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 (21/11/1392؛ تاریخ تصویب: 21/10/1390)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

تررین آسريب را بره ملرایت اعت رامی و م ري  ای است که بيشترین کارایی اقتصادی را داشته و کمای، آن نوع توسعهتوسعه پایدار منطقه
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 

گذر دریاچه شوند. در این ميان، بررسی این که ميانغيرهای اعت امی و م ي  زیلتی به نفع متغيرهای اقتصادی کنار گذاشته میو در آن، مت
باشد. برای رسيدن بره هردف، در ایرن ا بر اساس رشد پایدار، هدف اصلی این ت قيق مییاروميه براساس اصول توسعه پایدار صورت گرفته 

گرذر دهرد کره حرری ميانها نشان میافتهیو روش دلفی استفاده شده است. نتایج  (AHP)کپارچه یت قيق از روش ت ليت سللله مراتبی 
  زیلتی و اعت امی منطقه توعه ک تری شده است )ضرریب اه يرت دریاچه اروميه متکی بر اصول رشد پایدار بوده و در آن به ملایت م ي

% گزارش شد(. این امر بدان معناست که توعه این پروژه بيشتر 21% و ضریب اه يت گزینه توسعه پایدار حدود  79گزینه رشد پایدار حدود 
تواند در آینده نزدیر  منجرر بره . این امر، میبه رشد اقتصادی متکی بوده و از ملایت م ي  زیلتی و اعت امی در منطقه غفلت شده است

شرود ایرن بينری میمنطقه شده و به دنبال خود مشکالت م ي  زیلتی را به ه رراه آورد. ه ننرين، پيش یزیلتم ي برهم زدن تناسبت 
 پروژه منجر به تغيير نقش منطقه آذربایجان غربی از کشاورزی به صنعتی شود. 
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 سرآغاز
 و فراگيررر عنبشرری برره تبرردیت خواهیامررروزه در عهرران، توسررعه

 توسرعه خواهران هراملت و هرادولت اغلرب اسرت. شرده عهانی
 اسرت. متفراوت بلريار ميران ایرن در توسرعه از مراد اما هلتند،
 بره دسترسری بهبرود عوامرع، در فقرر کراهش: مانند هاییمقوله

 از مررواردی و زنرردگی کيفيررت مررداو  ارتقررای اساسرری، خرردمات
 ترراریخ بررسرری گيرنررد.می قرررار توسررعه حيطرره در، قبيررت ایررن

 1970 دهرره تررا توسررعه مفهررو  کرره دهرردمی نشرران توسررعه
 کشررورها در اقتصررادی یهاشرراخ  رشررد بررا ملرراوی مرريالدی

 توسررعه نرروع ایررن . (1389افتخرراری، نیالررد)رکن اسررت برروده
 منجرر شرود؛می دیرده توسرعه حرال در کشرورهای در بيشتر که
 هررا،ینابرابر فقررر، افررزایش قبيررت از نرراگواری پيامرردهای برره

 هرایزییربرنامره در مررد  مشرارکت مرد  حبيعی،منرابع تخریب

 عوامررع در مراتررع و هرراعنگت تخریررب و سياسرری و اعت ررامی
 رشررد توسرعه، از نروع ایرن بره امررروزه کره اسرت شرده انلرانی
 برره 1970 دهرره از (.1373 )رادکليفرت، شررودیم گفترره پایردار

ملراله  ایرن بره توسرعه حرال در کشرورهای در مرداندولت بعد
 ،حبيعیمنرررابع وزیلرررت م ي  تخریرررب کررره شررردند واقررر 

 بررا مرردت بلنررد توسررعه برررای را هرراآن بررالقوه هررایتيظرف
 ایررن برره هررادولت بنررابراین،. کنرردیم مواعرره عرردی خطرهررای

 در رازیلررتی کرره بایررد کليرره مالحیررات م ي  دنديرسرر نتيجرره
 بتواننررد تررا کننررد رمایررت یاتوسررعه یهرراپروژه و حررری اعرررای

 تضرر ين راحبيعی منررابع وزیلررت م ي  پایررداری و سررالمت
 توعررره دنبالبررره (.1384 ه کررراران، و )دیکلرررون ن اینرررد

 در زیلررت،م ي  ملررایت برره عهررانی یهاسررازمان و هررادولت
 ترررینجیرا کرره شررد مطررری پایرردار توسررعه ب رر  1980 دهرره
 ترممين» از مبرارت کره شرد بيران ریرو کنفرانس در آن، تعری 

 انرررداختن مخررراحره بررره بررردون کنرررونی، نلرررت نيازهرررای
 زاده)حلررين« نيازهایشران برررآوردن در آتری نلررت هرایظرفيت
 پایرردار توسررعه در دیگررر، مبارتبرره .باشرردمی (1383دليررر،
 زنرردگی کيفيررت کنررونی، نلررت زنرردگی کيفيررت بهبررود برررای
 امررتالی پررس گيرررد؛ن ی قرررار معاملرره مررورد آینررده یهانلررت

 ظرفيررت ارچوبها، تررا زمررانی کرره در چررانلرراننرردگی ز کيفيررت
 مررورد باشررد،می نيازهررا ایررن کننرردهبرحرف هررایاکوسيلررتم

 .(Clarke, 2010; Lonergan, 1993) اسرررت قبرررول
 ایجررراد و زیلرررتم ررري  تخریرررب برررا تررروانن ی، بنرررابراین

 برره موعررود، منررابع از انرردازه از برريش اسررتفاده و هررایآلودگ

 بایلررتی اسرراس ایررن بررر (.1379 )اصررغری، رسرريد پایررداری
 نکرات کره شردقایرت  تفراوت پایردار توسرعه و پایردار رشد بين

