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 جستارگشایی

اما در طراحی  ،دتمدن بو ترین پیشرفته ،دپیش از میال تمدن قدیمی سومر در چهار هزار سال

ت که منجر به شوری خاک و در نتیجه وجود داش زیستی آن نقصی محیط رسانی سامانه آب

های  های اقلیمی میان تمدن شباهتگردید.  تمدنآن  و زوال های اقتصادی بنیاننابودی 

مریکای ادر جنوب مکزیک و شمال  سرنوشت قوم مایا و کرمان جیرفت نابودشده دیگر از جمله

ها را  همان شیوه آنها نیزکه  نشان از آن باشدتواند  با آثار تمدن سومر می ۸00در سال  مرکزی

گرایی  ارادهحکمرانی و  شیوه .(Brown, 2003) داشتند در حکمرانی و مدیریت منابع سرزمین

 دارد. (زمینش )کره مطلوبی بر زیستگاهی ناپیامدها انسان در درازمدتمحض 

بوده  جهان ترین منطقه در حال توسعه نیمه دوم قرن بیستم، منطقه خاورمیانه بحرانی از

مورد  هفتهمه آنها به جز ، سال گذشته پنجاهدر مورد جنگ آب  37از  .(137۸)نهازی،  است

ت کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با پنج درصد جمعیبوده است. مربوط به منطقه خاورمیانه 

 ابع آب تجدیدپذیر جهان را در اختیار دارندـد منـیک درص جهان و نرخ رشد قابل توجه،

(World bank, 2005) حال استفاده از منابع آب شیرین با سرعتی بیش از توان  و در

حالت  ازدر حال تبدیل اند،  های آینده تجدیدپذیری است. این منابع که متعلق به نسل

عنوان کاالیی کمیاب  آب به در دهه آینده بیش از گذشته،. باشد می امیرحالت  به تجدیدشونده

 .(13۸6مطرح خواهد شد )مینایی، مناطق خشک جهان  یها در کانون درگیری

های گذشته، بعد از نفت دومین  در دهه همیشه اهمیت داشته و کشاورزیایران  کشور در

بخش غیرقابل تصوری از ابعاد (. 336، ص13۸6منبع درآمد ارز خارجی بوده است )کوهپایی، 

ای خود را از دست  ا با پیوستن به یکدیگر ماهیت جزیرهه جزیرهدریاچه ارومیه از دست رفته و 

 .(13۸6، امستاد و همکاراندر) روند قهقرایی سرزمین استاز نشان  ،کاهش اندازهاین اند.  داده

های فراگیر، ستیز بر سر  رویه، شیوع بیماری های بی مخاطرات محیطی از جمله مهاجرت

کره  منابع کمیاب، تغییرات اقلیمی و گسترش آلودگی، این توان را دارند که زمینه تهدید زیست

زیست و  را فراهم و آینده حیات را به طور فراگیر به چالش کشند. برداشت نادرست از محیط

 ,Dalby)دار کرده است  رویه از منابع طبیعی، تالش برای ایجاد امنیت را خدشه بی برداری بهره

2002, p.211) . ،نبود ارتباط با خشک شدن دریاچه آرال  بیبه طور مثال فروپاشی شوروی سابق

(Aladin & et al., 2009) های امنیت سرآغاز برآمدن محیط زیست در مقام یکی از درون مایه و

بنابراین محیط زیست  (.115-147، صص 1390راد،  آن انسان بود )کاویانی گشت که مرجع

های محیط زیست  توان به تحلیل بحران ای ژئوپلتیک دارد و از منظر امنیت نیز می سویه
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مخاطرات محیط زیستی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در منازعات سیاسی نقش  پرداخت.

 دارند.

 زیرزمینی آب سطحی وپیرو میزان  ح تراز هر دریاچهن تغییرات سططور کلی میزا ه ب

شود.  این امر توسط عوامل طبیعی و دخالت انسان کنترل می ت.اس آنخروجی  وورودی 

های  ها در انتهای حوضه قرار داشتن تاالب .باشد نمیدریاچه ارومیه نیز از این روند مستثنی 

دهد، در نهایت بر  باالدست رخ می که هرگونه تغییر و تحولی که در است آبریز باعث شده

آب و زمین(،  خصوص بههای نادرست استفاده از منابع طبیعی ) ثیر بگذارد. شیوهأها ت تاالب

ها، صورت ظاهری  گذارد. خشک شدن تاالب های تاالبی می ترین اثر خود را بر عرصه مشخص

ها و پس از آن، ابعاد  باشد که سرزمین گرفتار آن است. پیش از خشک شدن تاالب ای می مسئله

رو  توسعه پایدار سرزمین حاوی تاالب، با تهدیدهای بسیار جدی و اثرات منفی تجمعی روبه

نتایج مطالعات مرتبط با تر ضرورت تحقیق، الزم است که  به منظور تبیین بهتر و کامل باشد. می

  هزاره ستانهاز آمرور نماییم.  عوامل طبیعی و اقلیمی در خشک شدن دریاچه ارومیه را نقش

ثیر أه ارومیه بسیار کم تـح آب دریاچـاع سطـرهای اقلیمی در ارتفـمیالدی نقش متغی سوم

 2000غیرهای اقلیمی به ویژه از سال مت .(Ahadnejad Reveshty & Maruyama, 2010) است

سطح آب ارتفاع . ندارد دریاچه ارومیه به بعد عملکرد مطلوبی در تشریح روند تغییرات تراز آب

. بررسی و مقایسه تغییرات بلندمدت شرایط اقلیمی در دریاچه از بارش مستقل شده است

 دهد نشان می (Rahimzadeh & et al., 2009, pp.153-171)ایستگاه ارومیه با دیگر نقاط کشور 

ه ـرفتار دریاچه ارومی ای در کننده توان اقلیم را عامل تعیین که در طی ده سال گذشته نمی

درصد علل کاهش سطح دریاچه ارومیه  90 .(Pedram & et al., 2005, pp.20-23) دانست

. بنابراین تغییر اقلیم و افزایش تبخیر، اگر چه عاملی در کاهش مربوط به عوامل انسانی است

ک شدن دریاچه ارومیه نیست شت اصلی خلشود، اما ع تراز آب دریاچه محسوب می

.(Hassanzadeh & Zarghami, 2011) .مقطعی ارومیه   های حوضه ها و ترسالی عمده خشکسالی

 1۸70های  خشکسالی سال(. حتی در 97-124 ، صص13۸6زاده و پروین،  )حجازی بوده است

-Okazaki, 1986, pp.183) که جان بسیاری از مردم را گرفتهای پس از آن  قحطی وایران 

ند مهارلو، میرآباد زریوار خشک شدند، دریاچه های دیگر مان رغم اینکه بارها دریاچه و علی (192

گذاری هولوسن دریاچه ارومیه براساس مطالعه  ارومیه خشک نشده است. تاریخچه رسوب

 اترسوبمطالعه (، 127-123، صص13۸4مسیر بزرگراه شهید کالنتری )محمدی،  رسوبات

 ی،پالئواکولوژ پالئوکلیماتولوژی،(، مطالعات 13۸9)محمدی و همکاران،  جنوب غرب دریاچه
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مطالعات (، 120، ص1390دریاچه ارومیه )درویشی خاتونی و محمدی،  پالئوژئوگرافی

(، 343، ص1390)لک و همکاران، پالئولیمنولوژی و علل کاهش ناگهانی تراز آب دریاچه ارومیه 

شناسی  ب( و رسو۸0، ص1390مطالعات هیدروژئوشیمی دریاچه ارومیه )درویشی خاتونی، 

نشان ( 6۸-57، صص 1392ها در حاشیه بزرگراه شهید کالنتری )امینی و همکاران،  نهشته

هزار سال گذشته، به جز نوار باریک ساحلی هرگز  13دهد که دریاچه ارومیه دست کم طی  می

 .خشک نشده است

در حدود که  ، گواه آن است1مقایسه دریاچه ارومیه با دو دریاچه در عراق و ترکیه

به دلیل خشکسالی در منطقه ارتفاع سطح آب هر سه دریاچه کاهش  2002تا  1999های  سال

بار دیگر  ای بعد از پایان دوره خشکسالی ارتفاع سطح آب در دریاچه عراقی و ترکیه. یافته است

 است داشته ادامهروند کاهش آب آن  که ای است ارومیه تنها دریاچه  دریاچهاما  ،افزایش یافته

(Birkett & et al., 2009 .و همکاران به پالیا تبدیل شده است )لکارومیه دریاچه اکنون  هم ،

بین   فاصله، و اکولوژیکیعوامل اجتماعی در پاسخ به تغییرات اکوسیستم  2آوری تاب (.1390

عبور  (1) شماره شکل .(Scheffer, et al., 2001)آن است  3یک حالت سیستم و آستانه بحرانی

 .دهد یرا نشان م گریدوضعیت  به ستمیساکویک  آستانه و پرشاز 

 پرش به وضعیت جدید در اکوسیستم -(1ل شماره )شک

(Scheffer, et al. 2001) 

نسبت به این  غالباً .هستندزیستگاه  و اقلیم ها در معرض تغییر تدریجی کوسیستما

ثرات و اغیر خطی  عوامل یرتأث تحتاما . کنند میآرام سازگاری پیدا  یتغییرات به شکل

فهم دقیق . (Gunderson, et al., 2010) کنند میمتفاوتی پرش  وضعیتبه  ناگهان ،4افزایی هم

)نهازی،  ها از جمله وظایف اندیشمندان، محققین و مراکز تحقیقاتی یک جامعه است پدیده

)حکمرانی نادرست  ناشی از عوامل انسانی ، عمدتاًمذکور سرزمینقهقرایی  ند(. فرآی137۸

                                                                                                                                        
1. Buhayrat Lake & Beysehir Lake 

2. Resilience 

3. Critial Threshold 
4. Synergetic 
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در نتیجه رویه منابع( بوده است.  برداری بی بجا در سرزمین و بهرهاای نه انسان با دخل و تصرف

زیستی  ها باید بیشتر متوجه عوامل انسانی این فاجعه محیط  گذاری ها و سیاست ریزی برنامه

 باشد. 

