت ررت اسررت در دراز مرردت برره تغييرررات م ي زیلررتی در
حرروزه مربوحرره منجررر شررود .ایررن حررری در واقررع دسررتکاری
انلرران در حبيعررت برروده و بررر حبيعررت بکررر و دسررت نخررورده
منطقه به ویژه دریاچه اروميه آسيب وارد کرده است.
 کاهش آالیندههای هوابررهحور ملررلم ،کوترراهتر شرردن ملررير و حرکررت اتومبيتهررا در
ملير ه وار منجرر بره کراهش چشرمگير ميرزان گازهرا و مرواد
آاینده هوا و م ي زیلت در منطقه شده است.
 افزایش میزان آلودگیهای صوتیبررا مهيررا شرردن ملررير آسرران برررای مبررور و مرررور ،تعررداد
اسررتفادهکنندگان از ایررن ملررير زیررادتر شررده کرره ایررن اف رزایش
آلودگیهای صوتی در منطقره را بره ه رراه داشرته اسرت .ایرن
افررزایش آلررودگی صرروتی بررر م ي زیلررت منطقرره خطرنرراک
برروده و موعررب اخررتالل در زنرردگی موعررودات وحشرری در ایررن
منطقه شده است.
 فرسایش خاک حوزه دریاچهاز آن عررایی کرره حرردود  90درصررد ميانگررذر دریاچرره اروميرره
توسرر خرراکریزی در عهتهررای غربرری و شرررقی صررورت
گرفترره و ه ننررين برره مرررور زمرران و بررا ارزشرر ند شرردن
زمينهرررای احرررراف ایرررن حررروزه ،بعضررری از کاربریهرررای
اقتصادی و صنعتی بره ایرن منطقره وارد شرده اسرت ،ایرن امرر
نرررومی دسرررتکاری انلررران در حبيعرررت بررروده و موعرررب
مشررکالت م ي زیلررتی از ع لرره فرسررایش خرراک در منطقرره
به ش ار می رود.
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آزمون فرضیه پژوهش
فرضرريه ت قيررق« :برره نیررر میرسررد کرره در احرردا ميانگررذر
دریاچرره اروميرره برره ملرراله رشررد اقتصررادی برريش از ملررایت
م ي زیلتی و اعت رامی توعره شرده اسرت» .برهمنیور آزمرون
این فرضيه از روش ت ليرت سللرله مراتبری اسرتفاده شرده کره
سرراختار آن در شررکت ( ،)3آمررده اسررت .نتررایج حاصررت از روش
سللررله مراتبرری کرره در عرردول ( )4آمررده اسررت ،نشرراندهنده
کرره اه يررت معيارهررای م ي زیلررتی ،اقتصررادی و اعت ررامی
به ترتيب در گزینره رشرد پایردار حردود  63درصرد 13 ،درصرد
و  2درصررد میباشررد .براسرراس روش سللررله مراتبرری اه يررت
گزینرره رشررد پایرردار کرره حاصررت ع ررع امتيررازات نهررایی ایررن
معيارهاست ،برابر  79درصد میباشد.

