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 چکيده

به معناي دفاع كردن و حمایت از فرد ، موضوع یا جنبشی خاص است . در واژه نامه  آكسفورد، این   Advocacyدر لغت 

حمایت طلبی  فرآیندي است كه .“كسب حمایت عمومی براي یک ایده، عمل یا باور" :جمه آن بيان شده استعبارات براي تر

در این تحقيق و سازمان ها  تالش می كنند تا بر تصميم گيري هاي مرتبط با سياست هاي عمومی تاثير بگذارند .  در آن افراد

از آن كه با استفاده از  خرد جمعی متخصصان امرو بهره گيري از  شناخت علل بروز بحران دریاچه اروميه و راهكارهاي خروج

پرسشنامه و روش دلفی و نرم افزار اكسپرت چویس صورت پذیرفته ،تحت عنوان حمایت طلبی جهت احياء دریاچه اروميه بيان 

 گردیده است . 

. حوضه يمه بيابانی به چشم می خوردخشكسالی یكی از پدیده هاي طبيعی است كه بيشترین آسيب آن در مناطق بيابانی و ن

آبریز دریاچه ي اروميه با تراكم جمعيت نسبتا زیاد امروزه یكی از چالش هاي زیست محيطی ایران می باشد. به طوري كه در 

سالهاي اخير به دليل ورود حجم آب كم از  رودخانه ها و كمبود بارش منطقه اي حيات این دریاچه در معرض تهدید جدي قرار 

 22، حجم آبی در حدود ميليمتر 900تا  200ميانگين بارش كيلومتر مربع و  52000گرفته است.این حوضه آبریز با مساحت 

، سدهاي زیادي اي كشاورزي و انسانی به آب شيرین. جهت تامين نيازهارش در سطح حوضه را دارا می باشدميليارد متر مكعب ب

در روي بستر رودخانه هاي اصلی دریاچه احداث شده است. با عنایت به كاهش  ميليارد متر مكعب 3 با حجم ذخيره حدود

ع طبيعی قبلی بعيد به ، احياي كامل دریاچه به وضن آب در نظر گرفته شده به دریاچهمساحت حوضه آبریز دریاچه و ورود ميزا

دلفی و رتبه بندي سلسله مراتبی حد تاثير . در این تحقيق سعی شده است تا با شناسایی علل بروز بحران به روش نظر می رسد

هر كدام از عوامل بروز بحران را تبيين نمود و به اولویت هاي مدیریتی دست یافت . نتایج این تحقيق بيانگر این مسله است كه 

هار معيار در اثر مدیریت صحيح منابع آبی صورت می گيرد، همچنين از چ راه حل هاي خروج از بحران دریاچه اروميهدرصد  56

زیرمعيار شناسایی شده در این تحقيق ، تامين حقابه رودخانه ها و تاالب ها و آبخوان ها ي منتهی به دریاجه با تاثير  21اصلی و 

دریاچه اروميه شناخته راه حل هاي خروج از بحران درصداز مهمترین  2/10آبياري با تاثير  هاي نویناستفاده از روشدرصد و  32

 .شدند

 .حمایت طلبی، احياء، رتبه بندي سلسله مراتبی، دریاچه اروميه، روش دلفی: يديکل انواژگ
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 علي رضا اعجازينام نویسنده مسئول: 

 :مقدمه

. در واژه نامه  آكسفورد، این عبارات براي ترجمه معناي دفاع كردن و حمایت از فرد، موضوع یا جنبشی خاص است به  Advocacyدر لغت 

و سازمان ها  تالش می  حمایت طلبی  فرآیندي است كه در آن افراد.“ایده، عمل یا باور كسب حمایت عمومی براي یک" :آن بيان شده است

اي در این تحقيق شناخت علل بروز بحران دریاچه اروميه و راهكاره. ا سياست هاي عمومی تاثير بگذارندكنند تا بر تصميم گيري هاي مرتبط ب

و بهره گيري از پرسشنامه و روش دلفی و نرم افزار اكسپرت چویس صورت پذیرفته خرد جمعی متخصصان امرخروج از آن كه با استفاده از 

 . ء دریاچه اروميه بيان گردیده است،تحت عنوان حمایت طلبی جهت احيا

ین و . دریاچه اروميه به عنوان بزرگتر ]1[حوضه آبریز دریاچه اروميه را می توان یكی از با ارزش ترین اكوسيستم هاي آبی كشور ناميد،