مطرح گردید. در  1951 سال ، اولین بار توسط لرنر و السول در5گذاری ایده علم سیاست

حل مسائل  عقالیی به یافتن راهای  گذار با شیوه گذاری، سیاست تمامی نظریات سیاست

مطالعه و تحلیل  براساس ییاقدامات عقال، فرآیندی شامل 6عمومی گذاری سیاستپردازد.  می

 ، که براساس آن مدیران باید در زمینه مسائل(Theodoulou, 1995, p.2) ستها دولت کردعمل

، صص 13۸6های عمومی نیز به دانش و تجربه مجهز باشند )اشتریان،  مشی اجتماعی و خط

14-13 .) 

است که تالش  عمومی گذاری سیاستاندازی مهم در مدیریت و  چشم 7توسعه پایدار

 ,Rao, 2000)دهد تری نتایج آینده رفتارهای کنونی را مورد بررسی قرار  کند به نحو روشن می

p.81) .عمومی است  گذاری سیاستادبیات توسعه و خوب یکی از مباحث جدید در  حکمرانی

(UN-HABITAT, 2002, p.5) ، در کشورهای در حال توسعه و در راستای ، 19۸0که از دهه

ت. از باال به پایین حکومت شده اسی ها ریزی جایگزین برنامه، سازی جامعه مدنی نهادینه

 (.13۸5باشد )صانعی،  میحکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شامل  ،حکمرانیران بازیگ

خوب و  حکمرانیگذاری به منظور  براساس این مفاهیم اولیه، هدف این مطالعه نیز سیاست

 باشد.  وضه آبریز ارومیه میحمدیریت پایدار منابع سرزمین در 

سرزمین، مطالعه منابع سرزمین و دست  پایین -های باالدست شناخت ارتباطات در سیستم

ثیر دارد، نیازمند مطالعه و بررسی در أت به ویژه منابع آب که دسترسی به سایر منابع را تحت

ای به منظور نجات دریاچه ارومیه،  مقیاس حوضه آبریز است. قبل از هر طرح، برنامه یا پروژه

های کالن و  ریزی چنین برنامهباشیم. هم ( میها گذاری سیاستنیازمند سندی راهبردی )حاوی 

 راهبردی  ارزیابی"راهبردی، به رویکردهای راهبردی و مناسب ارزیابی در مقیاس کالن مانند 

"زیست محیط
۸ (SEA) باشند. بر این اساس و با توجه به تجمعی بودن مسائل در  نیازمند می

کالن مدیریت منابع  اریگذ سیاستشیوه به منظور  رسد بهترین ابعاد زمانی و مکانی به نظر می

  باشد. سرزمین در حوضه آبریز ارومیه، به کارگیری ارزیابی راهبردی محیط زیست می

                                                                                                                                        
5. Policy Sciences 

6. Public Policy Making 

7. Sustainable Development 
8. Strategic Environmental Assessment (SEA) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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فرآیندی سیستماتیک به منظور ارزیابی رویکردهای کالن ، زیست محیط اهبردیر ارزیابی

فرآیند گیری برای توسعه با توجه به ابعاد توسعه پایدار است که  حاکم بر نظام تصمیم

دهد  میریزی را با رویکردی راهبردی و منطقی قوی ارائه  ریزی و برنامه ، طرحگذاری استسی

.(Fischer, 2007)  

گیری  ریزی و تصمیم مراتب فرآیند برنامه سلسلهزیست،  محیط راهبردی ارزیابی

پذیری و  انعطاف .(Bina, 2007, pp.585-606)د را در نظر دار 9ها( ها، برنامه ها، طرح مشی )خط

سطوح باالی  .باشد ، بیشتر میها( مشی )تدوین خط گذاری سیاستدر رده عدم قطعیت 

 ,Marshall & Fischer, 2006) گیری، راهبردی و بیشتر مبتنی بر رویکردها هستند تصمیم

pp.279-299) . ،ارزیابی. باشد تر می کالنزمانی و مکانی،  مقیاسهمچنین در سطوح باال 

 -کالبدیمانند سطوح  گذاری( گیری )سیاست در سطوح باالی تصمیم راهبردی محیط زیست

 (Partidario, 2005, pp.4-7) است و آمایش سرزمین پرکاربردتر فضایی

سرزمین بودن فرآیندهای  چند مقیاسیو  مراتبی طبیعت ریشه در ماهیت سلسلهقیاس، م

پایش  .ها ماهیت چند مقیاسی داشته باشند ررسیبهتر است ب ،دارد. به منظور پوشش همه ابعاد

ها یا تحوالت ساختار  تر، پیامدهای فعالیت های تفصیلی قبل از بررسی (CSM) 10درشت مقیاس

های مرتبط با  . بدین ترتیب نشانه(Spelleberge, 2005)نماید  سرزمین و منابع را بررسی می

نیروی "مدل  .نماید شناسایی می مدیریت مسبب تخریب سرزمین و عوامل مولد فشارها را

"پاسخ -اثر -وضعیت -فشار -محرکه
11 (DPSIRچرخه ،)  ای از دالیل و نتایج را برای تلفیق

ارتباط . گیرد کار می اجتماعی و محیط زیستی به ها و اطالعات پایه اقتصادی، سب دادهمنا

سازد. همچنین منجر به درک ارتباط  زیست را با عوامل انسانی مشخص می فرآیندهای محیط

 (Atkins & et al., 2011, pp.215-226).شود میزیست  و مطالعات محیط گذاری سیاستسطوح 

باشد. با استفاده از  زیست می گذاری برای حل مسائل محیط هدف این مدل، سیاست ترین مهم 

جانبه از مسائل  همه به ساختاردهی اطالعات، تعیین ارتباطات مهم، درک توان این مدل، می

زیست  و راهکارهای عملی مدیریت محیط (Ness & et al., 2010, pp.479-488)محیط زیست 

و اجزای متغیر  (VEC) 12اجزای متغیر اکولوژیکی  (Gabrielsen & Bosch, 2003).دست یافت

 13اجتماعی
(VSC)، و  بردهابیان وضعیت، ارائه راههستند که  14هایی توصیفی شاخص

                                                                                                                                        
9. Policies, Plans, Programs & Projects (PPP) 
10. Coarse Scale Monitoring 

11. Driving Force, Pressure, State, Impact, Response  

12. Variable Ecological Components 
13. Variable Social Components 
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 15حدود تغییرات قابل قبول .(ONeill & et al., 1994) نمایند بندی آنها کمک می اولویت

(LAC) بلندمدت  اهداف راهبردی مدت به تمرکز را از منافع کوتاه تواند می ها این شاخص

 .(Wristen, 2002, p.216) هدایت نماید

 & Wood)گیری متمایز شد  تصمیم، ارزیابی در سطوح مختلف 19۸0در طول دهه 

Djeddour, 1992, pp.3-27)زیست، اولین بار در کشورهایی مانند  . ارزیابی راهبردی محیط

گذاری شده است. استفاده از این رویکرد در  کانادا، هلند، نیوزلند و ایاالت متحده پایه

-Dadal)باشد  ونقل و انرژی( متداول می آب و فاضالب، حمل مانندهای مختلف ) ریزی برنامه

Clayton & Sadler, 2005)مندسازی آن  . با وجود کاربرد ارزیابی راهبردی محیط زیست و نظام

ها به کار  ی طرحسفانه هنوز در کشور ما نظام اجرایی ندارد و در ارزیابأدر سایر کشورها، مت

 شود.  گرفته نمی

 ای، با به کارگیری ارزیابی راهبردی محیط زیست و در مقاله (137۸رفیعیان و همکاران )

معیارهای متناسب با آن، طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن را مورد سنجیده 

آوری به تدوین چارچوب ارزیابی  ( در رساله دکترا، با توجه به تفکر تاب1392است. پریور )

 پرداخته است.  های توسعه شهری راهبردی طرح

، توسط آژانس 1970در دهه  "پاسخ -اثر -وضعیت -فشار -محرکهنیروی "مدل 

زیست  برای بررسی مسائل محیط (PSR) "پاسخ -وضعیت -فشار"زیست اروپا، از مدل  محیط

( توسط سازمان DPR) "پاسخ -فشار -نیروی محرکه"توسعه یافت. این مدل نیز از مدل 

 ,.Ness & et al)های اقتصادی و توسعه و همچنین سازمان ملل متحد مشتق شده بود  همکاری

2010). 

