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 چکیده
و  یآبد  کدم مربدو  بده الگوهدای سدازگاری بدا       راهبردهدای  یبندد  تیاولوو  راهبرددوین هدف اصلی این پژوهش، ت

است. این تحقیدق از نردر    QSPMو تکنیک  SWOTارومیه با استفاده از روش  دریاچۀآبخیز  حوضۀخشکسالی در 
 یهدا  داده. بدین منردور بدا اسدتفاده از    شود یمتحلیلی محسوب  -ماهیت کاربردی و از نرر روش مطالعه، توصیفی

 یهدا  تیوضع، راهبردهایی برای آمده دست بهنتایج  ۀبرپایو  مشخص شده SWOTمدل  ۀابعاد چهارگان ،آمده دست به
یدک از راهبردهدا بدا اسدتفاده از      هر QSPMی کمّ یزیر برنامهنهایت با استفاده از ماتریس  و در شدمختلف تعیین 

و خداریی  از مداتریس ارزیدابی عوامدا داخلدی      آمده دست به ةد. نتایج نمرشچندگانه ارزیابی و سنجش  یها مؤلفه
در  راهبردهایعواما داخلی و خاریی، وضعیت کلی  یها سیماتراست. تحلیا همزمان  776/2و  394/0ترتیب  به

یعندی راهبردهدای    WO یهدا  راهبدرد و خشکسدالی را در حالدت    یآبد  کدم برای الگوی سازگاری با  شده گرفته نرر
، اعمدال  شدده  نیتددو از بدین راهبردهدای   کده  ی راهبردها نشان داد شان داد. همچنین سنجش کمّن کارانه محافره

مددیریت یدامع    اری میتصم ۀسامان و استقرارطراحی  براساسمدیریت یکپارچه با اصالح ساختار تقسیمات کشوری 
حفاظدت اکولوییدک    ۀامد برن یو ایدرا محور با استفاده از مطالعه  ( و اعمال مدیریت اکوسیستمWO1آبخیز ) حوضۀ

دارای بیشترین یذابیت و راهبرد مناسب بدرای   59/5و  36/6 ترتیب بهنمره  بیشترین( با داشتن WO2پارک ملی )
آب از  استقرار بدازار ارومیه است. همچنین  دریاچۀمدیریت  زةحوو خشکسالی در  یآب کمتدوین الگوی سازگاری با 
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 مقدمه

تغییر اقلیم و همچنین وضعیت متغیرهای اقلیمدی از قبیدا دمدا،     در زمینۀهای زیادی  پژوهش

 و وندد یآذرن .[5، 14، 16] گرفتده اسدت  ارومیده صدورت    دریاچدۀ آبخیز  حوضۀبارش و غیره در 

با تویه بده  سپس  و کرده یابیارز ارومیه را دریاچۀداده برای  رخ طیشرابر  مؤثرهمکاران عواما 

 حوضدۀ مندابع آب   یاید اح یبدرا را مطلدوب   کردیروتحت بررسی،  ۀحوض یتنگناهاو  ها تیظرف

[. 4] کردندد  تعیدین  یفکدر وفدان  ت ۀیلسد  یبرگزارو  SWOT یلیتحلبا استفاده از روش  آبخیز

خشک شدن دریاچه را با مسائا انسانی همچون مسدائا اقتصدادی، سیاسدی و    ۀ مسئلخوایوی 

آنهدا   و بدرهمکنش  هدا و بدر اثر  داندد  میبر مسائا فنی و محیط زیستی( مرتبط  افزونایتماعی )

ۀ دهد در ارومیده   دریاچدۀ تدراز   اُفدت دلیدا   کده  قالیباف و همکاران معتقدند[. 8] کند یم تأکید

میلیون  198دو سد بزرگ مهاباد با حجم مخزن و آب قابا تنریم ساالنه  از برداری بهره ،1350

حمدی و اکبرزاده ناهماهنگی ا[. 19است ]بوده  میلیون متر مکعب 606رود با  زرینهمترمکعب و 

 دریاچدۀ در خشدک شددن    مدؤثر عدواملی  دیگر نگری آنها را از  بخشیهای دولتی و  میان سازمان

اصدلی سیاسدتی    یهدا  تید اولو و ها برنامهیک از این مسائا در  هیچ دانند. از نرر آنان میارومیه 

خدود   پدژوهش نیدز در   و همکداران  فریدی  .[3] ده استارومیه مشاهده نش دریاچۀستاد احیای 

و اندد   ذکدر کدرده  ارومیده   دریاچۀارومیه را ریزگرد حاصا از  دریاچۀاثر خشک شدن  نیتر یاصل

با  همکاران قلیزاده و [.18] دانند یممنفی خشک شدن دریاچه را مرتبط با این اثر  هایردیگر اث

چای و ساروق( نشدان دادندد کده سدطوح      قلعهسدها )شهرچای، حسنلو،  دیگر در زمینۀ تحقیق

 زاده رجفد [. 20] اسدت  افتهی شیافزاپس از احداث آنها  دست سدها نییپادر  یآبکاربری کشت 

نددارد  مناقشدات آبدی یایگداهی     دریاچه، موضدو   یاحیان ستاد مسئوال نرر ازکه  معتقد است

بدا اینکده    معتقدندد ( 2015همکداران )  اساس مطالعات آقداکوچکی و رب عصری و احمدی[. 17]

 نیتدر  یاصدل ارومیه اسدت،   دریاچۀخشکی  یها دکنندهیتشدوهوایی و خشکسالی از  آبتغییرات 

همچنین با بررسدی تصداویر   آنها  .است حوضهدر این دلیا خشکی این دریاچه، مصرف زیاد آب 

درصددی   5کاهش  مویبای و شواهد مویود به این نتیجه رسیدند که خشکسالی تنها  ماهواره

 ۀطلباند  یداه  یهدا  پدرویه یملده ایدرای    آبخیز دریاچه شده و مدیریت انسانی از حوضۀبارش در 

مهددوی دامغدانی در    .[14] ه اسدت اقتصادی وابسته به آب وضعیت دریاچه را به بحران کشداند 

تبدع آن   بده های اقتصادی حداکم بدر کشدور و     که سیاست گرفته استگزارش نهایی خود نتیجه 

محیط زیستی بوده  یها تیظرفتویهی به مالحرات و  کمهمراه با  ،ارومیه دریاچۀآبخیز  حوضۀ

در نرسیدن آب کافی که یکی از مسائا مهم  کنند یمبیان  زاده و همکاران سماعیاا .[22] است
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به مسائا سیاستی و مدیریتی  تویهی بیحکمرانی و  یها چالش ۀمسئلارومیه،  دریاچۀ ةپیکربه 

ممکدن  ارومیده   دریاچدۀ  شددن  خشککه معتقدند  همکاران و عبدلی[. 1] در این موضو  است

 داقتصدا  و کشداورزی  دریاچه، داخا یانداران حوضه، ساکن یمعیت حیات بر زیادی تأثیر است

 حیصدح  تیریاعمدال مدد   یفاضدل  بگذارد، سیاسی نامالیمات حتی و منطقه اقلیم تغییر منطقه،

. [13] داندد  یمد  ریناپدذ  ایتنداب  را یاصول یها ریزی برنامهمویود و  طیبا شرا یمنرور سازگار به

 ۀبرنامد و  ینگدر  ندده یرا نبود آ هیاروم دریاچۀو خشک شدن  یآب کم یعاما اصل یدامغان یمهدو