. امروزه بحران دریاچه اروميه یكی از  ]2[شورترین دریاچه دائمی و همچنين یكی از شورترین دریاچه هاي فوق اشباع دنيا شمرده می شود

در دولت به  1392معضالت مهم زیست محيطی كشور ایران به شمار می رود، بدین منظور كارگروه ملی نجات دریاچه اروميه در بهمن ماه 

وزارتخانه و  ۸ارگروه راهكار جهت احياي دریاچه اروميه پيشنهاد گردید . در این ك 26توسط كارگروه  1393د و در تير ماه تصویب رسي

. از  ] ulrp.sharif.ir/ag 1396سایت ستاد احياء دریاچه اروميه [كارگروه تخصصی فعاليت می نمایند. 20دانشگاه با  20، سازمان ملی

. تغييرات  ]3[روج از بحران از دیگر طرح هائی است كه مورد توجه سياست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته استطرفی تدوین راهكارهاي خ

ي در سطح تراز دریاچه . كه نشان دهنده تغييرات بسيار]4[سال است كه مورد پایش محققين قرار گرفته است  40تراز دریاچه اروميه بيش از 

ميليمتر كاهش سطح تراز را 3۸40حدود 93-1394سطح تراز دریاچه تا سال آبی  46-1347سال آبی سال  . اگرچه در ابتداياروميه است

بر اساس پيش بينی هاي ، اگر چه ]5[سال گذشته نوسانات مشهود ي در سطح تراز دریاچه اروميه رخ داده است  23نشان می دهد اما طی 

، ولی بهره برداري بی رویه از ]4[است، بر اساس فرصت هاي اقليمی كمی احيا شود  ممكن 1403، تراز دریاچه اروميه تا سال صورت گرفته

منابع آبی منطقه از جمله كاهش جریانات سطحی رودخانه هاي شاخص دریاچه اروميه با احداث سد ها و پدیده خشكسالی باعث كاهش تراز 

وبه خود سهم بزرگی در كاهش تراز سطح دریاچه داشته است، به طوري . توسعه ناموزون كشاورزي در منطقه نيز به ن]6[این دریاچه شده است

 4337و  40۸3، 31۸6به ترتيب معادل  2013و1976-2010كه سطح زیر كشت اراضی)آبی و باغی( حوضه دریاچه اروميه طی سال هاي 

. اگر چه این تنش آبی توسط ]7[بود 1976نسبت به سال  2013برابري سال  1.36كيلومتر مربع می باشد، كه نشان دهنده ي تغييرات 

جوامع محلی و كشاورزان منطقه كامال پذیرفته شده است ولی كمبود تشكل هایی همچون تعاونی آب بران و یا مراجع مردم نهاد در این زمينه 

ر سيستم آبياري در بخش . با اینكه اميد برخی برنامه ریزان به تغيي]۸[قدرت تصميم گيري و نظارت مردمی بر این امر را كاهش می دهد

كشاورزي منطقه به عنوان الگوئی براي احياء دریاچه اروميه مطرح شده است ولی عدم قطعيت در این امر پيش بينی ها را با چالش هاي 

افزایش درصد  47تا 40متعددي مواجه می كند. شایان ذكراست تغيير در سيستم هاي آبياري در بخش كشاورزي می تواند راندمان توليد را 

. با توجه ]9[دهد ولی ميزان آب ذخيره شده حاصل از طرح با مقایسه هزینه هاي آن در كوتاه مدت جهت احيا دریاچه اروميه نامعلوم می باشد

به پيامد هاي كاهش سطح دریاچه اروميه بر اقتصاد كشاورزان با وجود افزایش زمين هاي زیر كشت در چند دهه اخير ، امروزه شاهد كاهش 

. با اینكه نگرش تغيير كشت چند دهه است بين كشاورزان منطقه حوضه دریاچه اروميه مطرح ]10[شتغال و توان مالی كشاورزان هستيم ا

شده است، و حتی مورد توجه برخی كشاورزان قرار گرفته ولی آثار مثبت و منفی متعددي داشته است. به طوري كه آثار مثبت تبدیل زراعت 

ول باعث افزایش درآمد كشاورزان شده و سرانه درآمد روستایيان را افزایش می دهد. پيامد هاي آن باعث افزایش رفاه، ارتقاي به باغ در وهله ا