دهد که کمترین حجم مطالعات  بندی مطالعات در دریاچه و آبریز ارومیه نشان می هرتب

ها از همه  اثرات توسعه بوده است. همچنین مطالعات در مقیاس زیرحوضه مربوط به ارزیابی

راهبردی  ها هرگز از نوع ارزیابی (. همچنین این ارزیابی۸ ، ص13۸1کمتر است )مخدوم، 

 راهبردی دارند.  های کالن نیاز به ارزیابی مطالعات در مقیاسدر حالی که  ،اند نبوده

                                                                                                                                        
 

 

14. Descriptive indicators or Descriptive Variable 
15. Limits to Acceptable Changes 
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تاریخچه مناقشه آبی دریاچه ارومیه را بررسی (، 1392) ای محمدی در مقاله صفایی و ملک

راهبردی جهت  یهای ترین نتایج ممکن، بینش تعیین محتمل ها و با استفاده از نظریه بازی و

 اند. ارائه نمودهدگان گیرن گیری بهتر به تصمیم تصمیم

(، تنها برنامه در مقیاس حوضه آبریز ارومیه 13۸9) مدیریت جامع دریاچه ارومیه برنامه

ها و ابهامات فراوان  باشد، اما مبتنی بر رویکرد راهبردی مورد نیاز نبوده و دارای کاستی می

تفاده از اس  گذاری سیاستهای  های نهایی این پژوهش برخی از ضعف مشی امید است خط. است

 سرزمین را بپوشاند.این منابع 

 :باشد میال اساسی زیر ؤبه دو سپاسخ  این پژوهش مجموع آنچه گفته شد، هدف براساس

حوضه  برداری از منابع سرزمین بهرهدر  ناپایدارمدیریت دالیل و نتایج حکمرانی نادرست و 

و مدیریت پایدار منابع این سرزمین  خوبحکمرانی کالن  های مشی خطآبریز ارومیه چیست؟ 

 چگونه باید باشد؟

 . روش پژوهش1
 و مراحل ارزیابی موجودها و اطالعات  ح و تحلیل دادهتشریروش این پژوهش بر مبنای 

 .تمرکز دارد گذاری سیاستارزیابی بر این باشد. در این پژوهش،  زیست می محیط راهبردی

،  16یابی( گری، دامنه ریزی ابتدایی )غربال مل طرحیست شا ز محیط راهبردی مراحل ارزیابی

 (ODPM, 2005) 1۸و پس از اتخاذ طرح )پایش( 17گیری( تکمیل طرح )ارزیابی و تصمیم

 باشد.  می

 -فشار -نیروی محرکه"در این پژوهش، رویکرد ارزیابی راهبردی محیط زیست و مدل

گذاری، مطابق شکل  به دلیل پشتوانه نظری و عملی قوی در امر سیاست "پاسخ -اثر -وضعیت

 اند.(، به صورت همزمان استفاده و تلفیق گردیده2شماره )

 -نیروی محرکه"توسط مدل  محیطگری، شناخت مقدماتی وضعیت  در مرحله غربال

  گردد. مدل مذکور با ادامه فرآیند ارزیابی تلفیق می کسب و "پاسخ -اثر -وضعیت -فشار

                                                                                                                                        
16. Screening & Scoping 

17. Assessment, Reporting & Decision making 
18. Monitoring 
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 چارچوب نظری پژوهش حاضر -(2شکل شماره )

 )منبع: نویسندگان(

باشند که منجر  نیروهای محرکه شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می

محرکه منجر نیروهای  سبک زندگی )سطح خاصی از نیاز و تقاضا( خواهند شد. به نوع خاصی از

نماید. تغییرات  زیست وارد می گردد که فشارهایی بر محیط ها و رفتارهایی می به بروز فعالیت

منجر هاست و  شامل افت کمیت یا کیفیت منابع و جاذب و ناشی از فشارزیست   وضعیت محیط

براین . بنا(Smeets & Weterings, 1999)گردد  میبه اثرات منفی بر سالمت انسان و اکوسیستم 

 باشد. ( می3)شماره باشیم. این مدل مطابق شکل  هایی مناسب می نیازمند پاسخ

 -وضعیت -فشار -نیروی محرکه"چرخه نتایج و دالیل مدل -(3) شکل شماره

 "پاسخ -اثر

 (Smeets and Weterings, 1999) 

ثرتر و ؤای مه پاسخ دهد. به تحقیق خاصیت تجزیه تحلیل کیفی می مدلاین استفاده از 

های مسائل و عوامل  ریشهبه  صحیح مدیریت منابع سرزمین، گذاری سیاستپایدارتر به منظور 

ها نیاز به  این پاسخ نیروی محرکه، فشار و وضعیت( باید داده شود. رتیب)به ت ناپایدار توسعه

. با هدد می را نمایش (، مراحل تحقیق4) شماره تری دارد. شکل ای با افق زمانی طوالنی برنامه

 ترین گام ارزیابی راهبردی محیط زیست است. گری، مهم مرحله غربالتوجه به این شکل، 

توجه دارد.  20مطالعات پایهتکمیل  و(SOE)  19زیست مراحل ابتدایی به شناخت وضعیت محیط

                                                                                                                                        
19. State of Environment (SOE) 
20. Baseline Studies 
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های زمانی و مکانی و  شامل مقیاسکه نماید  ثیرگذار را تشریح میأیابی، دامنه ت مرحله دامنه

کالن مدیریت سرزمین با  گذاری سیاستاهداف راهبردی مرتبط خواهد بود. در مرحله ارزیابی، 

گیری با توجه به  گردد. در مرحله تصمیم محرکه، فشار و وضعیت انجام می پاسخ به نیروی

شامل ، گردد. مرحله آخر بندی می ها اولویت مشی اجزای متغیر اکولوژیکی و اجتماعی، خط

 باشد. راهبردهای بهبود نظام پایش می

حکمرانی  گذاری مراحل مطالعه به منظور دستیابی به سیاست -(4شکل شماره )

 مدیریت پایدار منابع سرزمینصحیح 

 )منبع: نویسندگان(

 و قلمرو پژوهش محدوده. 2

ای است که پیرامون آن را ارتفاعات گرفته و رواناب سطحی به طور طبیعی  حوضه آبریز محدوده

ترین بخش حوضه به رودخانه، دریاچه و یا تاالب  در گودترین نقطه سطح آن انباشته و از پست

 تقسیم اصلی آبریز حوضهشش   به ایران کشور، رودها زهکشی الگوی به جهتو باشود.  کش می زه

 هامون، مرکزی، ارومیه، عمان، دریای و فارس خلیج، مازندران دریای: از ندا عبارت، که است شده

های آن،  حوضه آبریز ارومیه و زیرحوضه(. 134ص ،1390( )کاویانی راد،قوم)قره  سرخس

 تنها آبریز بستهحوضه آبریز ارومیه،  باشد. محدوده این پژوهش می(، 5) شماره مطابق شکل

ارتفاعات  کشی زه دائمی پذیرای که در انتهای خود به یک دریاچهباشد  می فالت ایران

 .رسیده است می

 گریغربال

 

 یابیدامنه

 ارزیابی

 

کشی از منابع  استخراج دالیل و نتایج بهره

 "DPSIR"سرزمین با مدل 

 های مورد نظرتعیین مقیاس

 هاو اهداف راهبردی در آن مقیاس

 گذاری کالن مدیریت سرزمین سیاست

 محرکه، فشار و وضعیتبرای پاسخ به نیروی 

 گیری تصمیم

 

 هاوضهحها برای زیرمشیبندی خطاولویت

 با توجه به اجزای متغیر اکولوژیکی و اجتماعی

 پایش

 

 رویکردهایی مناسب به منظور بهبود نظام پایش پیشنهاد
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 های آن حوضه آبریز ارومیه و زیرحوضه -(5شکل شماره )
 

 

 

 

 

 (1392، شرکت مدیریت منابع آب ایرانمنبع: )

 های پژوهش یافته. 3
رویه و نادرست از منابع  برداری بی گری شامل شناخت مقدماتی دالیل و نتایج بهره مرحله غربال

باشد. با آغاز نمودن بررسی  می "نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ"سرزمین با مدل 

بینی  اندازی روشنی پیش چرخه مدل از عامل اثر، برای آینده سرزمین تحت نظارت، چشم

باری به دنبال خواهد داشت.  خشک شدن دریاچه ارومیه در آینده نتایج فاجعهگردد.  نمی

بینی با توجه به وضع موجود این سرزمین و همچنین تجربه خشک شدن  پیامدهای قابل پیش

 به صحرای ون و سیحونحجیهای  رودخانه پس از منحرف نمودندریاچه آرال در شوروی سابق 

گونه خالصه  ، این(Brown, 2003)انجام شد  برای تولید انبوه پنبه 1960دهه در  که قوم قره

