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 1398 مهر تاریخ پذیرش:           1398 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

 دریاچه آبریز حوضه خورد.می چشم به بیابانینیمه و بیابانی مناطق در آن آسیب ترینبیش که است طبیعی هايپدیده از یکی خشکسالی 

 حجم ورود یلدلبه اخیر هايسال در کهطوريبه باشد.می ایران محیطی زیست مهم رویدادهاي یکی امروزه ،زیاد نسبتا   جمعیت تراکم با ارومیه

 52000 مساحت با آبریز حوضه این است. گرفته قرار جدي تهدید معرض در دریاچه این حیات ايمنطقه بارش کمبود و هارودخانه  از کم آب

 تامین يبرا باشد.می دارا را حوضه سطح در بارش مترمکعب میلیارد 22 حدود در آبی حجم متر،میلی 900 تا 200 بارش میانگین و مربع کیلومتر

 دریاچه اصلی هايرودخانه بستر روي در مترمکعب میلیارد 3حدود ذخیره حجم با زیادي سدهاي شیرین، آب به انسانی و کشاورزي نیازهاي

 قبلی طبیعی وضع به دریاچه کامل احیاي دریاچه، به شده گرفته درنظر آب میزان ورود و دریاچه مساحت کاهش به عنایت با است. شده احداث

 مراتبی سلسله بنديرتبه و دلفی روشبه بحران از خروج هايحل راه ،بنديرتبه و شناسایی با تا است شده سعی تحقیق این در رسد.می نظربه دبعی

 یرمعیارز 21 و اصلی معیار چهار از تحقیق این نتایج براساس یافت. دست مدیریتی هاياولویت به و نمود تبیین را راهکارها از کدام هر تاثیر حد

 2/10 تاثیر با آبیاري نوین هايروش از استفاده و درصد 32 تاثیر با دریاجه به منتهی هايآبخوان و هاتاالب و هارودخانه حقابه تامین شده، شناسایی

  شدند. شناخته ارومیه دریاچه بحران از خروج هايحل راه ترینمهم از درصد

  ارومیه، روش دلفي بندي، دریاچه، رتبهبحران کلمات کلیدی:

  ma_shariat@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
ترین توان یکی از با ارزشحوضه آبریز دریاچه ارومیه را می       