سبک و سطح زندگی و تجهيز اراضی زراعی و افزایش سطح زیر كشت شده و به تبع آن بهبود كيفيت هوا و ویژگی هاي فيزیكی و شيميایی 

فی این تغيير كشت باعث افزایش مصرف منابع آب زیرزمينی و سطحی شده و ميزان افزایش مصرف سموم و كود خاک شده است. اما آثار من

. با كاهش سطح تراز دریاچه اروميه شاهد كاهش پهنه هاي آبی نيز ]11[را به دنبال داشته كه باعث آلودگی منابع آبی و خاک گردیده است

منطقه رشد بی سابقه اي را نشان می دهند مخصوصا در شرق و جنوب شرقی این مسئله واضح تر بوده ایم كه به تبع آن پهنه هاي نمكی در 

ميليارد متر مكعب آب آن  30كيلومتر مربعی این دریاچه خشک گردیده و بيش از  5000. در حال حاضر بخش عظيمی از گستره ]5[است

ميليارد متر مكعب مواجه  12به تراز اكولوژیک خود با كمبود آب بيش از  نسبت به دوره هاي پرآبی دریاچه از بين رفته است و دریاچه نسبت

 . ]12[می باشد

با توجه به موارد ذكر شده منطقه وارد یک بحران بسيار شدید شده است كه ممكن است پيامد هاي آن فراتر از خشک شدن دریاچه اروميه   

تحت عنوان حمایت  آنراه حل هاي خروج از لذا شناسایی علل بروز بحران و  بر اقتصاد و محيط زیست كشور تاثير چشمگيري داشته باشد .

 لبی جهت احياء دریاچه اروميه یكی از اولویت هاي پژوهشی به شمار می رود. 
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 علي رضا اعجازينام نویسنده مسئول: 

 :مواد و روش ها

 :جغرافيایي هاي ویژگي و موقعيت

كيلومتر مربع واقع شده است، به طوري كه به لحاظ موقعيت  52000حوضه آبریز دریاچه ي اروميه در شمال غربی ایران با مساحتی بالغ بر 

درجه ي عرض شمالی و  3۸.20تا  36.45بين سه استان آذربایجان شرقی، كردستان و آذربایجان غربی و به لحاظ جغرافيایی در محدوده ي 

متر از  127۸و 1272يير تراز سطح آب بين متر و تغ 16درجه طول شرقی استقرار یافته است.این دریاچه با حداكثر عمق  46.10تا  44.5

ميليون نفر در حوضه آبریز دریاچه  ۸روستا با جمعيتی بالغ بر  3150شهر و  57دهه گذشته در نوسان بوده است. بيش از  4سطح دریا در طی 

 (. 1390اروميه وجود دارد ، ) مركز آمار ایران 

، مدیران و پژوهشگران كه به جامعه آماري این تحقيق كارشناساناست.  ها پيمایشی داده گردآوري لحاظ از و كاربردي هدف لحاظ از تحقيق

، اذربایجان شرقی و غربی و افراد مرتبط يه می باشد از استان هاي كردستانصورت مستقيم و یا غير مستقيم مرتبط با طرح احيا دریاچه اروم

سيد  ،عقيلی) نفر می باشد كه بر اساس فرمول منطقی كوكران 60ي شاملغير ساكن در آن استان در نظر گرفته شده است. جامعه آمار

به كمک راه حل هاي خروج از بحران ( استخراج گردیده است، ابزار این تحقيق جهت شناسایی علل بروز بحران و ۸۸محمود و همكاران

 متخصصين از پرسش نامه باز و بسته استفاده شده است .

 

 روش تحقيق:

 دسته بر اساس شناسائی و 2بندي پرسشنامه ها از روش دلفی بهره گرفته شده است، به طوري كه پرسشنامه ها در  جهت تدوین و دسته

. پرسشنامه هاي مذكور به دو صورت باز و بسته تهيه گردیده تا بتوان از نظرات خاص كارشناسان نيز بهره رتبه بندي طبقه بندي گردیده است

، دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرایی مرتبط نظرات رات كل حفاظت محيط زیست استان هاارسال آن به اداگرفت. پس از تهيه پرسشنامه و 

 اساتيد و متخصصين اخذ گردید.  