 است. آمده (1) عدول در هاآن ت ایز وعه و کليدی
 

  پایدار توسعه با پایدار رشد مقایسه (:1) جدول
 پایدار توسعه پایدار رشد 

 هدف
 و سرررود سرررازیحداکثر
 اقتصادی کارایی

ه رراه برا توسرعه  اقتصادی رشد
  یزیلتم ي  و اعت امی

 نوع

 نگاه

 رشرد بره )رسريدن ک ی
 قي تی( هر به اقتصادی

 رشرررد بررره )رسررريدن کيفررری
 برررره توعرررره بررررا اقتصررررادی

 مرردالت و انلررانزیلررت م ي 
 اعت امی(

 شعار
 برراا و اقتصررادی توسررعه
  نساکنا رفاه بردن

 بردون کنرونی نيازهرای برآوردن
 منرررابع بررره رسررراندن آسررريب

 آینده هاینلت

 

 کره شردند موظر  کشرورها اکثرر پایردار توسرعه مفهو  رواج با
 هراآن آثرار ارزیرابی بره مقيراس بزرگ هایپروژه اعرای از قبت
آثرررار  ارزیرررابی حاضرررر حرررال در و بپردازنرررد منطقررره در

 کررار دسررتور در یامنطقرره هررایزیلررتی اکثررر پررروژهم ي 
 گرفترره قرررار کشررورها زیلررتم ي  از حفاظررت مررالی شررورای
 ایمنطقرره یهررابزرگراهویژه برره یسررازراه هررایپروژه و اسررت

 رابررری،ت و راه )وزارت باشرردیم هرراپروژه گونرره ایررن زمررره در
 (.۱۳86 نقت، و ح ت پژوهشکده

 یسرازراه هرایپروژه کره دهردیم نشران هراپروژه آثرار بررسی
 ،یزیلررتم ي  ملررایت در دیگررر هررایپروژه سررایر از بيشررتر

 و گذارنرردمی ريتررمث منطقرره فرهنگرری اعت ررامی/ و اقتصررادی
 ه اننررد حبيعرری مهررم مارضرره  یرر بررا کرره زمررانی هرراآن آثررار

 ارزیررابی شررروع شررود.یم چنرردان دو شرروند،یم مواعرره دریاچرره
 1970 دهرره برره در یسررازراه هررایپروژهزیلررتی آثررار م ي 

 عررز مررا کشررور در، امررا (.1378 زاده،)وهرراب رسرردیم مرريالدی
 ارزیررابی و شررناخت برره چنرردانی توعرره اخيررر یهاسررال در

 یهرراپروژهزیلررتی اقتصررادی و م ي  -اعت ررامی پيامرردهای
 تجررارب از کرریی (.1383 )مخرردو ، اسررت نشررده یسررازراه

 یسررازراه پررروژه یزیلررتآثررار م ي  بررسرری زمينرره در ارزنررده
 بررسرری برره وی ت قيررق ایررن در باشررد.یم خليلرری ت قيررق
 پرداخترره اروميرره دریاچررهگررذر ميان پررروژه یزیلررتم ي  اثرررات

 ناحيررره در پرررروژه ایرررن اعررررای کررره اسرررت معتقرررد و
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 بلررياری شرردن برانگيخترره موعررب شرررقی، و غربیآذربایجرران
 در کرره اسررت شررده ناحيرره در اقتصررادی و اعت ررامی روابرر  از

 ع عيررت، اعت ررامی، هررایانيبن در تغييررر برره منجررر مرردت دراز
 و سرررانه درآمررد افررزایش هررا،تيفعال تنرروع و زنرردگی شرريوه
 براور برراین وی وعرود ایرن، برا شرد. خواهرد اعت رامی آموزش
 اروميره دریاچره حبيعرت در دادرویر ایرن بخشری ث رر کره است

 در را خرود تعرار  بزرگرراه کره افرتی خواهرد است رار زمانی تا
 بررر را خررود بررارانیز اثررر و باشررد نررداده نشرران دریاچرره سرريطره

 آشرکار ناحيره فرهنگری و اعت رامی اقتصرادی، یهاعنبره کليه
 آورده خرررویش ت قيرررق گيرینتيجررره در وی باشرررد. نن ررروده

 م رت در اروميره دریاچرهگرذر ميان منفری یهراارزش که است
 ایررن مرردت دراز در و باشرردیم آن مثبررت یهرراارزش از بيشررتر
 خواهررد اروميرره دریاچرره اکوسيلررتم بررر منفرریگررذر آثررار ميان

 بررا درسررتکار توسرر  دیگررر ت قيررق (.1375 )خليلرری، داشررت
 سراختار تغييرر برر آن ريترمث و کالنترری شرهيد بزرگراه» منوان

« منطقرررهزیلرررتی م ي  و فرهنگررری اعت رررامی، -اقتصرررادی
 ل ررا  از اروميره دریاچررهگرذر ميان احرردا  کره دهرردیم نشران

 ه ررراه برره منطقرره برررای را مثبترریآثررار  اعت ررامی و اقتصررادی
 کرررده وارد را زیانبررارآثررار  منطقرره اکوسيلررتم بررر ولرری داشررته
 (.1385 )درستکار، است

آثرار  بررسی به توانیم نيز زمينه این در مهم عهانی ت قيقات از
 نترایج کررد. اشراره آمریکرا یوتای دریاچهگذر زیلتی ميانم ي 

 موفرق یهان ونره از کریی پرروژه، این که دهدیم نشان هاافتهی
 ملررایت بررر آن در و باشرردیم عهرران در سررازیعاده یهرراپروژه
 شرده سرعی و توعره منطقره اعت امی و اقتصادی ،زیلتیم ي 
زیلرت م ي  تخریب به منجر منطقه در اقتصادی رشد که است

 بين آمریکا وتاییگذر ميان پروژه در بهتر مبارت به نشود. منطقه
 است شده برقرار تعادل اعت اع و اقتصاد ،یزیلتم ي  یهامؤلفه

 ارزیرابی و بررسی در مطری اساسی سوال حال (.1381 )نیریها،
 ساسبرا پروژه این آیا که است این اروميه دریاچهگذر ميان پروژه
 ایرن ميرزان و خيرر  ایر اسرت گرفتره صورت پایدار توسعه تفکر

