
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 39                                                                                         9613 تابستان ،63 شماره ،دهم سال ،یعیطبی ایجغراف نامهفصل

 

 

 

 

 و حکمروایی آباقتصادی زیستی،  -طبیعی ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد 
 
 

 یاکبر صوف
 ، ایرانتهران ،یآزاد اسالمتحقیقات تهران، دانشگاه  و علوم واحد دانشجوی دکتری گروه جغرافیا،

 پرویز کردوانی

 ، ایرانتهران ،یآزاد اسالمتحقیقات تهران، دانشگاه  و علوم واحد استاد گروه جغرافیا،

 رحیم سرور
 ، ایرانتهران ،یآزاد اسالمتحقیقات تهران، دانشگاه  و علوم واحد استاد گروه جغرافیا،

 
 42/6/9613 تاریخ پذیرش:     42/1/9611 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

وهها بهها د یهه   آبنیههک ورههور و هه  هایحوضهها تههنی ههمدریاچهها وریهیهها یکهه  و  

وخیهههن در  های ههها عرنونههه م در  ههههایپنیژهعووهههه  هد،هههددم و  جراههها وجهههنوی 

هههدا ویهها  ی واهه  ور یههاب  هقا هها  در ویهه ه،ههنن نههابودی  ههنور انتدهها و هه   

بهها توجههها  در ویههه  هقا هها پهههیه ریش   باشههده بنناههها وحیهها دریاچهها وریهیههها 

 بههن و هها ی ی هههدا و  نههور وههاربند بههن و هها هههورد بنر هه   های هؤ فههابهها 

 پههههیه تحایاههه  و ههه   جاه،ههها آههههاری  -و  نهههور تویهههیف  ریش ی هاهیههه 

وهها وهه  جر،یهه  هههورد  باشههده شههاه  وایهها ری ههداهای ورههنوا دریاچهها وریهیهها 

 وهههوونو تنههههو   بهههن و ههها ؛ حجهههم نرونههها نفهههن بهههوده 76207 ری هههداهانظهههن 

 دیریش اهههندآیری ورتعههها  ههههورد نیههها  بههها  ( وندخهههاد شهههدند نفهههن 282)

پن رهههه اها هحقهههه  )  دونیههههه ریش( 2 یو هههه اد - یوودابخانهههها( 1 یههههور 

 یههههادودهشهههده و ههه   بهههنوی پهههندو ش ی تجکیههها تحایههه   ونجههها (  هههاخدا

شهههده و ههه  ی بههها  و هههدفاده( Spss- GIs - Excel) وتهههکورنن و   شهههدهیآیرجرههه 

وثبههها   یبهههنو( 2  خهههو  آ ههههو  وهههای و هههکو ن ) ههههاا یهقتوجههها بههها نهههور 

ی هرچ ههی  بههنوی ت،ههی  شههد  روبغهها دی هدویههن و  آ هههو  یی ونوهههن  هههااتنضههی

م هحا هههبا هیهههان ی  پههههیه ت یهااتدهههای بهههن و ههها  و هههدفاده شهههده و ههه  

 یسهههد م  _بهههی  بحهههنو  دریاچههها وریهیههها ی وب،هههاد ربی،ههه  وههها  دههههد ههههنرههها  

یجهههود دورد  چهههنو  دور ه، هههوب،هههاد و دیهههادی ی حکرنیویههه  خهههود آد یههه  روبغههها 

بهها توجهها بهها بهها تن بهههود  )هسههدقیم وب،ههاد تههوو بههن ریی دریاچهها  تههیثینوهها 

  باشده هورد تا ید  (دور ه،  غح  5و   2هیان ی  
 

وحیههههای دریاچههههام خرههههک  دریاچههههام دریاچهههها وریهیههههام  :اهههها  وایههههدییوژ

  حکرنیوی  آد

 

                                                           
   :71946403940نویسنده مسئول                                                                                            kardovani@yahoo.commail: -E 
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 هقدها

کشاورزی  هایزمینکمبود آب و استفاده ناصحیح آن به دلیل افزایش صنعتی شدن و شهرنشینی و افزایش تقاضا برای 