نظرات جمع بندي و موارد مشابه ادغام و موارد بی ربط حذف گردید .در نهایت ماتریس ميزان اثر هر یک از معيارها و شاخصهاي علل بروز  

ر  چهار معيار و ، نظرات متخصصين دبا استفاده از نظر متخصصين تهيه گردید دریاچه اروميه راه حل هاي خروج از بحراناسایی بحران و شن

. كه معيارها در شناسایی علل بروز بحران شامل عدم مدیریت صحيح منابع آبی، تغييرات اقليمی، كشاورزي دسته بندي گردیدشاخص  21

آموزش و اطالع  فرهنگ سازي،ي اجتماعی و معيارها در راه حل خروج بحران شامل مدیریت صحيح منابع آبی ، ناپایدار و توسعه اقتصاد

و تثبيت وضعيت موجود و راهكارهاي كاهش اثرات  بوده كه هر یک از معيار هاي مذكور شامل تعدادي زیر  اصالح بخش كشاورزي، رسانی

دیدي براي رتبه بندي بر اساس الگوي ساعتی تدوین و به متخصصان قبلی داده شد كه بتوان معيار می باشد . در گام بعد پرسشنامه هاي ج

د و در نهایت رتبه بندي عوامل را براساس نظرات خبرگان صورت داد. نتایج مجموع هر یک از سواالت به كمک ميانگين هندسی مشخص گردی

رمعيارها انجام شد. براي این منظور با استفاده از فرایند سلسله مراتبی و نرم ، مقایسات زوجی هر یک از معيارها و زیبه كمک ماتریس زوجی

 همچنين رتبه آن ها مشخص گردید.وزن هر یک از معيارها و شاخص ها و  Expert Choiceافزار 

 

 :معيارها و شاخص ها و نتایج

 ان دریاچه اروميهشناسایي و رتبه بندي علل بروز بحرمعيارها و شاخص ها و نتایج در راستاي 

همانطوري كه در جدول  )معيارها و شاخص ها( شناسایی و رتبه بندي علل بروز بحران دریاچه اروميهنتایج حاصل از این تحقيق در راستاي 

مومی نشان داده شده است مبين ضعف مدیریتی پایدار در منابع آبی می باشد چرا كه تغيير اقليم و خشكسالی اگر چه در اذهان ع1شماره 

 عامل اصلی خشک سالی می باشد ولی متخصصين بر این باورند كه

 عدم مدیریت صحيح منابع آبی -1

 كشاورزي ناپایدار -2

 اجتماعی ناپایدار -توسعه اقتصادي -3

 تغييرات اقليمی و خشكسالی از دالیل اصلی بحران دریاچه اروميه می باشد.. -4
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 علي رضا اعجازينام نویسنده مسئول: 

 عوامل بحران دریاچه اروميه رتبه بندي و درصد هر یک از 1جدول شماره 

Table 1 ranking and the percentage of each of the critical factors of Lake Urmia 
 

 وزن زیرمعياردر گروه عنوان زیرمعيار وزن معيار معيار
وزن نرمال 

 زیرمعيار
 رتبه درصد

ی
 آب

بع
منا

ح 
حي

 ص
ت

ری
دی

م م
عد

 