 آن بره پاسرخ که سوالی است  ميزان چه به ناپایداری و پایداری
 کنار در ت قيق این در ه ننين باشد.می ت قيق این اصلی هدف
 اعت رامی،آثرار  ميزان کپارچهی بررسی به، باا در شده ذکر هدف

 منطقره در اروميه دریاچهگذر ميان حری یزیلتم ي  و اقتصادی
 اهرداف براسراس اسرت. شرده پرداختره ایران کشور غربیش ال
 نیرر بره» اسرت. شرده انتخاب ت قيق برای زیر فرضيه، ت قيق

 و اقتصرادی رشرد بره اروميه دریاچهگذر ميان احدا  که رسدیم
 توعره اعت رامی وزیلرتی م ي  ملایت از بيشتر کارایی افزایش

 ت قيرق فرضيه رد و اثبات و اهدافبه  رسيدن برای .«است شده
 شرده اسرتفاده اللرامتی توماس (1)مراتبی سللله ت ليت روش از

 است.
 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد محدوده
 24 فاصرررله در و اروميررره شرررهر شرررر  در اروميررره دریاچررره

 6 الرری 5 حرردود آن ملرراحت اسررت. شرردهآن واقررع  کيلررومتری
 ریاچرهد بيلرت ين ومی باشرد. ایرن دریاچره  مربع کيلومتر هزار

رود شرر ار مرریبه عهرران شررور دریاچرره دومررين و عهرران بررزرگ
 ترردد و عردا هرم از را شررقی و غربری آذربایجران استان دوکه 
 ار،)درسرتک اسرت کررده مواعره مشرکت برا را هاآن نساکنا بين

 دهرره هبرر اروميرره دریاچررهگررذر ميان پررت ایجرراد فکررر (.1385
 کرراهش آن، احرردا  اوليرره ضرررورت و گرررددیم بررر 1350

 آن نشرد خرارج و اروميره ارتبراحی یهراراه پذیریآسريب خطر
 ت رروات بررا زمررانهم کرره بررود احررراف هررایکوه حصررار از

 مهنرردس شررهيد نیررارت بررا و منطقرره سياسرری و اعت ررامی
 م ليررات گرفررت. خررود برره اعرایرری صررورت کالنتررری موسرری
 سررپسو  غربرری سرراحت ریزیسررن  بررا زمرران ایررن در اعرایرری

 م ليررات سرراحت شرررقی )تبریررز(، بررا تعررری  مقطررع موعررود
 در ریزی، پيشرروی م ليرات سرن رونرد کنردی امرا شد. شروع

 و مشررکالت وعررود از حرراکی اروميرره دریاچرره ميررانی منرراحق
 ریزیاین امرر منجرر بره توقر  م ليرات سرن  که بود موانعی

 ،معضررت ایررن حررت منیوربرره(. بنررابراین، 1381 )نیریهررا، دشرر
 ریزی  پررت در حررد فاصررت دو قلرر ت سررن یررخت سررا فکررر
 در 1368 سررال در ایررده ایررن .(1)شررکت  گرفررت قرروت شررده
 کرره درآمررد اعرررا مرحلرره برره شررناور پررت  یرر سرراخت قالررب
بره  حوفران بررداری،از گذشرت چنرد مراه از بهره انه پرسمتمسف

 پررت، ایررن تخریررب بررا کرررد. تخریررب را آن شرردیدینلرربت 
یلرری البترره بنررا برره دا کرره دشرر متررداول شررناورها از اسررتفاده

 هدریاچرر از مبررور برررای  ررییدا حلرریراه منواننتوانلررت برره
 بررر حرراکم زمررانی م رردودیت شررود. گرفترره نیررر در اروميرره
  سررفر امنيررت از مرررد  اح ينرران مررد  نقررت، و ح ررت سررامات

 حررری، 1377 سررال در کرره شررد بامرر  ... و شررناورها ایررن بررا
  قرار کار توردس در اروميه دریاچهگرذر ميران پت اتیرمطالع
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 یگذر شهید کالنتر(: موقعیت دریاچه ارومیه و میان1) شکل

  

 مشراور )مهندسرين رسرد برداریبهره به، 1387 سال در و دريگ
 (.1378 ایرمکو،

 

 پژوهش هایشاخص
 و یداریناپا دچار بشر زندگی کيفيت امروزه که است آشکار کامالً
 کيفری ارزیرابی بره اسرت، از  دليرت ه ين به. است شده افول

 ریبشر عوامرع در ناپایداری موامت و پرداخته بشر زندگی م ي 
  ي ،م بر ثرؤم متغيرهای شناخت نيازمند کار این د.شو شناسایی
 و یبينرفرا بررای معيراری داشرتن و ارزیابی برای ابزاری ساختن
 ایررن ترررميم و پاسررخ در عامعرره کرره اسررت هاییپاسررخ کنترررل
 ،یزیلرتم ي  یهاشاخ  امروزه است. کرده ام ال هاناپایداری
 بررای اساسری ابرزاری منوانبره فرهنگری /اعت امی و اقتصادی
 و رپایردا توسرعه بره که راهبردهایی و م ليات تعری  و پيگيری
 د،شرومی منجرر توسرعه از ناشری هزینره و سود ت ليت و تجزیه
 و پایرداری تروانمی هاشراخ  این به توعه با که اندکرده ظهور

 بره سريدنر بررای ملرلم قردر. کرد ارزیابی را هاپروژه ناپایداری
 بردون د.گيرنر قرار توعه مورد بایدآن  یهاشاخ  کليه پایداری،

 دایجرا نیرا  کرت در ثبراتیبی و ناپایرداری مامرت،  ی به توعه
 کره کرد  بتص توسعه در پایداری از توانمی هنگامی وشود می