 ،اورزیپذیری معیشت و تشدید فقر و تنزل اقتصاد کش المللی، آسیب های بین تنش گردد: می

گسترش  جرائمافزایش ، مهاجرت و تخلیه روستاهاهای جمعیتی آشفته مانند  بیکاری و پویش

هدف  ،گویی به اثرات پاسخ .یاعتراضهای  ، تشدید جنبشزندگیها و کاهش امید به  بیماری

به باشد. هدف عمده، توجه  نمی، "پاسخ -اثر -وضعیت -فشار -نیروی محرکه"اصلی مدل 

 باشد.  به منظور اصالحات مدیریت منابع سرزمین می گذاری سیاستهای مسائل و  ریشه

زیست این سرزمین چنین  طمحی وضعیت موجود و آیندههای مرتبط با  ترین بخش مهم

ملی است، در حالی که  امنیت آبی کشور ایران در خطر جدی و در آستانه یک فاجعهباشد:  می

ارقام ، ای در کشور های منطقه صرف نظر از تفاوت. ستماترین منبع تمدن کشور  آب اصلی

آبی در سال های آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله تنش  متوسط سرانه آب کشور در سال

 شمسی خواهد بود 1415و ورود به حد کم آبی )مواجه با کمبود جدی آب( در سال  13۸5

پرجمعیت جهان، (. کسری آب زیرزمینی در بسیاری از کشورهای 13۸1)پوراصغر سنگاچین، 

حوضه آبریز ارومیه باالترین کسری . ای در حال گسترش و تا حد زیادی نامرئی است پدیده
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سه میلیارد متر مکعب تفاضل میزان تغذیه و میزان تخلیه( را در میان  مخزن )بیش از

خشک شدن دریاچه  (.13۸7)پوراصغر سنگاچین،  گانه کشور دارد های آبریز کالن شش حوضه

 ارومیه نشانه اضمحالل منابع آب زیرزمینی است.

آن افزایش  (انحراف معیارنوسانات )و  نسبت به گذشته کاهش دریاچه ارومیه ترازمیانگین 

این دو  همزمانی(، 6)شماره مطابق شکل  (.53، ص13۸7یافته است )رسولی و همکاران، 

کند و نشان از بازخور  آوری اکوسیستم را با دشواری رو به رو می پذیری و تاب رخداد، برگشت

 باشد. و روند قهقرایی سرزمین می 21مثبت

تراز آب دریاچه در گذشته (. مقایسه میانگین و انحراف معیار 6شکل شماره )

 )نمودار الف( و اکنون )نمودار ب(

 

 

 

 

 
 

 )منبع: نویسندگان(

  افزایشای و میانگین دما به ویژه در فصل تابستان  خانهلبا حذف این اکوسیستم آبی، اثر گ

کاسته شده  ویژه ایظرفیت گرم شونده از زمین و حرارت دفعیافته است. رطوبت نسبی، بارش، 

از دست محسوسی  ورهوای منطقه به ط در تعدیل آب ودریاچه های اقلیمی  انمندیتواست. 

باشد. با  می میوسن دوره آن دارای سازندهای تبخیری و حواشی چاله این. است رفته

 وزش در نتیجه با ند.ک پیدا می وسیعی رخنمون و کویر گنبدهای نمکی ،شدن دریاچه خشک

شد،  خاک و کویرزایی خواهد باعث مجاور منتقل و های زمین ها به نمک فصول مختلف، در بادها

بدین (. 29، ص1390باشد )نادرصفت،  شرقی مشهود می و جنوب که در سواحل شرقیچنان 

ترین فشارهای وارد بر  به مهمترتیب کانونی ریزگردساز در شمال غرب کشور پدیدار شده است. 

 ( اشاره شده است.1) شماره نگارهها و رفتارهای انسان( در  سرزمین )فعالیت

                                                                                                                                        
21. Positive Feedback 
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 انواع دخل و تصرف در آبریز ارومیه -(1نگاره شماره )

که با حذف جریان چرخشی آب، اولین عامل زوال پایداری و پویایی این  گذر شهید کالنتری: احداث میان

 اکوسیستم بوده است.

موجود در حوضه آبریز سد  104حجم آب قابل تنظیم سالیانه مجموع  رویه از منابع آب: برداشت بی

شرکت باشد ) برداری می باشد که بیش از نیمی از آن در حال بهره میلیارد مترمکعب می 4ارومیه، حدود 

شمال  ،امریکا ای مدیریت منابع آب در این در حالی است که، رویکرد سازه (.1392، مدیریت منابع آب ایران

آب  رویه به دلیل عدم تغذیه و تخلیه بی . (McCully, 1996)شدن است  در حال برچیدهاروپا و ژاپن 

بنابراین رقابت کشاورزان در  اند. های حاشیه دریاچه شور شده ها دچار بیالن منفی و چاه دشت ،زیرزمینی

ه بهای بلندمدت آن  هزینهو  استمدت، شدت یافته  برداری منابع محدود آب برای تأمین منافع کوتاه بهره

 خواهد شد. تحمیل جامعه

تبدیل اراضی اصیل کشاورزی به مسکونی، تبدیل مراتع به اراضی  ها و پوشش اراضی: تغییر کاربری

ها در استفاده  رقیب اصلی تاالبکشاورزی و اراضی دیم به آبی، موجب افزایش شدید مصرف آب شده است. 

ای دچار  های حاشیه دشت. استرویه کاربری کشاورزی بوده  عمدتاً توسعه بیی، های سطحی و زیرزمین از آب

ترین صنعت در  )پرمصرف تبدیلی کشور -غذاییصنایع رتبه یک اند. آذربایجان غربی  افت آب زیرزمینی شده

 باشد. بخش آب بر حسب واحد سطح( می

وضه حبه مفهوم آب مجازی در کشاورزی توجهی نگردیده و در نتیجه آب به بیرون تغییرالگوی کشت: 

، میوه های باغ به و جو مزارع گندمتبدیل (. 2۸-3۸، صص 13۸9)باغستانی و همکاران، صادر شده است 

مصرف آب را افزایش داده است. ، های سیب و زردآلو باغ به ها تاکستانافزایش کاشت یونجه و تبدیل 

وزارت را دارد ) (کمترین بازدهیزیادترین مصرف آب و )با  رتبه نخست تولید چغندرقندغربی،  یجانآذربا

 (.1390، جهاد کشاورزی

درصد  92سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران  وری آب: ضعف فناوری و پایین بودن شاخص بهره

 . (FAO, 2008) درصد است 30. پس بازده آبیاری رود به هدر می درصد آن 70است، که 

 شده است.مجاور  اراضی ریزگردها و شوری رسوبات، تشدید پیوستگیباعث از بین رفتن که  تراشی: نمک

 )منبع: نویسندگان(

 ( اشاره شده است.2) نگاره شمارهمنابع سرزمین در  تخریبهای  ترین نیرومحرکه به مهم
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 ارومیهعوامل محرک دخل و تصرف در آبریز  -(2نگاره شماره )

 6/2از حدود  رشد جمعیت در این حوضه از متوسط کشور باالتر وابعاد و شرایط رشد و اشتغال جمعیت: 

 (.1391رسیده است )مرکز آمار ایران، 1390به بیش از پنج میلیون نفر  در سال  1355میلیون نفر در سال 

های کافی و  گذاری ولت فاقد سرمایهدکه  در حالیاند،  رسیدهبه بزرگسالی  ،1360کودکان دوره پرزایی دهه

 ،های اقتصادی پس از انقالب و با شروع جنگ و تحریمباشد.  می های مناسب به منظور کارآفرینی ریزی برنامه

 های نسبی سرزمین )مانند صنایع و گردشگری(، مزیتبه سایر  و تکیه دولت به بخش کشاورزی افزایش یافت

در نتیجه، باشند.  رود و اطراف تبریز و ارومیه می د به زیرحوضه تلخهدوحرشد صنایع اغلب م توجهی شد. بی

سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده و متوسط اشتغال عمده منطقه در بخش کشاورزی بوده است. همچنین 

باشد )ورمزیاری و همکاران،  سرانه زمین کشاورزی و در نتیجه بیکاری پنهان و اشتغال غیرمولد باال می

فرهنگ (، 1391برداران )مرکز آمار ایران،  سوادی و متوسط سن باالی بهره کمبه عالوه  .(70-41، صص13۸9

 و دور از نوآوری نگه داشته است. سنتی را کشاورزانتولید 

مالکی به  نظام مالکیت اراضی، پس از اصالحات اراضی از بزرگ های بخش کشاورزی: تغییرات و ویژگی

کشاورزی غیرمشارکتی و قانون سیستم تولید محصول از بین رفت و یکپارچگی  .مالکی دگرگون شد خرده

، 13۸۸رویکردهای حمایتی )صادقی شهدانی و همکاران،  در ادامه،اراضی را خرد نمود. ارث، طی سه دهه، 

مدی میان آشکاف درافزایش سبب های کشاورزی،  های دولت در توزیع نهاده ( و یارانه73-100صص 

های  های کشاورزی، برای زمین گذاری برای افزایش بازده نهاده سرمایهگردید، زیرا  پا و بزرگ دهکشاورزان خر

تورم باال و نابرابری توزیع (. 34۸-359، صص 13۸6مالکان، مقرون به صرفه نبود )کوهپایی،  کوچک خرده