 با به سبب خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی خاص، رانیا .(Hans:2001,5). جنگلی در ارتباط است یهافرآوردهو 

شرایطی قرار گرفته است که  در متوسط جهانی و تبخیر بیش از سه برابر متوسط جهانی، سومکیبارندگی کمتر از 

طبیعی و  یهایژگیوارومیه به دلیل  اچهیدر (.640:9624 )کردوانی، باشدمیدر معرض کمبود آب  هاسالبیشتر 

بخشی از  شدهحفاظتو مناطق  هامانَک، هاتاالب. شدپارک ملی مطرح ، 9623سال  از ،فرد به منحصراکولوژیکی 

 و شوندیممناطق نواحی امن برای حیاط وحش محسوب  نیا ،روندیمکره زمین به شمار  یهاستمیاکوس ترینمهم

 .(Abatzopoulos and Others, 2006,443)  ستا دنیا در آرتیمیا طبیعی یهاگاهستیز نیتربزرگ از یکی

جهررران اسرررت. موجرررودات زنرررده  هاییسرررتگاهز ینترجالررربرومیررره یکررری از از نظرررر بیولررروژیکی دریاچررره ا

. از باشررردمینررروعی سرررخت پوسرررت بررره نرررام آرتمیرررا  و ،هرررایباکتر ،هررراجلبک شرررامل در آب ایرررن دریاچررره،

اسررریدهای آمینررره اصرررلی در آرتمیرررا موجرررود بررروده و  یتمرررام نیازهرررای یرررذایی، ینتررر ملحرررار ترکیبرررات و 

خشرررک آن بررررآورد شرررده  وزن %3و  %97،%37کرررربن بررره ترتیرررب  هاییررردراتهمقررردار پرررروتئین، چربررری و 

از  مترر  روسررعت دریاچرره ارومیرره  (.9624،0 ارزش یررذایی برراالی آن اسررت )جررابر، یرردمؤاسررت. ایررن نکترره 

رو برره کرراهش اسررت و چناندرره رونررد موجررود ادامرره یابررد  روزروزبررهعوامررل طبیعرری و انسررانی اسررت کرره 

( 991، 9617 ،بررره دمبرررال خواهرررد داشرررت. )کاویرررانی پیامررردهای فاجعررره بررراری و یدخشرررکدریاچررره خواهرررد 

اخیرررر اگرررر چررره خرررود عررراملی در کررراهش ترررراز آب  هایسرررالافرررزایش تبخیرررر در  یژهوبرررهو  یماقلررر ییررررتغ

دریاچررره ارومیررره نیسرررت و عامرررل مهرررم در  سرررالیخشکاصرررلی  امرررا علرررت ،گررررددیمدریاچررره محسررروب 

 (626، 9617،همکاران . )لک وباشدمیانسانی ه عوامل کاهش تراز آب امروزی دریاچه ارومی

اقتصرررادی نظیرررر احررردا  بزرگرررراه شرررهید کالنترررری روی دریاچررره  – ایتوسرررعه هرررایپروژهانجرررام 

تغذیررره کننرررده آن سررربب خشرررکیدن دریاچررره شرررده  هایرودخانرررهارومیررره و سررردهای متعررردد مخزنررری روی 

مغررایر بررا تعهررد برره اسررتفاده معقررول از دریاچرره و سررایر اصررول و قواعررد عررام حقررو   هرراپروژهاسررت کرره ایررن 

 یراتترررر  کرررره  دهرررردیممطالعررررات نشرررران  .(900، 9617،سررررلیمی) باشرررردمی زیسررررتیطمح المللرررریینب

 ترر  یردریاچرره ارومیرره  در خشررک شرردن سررالیخشکبشررری بیشررتر از تغییرررات جرروی نظیررر  هرراییتفعال

 (.Ahadnejad,2010 .(6, داشته است

 هاییاچرررهدر ینترررربزرگو شرررورترین دریاچررره دارمررری ایرررران و یکررری از  ینترررربزرگدریاچررره ارومیررره 