این نتيجه بدان معناست که ميانگذر دریاچه اروميره حردود 79
درصد براساس اصول رشد پایدار انجرا گرفتره اسرت .ه ننرين
بررسرری ضررریب اه يررت معيارهررای م ي زیلررتی ،اقتصررادی و
اعت امی در گزینه توسعه پایدار براساس عردول ( ،)4بره ترتيرب
 10درصد 5 ،درصد و  6درصد گزارش شده اسرت کره حاصرت
ع ع ضریب اه يت آنها برابر  21درصرد میباشرد .ایرن بردان
معناست که حرری ميانگرذر دریاچره اروميره حردود  21درصرد
براسرراس اصررول توسررعه پایرردار صررورت گرفترره اسررت .در ی ر
ع عبندی کلی از نتایج حاصت از عدول امتيازدهی روش ت ليرت
سللله مراتبی یکپارچه مریتوان بيان کرررد کره گررزینه مررورد
تروعه در حراحی و ساخت

شکل ( :)3ساختار سلسله مراتبی سنجش میزان پایداری طرح میانگذر دریاچه ارومیه
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جدول ( :)4تعیین ضریب اهمیت معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها براساس نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی

ميانگذر دریاچه اروميه در منطقه ش الغربی کشور ،گزینه رشرد
پایدار بوده است .چنان چه در مبانی نیرری ت قيرق اشراره شرد،
رشد پایدار ،آن نوع توسعهای است که بيشتر بر افرزایش کرارایی
اقتصادی در مناحق تکيه میکند و معتقد است که برای رسريدن
به رشد اقتصادی در منطقره ،میتروان موامرت مه ری ه نرون
موامت م ي زیلتی و اعت امی را نادیده گرفت .بر ایرن اسراس،
فرضيه ت قيق که مدمی بود حری ميانگذر دریاچه اروميه بيشتر
متکی بر اصول رشد پایردار بروده و در آن موامرت اقتصرادی برر
موامت م ي زیلتی و اعت امی ارع يت داده شده اسرت ،اثبرات
میشود.
بحث و نتیجهگیری
در ایرن ت قيرق ،برهمنیور پاسرخ دادن بره ایرن سروال کره آیرا
احدا ميانگذر دریاچره اروميره براسراس اصرول توسرعه پایردار
صررورت گرفترره یررا خيررر ،از روش ت ليررت سللررله مراتبرری
یکپارچرره اسررتفاده شررد .ه ننررين در ایررن ت قيررق بررهمنیور
ن رررهدهرری برره متغيرهررای ت قيررق از روش دلفرری کرره یکرری از
روشهررای رایررج در امتيررازدهی برره معيارهررای روش ت ليررت

سللررله مراتبرری اسررت ،اسررتفاده شررد .فرضرريه ت قيررق مبررارت
بود از «به نیر میرسد کره ميانگرذر دریاچره اروميره براسراس
اصول توسعه پایردار حراحری نشرده و گررایش بره رشرد پایردار
دارد» .در ایررن ت قيررق ،بررهمنیور رسرريدن برره ایررن امررر مهررم،
اصررول و شرراخ های رشررد پایرردار و توسررعه پایرردار براسرراس
بررسرریهای داخلرری و خررارعی شناسررایی و در ادامرره سرراختار
اصلی ت ليت سللله مراتبری حراحری شرد .در نهایرت ،برا توعره
به م اسبات ریاضری (ميرانگين هندسری) ،ضرریب اه يرت هرر
کدا از معيارها بهدسرت آمرد و از حاصرت ع رع آنهرا ضرریب
اه يررت گزینررهها (رشررد پایرردار و توسررعه پایرردار) بهدسررت آمررد
که نترایج آن در عردول ( ،)5آمرده اسرت .نترایج نشران داد کره
حررری ميانگررذر دریاچرره اروميرره براسرراس اصررول رشررد پایرردار
بوده و در آن به اصرول توسرعه پایردار ک ترر توعره شرده اسرت
(ضررریب اه يررت رشررد پایرردار حرردود  % 79و ضررریب اه يررت
توسررعه پایرردار حرردود  %21گررزارش شررد) .ایررن امررر ،برردان
معناست کره در ایرن پرروژه ملرایت م ي زیلرتی و اعت رامی
منطقرره ،قربررانی رشررد اقتصررادی در منطقرره شررده اسررت .حررری
ميانگرررذر دریاچررره اروميررره کررره در سرررال  1387مرررورد
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بهرهبرررداری قرررار گرفترره اسررت ،آثررار مثبترری را بررر رشررد
اقتصررادی گذاشررته ولرری از آن عررایی کرره در آن برره ملررایت
م ي زیلتی توعه نشرده اسرت ،آسريبهای عردی برر زیلرت
م رري منطقرره وارد کرررده اسررت .از مهمترررین ایررن آسرريبها
میتوان به برر هرم زدن حبيعرت بکرر دریاچره ،افرزایش ميرزان
آلودگیهررای صررروتی در منطقرره و فرسرررایش خرراک حررروزه
دریاچرره اشرراره کرررد .ناگفترره ن انررد کرره ایررن پررروژه از ل ررا
افررزایش کررارایی اقتصررادی در منطقرره بلرريار مرؤثر واقررع شررده
است ،بهحوریکره برا کراهش ميرزان ملرافت سرفر ،منجرر بره
صررفهعویی اقتصرادی  28ميليرون تومران در هرر روز و حردود
 10080ميليررون تومرران در هررر سررال در منطقرره شررده اسررت.