مانند یارانه،  های حمایتی دولت است. سیاست وری ین بودن بهرهیپادر نظام اقتصادی ایران، ناشی از  درآمد

است  و تنظیم بازار کننده و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان رساندن کاال و خدمات به مصرف برای

بدون  آن به عوامل تولید کشاورزیاعطای و  ها هدفمند نبودن نظام یارانه(. اما 117، ص 13۸6)کوهپایی، 

ضایعات و عدم امکان رقابت کشاورزی با  افزایش ،ها، فساد نظام توزیع ش هزینهموجب افزای وری، افزایش بهره

 گردد. می صنعت و خدمات

و  اش چیره نشده ایران هنوز بر بحران اقتصادی پسا انقالبیهای مشارکت در کشور ایران:  شرط نبود پیش

اند، از مدیریت و اقتدار سازمانی  مالکآنان که منابع کمیاب را )داری  در اقتصاد سرمایه طبقاترابطه نامتقارن 

شده ، به ایجاد امکانات نابرابر زندگی منجر (آنان که فاقد این منابع هستند وبرخوردارند و یا مهارت دارند 

در کشور ایران، قبل از دستیابی به درآمد نفتی، مشارکت رخ نداده  ،(Nomani & Behdad, 2006)است 

، 13۸۸لین،  )تریتکیه دولت به درآمدهای نفتی و  اقتصاد رانتیدر کشور، داری دولتی  نظام سرمایهاست. 

 دهد. گیری استفاده از منابع سرزمین را در انحصار دولت قرار می تصمیم (،57ص

زیستی و  های محیط هزینهلحاظ نشدن  برداری منابع آب: رویکردهای نادرست مدیریتی در بهره

 شده است.  ورانه باعث مصرف غیر بهره ین نظام مالیاتییکارایی پا آب وهای بازاری منابع  مالیات در قیمت

توسعه مخرب فیزیکی و  ابزاری و و احداث سد( و نگرش حفر چاه عمیق(تمرکز صرف بر رویکردهای تأمین 

 باشد. بر مدیریت منابع آب ایران حاکم می( 126، ص1390راد،  ای )کاویانی سازه

 )منبع: نویسندگان(

باشد. مسائل مرتبط با  متمرکز می های مهم و اهداف راهبردی ابی بر تعیین مقیاسی دامنه

 اثرگذار های خردتر مقیاسای تا  مقیاس فرامنطقهاز  در حوضه آبریز ارومیهتخریب سرزمین 

 متعددی دارد.های  گذاری مدیریت منابع این سرزمین مقیاس سیاست. بنابراین است
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ای دسترسی به  )چاهک( و ماهیت منطقه 22عنوان منبع و جاذب با توجه به اهمیت آب به

(، 13۸۸، میدوس و همکارانمنابع آب شیرین در آبخیزها، مقیاس جغرافیای طبیعی آب )

واحدهای جغرافیای  ترین سطح برای مدیریت یکپارچه منابع آب، مناسب باشد. مقیاس اصلی می

 در 24ها زیرحوضه )چاله اصلی( و 23ارومیهحوضه آبریز  باشد. طبیعی آب )آبریز و آبخیز( می

 .اند اکولوژیکی دریاچه منطبق حریمبر  9و  4ی ها زیرحوضه ( نمایان است.7شکل شماره )

 های موجود در حوضه آبریز ارومیه زیرحوضه -(7شکل شماره )

 (1392، شرکت مدیریت منابع آب ایران)منبع: 

منابع سرزمین تحت  پایدار اهداف راهبردی مدیریتمراتب  سلسله(، 3) نگاره شمارهدر 

 های مربوط بیان شده است. نظارت به همراه مقیاس

 گذاری مدیریت منابع سرزمین اهداف سیاست -(3نگاره شماره )
 ها پاسخ به فشار و وضعیت پاسخ به نیرومحرکه اهداف

 سال( 15ها و حریم اکولوژیکی ) زیرحوضه ساله( 25ارومیه )حوضه آبریز  مقیاس

 )منبع: نویسندگان(

پاسخ به وضعیت، فشار و  گذاری کالن مدیریت سرزمین برای سیاستمرحله ارزیابی شامل 

گیری و پایش به عنوان  له تصمیمحله، پس از مرحاست. نتایج نهایی این مرمحرکه  نیروی

 ارائه خواهد گردید.های نهایی در جداولی  یافته

اجزای با توجه به  ها وضهحزیرها برای  مشی بندی خط گیری شامل اولویت مرحله تصمیم

و سپس خالصه اکولوژیکی و اجتماعی( متغیرهای ) مرتبط با تخریب سرزمین متغیر توصیفی

و  سازی متغیرها )مقدار یا نسبت ها با استفاده از نقشه وضهحزیر باشد. میها  مشی نمودن خط

                                                                                                                                        
22. Source & Sink 

23. Urmia basin 
24. Sub basin 
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بدین شرح  اکولوژیکی ترین متغیرهای اند. مهم درصد حضور آنها در واحد سطح( مقایسه گردیده

ها، سطح آب  باشد: شیب متوسط، فرسایش متوسط، دبی و مجموع آورد ساالنه رودخانه می

بدین نیز اجتماعی  ترین متغیرهای مهمزیرزمینی، جهت وزش باد و موقعیت اراضی شورشده. 

، (صنعتی -داری، شهری مرتع)کشاورزی،  ها کاربریها، درصد مساحت  تعداد چاهباشد:   شرح می

 مراتب جمعیت شهری، موقعیت روستاها. سلسله

مشی  بندی آنها به منظور خط درصد شیب متوسط مقایسه و اولویتها از نظر  زیرحوضه

 باشد.  ( می4آبخیزداری با تاکید بر آبخوانداری مطابق نگاره شماره )

 ها شیب متوسط زیرحوضه -(4نگاره شماره )
 درصد شیب متوسط شماره زیرحوضه

3 29/19 

6 00/19 

1 ۸0/17 

۸ 47/15 

5 73/14 

2 56/13 

7 47/12 

 )منبع: نویسندگان(

برای  بندی آنهااز نظر میانگین وزنی طبقات فرسایش به منظور اولویت ها مقایسه زیرحوضه

، 7، ۸،2ها، از راست به چپ به صورت دره -احیای حریم رودحفاظت آب و خاک و مشی خط

 است نمایان ( طبقات فرسایش۸باشد. در شکل شماره )می 5، 6، 3،1

 هاطبقات فرسایش و زیرحوضه -(٨شکل شماره )

 (13۸0ها و مراتع،  سازمان جنگلمنبع: )
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 تأثیر با توجه بهباشد.  جنوبی و شرقی مشهودتر میهای  در زیرحوضه زارها گسترش شوره

تحت  ها سیبری و بادهای مرطوب دریای سیاه(، این زیرحوضه)بادهای سرد شمالی و غالب  باد

ای اصالح، تعدیل و ه ، باید در برنامهاراضی کشاورزی شور شدهباشند.  تأثیر گرد و غبار نمکی می

شاورزان این نواحی باید بنابراین اهالی و ک ها به طور جدی، مورد توجه قرار گیرند. تغییر کاربری

ها  دریاچه و تاالبحاشیه نواحی  ، آموزشی، مشارکتی قرار گیرند.های حمایتی در اولویت برنامه

مند بسترسازی اشتغال نیاز معیشت اهالی آنها به دلیل شور شدن اراضی از دست رفته است، که

دمات و گردشگری( های نسبی منطقه )تجارت، صنعت، خ و درآمدزایی با توجه به سایر مزیت

های سازگار تجاری اهالی  هاست. فعالیت باشند. این امر منوط به احیای دریاچه و تاالب می

های متناسب گردشگری و ایجاد مشاغل مربوط به حفاظت و حراست از  ، فعالیتدریاچه حاشیه

ا (، ب9مطابق شکل ) .تواند منابع درآمد و معیشت جدیدی باشد ، میطبیعت و تنوع زیستی

های  آسیب ت تأثیرحت روستاهاتوجه به تراکم زیاد روستاها در بخش جنوبی کشاورزان این 

به از راست به چپ  ذکرشدههای  مشی خطمجموع ها برای  اولویت زیرحوضه .جدی خواهند بود

 باشد. می 7، 2، 3، ۸، 6، 5، 1 صورت

 هاروستاهای مجاور پهنه اکولوژیکی دریاچه و تاالب - (9شماره ) شکل

 (13۸0ها و مراتع،  )منبع: سازمان جنگل
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ها و جزایر، نیازمند آن است که  مشی آبرسانی به تاالب ای خطها بر بندی زیرحوضه اولویت

 دبیکدام رودخانه حجم باالتری داشته است. بنابراین باید  شده از دریاچه، از  آب دریغبدانیم 

 باشد.  ناقص می بسیار این زمینه اطالعات و آمار مشابه مقایسه شود. در ها، در دو سال رودخانه

ها  ماهانه ایستگاه انتهایی رودخانه تغییرات دبی متوسط محدود مربوط به اطالعاتبررسی 

های مهم هیدرومتری  آبدهی ساالنه در ایستگاهو ( 1392کت مدیریت منابع آب ایران، )شر

در شرایط کنونی، دهد که  ، نشان می(13۸1یکم،  ریز دریاچه ارومیه )مهندسین مشاورحوضه آب