 هررر اسررت. یسررهمقاقابلفررو  اشرربا  از نمررک دنیررا اسررت کرره از ایررن نظررر بررا دریاچرره بررزرگ نمررک آمریکررا 

متررر  9427عمررق مشررابه و حرردود  بررا اشرربا  از نمررک، فررو  خشررک، یاقررارهدو دریاچرره در یررک محرریط 

 یاهرر. عررالوه بررر آن رسرروبباشررندیم سررولفات ،کلررر ای سرردیم،ارتفررا  از سررطح آب دریررا و تیرر  شررورابه
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ترراریخی یکسررانی  یاهررو پلررت آرتمیررا و هررردو نوسرران یاحوضررهدرون  یاهرررسرروب یالبرراً ،هرراآنهررر دو 

 (Keltz, K. and Shahrabi, M, 1986, 130) اندداشتهدر تراز آب دریاچه 

به  زیستی، اقتصادی و حکمروایی آب _ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی  این پژوهش با رویکرد

 عبارتند از: گرددمیاساسی که در این زمینه مطرح  یاهسؤالبررسی این عوامل پرداخته است و 

وجررود  ایرابطررهشرردن دریاچرره ارومیرره  خشررک و( محیطیزیسررت) –آیررا بررین تغییرررات عوامررل طبیعرری  -

 دارد؟

وجرررود  ایرابطرررهاقتصرررادی( و خشرررک شررردن دریاچررره ارومیررره  هرررایفعالیت) انسرررانیآیرررا برررین عوامرررل  -

 دارد؟

 وجود دارد؟ ایرابطهآیا بین حکمرانی آب و خشک شدن دریاچه ارومیه  -

کررره بررره آب کشرررت گیاهرررانی ) ن منطقرررهکشررراورزی در ایررر هررراییتفعال بررره نظرمررری رسرررد بنرررابراین

 نبوده است. ت  یریبدر کاهش تراز آب دریاچه  (بیشتری نیاز دارند نظیر چغندر قند

 

 هبان  نظنی

های سطح انسان در آن باید نوسان یهادخالتکنونی دریاچه ارومیه و نقش  یطیمحستیزبرای درک بهتر بحران 

 .بین یخبندان مورد بررسی قرار داد یهادورهدریاچه را در 

نشان  اندکردهارومیه کار  ۀاچیدرپیشین ما و دیگر دانشمندانی که بر روی تغییرات سطح آب  یهاپژوهشنتایج 

بین یخبندان امروزی موسوم به  ۀدورسال پیش( و نیز  991777تا  967777بین یخبندان پیشین ) ۀدوردر  که دهدیم

اندکی  یاهسال پیش آیاز شده است و تا به امروز ادامه دارد، سطح آب دریاچه نوسان 99777هولوسن که در حدود 

هولوسن دچار  ۀدورارومیه در  ۀاچیدرکه  رسدینمنظر تا امروز، به آمدهدستبه یهاداده ۀیپادر واقع، بر  .داشته است

 ی بهپژوهشطی  و همکاران دالور .(Keltz, K., and Shahrabi, M, 1986, 130). کامل شده باشد یشدگخشک

 تراز دریاچه ارومیه طی که انددهیرسپرداخته و به این نتیجه  هیاروم اچهیدر آب تراز نوسانات بر میاقل رییتغ ا رات یبررس

بررسی تغییرات  نیز به همکاران و یعبدالله .(9616دالوری، ) کرد خواهد طی را کاهشی روند آینده هایسال

 آب عوامل کاهشپرداخته و  آن بر آب دریاچه ارومیه آ اراخیر و  یهادهههیدرولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در 

 را ت  یر نیترشیبسطحی  عوامل .نددکر تقسیم االرضی تحت و االرضی عوامل سطحی گروه دو به را ارومیه دریاچه

 در این دمایی و تغییرات دریاچه آبریز حوضه هایرودخانه آب دبی جوی، تغییرات یهابارش میزان از عبارت و دارند

