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 چکیده

 ایطشر. است شده موجب دنیا مناطق از بسیاری در را محیطی زیست مشکالت زمین کره گرمایش و اقلیمی تغییرات          

 تأثیر و بوده طبیعی منابع نامناسب مدیریت و انسان هایدخالت همچنین و عوامل این نتیجه نیز ارومیه دریاچه بحرانی

 با رویارویی برای مناسب ظرفیت و توانایی از کشاورزان کهصورتی در. است داشته کشاورزی کار و کسب بر مهمی

 بنابراین. شد خواهد وارد کشاورزی بخش بر ناپذیریجبران خسارات نباشند، برخوردار اقلیم تغییر از ناشی ریسک

 یستمس تقویت طرفی از و ضعف نقاط رفع و تهدیدات با مقابله جهت کشاورزی بخش در مدیریتی هایاستراتژی شناسایی

 آذربایجان استان کشاورزی مهم مناطق از یکی که آذرشهر منطقه در حاضر پژوهش. است ضروری هافرصت از استفاده و

 مدیریت سیستمی برون تهدیدات و هافرصت با سیستمی درون قوت و ضعف نقاط شناسایی منظور به است، شرقی

 کاربردی هدف لحاظ از تحقیق این. گرفت انجام ارومیه دریاچه اکولوژیک تغییرات با مقابله در کشاورزی تولید واحدهای

 جهاد سازمان متخصصان و کارشناسان را پژوهش این آماری جامعه. باشدمی تحلیلی – توصیفی شناسی روش نظر از و

 شدان دارای ارومیه دریاچه وضعیت و کشاورزی زمینه در که دهندمی تشکیلو اساتید دانشگاه زیست  محیط و کشاورزی

 نتخابا جهت. گردید استفاده هدفمند و غیراحتمالی گیرینمونه روش از آماری نمونه انتخاب منظور به. بودند کافی تجربه و

 قوت، نقاط تحلیل و تجزیه جهت SWOT مدل مطالعه این در. شد استفاده برفی گلوله گیرینمونه از نیز هانمونه هدفمند

 حاصل نتایج. گرفت انجام هااستراتژی تدوین و تشکیل EFE و IEF ماتریس و گردید استفاده تهدیدها و هافرصت ضعف،

 داخلی عوامل برای آمده بدست کلی نهایی امتیاز  به توجه با که داد نشان خارجی و داخلی عوامل ارزیابی هایماتریس از

 راهبرد آذرشهر، منطقه در ارومیه دریاچه اکولوژیک تغییرات با مقابله در کشاورزی تولید واحدهای مدیریت خارجی و

 .باشدمی تدافعی راهبرد کشاورزی، واحدهای مدیریت استراتژیک

 

 کشاورزی واحد استراتژیک، مدیریت ارومیه، دریاچه اکولوژیک، تغییرات ،SWOT تحلیل :کلیدی هایواژه
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Abstract 

Climate change and global warming has caused environmental problems in many areas of the world. 

The critical situations of Urmia Lake resulted from these factors, also improper management of human and 

natural resources, Therefore, had a significant impact on agricultural business. If the farmers don’t have the 

capacity for dealing with the risks posed by climate change, irreparable damages to the agriculture sector will 

be entered. So identify management strategies in the agricultural division to deal with the threats and eliminate 

weaknesses and strengthen the system and opportunities is essential. This research in the Azar-Shahr region 

as one of the important agricultural areas in East Azarbaijan province, In order to identify the strengths and 

weaknesses, opportunities and threats, as internal and  external environment of agricultural production unit in 

the face of ecological changes in Lake Urmia was carried out. This research in terms of goal is applied and 

methodology is Descriptive and analytical. The statistical society will comprise experts in the field of 

agriculture and the status of the Urmia Lake with sufficient knowledge and experience. Reagard to select the 

samples, non-probability and purposive method was used. Targeted selecting of samples as snowball sampling 

method was utilized. In this study, the SWOT model was used to analyze strengths, weaknesses, opportunities 

and threats, and IEF and EFE matrix formation and development of strategies was conducted. Based on the 

results, management strategies, and so proper and compatible patterns with the ecological and climatic 

condition were determined. 
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 مقدمه 

 بحران. ندارد جایگزینی ولی است، آبادانی مایه آب

 ایران در ویژه به و دنیا کشورهای از بسیاری در آب

 ن،زمی نشست گرچه. است داشته همراه به بسیاری تبعات

 در آب کیفیت مالحظه قابل تغییر ها،فروچاله ایجاد

 از حداقلی چند هر هاینشانه کشور هایدشت از بسیاری

 ،باشدمی کشور زیرزمینی آب منابع وضعیت فاجعه عمق
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-رودخانه و هاتاالب از بسیاری رفتن بین از و خشکی اما

 نابسامان وضعیت نشانگر عیان صورت به کشور های

  باشد.می آبی منابع لحاظ از ایران سرزمین

 و هاآببندان آبگیرها، ها،رودخانه ها،تاالب ها،دریاچه

 هایفعالیت در را مهمی نقش همواره زیرزمینی هایآب

 آبزیان، تولید باغبانی، زراعت، همچون کشاورزی

 تنوع حفظ و انسان اصلی هاینیازمندی تأمین دامداری،

 هاتاالب و هادریاچه میان، این در. دارند عهده به زیستی

 زمین هایاکوسیستم ارزشمندترین از یکی عنوان به

 دارای و بوده زیستی متنوع بسیار کارکردهای دارای

 هستند متعددی اجتماعی اقتصادی، طبیعی، ارزش

-بی زیستی هایگونه  هاتاالب(. 5006 دوستنظری)

 دیگر هایزیستگاه از یک هیچ در بعضاً که را نظیری

 این، بر عالوه. دهندمی پرورش شوند،نمی یافت طبیعت

 زراعی هایزمین برابر 500 و هاجنگل برابر 10 حدود

   (.5011 همکاران و آستانی) دارند اقتصادی ارزش

 از ارزشمند آبی منابع عنوان به هادریاچه و هاتاالب

 و یامنطقه ابعاد در توانندمی اقتصادی و اکولوژیکی نظر

 هایکاربری جهت به و گردیده مطرح المللیبین یا

 مهار زیرزمینی، هایآب تغذیه آب، تامین: مانند گوناگون

 و آبی نقل و حمل انرژی، تولید گیری،رسوب سیالب،

 ینا با. باشند مؤثر بسیار انسانی جامعه برای گردشگری

 دلیل به اخیر هایسال طی غنی هایاکوسیستم این وجود،

 مواجه زیادی مشکالت با طبیعی مخاطرات گسترش

 بسیاری این، بر عالوه(. 5010 و همکاران کاوالو) اندشده

 سرعت با انسانی و طبیعی مختلف عوامل دلیل به هاآن از

 فرآیند این و بوده روبرو سطح کاهش با ایمالحظه قابل

 در اخیر قرن یک در که نحوی به دارد، ادامه نیز همچنان

 نابود و رفته بین از هاتاالب و هادریاچه درصد 20 حدود

  (.5002 هاتاالب المللیبین سازمان) اندشده

 حیات برای اساسی و مهم تهدیدات بشری هایفعالیت

 ها،فعالیت گونهاین. رودمی شمار به هادریاچه و هاتاالب

 بدون ای،توسعه – عمرانی هایپروژه قالب در عمدتا

-می صورت هاآن محیطیزیست آثار و ابعاد به توجه

 مفید آثار رغمعلی هایی،پروژه چنین انجام. گیرد

 تواندمی محیطیزیست تبعات به توجه بدون اقتصادی،

. باشد ارزش با هایاکوسیستم این برای اساسی تهدیدی

 هایدریاچه خصوصبه هاتاالب و هادریاچه رفتن بین از

 بخش و روستایی مناطق برای اساسی تهدید داخلی

 نقشی هاآن کهاین برای روند؛می شماربه کشاورزی

 کنترل مانند کشاورزی هایفعالیت تثبیت در اساسی

 وحش، حیات برای زیستگاهی فرسایش، کنترل سیل،

 دارند غیره و زمینی زیر آب منابع و آب کیفیت بهبود

 (.5003 شرابسول و والترز)