429/0 

 1 4/23 234/0 545/0 اجراي پروژه هاي بزرگ سد سازي

 3 4/7 074/0 172/0 حفر چاه هاي غير مجاز

 4 ۸/6 06۸/0 15۸/0 برداشت بی رویه آب از منابع سطحی و زیر زمينی

 12 4/3 034/0 079/0 عدم توجه به اولویت هاي تخصيص منابع آب

 16 2 020/0 047/0 عدم توجه به موضوع اقتصادي آب

ی
يم

اقل
ت 

يرا
غي

ت
 

064/0 

 11 9/3 039/0 600/0 بارندگی كاهش

 21 4/0 004/0 056/0 تبخير آب با افزایش حرارت

 1۸ 4/1 014/0 211/0 وقوع خشک سالی هاي طوالنی مدت

 20 9/0 009/0 134/0 تغييرات زمانی بارش ها

دار
پای

 نا
ي

رز
شاو

ك
 

2۸5/0 

 2 1/۸ 0۸1/0 2۸5/0 تغيير الگوي كشاورزي دیم به آبی

 7 ۸/5 05۸/0 205/0 كشاورزي سنتی

عدم استفاده كشاورزان از سيستم هاي نوین 

 آبياري
140/0 040/0 4 10 

 14 5/2 025/0 0۸۸/0 عدم آشنایی كشاورزان با اصول صحيح مصرف آب

 19 3/1 013/0 047/0 افزایش سطح زیر كشت در حوزه آبریز

 17 ۸/1 01۸/0 064/0 كشت محصوالت با مصرف آب باال

برداشت آب براي فعاليت هاي كشاورزي بدون 

 توجه به حق آبه طبيعی دریاچه
173/0 049/0 9/4 9 

دار
پای

نا 
ی 

ماع
جت

ي ا
اد

ص
اقت

ه 
سع

تو
 

222/0 

اجراي پروژه هاي بزرگ توسعه بدون انجام 

 مطالعات ارزیابی زیست محيطی
124/0 02۸/0 ۸/2 13 

ت نا دیده گرفتن محيط زیست توسط سياس

 گذاران در لحظه تصميم گيري
275/0 061/0 1/6 5 

 ۸ 5 050/0 227/0 افزایش جمعيت در حوزه آبریز

 15 3/2 023/0 106/0 ایجاد جاده ميانگذر شهيد كالنتري

 6 6 060/0 26۸/0 عدم آموزش الزم و فرهنگ سازي الگوي مصرف

  100 1 4  1 مجموع
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 علي رضا اعجازينام نویسنده مسئول: 

 :شناسایي و رتبه بندي راه حل هاي خروج از بحران دریاچه اروميهیج در راستاي معيارها و شاخص ها و نتا

در جدول همانطوري كه  )معيارها و شاخص ها(راه حل هاي خروج از بحران  شناسایی و رتبه بندينتایج حاصل از این تحقيق در راستاي 

دم تامين حقابه رودخانه ها و تاالب ها و آبخوان ها ي منتهی به نشان داده شده است مبين ضعف مدیریتی پایدار در منابع آبی و ع 2شماره 

دریاجه  می باشد چرا كه تغيير اقليم و خشكسالی اگر چه در اذهان عمومی عامل اصلی خشک سالی می باشد ولی متخصصين بر این باورند 

 كه

 هبخوان ها ي منتهی به دریاچها و آ تامين حقابه رودخانه ها و تاالب -1

 آبياري هاي نوینفاده از روشاست -2

 در مصرف آب در بخش هاي مختلف صرفه جویی -3

 توقف سد سازي -4

 كشاورزان از راهكار هاي اصلی خروج  بحران دریاچه اروميه می باشد..  آموزش چهره به چهره -5

 

 راه حل هاي خروج از بحران دریاچه اروميهرتبه بندي و درصد هر یک از  2جدول شماره 

Table 1 ranking and the percentages of each of the solutions out of the crisis Lake Urmia 
 

 وزن زیرمعياردر گروه عنوان زیرمعيار وزن معيار معيار
وزن نرمال 

 زیرمعيار
 رتبه درصد

ی
 آب

بع
منا

ح 
حي

 ص
ت

ری
دی

 م

564/0  

در مصرف آب در بخش هاي مختلف صرفه جویی  156/0  0۸۸/0  ۸/۸  3 

جارتت 042/0 آب مجازي   024/0  4/2  11 

ي  تامين حقابه رودخانه ها و تاالب ها و آبخوان ها

 منتهی به دریاجه
56۸/0  320/0  32 1 

اي حوضه بينانتقال آب   066/0  037/0  7/3  ۸ 

036/0 واردات آب به كشور  020/0  2 13 

134/0 توقف سد سازي  075/0  5/7  4 

ي،
ساز

گ 
هن

فر
 

طال
و ا

ش 
وز

آم
ی

سان
ع ر

 

135/0  

كشاورزان آموزش چهره به چهره  367/0  050/0  5 5 

070/0 ظرفيت سازي و توانمندسازي زنان روستایی  009/0  9/0  1۸ 

استفاده از ظرفيتهاي روحانيون و ائمه جماعات 

 روستاها
2۸1/0  03۸/0  ۸/3  6 

110/0 استفاده از ظرفيتهاي  تشكل هاي غيردولتی فعال  015/0  5/1  17 

اطالع رسانی و ایجاد احساس مسووليت در  مردم 

همنطق  
172/0  023/0  3/2  12 

ي
رز

شاو
 ك

ش
بخ

ح 
صال

 ا

240/0  

آبياري هاي نویناستفاده از روش  423/0  102/0  2/10  2 

تغيير نوع كشت و اصالح الگوي كشت  301/0  072/0  2/7  6 

آب جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز  137/0  033/0  3/3  9 

065/0 ساماندهی چاههاي اطراف دریاچه اروميه  016/0  6/1  16 

073/0 هاي غير آب بر كشاورزي كاشت گونه  01۸/0  ۸/1  14 

ی
ثب

ت

ت  ضع
و

ت 
ی

جو
مو

 و 
د

ک
راه

ي 
ها

ار

كاه ش  ت
ثرا

 ا

060/0 ناشی از خشكی دریاچه مدیریت اثرات   300/0  01۸/0  ۸/1  15 
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 علي رضا اعجازينام نویسنده مسئول: 