 مرورد هم بازیلتی م ي  و فرهنگی اعت امی/ اقتصادی، توسعه
 اکرنشو بره ابعراد ایرن از کریی م لکرد، زیرا گيرند. قرار بررسی
 تگیوابلر (2 )شرکت پایداری چرخه دیگر ابعاد در منفی ای مثبت
  (.1379 )اصغری، دارد تا 

 داریپایر ميرزان ارزیرابی برای ت قيق این در باا، مدل براساس
 و امیاعت رر اقتصررادی، متغيررر سرره از اروميرره دریاچررهگررذر ميان
 تغيرهرا،م از کردا  هرر بررای و اسرت شده استفادهزیلتی م ي 

ذیرر  هایشاخ  دلفی روش و داخلی -عهانی مطالعاتبراساس 
 (.2 )عدول است دهش انتخاب

 

 
 پایدار توسعه هایشاخص انتخاب مدل (:2) شکل

 
 پژوهش فرضیه و هدف

گرذر ميان حرری پایرداری ميزان ارزیابی ت قيق، این اصلی هدف
 کورمرذ کلری هدف بر مالوه، ت قيق این در است. اروميه دریاچه

 است. شده توعه نيزفرمی  اهداف به
 حرری دیاقتصا و اعت امی ،یزیلتآثار م ي  ت ليت و بررسی .1

 کشور غربیش ال منطقه در اروميه دریاچهگذر ميان
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 غربیشر ال منطقره در گرفتره صرورت توسرعه نوع شناسایی .2
 ایر پایردار رشرد اصرول براسراس گرفته صورت )توسعه کشور
 پایدار( توسعه

 به» از:مبارت است  ت قيقفررضيه  ،شده ذکر اهداف به وعهرت با
 درررش به هرارومي هردریاچگرذر ميان احدا  در که رسدیرم نیر

 

 پژوهش  هایشاخص و متغیرها :(2) جدول

 (UN, 2001) از اقتباس با نگارندگانمنبع: 

یر
تغ

م
 

 شاخص انتخاب بینش هاشاخص

ی
اد

ص
اقت

 

 منطقه در اشتغال ميزان افزایش
 سوخت مصرف ميزان در عوییصرفه
 سفر زمان مدت در عوییصرفه

 توریلم صنعت رونق افزایش

 کشاورزی رونق

 یپارامترهرا سرایر و اقتصرادی رشد به که اقتصادی بعد در
 ریرقح از عامعه و فرد رفاه، بنابرایناست.  مرتب  اقتصادی
 منرابع مادانه توزیع و حبيعی منابع کارای و بهينه استفاده
 برسد. حداکثر بهباید 

ی
اع

تم
اج

 

 منطقه در امنيتی و سياسی ثبات افزایش
 هایفرهن  اختالط و مرد  فرهن  سطح یارتقا
 شرقی( و غربی)آذربایجان منطقه دو بين

 تردد امنيت و دسترسی سهولت افزایش
 شغلی امنيت افزایش

 افرراد، رفراه تعالی انلان، و انلان رابطه به اعت امی بعد در
 آموزشری، خردمات و بهداشت و سالمت به دسترسی بهبود
 دهشر توعه فقر رفع و برابری و مختل  هایفرهن  توسعه
 است.

ط
حی

م
ست

زی
 ی

 یزیلتم ي  آلودگی ميزان افزایش
 دریاچه حوزه خاک فرسایش

 آب حبيعی هایعریان زدن برهم
 دریاچه بکر حبيعت زدن هم بر

 نرابعم پایره تقویرت و حفاظرت به کهزیلتی م ي  بعد در
 برره شررود،می احررال  اکوسيلررتم و بيولرروژیکی و فيزیکرری

 است. شدهتوعه  انلان و حبيعت یرابطه

 

 وزیلررتی م ي  ملررایت از بيشررتر ییاکررار افررزایش و اقتصررادی
 «است. شده توعه اعت امی

 

  پژوهش در استفاده مورد هایروش

 یهرراروش، نررهیگز نیچنررد نيبرر از نررهیگز  یرر انتخرراب یبرررا
 روش بره تروانیم هراآن نیتررمهم از کره دارد وعرود یمتعدد
AHP و ANP واژه کرررررد. اشرررراره ANP  مبررررارت مخفرررر 

Analytical Network Process تيررت ل نرردیفرا معنرری برره 
 از کررریی ANP یرررا شررربکه تيرررت ل نررردیفرا اسرررت. شررربکه

 زیرادی شرباهت کره اسرت یريرگ ميتصر  هایروش نیترمهم
 یرر  براسرراس هرراروش از یرر  هررر دارد. AHP روش برره
 ملرتقت معيارهرا اگرر ن ونره بررای انرد. شده بنا هاهيفرض سری

 مرردل، باشررد پررذیرامکان زوعرری هایلررهیمقا و باشررند هررم از
 معيارهررا اگررر ولرری. اسررت AHP مرردل، مناسررب گيریتصرر يم

 و ی)رضرررو اسرررت بهترررر ANP روش، نباشرررند ملرررتقت
 قيرررت ق ارهرررایيمع کررره ییعرررا آن از (.1386 بنرررد،مالقه

 انجررا  یبرررا AHP روش باشررند،یم هررم از ملررتقت حاضررر

 سللررله ت ليررت فراینررد اسررت. شررده انتخرراب قيررت ق نیررا
 کرره سرراده و قرروی منعطرر ، اسررت روشرری (AHP) مراتبرری

 گيریتصرر يم معيارهررای کرره شرررایطی در گيریتصرر يم برررای
 سررازد،یم مواعرره مشررکت بررا را هانررهیگز بررين انتخرراب متضرراد،
 ارزیررررابی روش ایررررن گيرررررد.می قرررررار اسررررتفاده مررررورد

 تومررراس توسررر ، 1980 سرررال در ابتررردا گيری،تصررر يم
 در متعرددی کاربردهرای کنرون ترا و شرده پيشرنهاد (2)اللامتی
 زمرران از (.1380 )زبردسررت، اسررت داشررته مختلرر  ملررو 

