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روند خشک شدن دریاچه ارومیه باعث بروز بحران های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی چکیده: 

در روستتتاهای پیرامونی استتتان های آیربایشان شتترقی و دربی شتتده استتتی در اید میان پدیده های 

دریاچه داشته اندی بنابراید خشک شدن می طبیعی و عامل انسانی نقش مهم و موثری در خشک شدن 

تواند اثرات زیان بار و دیر قابل جبران را بر روستتتتاییان، روستتتتاهای پیرامونی دریاچه ارومیه بر جای 

 بگذاردی

ابعاد  یبر شاخص ها یرآنثأو ت یهاروم یاچهعلل خشک شدن در یپژوهش به بررس یددر ا هدف:

 یشفقر، افزا یشاشتغال، افزا یزان)کاهش می(، اقتصادیگردشگر)بهداشت، مهاجرت، رفاه، افت یاجتماع

 یکاربر ییر)تغیطیمح یستو پس انداز( و ز سرمایه گذاریو کاهش درآمد و کاهش  یکارینرخ ب

منابع آب و  یو آلودگ ییزا یابانب ی،و جانور یاهیگ یتنوع کشت، کاهش گونه ها اهشک ی،اراض

 خاک(پرداخته شده استی

 به صتتتورت مطالعه داده هابوده و  یلیتحل -یفیپژوهش توصتتت یدروش ا پژوهش:شننناسننی روش

شیو پ یکتابخانه ا شنام)یمای س ستی جامعه آمار یدهگرد یجمع آور(ای هپر ستاها یا  یپژوهش رو

ستان آیربا یرامونیپ ستان آیربا یشرق یشانا شتمل بر  یدرب یشانو ا  یخانوار م 7600نفر و  25648م

 یبا استتتفاده از آلفا یدهم چنی یداز فرمول کوکران استتتفاده گرد همحاستتبه حشم نمون یباشتتدی برا

پژوهش با  یدا یها داده یلتحلو  یهی تشزیددرصتتد محاستتبه گرد 83/0پرستتشتتنامه  یاییکرونباخ پا

 .یداستفاده گرد یتک نمونه ا یو از آزمون ت Spss23استفاده از نرم افزار 

 یاننشان داد که در م یرامونیپ یدر روستاها یتک نمونه ا یحاصل از آزمون ت یجنتا :هایافته

ستابعاد ز شت، در م یطیمح ی شاخص مهاجرت و  یابعاد اجتماع یانشاخص کاهش تنوع ک

در  یکمتر یریپذ یرثأو کاهش درآمد از ت یکارینرخ ب یششاخص افزا یابعاد اقتصاد یاندر م

درصد  28/3با  یبعد اجتماع یانم یدخوردار هستندی در ابر یهاروم یاچهمقابل خشک شدن در

 را به خود اختصتتاد داده اندی یرثأت یددرصتتد کم تر 19/3با  یو بعد اقتصتتاد یرثأت یشتتتریدب

نتایج حاصتتل از آزمون تی تک نمونه ای در روستتتاهای پیرامونی نشتتان داد که در میان ابعاد 

زیستتت محیطی شتتاخص کاهش تنوع کشتتت، در میان ابعاد اجتماعی شتتاخص مهاجرت و در 

ثیر پذیری کمتری در یش نرخ بیکاری و کاهش درآمد از تأمیان ابعاد اقتصتتادی شتتاخص افزا

درصد  28/3اجتماعی با  میه برخوردار هستندی در اید میان بعدمقابل خشک شدن دریاچه ارو



 

 

ثیر را به خود اختصتتاد داده اندی درصتتد کم ترید تأ 19/3اقتصتتادی با  ثیر و بعدبیشتتترید تأ

نتایج حاصتتل از آزمون تی تک نمونه ای در روستتتاهای پیرامونی نشتتان داد که در میان ابعاد 

یان ابعاد اجتماعی شتتاخص مهاجرت و در زیستتت محیطی شتتاخص کاهش تنوع کشتتت، در م

ثیر پذیری کمتری در یش نرخ بیکاری و کاهش درآمد از تأمیان ابعاد اقتصتتادی شتتاخص افزا

درصد  28/3اجتماعی با  مقابل خشک شدن دریاچه ارومیه برخوردار هستندی در اید میان بعد

 خود اختصاد داده اندیثیر را به درصد کم ترید تأ 19/3اقتصادی با  ثیر و بعدبیشترید تأ

 یهاروم یاچهخشتتک شتتدن در روند دهد که با ادامه ینشتتان م تحقیقات یجنتا  گیری:نتیجه

شترب ستاها ی شته یخال یاچهاطراف در یرو سکنه گ ستاییانو  از  شهر اکثر رو یا  یبه مناطق 

اشتغال داشته اند به شغل  یکه به کار کشاورز یییانکنند و روستا یمهاجرت مدیگر استان ها 

شدن در عللآورده اندی از  یرو یگرد یها شک  سد می یهاروم یاچهخ ، حفر هاتوان به احداث 

شه یانمشاز، احداث پل م یرد یچاه ها صوالت  یکمبود بارندگ ی،کالنتر یدگذر  شت مح و ک

شاره  یآب یازبا ن سدها و حفر چاه ها یریتوان با جلوگ ی، که مکردباال ا مشاز  یرد یاز احداث 

شدن در یییو  ، که اید امر با حمایت مسئولید و همکاری نمود یریجلوگ یهاروم یاچهاز خشک 

 با روستاییان امکان پذیر می باشدی

شک های کلیدی:واژه سعه پا یه،اروم یاچهدر ،شدن دریاچه ارومیه خ ستا،  یدارتو ستایی، رو رو

 روستاهای پیرامونی دریاچه ارومیهی

 
 



 مقدمه و هدف -1

 

 مسئله: یانمقدمه و ب  -1-1

شور ا سهدر مقا یرانک شورها یگربا د ی شتد تنوع ز یلجهان به دل یک ستدا رتبه  یطی،مح ی

ش یرا در بروز بحران ها ییباال سوانح طب ینا ست، به گونه ا یعیاز   یایکه از چهل نوع بال یدارا ا

و  ی، ملک1378 ی،خان یرزام) رخ داده است یرانمورد آن در ا 31دهد یکه در جهان رخ م یعیطب

موجب شتتده استتت که  یکمربند خشتتک جهان یبر رو یران(ی واقع شتتدن ا23: 1393 ران،همکا