 دریاچه بستر زیرزمینی، تغییرات یهاآب جریان رژیم تغییرات نظیر االرضی عوامل تحت نیچنهم .باشندیم حوضه

 تغییر در ... و اچهیبستر در در آن نفوذقابل ییر و وسیع یهاتوده و نمک انباشت دریاچه، گذرانیم احدا  واسطهبه

 (9621عبدالهی، ) مؤ رند دریاچه آب تراز سطح
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 وان اچهیو در خزر دریای سطح تغییرات با آن رفتاری هم و دریاچه ارومیه سطح تغییرات نیز به حصاری و همکاران

 نبودن یو تصادف بعد به 9602 سال از میانه و میانگین اختالف و پرشپرداخته و  منطقه هوایی و آب عوامل و ترکیه

 تطابق زیرزمینی سطح آب تغییرات و وان دریاچه رفتار .شد تارید درصد 9 یداریمعنسطح  در دریاچه سطح کاهش روند

با ( 9621حصاری، ) منطقه است زیرزمینی یهاآب بر زیاد فشار وجود نشانگر و دریاچه دارد آب سطح تغییرات با زیادی

الی  14است که  شدهروشن( ساله 9621-9617) 21آب ورودی به دریاچه ارومیه در یک دوره آبی  یاهجریان محاسبه

که از این  شودیمآن در فصول زراعی وارد دریاچه  درصد 2الی  2در فصول ییر زراعی و فقط  هادرصد این جریان 13

 در حوضه آبریز، هابرفبا ذوب شدن  زمانهم و خرداد بهشتیارد فروردین، یهاماهفقط در  هاآندرصد  07مقدار بیش از 

 .(9622،62 احمدی،) گرددیمآن  وارد

که به سه گونه وارد دریاچه  گرددیم نیت مدیگری، از آب بارندگی  ۀاچیدر هر ایارومیه،  ۀاچیدرآب ورودی به 

 یهاآب، و ورود از طریق هارودخانهسطحی و  یهاآبشود: بارش مستقیم به روی سطح دریاچه، ورود از طریق می

آب دریاچه توسط  ۀعمدشود و بخش آب دریاچه را شامل می ۀیسهمبارش مستقیم، تنها بخش ناچیزی از و  زیرزمینی

و پمپاژ  هارودخانهسدها بر مسیر  ۀیرویبگردد. ساخت می نیت م( و منابع آب زیرزمینی هارودخانهسطحی ) یهاآب

ارومیه، آن را از این دو منبع اصلی آب خود محروم کرده و منجر  ۀاچیدراطراف  یهادشتزیرزمینی در  یهاآب ۀیرویب

 .((Sharifi, A., Pourmand, A., Haeri-Ardakani, O, 2013, 48-49 آن گردیده است یشدگخشکبه 

 یهمرران مقرردار معررادل ،کنرردیمافررت یدری نررزوالت جررو یررقاز طر اکنررونهمن یره زمررکرر یمقرردار آبرر

 مقرردار آب یانکررو م یع زمررانیررتوز یولرر  ابررت اسررت. کررردهیمافررت یش دریهررزاران سررال پرره کرراسررت 

 سررت.ین یجوامررع بشررر یآبرر یازهررایو نت یررع جمعیررو متناسررب بررا توز برروده یرررمتغامالً کرر یدشرروندهتجد

در زنرررد کمتمر ییایو آسررر ییقرررایآفر یشرررورهاک ا دریرررت دنیرررجمع درصرررد 04ه کررراسرررت  از آن کیحرررا آمارهرررا

 (.43، 9624 یمررری)رح اسرررت درصرررد 20آب تنهرررا  یدشررروندهتجد از منرررابعن دو قررراره یررره سرررهم اکررر یحرررال

 یرد ولرررکرررآب عنررروان  در مررروردفعالرررت  یبررررا المللررریینبد یررررا شررررو  جد 4771ملرررل سرررال  سرررازمان

ه کررر دهررردیمنشررران  فرررو  د.یرررنام یزنررردگ یبرررا شرررعار آب بررررا ،را دهررره آب 4791ترررا  4771 هایسرررال