ه ک( 3)زیرحوضه باراندوز  باشد، به جز رودخانه ها صفر می ضهورودی به دریاچه در اغلب زیرحو

سازی نواحی  زندهاقدام باز ترین بر این اساس مهم د.رسان هنوز هم اندکی آب به دریاچه می

گردیده  تبدیلزاری کامل  به شوره اکنون است که همدریاچه  و جنوب شرقی تاالبی جنوب

شهرچای و باراندوزچای توجه نمود. زوالچای، نازلوچای،  در اولویت بعد باید به زیرحوضه .است

 باشد.  می 7و  2، ۸، 5، 6، 3، 1مشی مذکور، به صورت  ها برای خط بنابراین اولویت زیرحوضه

برداری از وضعیت  باشد. حتی نمونه ناقص می زمینیو سطح آب زیرها  آمار تعداد چاه

های  سطح آب زیرزمینی به ویژه در دشت .باشد در دسترس نمیها  های بسیاری از زیرحوضه چاه

و  و آذرشهر( مراغههای شرقی )تبریز، عجب شیر،  )ارومیه و سلماس(، همچنین در دشتغربی 

)سکوتی های جنوبی )میاندوآب، مهاباد و نقده( دچار افت شده است  تا حدی کمتر دشت

مشی  خط برایها  (. بنابراین حدود تقریبی اولویت زیرحوضه1390اسکویی و همکاران، 

های  های تقویت آب یابی طرح مکانها و  قناتتوسعه و احیای  ها، ساماندهی وضعیت چاه

  .7و  6، 5، 1، ۸، 2 ،3 :باشد میچنین مصنوعی  زیرزمینی و تغذیه

ها  اولویت زیرحوضه های اصلی حوضه آبریز ارومیه را نمایش داده است. ( کاربری10شکل )

تکمیل اطالعات مالکیت اراضی، ساماندهی  مشیبرای خطاز نظر درصد کاربری کشاورزی، 

، 6، 5 به صورت مشارکتی های کشاورزی، اصالح الگوی کشت و ترویج کشاورزی نهادهمدیریت 

اراضی کشت آبی، به منظور  ها از نظر درصد اولویت زیرحوضهد. باش می 7، ۸، 2، 3، 1

کشت آبی در اراضی فاقد توان،  محدود نمودنوری آبیاری و  افزایش بهرهبندی آنها برای  اولویت

مرتعی، به  ها از نظر درصد اراضی زیرحوضه اولویت باشد. می 1، 5، ۸، 7، 6، 2، 3به صورت 

 5، 6، 1، 3، 2، ۸، 7دیده به صورت  حفاظت و احیای مراتع آسیببرای ها بندی آن منظور اولویت

 است.

  یههای اصلی حوضه آبریز اروم نمایش کاربری -(10شماره )شکل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
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 (13۸0ها و مراتع،  )منبع: سازمان جنگل

صنعتی  -ری شهریو مساحت کارب مراتب جمعیت شهری لهها از نظر سلس اولویت زیرحوضه

، های تصفیه فاضالب مرکزی های ایجاد سیستم برای برنامهها بندی آن به منظور اولویت

نگاره  باشد. می 7و  6، 5، ۸، 1، 3، 2به صورت  ،مجدد از آب بازگردانی، بازیافت و استفاده

را   مراتب جمعیت شهری لهسلسصنعتی و  -(، مساحت کاربری شهری11شکل ) ( و5)شماره 

 دهد. نمایش می

صنعتی و جمعیت شهری در  -مساحت کاربری شهری -(5نگاره شماره )

 ها  زیرحوضه
 اولویت جمعیت شهری صنعتی-مساحت شهری زیرحوضه

2 2323۸6270 23۸01۸2 1 

3 ۸6075924 516۸۸3 2 

1 4064۸917 29725۸ 3 

۸ 29356065 33233 4 

5 261۸6433 210161 6 

6 19040210 202972 7 

7 26594۸37 517۸6 5 

 (1391)منبع: مرکز آمار ایران، 
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 های شهری مراتب جمعیت پهنه سلسله -(11) شماره شکل

 ایران()منبع: نویسندگان با استفاده از اطالعات مرکز آمار 

ها و اطالعات مربوط به  رحله پایش نیازمند بازنگری رویکردها و تکمیل نمودن دادهم

بسیاری از  است. در شرایط قهقرایی موجود، قطعاً حوضه آبریزمتغیرهای سرزمین در 

شده مربوط به مصب  گیری های اندازه دبی .اند ها گذشته های پایداری سرزمین از آستانه شاخص

سنجش میزان آب ورودی به دریاچه، به منظور  باشند، در حالی که به دریاچه نمیها  رودخانه

ها و  ضعف و کمبود دادهها به دریاچه انجام شود.  رودخانهگیری در محل مصب  باید اندازه

مستندسازی و  ، بلکه سایر متغیرها نیز نیاز بهباشد اطالعات تنها مربوط به منابع آب نمی

. بنابراین پایش درشت مقیاس و استفاده رندبه صورت بلندمدت و مداوم دا روزرسانی اطالعات به

 بر پایهزیستی  های محیط آستانهزیست و  از حدود تغییرات قابل قبول تغییرات وضعیت محیط

کمرانی خوب و مدیریت پایدار منابع این ح گذاری نهایی سیاست شود. ظرفیت برد پیشنهاد می

نگاره ها در  پاسخ به وضعیت و فشار همراه با اولویت زیرحوضه های مشی به صورت خطسرزمین 

( 7) نگاره شمارههای پاسخ به نیروهای محرکه برای کل آبریز ارومیه در  مشی ( و خط6) شماره

 است. گردیده ارائه
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های حکمرانی و مدیریت پایدار منابع سرزمین با  مشی خط – (6نگاره شماره )

 و حریم اکولوژیکی دریاچه ارومیهها  ساله در زیرحوضه 15افق 

 هاحوضهاولویت زیر هامشیخط مقیاس 

چه
ریا

 د
ی

یک
وژ

کول
م ا

ری
 ح

ت
عی

وض
 

  7-  2 -۸ -5 -6 -3 -1 با اولویت آبرسانی از سدهادریاچه  حریم اکولوژیکی سازی باززنده

هـای غیرمجـاز و غیراصـولی )استحصـال نمـک،       جلوگیری از فعالیـت 

ریزی جامع گردشگری سبز،  حفر چاه(، برنامه وساز، کشاورزی و ساخت

پـرورش آرتیمیـا و   ها و حریم اکولـوژیکی و   ریزی حفاظت تاالب برنامه

 مشارکت مردمیصادرات آن با 

حریم اکولوژیکی کـه تقریبـا   

ــر زیر  9و  4هــای حوضــهب

 منطبق است.

ضه
حو

یر
س ز

قیا
ر م

 د
ن

می
رز

 س
 بر

رد
 وا

ی
ها

شار
ف

 
 ها

 7 -2 -5 -۸ -1 -6 -3 عملیات آبخیزداری با تاکید بر آبخوانداری 

ها و  ههای زیرزمینی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چا تقویت آب

 ها  ی قناتاحیا
3- 2- ۸- 1- 5- 6- 7 

 5 -6 -1 -3 -7 -2 -۸ ها  دره -حفاظت آب و خاک و حریم رود

 5 -6 -1 -3 -2 -۸ -7 حفاظت و احیای مراتع آسیب دیده 

های شهری و صنعتی در فرآیند تولید و  بازیافت و بازگردانی پساب

 مصرف 
2- 3- 1- ۸- 5- 6- 7 

های کشاورزی و اصالح  کشاورزی مشارکتی، ساماندهی مدیریت نهاده

 الگوی کشت 
5- 6- 1- 3- 2- ۸- 7 

وری آبیاری و محدود نمودن کشت آبی در اراضی فاقد  افزایش بهره

 توان  
3- 2- 6 - 7- ۸- 5- 1 

تکمیل اطالعات مالکیت اراضی، کارآفرینی محدود نمودن کشاورزی، 

و انتقال نیروی کار مازاد به سایر  های غیر کشاورزی اقتصاددر بخش

 نسبی  های دارای مزیتبخش

1- 5- 6- ۸- 3- 2- 7 
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های حکمرانی و مدیریت پایدار منابع سرزمین با افق مشی خط -(7نگاره شماره )