سانات بارندگ شد یددر ا ینو شور  شد که در برخ یدک سال ها، در اثر طغ یبا رودخانه،  یآب یاناز 

 گرددمی  یفراوان یها یبموجب آستت یستتال ها، رخداد خشتتکستتال یرخ داده و در برخ یالبستت

(ی آب به عنوان منبعی کمیاب، یکی از عوامل به وجود آورنده و 1388و همکاران،  ی)مستتتاعد

ستی اید سان ا ست در هر زمان و مکان مورد نیاز ان س ماندگاری محیط زی سا در  یمنبع مهم و ا

سعه دیگر زم شورها و نواحی و تو صادی و اجتماعی ک سعه اقت شته  ینهتو ها، کارکردی بنیادی دا

بوم شناسی و محیط زیست به شمار می رودی از  اریاست و یک عامل مهم در حفظ، تعادل و پاید

قرار گرفته اند،  یبمورد تخر یراندر ا یراخ یکه در سال ها یستیز یطمنابع مح یدجمله مهم تر

و خشک شدن قرار گرفته  یدر معرض نابود یباشند که به طور روزافزن یها م یاچهو در یمنابع آب

 یو جانور یاهیگ یاتو تاالب ها نه تنها بر ح یکه خشتتک شتتدن منابع آب یداستتتاندی ناگفته پ

ت یرامونپ که بر رو یم یرثأخود  ند بل ها یتیجمع ییراتتغ یگذار  یو بروز مشتتتکالت و بحران 

ستا یاجتماع شهر ییمنطقه اطراف اعم از مراکز رو شندی از ا یموثر م یو  توان گفت  یرو م یدبا

سائل ز ستکه م شدن مناب یطیمح ی شک  و  یسطح یو کاهش آب ها یآب عو در رأس آن ها خ

س یم یرزمینیز شاء آ سان یعیطب یبتوانند منبع و من شند که ا یو ان سئله یدبا منشر به خطر  م

شدی به هم یمل یتدر منطقه و کاهش امن یاتافتادن ح توجه به بروز بحران ها و  یلدل یدخواهد 

شکالت احتمال سان یم ستز یبحران ها یشهبه عنوان نت یعیو طب یان  یمهم یتاز اهم حیطیم ی

 یبحران ها یرتریددر زمره فراگ ی(ی خشتتکستتال2: 1396و همکاران،  ی)فن باشتتد یبرخوردار م

ستی بحران یدساکنان زم یردامد گ یعیطب س یرثأکه با ت یا ستمبر  شاورز یها ی صنعت و  ی،ک

ستز یفیتخدمات ک ضوع یشدهد و امروزه ب یقرار م یرثأشهروندان را تحت ت ی  یبرا یاز هر مو
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ست به گونه ا یدقابل لمس و جد یدساکنان کره زم سان یاتکه ح یا سان و تمدن ان  یدرا تهد یان

استتتی امروزه  21ستتده  یرفراگ یچالش ها یدتر یاز استتاستت یکیعلت، آب  یدبه همکندی  یم

را دچار اختالل  یطیمح یستتامانه ها یستتتستتامانه ها و ز یتوضتتع یعت،مداخالت انستتان در طب

س ییها یباعث ناهنشار دکرده که خو شدن زم یل،مانند  صرف ب ید،طوفان، گرم  منابع  یهرو یم

شدن در یراَو اخ یعیطب شک  ست یدهها گرد یاچهخ سKhosh Akhlaq et al,2013) ا  ی(ی برر

شان گر ا شک کره زم یتواقع یدمدارک ن ست که در مناطق خ  یقا،و قاره آفر یانهخاورم مانند یدا

 یتر در نواح یشرابطه ب یددارد و ا یمرابطه مستتتق یو خشتتکستتال یمیبا عوامل اقل یاتادامه ح

ها  یاچهتاالب ها و در ی( Diffenbaugh et al,2015: 3931- 3936) محسوس تر است ییروستا

شمند اکولوژ یبه عنوان منابع آب صاد یکیارز  یالملل یدب یاو  یتوانند در ابعاد منطقه ا یم یو اقت

مهار  ینی،زم یرز یآب ها یهآب، تغذ یدمأگوناگون مانند ت های یو به خاطر کاربر یدهمطرح گرد

سان موُثر باشند یبرا یسمو تور یگردشگر یالب،س از مهم  یکی(ی Hoseinpour et al,2013) ان

سال ها یطیمح یمخاطره ها یدتر سال یراندر ا یراخ یکه در  شک ست، خ و  یدر حال رخ دادن ا

رفتد سطح آب  ییده ها و تاالب ها و رودخانه ها و پایاچاز آن استی خشک شدن در یتبعات ناش

را  یستیز یپهنه ها یدجانوران وابسته به ا یاهانانسان ها و گ یتمام یستز یرزمینیز یسفره ها

از  یاستتت که ناشتت یآب یاز جمله پهنه ها یراندر شتتمال درب ا یهاروم یاچهکندی در یم یدتهد

 یاچهتراز سطح آب در 1396استی در سال  یدر معرض خشک شدن و نابود یخشکسال یتحاکم

 66/1271به  1398در سال  یدمتر هم چن 61/1270به  1397متر، در سال  30/1270به یهاروم

بر  یاقتصاد یامدهایباعث پ یهاروم یاچهبر کاهش آب در یخشکسال یرثأاستی روند ت یدهمتر رس

 یدکاهش شد یراتثتأ(ی 114: 1396و همکاران،  ی)گل گشته است یاچهاطراف در ییمناطق روستا

شده  یانآن نما یرامونیساکنان پ یشتو مع یگذشته بر زندگ یسال ها یدر ط یاچهسطح آب در

ستی حدود  صد جمع 30ا ش یرانا یتدر ستان ستند یدرو ست و همکاران ،  یم)حک ه : 1395دو

از  یشب ببه آ یدشتتد یوابستتتگ یلبه دل یرامونپ یروستتتاها یدستتاکن یزندگ یانم ید(ی در ا72

 یزنفر در حوضته آبر یلیونم 5بالغ بر  یتیروستتا با جمع 3150شتهر و  36از  یششتهرهاستتی ب

ستند که مع 60از  یشب یان،م یدسکونت دارند که در ا یاچهدر ستاها ه ساکد رو صد  شتدر  ی