 در اخیر هایسال در که محیطی مخاطره ترینمهم

 ارومیه دریاچه آب کاهش است، دادن رخ حال در ایران

 هایسال در دریاچه آب متعدد عوامل دلیلبه. باشدمی

 و شهرها و گرفته قرار شدن خشک معرض در اخیر

 داده قرار تاثیر تحت شدت به را خود پیرامون روستاهای

 (.5011 ترکمانی سلیمی) است

 مناسبی شاخص ارومیه، دریاچه کنونی وضعیت

 از ناشی تبعات و آب بحران عمق به بردن پی برای

 زا غیرمسئوالنه و رویهبی برداشت و ناکارآمد مدیریت

. باشدمی ایران سرزمین از بخش این محدود آبی منابع

 خشک دریاچه این گستره از عظیمی بخش حاضر حال در

 به نسبت آن آب مترمکعب میلیارد 62 از بیش و گردیده

 رازت به نسبت دریاچه و است رفته بین از پرآبی هایدوره

 مترمکعب میلیارد 25 از بیش آب کمبود با خود اکولوژیک

 چنینهم و موجود شواهد اساس بر. باشدمی مواجه

 ارومیه مشابه وضعیت با هایدریاچه از حاصل تجارب

 دریاچه خشکی روند تداوم شک بدون جهان، سطح در

 و سالمت بر را بسیاری هایآسیب و خسارات ارومیه

 تخریب ها،آن معیشت و حوضه ساکنین بهداشت

 و اراضی تخریب) حوضه کشاورزی بخش و اکوسیستم

 .داشت خواهد همراه به را( باغات

 اناست در ساکن مردم از عظیمی قشر اینکه به توجه با

 و کسب به ارومیه دریاچه حوضه در شرقی آذربایجان
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 هب افراد و منطقه اقتصاد و هستند مشغول کشاورزی کار

 آینده و حال زمان در کشاورزی هایسیستم پایداری

 یریزبرنامه و مدیریت بنابراین دارد، باالیی وابستگی

 کاکولوژی تغییرات با متناسب بخش، این در استراتژیک

 و عفض نقاط بر مبتنی هااستراتژی تحلیل و آتی و فعلی

 ارائه در تواندمی موجود هایفرصت و  تهدیدها قوت،

 یدتول سیستم پایداری و سازیبهینه الگوهای و راهکارها

 نقش منطقه در پایدار توسعه نهایت در و کشاورزی

  باشد. داشته اساسی

 تاکنون که این و موضوع ضرورت به عنایت با لذا

 در استراتژیک مدیریت زمینه در کاملی و جامع مطالعه

 سعی راستا این در است، نگرفته صورت آذرشهر منطقه

 در تهدیدها و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تا است این بر

 مشخص دریاچه شدن خشک اکولوژیک پدیده با ارتباط

 و استراتژیک راهبردهای تحلیل به سپس و شده

 و اکولوژیک وضعیت با سازگار و مناسب راهکارهای

 .شود پرداخته اقلیمی

 و زیستمحیط بخش در شده انجام مطالعات تاکنون

 بوده اندك بسیار SWOT مدلاستفاده از  با طبیعی منابع

 محیطیزیست موضوعات از کوچکی هایبخش در و

 و ایران در گرفته صورت مطالعات اکثر و گرفته صورت

 ویژه به و مدیریتی صنعتی، هایزمینه در جهان

 برخی به لذا است، بوده اکوتوریسم و گردشگری

 :شودمی اشاره زمینه این در شده انجام مطالعات

 آبریز حوزه مدیریت برای( 5005) همکاران و  هیون

 کردند ارائه پایداری مدیریت هدف با را مدلی دریا، سیر

. دهد پاسخ را کنندگان مصرف همه تقاضای بتواند که

 آرال دریای در محیطی زیست مشکالت اصلی دلیل هاآن

 آمودریا آبریز هایحوزه آب منابع در مدیریتی ضعف را

( 5008) همکاران و نوری. کردند بیان سیردریا و

 را خزر دریای سواحل محیطیزیست مدیریت وضعیت

 از استفاده با بهشهر تا جویبار بین ساحلی مناطق در

 نهایی وزن مطالعه این در. کردند ارزیابیSWOT  مدل

 به 28/5 برابر بیرونی عوامل و و 58/5 درونی عوامل

 هب نسبت ضعف نقاط بودن باال دهندهنشان که آمد دست

 ایجنت این لذا تهدیدهاست؛ به نسبت هافرصت و قوت نقاط

 قرار رقابتی استراتژی بخش در وضعیت که داد نشان

 تأثیر ارزیابی به( 5015) همکاران و پورساسان .گیردمی

 دریاچه محیطی زیست بحران در انسانی هایمخاطره

 مدیریتی، راهکارهای ارائه جهتمحققین . پرداختند ارومیه

 بر مبتنی ، SWOTراهبردی ریزیبرنامه روش از

 هافرصت و( داخلی عوامل) ضعف و قوت نقاط شناسایی

 مطالعه نتایج کردند. استفاده( یخارج عوامل) تهدیدها و

 دریاچه وضعیت برای استراتژی بهترین که داد نشان

  باشد.می تدافعی استراتژی ارومیه

 و تجزیه به ایمطالعه درنیز ( 5013) فادل و راچید

 محیطی زیست ارزیابی هایسیستم تطبیقی تحلیل

 زا استفاده با آفریقا شمال و خاورمیانه در استراتژیک

 تحلیل و تجزیه مقاله این. پرداختند SWOT روش

SWOT از محیطی زیست ارزیابی هایسیستم در را 

 ساختار و کاربرد وضعیت، ایمقایسه بررسی طریق

 حقوقی، هایچارچوب اساس بر موجود هایسیستم

 وضعیت نتایج،. کندمی ارائه خاص ایرویه و نهادی

 حسطو هایمشخصه با کلی پیشرفت در تأخیر و ناهمگن

 و قانونی هایچارچوب در موجود ضعف نقاط مختلف

. دهدمی نشان را گیریتصمیم ضعیف فرایند و اداری

 اقدامات از موجود، هایفرصت در گذاریسرمایه

 هایسیستم اجرای و توسعه افزایش برای برجسته

 .است منطقه در محیطی زیست ارزیابی

 به( 5012) همکاران و گنجعلیدر مطالعه دیگری، 

 امعج مدیریت برنامه استراتژیک و محیطی زیست تحلیل

 مطالعه این در. پرداختند ارومیه دریاچه آبخیز حوضه

 هایسازمان هایگزارش و آمار از استفاده با محققین

 مشاهده شامل گسترده میدانی هایبررسی و مربوطه

 وندر ضعف و قوت نقاط شناسایی به مصاحبه، مستقیم،

 مهبرنا سیستمی برون تهدیدات و هافرصت و سیستمی

. پرداختند ارومیه دریاچه آبخیز حوضه جامع مدیریت
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 نشانگر ،(IFE) 1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نتایج

 که داد نشان و بود سیستم داخلی عوامل مدیریت ضعف

 جهتو بایستی عوامل این به نسبت سیستم مدیریت در

 اءارتق راستای در سیستم ریزیبرنامه و نموده بیشتر

. باشد عوامل این با رابطه در ضعف کاهش و قوت نقاط

-نشان (EFE) 5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نتایج

 عوامل به نسبت خارجی عوامل خوب وضعیت دهنده

  .بود داخلی

 اهمیت به گرفته انجام مطالعات اجمالی بررسی از

 روش اهمیت به و اعم طور به استراتژیک ریزیبرنامه

SWOT به توجه با. شودمی برده پی خاص طور به 

 دریاچه اکولوژیک تغییرات و کشاورزی توسعه اهمیت

 این در تخصصی ایمطالعه نبود و طرف یک از ارومیه

 را موضوع این که ایمطالعه جای دیگر، طرف از زمینه

 رحاض تحقیق شاید و است خالی ادبیات در نماید بررسی

 .  نماید پر را موجود خأل از قسمتی بتواند

 