در سطح حوضده   یاتیعمل یها برنامه تیو هدا تیریدر مد یانضباط بیتر،  دت و از آن مهمبلندم

 درمهدم   یکدرد یرورا  یکشداورز کاهش مصدرف آب در بخدش    همکاران و یاتیب [.22] داند یم

 یطد یمح ستیز ۀحقاب نیو تأم هیاروم دریاچۀبه  ها حوضهریاز ز یآب خروی مقدار شیافزا ۀنیزم

از  شیب هیاروم دریاچۀتراز آب که  دهد یمنشان  ریاخ ۀدهدو  یها یررس. ب[6] اند ذکر کردهآن 

در معرض خشک شدن کاما این دریاچه و  افتهیدرصد کاهش  80از  شیو مساحت آن ب ترم 8

حجدم   ا،ید متر از سدطح در  1271 هیاروم دریاچۀ یدر حال حاضر تراز آب[. 33] تقرار گرفته اس

 نکده یا یمربع است و برا لومتریک 3000تا  2500  نیحت آن بمکعب و مسا متر اردیلیم 3آب 

مکعدب   متر اردیلیم 14برسد، به  مربع لومتریک 4300متر و مساحت  1274 یبه تراز آب دریاچه

 5700و مسداحت   متدر  1276 یعند ی ،یآرمدان  یبه تراز آبد  دنیرس یبرا نیدارد. همچن ازیآب ن

 براساس نتایج حاصا. [14] ابدی شیمکعب افزا متر اردیلیم 30به  دیمربع، حجم آب با لومتریک

 2010ماه از فروردین تا مهر در سدال   هفتارومیه طی  ۀمجمو  ارتفا  و حجم تبخیر دریاچ از

در  یرو نگدرش راهبدرد   نید ااز . [11] اسدت میلیارد متر مکعب  3/8و  متر میلی 1136 ترتیب به

 نید در ا مدؤثر  یها نرام ، ساختارها وها استیس، ها دگاهیدبر مجمو   هیمنابع آب، با تک تیریمد

 توسدعۀ و مویدب   کند یم یریشگیپ یبحران طیو وقو  شرا ندهیآ یناگهان یشامدهایپ از نه،یزم

رو بده یلدو گدام نهداد.      یراهبرد یکردیبا رو باید یراهبرد تیریمنابع خواهد شد. در مد داریپا

منرور توانمند  بهبر عواما مثبت  هیاز تکست ا عام عبارت معنای به یراهبرد هایکردیرو ی ازکی

  .[29]و برطرف کردن آنها  یبا عواما منف ییارویرو با هدفشدن 

 نیدی پدژوهش تع  یاصدل  هددف  :شدود  مدی  فید تعر رید شدرح ز  بده  قید اساس اهداف تحق نیبر ا

در  یخشکسدال  و یآبد  کدم با  یمنرور سازگار بهمحور،  ستمیاکوس یتیریمد یراهبردها نیتر مناسب

)فرصت  یرونی)قوت و ضعف( و ب یعواما درون ییشناسا. 1عبارت است از: که  است مدنرر ۀحوض

 یبندد  تید و اولو ریپدذ  امکدان  یها راهبردانتخاب  .3؛ مناسب بالقوه راهبردهای نییتع .2 ؛(دیو تهد

 خواهدد داد  زم برای کاهش مخداطرات اولویدت  ال یها ساختبه فراهم کردن زیر راهبرد اساساً .اآنه

 راهبدرد  یدابید ارزو  راهبدرد  یایددرا ، راهبدرد  میتنرد  ۀمرحل سهشدداما  راهبردی تیریمد [.21]
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 میتنرد  یعند یاول  مرحلدۀ ( بدا  یکمّد  راهبدردی  یزید ر برنامه سیماتر) QSPM سیاسدت که ماتر

راهبدرد   کده  سدت ا یعواملمند  نرام ییشناساشاما  SWOT ایتحلو هیتجزمتناسب است.  ،راهبرد

راهبدرد اثدربخش،    کده است  نیا مذکور کردیروداشته باشد. منطق  آنهارا با  یرسازگا نیبهتر دیبا

 نید ا. کندد را حدداقا   دهاید تهدو  هدا  ضعفو  برساند حداکثرسامانه را به  یها فرصتو  ها قوت دیبا

راهبدرد اثدربخش خواهدد     یطراحد انتخداب و   یبرا یخوب اریبس جینتارود،  کار بهمنطق اگر درست 

کده  معرفی کردند را ابزاری  SWOT پژوهشییانسون و همکاران در  1989ل سا در[. 34] داشت

و شدود  . این ماتریس درصورتی که اهداف مشدخص  شود یماستفاده  یریگ میتصم ۀاولیدر مراحا 

 [.32]است  مؤثر یا توسعه یها طرحفراهم باشند در ایرای  الزم یها شاخص

 یهدا  با استفاده از مدل زیآبخ حوضۀمع یا تیریمد ندیدر فرا شود یپژوهش تالش م نیدر ا

 هید اروم دریاچۀ زیآبخ حوضۀ یتیریمد ی( بتوان راهبردهاQSPMو  SWOT) راهبردی تیریمد

 و هدا  ضدعف  و ها قوت بایدابتدا رو  از این. کرد نییتع یو خشکسال یآب کمبا  یمنرور سازگار بهرا 

را  یکداربرد  یهدا  راهبدرد س سدپ  و ییشناسدا را  زید آبخ حوضۀ یدهایو تهد ها فرصت نیهمچن

 یدارا یراهبردهدا ، QSPMآنهدا، بدا اسدتفاده از مددل      اید تحل و یپس از بررس کرد ومشخص 

. ایدن  کرد شنهادیپ ربط یذ نمسئوالایرا به  حالدر  یها برنامه ایتکم ایاصالح  برایرا  تیاولو

 در یر اسدت و پدذ  امکدان شده  انتخاب راهبردی یها نهیگزکه کدام یک از  ندک یممشخص  روش

 [.12] ندک یمبندی  اولویترا  ها راهبردواقع این 

 ۀ پژوهشمحدودمعرفی 

کیلومتر مربع، یکدی   51876ارومیه، واقع در شمال غرب ایران با مساحت  دریاچۀآبخیز  حوضۀ

( درصد 46)های آذربایجان غربی  آبخیز اصلی کشور است. این حوضه بین استان حوضۀاز شش 

درصدد آن را   6/64حدددود   و ( قدرار دارد درصدد  11) کردستان ( ودرصد 43شرقی ) جانیآذربا

ماندده را سدطح    درصد باقی 3/14 و ها هیکوهپاها و  درصد آن را دشت 1/21 ،مناطق کوهسدتانی

دهسدتان   144و  یشهر کانون 43مجمو  در حوضه این  [.22] دهد یمارومیه تشکیا  دریاچۀ

در شدمال  دریاچه این  [.25] داده است ییانفر در خود  ونیلیم 7/3حدود  کدا دتییمعرا با 

 45 و دقیقۀ شدمالی  27دریه و  38دقیقه تا  4دریه و  37 مختصات یغرافیاییدر غرب ایران 

آب شدور یهدان    دریاچدۀ و دومدین   قدرار دارد شدرقی  دقیقدۀ   2دریه و  46دقیقه تا  2دریه و 