و  یمنررابع آبرر کرراهش مصرررف آب، یررزانم ت،یرربرره رشررد جمع توجررهبررا  اسررت. یجررد یاربسرربحررران آب 

دتر و ینررده بررا بحررران شرردیآ یهررادردهجهرران  یاکثررر کشررورها د.یررجد یمنررابع آبرر یجرراددر اموفررق نبررودن 

و مفهرروم کنررد یمیررد تهدرا  یت جهررانیررامن یآب حترر یامررروزه بحررران جهرران روبرررو خواهنررد شررد تریجررد

 (.476، 9603 یصادق) است کرده ییرتغت را دستخوش یامن

قدرتمند مرکزی در خاورمیانه با  یهاحکومت یریگشکلویتفوگل با نقد نظریات محققین چ  معتقد است 

در برگرفته است در چنین شرایط جغرافیایی حیاط  خشکمهینخشک و  کامالًاین سرزمین  یهایسالخشکو  یهایناامن
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 از نظر فنی، ماندهعقبو توزیع دقیق آب وابسته است. در یک تمدن  یرسانآبعظیم  یهاشبکهاقتصادی جامعه با ایجاد 

 (.Wittfogel,1961,109) دیآیمو اجتماعی تنها یک نظام دولتی بوروکراتیک از عهده اجرای آن بر  یاقتصاد

فالت  خشکمهینخشک و  یهانیسرزمدر خصوص ایران که در کانون خاورمیانه قرار دارد، سوداگر معتقد است، در 

در مناطق  یرسانآب. گرفتیمدر مقیاس بزرگ صورت  یرسانآبایران قبل از شرو  کارهای کشاورزی باید کارهای 

مستلزم کنترل سیل و ذخیره آن و در نهایت انتقال به مزار  کشاورزی است. انجام این امور نیاز به  خشکمهیو نخشک 

 (.9611، کز دارد. )سوداگروجود یک سازمان بزرگ و قدرتمند با مدیریت متمر

( با اجرای طرح بررسی اطلس بالیای طبیعی 9600هواشناسی کاربردی استان آذربایجان یربی ) هایپژوهشاداره 

حوضه آبریز دریاچه  هایبارش منش لوژی منطقه، به مطالعه روومتئ هایپدیدهیربی، ضمن مطالعه  استان آذربایجان

 برآوردعددی و ییر عددی در  سازیهمگن( کاربرد 9600) زهتابیان در منطقه پرداخته است. هاخشکیارومیه و ا رات 

( به 9602موردی در رابطه با دریاچه نمک ایران بررسی کرده است و ساری ) صورتبههیدرولوژیک را  هایسالیخشک

 گرافی هیدرونگی روند تحوالت پرداخته است. چگو ایخوشهبر تحلیل  ت کیدشمال یرب ایران با  هایبارشبررسی 

 هایپدیده ویژهبهقابل ارزیابی سیستم هیدرولوژیکی مشرف بر آن  پارامترهایدریاچه ارومیه با استفاده از 

بحران آب کانون  مسئلهامروزه  قرار گرفته است. پژوهش( مورد 9626لوژی حاکم بر دریاچه توسط قادری )روهیدرومتئو

سطح جهانی نشان داده است بحران کنونی آب بحران  در گسترده اخیر هایبررسیقرار گرفته است.  المللیینب یاهتوجه

. برخوردار نباشند گیرییمتصممختلف در بخش آب از اقتدار الزم برای  حکمروایی آب است که باعث شده کنشگران

 مانع از حکمروایی خوب خواهند شد پیامد این وضعیت افزایش تضاد و تنش و درگیری است از طرفی این تضادها نیز

 .(9612 ،تاتار)
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 نگارندگان :مآخذ بر خشکی دریاچه ارومیه مؤ رمدل مفهومی عوامل : 1شک  

 

 پهیه ریش 

روش و  بر اساسهدف از نو  کاربردی و  بر اساسمورد بررسی  هاییمؤلفهبا توجه به  مقالهدر این  پژوهشروش 