 هامواد و روش

 هرگونه از فارغ که است آن پی در حاضر پژوهش

 تولید واحدهای مدیریت هایاستراتژی پردازی،فرضیه

 دریاچه اکولوژیک تغییرات با مقابله در را کشاورزی

 هب پژوهش این. نماید تحلیل و توصیف اکتشاف، ارومیه

 توصیفی شناسیروش لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ

 آن کلی شمای که است کمی -کیفی رویکرد با تحلیلی –

 .نمود ترسیم 1 شکل مطابق توانمی را

 

  
 

 
 

 حاضر پژوهش در کیفی و کمی تحقیق تلفیق کلی شمای  -1 شکل

 

 جامان پیمایشی و میدانی صورت به که تحقیق این در

 اردو لذا و نشده تعریف وابسته و مستقل متغیر گرفته،

 نگردیده متغیرها بین روابط باب در هافرضیه آزمون

 هب هاموقعیت توصیف برای فقط متغیرها واقع در. است

 "ویژگی" گیردمی قرار بررسی مورد آنچه و رفته کار

(. 5000 چیشانه مدیر و رادپزشکی) شودمی خوانده

 دمور ابزار و هاروش نوع در تحقیق کمی – کیفی رویکرد

 کاربرد نیز و اطالعات و هاداده گردآوری برای استفاده

 اطالعات تحلیل و تجزیه مرحله در SWOT تحلیلی مدل

 . است متبادر

 شناخت برای ابزاری SWOTماتریس  یا تکنیک

خارجی یک  محیط های موجود درتهدیدها و فرصت

 به آن های داخلیها و قوتضعف بازشناسی و سیستم

 و راهبرد برای هدایت تدوین و وضعیت منظور سنجش

                                                           
1- Internal Factor Evaluation 

مدل  مستقیم نتیجه روش این است. سیستم آن کنترل

(. 5005 مسیحیاست )مرادی  هاروارد تجاری دانشکده

 برای ابزاری تکنیک این که گفت تواناجمالی می طور به

 از طریق: امور این و است راهبرد و تدوین وضعیت تحلیل

 درونی هایضعف و هاقوت بندیطبقه و بازشناسی

 هایو تهدید هافرصت بندیطبقه و سیستم؛ بازشناسی

 سوآت ماتریس تکمیل سیستم؛ و خارج محیط در موجود

 در سیستم هدایت گوناگون برای راهبردهای تدوین و

(. به عبارت دیگر مدل 5002گیرد )گلکار، صورت می آینده

SWOT و  نقاط قوت تطابق استراتژیک از ابزارهای یکی

برون  تهدیدات و هافرصت با سیستمی درون ضعف

 برای را تحلیلی سیستماتیک SWOTاست. مدل  سیستمی

 که بهترین استراتژی ابانتخ و عوامل این شناسایی

 دیدگاه دهد. ازارائه می نماید،ایجاد می را هاآن بین تطابق

2- External Factor Evaluation 

کمی -کیفی کمی کیفی  

تعمیق و ارزیابی نتایج     اکتشافی  پرسشنامه 
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 به را هافرصت و هامناسب قوت استراتژی یک مدل، این

-می ممکن حداقل به را تهدیدها و هاو ضعف حداکثر

 هافرصت و ضعف و قوت نقاط این منظور، رساند. برای

پیوند  WTو  SO ،WO ،STکلی  حالت چهار در و تهدیدها

 ها،فرصت ماتریس تهدیدات، ساختن شوند. برایمی داده

 کرد: طی مرحله را هشت باید قوت نقاط ضعف، نقاط

 محیط در که ایعمده هایفرصت از فهرستی -1

 دارد وجود خارجی

  خارج محیط در موجود عمده تهدیدات از فهرستی -5

  داخلی قوت نقاط از فهرستی -3

  داخلی ضعف عمده نقاط از فهرستی -2

 هم با را خارجی هایفرصت و قوت داخلی نقاط -2

 هایگروه استراتژی در مربوط خانه در نتیجه و مقایسه
SO 

 در موجود هایفرصت با را داخلی ضعف نقاط -9

  WOهایاستراتژی گروه در نتیجه و مقایسه خارج

 و مقایسه خارجی تهدیدات با را داخلی قوت نقاط -7

  ST هایاستراتژی گروه را در نتیجه

 مقایسه خارجی تهدیدات با را داخلی ضعف نقاط -8

 SWOT، ماتریس WT هایاستراتژی گروه در نتیجه و

 گردد. تشکیل می 1همانند جدول 
 

 هاو نحوه تعیین استراتژی SWOTماتریس   -1جدول 
 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قوت ) 

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی (Oها )فرصت

 WTهای استراتژی STهای استراتژی (Tتهدیدها )

 

امکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد  SWOTماتریس 

آورد. البته، در جریان عملی برخی از متفاوت را فراهم می

به طور همزمان  راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته یا

آیند. در واقع بر حسب و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می

دفاعی، انطباقی وضعیت سیستم، چهار دسته راهبرد 

را که از )رقابتی(، اقتضایی )محافظه کارانه( و تهاجمی 

 توان تدوین کردنظر درجه کنشگری متفاوت هستند، می

 (. 5002)گلکار 

کردن عوامل  ییو نها یبردارفهرست مطالعه، نیا در

به انجام  یبا استفاده از روش دلف یو عوامل خارج یداخل

. دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق دیرس

برای استخراج نظرات از یک گروه متخصص در مورد 

و  (5001)برنز و گرو  یک موضوع یا یک سؤال است

 و نظرات گردآوری برای ایروش مطالعه چند مرحله

 آوردن هم گرد جایبه نوشتاری هایه از پاسخاستفاد

. در (5007است )هسو و سندفورد  متخصص گروه یک

چند مرحله  ینظرات متخصصان ط شیروش به پاال نیا

-یم رداختهبه توافق بر اساس نظر اکثر آنان پ دنیو رس

 (. 5011 شود )اسمالی و رتالیک

 دباشیم زین یاصل یاجزا یسر کی یدارا یدلف روش

نامه، پرسش ییبازگو ایتکرار  ن،یکه عبارتند از: متخصص

 جینتا زیاجماع، زمان و آنال ،یبازخورد کنترل شده، گمنام

                     (. 5009الندتا  ،500)پاول 

 اشندبیدلفی متخصصین یا خبرگان م کنندگانشرکت

 نهیتخصصان در زممقبل از شروع  دیو با( 5003)پاول 

شوند. شرکت کنندگان  ییشناسا یموضوع مورد بررس

دانش و تجربه در موضوع، تمایل، زمان کافی  یدارا دیبا

-از این (.5009)الندتا  باشند مؤثر ارتباطی هایو مهارت

های آماری بلکه عمدتا رو اندازه گروه دلفی نه به شاخص

به پویایی گروه متخصصان در رسیدن به همرایی بستگی 

در مورد نحوه انتخاب (. 5002دارد )اوکلی و پاوالوسکی 

و تعداد متخصصین هیچ قانون قوی و صریحی وجود 

نفر و  20ندارد. تعداد شرکت کنندگان معموالً کمتر از 

 10الت تعداد نفر بوده است. هرچند در مقا 50تا  12اکثراً 

الندتا  ،5003اند )پاول هنفر را نیز گزارش نمود 5000 الی

ش افزایب موج کنندگانبودن تعداد شرکت شتریب (.5009

دست های تکراری شده و اطالعات جدیدی را بهپاسخ

( 1661دهد. در این میان برخی دیگر مانند میشل )نمی
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قاد ویندل دانند. به اعتنفر را بهینه می 15تا  9تعداد 

نفر  12تا  10های متجانس معموال تعداد ( در گروه5002)

کارشناسان  کنندگان،پژوهش شرکت  نیا کافی است. در

و وضعیت  کشاورزی نهیو متخصصان بودند که در زم

 بودند. یدارای دانش و تجربه کاف دریاچه ارومیه

در برگیرنده یکسری از مراحل )راندها( است و  دلفی

 به معمول طوربه که باشدیل چهار مرحله ممعموالً شام

 در (.5005کنا و همکاران گردد )مکمی تعدیل مرحله سه

 در شده آوریجمع هایپژوهش با استفاده از پاسخ نیا

 و هااز نقاط قوت، ضعف، فرصت فهرستی اول، مرحله

 اریدر اخت بندی،تیشد و برای اولو نیتدو دهاتهدی

 و آوریجمع هاقرار گرفت. سپس پرسشنامه انیپاسخگو

( 1اریمعو انحراف  نیانگیآماری )م هایلیو تحل هتجزی

به اجماع،  دنیرس جهت ،در مرحله سومانجام شد. 