 پرکررراربردترین از کررریی بررره تررراکنون روش ایرررن معرفررری
 تبرردیت (MCMD) معيرراری چنررد گيررریتصرر يم هررایروش
 هررایحرروزه در سرراختار برردون تیملررا حررت عهررت و شررده
 و اقتصراد سياسرت،ماننرد:  انلرانی، نيازهرای و مالیرق مختل 
 روش ایرررن اسرررت. رفتررره کاربررره مررردیریت و اعت رررامیملو 

 و لهملررا انتخرراب. 1 مرحلرره شررش: شررامت گيریتصرر يم
 و زیرمعيارهرا معيارهرا، بره لهملرا تجزیره. 2 ،آن اهرداف تعيين

 تخ رين. 4 تصر يم، مناصرر برين زوعری مقایلره. 3 کارها،راه
 هرااسيمق سرازگاری کرردن چر . 5 مناصرر، نلربی یهاوزن
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 باشررردیم هانرررهیگز نهرررایی وزن تعيرررين نهایرررت در. 6 و
(Saaty, 1982).  

 ارزیررابی هایشرراخ  شناسررایی و تعيررين از، پررس منیوربرردین
بنرردی و دلفرری، برره اولویت و یاکتابخانرره روش برره توسررعه
 دهیازو برررای امتيرر شررده پرداخترره هاشرراخ  ایررن دهیامتيرراز
 سررامتی ال ک يترری 9 امتيررازدهی عرردول از هاشرراخ  برره

دهی (. در نهایرت پرس از امتيرراز3ول )عررد اسرت شرده اسرتفاده
 حررری پایررداری ميررزان و توسررعه نرروع در گيریبرره تصرر يم

 و امرداد کره اسرت ذکرر بره از  اسرت. شرده پرداختهگذر ميان
های بررسرری از، ت قيررق ایررن در اسررتفاده مررورد هررای تيق

 نامرره، تراز1375ونقررت کشررور مصرروب ح تع عررام حررری
، درسرررتکار) ت قيرررق و 1390 سرررال نيررررو وزارت انررررژی
 است. شده اخذ (1385

 

کمیتی ساعتی برای مقایسه  9های اسی(: مق3جدول )

 (Saaty, 1982)معیارها  ییدودو

 توضیح تعریف امتیاز
 اه يرت j بره نلربت i شراخ  یا گزینه برابر اه يت 1

 هرم بره نلربت ارع يتی یا و دارند برابر
 ندارند.

 ک رری j بره نلربت i شراخ  یرا گزینره ترمهم نلبتاً 3
 است. ترمهم

 تررمهم j بره نلربت i شراخ  یا گزینه ترمهم 5
 است.

 خيلری ارع يت دارای i شاخ  یا گزینه ترمهم خيلی 7
 است. j از بيشتری

 و تررمهم j از i مطلقراً شراخ  یا گزینه مهم کامالً 9
 نيلت. j با مقایله قابت

2، 4، 
 8 و 6

 ترعي ی یهاارزش بين ميانی یهاارزش 
 دهد.می نشان را

 

 هاافتهی

 (3)توصیفی هایافتهی
 اقتصرادی ،یزیلرتآثرار م ي  اروميره دریاچرهگرذر ميان احدا 

 برره کشررور غربیاعت ررامی متعررددی را در منطقرره شرر ال و
هرا اشراره آن اهرم بره بخرش ایرن در کره اسرت داشرته ه راه
 .شودمی
 

 

  اقتصادیآثار  بررسی الف(
 دریاچرهگرذر ميان اقتصرادیآثرار  تروانمی کلری بررسی  ی در

 کرد: خالصهذیر  موارد در را اروميه
 

  سوخت میزان در جوییصرفه -
 زتبریرر شررهر و غربی(آذربایجرران )مرکررز اروميرره شررهر فاصررله
 دریاچررهگررذر ميان احرردا  بررا شرررقی(آذربایجان اسررتان )مرکررز
 هفاصرل ایرن کره اسرت افترهی کراهش کيلرومتر 155 به اروميه

 درصررد 60 حرردود قرردی ی ارتبرراحی ملرريرهای بررا مقایلرره در
 تبرراحیار ملررير شرردن ترکوترراه .(4)دهرردمی نشرران را کرراهش

 مصرررف ميررزان کرراهش برره منجررر مررذکور هایاسررتان بررين
 در عوییصرررفه زیلررت،م ي  آاینررده مررواد کرراهش و سرروخت

 سرت.ا شرده ارتبراحی م رور ایرن درها تصرادف کاهش و وقت
 (5)دهردمی نشران ت قيرق ایرن در گرفتره صرورتهای م اسبه

 ليترر هرزار 40 عوییرفهصرگرذر منجرر بره احدا  این ميان که
 در عوییهررر روز شررده اسررت. ایررن ميررزان صرررفه در بنررزین

 28 عوییبنررزین برره نوبرره خررود منجررر برره صرررفه مصرررف
ر هررليررون تومرران در يم 10080 و روز هررر در مررانتو ميليررون

 سال خواهد شد.
 

 مهم قطب به غربیآذربایجان استان شدن تبدیل -

 خارجی تجارت
 شهرسرتان ملرافت کره ایرن برر مالوه اروميه دریاچهگذر ميان

 شکرراه کيلررومتر 100 از برريش برره را کشررور مرکررز بررا اروميرره
 حریرق از نيرز را مررا  و ترکيره بره ایرران یترانزیت ملير داده،

 شرررهر در ت ررررچين زمينررری مرزهرررای بررره اروميررره دریاچررره
، رونایر از اسرت. کررده وصرت اروميره، شرهر در سرو پيرانشهر،

 توسرعه پرت منوانبره اروميره دریاچرهگرذر ميان پرت از توانمی
 .کرد ادی غربیآذربایجان

 

 غربیآذربایجان استان اقتصادی نقش در تغییر -
 و غربیآذربایجران اسرتان عغرافيرایی، و اقلي ری شرای  عهت به