 کیلدومتر  5500گذشته  طح دریاچه در. تخمین زده شده که حداکثر مساحت سرود یمشمار  به

( خورشدیدی  1393) 2014( تدا سدال    خورشدیدی  1373) 1995سدال   که از[ 11]مربع بوده 

متر و عمق متوسدط آن در   16صورت پیوسته رو به کاهش نهاده است. حداکثر عمق دریاچه  به
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هدای   سدتان بین ا حوضه درصد مساحت 11این دریاچه با . [13] متر بوده است 5شرایط پرآبی 

های سطحی کا حوضه  آوری آب یمع محا و بوده آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی مشترک

میلیون متر مکعب برآورد شده اسدت.   5300ورودی به دریاچه  آب ۀساالنمتوسط  [. 22] است

. [7اسدت ] میلیون متر مکعب  216ورودی مستقیم آب زیرزمینی به دریاچه تنها  مقدار،از این 

 متوسدط و  متدر  میلدی  1170تدا   900تبخیدر از سدطح دریاچده بدین      ۀسداالن متوسط  همچنین

 شدده اسدت   برآورددر سال  متر میلی 297 درازمدت نرخ بارش مستقیم بر سطح دریاچه معادل

 ۀپهند متر و کمتدرین ارتفدا ،    5811سبالن با ارتفا   ۀقل، حوضهبلندترین ارتفا  در این . [23]

، هیاروم دریاچۀآبخیز  حوضۀمتر از سطح دریاهای آزاد است.  1274فا  ارومیه با ارت دریاچۀآبی 

هدای شدمالی،    های ینوبی کوه سبالن و نیز دامنده  زاگرس و دامنه یها کوهبخش شمالی  توسط

هدای هواشناسدی سدازمان     سهند احاطه شده است. براسداس آمدار ایسدتگاه    کوهغربی و ینوبی 

آبخیدز دریدای    حوضدۀ بعد از پربارش )آبخیز اصلی  حوضۀ، دومین حوضههواشناسی کشور، این 

از نردر اقلیمدی    و [10] در سدال اسدت   متدر  میلدی  328خزر( با متوسط بلندمدت بارش ساالنه 

 [.2] شود خشک محسوب می نیمهروش دومارتن براساس 

 تحلیل تحقیق و روش

و  یآبد  کدم ا مناسب برای تعیدین الگوهدای سدازگاری بد     یها راهبردبرای تعیین  در این پژوهش

، از SWOT مددل  بهره گرفته شد. QSPMو  SWOT یها مدلارومیه، از  دریاچۀخشکسالی در 

 اید و راهبدرد بلندمددت    راهبدرد  نیدی تع با هددف  کهاست  یگروه یریگ میتصم یها مدلیمله 

شدده   یطراحد مسائا و موضوعات مختلف،  زمینۀدر  مهمبزرگ و  ماتیتصم جادیامدت و  کوتاه

 را عوامدا  کده  اسدت  نیا دیگر یها روش با سهیمقا در SWOT ایتحل و هیتجز یلاص تیمز است.

 ییکارابهبود  یبراراهبرد  نییتع، مذکورمدل  یاصل کار[. 31] ردیگ یم نرر در یزوی صورت به

 رو حرکت و پیشرفت ،یرونیب و یدرون عواما راهبردی تحلیا یاصل پیام. [27است ] تیوضع ای

 غنیمدت  و بهبدود  یهدا  نهیزم کردن فراهم و ها ضعف رساندن حداقا به ،ها قوت براساس یلو به

 حاصدا،  جینتدا  از اسدتفاده  بدا  ادامده  در[. 28] تهدیدهاسدت  کدردن  یخنثد  و ها فرصت شمردن

 ریدزی  برنامده ، با  استفاده از ماتریس در نهایتو  نییتع وضعیت بهبود یبرا مختلف، یراهبردها

در واقع مدل  .شوند یمبندی  اولویتپذیر شناسایی و  امکان یها راهبرد، ( QSPM) یکمّ راهبردی

ی کمّد  راهبدردی  ریدزی  برنامهو  SWOT راهبردیکاربردی تحقیق از ترکیب دو ماتریس تحلیا 

QSPM روندد   کده  شدود  پرسدش پاسدخ داده مدی    نید ابده   تید نهادر  (.2)شکا  دیآ یمدست  هب

 [.27] است کاراترو  تر مهم یدراهبربرود و چه نو   شیپ یسمتبه چه  دیباراهبردها 
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 .آمده است 1در شکا  SWOTچارچوب کلی تحلیا مدل

 
 [30] یراهبرد تیموقع نییتع یبرا یلیتحل ارچوبچ .1شکل 

 دریاچۀ یاحیاگرفته در ستاد  اقدامات صورت و ها اسناد، گزارش عۀمطالابتدا با برای این کار 

مربدو  بده تعیدین الگوهدای      یها راهبردتعیین  برایعواما داخلی )نقا  قوت و ضعف( ارومیه، 

بررسی میدانی  سپس از طریق ارومیه شناسایی شد. دریاچۀو خشکسالی در  یآب کمسازگاری با 

گرفتده در سدازمان    صدورت ناشی از اقدامات  تجارباز  یریگ بهرهگرفته و نیز  صورتو مشاهدات 

از طیف  یریگ بهره . باشدشناسایی  (و تهدیدها ها فرصتعواما خاریی ) مدیریت بحران کشور،

براسداس   یا پرسشدنامه در ادامده   یک از عواما درونی و بیرونی مشخص شدد.  لیکرت، ارزش هر

آمدده   دست هو تحلیا اطالعات ب یآور یمعاز  پس .شدطراحی و تدوین خاریی  عواما داخلی و

شدده بدرای هدر     کسدب  های هنمر، مجمو  و میانگین SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها پرسشنامهاز 

 EXPERT CHOICEافزار  نرماز  یریگ بهرهدار با  وزنهمراه امتیاز  بهشده  نرمالعاما و نیز وزن 

راهبرد برتر  پنجدار از بیشترین به کمترین،  وزنبندی امتیازات  رتبهمحاسبه شد. سپس براساس 

 و تهدیدها تعیین شد. ها فرصت، ها ، ضعفها دار برای هریک از قوت وزنامتیاز  بیشتریناز لحاظ 

)راهبردهدای   WO)راهبردهدای تهدایمی(،    SOحالدت   شدده در چهدار   شناسدایی سپس عواما 

  .)راهبردهای تدافعی( پیوند داده شد WT)راهبردهای رقابتی( و  STکارانه(،  محافره

 نتایجبحث و 

عندوان نقدا     بده عاما  ههفدعنوان نقا  قوت و در مقابا  بهعاما  دهکه  دهد یمنشان  ها یبررس

 راهبدردی  مددیریت  رویکرد اساس بر خشکسالی و یآب کم با سازگاری الگوهای تعیین برای ضعف

 (. 1 )یدول شناسایی شده است
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 طریق از ارومیه دریاچۀ آبی کم مخاطرات کاهش الگوهای برای تعیین (IFE) عوامل داخلی .1جدول 