استخراج  دهاتهدی و هافهرست نقاط قوت، ضعف، فرصت

موافقت  زانیمتخصصان قرار گرفت تا م اریشده در اخت

 زانیکه م هاییهیمرحله، گو نی. در اندینما انیخود را ب

بودند به عنوان نقاط قوت،  99/99از  شتریب ایتوافق برابر 

  شدند. نییتع دیو تهد صتضعف، فر

نفر از متخصصین و خبرگان  12در این مطالعه تعداد 

جهت تشکیل گروه انتخاب شدند و توضیحاتی در 

خصوص پژوهش مورد نظر، هدف از دلفی با ایشان در 

نفر جهت مشارکت  12ه شد. سرانجام تعداد میان گذاشت

در تحقیق اعالم آمادگی نمودند. ترکیب اعضای گروه 

مختلف از جمله  هایدانشگاه در رشته دیاساتدلفی 

و  جیترو ،باغبانی مدیریت، آبیاری، ،یاکولوژ -زراعت

اقتصاد توسعه روستایی،  ،یآموزش کشاورز

جهاد ، کارشناسان سازمان شناسیخاك ،یکشاورز

 . بودند ستیز طیو مح یکشاورز

-دانشگاه در رشته دیاساتنیز  SWOT گروه اعضای

 مدیریت، آبیاری، ،یاکولوژ -مختلف از جمله زراعت های

توسعه روستایی،  ،یو آموزش کشاورز جیترو ،بانیباغ

، کارشناسان سازمان شناسیخاك ،یاقتصاد کشاورز

با استفاده از  که بودند ستیز طیو مح یجهاد کشاورز

نفر از  35برفی، تعداد گیری هدفمند و گلولهروش نمونه

 30متخصصین و خبرگان انتخاب شدند. سرانجام تعداد 

 آوری گردید. پرسشنامه جمع

جهت سنجش  5در این مطالعه از روش آلفای کرونباخ 

، 5جدول گیری استفاده شده است. پایایی ابزار اندازه

های شده برای هر یک از بخش آلفای کرونباخ محاسبه

دهد که حاکی از برخورداری آن را نشان می پرسشنامه

 باشد.از پایایی قابل قبول می
 

 

 آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از بخش های پرسشنامه -2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه سوال پاسخگویان

 

 کارشناسان

 

 72/0 10 نقاط قوت

 73/0 15 نقاط ضعف

 76/0 11 هافرصت

 72/0 11 تهدیدها

 85/0 22 کل

 های تحقیقمأخذ: یافته              
 

در این مطالعه اعتبار تحقیق، با نظرخواهی از اساتید 

به منظور  و راهنما، مشاور و کارشناسان انجام گرفت

افزایش روایی و نیل به یک چارچوب منطقی در ارتباط با 

                                                           
1- Standard Deviation 

ها و تهدیدهای نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت

بیرونی که متوجه واحدهای تولید کشاورزی در منطقه 

 باشند از روش دلفی استفاده گردید.مورد مطالعه می

2 - Cronbach’s Alpha 
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 نتایج و بحث

بندی راهبردها، مجموعه به منظور تعیین و اولویت

عوامل داخلی و خارجی شناسایی شده در قالب 

ای طراحی شد و در بین کارشناسان و پرسشنامه

-متخصصان توزیع شد. سپس بر اساس اطالعات و داده

و  های گردآوری شده، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد که بیانگر 

وزنی هر یک از نمره اهمیت، ضریب اهمیت، رتبه و نمره 

باشد. در ها و تهدیدها مینقاط ضعف، قوت، فرصت

های وزنی برای عوامل داخلی و نهایت مجموع نمره

های نهایی نوع خارجی محاسبه شد و از طریق این نمره

 راهبرد پیشنهادی استخراج گردید.   

ماتریس ارزیابی عومل داخلی تأثیرگذار بر  3جدول 

 اترییدر مقابله با تغ یاورزکش دیتول یواحدهامدیریت 

را در منطقه آذرشهر نشان  هیاروم اچهیدر کیاکولوژ

متنوع بودن »از بین نقاط قوت  ،3جدول طبق دهد. می

در  یاهیوجود تنوع پوشش گ»و « یکشاورز یهاتیفعال

ترین نقطه قوت و از بین مهم 7/3با وزنی برابر با « منطقه

-و بهره صیبر تخص یعدم نظارت کاف»نقاط ضعف 

 2/2با وزنی برابر با « از حد از منابع آب شیب یبردار

 دیتول یواحدها تیریمدترین نقطه ضعف جهت مهم

 هیاروم اچهیدر کیاکولوژ راتییدر مقابله با تغ یکشاورز

 شناخته شدند. 

 

  کیاکولوژ راتییدر مقابله با تغ یکشاورز دیتول یواحدها تیریمدماتریس ارزیابی عوامل داخلی   -3جدول 

   (n=30) آذرشهر منطقه در هیاروم اچهیدر
 
 
 
 
 

 
نقاط 
 قوت

نمره  هاگویه
 اهمیت

ضریب 
 اهمیت

امتیاز  رتبه
 نهایی

022/0 7/3  کشاورزی هایبودن فعالیت متنوع  2 18/0  

037/0 3 وجود تنوع اقلیمی در منطقه  3 111/0  

022/0 7/3 گیاهی در منطقهوجود تنوع پوشش   2 18/0  

032/0 6/5 برداران در خصوص اقدامات سازگاری تغییرات اکولوژیکیهای مختلف بهرهوجود شبکه  2 12/0  

022/0 9/3 منطقه در کشاورزی بخش آب اصالح مدیریت برنامه وجود  2 179/0  

021/0 23/3 کولوژیکیا سازگاری جهت در بومی دانش توجه قابل هایظرفیت وجود  3 153/0  

022/0 27/3 منطقه در کشاورزی توسعه مناسب ظرفیت وجود  3 135/0  

038/0 1/3 برداران نسبت به حفظ اکوسیستم منطقهوجود عالقمندی باالی بهره  2 125/0  

023/0 2/3 منطقه های بومی سازگار در محصوالت مختلف کشاورزی دروجود واریته  3 156/0  

153/0 3 021/0 37/3 منطقه طیسازگار با شرا یدام هایپرورش گونه لیوجود پتانس  

 
 
 
 
 

 نقاط
 ضعف

 

022/0 1 022/0 2/2  آب منابع از حد از بیش برداری بهره و تخصیص بر کافی نظارت عدم  

020/0 1 020/0 1/2 بحران منطقه به مطالعه مورد منطقه جغرافیایی فاصله بودن نزدیک  
062/0 5 027/0 87/3 منطقه برداران بهره بین در فنی دانش بودن پایین  

027/0 1 027/0 83/3 زارهاشوره ایجاد  
021/0 1 021/0 5/2 اکولوژیکی سازگار کشت الگوی ناکارامد اجرای  
025/0 1 025/0 53/2 آبیاری مدرن هایشبکه در ناکافی توسعه  

062/0 5 027/0 83/3 بردارانبهره تشکل ساماندهی و ایجاد عدم  
062/0 5 027/0 87/3 اکولوژیکی سازگاری جهت در جدید و بومی دانش تلفیق در توانمندی عدم  