هاي توليد گرد وغبارمهار كانون  115/0  700/0  7/0  19 

خروج بخش خشک شده دریاچه اروميه از عنوان 

 پارک ملی به جهت انجام فعاليتهاي كاهش اثرات
471/0  02۸/0  ۸/2  10 

057/0 مالچ پاشی بخشهاي خشک شده دریاچه  003/0  3/0  20 

057/0 كاشت نهال در بخشهاي خشک شده دریاچه  003/0  3/0  21 

  100 1 4  1 مجموع

  

 :نتيجه گيريبحث و 

در اثر مدیریت صحيح منابع آبی صورت می  راه حل هاي خروج از بحران دریاچه اروميهدرصد  56نتایج این تحقيق بيانگر این مسله است كه 

اروميه یكی از چالش هاي  دریاچه حوضه سطحی آب منابع نشان داده اند، تخصيص بهينه 13(1392گيرد، همان طور كه صفاري و همكاران )

ار مهمی است كه امروزه سه استان كردستان ، آذربایجان شرقی و غربی با آن مواجه می باشند، زیرا در تقسيم منصفانه آب بين این استان بسي

سهم هر یک از زیر معيارهاي مدیریت صحيح منابع آبی در خروج بحران  1ها حقابه زیست محيطی كمتر دیده شده است. در نمودار شماره 

 از بحران آورده شده است .  دریاچه اروميه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 share of each of the following criteria proper management of water resources in the Lake 
Urmia crisis exit crisis 

 زبحرانا خروج بحران دریاچه اروميه سهم هر یک از زیر معيارهاي مدیریت صحيح منابع آبی در1نمودار شماره 

 

درصد از این بحران بر شمرد.  23احداث سد هاي بزرگ كه نشات گرفته از عدم مدیریت صحيح منابع آبی می باشد را می توان عامل حدود  

سد هاي مذكور دقت الزم مبذول می داشتند امروزه شاهد این بحران نمی بودیم، اگر  EIAچنانچه ناظران قانونی در اجراي دقيق مطالعات 

سد در زمان اجراي مجوز مذكور در طی سال هاي گذشته موفق به اجراي پروژه نشده اند، اما لحاظ نكردن حقابه سدهاي موجود  5عداد چه ت

 از مسائل مهم این بحران بوده كه در اجراي پروژه هاي بزرگ سد سازي در حوضه آبریز دریاچه اروميه می بایست مد نظر قرار گيرد . 

درصد  ۸ان دریاچه اروميه بر اساس نتایج این تحقيق تغيير الگوي كشاورزي دیم به آبی و توسعه ناپایدار كشاوري با دومين عامل مهم بحر

بر این باورند كه استفاده ي برخی ذي نفعان از آب رایگان عامل بروز بحران دریاچه  می  14(1392سهم بوده است . احمدیان و همكاران)

درصدي زمين  136، توسعه 7( 1394عموما كشاورزان بوده اند . اگر چه بر اساس تحقيقات كمالی و همكاران) باشد و این ذي نفعان در منطقه

سال گذشته عامل بحران آب در حوضه دریاچه اروميه می باشد ، ولی آنچه مشخص است تغيير الگوي كشت دیم به  37هاي كشاورزي طی 

 شته است كه می بایست با مدیریت صحيح كشاورزي اثرات آن را كاهش داد .آبی اثرات منفی بسيار بيشتري در بحران منطقه دا

درصد در اثر توسعه   4/7چاه غير مجاز به عنوان عامل سوم در بحران دریاچه اروميه با سهم 405۸0این تحقيق نشان داد كه حفر حدود 

ميليون  ۸04د است كه با انسداد چاه هاي غير مجاز حدود نامتوازن كشاورزي در منطقه پدید آمده است. ستاد احياي دریاچه اروميه معتق

 

16%

4%

57%

7%
3%

13%

صرفه جویی در مصرف آب در بخش هاي مختلف

تجارت آب مجازی

تامین حقابه رودخانه ها و تاالب ها و آبخوان ها ي منتهي به دریاجه

انتقال آب بین حوضه اي
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 علي رضا اعجازينام نویسنده مسئول: 

متر مكعب آب صرفه جویی خواهد شد . لذا جلوگيري از بهره برداري غير اصولی و خارج از توان و ظرفيت آب هاي زیر زمينی مورد تاكيد 

 است . 