شد یو دامدار یعمده آن ها در بخش کشاورز ستی با توجه به کاهش  سال یاچهآب در یدا  یاندر 

شته  سال آ یاچهدر ی،صورت تداوم روند کنون درگذ شک م یندهتا چند  آن  یامدگردد که پ یخ

شور در مناطق، وزش بادها یدنمک یها یسطح خشک یشافزا ستان  یژهتند و گرم به و یو  در تاب

ست که بروز ا ییزو پا شاو یها یدبه مرور زم یدهپد یدا شور  یزرک سمت  و مردوب منطقه را به 

 یشانآیربا یستتتز یطاداره کل حفاظت مح) خواهد برد یششتتدن پ ویریک یت،شتتدن و در نها

 یامدهایپ یشادباعث ا یطی،مح یامدهایعالوه بر پ یهاروم یاچهدر خشک شدن (ی21: 1389 ،یدرب
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اقامت گاه  یبنظاره گر تخر یاچهکه با کاهش آب در یهم شده است، به نحو یو اجتماع یاقتصاد

 یهحاش یو مهاجرت ساکنان روستاها یمحل کنانسا یکاریب ی،و مسکون یحیتفر یها، مشتمع ها

 Asgharai)  باشد یفشار تقاضا بر مقاصد مشاور م یتردشگران و در نهاکاهش ورود گ یاچه،در

Sarskanrood et al,2013ستاندار،  27 یه،اروم یاچه(ی در حوضه در  41گونه پرنده،  212گونه پ

ی احتتتداث پتتتل میتتتان گتتتذر شتتتهید ردوجود دا یگونه ماه 26و  یستگونه دوز 7گونه خزنده، 

تی را در  تی دریاچته ارومکالنتری تغییرات استی اید تغییرات تنها به  یشادکردها یهسیستتم طبیع

ند تغییر در نحتوه رسوب ختم نمی شود بلکه عواقب دیگری مان یاچهاثرات شیمیایی و زیستتی در

شدن بخش هایی از دریاچه ر در داخلگذاری  شک   یتجمع یشدر بر داردی افزا یزن ادریاچه و خ

استی  یافته یشبتتتته ستتتتی سال گذشته بیشتر از دو برابر افزا که تعداد جمعیت منطقه نسبت

افتتتزایش جمعیتتتت یعنتتتی افزایش تقاضا برای آب و دذا و در نتیشه فشار بتتته منتتتابع موجود و 

ته گفته می شود در سال های اخیر با وجود خشکسالی  توری ک ته ط تید، ب تدودیت آب و زم مح

به تولیدات محصوالت کشاورزی در استان هتتتای  یکه هر سال مقدار قابل توجه ی،در پ یهای پ

اید  یها یتمشاور دریاچه ارومیه افزوده شده است که اید میتتتزان متناستتتب با توانمندی و قابل

ته و ت ترات اقلیمتی و ب ت ته تغیی تل خشتک شدن دریاچته ارومی  یژهحوضه نیستتی یکتی از دالی

تارندگ ت تال اخ یکمبود ب ته در س توری ک تت به ط ت تدگی نسبت به سال هااس تزان بارن تر می  یی

ستی از دال یقبل شدن در یگرد یلکاهش یافته ا شک  احداث  ی،توان به کمبود بارندگ یم یاچهخ

کردی  هاشار یاز منابع آب یهرو یمشاز و برداشت ب یرد یو حفرچاه ها یاچهدر یزسدها در حوضه آبر

 10شده و  یسد بهره بردار 52یانم یدسد وجود دارد که از ا 103 یهاروم یاچهدر یزآبر حوضهدر 

از  یشبه ب 1398تعداد چتاه هتای دیرمشتاز در سال  یدباشدی و هم چن یسد در دست ساخت م

مربوط به بخش  یاچهدر یزآبر حوضتتهاطراف  یرستتدی اقتصتتاد روستتتاها یهزار حلقه چاه م 120

پردازند و همزمان با خشک  یم یبه کار دامدار ییانامواقع روست یبوده است و در برخ ورزیکشا

لطمه وارد شده استی موارد یکر شده از جمله  ییانروستا یبراقتصاد کشاورز یهاروم یاچهشدن در

شدن در یلدال شک  شندی یم یهاروم یاچهخ شه با سال  یهاروم یاچهتحول در یرس( 1-1)نق را در 

سال 1396 یها شان م 1398تا  ست یپژوهش در پ یددهدی در ا ین سخ ا یابید سئله  یدبه پا م

توسعه  یشاخص ها یبر رو یهاروم یاچهخشک شدن در یامدهایپ یابیکه سنشش و ارز یمهست

 تواند داشته باشد؟ یم یراتیثأچه ت یرامونیپ یروستاها یدارپا

 



 یدارتوسعه پا یشاخص ها یبر رو یهاروم یاچهخشک شدن در یامدهایپ یابیسنشش و ارز 8

 

 
 .1398تا  1396از سال  یهاروم یاچهدر یتحول پهنه آب یرس -1-1نقشه 

 (.ULRP: 2019) :منبع

  سؤاالت پژوهش : -1-2

شدن در یدب یچه ارتباط -1 شک  شاخص ها یهاروم یاچهخ سعه پا یو  ستاها یدارتو  یدر رو

 وجود دارد؟ یرامونیپ

 یست؟چ یرامونیپ یبر روستاها یهاروم یاچهخشک شدن در یاقتصاد یامدهایپ تأثیر -2

تواند  یم یرامونپ یبر جوامع روستاها یاجتماع یامدهایچه پ یهاروم یاچهخشک شدن در -3

 داشته باشد؟

 یرامونیپ یبر روستتتتاها یهاروم یاچهخشتتتک شتتتدن در یطیمح یستتتتز یامدهایپ یرثتأ -4

 یست؟چ

 
 پژوهش: یها یهفرض -1-3

سؤاالت مطرح شده در ا  صل یهفرض یکپژوهش،  یدمتناسب با  مطرح  یفرع یهو سه فرض یا

 شده است که عبارت اند از:

 
 پژوهش: یاصل یها یهفرض -1-3-1

سد ب یبه نظر م -1    شدن در یدر شک  شاخص ها یهاروم یاچهخ سعه پا یو  ستاها یدارتو  یرو