026/0 1 026/0 2 منطقه در کشاورزی در استفاده قابل آب منابع کمیت کاهش  
028/0 1 028/0 67/3 منطقه در کشاورزی در استفاده قابل آب منابع کیفیت کاهش  

089/0 5 023/0 23/3 مکانیزاسیون بخش در مناسب توسعه عدم  
1/0 5 020/0 07/2 بردارانبهره اختصاصی درآمد کاهش  

57/5  1 87/81 جمع   
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بر ماتریس ارزیابی عومل خارجی تأثیرگذار  2جدول 

 اترییدر مقابله با تغ یکشاورز دیتول یواحدها تیریمد

نشان  را در منطقه آذرشهر هیاروم اچهیدر کیاکولوژ

 تیاولو»ها از بین فرصت ،2جدول مطابق دهد. می

و « یمل یهادر برنامه ییغذا تیاز منظر امن یکشاورز

و  یباال در مراکز دانشگاه یپژوهش لیوجود پتانس»

در بخش  یسازگار کارهایجهت ارائه راه یقاتیتحق

فرصت و از  ترینمهم 67/3با وزنی برابر با « یکشاورز

با « ی کشاورز یگسترش خردشدن اراض»بین تهدیدها 

 تیریمدترین تهدید جهت توسعه مهم 5/2وزنی برابر با 

 کیاکولوژ راتییدر مقابله با تغ یکشاورز دیتول یواحدها

 شناخته شدند. در منطقه آذرشهر هیاروم اچهیدر

 

 کیاکولوژ راتییدر مقابله با تغ یکشاورز دیتول یواحدها تیریبر مدماتریس ارزیابی عوامل خارجی  -4جدول 

 (n=30)در منطقه آذرشهر  هیاروم اچهیدر 

 

 

 

 

 

 

 

 هافرصت

نمره  هاگویه

 اهمیت

ضریب 

 اهمیت

امتیاز  رتبه

 نهایی

027/0 67/3 ملی هایبرنامه در غذایی امنیت منظر از کشاورزی اولویت  3 121/0  

022/0 73/3 سازگاری زمینه در المللیبین و ملی ایمشاوره و فنی ایهکمک از گیری بهره امکان  3 135/0  

025/0 27/3 شاورزیک هایفعالیت در اکولوژیک سازگاری کارهایراه از دولت حمایت  2 198/0  

025/0 23/3 سازگاری کشاورزی توسعه در تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده ظرفیت  3 159/0  

022/0 77/3 منطقه آتی اقلیمی شرایط سازگار و جدید هایگونه معرفی در بالقوه توان  2 18/0  

022/0 7/3  منطقه در شرقیآذربایجان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز گرفتن قرار  3 135/0  

 هایفعالیت در تخصصی مدیریت به هادانشگاه در مدیریتی متخصص نیروی ورود

 منطقه کشاورزی

83/3 029/0  2 182/0  

 کارهایراه ارائه جهت تحقیقاتی و دانشگاهی مراکز در باال پژوهشی پتانسیل وجود

 کشاورزی بخش در سازگاری

67/3 027/0  2 188/0  

023/0 93/3 اکولوژیک تغییرات زمینه در برداریبهره جهت ایماهواره تصاویر به دسترسی امکان  3 156/0  

156/0 3 023/0 93/3 سازگاری مناسب هایروش ترویج منظور به نهاد مردم هایسازمان وجود  

156/0 3 023/0 93/3 اکولوژیک تغییرات هوشمند سامانه عنوان به GIS از استفاده ظرفیت  

 

 

 

 

 

 تهدیدها

 

026/0 1 026/0 17/2 بارش نامناسب توزیع  

085/0 5 021/0 23/3 کشاورزی آفات جمعیت افزایش  
069/0 5 028/0 2 کشاورزی بخش در ترویج و تحقیقات پیوستگی در ضعف  

020/0 1 020/0 33/3 اکولوژیک تغییرات از ناشی کشاورزی محصوالت از برخی در تولید افت  

02/0 1 02/0 50/2 کشاورزی اراضی خردشدن گسترش  
062/0 5 027/0 63/3 روستایی مناطق در کشاورزی بخش در فعال جمعیت کاهش  

027/0 1 027/0 63/3 زاییبیابان افزایش  

026/0 1 026/0 1/2 خشکسالی وقوع احتمال افزایش  

028/0 1 028/0 2 شهری مناطق به روستاییان مهاجرت گسترش  
069/0 5 028/0 07/2 اکولوژیک تغییرات از متأثر فرسایش افزایش  
065/0 5 029/0 60/3 تولید عوامل توزیع در نامناسب مدیریت  

66/11 جمع 

5 

1  38/5  
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 تیریمدارائه راهبردها و راهکارهای الزم جهت 

 راتییدر مقابله با تغ یکشاورز دیتول یواحدها

بر اساس  در منطقه آذرشهر هیاروم اچهیدر کیاکولوژ

 SWOTماتریس تطبیقی 

 (SOراهبردهای تهاجمی )

های تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت در استراتژی

-های بیرونی است، موارد زیر جهت بهرهداخلی و فرصت

 برداری از 

های موجود به منظور مدیریت ها و مزیتبرتری

 گردد: واحدهای کشاورزی ارائه  می

-نیو ب یمل هایسازمان هیکل یبر همکار دیتأک -

 یسازگار نهیدر زم المللی

 نهادمردم هایسازمان تیبر تقو دیتأک -

کالن و  یهابه منظور توسعه برنامه یزیربرنامه -

 میو اقل یغذا، آب، انرژ وستهیبهم پ

در  لیمختلف دخ هایبخش یبر هماهنگ دیتأک -

 یهماهنگ میت کی لیو به طور خاص تشک یکشاورز

ها و ارقام متحمل در خصوص معرفی گونه قیتحق -

 کمتر یبه خشکی و یا با نیاز آب

 

 (STراهبردهای تنوع )

ها که تنوع بخشی بر نقاط قوت در این استراتژی

-داخلی و تهدیدهای خارجی متمرکز است، موارد زیر به

های مدیریت واحدهای ای از نیازمندیمنظور تأمین پاره

 گردد:  تهدیدها ارائه میکشاورزی در جهت رفع 

 یآموزش هایبرنامه بخشیتوسعه و تنوع  -

 یدر جهت سازگار یتوسعه و گسترش کشاورز -

 یاکولوژ

آفات،  تیریدر جهت مد یزریو برنامه قیتحق  -

از  ناشی نوظهور هرز هایعلف و هابیماری

 یمیاقل یهایناسازگار

ورزی برنامه خاك یو اجرا یلیتکم یزیربرنامه -

 یستیز تیو ظرف یمیحفاظتی با توجه به توان اقل

در برنامه کالن  یسازگار ستمیس یارتقاء توانمند -

 یو دامپرور یکشاورز

نده کن تتثبی هایو کشت گونه شینحوه آرا یبررس -

 سطوح تحرك باد
 

 (WOراهبردهای انطباقی یا بازنگری )

بر نقاط های بازنگری ضمن تأکید در استراتژی

گیری از ضعف درونی، سعی بر آن است تا با بهره

های بیرونی، پیشنهادات اساسی در جهت رفع فرصت

در  یکشاورز دیتول یواحدها تیریبر مدنقاط ضعف 

در منطقه  هیاروم اچهیدر کیاکولوژ راتییمقابله با تغ

 ارائه شود. آذرشهر

 یمنطق یرگیو بهره یزریدر نحوه برنامه یبازنگر -

 یاکولوژ یو مقررات در جهت سازگار نیاز قوان

مرتبط  هایو توسعه نهادها و سازمان یبازنگر -

 و ... جیترو رینظ

 گانیرا یمصرف آب به عنوان منبع شیتوقف افزا -

 آن یارزش واقع نییو تع

 آب یقانون ریمتوقف کردن برداشت غ -

 استفاده از آب و خاك  تیریبهبود مد قیاعمال دق-

کشت و استفاده از ارقام پربازده و  یح الگواصال -

 کم مصرف

و مدرن در  یجهت تلفیق دانش بوم یزریبرنامه -

های نوین آوریو فن داریدر جهت توسعه پا یکشاورز

 وریبهره شیجهت افزا

به منظور  ییروستا نیگزیجا یاشاعه درآمدها -

 یعیحفظ و ارتقا توان طب

 یاریآب یوردر جهت ارتقاء بهره یزیربرنامه -

 آبیاری نینو یهاروش یریبا بکارگ یکشاورز

منابع  تیریمد ییاجرا هایبرنامه نیو تدو یبررس -

 یهاتشکل لتشکی و( کشاورزان) ورانآب توسط بهره

 برانآب

 یدر روند ارائه مجوز برداشت آب سطح یبازنگر -

 یبه منظور کشاورز ینیرزمیو ز
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 (WTتدافعی )راهبردهای 