درصد ذكر شده است اگر چه  ۸/6مل بحران با سهم در این تحقيق به عنوان چهارمين عا برداشت بی رویه آب از منابع سطحی و زیر زمينی

بر این باورند كه همواره یک شيب كاهش متوسط دبی در رودخانه هاي حوضه دریاچه اروميه وجود دارد  6(1395واعظی هير و همكاران )

است كه می بایست به معتقدند كه عامل عدم تخصيص صحيح منابع آبی باعث برداشت بی رویه شده  13(1392ولی صفاري و همكارانش)

 صورت اصولی مدیریت شود . 

درصد  1/5در این تحقيق نا دیده گرفتن محيط زیست توسط سياست گذاران در لحظه ي تصميم گيري، به عنوان پنجمين عامل با سهم

 ست . دهه اخير بوده ا 4شناخته شده است ولی به نظر می رسد ریشه اصلی بحران دریاچه اروميه سياست گذاري غلط طی 

 

 :نتيجه گيري نهایي و پيشنهاد

 نتيجه نهایی این تحقيق بيانگر این مسئله است كه ازبين عوامل بروز بحران دریاچه اروميه ، پنج عامل اصلی  : اجراي پروژه هاي بزرگ سد

زیر زمينی و نادیده گرفتن  سازي ، تغيير الگوي كشاورزي دیم به آبی ، حفر چاه هاي غير مجاز ، برداشت بی رویه آب از منابع سطحی و

راه حل هاي خروج از بحران درصد علل بروز بحران دریاچه اروميه و ازبين  ۸/51محيط زیست توسط سياست گذاران در لحظه تصميم گيري، 

آبياري ،  هاي نوینروشاستفاده از ، پنج عامل اصلی  : تامين حقابه رودخانه ها و تاالب ها و آبخوان ها ي منتهی به دریاجه ،  دریاچه اروميه

راه حل هاي خروج از درصد  5/59كشاورزان ،  آموزش چهره به چهرهدر مصرف آب در بخش هاي مختلف ، توقف سد سازي و  صرفه جویی

  EIAو   SEAرا تشكيل می دهند كه می بایست در تدوین و اجراي برنامه هاي بلند مدت از جمله آمایش سرزمين ،  بحران دریاچه اروميه

 مد نظر قرار گيرند .
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 علي رضا اعجازينام نویسنده مسئول: 

 

 

 منابع:

 (تعيين آستانه خشكسالی ابزار مدیریت واقع بينانه منابع آب در حوضه 1393قبادي، فاطمه؛ ثقفيان، بهرام و عراقی نژاد شهاب .)

 .66-76، 2، شماره 10دریاچه اروميه.تخقيقات منابع آب.سال 

 ( ،مطا1390لک، راضيه؛ درویشی خاتونی، جواد؛ محمدي، علی ،)اروميه،  دریاچه آب تراز ناگهانی كاهش علل و پالئوليمنولوژي لعات

 .4، شماره 7مجله ي زمين شناسی كاربردي، سال 

 ( ،برآورد1392صالح نيا، مينا؛ حياتی، باب اله، قهرمان زاده، محمد؛ موالیی، مرتضی ،) دریاچه زیستمحيطی وضعيت بهبود ارزش 

 .4، شماره27ه ي اقتصاد و توسعه كشاورزي، جلدانتخاب، مجل آزمون روش كاربرد :اروميه

 (كاربرد مدل تلفيقی 1394عباس نژاد، مرضيه؛ خليلی، كيوان وبهمنش، جواد.)AR-ARCH در پيش بينی تراز دریاچه اروميه.دانش

 .175-16۸، ص 2، شماره25آب و خاک. جلد

 (1394فتحی، محمد حسين؛ مددي، عقيل، بهشتی، ابراهيم و سرمستی، نادر .)و اروميه دریاچة آب سطح هاي نوسان ارزیابی 