 وجود داردی یرابطه معنا دار یرامونیپ

 
 پژوهش: یفرع یها یهفرض -3-2- 1

در  یاقتصاد یدارتوسعه پا یو شاخص ها یهاروم یاچهخشک شدن در یدرسد ب یبه نظر م -2

 وجود داردی یرابطه معنا دار یرامونیپ یجوامع روستاها

در  یاجتماع یدارتوسعه پا یو شاخص ها یهاروم یاچهخشک شدن در یدرسد ب یبه نظر م -3
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 وجود داردی  یرابطه معنا دار یرامونیپ یجوامع روستاها

 یستتتز یدارتوستتعه پا یو شتتاخص ها یهاروم یاچهخشتتک شتتدن در یدرستتد ب یبه نظر م -4

 وجود داردی یرابطه معنا دار یرامونیپ یدر جوامع روستاها یطیمح

 
 اهداف پژوهش: -1-4

باشتتدی با توجه به  یآن پژوهش به اهداف م یابیدستتت یزانوابستتته به م یهر پژوهشتت موفقیت

 توان در نظر گرفت: یرا م یرموضوع مورد مطالعه اهداف ز

 
 پژوهش: یهدف اصل -1-4-1

شاخص  یبر رو یهاروم یاچهخشک شدن در یامدهایپ یابیپژوهش، سنشش و ارز یهدف اصل-1 

 استی یرامونیپ یروستاها یدارتوسعه پا یها

 
 پژوهش: یاهداف فرع -1-4-2

 یستتتز یشتتاخص ها یبر رو یهاروم یاچهخشتتک شتتدن در یامدهایپ یابیستتنشش و ارز -2

 ی یطیمح

 ییاقتصاد یشاخص ها یبر رو یهاروم یاچهخشک شدن در یامدهایپ یابیسنشش و ارز -3

 ییاجتماع یشاخص ها یبر رو یهاروم یاچهخشک شدن در یامدهایپ یابیسنشش و ارز -4

 
 پژوهش:  یتضرورت و اهمّ -1-5

اعتدال آب و  یستی،از تنوع ز یتحما ینهدر زم یهاروم یاچهدر یکه کارکردها یدتوجه به ا با

 یطباشدی شرا ی( وییی میراموناز پراکنش آن ها به مناطق پ یریجلوگ)ینمک ینهشته ها یتهوا و تثب

 یهرو یب شتآن و بردا یزدر حوضه آبر یدارتوسعه توسعه نامتوازن و ناپا یامدپ یهاروم یاچهدر یکنون

 یعیو طب یبوده استی مشموعه عوامل انسان یردر دو دهه اخ یژهحوضه به و یرپذ یداز منابع آب تشد

 ی،روز افزون بخش کشاورز یمتعدد توسعه منابع آب، توسعه  یطرح ها یمختلف به مانند اجرا

و کاهش سطح  یاچهروند کاهش تراز در یدمنشر به تشد یراخ یانکشت و ییی در سال یالگو ییرتغ

 یاچهدر یموُثر در خشک یصورت گرفته سه عامل اصل یها یاستی بر اساس بررس یدهحشم آن گرد

حوضه، توسعه نامتوازن در بخش  یرپذ یداز حد مشاز از منابع تشد یشبرداشت ب عبارتند از: یهاروم

 دنکه خشک ش یدا یلهای به دل یو استمرار خشکسال یمیاقل ییراتدر حوضه و تغ یکشاورز

صعب العالج،  یها یماریب یشگرد و دبار، افزا یو طوفان ها یزگردهار یشادباعث ا یهاروم یاچهدر

و حائز  یضرور یهاروم یاچهپرداختد به بحث در یداباشد، بنابر یخطرات م یرو سا ییزا یابانب

 استی یتاهم



 یدارتوسعه پا یشاخص ها یبر رو یهاروم یاچهخشک شدن در یامدهایپ یابیسنشش و ارز 10

 

 پژوهش: یشینهپ -1-6

 :یداخل یپژوهش ها -1-6-1

خشک شدن  یاثرات منف یلامکان تقل یبا عنوان بررس یدر پژوهش (،1397و همکاران) عبدالهی

)دهستان مرحمت ینمونه مورد یگزیدکشت جا یبر الگو یدکأبا ت ییبر اقتصاد روستا یهاروم یاچهدر

 کهاند که از جمله مناطقی  یدهرس یشهنت یدانشام داده اند به ا (یاندوآبشهرستان م ی،آباد شمال

در سال های اخیر با تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان و مسئولید امر روبه رو بوده است، منطقه 

امر بروز یک دهه خشکسالی در آیربایشان و به خصود شهرستان میاندوآب می باشد، علت اید 

میه می باشدی خشکی که یکی از فراگیرترید مشکالت طبیعی رواید منطقه و خشک شدن دریاچه ا

در اید منطقه است، محدود کننده رشد و تولید محصوالت زراعی در بسیاری از مناطق  ودموج

شک شدن دریاچه اثرات منفی خ یلجهان می باشدی لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان تقل

در دهستان مرحمت آباد شمالی می  یدبر الگوی کشت جایگز یدکأیی با تبر اقتصاد روستا یهاروم

تولیدات کشاورزی و سرمایه )اشتغال، درآمد، شاخص 4داده است که، میانگید هر  نشان یجباشدی نتا

است و در اید میان برآورد شده  3بعد پایداری اقتصاد روستایی باالتر از عدد مطلوبیت گذاری(

 38/3و شاخص تولیدات کشاورزی با میانگید77/14 یو مقدار ت 63/3شاخص اشتغال با میانگید

ثیرات منفی را از خشک شدن آب دریاچه ارومیه متحمل تأبیشترید  21/6ینمونه ا تک یو مقدار ت

 شده اندی 

 

و مهم  یهاروم یاچهدر روند خشک شدن یلبا عنوان تحل یدر پژوهش (،1396و همکاران) بارانی

از  یکی یهاروم یاچهاند که در یدهرس یشهنت یدبه ا یرامونیپ یآن بر سکونتگاه ها یراتتأث یدتر

 یاپی،پ یها یمانند خشکسال یبا مشکالت مختلف یراخ یاست که در سال ها ینمک یها یاچهدر

مواجه شده است که موجبات کاهش  یرهاحداث سد و د ی،از حد از منابع آب سطح یشاستفاده ب