که  باشدمیشامل کلیه روستاهای اطراف دریاچه ارومیه  پژوهشتحلیلی است. جامعه آماری  -از نو  توصیفی ماهیت

( نفر 624) کوکرانفرمول  بر اساس؛ حجم نمونه نفر بوده 07430است و با توجه به نو   روستاهاکل جمعیت مورد نظر 

نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری برای العه مجمو  روستاییان محدوده مورد مط نیب ازتصادفی ساده  صورتبه

است  شدهانجام( پرسشنامه محقق ساخته) یدانیم روش( 4 یاسناد - یاکتابخانه( 9 صورت دواطالعات مورد نیاز به 

( صورت گرفته است. برای پردازش و تجزیه تحلیل یادرجه 1) کرتیل یفیط چند صورتبهپرسشنامه  سؤاالتکه 

 یبرا( 4 یخاز آزمون کای اسکورر ) هااسیمقشده  استفاده( Spss- GIs - Excel) افزارنرمشده از  یآورجمع یهاداده

یعنی بین دو متغیر مستقل و وابسته )و همدنین برای تعین شدت رابطه دو متغیر از آزمون وی کرامر  یاهها بات فرضی

 شده است. استفاده( رابطه معناداری وجود دارد یا نه؛

 

 ایاچا وریهیدر ی هو ،ی   عروه هرخیا 

وسیع با شوری  یااچهیدرشور است ک یز اصلیاز شش حوضه آبر یکی لومترمربعیک 19203به مساحت  دریاچه ارومیه

که به است  شدهگزارشز یتر نیگرم در ل 427منابع  یترر در آب بوده است. البته در برخیگرم در ل 419تا  461ن یب

در شمال یربی ایران و  یدرجه طول شرق 23تا درجه  21و  یقه عرض شمالیدق 91درجه و  62تا  درجه 60مختصات 

 نیا ( واقع شده است.درصد 99کردستان )( و درصد 26) یشرق جانیآذربا (؛درصد 23) ییرب جانیآذربا یهااستانبین 
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از آن در  ییهاقسمت که ،لومترمربعیک 14777با مساحت تقریبی  یابستهنقطه حوضه آبریز  نیترنییپادریاچه در 

 لومتریک 12تا  91عرض لومتر و کی 923تا  لومتریک 967 اچهیدردارد. طول  قرار استان کردستان واقع شده است،

ستم یوسکه اک مترمکعبارد یلیم 64 یریآبگمتر و حجم متوسط  9402آزاد  یاهایدر اچه از سطحیدر ارتفا  ،باشدمی

شده  لی( تشکاچهیر داخل دریمجاور و جزا هایدشتو  ایکوهپایهو  یکوهستان ؛یآبمختلف )اچه از سه بخش یدر

 از عبارتند هیاروم زیآبر حوضه هایرودخانه ترینمهم .گرددمی نیت م یمختلف منابع از هیاروم اچهیدر است. آب

 روضه ،یشهر چا ،یباراندوزچا ،یگادارچا) یچا ی( مهابادچا بوال  و یسو) رودنهیمیس (تاتارو) رودنهیزر (یغاتیج

 (9621 ،ارانکهم و یخاتون یشی)درو باشندیم یدای صوف و یچا یآج ،یچا تسوج ،یزوالچا ،یچا ، نازلویچا

 .( 6و  4شکل )

 

 
 و ییرب جانیآذربا ی استانداریآمارسالنامه  :مآخذ اصلی آن هایرودخانه و یرجزا ه،یموقعیت جغرافیایی حوضه آبریز دریاچه اروم :2 شک 

 9617 یشرق
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 9617 شرقی و یربی آذربایجان ی استانداریآمار نامهسال مآخذ:         

 هیاچه ارومیز دریحوضه آبر یاصل هایرودخانه یتموقع :2شک  

 

 هایاتدابحث ی 

مورد بررسی قرارگرفته و  حکمروایی آب واقتصادی  ،زیستی _ د طبیعیبرنامه احیا دریاچه ارومیه از ابعا ،جهت ارزیابی