 راهبردی مدیریت و سازگاری

 عوامل داخلی
یاز امت

 کل

وزن 

 شده نرمال

امتیاز 

وضع 

 موجود

 دار وزنامتیاز 

 نقاط قوت
S1 86 031/0 آبخیز حوضۀزاب به  ۀانتقال آب از رودخان  3 093681917/0  

S2 87 032/0 درون حوضه یها خانه تصفیهانتقال پساب   3 094771242/0  

 پنجدرصدی مصرف آب سطحی و زیرزمینی طی  40کاهش 
 سال

S3 101 037/0  4 146695715/0  

S4 99 036/0 مانده آب باقی یور بهرهمنابع برای افزایش  نیتأم  3 107843137/0  

S5 106 038/0 یدید در بخش کشاورزی توسعۀیلوگیری از   4 153957879/0  

S6 103 037/0 های ینوبی ورودی به تاالب یها آبراههبازگشایی مسیر   4 149600581/0  

S7 101 037/0 آبی دریاچه ةپیکربه  ها رودخانهانتقال آب   4 146695715/0  

S8 98 036/0 آبخوانداری انجام عملیات آبخیزداری و  3 106753813/0  

S9 98 036/0 دریاچه از سد حسنلو ۀحاشیهای  تاالب وانتقال آب به یزایر   3 106753813/0  

S10 105 038/0 و غیرهسدسازی، در دست مطالعه  یها طرح همۀتوقف   4 152505447/0  

 نقاط ضعف

چغندرقند ۀریشممنوعیت خروج   W1 82 030/0  1 029774873/0  

آبخیز حوضۀکاداستر اراضی ینوبی  تهیۀ  W2 83 030/0  1 030137981/0  

W3 110 040/0 تدوین برنامه یامع آموزش، یلب مشارکت عمومی  2 079883805/0  

 حوضۀیار مدیریت یامع  تصمیم ۀاستقرار سامان طراحی و
 آبخیز

W4 101 037/0  2 073347858/0  

میانگذر شهید کالنتری ةیاد تأثیراتبررسی  مطالعه و  W5 92 033/0  1 033405955/0  

برداری صنعتی از امالح دریاچه بهره یسنج امکان ارزیابی و  W6 118 043/0  2 085693537/0  

پژوهی در سازمان محیط زیست آیندهایجاد مرکز   W7 120 044/0  2 087145969/0  

ایتماعی ناشی از خشک شدن دریاچه هایشناسی اثر آسیب  W8 120 044/0  2 087145969/0  

معیشت یایگزین افزایش اشتغال و ۀبرنام ۀتهی  W9 106 038/0  2 07697894/0  

نوین برای احیای دریاچه یها یفناورسنجی استفاده از  امکان  W10 110 040/0  2 079883805/0  

ل آب از دریای خزر به دریاچهطرح انتقا ۀمطالع  W11 68 025/0  1 024691358/0  

تثبیت آنها و دگر ریزتولید  یها کانونشناسایی   W12 117 042/0  2 08496732/0  

ایرای برنامه حفاظت اکولوییک پارک ملی مطالعه و  W13 91 033/0  1 033042847/0  

شورپسند متناسب با شرایط منطقه یها گونهشناسایی   W14 119 043/0  2 086419753/0  

های سطحی های غیرمجاز از آب یلوگیری از برداشت  W15 114 041/0  2 082788671/0  

هوشمند حجمی یکنتورهانصب  و ها چاهساماندهی   W16 109 040/0  2 079157589/0  

پروانه بدون یها چاهایرای قانون تعیین تکلیف   W17 110 040/0  2 079883805/0  

IFE 2754 00/1 یمع کا  
 

393609296/2  
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عندوان   بده عامدا   9و در مقابدا    فرصدت عنوان  بهعاما  15 همچنین در بین عواما خاریی

در ادامه نتایج مربو   مشخص شده است. 2امتیاز کا هر عاما در یدول  .تهدید شناسایی شد

 .آورده شده است SWOTو تهدیدها(  ها فرصت) یخاریبه عواما 

 طریق از ارومیه دریاچۀ آبی کم مخاطرات کاهش الگوهای تعیین ( برایEFE) عوامل خارجی. 2جدول 

 راهبردی مدیریت و سازگاری

 عوامل خارجی
امتیاز 

 کل
وزن 

 شده نرمال

امتیاز 
وضع 
 موجود

 دار وزنامتیاز 

 ها فرصت
O1 213 046/0 حمایت دولت  4 184057032/0  

O2 173 037/0 استفاده از صنعت بیمه  3 112119248/0  

O3 199 043/0 تغییر الگوی کشت زمینۀیاستگذاری در س  3 12896954/0  

O4 197 043/0 منرور آمایش سرزمین بهاختصاص اعتبار   3 127673364/0  

O5 179 039/0 گردشگری توسعۀ  3 116007777/0  

O6 189 041/0 بازار آب استقرار  3 122488658/0  

O7 167 036/0 اخذ مالیات بر کربن  3 108230719/0  

O8 217 047/0 آموزش و افزایش آگاهی  4 187513502/0  

O9 192 041/0 در کشور ها سمنحضور   3 124432923/0  

O10 208 045/0 مشارکت مردم  4 179736444/0  

O11 194 042/0 ایتماعی قدرتمند یها شبکهویود   3 125729099/0  

O12 203 044/0 نوین یها یفناوراستفاده از   4 175415857/0  

O13 198 043/0 وهواشناسی آباستفاده از اطالعات   3 128321452/0  

O14 214 046/0 محور اعمال مدیریت اکوسیستم  4 184921149/0  

اعمال مدیریت یکپارچه با اصالح ساختار تقسیمات 
 کشوری

O15 185 040/0  3 119896306/0  

 دهایتهد

T1 220 048/0 ویود منافع شخصی -تعارض منافع  2 095052927/0  

T2 190 041/0 بخش صنعتی توسعۀ  1 041045582/0  

T3 205 044/0 کمبود اعتبارات دولتی  2 088572046/0  

 یها چاهحفر ) ینیرزمیزافزایش برداشت آب از منابع 
 (غیرمجاز

T4 234 051/0  2 10110175/0  

T5 223 048/0 بر و آبغیربومی  یها گونهکاشت   2 096349103/0  

T6 223 048/0 اقدامات ه نبودنیکپارچ  2 096349103/0  

T7 205 044/0 نبود بانک اطالعاتی دقیق  2 088572046/0  

T8 97 021/0 آبخیز حوضۀکاهش بارندگی در   1 02095485/0  

T9 104 022/0 افزایش یمعیت  1 022467056/0  

 EFE 4629 1 یمع کا
 

775977533/2  
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اعمدال مددیریت    .2؛ وزش و افزایش آگداهی آم .1ارومیه  دریاچۀروی  فرصت پیش نیتر مهم

 آبخیدز  حوضدۀ روی  تهدیدد پدیش   نیتدر  مهدم در مقابدا   .شناسایی شده است اکوسیستم محور

کاشدت   .2و  ؛(غیرمجداز  یها چاهحفر ) ینیرزمیزافزایش برداشت آب از منابع  .1 ارومیه دریاچۀ

 .شناسایی شده است بر آب غیربومی و یها گونه

بدرای تعیدین   و معدین   راهبدرد داخلی و خاریی، محدوده تعیدین   براساس یمع کا عواما

تعیدین   ةمحددود ه، گرفت انجامو طبق محاسبات  شود یماستفاده  IFE-EFEمحدوده از ماتریس 

بنددی   اولویدت و  یبندد  رتبهدر ادامه برای  رو از اینکارانه قرار گرفت.  محافرهدر موقعیت  راهبرد

 استفاده خواهد شد. WO یها راهبردارومیه از  دریاچۀمدیریت سازگار  زمینۀدر  ها راهبرد

 SWOTماتریس  .3جدول 

 