در صورت خشک شدن  یدچن را فراهم کرده است و هم یاچهآب در یشور یزانم یشآب و افزا

 ی،اجتماع یطی،مح یستز یرجبران ناپذ یها یانبا ز یرامونیپ یسکونتگاه ها یه،اروم یاچهدر

 روبه رو خواهند شدی یتیامن یاسیو س یاقتصاد

 

بر  یهاروم یاچهاثرات خشک شدن در یلبا عنوان تحل یدر پژوهش (،1396و همکاران) ریاحی

اند  یدهرس یشهنت ید( به ایهشهرستان اروم ییروستا ی: سکونتگاه های)مطالعه موردیمناطق ساحل

 یدر مرحله قبل از وقوع بحران بر دگرگون یهاروم یاچهنامناسب بحران خشک شدن در یریتکه مد

بهتر از دوره  یو کالبد یروستاها در ابعاد اقتصاد یتگذاشته و اگر چه وضع یرثأروستاها ت اییفض

برخوردار  یخوب یتروستاها از وضع ی،و اجتماع یطیمح یستدر بعد ز یباشد ول یقبل از بحران م

 گذاشته استی  یمنف تأثیر یزابعاد ن یرابعاد بر سا یددر ا یمنف ینبوده و دگرگون
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 یریپذ یببر آس یهاروم یاچهدر یاثرات خشک یبه بررس ی(، در پژوهش1396و همکاران) فنی

اند که با توجه به  یدهرس یشهنت یدپرداخته و به ا یرامونپ یهناح یو انسان یعیطب یستز یطمح

 هو گون یکشاورز یها یدوجود بادات، زم یه،اروم یاچهدر یراموننفر در پ یلیونم 3از  یشسکونت ب

 یستز یطسکونت و سالمت مح یاچهدر یدکامل ا یدر صورت خشک یاهی،و گ ینوع جانورمت یها

باعث بروز  یاتیو ح ییرفتد منابع دذا یدشود و از ب یمواجه م یبا مشکالت جد یهناح یددر ا

 در منطقه خواهد شدی یو اجتماع یقوم یتنش ها

 

 یاچهخشک شدن در یبند یتو اولو یبا عنوان بررس ی(، در پژوهش1396و همکاران) نیکشو

 یدشهرستان ملکان به ا ییمناطق روستا یطیمح یستو ز یاجتماع ی،اقتصاد یتبر وضع یهاروم

در  یراندر ا یراخ یکه در سال ها یطیمح یمخاطره ها یداز مهم تر یکیاند که  یدهرس یشهنت

 یهاروم یاچهدر ها، ینیب یشباشدی با توجه به پ یم یهاروم یاچهاست، کاهش آب در نحال رخ داد

به سرعت در حال خشک شدن بوده  اجتماعی، – یو اقتصاد یکیفراوان اکولوژ یبا وجود ارزش ها

 یاچهتر، از خشک شدن در یکنابود شودی از نظر ساکنان، مناطق نزد یکنزد یندهو ممکد است در آ

 یریکاهش چشم گ یمنف یامدهایپ یاچه،در یهمتضرر شده و با دور شدن از مناطق حاش یشترب

 دهندی   ینشان م

 

 یهاروم یاچهخشک شدن در یاقتصاد یامدهایبا عنوان پ ی(، در پژوهش1396و همکاران) گلی

 یاقتصاد یامدهایپ یسهو مقا یلتحل ی،که بررس یدندرس یشهنت یددرب و شرق آن به ا یدر روستاها

 یگذار یهآمد، اشتغال، سرمادر یبا استفاده از شاخص ها یهاروم یاچهاز خشک شدن آب در یناش

 نشانپژوهش  یدحاصل از ا یجاست و نتا یافتهدرب و شرق انشام  ییروستا ید سکونتگاه هایب

 استی یو شرق یدرب ییروستا یدر سکونتگاه ها یامدهاپ یدمتفاوت بودن ا ی دهنده

 

بر  یهاروم یاچهاثرات خشک شدن در"با عنوان  ی(، در مطالعه ا1395قشالق و همکاران) ایمنی

اند که  یدهرس یشهنت یدبه ا"(یهاروم ی)مورد مطالعه، روستاها و بنادر ساحلییروستا یگردشگر

آن شده و  یگردشگر یو جایبه ها یاچهدر یروحش، جزا یاتح یباعث نابود یاچهخشک شدن در

 یدکه ا یابدبه منطقه به شدت کاهش  یرفتد جایبه ها باعث شده تعداد گردشگران ورود بیداز 

 یرثأت یاچهدر یو مناطق ساحل ییاندرآمد روستا یزانبر م یممستق یرو د یمبه صورت مستق یزامر ن

 ییروستا یداده و منشر به مهاجرت در نواح یشرا افزا یکاریب یزانامر م یدگذاشته است و ا یمنف

 یدارپا توسعه یبر شاخص ها ینامطلوب یامدهایو پ یراتاتفاق تأث یدشده استی ا یاچهسواحل در

 یهاروم یاچهخشک شدن در یراتکند تا تأث یمطالعه تالش م یدگذاشته استی ا یبر جا ییروستا
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 قرار دهدی یمورد بررس یرامونیپ یروستاها یدارتوسعه پا یرا بر شاخص ها

 

 یتبر وضع یهاروم یاچهروند خشک شدن در یرثأبا عنوان ت ی(، در پژوهش1395و همکاران) حقی

شهرستان  ی،در دهستان بکشلوچا ییروستا یخانوار ها یدگاهاطراف از د ییمناطق روستا یاقتصاد

 مکانقرار داشته و ا یبحران یاربس یتدر وضع یهاروم یاچهاند که در یدهرس یشهنت یدبه ا یهاروم

 یبنه چندان دور وجود دارد و با ادامه روند کاهش و تخر یا یندهخشک شدن کامل آن در آ

 یشه))طوفان نمک(( مواجه خواهد شد و در نتبه نام یطقه شمال درب کشور با بحرانمن یاچه،در

شدن حرکت  یریو مهاباد به سمت کو یاندوآبمراده، م یز،تبر یه،اروم یزحاصل خ یدشت ها

در منطقه  یطیمح یستو ز یاقتصاد ی،مختلف اجتماع یامدهایانواع پ یدی عالوه بر اردخواهد ک

 یرا در سطح کالن مل یمناسب یطیمح یستز یریتروند به هر عنوان، مد یدرخ خواهد دادی اگر ا