نتررایج ایررن ت قيررق هررم راسررتا بررا نتررایج ت قيقررات (خليلرری،
1375؛ درسررتکار )1385 ،میباشررد .یافتررههای خليلرری کرره
در سررال  1375بررا روش  )6(EIAو در مررورد بررسرری آثررار
م ي زیلررتی ميانگررذر دریاچرره اروميرره انجررا شررده ،نشرران
میدهد که آثرار منفری ميانگرذر دریاچره اروميره بيشرتر از آثرار
مثبرررت آن میباشرررد .ه ننرررين در ت قيقررری (درسرررتکار،
 )1385کرره در مررورد بررسرری آثررار م ي زیلررتی ،اقتصررادی و
اعت رامی ميانگررذر دریاچرره اروميرره انجررا شررده اسررت ،ه ررين
نتررایج بهدسررت آمررده اسررت .ایررن در حررالی اسررت کرره نتررایج
بررسرریهای ن ونررههای خررارعی از ع لرره ميانگررذر دریاچرره
یوتررای آمریکررا( )7متفرراوت بررا نتررایج ت قيقررات انجررا شررده در
ایرررران و ت قيرررق حاضرررر میباشرررد( .نیریهرررا ،)1381 ،در
بررسرری خررود از آثررار م ي زیلررتی ميانگررذر دریاچرره یوتررا
نتيجرره میگيرررد کرره توسررعه ایررن ميانگررذر براسرراس اصررول
توسررعه پایرردار برروده و برره سرره مؤلفرره اقتصرراد ،اعت رراع و
م ي زیلررت در کنررار هررم نگریلررته شررده اسررت (نیریهررا،
.)1381
پیشنهادها
براسرراس نتررایج بهدسررت آمررده میترروان گفررت کرره ميانگررذر
دریاچرره اروميرره مارضررهای انلرران سرراخت اسررت کرره بررا
م ي زیلرت خررود در تنرراق میباشرد .ایررن ميانگررذر چرره در
مرحله سراخت و چره در مرحلره بهرهبررداری آسريبهای عردی
را بر اکوسيلرتم منطقره وارد کررده اسرت و ه ننران نيرز وارد
میکند .سروال اساسری کره از اسرت بردان پاسرخ داده شرود،
این است کره در مقابرت ایرن مارضره انلران سراخت چره بایرد
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کرد در عرواب ایرن سروال مهرم ،دو راهکرار کلری وعرود دارد:
راهکار اول :بيرون کشريدن ایرن غرده از بدنره دریاچره اروميره؛
راهکررار دو  :پررذیرش ،درمرران و علرروگيری از رشررد ایررن غررده.
از آنجایی که رسريدن بره راهکرار اول غيررم کن میباشرد ،بره
نیررر میرسررد کرره راهکررار دو در حررال حاضررر بهترررین و
م ت رررتترین راهکرررار بررررای اصرررالی رونرررد نرررامطلوب
م ي زیلررتی و پيامرردهای اعت ررامی حاصررت از آن باشررد .بررر
ایررن اسرراس پيشررنهاد میشررود کرره برره منیررور کرراهش آثررار
م ي زیلررتی پررروژه مررذکور« ،صررندو ح ایررت از دریاچرره
اروميرره» تشررکيت و از ح ایتهررای مررالی دولررت برخرروردار
شررود .البترره بخشرری از ح ایتهررای مررالی از ایررن دریاچرره
میتواند از م رت صررفهعویی اقتصرادی خرود حرری ميانگرذر
دریاچه اروميه و  ...تممين شود.