(. دریاچه 1393)قبادی و همکاران،  های آبی ایران نامیداکوسیستم

چنین یکی ترین و شورترین دریاچه دائمی و همعنوان بزرگارومیه به

و همکاران،  )لک شودمی های فوق اشباع دنیا شمردهشورترین دریاچه از

محیطی زیست مهم معضالت از ارومیه یکی بحران دریاچه امروزه (.1390

منظور تشکیل کارگروه ملی نجات رود، بدینشمار میکشور ایران به

در دولت به تصویب رسید. در این  1392دریاچه ارومیه در بهمن ماه 

تخصصی  کارگروه 20با  دانشگاه 20ملی،  و سازمان وزارتخانه 8کارگروه 

هائی نمایند. تدوین راهکارهای خروج از بحران از دیگر طرحفعالیت می

 ریزان قرار گرفته استگذاران و برنامهاست که مورد توجه سیاست

تو سط این کارگروه   1393. در تیر ماه (1392نیا و همکاران، )صالح

غییرات راهکار جهت احیای دریاچه ارومیه پیشنهاد شده است. ت 26

سال است که مورد پایش محققین قرار  40تراز دریاچه ارومیه بیش از 

دهنده تغییرات و نشان (1394نژاد و همکاران، )عباس گرفته است

بسیاری در سطح تراز این دریاچه است. اگرچه سطح تراز دریاچه از 

 3840حدود  1393-94تا سال آبی  1346-47ابتدای سال آبی سال 

سال گذشته  23دهد اما طی ش سطح تراز را نشان میمتر کاهمیلی

)فتحی  نوسانات مشهودی در سطح تراز دریاچه ارومیه رخ داده است

های صورت گرفته، تراز بینی، اگرچه براساس پیش(1394و همکاران، 

های اقلیمی ممکن است، براساس فرصت 1403دریاچه ارومیه تا سال 

رویه برداری بیولی بهره ،(1394ان، نژاد و همکار)عباس کمی احیا شود

های شاخص رودخانه سطحی جریانات کاهش جملهمنطقه از آبی از منابع

دریاچه ارومیه با احداث سدها و پدیده خشکسالی باعث کاهش تراز 

. توسعه ناموزون (1395)واعظی و همکاران،  این دریاچه شده است

در کاهش تراز سطح کشاورزی در منطقه نیز به نوبه خود سهم بزرگی 

)آبی و باغی(  که سطح زیر کشت اراضیطوریدریاچه داشته است، به

ترتیب به 2013 و 1976-2010های حوضه دریاچه ارومیه طی سال

دهنده باشد که نشانکیلومترمربع می 4337و  4083، 3186معادل 

 بوده است 1976نسبت به سال  2013برابری سال  36/1 تغییرات

توسط جوامع  چه این تنش آبی(. اگر1394جمالی، زادهونسی و کمالی)

هایی پذیرفته شده ولی کمبود تشکل محلی و کشاورزان منطقه کامالً

بران و یا مراجع مردم نهاد در این زمینه قدرت چون تعاونی آبهم

زاده )ولی دهدگیری و نظارت مردمی بر این امر را کاهش میتصمیم

ریزان به تغییر سیستم که امید برخی برنامهاینبا (. 1394و همکاران، 

عنوان الگوئی برای احیاء دریاچه آبیاری در بخش کشاورزی منطقه به

های متعددی ها را با چالشبینیارومیه مطرح شده است ولی پیش

های آبیاری در بخش کند. شایان ذکراست تغییر در سیستممواجه می

درصد افزایش دهد ولی  47تا 40را تواند راندمان تولید کشاورزی می

های آن در میزان آب ذخیره شده حاصل از طرح با مقایسه هزینه

)طلوعی و  باشدکوتاه مدت جهت احیا دریاچه ارومیه نامعلوم می

. ازجمله پیامدهای کاهش سطح دریاچه ارومیه بر (1394همکاران، 

شاورزان با توان به کاهش اشتغال و توان مالی کاقتصاد کشاورزان می

 های زیر کشت در چند دهه اخیر اشاره کردوجود افزایش مقدار زمین

که نگرش تغییر کشت چند . با این(1392، و همکاران یگانهمحمدی

ارومیه مطرح شده است،  دریاچه حوضه دهه است بین کشاورزان منطقه

و حتی مورد توجه برخی کشاورزان قرار گرفته ولی آثار مثبت و منفی 

که آثار مثبت تبدیل زراعت به باغ در طوریددی داشته است. بهمتع

اول باعث افزایش درآمد کشاورزان شده و سرانه درآمد روستاییان  وهله

دنبال آن باعث افزایش رفاه، ارتقای سبک و را افزایش داده است و به

سطح زندگی و تجهیز اراضی زراعی و افزایش سطح زیر کشت شده و 

های فیزیکی و شیمیایی خاک ود کیفیت هوا و ویژگیبه تبع آن بهب

های بعد باعث افزایش کشت در سال شده است. اما آثار منفی این تغییر

مصرف منابع آب زیرزمینی و سطحی شده و میزان افزایش مصرف 

دنبال داشته که باعث آلودگی منابع آبی و خاک سموم و کود را به

. با کاهش سطح تراز دریاچه (1393)محمدزاده و همکاران،  شده است

های ایم که به تبع آن پهنههای آبی نیز بودهارومیه شاهد کاهش پهنه

در شرق  دهند مخصوصاًای را نشان میسابقهنمکی در منطقه رشد بی

 .(1394)فتحی و همکاران،  تر استشرقی این مسئله واضحو جنوب

مربعی این کیلومتر  5000در حال حاضر بخش عظیمی از گستره 

میلیارد مترمکعب آب آن نسبت  30دریاچه خشک گردیده و بیش از 

های پرآبی دریاچه از بین رفته است و دریاچه نسبت به تراز به دوره

میلیارد مترمکعب مواجه  12اکولوژیک خود با کمبود آب بیش از 

 موارد ذکر شده منطقه وارد . با توجه به) http://ulrp.sharif.ir) باشدمی

یک بحران بسیار شدید شده است که ممکن است پیامدهای آن فراتر 

از خشک شدن دریاچه ارومیه بر اقتصاد و محیط زیست کشور تاثیر 

یکی از های خروج از بحران راه حلچشمگیری دارد. لذا شناسایی 

 رود. شمار میهای پژوهشی جهت احیای آن بهاولویت

 