 یستیز یدر انتظار بحران ها یستیشک در بلند مدت با یرا متوجه به خود نسازد، ب یو منطقه ا

 متعارف در شمال درب کشور بودی  یرد یتیجمع یاناتو جر طقهکالن در من

 
 :یخارج یپژوهش ها -1-6-2

 یستبا فاجعه ز یآرال، منطقه ا یاچهبا عنوان در ی(، در مطالعه ا2011)1و همکاران اردینگر

باعث مهاجرت  یاچهدر یدن اددارد که خشک ش یم یانگذار بر سالمت انسان، ب یرثأت یطیمح

خود را از دست داده اندی  یافراد اشتغال و به تبع آن منابع درآمد یداطراف آن شده و ا یدساکن

آرال در مناطق  یاچهوجود در بستر در یطوفان، نمک ها یابا وزش باد  یراخ یاندر سال یدهم چن

 یو گوارش یتنفس ی،پوست یماریمخصوصا ب یادیز یها یماریپراکنده شده و باعث بروز ب یمسکون

 شده استی

 

خشک شدن  یطیمح یستبا عنوان اثرات فاجعه ز ی(، در پژوهش2003)2و همکاران کریتون

درصد از افراد  41افراد در کاراکال پاکستان نشان داد که  یاجتماع -یرال بر سالمت روانآ یاچهدر

 48کرده و  یابراز نگران یطیمح یستمورد مطالعه، از بروز عوامل ز یپاسخ دهنده از جامعه آمار

 یدفاجعه را ابراز داشته اندی هم چن یددر خود بر اثر ا یجسمان یماریبروز عالئم ب یزدرصد از افراد ن

از حد نرمال بوده  یشب یزفاجعه ن یداز ا یناش یعاطف یها ینشان داد که ناراحت یقتحق یها یافته

 استی

 

                                                                                                                               
Erdinger, et al -1 

Crighton, et al -2 
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آرال  یاچهبحران در یاقتصاد -یو اجتماع یاییبا عنوان ابعاد جغراف ی(، در پژوهش1998)3سایکو

که تغییرات  می کند یریگ یشهنت ید، در کل چندر جامعه موجود یها یلآن بر پتانس یرو تاث

هم چون  یمردم در منطقه رخ داده استی سایکو هم چنید موارد یدبه دذا ب یدر دسترس یاساس

و مهاجرت به  یرشد نرخ بیکار ی،جسمان یها یبروز بیمار ی،زندگ یاستانداردها طحکاهش س

 کندی یمرتبط با اید بحران بیان م یو اقتصاد یاجتماع یخارج از منطقه را از فرآیندها

 یاچهتحت عنوان عوامل موثر بر نوسانات سطح آب در ی(، در پژوهش1997)4و اسچتد هویت

در ارتباط است که از جمله مهم  یها با عوامل متعدد یاچهکرده اند که نوسان سطح آب در یانها ب

و رواناب ها، درجه  یخانه ارود یها یانورود جر ی،سطح یرتبخ یزانتوان به م یآن ها م یدتر

ها  یاچهعوامل در نوسان سطح آب در یدا ییراتکه تغ یاشاره نمود، به طور یبارندگ وحرارت 

 گرددی یآن ها م یدر تراز آب یکاهش قابل توجه یاو  یشگردد و باعث افزا یمنعکس م

 

 یشهنت یدتاالب ها به ا یعوامل موثر بر نابود یتحت عنوان بررس ی(، در پژوهش2003)5ساندس

 یها به شمار م یاچهتاالب ها و در یاتح یمهم برا یداتاز تهد یبشر یها یتاست که فعال یدهرس

 یستبدون توجه به آثار ز ی،توسعه ا –یعمران یدر قالب پروژه ها اها، عمدت یتگونه فعال یدرودی ا

بدون توجه  ی،اقتصاد یدردم آثار مف یعل یی،پروژه ها یدی انشام چنیردگ یآن ها صورت م یطیمح

با  یها یستماکوس یدحفاظت از ا یبرا یاساس یدیتواند تهد یآن ها م یطیمح یستبه تبعات ز

 ارزش باشدی

 

سطح آب تاالب ها به  ییراتتغ یتحت عنوان بررس ی(، در پژوهش2004) 6و همکاران هانسون

ربط داده و اعتقاد دارند که  یمیاقل ییراتها را به تغ یاچهتراز در ییراتاند که تغ یدهرس یشهنت یدا

چند ساله تا  یکه در دوره ها یجهان ییآب و هوا یستمدر س یو دورها یربرگشت پذ ییراتتغ

از  یرمستقیمد یاو  یمحل یماقل یقاز طر یمتواند به صورت مستق یافتد، م یدهه اتفاق م دیدچن

 بگذارندی یرتأث یآب یها کرهیبر پ یگرد یدرولوژیکیه یندهایفرآ یقطر

 

 یدسازمان ب یتحت عنوان گزارش جهان ی(، در پژوهش2005)تاالب ها یالملل یدسازمان ب 

عوامل  یلاز تاالب ها به دل یاریکند که بس یم یانبتاالب ها  یدگیتاالب ها در مورد خشک یالملل

 هم یندفرآ یدبا کاهش سطح روبه رو بوده و ا یبا سرعت قابل مالحظه ا یو انسان یعیمختلف طب

                                                                                                                               
Saiko -3 

Hoyt & Schatten -4 

Sands -5  

Hanson, et al -6 
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ها و تاالب ها از  یاچهدرصد در 11در حدود  یرقرن اخ یککه در  یادامه دارد، به نحو یزن انچن

 رفته و نابود شده اندی یدب

 

 یسدساز یانشام دادند، پروژه ها یشریهخود که در ن یقات(، در تحق2008) 7یبادو اج اددیشی

داند  یتاالب ها م یدمنطقه مورد مطالعه و تهد یاراض یکاربر ییراتتغ یلدال یداز عمده تر یکیرا 

 باشدی یمردم منطقه م یزندگ یدامر به نوبه خود باعث تهد یدکه ا

 

 یماالو یاچهدر یدارپا یریتمد یبرا یکه با عنوان چالش یقی(، در تحق2011)8و همکاران  جامو

 یتوسعه ا یاز برنامه ها یکه ناش یماالو یاچهدر یتییرمد یچالش ها یانشام داده اند به بررس