 یطیمح ستیاثرات ز یابیمقررات ارز قیاعمال دق -

احداث سد،  رینظ اچهیدر رامونیبزرگ پ هایپروژه

 هایکارخانه ،یو مسکون یصنعت هایاحداث شهرك

 آن ریو نظا مانیس

مختلف  هاینهادها و بخش نیب یهماهنگ جادیا -

 یرکارگی به و هانشست یبرگزار لهوسیو مردم به یدولت

  ازیسکپارچهیهماهنگ کننده به منظور  یتیریمد ریتداب

استفاده از آب و  تیریبهبود مد قیدق تیریاعمال مد -

 خاك

جامع  سازیبرنامه آموزش و آگاه نیتدو -

 رییتولیدکنندگان کشاورزی در مورد ابعاد مختلف تغ

 با آن   یسازگار هایو روش میاقل

 قبال در تنبیهی و تشویقی هایاعمال سیاست  -

 و وریبهره خصوص در دامپروران و کشاورزان

 هپای اقالم از بهینه استفاده

 هایبرداری از آبدر جهت بهره یزیربرنامه -

 یمصارف کشاورز برای نامتعارف

های ارزیابی عوامل داخلی و نتایج حاصل از ماتریس

خارجی، بیانگر این است که با توجه به  امتیاز نهایی کلی 

 دیتول یواحدها تیریمدبدست آمده برای عوامل داخلی 

 هیاروم اچهیدر کیاکولوژ راتییدر مقابله با تغ یکشاورز

و برای عوامل خارجی  57/5برابر با  در منطقه آذرشهر

ست آمده در موقعیت ربع ، امتیازهای بد38/5برابر با 

رو راهبرد استراتژیک مدیریت افتد، از اینچهارم می

 باشد. واحدهای کشاورزی، راهبرد تدافعی می

 صورت هایبا توجه به نکات عنوان شده و بررسی

 هیومار اچهینجات در برایشود که نتیجه گرفته می گرفته

بلکه  ،کردهای مختلف اکتفا آب از راه نیبه تام اًصرف دینبا

محدوده  ینیرزمیز آب هایسفره تیبرای تقو دیبا

منابع آب  تیریو مد ارییهای آباصالح روش اچه،یدر

انجام شود تا مانع  یاقدامات اساس ،ینیرزمیز و یسطح

های اطراف آن به سمت دشت اچهیاز نفوذ آب شور در

 ینیرزمیهای زرفتن سطح آب سفره نییپا نیچنشود. هم

مجاز و  ریهای غبه علت احداث چاه ریهای اخکه در سال

 را یاز آن رخ داده، ممکن است مشکالت هیرویاستفاده ب

بر اثر  رایز ،کند جادیا اچهیدر صورت انتقال آب به در

و د نیکه به علت اختالف ارتفاع ب کیدرواستاتیه فشار

دهد، خطر احتمال نفوذ آب شور به یرخ م یسطح آب

چه بسا  باشد. وجود داشته هاچیدر کنار هایدشت

باعث شور شدن خاك و  ،یسمت خشک آن به شروییپ

-وجود چاه لیمنطقه باشد. به دل کشاورزی برای دییتهد

ها نفوذ به چاه یآب انتقال اچه،یدر اطراف در اریهای بس

ندارد. ازجمله  اچهیسطح آب در برای رییو تاث کندیم

توان به ارومیه میی دریاچه تیریراهکارهای مد نیترمهم

 :موارد زیر اشاره کرد

-در برنامه نفعیهای ذمشارکت دادن همه گروه 

 نگایرا یمصرف آب به عنوان منبع شیتوقف افزا زییر

استفاده نادرست از آب  شهیآن: ر یارزش واقع نییو تع

 اساس آن است که بر یاز جوامع محل یبرداشت بری مبتن

ای که دهپدی .شودیبرشمرده م «گانیمنبع را» کیآب 

 کنند.یبه آن به عنوان فاجعه عوام اشاره م اقتصاد علمای

 ابلرقیباشد غ گانیرا دیبا رانیدر ا ینیرزمیکه آب ز نیا

وجود ندارد و به  یمنابع آب به قدر کاف رای. زاست تصور

خواهد شد. در حال حاضر منابع آب  زیزودی کمتر ن

آن در  هیته نهیتر از هزبه مراتب کم یمتیق با یسطح

 رییشود. گام نخست در تغیکشاورزان گذاشته م اریاخت

 ،«گانیمنبع را» کیآب به عنوان  درباره تصور نادرست

اقتصادی برای استفاده از  ینرخ نییتواند شروع تعیم

 تیریبخش و جامع مد اثر کردیرو از یآن به عنوان بخش

و  تیریمد بیکار به ترغ نیباشد. ا یمنابع آب و اراض

های متیخواهد کرد. با ق کمک استفاده عاقالنه از آن

ای کشاورزی سودی هیهای حاشتیدرست آب، فعال

سازی و رقابت سالم نهیبه باعث کار نینخواهد داشت و ا

 نی. برای تضمستین یگذاری کافمتیشود. اما تنها قیم

 در کل نفعیهای ذمنافع گروه اتحاد مناسب و یکپارچگی

و اجرای  مینظر، تنظ دیتجد ه،یاروم زیحوضه آبر

در چند بخش  نیو قوان هااستیای درست از سمجموعه
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گذاری هیبرنامه مناسب سرما کی نیالزم خواهد بود. تدو

 ازیمورد ن زین ساختاری رییسازی و تغتیبرای ظرف

 خواهد بود.

از  یک: یآب یرقانونغی برداشت کردن متوقف

بازی به نفع بازگشت  رییکننده در تغ نییابزارهای تع

 از یرقانونیهای غتعادل به موازنه آب کنترل برداشت

در مورد برداشت  یرقانونیبرداری غهاست. بهرهآبخوان

 هدر»از  توجهی قابل بخش خود ی کههای سطحاز آب

 زین نیکند و ایصدق م زیدهد، نیم لیآب را تشک «رفتن

 پافشاری بر اجرا خواهد بود. ازمندین

: ایحوضه نیانتقال آب ب شهینظر در اند دیجدت

 نیا ییعدم کارآ به لیپنج دل اب ستیز طیمح کارشناسان

 از آن تداوم ترکنند. اول، ساخت و مهمیتفکر اشاره م

 که،نیگران خواهد بود. دوم ا اریبرداری آن بسبهره

 گریای دکار در حوضه نیبر خواهد بود. سوم، ازمان

و  قیعم هاییبررس کهنیخواهد کرد، مگر ا مشکل جادیا

فته در نظر گر زین یمیاقل راتییصورت گرفته و تغ یجامع

 اچهیبرای در زین یمشکل بوم شناخت کی چهارم، شود.