 است. آمدهدستبه spss با وتحلیلتجزیه نتایج زیر بعد از

 
 ه در ابعاد طبیعی و زیستییاچه ارومیمربوط به بحران در یهاگویه( قسمت الف :1جدی  

 Chi-Square  غح آ فا df هیانا ونحنوا ه،یار هیان ی  هااویا

 368090 .777 6 2 16924. 6829 بارندگی کم()شرایط اقلیمی 

 9908604 .777 2 2 9894066 6839 هارودخانه ییر گشایمناسب و مس یروبیعدم ال

 4698179 .777 2 2 9871421 2871 سنتی آبیاری در زمینه کشاورزی هاییوهش

 9208019 .777 2 2 9871372 6803 بارانی فشارتحتآبیاری  هاییستمسناکافی بودن اجرای 

در  به موضو  بحران دریاچه ارومیهعدم توجه کافی 
 سالیخشکشرایط 

6829 982217 2 2 777. 4428329 

و  هاتاالبنابودی ) محیطییستز یهاتنشافزایش 
 (وحشیاتح

6832 9872199 2 2 777. 4948211 

مانند مصرف )نامناسب کشاورزی و پرآب  یهاکشتوجود 
 چغندرقند(

6829 9877042 2 2 777. 9128227 

 128124 .777 2 2 9867220 6832 سطحی یهاآبییرمجاز از  یهابرداشت
 نگارندگان: مآخذ

 

 ینکهبر افرض  لذا ،طبیعی و زیستی است و ابعاد گویای یک رابطه معناداری بین بحران دریاچه ارومیه هادادهنتایج 

سطح ) باشدمیمستقیم دارد مورد تارید  ت  یرخشکی و بحران دریاچه  بر محیطییستزابعاد طبیعی و  ت  یر

 است. (1از  .6از باالتر  میانگین و 000.معناداری:
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 ه در ابعاد اقتصادییاچه ارومیمربوط به بحران در یهاگویه( قسمت ب  :2جدی  

 df هیانا ونحنوا ه،یار هیان ی  هااویا
 غح 

 و فا
Chi-Square 

 6428291 .777 2 1 9892167 2891 و اشتغال یاقتصاد هاییتفعالاهش که در یاچه ارومیبحران در

 4698137 .777 2 2 .12147 6829 هیاچه ارومیبا بحران در یصنعت گردشگر یفتضعم یارتباط مستق

 9378313 .777 2 2 9897092 6827 هیاچه ارومیدر کیاز خش یو دامدار یشاورزکان محصوالت یضرر و ز

 کید خشیاز در تشدیاعتبارات مورد ن موقعبهص یبودن عدم تخص مؤ ر
 هیاچه ارومیدر

6832 9844147 1 2 777. 9768329 

 228467 .777 2 6 9862211 6892 (یو دست یلیتبد ع بزرگ،یصنا) یعصناف بخش یضعت

در بخش  یآب یساتت س یجهت مرمت و بازساز گذارییهسرماعدم 
 یو صنعت یشاورزک

6823 9841903 2 2 777. 178227 

 نگارندگان: مآخذ

 

ابعاد  ت  یر ینکهبر افرض  لذا ،اقتصادی است و ابعاد گویای یک رابطه معناداری بین بحران دریاچه ارومیه هادادهنتایج 

 .6از باالتر  میانگین و 000.سطح معناداری:) باشدمیید مستقیم دارد مورد تار ت  یرخشکی و بحران دریاچه اقتصادی بر 

 است. (1از 

 

 حکمرانی آب )عملکرد دولت از نگاه مردم(ه در ابعاد یاچه ارومیمربوط به بحران در یه هایگو قسمت ج ( :2 جدی 

Chi-Square 
 غح 

 ه، ادوری

درجا 

 آ ودی
 هیانا

ونحنوا 

 ه،یار
 هااویا هیان ی 

a14.060 779. 4 4 041. 6809 

در امور  فعانینذپذیرش مشارکت )