 ساله در مقیاس حوضه آبریز ارومیه 25
 هامشیخط راهبرد

بازنگری رشد جمعیت 

 آمایش سرزمین در

با توجه به توان اکولوژیک و ظرفیت برد منابع شناسایی مناطق مستعد و نامناسب رشد 

 مفقوده پایداری منابع آب زیرزمینیطبیعی به ویژه حلقه 

اصالحات اقتصادی 

گیری تصمیم برای

 مشارکتی

گیری استفاده  پیشرفته نمودن نظام مالیاتی و کاهش تمرکز بر درآمدهای نفتی تصمیم

 ای  رشته بین متخصصنخبگان  با همکاری از منابع سرزمین

های تدوین سیاست

پشتوانه  دارای

 عملیاتی در بخش آب

با رویکرد حفاظت و تخصیص  آبخیزهای حوضهمنابع آب در  مدیریت به هم پیوسته

لحاظ  تمرکز بیشتر بر -از رویکرد سدسازی و حفر چاهبهینه آب بین مصارف و اجتناب 

 -ها از هر سدتاالب تعیین دقیق حقابه -آب های محیط زیست در قیمتنمودن ارزش

 آب کشاورزی حسابداری دقیق عرضه

اصالحات نظام 

 کشاورزی 

 و بازبینی جدی در 

 مفاهیم خودکفایی 

 و امنیت غذایی

موقعیت با توجه به  امنیت غذایی با خودکفایی در تولید انواع محصوالت کشاورزی

، تفکری نادرست است. آموزش یکپارچه، در کمربند خشک جهان جغرافیایی ایران

های کشاورزی به ویژه ارایی نهادهبهینه نمودن ک -مشارکتی و تعاونی نمودن تولید

اصالح الگوی کشت و تجارت آب  -تعدیل و محدود نمودن کاربری کشاورزی -آبیاری

به جای  برمحصوالت آب واردات افزایش کاهش سهم آب بخش کشاورزی ومجازی )

 (.تولید داخلی آنها

 بهبود نظام پایش
تغییرات وضعیت محیط  قبول مقیاس و تعیین حدود قابل کارگیری پایش درشتبه

 زیست 

 )منبع: نویسندگان(

 رجامف

باشد که از آستانه  زایی قرن اخیر خاورمیانه می ترین رخداد بیابان پیدایش کویر ارومیه بزرگ

های  در حوضه بر منابع سرزمین . مدیریت و حکمرانی نادرستاست هزاره سوم آغاز گردیده

ها باشد،  ها و تاالب تواند به شکل خشک شدن دریاچه که نتایج قابل مشاهده آن می آبریز

پیامدهایی غیر قابل جبران بر ابعاد مختلف سرزمین )اعم از اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی 

و مدیریت پایدار سرزمین نیازمند پایبندی  خوب و امنیت ملی( خواهد داشت. تحقق حکمرانی

توان محیط باشد. نمیدر همه ابعاد آن می نگر توسعه پایدار و رشد فراگیربه چارچوب کل

رشد اقتصادی و به دیگر سخن، زیست سالمی داشت، آنگاه که اقتصاد یک جامعه بیمار است. 

، پویایی جامعه و حفظ امنیت سرزمین به ویژه در هادرآمدی مناسب و پایدار برای همه نسل

، شناسایی عوامل اولیه و ثانویه باشد. از سوی دیگرمی بلندمدت وابسته به سالمت محیط زیست
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مراتب  تخریب سرزمین و درک روند نابودی منابع طبیعی نیازمند بررسی و شناخت سلسله

  اجتماعی و شیوه مدیریت مسبب تخریب است. -عوامل علت و معلولی اقتصادی

بحران آب حوضه آبریز ارومیه و اضمحالل دریاچه ارومیه، طی یک سال به وجود نیامده 

ها، رفتارها و  باشد. کویرزایی ارومیه، نتیجه نگرشبنابراین در زمانی کوتاه قابل جبران نمی است،

 موجود ناشی ازوضعیتی  باشد. های اخیر می های انسان حاکم بر آن سرزمین طی دهه فعالیت

موانع و راهکارهای  برداری از منابع سرزمین هستند. بهره شیوه مدیریت و نحوه مربوط به مسائل

سرزمین را باید در تغییر و این گیری صحیح برای استفاده از منابع  مدیریت پایدار و تصمیم

  ها و رفتارهای انسان جستجو نمود. ها، رویکردها و به تبع آن فعالیت اصالح نگرش

 -نیروی محرکه"زیست و تلفیق آن با مدل  محیط راهبردی این پژوهش در قالب ارزیابی

کالن مدیریت منابع سرزمین در مقیاس  گذاری سیاستسعی بر  "سخپا -اثر -وضعیت -فشار

حوضه آبریز ارومیه داشته است. نقطه قوت و مزیت اصلی این پژوهش، استفاده همزمان از دو 

 "پاسخ -اثر -وضعیت -فشار -نیروی محرکه"رویکرد ارزیابی راهبردی محیط زیست و مدل 

راه را برای پیشنهاد  ،گذاری سیاستلی در امر قوی نظری و عم باشد که به دلیل پشتوانه می

بندی  مزیت دیگر این مطالعه اولویت های مورد نظر هموار و روشن نموده است. مشی خط

 باشد. می اکولوژیکی و اجتماعی ها با توجه به اجزای متغیر وضهحبرای زیرها  مشی خط

 شده در ابتدای حمطر ال اساسیؤبه دو سگیری الزم است که  بندی نتیجه به عنوان جمع

 پژوهش پاسخ دهیم: 

برداری از منابع  بهرهدر  ناپایدارمدیریت دالیل و نتایج حکمرانی نادرست و سؤال اول:  -

 حوضه آبریز ارومیه چیست؟  سرزمین

نیروهای محرکه و مولد فشار بر منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه شامل موارد زیر بوده 

های بخش کشاورزی، نبود  رشد و اشتغال جمعیت، تغییرات و ویژگیاست: ابعاد و شرایط 

های مشارکت در کشور ایران و رویکردهای نادرست مدیریتی در استفاده از منابع  شرط پیش

گذر،  ها و رفتارهای انسان بدین شرح است: احداث میان ترین فشارهای ناشی از فعالیت آب. مهم

از حد از منابع آب زیرزمینی، تغییر پوشش اراضی رویه و برداشت بیش  های بی سدسازی

ویژه تبدیل مراتع به کاربری کشاوری(، تغییر الگوی کشت به سمت مصرف آب بیشتر، ضعف  )به

اصولی نمک. همه این عوامل اولیه )نیروهای محرکه( و  رویه و غیر برداری بی بازده آبیاری و بهره

های مثبت بر وضعیت اکوسیستم دریاچه ارومیه و ثانویه )فشارها( منجر به چیره شدن بازخور

 در نتیجه خشک شدن آن گردیده است. 
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و مدیریت پایدار منابع این سرزمین  خوبهای کالن حکمرانی  مشی خطسؤال دوم:  -

 چگونه باید باشد؟

ساله در حوضه  25ها با افق  مشی ترین خط مهمرکه، حدر راستای پاسخگویی به نیروهای م

 :باشد چنین می هآبریز ارومی

با توجه به توان اکولوژیک و ظرفیت برد منابع شناسایی مناطق مستعد و نامناسب رشد 

، استقرار نظام مالیاتی پیشرفته و کاهش طبیعی با توجه ویژه به پایداری منابع آب زیرزمینی

 آبخیزهای  وضهتمرکز بر درآمدهای نفتی، استقرار نظام مدیریت به هم پیوسته منابع آب در ح

گذاری صحیح و حسابداری دقیق عرضه آب  با تمرکز بر رویکردهای حفاظتی )مانند قیمت

ویژه در بخش کشاورزی( و تخصیص بهینه آب بین مصارف، تجدید نظر جدی در رویکرد  به

ای در مدیریت منابع آب، بازبینی مفاهیم خودکفایی و امنیت غذایی  توسعه فیزیکی و سازه

نمودن کشاورزی، اصالح الگوی کشت، بهینه نمودن کیفیت و کارایی  )همراه با مشارکتی

های کشاورزی به ویژه آب، توجه جدی به مقوله تجارت آب مجازی توسط  استفاده از نهاده

 بر به کشور(، بهبود نظام پایش با رویکردهای به روز. واردات محصوالت کشاورزی آب

ترین  مهمابع سرزمین و وضعیت آن، در راستای پاسخگویی به فشارهای وارد بر من

 :باشد چنین می ها و حریم اکولوژیکی دریاچه ارومیهزیرحوضه ساله در 15ها با افق  مشی خط

های معیشتی فعال کردن گزینهها و ها و اصالح فعالیتها و تعدیل کاربریاحیای تاالب

های غیر مجاز از منابع داری و حذف برداشت آبرسانی به دریاچه از سدها، آبخوانجایگزین، 

سطحی و زیرزمینی، محدود نمودن کشاورزی و حذف آن از اراضی فاقد توان، بازیافت، 

های غیر های شهری و صنعتی، ایجاد اشتغال در بخش مجدد از پساب بازگردانی و استفاده

 کشاورزی اقتصاد.