 کشرور صرنعتی و کشراورزی هایقطب منوانبه ترتيب به شرقی
 ملريرهای تلرهيت وگذر ميان این احدا  با که شوندمی قل داد

 ایرن در دانرش و احالمات کاا، افراد، عریان تقویت به ارتباحی،
 تلرهيت برر مرالوه هرا،انیعر ایرن حاصت است. شده استان دو

 نقش و عایگاه افزایش به، حرف دو بين تجارت و بازرگانی مبادله
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 اسرتان شردن صنعتی و شده منجر غربیآذربایجان استان صنعتی
 .است بخشيده بيشتری شتاب را
 

 گردشگری صنعت رونق -
 عررذب برررای مهررم یهامقولرره از سررفر امنيررت و تلررهيت

  احرردا برراایررن امررر  کررهباشررد می منطقرره در گردشررگری
 کررده يرداپ بيشرتری ت قرق امرر ایرن اروميره دریاچرهگذر ميان

 نقطرره  یرر برره راآن اروميرره، دریاچررهگررذر ميان سرراخت اسررت.
 کرده است. تبدیت گردشگری عاذب

 

  اشتغال میزان افزایش -
 هایبررهعاذ افررزایش و منطقرره در اقتصررادی هررایفعاليت رونررق

 زا اروميرره در گردشررگری صررنعت شرردن ترفعررال و یگردشررگر
 دو ایررن باشررد.می اروميرره دریاچررهگررذر ميان احرردا  پيامرردهای
 هایفرصررت افررزایش موعررب قطررع حوربرره، اقتصررادیرویررداد 
 شد. خواهد منطقه در شغلی

 

 فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بررسی ب(
 اقتصرادی مزایرای برر مرالوه اروميره دریاچرهگرذر ميان احدا 
 قررهمنط در زیررر اعت ررامیآثررار  برره منجررر برراا، در شررده ذکررر
 است: شده کشور غربیش ال

 

 منطقه در فرهنگی تعامل یارتقا -
 بره نجررم ارتبراحی ملريرهای تلرهيت حریرق ازگذر ميان این

 و مرررد  م ررومی فرهنرر  سررطح ارتقررای فرهنگرری، تعامررت
 کشررور غربیشرر ال منطقرره شررهرهای بررين فرهنگرری اخررتالط
 فرهنرر   یرر ارتقررای و رشررد کرره ییعررا آن از اسررت. شررده

، باشرردمی دیگررر هررایفرهن  بررا ت رراس و تعامررت در وابلررته
 ارتقرای و رشرد بامر گرذر ميان ایرن کره گرفت نتيجه توانمی

 .شد خواهد منطقه یفرهنگ
 

  تردد سهولت و سیاسی ثبات -
 تپره قرره ایالنری و اروميره شرهر شر ال در قوشنی هایگردنه

رهای ارتبرراحی ملرري اروميرره، شررهر عنرروب در شررير مجررب و
 احرردا  بررا بررود. سرراخته نرراامن و پذیراروميرره را آسرريبشررهر 
 و شرده تلرهيت منطقره ایرن در ترردد اروميره دریاچرهگذر ميان

 ن رررو بررره مرررالی و عرررانی خطررررات و تصرررادفات احت رررال

 در امررر ایررن اسررت. افتررهی کرراهش ملررير ایررن در گيریچشررم
 .است شده منطقه در امنيتی ثبات به منجر نهایت

 
 آثار محیط زیستی  بررسی ج(

 ارومیه دریاچه طبیعی هایسیستم خوردن هم بر -
 و ریزیگرررذر و سرررن دی نيلرررت کررره احررردا  ميانیرررترد

 منزلرره برره درصررد( 90 )حرردود آن م ررده بخررش ریزیخرراک
 مخترت را دریاچره هرایعریان حبيعری رژیرم غيرحبيعری، مامت
 مرررا ایررن کرره اسررت زده هررم بررر را آن یپایرردار رونررد و کرررده

 درزیلررتی م ي  تغييرررات برره مرردت دراز در اسررت م ت ررت
 یکاردسررت واقررع در حررری ایررن د.شررو منجررر مربوحرره حرروزه
 نخررورده دسررت و بکررر حبيعررت بررر و برروده حبيعررت در انلرران
 وارد کرده است. آسيب اروميه دریاچهویژه  به منطقه

 

 هوا هایآالینده کاهش -
در  هررااتومبيت حرکررت و ملررير شرردن ترکوترراه، ملررلم حوربرره

اد گازهرا و مرو ميرزان گيرملير ه وار منجرر بره کراهش چشرم
 .است شده منطقه درزیلت آاینده هوا و م ي 

 

 صوتی هایآلودگی میزان افزایش -
برررای مبررور و مرررور، تعررداد  آسرران ملررير شرردن مهيررا بررا

 زایشافرر ایررن کرره شررده زیررادتر ملررير ایررن از کنندگاناسررتفاده
 ایرن ت.اسر داشرته ه رراه بره را منطقره در صوتی هایآلودگی

 خطرنرراک منطقرره زیلررتم ي  بررر صرروتی آلررودگی افررزایش
 ایررن در وحشرری موعررودات زنرردگی در اخررتالل موعررب و برروده
 است. شده منطقه

 

 دریاچه حوزه خاک فرسایش -
 اروميرره دریاچررهگررذر ميان درصررد 90 حرردود کرره عررایی آن از

 صررورت شرررقی و غربرریهررای عهت در ریزیخرراک توسرر 
 شرردن ارزشرر ند بررا و زمرران مرررور برره ه ننررين و گرفترره
 هرررایکاربری از بعضررری حررروزه، ایرررن احرررراف هرررایزمين

 مررا ایرناسرت،  شرده وارد منطقره ایرن بره صنعتی و اقتصادی
 موعرررب و بررروده حبيعرررت در انلررران یکاردسرررت نرررومی

 طقررهمن در خرراک فرسررایش ع لرره اززیلررتی م ي  مشررکالت
 .به ش ار می رود
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 پژوهش فرضیه آزمون