 هامواد و روش

حوضه آبریز دریاچه ارومیه : جغرافيايي هاييژگيو و موقعيت       

کیلومتر مربع واقع  52000غربی ایران با مساحتی بالغ بر در شمال

که به لحاظ موقعیت بین سه استان آذربایجان طوریشده است، به

غربی و به لحاظ جغرافیایی در محدوده شرقی، کردستان و آذربایجان

درجه طول  46.10تا  44.5 درجه عرض شمالی و 38.20تا  36.45

 16این دریاچه با حداکثر عمق  شرقی استقرار یافته است.
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متر از سطح دریا در  1278و 1272متر و تغییر تراز سطح آب بین 

 3150شهر و  57دهه گذشته در نوسان بوده است. بیش از  4طی 

میلیون نفر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه  8روستا با جمعیتی بالغ بر 

 کاربردی هدف لحاظ از (. تحقیق1390 ،مرکز آمار ایرانود دارد )وج

است. جامعه آماری این تحقیق  ها پیمایشیداده گردآوری لحاظ از و

ذربایجان آهای کردستان، کارشناسان، مدیران و پژوهشگران از استان

صورت مستقیم که به استان در آن مرتبط غیرساکن و افراد و غربی شرقی

باشد درنظر تقیم مرتبط با طرح احیا دریاچه ارومیه میو یا غیرمس

براساس فرمول که  باشدنفر می 60جامعه آماری شامل است. شده گرفته

استخراج شده است، ابزار  (1388، و همکاران عقیلی) منطقی کوکران

نامه است که سواالت آن به دو شکل سواالت باز و بسته تحقیق پرسش

 طراحی شده است.

ها از روش بندی پرسشنامهجهت تدوین و دسته: روش تحقيق       

دسته براساس  2 در هانامهپرسش کهطوریبه است، شده گرفته بهره دلفی

های مذکور نامهبندی گردیده است. پرسشطبقه ،بندیو رتبه شناسائی

تا بتوان از نظرات خاص کارشناسان  گردیده تهیه دو صورت باز و بسته به

نامه و ارسال آن به ادارات کل گرفت. پس از تهیه پرسشنیز بهره 

اجرایی مرتبط  هایها و دستگاهدانشگاه ها،زیست استانحفاظت محیط

بندی و موارد نظرات جمع نظرات اساتید و متخصصین اخذ گردید.

در نهایت ماتریس میزان اثر  ربط حذف گردید.مشابه ادغام و موارد بی

 های خروج از بحرانراه حلهای شناسایی خصهر یک از معیارها و شا

 متخصصین نظرات ،گردید تهیه متخصصین نظر از استفاده با ارومیه دریاچه

شاخص  21های خروج از بحران در چهار معیار و راه حلشناسایی ر د

 فرهنگمعیارها شامل مدیریت صحیح منابع آبی،  که گردید بندیدسته

و تثبیت وضعیت  صالح بخش کشاورزیا، رسانیو اطالع آموزش سازی،

موجود و راهکارهای کاهش اثرات  بوده که هر یک از معیارهای مذکور 

های جدیدی نامهباشد. در گام بعد پرسششامل تعدادی زیرمعیار می

بندی براساس الگوی ساعتی تدوین و به متخصصان قبلی برای رتبه

ظرات خبرگان صورت بندی عوامل را براساس نداده شد که بتوان رتبه

کمک میانگین هندسی مشخص نتایج مجموع هر یک از سواالت به داد.