 (W) ها ضعف (S) ها قوت
 یدید در بخش کشاورزی توسعۀیلوگیری از 

 سدسازی، در دست مطالعه و یها طرح همۀتوقف 
 شبکۀهای  طرح چراغ ویس و مدنی ویز  ایرایی به
 یرسان و آبآبیاری 

 های ینوبی ورودی به تاالب یها آبراههمسیر  بازگشایی
درصدی مصرف آب سطحی و زیرزمینی طی  40کاهش 

 سال پنج
 آبی دریاچه ةپیکربه  ها رودخانهانتقال آب 

 سطحی های آب از غیرمجاز برداشت از یلوگیری
 یایگزین معیشت و اشتغال افزایش ۀبرنام تهیۀ

 ملی پارک اکولوییک حفاظت ۀبرنام ایرای و مطالعه
 منطقه شرایط با متناسب شورپسند یها گونه شناسایی
 حجمی هوشمند یکنتورها نصب و ها چاه ساماندهی

 (WOکارانه ) محافظه یها راهبرد (SO) یتهاجم یها راهبرد (Oها ) فرصت

اعمال مدیریت یکپارچه 
با اصالح ساختار 

 تقسیمات کشوری
اعمال مدیریت  

 اکوسیستم محور
 بآ استقرار بازار

 مشارکت مردم
 زمینۀسیاستگذاری در 
 تغییر الگوی کشت

یدید کشاورزی با اعمال مدیریت  توسعۀیلوگیری از 
 اکوسیستم محور

 سطحی  با اعمال های آب از غیرمجاز برداشت از یلوگیری
 یکشور تقسیمات ساختار و اصالح یکپارچه مدیریت

 استقرار بازار آبمنرور  بهسدسازی  یها طرحهمۀ توقف 
 ایرای و با استفاده  از مطالعه محور اعمال مدیریت اکوسیستم

 ملی پارک اکولوییک حفاظت ۀبرنام
ینوبی  یها تاالبورودی به  یها آبراههبازگشایی مسیر 

 با استفاده از مشارکت مردم
یایگزین با مشارکت  معیشت و اشتغال افزایش برنامه تهیۀ
 مردم

با  یر زمینیدرصدی مصرف آب سطحی و ز 40کاهش 
 سیاستگذاری در راستای تغییر الگوی کشت

منرور  به  حجمی هوشمند یکنتورها ونصب ها چاه ساماندهی
 بازار آب استقرار

اعمال با آبی دریاچه  ةپیکربه  ها رودخانهانتقال آب 
 مدیریت یکپارچه با اصالح ساختار

با استفاده از   کشت الگوی تغییر راستای در سیاستگذاری
 منطقه شرایط با متناسب شورپسند یها گونه ساییشنا

 (WT) یتدافع یها راهبرد (ST) یرقابت یها راهبرد (T) دهایتهد

افزایش برداشت آب از 
منابع زیرزمینی در اثر 

 غیرمجاز یها چاهحفر 
 یها گونهکاشت 

 بر و آب یربومیغ
 اقدامات ه نبودنیکپارچ

ویود  -تعارض منافع
 منافع شخصی

 بارات دولتیکمبود اعت

و  های سطحی یلوگیری از برداشت غیرمجاز از آب
 ورودی به تاالب یها آبراههبازگشایی مسیر 

ملی با رویکرد  پارک اکولوییک حفاظت برنامۀ یو ایرا مطالعه
 اقدامات ه نبودنیکپارچ

با اولویت  یدید در بخش کشاورزی  توسعۀیلوگیری از 
 بر و آبغیربومی  یها گونه

منرور یلوگیری از کاشت  به شورپسند یها گونه شناسایی
 دریاچه ةبر آیندبر  آب غیربومی و یها گونه

 سدسازی، در دست مطالعه و یها طرح همۀتوقف 
 شبکۀهای  طرح ویس و و چراغمدنی  یز ایرایی به
 یکپارچگی اقداماتایجاد با هدف  یرسان و آبآبیاری 

برای یط منطقه متناسب با شرا شورپسند یها گونهشناسایی 
 برداشت آب از منابع زیرزمینی کاهش

طی  ینیرزمیزدرصدی مصرف آب سطحی و  40کاهش 
در  ویود منافع شخصی -تعارض منافعبا حا  سال پنج

 در بخش کشاورزیویژه  بهبرداشت آب 

دلیا  هب  سطحی های آب از غیرمجاز های برداشت از یلوگیری
بین استانی  یها وضهحدر  ویود منافع شخصی -تعارض منافع

 مرزی و برون
برای یبران  به پیکره آبی دریاچه ها رودخانهانتقال آب 

احیای یافته برای  کمبود اعتبارات دولتی تخصیص
 دریاچه

دلیا کمبود  هیایگزین  ب معیشت و اشتغال افزایش ۀبرنام تهیۀ
 اعتبارات دولتی
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بدرای   شدود  یمد طدور کده مشداهده     ؛ هماندهد یمرا نشان  SWOTس ینتایج ماتر 3یدول 

کارانه، رقدابتی و تددافعی(    تهایمی، محافرهراهبرد )چهار  هاو تهدید ها ، فرصتها ، ضعفها قوت

  شناسایی شده است.

یندد  افرتشدکیا شدد. در    QSPMراهبدردی کمدی یدا     ریدزی  برنامده بعد، ماتریس  مرحلۀدر 

منردور   بده . شدد ترین آنهدا انتخداب   ی، راهبردهای مختلف بررسی و بهریزی راهبردی کمّ برنامه

 یهدا  راهبدرد ی تعیدین  ، مداتریس کمّد  4یک از عواما راهبدردی در یددول    هر تارزیابی یذابی

 دیگدر ابیت و هدای یدذ   نمرههمراه  بهارومیه  ۀدریاچو خشکسالی برای مدیریت  یآب کمسازگار با 

 ارائه شده است.  گرفته محاسبات انجام

 SWOTشده از تحلیل  های استخراجراهبرد .4جدول 

ف، 
ت، ضع

ط قو
نقا

ت
فرص

 
 ها

و ته
ت 

دیدا
مؤثر
 

بر 

صم
ت

 می
یگ

ر
 ی

موضوع 
ت 

تح
ی

بررس
 

ی
جلوگیر

از 
 

ت
برداش

 
غیرمجاز
از 

 
ب

آ
 

ی
ها

 
ی

سطح
با  

 

اعمال
 

ت
مدیری

 
یکپارچه
 و 

اصالح
 

ساختار
 

ت
سیما

تق
 

شور
ک

 ی

ستم
ت  اکوسی

اعمال مدیری
 

محور با استفاده از مطالعه و
 

ی برنام
اجرا

 ۀ
ت اکول

حفاظ
ی

ک مل
ک پار

وژی
 

تهی
 ۀ

برنام
 ۀ

ش
افزای

 
اشتغال
 و 

ت
ش

معی
 

ن
جایگزی

 
از راه
 

ت
شارک

م
 

مردم
 

ی
سامانده

 
 چاه

 ها
 و

ب
ص

ن
 

کنتورها
 ی

هوشمند
 

ی
حجم

  

 به
منظور
 

استقرار
 

بازار
 

ب
آ

 

ی
سیاستگذار

 
 در

ی
راستا

 
تغییر
 

ی
الگو

 
ت

ش
ک

با  
 

استفاده
از 

 
ی

شناسای
 

گونه
 

ها
 ی

سند
شورپ

 
ب

متناس
 با 

ط
شرای

 
منطقه

 