ش یو افزا یترشد جمع یشمسئله است که افزا یدگر ا یانمطالعه ب یدا یجبوده، پرداخته استی نتا

 یدا یالتیمردم به منابع ش یاز سو یقابل توجه یفشارها یشادمنطقه باعث ا یدسطح فقر در ا

 یدا یزدر حوضه آبر ینامناسب کشاورز یها یتانشام فعال یلبدل یدشده استی هم چن یاچهدر

 یکشمکش ها یراخ یاناستی در سال یشدر حال فرسا ییمنطقه با سرعت باال یدخاک ا یاچه،در

 یچو بهره برداران بروز داده است که تاکنون به ه یادانو ص یحفاظت -یعوامل دولت یدب یفراوان

 استی یدهنرس یا یشهنت

 

 یستز یطدفتر مح یجهان ی(، در گزارش2012سازمان ملل متحد ) یستز یطبرنامه مح دفتر

 یشو افزا یاچهبه در یورود یاعالم کرده که کاهش منابع آب یهاروم یاچهسازمان ملل در مورد در

از  یشدلظت نمک به ب یشحشم آب و به تبع آن افزا یدآب از سطح آن، موجب کاهش شد یرتبخ

رفتد  یداز ب یتفعال شدن و در نها یردلظت نمک موجب د یشاستی افزا یدهگرد یترگرم بر ل 300

 شودی یدارد، م یهاروم یاچهدر یستماکوس ییدذا یرهدر زنش یکه نقش اساس یاگونه آرتم یتجمع

نتایج حاصل از بررسی های محققان داخلی و خارجی نشان دهنده خشک شدن دریاچه ها و 

ر زندگی مردم بر جای می گذارد زیان باری که خشک شدن بتاالب ها و هم چنید اثرات مخرب و 

دریاچه ارومیه از لحاظ شاخص های)اجتماعی، اقتصادی  باشدی با توجه به اید که خشک شدنمی 

می توان به وجه  ،گذاردجای می  بر زندگی روستاییان بر و مخرب اثرات منفیو زیست محیطی( 

 ینموداید پژوهش با پژوهش های صورت گرفته شده اشاره  اشتراک

 

 
 :یقموانع و مشکالت تحق -1-7

                                                                                                                               
Adediji & Ajibade -7  

Jamu, et al -8 
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 است: یرشامل موارد ز یقتحق یرو یشموانع و مشکالت پ یدتر مهم   

 مناطق مورد مطالعهی ییگستردگ1

 انشام پژوهشی یبرا یی نبود زمان و وقت کاف2

 انشام بهتر پژوهشی ینبودن آمار و اطالعات برا یقی به روز و دق3

از  یمنطقه مورد مطالعه و مستتافت طوالن یادپژوهش با توجه به وستتعت ز یباال یها ینهی هز4

 دانشگاهی



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه: -2-1

انستتان و  یبه زندگ یادیهمواره خستتارات ز یعیطب یایبال یکبه عنوان  یخشتتکستتال یدهپد

س ستماکو ست یعیطب یها ی سالی ی  (Escalona et al,2002: 57-62)وارد کرده ا شک  از یکیخ

ست که امکان پ یعیطب یایبال شگیریا سالی با  یدرخداد آن وجود نداردی مهم تر ی شک تفاوت خ

ست یدا یعیطب یایبال یگرد شود و بعد از آن، عالوه بر منطقه ا ا که در  یکه به آرامی شروع می 

در  یدهپد یدقرار می دهدی اثرات نامطلوب ا یرثأده استتتت، مناطق مشاور را هم تحت تآن رخ دا

می  یانخود را نما یجو اجتماع به تدر یستتتز یطمح ی،رزهمه بخش ها مانند منابع آب، کشتتاو

دهد که  ینشتتان م یز(ی مطالعات استتناد و مدارک نGhorbani Aghdam et al,2012) ستتازد

 یریپذ یبکنند و آس یتشربه م ییروستا یرپذ یبرا اقشار آس یاز خشکسال یتبعات ناش یشتریدب

 یامن نا یلنامطلوب را به دل یطشتتود که آن ها قدرت مقابله با شتترا یستتبب م ییجوامع روستتتا

ستتاربان،  یدری)ح از دستتت بدهند یبهداشتتت نیام و نا ییدذا یامن نا ی،شتتغل یامن نا ی،اجتماع

 یافتاده، خشتتکستتال یراندر ا یشکه از حدود دو دهه پ یعی(ی از جمله معضتتالت طب21: 1394

متوجه  یطیمح یستو ز یاجتماع ی،را در ابعاد اقتصاد یادیز یها ینهاست که هز یهاروم یاچهدر

ها از  یخشتتکستتال (ی دالبا1762: 2016 یلی،)جل خود کرده استتت یرامونپ ییستتاکنان روستتتا

کشاورزی و  یخشکسال یدرولوژیکی،ه یخشکسال یبشروع شده و به ترت یهواشناس یخشکسال

شدت بحران Alizadeh,2002 دارد) یرا در پ یاجتماع -اقتصادی یسرانشام خشکسال (ی امروزه 

 آب یطبا شرا ییدر کشورها مخصوصاکشورها و  یشترکه در ب یافتهگسترش  یبه حد یخشکسال

کامال  یزن یها و تاالب ها یاچهدر یعالوه بر کاهش آب رودخانه ها، منابع آب یران،مشابه ا ییهوا و

(ی 71: 1396توتاخانه و همکاران،  ی)مشنون استتتت یافتهبه شتتتدن کاهش  یاخشتتتک شتتتده و 

که از لحاظ  یدوره نستتتبتا متوال یکدر  یعبارت استتتت از کاهش مداوم منابع آب یخشتتتکستتتال

 Wang et) یندازدرا به مخاطره ب یستتز یطانستان و مح یزندگ یطیو مح ماعیاجت ی،اقتصتاد

al,2015: 277س یخ(ی در طول تار سان یاز جوامع و تمدن ها یاریب شرق زم ژهیبه و ی،ان  یددر م

سال یدةدر اثر وقوع پد شک ست  یهشکوه و عظمت اول یارفته و  یداز ب یخ ست داده ا  خود را از د



 

 