که آب لب شور  ییجا به وجود خواهد آورد. هیاروم

کامال متفاوت است. ما  یخزر( از نوع اییدر )برای مثال

 ءایاح ازمندیبلکه ن میستین دیحوض آب جد کیدنبال 

که، اگر نیا تی. نهامیهست هیاروم اچهیدر بوم ستیز

 اچهیدر زیدر حوضه آبر یرقانونیبرداری غکنترل بهره

قادر  میکنیاست، چرا تصور م دشوار تینهایب هیاروم

در صورت  م؟یرا بهتر کنترل کن دیبود آب جد میخواه

منتظر  دیبا هیاروم اچهیدر شدن خشک تیتداوم وضع

 منطقه بود و به طور حتم یو خشک یآب ستمیاکوس رییتغ

با توجه به  خواهد بود. انباریز اریبس اچهیدر نیمرگ ا

 یالملل نیبوم ب ستیز کیبه عنوان  اچهیدر نیا ،کهنیا

 یالملل نیهای بهمکاری توان ازیم نیمطرح است بنابرا

بهره برد. حل مشکالت پارك  یبرای نجات آن از خشک

مردم در  یعموم مشارکت در گرو هیاروم اچهیدر یمل

و  ارییآب میدر رژ رییو تغ اچهیدر زیحوزه آبر

حوزه  در منابع آب کپارچهی تیریمد زیکشاورزی و ن

 است.

رویکرد مناسب و مورد نیاز مدیریت دریاچه ارومیه 

 ارتقاء اینکنونی و « شرایط بحرانی»برای از بین بردن 

 برقراری ساله، 52 اندازبه چشم یابیشرایط در جهت دست

 و ارومیه دریاچه برای اکوسیستمی مدیریت نظام یک

 ستهویبهم پ تیریبر اصول مد مبتنی آن اقماری هایتاالب

منابع آب و خاك و توسعه پایدار و مشارکت موثر کلیه 

ریت و از جمله جوامع محلی در امور مدی ربطیذ هایگروه

 .باشدیم اچهیدر

اکوسیستمی پیشنهاد شده، یک استراتژی  کردیرو

ع مناب زیمنابع آب و خاك و ن وستهیبرای مدیریت بهم پ

است که به نحوی متعادل  زیحیاتی در سطح حوضه آبر

منابع را مورد توجه  نای از پایدار برداریحفاظت و بهره

مورد  یچارچوب عملی و اصل کردی. این رودهدیقرار م

اصل  15نظر کنوانسیون تنوع زیستی است که شامل 

از  ندهیاست. امروزه در سرتاسر جهان و بصورت فزا

رویکرد اکوسیستمی به عنوان چارچوبی برای مدیریت 

 .شودمناطق حفاظت شده استفاده می

رد اکوسیستمی در مدیریت دریاچه یکرو بکارگیری

 ارومیه متضمن مالحظات زیر خواهد بود:

ز آنجایی که اقدامات انجام شده در سطح حوضه ا -

در  باید گذارند، دریاچه ارومیهآبخیز بر دریاچه اثر می

آن مدیریت شود. این بدان  زیچارچوب حوضه آبر

ند هست سهیم زیمعناست که سه استانی که در حوضه آبر

رد مشترك اتخاذ نمایند. اثرات کبایست یک رویمی

 همجوار نیز باید هایاکوسیستم بر مدیریتی هایفعالیت

 به دقت مورد توجه قرار گیرند.

اهداف مدیریتی دریاچه ارومیه باید برای درازمدت  -      

ر تغیی که در نظر داشت دیتدوین شوند. اما این را نیز با

ناپذیر است و بویژه باید به تغییرات اقلیمی توجه اجتناب

ر مرکز توجه این اهداف، مردم باید د فینمود. در تعر

 قرار گیرند.
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ح ترین سطومدیریت باید تمرکززدایی شده و به پایین -

که نهادهای استانی  است ممکن منتقل شد. این بدان معنی

باید مسئول مدیریت دریاچه ارومیه و جوامع و نهادهای 

های اقماری باشند. کلیه تاالب مدیریت محلی مسئول

 اید در مراحلهای ذیربط، بخصوص جوامع محلی بگروه

 . باشند سهیم اجرا( و ریزیبرنامه)مدیریت  مختلف

حفاظت از ساختار و عملکرد اکوسیستم برای بقای  -

 یهاتاالب و اچهیدر لهیکه بوس یها و تداوم خدماتارزش

شود. گردد یک اولویت محسوب مییآن ارائه م یاقمار

ن منطقی بی تعادل باتوجه به ظرفیت سیستم، باید یک

برداری پایدار از منابع دریاچه برقرار حفاظت و بهره

 شود.

برنامه مدیریت  نیساختار اقتصادی نیز باید در تدو -

 عنوان مثال نوسانات مدنظر قرار گیرد. به

که ممکن است به کارکرد اکوسیستم آسیب  بازار

-ههرب هایی که در جهتحمایت از فعالیت ایبرساند و 

-پایدار و حفاظت از تنوع زیستی صورت میبرداری 

 گیرند.

 بوده یمدیریت باید بر تجربیات و شواهد موجود متک -

 یبرداربهره سنتی و بومی یهاو تا حد ممکن از دانش

 کند.

ی دیگر از عناصر اصلی مدیریت که بدون آن موفقیت کی -

 هایارزش حاصل نخواهد شد، آگاهی مردم درمورد

روی آن است. بنابراین ارتقاء  تاالب و تهدیدات پیش

. است مدیریتی برتر هایآگاهی عموم مردم از اولویت

 ایدب دارند مدیریتی مسئولیت که افرادی و نهادها همچنین

 .دهند ارتقاء کار انجام برای را خود هایظرفیت
 

 مدیریتی اهداف

مورد زیر، اهدافی هستند که برای رسیدن به هدف  سه

 تشخیصی انداز مورد نظر مهم و ضرورنهایی و چشم

 داده شدند:

و  هدریاچ ایدرمورد ارزش ه اهآگاهی ش. افزای1 هدف

در  یمردم یهاتمشارک تیآن و تقو اریهای اقمتاالب

 ها.آن تیریمد

و  اچهیدر تیریمد یبرا یاساس یاز ابزارها یکی

. استی عموم یهایآگاه شیآن افزا یاقمار یهاتاالب

نقش مهم  اچه،یدر داتیها و تهدها شامل ارزشیآگاه نیا

 یهاتیفعال ریثأت وی معاش جوامع محل نیمأآن در ت

آن  یبالعکس اثر منف اینمودن تاالب و  داریدر پا یانسان

-میتصم یهای. ارتقاء آگاههستند تاالب یبر کارکردها

بر مناطق  اچهیدر بیتخر یسازان عمده از عواقب آت

 ییبسزا تیجوامع ساکن اطراف آن اهم سالمت اطراف و

 تاالب تواندیم نیهمچن یعموم یهایآگاه شیدارد. افزا

وده نم یمعرف یالمللنیو ب یموثر به جوامع مل یرا به نحو

آن  تیریارتقاء مد یبرا را یدیها و منابع جدو فرصت

 یتواند به عنوان منبعیم نیله همچنأمس نی. افراهم کند

 شیو افزا یجوامع محل یبرا یاقتصاد منافع دیتول یبرا

 شتریهرچه ب یسازداریها در جهت پاآن تیحساس

 .ردیتوجه قرار گ مورد اچهیدر

ها در تاالب یداریدهد که پاینشان م یجهان اتیتجرب

 تیریمد دری مشارکت جوامع محل زانیدرجه اول به م

الً کام ستیبایم یجوامع محل نیدارد. بنابرا یها بستگآن

آن  یاقمار یهاتاالب و اچهیدر تیریدر حفاظت و مد

 باشند. لیدخ

 

 یاراض یمنابع آب و کاربر داریپا تیری. مد2 هدف

 یکشاورز

-بو تاال اچهیمنابع آب در تیفیو ک تیبتوان کم دیشا

بر  رگذاریثأتی فاکتورها نیترآن را مهم یاقمار یها

حال هر دو  نیآن برشمرد. با ا کیکارکرد اکولوژ یداریپا

 به خصوص یانسان یهاتیفعال ریثأفاکتورها تحت ت نیا

باالدست  یدر قسمت ها یاریاحداث سدها و توسعه آب

از آب و  یبرداربهره شی. افزارندیگیحوضه قرار م

ی همراه با اجرا یدر کشاورز ییایمیاستفاده از مواد ش

 تیفیو ک تیباعث کاهش کم یکشاورز توسعهی هاحطر
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. شودیآن م یاقمار یهاو تاالب اچهیبه در یآب ورود