 نقاط قوت

نم
 ۀر

ت
جذابی

 

جمع
 

نمر
 ۀ

ت
جذابی

 

جمع
 

نمر
 ۀ

ت
جذابی

 

جمع
 

نمر
 ۀ

ت
جذابی

 

جمع
 

نمر
 ۀ

ت
جذابی

 

جمع
 

03/0 1 آبخیز حوضۀزاب به  ۀرودخانانتقال آب از   3 10/0  3 10/0  
 

- 2 07/0  

03/0 1 درون حوضه یها خانه تصفیهانتقال پساب   3 10/0  3 10/0  
 

- 2 07/0  

 در درصدی مصرف آب سطحی و زیرزمینی 40کاهش 

 سال پنج
 - 4 15/0  3 12/0  4 15/0  4 15/0  

08/0 2 مانده وری آب باقی بهرهمنابع برای افزایش  نیتأم  3 11/0  3 11/0  3 11/0  2 08/0  

16/0 4 یدید در بخش کشاورزی توسعۀیلوگیری از   4 16/0  3 12/0  4 16/0  4 16/0  

12/0 3 های ینوبی ورودی به تاالب یها آبراههبازگشایی مسیر   3 12/0  3 12/0  
 

- 2 08/0  

04/0 1 آبی دریاچه ةپیکربه  ها رودخانهانتقال آب   3 12/0  3 12/0  
 

- 2 08/0  

07/0 2 آبخوانداری عملیات آبخیزداری و ایرای  4 15/0  3 11/0  1 04/0  3 11/0  

دریاچه از سد  ۀهای حاشی تاالب انتقال آب به یزایر و

 حسنلو
1 04/0  3 11/0  3 11/0  

 
- 2 07/0  

04/0 1 ...سدسازی، در دست مطالعه و یها طرح همۀتوقف   4 16/0  4 16/0  4 16/0  3 12/0  
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 نقاط ضعف

12/0 4 چغندرقند ۀریشممنوعیت خروج   2 06/0  1 03/0  2 06/0  3 09/0  

06/0 2 -  آبخیز حوضۀکاداستر اراضی ینوبی  تهیۀ  
 

- 3 09/0  2 06/0  

12/0 3 عمومی یامع آموزش، یلب مشارکت ۀبرنامتدوین   3 12/0  1 04/0  2 08/0  4 17/0  

یار مدیریت یامع  تصمیم ۀاستقرار سامان طراحی و

 آبخیز حوضۀ
4 15/0  2 08/0  1 04/0  2 08/0  2 08/0  

07/0 2 -  میانگذر شهید کالنتری ةیاد تأثیراتبررسی  مطالعه و  
 

- 
 

- 
 

- 

برداری صنعتی از امالح  بهره یسنج امکان ارزیابی و

 چهدریا
 - 

 
- 1 03/0  

 
- 1 03/0  

07/0 2 در سازمان محیط زیست یپژوه ندهیآایجاد مرکز   2 07/0  1 04/0  
 

- 1 04/0  

ایتماعی ناشی از خشک شدن  تأثیراتشناسی  آسیب

 دریاچه
2 08/0  2 08/0  1 04/0  

 
- 1 04/0  

13/0 3 معیشت یایگزین افزایش اشتغال و ۀبرنام تهیۀ  1 04/0  1 04/0  
 

- 1 04/0  

نوین برای احیای  یها یفناورسنجی استفاده از  امکان

 دریاچه
3 10/0  1 03/0  1 03/0  

 
- 1 03/0  

  طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ۀمطالع
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

07/0 2 تثبیت آنها تولید ریزگرد و یها کانونشناسایی   1 03/0  1 03/0  
 

- 1 03/0  

13/0 3 لوییک پارک ملیحفاظت اکو ۀبرنامایرای  مطالعه و  1 04/0  1 04/0  1 04/0  1 04/0  

17/0 4 متناسب با شرایط منطقه شورپسند یها گونهشناسایی   1 04/0  1 04/0  
 

- 1 04/0  

17/0 4 های سطحی یلوگیری از برداشت غیرمجاز از آب  1 04/0  1 04/0  1 04/0  1 04/0  

17/0 4 هوشمند حجمی یکنتورهانصب  و ها چاهساماندهی   1 04/0  1 04/0  
 

- 1 04/0  

14/0 4 فاقد پروانه یها چاهایرای قانون تعیین تکلیف   1 03/0  1 03/0  
 

- 1 03/0  

ها فرصت  

16/0 4 حمایت دولت  4 16/0  4 16/0  4 16/0  4 16/0  

11/0 3 استفاده از صنعت بیمه  2 07/0  4 15/0  3 11/0  4 15/0  

18/0 4 سیاستگذاری در راستای تغییر الگوی کشت  4 18/0  3 13/0  4 18/0  4 18/0  

09/0 2 منرور آمایش سرزمین بهاختصاص اعتبار   3 13/0  3 13/0  2 09/0  4 17/0  

08/0 2 گردشگری توسعۀ  4 15/0  4 15/0  1 04/0  2 08/0  

18/0 4 بازار آب استقرار  2 09/0  4 18/0  4 18/0  3 14/0  

04/0 1   اخذ مالیات بر کربن  3 11/0  1 04/0  2 07/0  

16/0 4 آموزش و افزایش آگاهی  4 16/0  4 16/0  3 12/0  4 16/0  

17/0 4 در کشور ها سمنحضور   2 08/0  3 12/0  4 17/0  3 12/0  

18/0 4 مشارکت مردم  3 13/0  4 18/0  4 18/0  4 18/0  

17/0 4 ایتماعی قدرتمند یها شبکهویود   4 17/0  3 13/0  4 17/0  3 13/0  

13/0 3 نوین یها یفناوراستفاده از   1 04/0  3 13/0  4 17/0  3 13/0  

04/0 1 وهواشناسی آباستفاده از اطالعات   2 09/0  2 09/0  
 

- 3 13/0  

14/0 3 محور اکوسیستماعمال مدیریت    4 18/0  4 18/0  3 14/0  4 18/0  

اعمال مدیریت یکپارچه با اصالح ساختار تقسیمات 

 کشوری
4 19/0  4 19/0  4 19/0  3 14/0  4 19/0  
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هاتهدید  

14/0 3 -  ویود منافع شخصی -تعارض منافع  4 19/0  4 19/0  4 19/0  

16/0 4 بخش صنعتی توسعۀ  3 12/0  3 12/0  4 16/0  3 12/0  

13/0 3 کمبود اعتبارات دولتی  4 18/0  3 13/0  3 13/0  4 18/0  

در اثر حفر  ینیرزمیزافزایش برداشت آب از منابع 

 غیرمجاز یها چاه
 - 3 15/0  4 20/0  4 20/0  3 15/0  

19/0 4 بر و آبغیربومی  یها گونهکاشت   3 14/0  3 14/0  4 19/0  4 19/0  

19/0 4 اقدامات ه نبودنیکپارچ  4 19/0  3 14/0  4 19/0  3 14/0  

09/0 2 نبود بانک اطالعاتی دقیق  2 09/0  2 09/0  2 09/0  3 13/0  

08/0 4 آبخیز حوضۀکاهش بارندگی در   3 06/0  3 06/0  
 

- 2 04/0  

09/0 4 افزایش یمعیت  3 07/0  3 07/0  2 04/0  2 04/0  

 گیری نتیجه

 حوضدۀ  بدی آ کدم  مخداطرات  کداهش و الگوهدای   راهبرد یبند تیاولوتدوین و  زمینۀ پژوهش در