گردید و در نهایت به کمک ماتریس زوجی مقایسات زوجی هر یک از 

معیارها و زیرمعیارها انجام شد. برای این منظور با استفاده از فرایند 

ارها و وزن هر یک از معی Expert Choiceافزار سلسله مراتبی و نرم

  ها مشخص گردید.چنین رتبه آنها و همشاخص

 

 نتایج 

راه  بندیشناسایی و رتبهنتایج حاصل از این تحقیق در راستای        

نشان داده  1در جدول  ها()معیارها و شاخص های خروج از بحرانحل

  .شده است
 

 رياچه اروميههاي خروج از بحران دراه حلبندي و درصد هر يك از : رتبه 1جدول 

 عنوان زيرمعيار وزن معيار معيار
وزن زيرمعياردر 

 گروه
وزن نرمال 

 زيرمعيار
 رتبه درصد

ع 
ناب

ح م
حی

 ص
ت

ری
دی

م
ی

آب
 

 

564/0 

 3 8/8 088/0 156/0 های مختلفدر مصرف آب در بخش جوییصرفه
 11 4/2 024/0 042/0 آب مجازی تجارت

 1 32 320/0 568/0 های منتهی به دریاجهبخوانها و آها و تاالبتامین حقابه رودخانه
 8 7/3 0/037 066/0 ایحوضه بینانتقال آب 

 13 2 020/0 036/0 واردات آب به کشور
 4 5/7 075/0 0/134 توقف سد سازی

گ
هن

فر
ی،

ساز
ع  
طال

و ا
ش 

وز
آم

ی
سان

ر
 

135/0  

کشاورزان آموزش چهره به چهره  367/0  050/0  5 5 
توانمندسازی زنان روستایی سازی وظرفیت  070/0  009/0  9/0  18 

های روحانیون و ائمه جماعات روستاها  استفاده از ظرفیت  281/0  038/0  8/3  6 
110/0 های غیردولتی فعالهای تشکلاستفاده از ظرفیت  015/0  5/1  17 

172/0 رسانی و ایجاد احساس مسوولیت در مردم منطقهاطالع  023/0  3/2  12 

ش 
بخ

ح 
صال

ا
ی

رز
شاو

ک
 

240/0  

آبیاری های نویناستفاده از روش  423/0  102/0  2/10  2 
تغییر نوع کشت و اصالح الگوی کشت  301/0  072/0  2/7  6 

137/0 آب های غیرمجازجلوگیری از برداشت  033/0  3/3  9 
های اطراف دریاچه ارومیهساماندهی چاه  065/0  016/0  6/1  16 
073/0 ی غیر آب بر کشاورزیهاکاشت گونه  018/0  8/1  14 

و 
د 

جو
مو

ت 
عی

وض
ت 

بی
تث

ت
ثرا

ش ا
اه

 ک
ی

ها
کار

راه
 

060/0  

ناشی از خشکی دریاچه مدیریت اثرات   300/0  018/0  8/1  15 
های تولید گرد وغبارمهار کانون  115/0  007/0  7/0  19 

م خروج بخش خشک شده دریاچه ارومیه از عنوان پارک ملی به جهت انجا
 های کاهش اثراتفعالیت

471/0  028/0  8/2  10 

057/0 های خشک شده دریاچهمالچ پاشی بخش  003/0  3/0  20 
057/0 های خشک شده دریاچهکاشت نهال در بخش  003/0  3/0  21 

  100 1 4  1 مجموع
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تامین و عدم مبین ضعف مدیریتی پایدار در منابع آبی ، 1جدول        

 ،باشدمی هچهای منتهی به دریاها و آبخوانها و تاالبحقابه رودخانه

های راه حلدرصد  56نتایج این تحقیق بیانگر این مسئله است که 

در اثر مدیریت صحیح منابع آبی صورت  خروج از بحران دریاچه ارومیه

 .گیردمی
 

 بحث 

های حل راهدرصد  56که  مسئله است تحقیق بیانگر این نتایج این       

ورت صدر اثر مدیریت صحیح منابع آبی  وج از بحران دریاچه ارومیهخر

تخصیص  اند،داده نشان (1392) ضرغامی و صفاری طورکههمان گیرد،می

ر های بسیاارومیه یکی از چالش دریاچه حوضه سطحی آب منابع بهینه

 شرقی و غربیمهمی است که امروزه سه استان کردستان، آذربایجان

ها تانباشند، زیرا در تقسیم منصفانه آب بین این اسیبا آن مواجه م

سهم هر یک  1شکل تر دیده شده است. در حقابه زیست محیطی کم

ه از زیر معیارهای مدیریت صحیح منابع آبی در خروج بحران دریاچ

 ارومیه از بحران آورده شده است. 