یادداشتها
1. AHP
2. Saaty.TH.L

 .3امداد مذکور در یافتههای ت قيق از مطالعات حری عامع ح ت
و نقت کشور مصوب  ،1375ترازنامه انرژی وزارت نيرو سرال
 1390و ت قيق آقای درستکار  ،1385اخذ شده است.
 .4م ورهای قردی ی تبریرز -تلروج -اروميره کره برابرر 258
کيلومتر و م ور تبریز -خوی -اروميه که برابر  308کيلرومتر
میباشد.
 .5بنا به گزارش استانداری روزانه حداقت  5000اتومبيت از ایرن
ملير تردد میکند .اگر برهحور متوسر هرر اتومبيرت  8ليترر
بنزین بره ازای  100کيلرومتر مصررف کنرد ،صررف نیرر از
صرفهعویی در وقت و وسایت یدکی و اصطکاک ،روزانره 40
هزار ليتر بنزین صرفهعویی خواهد شد ،با احتلاب قي ت هرر
ليتر بنزین برابرر  700تومران ،روزانره  28ميليرون تومران و
ساليانه حدود  10080ميليون تومان صررفهعویی بره م رت
خواهد آمد.
6. Environment Impact Assessment

 .7در ساخت پت ميانگذر دریاچره یوترای آمریکرا بررخالف پرت
ميانگذر دریاچه اروميه که حدود  90درصد آن با خراکریزی
انجا شده است ،بهحور کامت از پتهای شناور اسرتفاده شرده
است.
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فهرست منابع
اصغری ،س .1379 .توسعه پایدار و م ي زیلت ،سومين ه ایش دوساانه انج ن متخصصان م ي زیلت ایران.
حلينزاده دلير ،ک .1383 .برنامهریزی ناحيهای ،انتشارات س ت ،تهران.
خليلی .1375 . .شناسایی اثرات زیلتم يطی پروژه بزرگراه شهيد کالنتری در دریاچه اروميه ،پایاننامره کارشناسری ارشرد ،دانشرگاه
ملو ت قيقات تهران.
درستکار .ج .1385 .بزرگراه شهيد کالنتری و تمثير آن بر تغيير ساختار اقتصادی -اعت امی ،فرهنگی و زیلتم يطی منطقه ،مجله رشد
آموزش عغرافيا ،ش اره . 77
دیکلون ،ج.؛ فالون اسکورا ،ل.؛ کارپنتر ،ر .و شرمن ،پ .1384 .ت ليت اقتصادی پيامدهای م ي زیلت .ترع ه ،صالح ،مليرضا ،فرزا
پوراصغر سنگاچين ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور .
رادکلي  .1373 . .توسعه پایدار ،انتشارات مرکز مطالعات برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی ،وزارت کشاورزی.
رضوی. ،؛ مالقهبند .ع .1386 .کاربرد روش فرایند تجزیه و ت ليت شبکه  ANPدر آنراليز  SWOTمطالعره مروردی :شررکت برر
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 ،66تهران.
زبردست ،ا  .1380.کاربرد فرایند ت ليت سللله مراتبی در برنامهریزی شهری و منطقهای ،مجله هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
گزارش ترازنامه انرژی وزارت نيرو.1390 .
مخدو  .1383 . .درسنامه ارزیابی اثرات م ي زیلت ،دانشکده م ي زیلت دانشگاه تهران.
مهندسين مشاور ایرمکو .1378 ،مشاور حری ميانگذر دریاچه اروميه ،گزارش اوليه مطالعات ميانگذر شهيدکالنتری دریاچه اروميه.
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آمریکا ،ه ایش ميانگذر دریاچه اروميه 20 ،و  21آذرماه  ،1381دانشگاه تهران.
وزارت راه و ترابری .1386 .دستورالع ت ارزیابی زیلتم يطی حریهای ح ت ونقت عادهای ،پژوهشکده ح ت و نقت.
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