گررذر ميان احرردا  در کرره رسرردمی نیررر برره» ت قيررق: فرضرريه
 ملررایت از برريش اقتصررادی رشرردملرراله  برره اروميرره دریاچرره
ون آزمر منیوربره .«اسرت شرده توعره اعت رامی وزیلتی م ي 

 هکر شرده اسرتفاده مراتبریاین فرضيه از روش ت ليرت سللرله 
 شرو از حاصررت تررایجن اسررت. آمررده، (3) شررکت در آن سرراختار
ه دندهنشرران ،اسررت آمررده (4) عرردول در کرره مراتبرری سللررله

  ررامیاعت و اقتصررادی ،زیلررتیم ي  معيارهررای اه يررت کرره
 صرددر 13 درصرد، 63 حردود پایردار رشرد گزینره در ترتيب به
 ه يررتا مراتبرری سللررله روشبراسرراس  باشررد.می درصررد 2 و

 ایررن نهررایی امتيررازات ع ررع حاصررت کرره پایرردار رشررد گزینرره
  باشد.می درصد 79 برابر معيارهاست،

 79گذر دریاچه اروميره حردود ميان که معناست بدان نتيجه این
 ه ننرين اسرت. گرفتره انجرا  پایدار رشد اصول اساسدرصد بر
 و اقتصررادی ،یزیلررتم ي  معيارهررای اه يررت ضررریب بررسرری
 ترتيرب بره (،4) عردولبراساس  پایدار توسعه گزینه در اعت امی

 حاصرت کرهاسرت  شده گزارش درصد 6 و درصد 5 درصد، 10
 بردان ایرن باشرد.می درصرد 21 برابر هاآن اه يت ضریب ع ع

درصرد  21 حردود اروميره دریاچرهگرذر ميان حرری که معناست
  یرر در اسررت. گرفترره صررورت پایرردار توسررعه اصررول اسرراسبر

 ت ليرت روش امتيازدهی عدول از حاصت نتایج از کلی بندیع ع
 وردرمر زینهرگر کره ردرکر بيان توانیرم کپارچهی مراتبی سللله

 ساخت و حراحی در وعهرت
 

 

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

 
 

 رشرد گزینه کشور، غربیش ال منطقه در اروميه دریاچهگذر ميان
 شرد، اشراره ت قيرق نیرری مبانی در چه چنان است. بوده پایدار
 کرارایی افرزایش بر بيشتر که است ایتوسعه نوع آن پایدار، رشد

 رسريدن برای که است معتقد و کندمی تکيه مناحق در اقتصادی
 ه نرون مه ری موامرت تروانمی منطقره، در اقتصادی رشد به

 اسراس، ایرن بر گرفت. نادیده را اعت امی وزیلتی م ي  موامت
 بيشتر اروميه دریاچهگذر ميان حری بود مدمی که ت قيق فرضيه
 برر اقتصرادی موامرت آن در و بروده پایردار رشد اصول بر متکی
 اثبرات اسرت، شده داده تيارع  اعت امی وزیلتی م ي  موامت

 شود.می
 

 گیریبحث و نتیجه
 آیرا کره سروال ایرن بره دادن پاسرخ منیوربره، ت قيرق ایرن در

 پایردار توسرعه اصرول اسراسگذر دریاچره اروميره براحدا  ميان
 مراتبرری سللررله ت ليررت روش از، خيررر ایرر گرفترره صررورت

 منیوربرره ت قيررق ایررن در ه ننررين شررد. اسررتفاده کپارچررهی
 از کرریی کرره دلفرری روش از ت قيررق متغيرهررای برره دهررین ررره
 ت ليررت روش معيارهررای برره امتيررازدهی در رایررج هررایروش

 مبررارت ت قيررق فرضرريه شررد. اسررتفاده اسررت، مراتبرری سللررله
 اسراسریاچره اروميره بردگرذر ميان کره رسدیم نیر به» از بود

 پایردار رشرد بره گررایش و نشرده حراحری پایردار توسعه اصول
 مهررم، امررر ایررن برره رسرريدن منیوربرره، ت قيررق ایررن در «.دارد

 براسرراس پایرردار توسررعه و پایرردار رشررد هایشرراخ  و اصررول
 سرراختار ادامرره در و شناسررایی خررارعی و داخلرریهای بررسرری

 توعره برا، نهایرت در شرد. حراحری مراتبری سللله ت ليت اصلی
 هرر اه يرت ضرریب هندسری(، )ميرانگين ریاضری م اسبات به

 ضرریب هراآن ع رع حاصرت از و آمرد دسرتهب معيارها از کدا 
 آمررد دسررتهب پایرردار( توسررعه و پایرردار )رشررد هاگزینرره اه يررت

کره  داد نشران نترایج اسرت. آمرده، (5) عردول در آن نترایج که
 پایرردار رشررد اصررول اسرراسگررذر دریاچرره اروميرره برحررری ميان

 اسرت شرده توعره ک ترر پایردار توسرعه اصرول به آن در و بوده
 اه يررت ضررریب و % 79 حرردود پایرردار رشررد اه يررت )ضررریب
 برردان، امررر ایررن شررد(. گررزارش %21 حرردود پایرردار توسررعه
 اعت رامی و زیلرتیم ي  ملرایت پرروژه ایرن در کره معناست
 حررری اسررت. شررده منطقرره در اقتصررادی رشررد قربررانی منطقرره،

 مرررورد 1387 سرررال در کررره اروميررره دریاچرررهگرررذر ميان



 34 1392، پاییز و زمستان 8، شماره 4زیست، سال های محیطپژوهش 

 رشررد بررر را مثبترریآثررار  اسررت، گرفترره قرررار برررداریبهره
 ملررایت برره آن در کرره عررایی آن از ولرری گذاشررته اقتصررادی

 زیلرت برر عردی هایآسريب اسرت، نشرده توعه زیلتیم ي 
 هاآسرريب ایررن نیترررمهم از اسررت. کرررده وارد منطقرره م رري 