 . در این پژوهشانجام گرفت راهبردی مدیریت و سازگاری طریق از ارومیه دریاچۀ هیدرولوییک

بده عوامدا مختلدف داخلدی و خداریی، هریدک از       یافتده   تخصدیص با تویه به ضدرایب مختلدف   

شدده )مداتریس عوامدا داخلدی و خداریی(       استاندارد یها سیماترقالب  ثیرگذار درأمتغیرهای ت

دار ماتریس عواما داخلی نشدان   وزنآمده از مجمو  امتیاز  دست ه. نتایج بشدو ارزیابی  یدهسنج

و خشکسدالی ازنردر    یآبد  کدم گاری بدا  ارومیه از لحاظ ساز دریاچۀ آبخیز حوضۀداد که مدیریت 

. همچندین نتدایج   هاسدت  قدوت هدا بیشدتر از    واقدع ضدعف   ضعف اسدت و در  دچارعواما درونی 

شدده   تدویندار ماتریس عواما خاریی نشان داد که الگوهای  وزنآمده از مجمو  امتیاز  دست هب

روی  پدیش  یهدا  فرصدت عبارت دیگدر   به؛ روست هروب با فرصت اصطالحاً از لحاظ عواما خاریی

تحلیا همزمان  .ندبرخوردار یشتریبثیرگذاری أمدیران نسبت به عواما تهدیدکننده، از قدرت ت

مربو  بده الگدوی سدازگاری بدا      یها راهبردعواما داخلی و خاریی، وضعیت کلی  یها سیماتر

 کار نشان داد.  محافره ۀناحیو خشکسالی را در  یآب کم

 QSPMی تکنیک اولویت براساس خروج .5جدول 

 WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 نام راهبرد

 80/1 02/1 69/1 14/2 23/2 یذابیت عواما داخلی ةنمر

یذابیت عواما  ةنمر

 خاریی
72/2 02/3 35/3 08/3 36/3 

 17/5 11/4 04/5 16/5 95/2 مجمو 

 1 5 3 2 4 رتبه
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، WOهینده  نشدان داد کده در میدان راهبردهدای ب     5 در یددول  QSPMمحاسبات ماتریس 

در  رو از ایدن است.  WO4و  WO5 ،WO2 ،WO3 ،WO1مربو  به راهبردهای  ترتیب بهاولویت 

 طریدق  از ارومیده  دریاچدۀ  هیددرولوییک  حوضۀ یآب کم مخاطرات کاهشتدوین الگوهای  زمینۀ

 از راهکشدت   یالگدو  ریید تغ یدر راسدتا  یگذاراسدت ی، ابتدا باید سراهبردی مدیریت و سازگاری

 تیریمنطقده اعمدال شدود. سدپس اعمدال مدد       طیمتناسب با شرا شورپسند یها نهگو ییشناسا

ایرایی شود.  یپارک مل کیحفاظت اکولوی ۀبرنام یایرا محور با استفاده از مطالعه و ستمیاکوس

شدود و   ایرامشارکت مردم  از راه نیگزییا شتیمع اشتغال و شیافزا ۀبرنام تهیۀبعد  مرحلۀدر 

 اصدالح  و یکپارچه مدیریت اعمال با سطحی های آب از غیرمجاز  برداشت از یلوگیری ،نهایت در

 منردور  به  حجمی هوشمند یکنتورها نصب و ها چاه ساماندهیو نیز   کشوری تقسیمات ساختار

  عملیاتی شود. آب بازار استقرار

گرفتده، بده    صدورت  هدای  بیشتر پژوهش یطور کل بهدر موضو  پژوهش،  ینوآوردر خصوص 

 دریاچدۀ  یخشدک  ۀبهبدود مسدئل   یبدرا  ییراهکارها ۀارائ نیو همچن اچهیشک شدن درخ ییچرا

 دریاچدۀ خشدک شددن    یدر پد  جادشدده یبه مسائا ا زین ها پژوهشاز  ی. برخاند پرداخته هیاروم

 یاید اح یکه تالش بدرا  اند گرفته جهیو نت اند پرداخته ندهیآن، در آ یاحتمال یها بیآسو  هیاروم

 ییها نهیزمدر  گرفته صورت یها پژوهشدر  نیاست. همچن یهم و ضرورم موضوعی اچهیدر نیا

 ،یاقتصداد  ،یطد یمح سدت یز یهدا  ینبده بده   شتری، بهیاروم دریاچۀخشک شدن  ای یآب کممانند 

تداکنون بده    یولد  ،پرداخته شدده  یکیتییئوپل و یتیامن یاسیس یو حت داریپا توسعۀو  یبهداشت

 هدا،  از قدوت  یقد یدق یابینشده و ارز یچندان تویه هیومار دریاچۀ راهبردی ریزی برنامهموضو  

اسدت.   هگرفتانجام ن هیاروم دریاچۀ زیآبخ حوضۀیامع  تیریدر مد هادیو تهد ها فرصت ها، ضعف

 است. یعلم ینوآور یدارانرر  نیپژوهش از ا نیا رو از این

 تقدیر و تشکر

 .کشاورزی دانشگاه تهران اسدت  دکتری در پردیس منابع طبیعی ورسالۀ این مقاله مستخرج از  

 .شود یمهای آن دانشکده تقدیر و تشکر  بدین وسیله از حمایت
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 منابع

مسدئله »(. 1400) حجدت  ،یآبداد  انید م و ؛عاطفده  ،یزید ر پرورش ؛دیسع ،زاده ایاسماع [.1]

 .38-58ص  ،38 ةشمار 11 ةدور ،«هیاروم ۀاچیدر یایاح ستاد یمش خط یابیارز و یشناس

 حسدن  گانده، یو   ؛رضدا تمرتداش،   ؛محمدرضدا  ان،ید طاط ؛ونسی ،یعصر ؛دحما ،یاحمد [.2]

شور اطدراف   یاراض یاهیگ یها یامعه راتییبر تغ هیاروم ۀاچیدراثر خشک شدن » .(1397)

 .138-153 ص  ،2 ةشمار  ،12 ةدور ،مرتع. «آن

خشک شدن  یتیامن -یاسیس یامدهایپ»( 1397) محمد ،اکبرزادهو  ؛روسیس ،یاحمد [.3]

 .95-127 ص ،3 ة، شمار14سال  ،کیتییئوپل ،«هیاروم ۀچایدر

و  یزید ر برنامده » (.1392) داودرضدا  عدرب،  و ؛میمحمددابراه  ب،یحبیبن ؛یعل وند،یآذرن [.4]

 ،«دارید پا ۀتوسدع  یالگدو  بدا  مطابق هیاروم ۀاچیدر زیآبخ ۀحوض آب منابع یراهبرد تیریمد

 .همدان ،سالم ستیز طیمح و یکشاورز داریپا ۀتوسع یمل شیهما نیدوم

 راتیید تغ روندد  ایتحل» .(1392) میابراه ،یعیصن و ؛قاسم ،یهمدم ؛عبدالرضا مند، بهره [.5]

 ةدور ،زید آبخ ۀحوض تیریمد ۀنام پژوهش ،«هیاروم ۀاچیدر غرب در یدب و یبارندگ بلندمدت