(Upadhyaya et al,2016:374-383)  ست سالی یکی از مخاطرات طبیعی و خطرناک ا شک خ

پدیده ای چنید  که درنتیشه ی کمبود بارش کمتر از حد بهنشار یا مورد انتظار پدید می آید، هم

اقلیمی است که به طور دورهای در اثر کمبود رطوبت ناشی از کاهش میزان بارندگی به وقوع می 

سرو پیوندد سال53: 1391و همکاران،  ی)خ شک ست یعیطب یایبال یک ی(ی خ و  یمی)کر خزنده ا

ی یدآ یبه وجود م یاستتت که از کمبود بارندگ یمیاقل یا یدهپد ی(ی خشتتکستتال1395همکاران، 

شک شک د یکتوان معلول  یرا م یسالخ ست که به اندازه کاف یعاد یردوره خ شته  یدان تداوم دا

(ی 142: 1391)ناصتتتر زاده،  اد گرددیشمنطقه ا یدرولوژیکیه یتباشتتتد تا عدم تعادل در وضتتتع

سال شک سارت ها یطیمح یدهپد یک یخ ست که همواره خ صاد جوامع به دنبال  یفراوان یا بر اقت

ست شته ا ست از10: 1391و همکاران،  ی)برودن دا سالی عبارت ا شک یک دوره ممتد کمبود  (ی خ

متفاوت  سالیبارش که منشر به صدمه زدن به محصوالت زراعی و کاهش عملکرد می شودی خشک

است با خشکیی خشکسالی پدیده ای موقتی است ولی خشکی پدیده ای دائمی استی خشکسالی 

در  یکاهش مشخص یشهدر نت ی(ی خشکسال66: 1387ی،)مرکبات می تواند در هر اقلیمی رخ بدهد

شتتتده در مخازن  یرههمراه با کاهش آب یخ یرزمینیستتتطوح آب ز یارودخانه  یعیطب یانجر

 (ی116: 1390 ی،)محمد دهد یعرضه آب رخ م یچه ها برایاو در یسطح

وع ن 100از  یشمطرح شتتتد از آن زمان ب 1972بار در ستتتال  یداول یبرا یدارتوستتتعه پا ایده

سعه پا یفتعار سترده تر یداراز تو ست؛ اما گ شده ا شده  یرفتهپذ یفتعر یدگذارتر یرثتأو  یدارائه 

در  1987و توستتعه در ستتال  یستتتز یطستتازمان ملل متحد در مح یجهان یستتیونمربوط به کم

عصر حاضر بدون  یاساس یازهاین یدمتأ یدارباشد که توسعه پا یم «نده مشترک مایکنفرانس آ»

 یدهبه عق ی(Qu et  al,2015:686) شتتتده استتتت یفتعر یندهنستتتل آ یازهایبه خطر انداختد ن

سلم سعه پا یک ست که ط یندیفرآ یدار،تو شور ن یکآن مردم  یا  یخود را بر آورده م یها یازک

سطح زندگ شند، ب یخود را ارتقاء م یکنند و  سل ها یآن که از منابع یبخ تعلق  یندهآ یکه به ن

و  ی)الوان به هدر دهند یآن یخواستتته ها یدمأت یرا برا یآت یها یهدارد، مصتترف کنند و ستترما

 (ی1392 یگران،د

 

آن ها را (1-2)مطرح شده است که در جدول شماره  یداراز توسعه پا یمتعدد یفتاکنون تعار    

 ییدکن یمشاهده م
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Abstract:The drying up process of Lake Urmia has caused social, economic and 

environmental crises in the villages surrounding the East and West Azerbaijan 

provinces. In the meantime, natural phenomena and human factors have played an 

important and effective role in drying the lake. Thus drying up can have detrimental 

and irreversible effects on the villagers, the villages around Lake Urmia. 

Research Aim: The purpose of this study was to investigate the causes of the 

drying up of Lake Urmia and its impact on social, health (migration,welfare, 

tourism decline),economic(poverty reduction, unemployment rate, 

unemployment rate, income reduction and investment) And environmental 

(land use change, reduction of crop diversity, reduction of plant and animal 

species,desertification and pollution of water and soil resources)are 

discussed. 
Research method: The method of this study is descriptive-analytical and data 

were collected through library and survey(questionnaire).The statistical 

population of the study was around 25648 people and 7600 households in 

the villages around the East Azarbaijan and West Azarbaijan provinces. 

Cochran's formula was used to calculate sample size. The reliability of the 

questionnaire was calculated to be 0.83% using Cronbach's alpha. Data 

analysis was performed using Spss23 software and one-sample t-test. 
Findings:The results of single sample t-test in the peripheral villages showed 

that among the environmental aspects of the index of reduction of crop 

diversity, among the social aspects of the index of migration, and among the 

economic aspects of the index of increase in unemployment rate and income 

reduction were less affected. Lake Urmia is drying up. The social dimension 

with 3.28% had the highest impact and the economic dimension with 3.19% 

had the least impact. The results of one-sample t-test in the peripheral 

villages showed that among the environmental aspects of the index of 

reduction of crop diversity, among the social aspects of the index of 

migration, and among the economic aspects of the index of rising 

unemployment rate and lower income from less impact on drying Lake 

Urmia enjoy. The social dimension with 3.28% had the highest impact and 

the economic dimension with 3.19% had the least impact. The results of one-

sample t-test in the peripheral villages showed that among the environmental 

aspects of the index of reduction of crop diversity, among the social aspects 

of the index of migration, and among the economic aspects of the index of 

rising unemployment rate and lower income from less impact on drying Lake 



 

 

Urmia enjoy. The social dimension with 3.28% had the highest impact and 

the economic dimension with 3.19% had the least impact. 
Conclusion: The results show that with the drying up of Lake Urmia, most of 

the villages around Lake Urmia become uninhabited and most of the 

villagers migrate to urban areas or other provinces and the villagers who 

work in agriculture work on other jobs. Have brought. Causes of drying up 

of Lake Urmia include dam construction, drilling of unauthorized wells, 

construction of Shahid Kalantari crossing bridge, lack of rainfall and 

cultivation of crops with high water requirements, which can be prevented 

by construction of dams and drilling of non-dense wells. Allowed and 

prevented the drying of Lake Urmia, which is possible with the support of 

the authorities and cooperation with the villagers. 

Keywords:  Drying Lake Urmia, Lake Urmia, Sustainable Rural Development, 

Village, Villages around Lake Urmia 
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