 ،هانتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که تامین حقابه رودخانه

ترین اقدام از های منتهی به دریاچه اولین و مهمها و آبخوانتاالب

 درصد 32منظر متخصصین جهت احیاء دریاچه ارومیه با اهمیت 

دست آمده در گزارش تعیین جریان هرود. با توجه به نتایج بشمار میبه

 یروش هیدرولیکهای حوضه دریاچه ارومیه بهمحیطی رودخانهزیست

مشخص ( 1395 ،ه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرسپژوهشکد)

ها برای تعیین جریان زیست است که در دوره خشکسالی، رودخانه

درصد و در دوره نرمال  17طور متوسط های آبی بهمحیطی این پهنه

درصد متوسط آورد رودخانه در دوره آماری، باید  24طور متوسط به

 چنین حداقل برسد. هممحیطی به برقرار باشد تا مشکالت زیست

درصد محیط  60طور متوسط الزم است تا دبی تامین کننده حداقل به

ها فراهم شود تا مشکالت تر شده مقاطع بررسی شده برای رودخانه

 ((WCDسدها  جهانی که کمیتهچنانهم برسد. حداقل به محیطیزیست

Word Commission on Dams  ی احوزه بینسدها، انتقال آب احداث

و استحصال آب برای کشاورزی که همگی اثر مستقیم بر حقابه دارد 

 . (WCD) ،2016 ها دانسته استرودخانه تهدید درصد 60ایجاد  را باعث
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از بحران دریاچه ارومیه براساس نتایج این  دومین راهکار خروج       

درصد سهم بوده  3/10های نوین آبیاری با تحقیق استفاده از روش

گزارش حرکت به سمت ( در 1392) صفاریکه ضرغامی و چناناست. 

دیپلماسی آب با استفاده از یک رویکرد پویایی سیستم بر این باورند 

 4میزان چه ارومیه بهکه افزایش عملکرد کشاورزی در حوضه دریا

این تحقیق  درصد موثرترین راه برای نجات دریاچه ارومیه خواهد بود.

عنوان های مختلف  بهجویی در مصرف آب در بخشنشان داد که صرفه

درصد  8/8عامل سوم راهکار خروج از بحران دریاچه ارومیه با سهم 

ا توجه باشد که بهای شرب، صنعت و کشاورزی در منطقه میدر بخش

جویی در این درصدی حجم برداشت کشاورزی صرفه 89به سهم 

وزارت جهادکشاورزی در های مختلف مورد تاکید است. بخش با روش

اراضی تحت پوشش آبیاری عملکرد آبیاری تحت فشار مساحت  گزارش

)وزارت  هکتار اعالم نموده 83000فشار در حوضه آبریز ارومیه را  تحت

های آبیاری تحت درصد پروژه 15که حدود   (1389جهادکشاورزی، 

 عنوانتحقیق به این در سدسازی توقف شود.می فشار ایران را شامل

درصد  5/7چهارمین راهکار خروج از بحران دریاچه ارومیه با سهم 

های سطحی حوضه زیاد منابع آب ذکر شده است اگر چه حجم نسبتاً

نظور تامین آب مدریاچه ارومیه با احداث سدهای مخزنی به
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چنین شرب و صنعت از اهداف مهم مدیریت منابع آب در زراعی و هم

سد در حال ساخت  8برداری، سد درحال بهره 6باشد و این منطقه می

 ،جامابشرکت مهندسین مشاور باشد )میسد در حال مطالعه  8و 

های در حال از مجموع طرح سد 4توقف اما در حال حاضر با  .(1384

حوضه دریاچه ارومیه کمک شایانی به احیاء دریاچه ارومیه اجرای 

فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه،  -کمیته اجتماعی)گردیده است 

از قدرت تنظیم مترمکعب میلیون 836جه حدود در نتی( 1392

های توسعه کاهش یافته که در صورت وجود منابع آب سطحی طرح

ها، به دریاچه ارومیه خواهد نهو با مدیریت این منابع در مسیر رودخا

عنوان در این تحقیق آموزش چهره به چهره کشاورزان به رسید.