 ميرزان افرزایش دریاچره، بکرر حبيعرت زدن هرم برر به توانمی
 حررروزه خرراک فرسرررایش و منطقرره در صررروتی هررایآلودگی
 ل ررا  از پررروژه ایررن کرره ن انررد ناگفترره کرررد. اشرراره دریاچرره
 شررده واقررع ثرؤمرر بلرريار منطقرره در اقتصررادی کررارایی افررزایش

 بره منجرر، سرفر ملرافت ميرزان کراهش برا کرهحوریبه است،
 حردود و روز هرر در تومران ميليرون 28 اقتصرادی عوییصررفه

 اسررت. شررده منطقرره در سررال هررر در تومرران ميليررون 10080
 )خليلرری، ت قيقررات نتررایج بررا راسررتا هررم ت قيررق ایررن نتررایج

 کرره خليلرری هایافتررهی باشررد.یم (1385 درسررتکار، ؛1375
آثررار  بررسرری مررورد در و EIA(6) روش بررا 1375 سررال در

 نشرران شررده، انجررا  اروميرره دریاچررهگررذر ميان زیلررتیم ي 
آثرار  از بيشرتر اروميره دریاچرهگرذر ميان منفریآثرار  که دهدیم

 )درسرررتکار، ت قيقررری در ه ننرررين باشرررد.یم آن مثبرررت
 و اقتصررادی ،یزیلررتآثررار م ي  بررسرری مررورد درکرره  (1385

 ه ررين، اسررت شررده انجررا  اروميرره دریاچررهگررذر ميان اعت رامی
 نتررایج کرره اسررت حررالی در ایررن اسررت. آمررده دسررتهب نتررایج
گررذر دریاچرره  لرره ميانع از خررارعی یهان ونرره هاییبررسرر

 در شررده انجررا  ت قيقررات نتررایج بررا متفرراوت (7)وتررای آمریکررای
 در، (1381 نیریهرررا،باشرررد. )یم حاضرررر ت قيرررق و ایرررران
 وتررای دریاچررهگررذر ميان زیلررتیم ي آثررار  از خررود بررسرری
 اصررول براسرراسگررذر ميان ایررن توسررعه کرره گيررردیم نتيجرره
 و اعت رراع اقتصرراد، مؤلفرره سرره برره و برروده پایرردار توسررعه
 )نیریهررا، اسررت شررده نگریلررته هررم کنررار در زیلررتم ي 

1381.) 
 

 هاپیشنهاد
گررذر ميان کرره گفررت ترروانمی آمررده دسررتهب نتررایج اسرراسبر

 بررا کرره اسررت سرراخت انلرران ایمارضرره اروميرره دریاچرره
ر د چررهگررذر ميان ایررن باشرد.می تنرراق  در خررود زیلرتم ي 

 عردی هایآسريب بررداریمرحله سراخت و چره در مرحلره بهره
 وارد نيرز ه ننران و اسرت کررده وارد منطقره اکوسيلرتم بر را

، شرود داده پاسرخ برداناز  اسرت  کره اساسری سروال کند.می
 بایرد چره سراخت انلران مارضره ایرن مقابرت در کره است این

: دارد وعرود کلری راهکرار دو مهرم، سروال ایرن عرواب در کرد 
 اروميره؛ دریاچره بدنره از غرده ایرن کشريدن بيرون اول: راهکار
 غررده. ایررن رشررد از علرروگيری و درمرران پررذیرش، دو : راهکررار

 بره، باشردمی م کنجایی که رسريدن بره راهکرار اول غيررآن از
 و بهترررین حاضررر حررال در دو  راهکررار کرره رسرردمی نیررر

 نرررامطلوب رونرررد اصرررالی بررررای راهکرررار نیترم ت رررت
 بررر باشررد. آن از حاصررت اعت ررامی پيامرردهای وزیلررتی م ي 
آثررار  کرراهش منیررور برره کرره شررودمی پيشررنهاد اسرراس ایررن
 دریاچرره از ح ایررت صررندو » مررذکور، پررروژهزیلررتی م ي 

 برخرروردار دولررت مررالی هررایح ایت از و تشررکيت« اروميرره
ایررن دریاچرره  از مررالی هررایح ایت از بخشرری البترره د.شررو
گرذر ميان حرری خرود اقتصرادی عوییتواند از م رت صررفهمی

 شود. تممين ... و اروميه دریاچه
 

 هاادداشتی
1. AHP 

2. Saaty.TH.L 

  تح عامع حری مطالعات از ت قيق هایافتهی در مذکور امداد .3
 لسرا نيرو وزارت انرژی ترازنامه ،1375 مصوب کشور نقت و

  است. شده اخذ، 1385 درستکار آقای ت قيق و 1390
 258 ابرربر کره اروميره -تلروج -تبریرز قردی ی م ورهای .4

 کيلرومتر 308 بربرا که اروميه -خوی -تبریز م ور و کيلومتر
  باشد.می

 ایرن زا اتومبيت 5000 حداقت روزانه استانداری گزارش به بنا .5
 ليترر 8 اتومبيرت هرر متوسر  حوربره اگر. کندمی تردد ملير
 از نیرر صررف کنرد، مصررف کيلرومتر 100 ازای بره بنزین
 40 روزانره اصطکاک، و دکیی وسایت و وقت در عوییصرفه
 رهر قي ت احتلاب با شد، خواهد عوییصرفه بنزین ليتر هزار
 و تومران ميليرون 28 روزانره تومران، 700 برابرر بنزین ليتر

 م رت بره عوییصررفه تومان ميليون 10080 حدود ساليانه
  آمد. خواهد

6. Environment Impact Assessment 

 پرت بررخالف آمریکرا وترایی چرهدریاگذر ميان پت ساخت در .7
 ریزیاکخر با آن درصد 90 حدود که اروميه دریاچهگذر ميان
 دهشر اسرتفاده شناور هایپت از کامت حوربه، است شده انجا 
  است.
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