در افق زمانی ابتدا ها باید  ریزی ها و برنامه گذاری سرمایهالزم به ذکر است که تمرکز عمده 

 توان گفت تردید می باشد. بی ساله( 15) مدت میان در افق زمانی و سپس ساله( 25) بلندمدت

مدیریت منابع کمرانی و در طرح نقشه هدایت حتواند  میاین مطالعه  های اولویت ها و مشی خط

ای آینده از جمله برنامه ه گذاری به ویژه در قالب سیاست ،این سرزمین به مسیر توسعه پایدار

  اثربخش باشد.ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به صورتی جدی 
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 منابع فارسی
 .14 -13 ص، ص13۸6، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، گذاری عمومی در ایران سیاست(، 13۸6) اشتریان، کیومرث

 أشناسی و منش های رسوب ویژگی" (،1392شهرابی ) و مصطفی محمدیعلی  ،حسینی شاهمجید  ،امینی، عبدالحسین

 .57-6۸ صص ،74، شماره فصلنامه علوم زمین، "های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کالنتری نهشته

کاربرد مفهوم آب "(، 13۸9زارع مهرجردی و حبیبه شرافتمند )محمدرضا مهرابی بشرآبادی، حسین  ،اکبر باغستانی، علی

 .2۸-3۸ ص، ص1، سال ششم، شماره مجله تحقیقات منابع آب ایران، "ی در مدیریت منابع آب ایرانمجاز

های توسعه شهری براساس تفکر  تدوین چارچوب ارزیابی راهبردی محیط زیست طرح(، 1392پریور، پرستو )

اهداف ارزیابی  آوری عمومی شهر تهران جهت بسط چارچوب معیارها و )مطالعه موردی: سنجش تاب ،آوری تاب

 ، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.رساله برای اخذ درجه دکتری ،های توسعه شهری تهران( راهبردی طرح

ریزی و نظارت  مجله معاونت برنامه، "نگاهی به وضعیت منابع آب در ایران و جهان"(، 13۸7پوراصغر سنگاچین، فرزام )

 .273، شماره راهبردی ریاست جمهوری

و  67های  ، شمارهمجله برنامه و بودجه، "های مدیریت منابع آب کشور بررسی چالش"(، 13۸1ر سنگاچین، فرزام )پوراصغ

6۸. 

و پایش  SARIMAهای  بینی آن با استفاده از مدل سازی بارش و پیش مدل"(، 13۸6) نادرپروین زهرا و  زاده، حجازی

، حقیقات جغرافیایینشریه ت، "ز دریاچه ارومیهدر حوضه آبری PDRIو نمایه  BMIخشکسالی به کمک شاخص 

 .97-124 ص، ص22شماره 

-70ص ، صچاپ اول ،خیرخواهان جعفرترجمه ، نفتی های رونق و نفتی های دولت: فراوانی معمای(، 13۸۸)لین، کارل  تری

1. 

ترجمه ، کاربری زمینریزی  اصول اکولوژی سیمای سرزمین در معماری سرزمین و برنامه(، 13۸6درامستاد و همکاران )

 ادبستان، چاپ اول. -فرود آذری دهکردی، انتشارات اتحاد

ترین رخداد  ، بزرگ"پیدایش کویر ارومیه"(، 1390کریمی )علی عباسی و حمیدرضا سیداخالقی، سیدجعفر درویش، محمد و 

 .7-9 ص، ص۸9، شماره عفصلنامه جنگل و مرت ،"زایی قرن در ایران بیابان

 III:دریاچه ارومیه، فاز لیمنولوژیو پالئو لیمنولوژیگزارش (، 1390) محمدیعلی  و جواد ،خاتونی شیروید

 .120شناسی کشور، ص  ، سازمان زمینپالئوژئوگرافیی، پالئواکولوژ الئوکلیماتولوژی،پ

دریاچه : هیدروشیمی IVدریاچه ارومیه، فاز  لیمنولوژیو پالئو لیمنولوژیگزارش (، 1390جواد ) خاتونی، شیروید

 .۸0 صشناسی کشور،  سازمان زمین ارومیه،

ارومیه با پردازش تصاویر   های سطح آب دریاچه پایش نوسان"(، 13۸7جهانبخش )سعید عباسیان و شیرزاد اکبر و  رسولی، علی

 .53، ص 57، شماره فصلنامه مدرس علوم انسانی، "ای ای و چندزمانه ای چندسنجه ماهواره

های توسعه مناطق کالن شهری از دیدگاه  ارزیابی استراتژی"(، 13۸7پور ) رکنیمهرداد پور و  برکر ناصرفیعیان، مجتبی و 

فصلنامه ، "توسعه پایدار )بر مبنای مدل ارزیابی راهبردی محیط زیست(، نمونه موردی: برنامه مجموعه شهری تهران

 .7 -1۸ ص. ص19، شماره مدیریت شهری
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 بر توزیع اقتصاد دولت در گری تصدی و نقش حاکمیتی اثرات"(، 13۸۸قلیچ )وهاب نادری و کامران  ،صادقی شاهدانی، مهدی

 .73-10 ص، ص4، سال ششم، شماره فصلنامه اقتصاد مقداری، "ایران( مطالعه موردی )ARDL روش به درآمد

مردم، برای  ها، برای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه )حفظ تاالب(، 13۸9، )سازمان حفاظت محیط زیست

 طبیعت(.

 .13۸0، های کاربری اراضی حوضه آبریز ارومیه فایل نقشهها و مراتع،  سازمان جنگل

کاربرد زمین آمار برای بررسی تغییرات (، 1390جباری، و محمدحسین مهدیان )علی  ،پی عبدالنبی کاله ،سکوتی اسکویی، رضا

 -رومیها ،ثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستأو ت همایش ملی تغییر اقلیم ،شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه

 .و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی کشاورزیمرکز تحقیقات 

های  سامانه مدیریت کالن طرحمعاونت طرح و توسعه،  ،مشخصات سدهای ایران(، 1392) شرکت مدیریت منابع آب ایران

 .اجرایی توسعه منابع آب

ها برای حکمرانی پایدار منابع آبی مشترک )مطالعه  بازی ۀرهنمودهای نظری"(، 1392محمدی ) ملکبهرام صفایی، امیر و 

، شماره 40، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، دوره شناسی مجله محیط، "موردی: مناقشه آبی دریاچه ارومیه(

 .121 -13۸ ص، ص1

 .17۸، شماره 17، سال ماهنامه تدبیر، "حکمرانی خوب؛ مفهومی نو در مدیریت شهری"(، 13۸5) مهدیصانعی، 

ی امنیت زیست محیطی و توسعه پایدار، مطالعه موردی: دریاچه ارومیه، ژئوپلتیک(، نسبت 1390بهار راد، مراد ) کاویانی

 .115-147 ص، ص51 ، سال چهاردهم، شماره اول، شماره مسلسلفصلنامه مطالعات راهبردی

 .124-360 ص، چاپ یازدهم، صدانشگاه تهران و چاپ انتشارات سسهؤم ،اصول اقتصاد کشاورزی (،13۸6) جیدکوهپایی، م

مطالعات پالئولیمنولوژی و علل کاهش ناگهانی تراز آب دریاچه "(، 1390محمدی )علی درویشی خاتونی و جواد  ،لک، راضیه

 .343-35۸ص ص، 4، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، سال هفتم، شماره کاربردیشناسی  فصلنامه زمین، "ارومیه

های تهیه شده  گذاری هولوسن دریاچه ارومیه براساس مطالعه مغزه بررسی تاریخچه رسوب(، 13۸4محمدی، علی )

 .123-127 صدانشکده علوم دانشگاه تهران، ص نامه کارشناسی ارشد، پایان، در مسیر بزرگراه شهید کالنتری

گذاری هولوسن دریاچه ارومیه براساس  بررسی تاریخچه رسوب"(، 13۸9) لک راضیهخاتونی،  درویشیجواد  ،لیمحمدی، ع

 .بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، "های رسوبی تهیه شده از جنوب غرب دریاچه مطالعه مغزه

مجموعه مقاالت همایش میانگذر دریاچه ارومیه ، "آبخیز آنمروری بر مطالعات دریاچه ارومیه و "(، 13۸1مخدوم، مجید )

 .7-19ص ، دانشگاه تهران، صزیست و محیط

 .1390گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن (، 1391مرکز آمار ایران )

لی عترجمه ، به هنگام شده پس از سی سال -های رشد محدودیت، (13۸۸)دنیز مدوس راندرز یورگن و  ،میدوس، دونال

 ریزی. سسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهؤحبیبی و فرزام پوراصغر سنگاچین، انتشارات م

 .133ص  ،27، شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،"ژئواکونومیک ایران در منطقه خاورمیانه"(، 13۸6مینایی، مهدی )

دانشنامه ، "ثیر آن در اکوسیستم این منطقهأارومیه و تهای ژئومورفولوژیکی دریاچه  ویژگی"(، 1390نادرصفت، محمدحسین )

 .23-32ص ، ص۸2، واحد علوم و تحقیقات، شماره جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی

، و مطالعات استراتژیک خاورمیانه های علمی مرکز پژوهش، انتشارات بحران آب در خاورمیانه(، 137۸نهازی، غالمحسین )

 وزارت امور خارجه.

http://daminfo.wrm.ir/
http://daminfo.wrm.ir/
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 بر ایران با تأکید غرب شمال منطقه در کشاورزی آفرینی اشتغال"(، 13۸9کالنتری )خلیل زاده و  جاللمحمد  ،حجتورمزیاری، 

 .41-70ص ، ص63 شمارهاسالمی،  شورای های مجلس مرکز پژوهش، مجله مجلس و پژوهش، "باغبانی زیربخش

ریزی،  فناوری اطالعات معاونت امور برنامه ، دفتر آمار وآمارنامه محصوالت کشاورزی(، 1390وزارت جهاد کشاورزی )
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