و  اجرا ،یزیربرنامه ،هاگذارییاستس

 نظارت(

a6095. 777. 4 9 126. 6820 قانون محوری 

a48.980 777. 4 9 376. 6826 کارایی و ا ربخشی 

b79.700 777. 2 4 223. 6800 
نسبت به اقدامات و عملکرد ) ییگوپاسخ

 خود(

d2.086E2 777. 1 9 98406 6812 اصالحات و برنامه() یتشفاف 

b1.241E2 777. 2 9 230. 6812 عدالت و برابری 

e1.327E2 777. 1 9 4892 6820 
توجه به خواست و وفا  ) ییگرااجما  

 (نفعانینذ

 نگارندگان: مآخذ
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 کهینبر افرض  لذا ،حکمروایی آب است در ابعاد گویای یک رابطه معناداری بین بحران دریاچه ارومیه هادادهنتایج 

 و 000.سطح معناداری:) باشدمیمستقیم دارد مورد تارید  ت  یرخشکی و بحران دریاچه  بر آبحکمروایی خوب عدم 

 است. (1از  .6از باالتر  میانگین

 

 اینییجاند

مورد بررسی قرار  حکمروایی خوب آب و ، اقتصادیزیستی _ طبیعی بحران دریاچه ارومیه از ابعاد در این مقاله سعی شد

یک حکمرانی خوب به در حوزه آبریز ارومیه  تاکنون گیرد و راهکارهای پیشنهادی جهت احیا دریاچه ارومیه طرح شود.

 یرقانونییییر کارشناسی و  هاییتفعال مرورزمانبهمعنای حکمت آن وجود نداشته است. چون این حکمرانی نبوده است 

 است. شدهینهنهادنیز 

 

 :توو  هروهکارهای     بنوی حکرنیوی  خود  -

 ؛آبریز هایحوضهمدیریت  یفرا بخش هاییتهکمتشکیل  -9

 یبرا ییهادستورالعمل و محیطییستز و یاقتصاد ،یاجتماع مسارل کدر با آب یوستهپهمبه یهابرنامه هیته تیاهم -4

 گردد؛ اراره یزآبر حوضه تیریمد یهابرنامه تیموفق

نیاز  که شودیمعمرانی و تجاوز مردم به حقو  دریاچه دیده  یختگیرهمبهدر حوضه آبریز ارومیه از شمال تا جنوب  -6

 .طلبدیمبه مدیریت صحیح مسئوالن امر را 

)سطح نتایج زیر به دست آمد. و حکمروایی آب اقتصادی  ،زیستی _ طبیعی عوامل وتحلیلیهتجزبا  یتاًنها

سطح ) یزن زیستی _ طبیعید بع و در است. (1از  6892در همه سطرها باالتر از  میانگین و 000.معناداری:

 توانیمرفع کمبود آب دریاچه ارومیه  یهاحلراهو  است. (1از  6839از باالتر  سطرهادر همه  میانگین و 000.معناداری:

کاهش تعر  و  –انتقال آب  – و بارانی( یاقطره مثالً نوین آبیاری  یهاروشاستفاده از ) به مدیریت منابع آب موجود

جایگزینی محصوالتی که به آب ) لگوی کشتاصالح ا – گذریانماصالح پل  –باروری ابرها  –آبیاری  آب یرتبخ

دولتی و مردمی  یهاتالشبه دلیل شرایط مساعد جهت کشاورزی در این منطقه تمامی  اشاره کرد. (کمتری نیازمندند

. در این راستا نیاز به آب یک امر ضروری باشدمیاز تمامی امکانات در جهت کشاورزی و بایداری  متوجه استفاده

 .باشدمی

 

 روهکارهای هیود وحیای دریاچا وریهیا -

 ؛کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی -9

 ؛کنترل و کاهش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه -4
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 ؛کاهش ا راتاقدامات حفاظتی و  -6

 ؛یافزارنرماقدامات مطالعاتی و  -2

 ؛یاسازهتسهیل و افزایش حجم آب ورودی به دریاچه از طریق اقدامات فیزیکی و  -1

 .(9612طرح احیاء دریاچه ارومیه، )««آب برای دریاچه از منابع جدید ینت م -3
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