  .43-57 ص ،8 ةشمار ،4

با تمرکز بر کشت  آباندویکشت دشت م یالگو راتییبرآورد تغ». (1398 ) محمد .یاتیب [.6]

سنجش از دور دانشدگاه   قاتیمرکز تحق یفن گزارش ،«1393-97 یهاسال یط چغندرقند

 .فیشر یصنعت

، «یده اروم دریاچدۀ  یددرولیک و ه یلیتفضد  مطالعدات » .(1390مشاور )مهندسان  یامعۀ [.7]

 .یهمطالعات پا :یلد دوم، دوم مرحلۀگزارش 

 تید آب، خداک و امن  یگذاراسدت یو مشدکالت س مسائا  یبررس» .(1395) مانیپ ،یخوایو [.8]

 .165 – 180 ص ،20 ةشمار، 6 ةدور، یعموم یاستگذاریس یمطالعات راهبرد. «رانیا در ییغذا

 و یخشکسدال  ۀآسدتان  نییتع» .(1386 ) هیمهد ان،یو حداد ؛سمانه ،اتیب ؛نیفرز ،ییرضا [.9]

 یهدا  پدژوهش  ،«هید اروم ۀاچیدر زیآبخ ۀحوض یها ستگاهیا اعتماد قابا بارش زانیم ۀمحاسب
 .21-34ص  ،59  ةشمار ،39 ةدور ،ییاییغراف

 بحدران،  تیریمدد  و یخشکسدال  یملد  مرکدز  بدولتن . (1399) کشور یهواشناس سازمان [.10]

 .«52 ةشمار گزارش»
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بدا   یده اروم یاچدۀ دراز سدطح   یرتبخبرآورد » .(1394 ) مسعود یشی،و تجر ؛سمیه یما،س [.11]

، 11 ةدور، یدران مندابع آب ا  یقدات تحق، « MODIS ةسدنجند  یا مداهواره  یرتصاواستفاده از 

 .32-48ص  ،1 ةشمار

در  SWOT-GSPMمددل   کداربرد » .(1392محمدرضدا )  فدر، محبدوب و  ؛اصدغر  ،ضرابی [.12]

 یاپی)پ 4 ة، شمار3 ةدور ،ییفضا ریزی برنامه ،«شهر کاشان گردشگری توسعۀ راهبرد تدوین

 .37-58ص (، 11

از سدطح   رید تبخ بدرآورد »(. 1398)فاطمده   ،یو ذاکر ؛رضایعل اده،زعرب ؛محمد ،یعبدل [.13]

 ،«یالدیمد  2017تدا   2000 یهدا سدال  یبرا یاماهواره ریبا استفاده از تصاو هیاروم ۀاچیدر

  .فیشر یو دانشگاه صنعت هیاروم ۀاچیدر یایاحستاد  یگزارش فن

در پوشدش   رید اخ ۀهد ددار دو یمعند  راتیید تغ»(. 1398) احمد ،یاحمد و ؛ونسی ،یعصر [.14]

 .7-11 ص (،17 یاپیپ) ،4 ةشمار ،4یلد  ،«رانیا عتیطب ه،یاروم ۀاچیدر یزارهاشوره یاهیگ

شیپد ». (1385) نیمحمدحسد  ان،یمهد و ؛رضایعل ان،یدار یبرهان ؛احمد مریع، یفاتح [.15]

 ،«هید اروم ۀاچیدر زیآبخ ۀحوض :یمورد ۀمطالع: دور از وندیپ از استفاده با یفصل بارش ینیب

 ص ،(الدف )3 ةشدمار  ،10 ةدور ،(یعد یطب مندابع  و یکشاورز فنون و علومخاک ) و آب علوم

57-45. 

بحدران   اید  یآبد  کم رانیبحران آب در ا یاسیس یشناسیامعه» .(1394) محمد، یفاضل [.16]

 .52-56ص  ،شرق ۀروزنام ،«بحران آب ۀنامژهیو

 و یهواشناسدد یرهددایمتغ رونددد یبررسدد». (1391) دیسددع ،دیددمر و ؛فرشدداد ان،یددفتح [.17]

 مندابع  قدات یتحق ،«یرپارامتریغ یها روش از استفاده با هیاروم ۀاچیدر ۀحوض یکیدرولوییه
 .259-269 ص ،3 ةشمار ،43 ةدور ،(رانیا یکشاورز علوم) رانیا خاک و آب

 زید آبخ یآبد  ةدید تندرهدم  ستمیمناقشه در س یلیتحل نگاشت» .(1398) ثمیمزاده، فرج [.18]

  .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا ،«هیاروم ۀاچیدر
خشک  یا منطقهاثرات  ینگرندهیآ» .(1396) ریام ،یو فتح ؛یمهد ان،یعل ؛نیام ،یفری [.19]

 ،8 ةدور، یا منطقده  -یشدهر  شیآمدا  و اید یغراف ،«یاسد یس کدرد یبا رو هیاروم ۀاچیدرشدن 

  .37-54ص  ،27 ةشمار

 .(1396 ) زهددرا ،یموسددو و ؛نیحسدد ،یمحمددد واد؛یدد ،اطاعددت ؛حمدددباقرم بدداف،یقال [.20]

 یهدا پدژوهش . «هید اروم ۀاچد یدر یطد یمحسدت یزو مشدکالت   رانید توسعه در ا یها برنامه»
 .1-29 ص ،(5 یاپی)پ 1 ةشمار ،2 ةدور ،یاسیس یاییغراف
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اثدر احدداث    یابید ارز» .(1397) مسدعود  ،یشد یتجرو  ؛مرسده ،یطاهر ؛محسن ،زادهیقل [.21]

دسدت  نییدر منداطق پدا   یکشداورز  ۀتوسدع بر  هیاروم ۀاچیدر زیآبخ ۀحوضواقع در  یسدها

 .زدیدانشگاه  ،رانیا آب منابع تیریمد یمل کنفرانس نیهفتم ،«آنها

 راهبدرد  یناسد ش مخاطرهعلم  ایآ :یشناسعلم مخاطره راهبرد» (.1401) میابراه ،یمیمق [.22]

 .45-54ص  ،1 شمارة ،9دورة  ،)دانش مخاطرات سابق( یطیمخاطرات مح تیریمد ،«دارد؟

 حوضدۀ  کید اگرواکولوی یبند پهنه ییگزارش نها» .(1399 ) عبدالمجید، یدامغان یمهدو [.23]

 .(یطیمح علوم)پژوهشکده  یبهشت دیشه دانشگاه، «هیاروم دریاچۀ زیآبخ

 ،2 ج ارومیه، دریاچۀمحیطی  زیست یامدهایپ ۀمطالع» .(1383مهندسین مشاور یکم ) [.24]

 .«غربی بایجانآذر ای منطقه آبآبی، شرکت سهامی  یالنب

محیطدی طدرح آزادراه    زیسدت  هیددرولیک و  مطالعات»( 1383صدرا )مهندسین مشاور  [.25]

 .و دوماول  هاییلد، «شهید کالنتری

 دریاچۀ آبخیز حوضۀ یخشکسال نیدتریشد یکینوپتیس یالگوها». (1390) پرویننادر،  [.26]

 .89-107، ص 1 ةشمار، 26 ةدور ،ییاییغراف قاتیتحق ،«هیاروم
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