 .271-2۸5، ص2، شماره 47ایران.پژوهش هاي جغرافياي طبيعی.دوره  شمال غرب منطقة در نمكی هاي پهنه افزایش

 ( ،بررسی1395واعظی هير، عبدالرضا؛ ساري صراف، بهروز؛ واالئی، اكرم ،) جنوب شرق شاخص رودخانه هاي در جریان كاهش علل 

 .53اروميه، فصلنامه علمی ، مجله ي پژوهشی، فضاي جغرافياي دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، سال شانزدهم شماره ي  دریاچه

 ( ،بررسی1394كمالی، ميثم؛ یونس زاده جمالی، سهيال ،) تصاویر از استفاده با دریاچه اروميه آبریز حوضه اراضی كاربري تغييرات 

 ریفماهواره اي، طرح دانشگاه صنعتی ش

 (تحليل1394ولی زاده، ناصر؛ بيژنی، مسعود و عباسی، عنایت . ) منابع از حفاظت در كشاورزان مشاركتی رفتار محيطزیستگرایانه 

 .2، شماره11ایران. جلد كشاورزي آموزش و ترویج اروميه. علوم دریاچه آبریز جنوبی حوزه سطحی در آب

 ( ،ت1394طلوعی، ظاهر؛ مرید، سعيد؛ احمد زاده ،) حليل عدم قطعيت تاثير سيستم هاي آبياري تحت فشار بر جریان خروجی از

 1394پائيز  2حوضه دریاچه اروميه، مطالعه موردي: حوضه زرینه رود. مجله ي تحقيات منابع آب ایران، سال یازدهم، شماره 

 (145-135ص)

 ( ،اثرات1392محمدي یگانه، بهروز؛ والنی، محمد؛ چراغی، مهدي ،) روستاهاي كشاورزي اقتصاد در اورميه دریاچه آب سطح كاهش 

 ، مجله ي جغرافيا و مخاطرات طبيعی، شماره پنجم.)مياندوآب شهرستان شمالی، آباد مرحمت دهستان :موردي پيرامون )مطالعه

 (،تحليل1393محمد زاده، شهرام؛ صدقی، حسن؛ پزشكی راد، غالمرضا؛ مخدوم، مجيد؛ شریفی كيا، محمد ،) تغيير پيامدهاي 

 كشاورزي توسعه و اقتصاد اروميه، مجله ي تحقيقات دریاچة آبریز حوضة غرب باغداران در دیدگاه از باغی به زراعی اراضی كاربري

 45شماره  45ایران، دوره 

 سایت ستاد احياء دریاچه اروميهulrp.sharif.ir/ag 1396 

 ( ،تخصيص بهينه1392صفاري، نسيم؛ ضرغامی مهدي ،) روشهاي  با ذینفع استانهاي به اروميه دریاچه حوضه طحیس آب منابع

 .1، شماره 23محور، نشریه دانش آب و خاک، جلد  فاصله تصميم گيري

 (،عواقب1392احمدیان، محمدعلی؛ اصغري، سميرا ،) آن، مجله  نجات راهكارهاي و اروميه دریاچه آب سطح كاهش محيطی زیست

 .40ي جغرافيایی سرزمين، شماره

 ،سطحی در آب منابع از حفاظت در كشاورزان مشاركتی رفتار محيط زیستگرایانه (، تحليل1394مسعود؛ عباسی، عنایت،) بيژنی 

 .2، شماره11اروميه، مجله ي علوم ترویجی وآموزش كشاورزي، جلد دریاچه آبریز جنوبی حوزه

  ه آبریز اروميه ، وزارت نيرو ، دفتر برنامه ، گزارش مطالعات محيط زیست حوض 1392شركت مهندسين مشاور مهاب قدس ، آبان

 ریزي آب و آبفا 

  ، راهنماي تعيين نياز آبی تاالب هاي ایران ، نشر  1393طرح حفاظت از تاالب هاي ایران با همكاري مهندسين مشاور آساراب ،

 طالیی ، چاپ اول 

 حوزه آبخيز دریاچه  ري اراضی بر فرسایش خاکبررسی اثر تغيير كارب - 1393 -شركت سهامی آب منطقه اي ذربایجان غربی

  اروميه 

  (توسعه بهينه اكوتوریسم در مناطق حفاظت شده دریاچه اروميه به روش برنامه ریزي راهبردي 1393قاسمی ، یونس، ) 

 