 رسدنظر میشده است که به شناخته درصد 5 پنجمین راهکار با سهم

قابل مالحظه سطح زیر کشت اراضی آبی، اصالح الگوی کشت،  افزایش

ره بر کشاورزی با آموزش چهره به چههای غیر آبکاشت گونه

 بودپذیر خواهد کشاورزان در سطح حوضه دریاچه ارومیه امکان

 2شکل در  (.1395 ،)پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

سهم هر یک از زیر معیارهای خروج از بحران دریاچه ارومیه آورده 

 شده است.

راه  بندیشناسایی و رتبهنتایج حاصل از این تحقیق در راستای        

مبین ضعف مدیریتی ها( )معیارها و شاخص خروج از بحرانهای حل

های ها و آبخوانتاالبها، رودخانه حقابه تامین و عدممنابع آبی  در پایدار

چرا که تغییر اقلیم و خشکسالی اگرچه در  ،باشدمی هچمنتهی به دریا

باشد ولی متخصصین بر این اذهان عمومی عامل اصلی خشکسالی می

های منتهی به ها و آبخوانتاالب، هاتامین حقابه رودخانه -1که  باورند

در مصرف  جوییصرفه -3 ،آبیاری های نویناستفاده از روش -2 ،هچدریا

 آموزش چهره به چهره -5 ،توقف سدسازی -4 ،مختلف هایآب در بخش

 باشد.بحران دریاچه ارومیه می خروج  اصلی راهکارهایاز  کشاورزان

های حلراه بین از که مسئله است این بیانگر تحقیق این نهایی نتیجه       

 ،هاعامل اصلی: تامین حقابه رودخانه 5، خروج از بحران دریاچه ارومیه

آبیاری،  نوین هایروش از استفاده ه،چدریا به منتهی هایآبخوان و هاتاالب

های مختلف، توقف سدسازی و در مصرف آب در بخش جوییصرفه

های خروج از حلراهدرصد  5/59کشاورزان،  آموزش چهره به چهره

بایست در تدوین و دهند که میرا تشکیل می بحران دریاچه ارومیه

  EIAو   SEAهای بلندمدت از جمله آمایش سرزمین،اجرای برنامه

 نظر قرار گیرد. مد

 منابع

 کاهش محیطی زیست عواقب .1392 ،.اصغري، س. و احمديان، م .1

مجله جغرافیایی  .آن نجات راهکارهای و ارومیه دریاچه آب سطح

  .96تا  81 صفحات، 40، شماره 10ه دور. سرزمین

طرح  .1395 .هشکده مهندسي آب دانشگاه تربيت مدرسپژو .2

های حوضه آبریز ها و رودخانهآبی زیست محیطی تاالب تعیین نیاز

کنش دریاچه ارومیه. گزارش مطالعات هیدرولوژی، جلد نهایی، برهم
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Abstract 
Droupht is one the natural phenomena which the most damage of it will be seen in deserts 

and semi-deserts. Today Urumia lake basin with its high crowded accumulation is one of the 

most important challenges in Iran Environmental discussions. So that in these days because of 

low water volume entrance and local rainfall shortage the existence of this lake has been 

threatened seriously. This basin is 52000 km2 and its rain is about 200-900 mm, the water 

volume is about 22 billion m3. Because of the deduction of the lake basin area and the expected 

water entrance to the lake, complete revival of the lake will be far expected. In this research we 

try to identify and rank the ways out of crisis by use of Delphi method and hierarchical order, the 

effect limit of each one of these methods will be determined and obtain manage mental priorities 

for them. According to the results of this research among four recognized original standards  

and 21 substandard, the rivers' rights, ponds and aquifers ending to the lake with 32 percent 

effect and use of modern irrigation methods by 10.2 percent effect are the most important ways 

out of crisis of Urumia lake. 
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