 یپسماندها یرهاساز شیمنجر به افزا یتوسعه صنعت

 به منظور یاراضی کاربر رییشود. تغیم اچهیمضر به در

-یم یفاضالب شهر شیباعث افزا یتوسعه شهرساز

 کشت یدار برابیش یهانیاز زم هیرویگردد. استفاده ب

 یمشهود ریثأخاك شده و ت شیفرسا شیباعث افزا مید

-و تاالب اچهیبه در یورود اناتیجر تیو کم تیفیک بر

 گذارد.یآن م یاقمار یها

توسعه  یهاطرح یکه از اجرا یدیشد یاسیس تیحما

 یبقا نمودن داریبه پا یاتیح ازیو ن ردیگیآب صورت م

که  کندیم جابیآن، ا کیاکولوژ یو کارکردها اچهیدر

 یمنابع آب و اراض داریپا تیریمد یبرا قیدق یزیربرنامه

 کیاستراتژ یابیو ارز هیاروم اچهیدر زیحوضه آبر

 .دیتوسعه بعمل آ یهاطرح یاجرا از اثرات یطیمح ستیز

 داریپا ی. حفاظت از تنوع زیستی و بهره بردار3 هدف

 از منابع تاالب

و  اچهیدر یستیتنوع ز یو ارتقا اءیهدف، اح نیا

ها و ستگاهیز حفاظت از قیآن از طر یاقمار یهاتاالب

بر  ژهیهدف بو نیآن را مد نظر دارد. ا یبهبود کارکردها

 یهاو گونه پرندگانی برا یتاالب یهاستگاهیارتقاء ز

به  دنیرس یدارد. برا دیتاک یزیو پستانداران خشک یآبز

 چهایدر دکنندهیعوامل تهد نیترمهم ستیبایاهداف، م نیا

آن مشخص شده و تحت کنترل  یاقمار یو تاالب ها

 .دیدرآ

 یبرداربهره ازمندیها نستگاهیموثر از ز حفاظت

ی اهگروه نیب یارتقاء آگاه ژهیاز منابع و به و داریپا

 باشد.یم ربطیذ

 

 دیتول یواحدها تیریدم راهبردی شنهادهاییپ -

 اچهیدر کیاکولوژ راتییتغ بادر مقابله  یکشاورز

 هیاروم

 یکشاورز یسقف توسعه منابع آب و اراض نیی( تع1

 گرفتن نظر منابع آب حوضه و در یهاتیتوجه به قابل با

 صیو تخص هیاروم اچهیدر یداریلزوم حفظ بقاء و پا

 یاتیعمل یهاهبرنامی و اجرا نیتدو تیمنابع مالی با اولو

منظور  نیا ی. برازیآب در حوضه آبر یورارتقاء بهره

و توافق  یضرور یکارشناس الزم است با انجام مطالعات

و  هیاروم اچهیدر ازیآب مورد ن زانیم نهیدر زم یجمع

 یزیرحوضه و با برنامه یبردارهبهر حداکثر آب قابل

مجاز و  یهاتینسبت به توسعه فعال ،یاهماهنگ حوضه

 تا سقف مورد نظر اقدام نمود. هایبردارهبهرارتقاء

برای بهبود  یاتدوین برنامه منسجم حوضه (5

 که از یدر بخش کشاورز ژهیراندمان مصرف آب بو

و همزمان تدارك  باشدیعمده آب م کنندگان مصرف

 به اهداف آن یابیدست یبرا ازیمنابع مورد ن

منطقه، کشت در مزارع و باغات  یاصالح الگو( 3

 ینیگزیالگوهای کم مصرف و پربازده و جااستفاده از 

 ازین یبا محصوالت دارا شتریب یآب ازیمحصوالت با ن

عناب، سنجد، پسته  لیاز قب یکمتر و مقاوم به شور یآب

 و زعفران

 قیاز طر یآب کشاورز نهیمصرف به تیری( مد2

-تحت فشار، کم فشار و لوله یاریآب یهاستمیس یاجرا

   یگذار

به  یاطالع رسان ،یهای آموزشبرگزاری کارگاه (2

 حفظدر زمینه  های مردم نهادسازمان تیمردم، تقو

 ستیز طیمح

 یطیمح ستیاثرات ز یابیمقررات ارز قی( اعمال دق9

احداث سد،  رینظ اچهیدر رامونیهای بزرگ پپروژه

های کارخانه ،یو مسکون یهای صنعتشهرك احداث

 آن ریو نظا مانیس

استفاده از آب  تیریبهبود مد قیدق تیریاعمال مد( 7

 و خاك حوضه

 تیکشت متناسب با قابل ستمی( مطالعه و اعمال س8

 منطقه یو سازگار با منابع آب یاراض

در  یو مل یالملل نیهای بسازمان هی( همکاری کل6

 کره ستیگاه زرهیذخ نیحفظ و حراست از ا

داخلی به های برگزاری سمینارها و کنفرانس( 10

آوری دستاوردهای مطالعاتی جهت شناخت منظور جمع
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ای هبهتر شرایط اقلیمی و اکوسیستمیک دریاچه و ارزش

 و مدیریت واحدهای تولید کشاورزی بالقوه آن

 تیهای تثبو کشت گونه شینحوه آرا یبررس ( 11

 تحرك باد سطوح کننده

 یو همکار یجلسات کارگروه کشاورز یبرگزار( 15

 یمرتبط با بخش کشاورز یها و نهادهابا دستگاه

 نیگزیجا اشتغال جادیا)ساختار اشتغال  اصالح( 13

( نظیر صنایع تبدیلی کشاورزی، گیاهان برای کشاورزی

 زا و...دارویی، رنگ

-و اطالع یجیترو و یآموزش یهابرنامه یجرا( ا12

 به ساکنان حوزه یرسان

و ارائه  یاهیروند پوشش گ راتییتغ یبررس( 12

 یاهیو حفظ پوشش گ ایجهت اح ییاجرا راهکارهای

 کشاورزی شناسنامه ( صدور19

در سطح حوضه غیر نقدی ای ایجاد طرح یارانه( 17

ها به کاهش نآ منظور حمایت از کشاورزان و ترغیب به

استفاده از منابع آب، با تغییر نوع محصول، بهبود 

 راندمان آب و غیره.

 های مدرنگلخانه( ایجاد 18

 پاشی برای جلوگیری از ریزگردها( مالچ16

های تجدیدپذیر نظیر انرژی ( استفاده از انرژی50

 خورشیدی 

آب  یحجم لیاعمال برنامه تحو یبرا یاقدام فور (51

با نظارت  یکشاورز بخش یبرا ژهیوهدر سطح حوضه ب

-از بهره یجد یریو جلوگ هایبرداربهره زانیکامل بر م

 یتصاعد نهیهز یهااعمال تعرفه و مجاز ریغ یهایبردار

 ژهیو یگذارتمیاعمال ق ایمشترکان پرمصرف و  یبرا

 یبحران طیدر شرا یمصرف آب

 سادگی به الذکرفوق یشنهادیانجام اقدامات پ شکیب

 .باشدیم زیادی نخواهد بود و مستلزم تالش رپذیامکان

 یراهکارهای اجرا ایاستفاده توام از چند راهکار البته 

است به  دیممکن است ضروری باشد. ام زین یدیجد

با و  ربطیذ یدولت یهاهدستگا یهاتیپشتوانه حما

و  یمناسب و جلب مشارکت جوامع محل یرسانیآگاه

 یهادارائه راهبر نینهاد و همچن مردمی هاسازمان

در  ربطیذ یهاها و سازمانالزم از وزارتخانه یستاد

 تمسیاکوس نیا طیبهبود شرا یالزم برا نهیزمی سطح مل

 و یاجتماع یاقتصاد یارزشمند و تداوم کارکردها

 فراهم گردد.و توسعه کشاورزی  آن  یطیمحتسیز
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