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 راهکارهاي نجات آن دریاچه ارومیه و زیست محیطی کاهش سطح آبعواقب 
  

  2سمیرا اصغري ،1دکتر محمد علی احمدیان

  
  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدـ 1

  برنامه ریزي روستایی گرایش کارآفرینی روستایی دانشجوي دکتري جغرافیا وـ 2
  

  :چکیده
ر نقطه تالقی آسیا، آفریقا و اروپا وتنوع اقلیمی  باعث  تنوع زیستی غنی ایران شده قرار گرفتن ایران در د    

است. در پی تخریب زیست بوم هاي طبیعی که حاصل از توسعه روزافزون شهرنشینی، آلودگی هاي صنعتی، زباله 
ران کننده اي آسیب ها و پسماند ها، چراي بی رویه، جنگل زدایی، بیابان زایی و فرسایش خاك است، به طرز نگ

دیده است. به دلیل فعالیت هاي مخرب انسانی بحران آب در ایران، گواه دیگري بر مشکالت محیط زیستی کشور 
درنهایت ارائه راهکارهاي   هدف از این تحقیق بررسی عواقب ناشی از کاهش سطح آب دریاچه ارومیه و است.

مدارك  اسناد و منابع کتابخانه اي و با استفاده  از ی بوده واین تحقیق از نوع توصیفی تحلیل نجات آن می باشد.
 نتایج مطالعات و تحلیل هاي الزم صورت گرفته است. تحلیلی تجزیه و با استفاده از روش فرا ومعتبر انجام شده 

درصد  90است. اختصاص متر کاهش سطح داشته  6سال گذشته  13این دریاچه درطی  ،بررسیها نشان می دهد
اجراي برنامه هاي رشد و توسعه منطقه اي بدون توجه به بنیان هاي ع آبی منطقه به بخش کشاورزي، مناب

 ، بهره برداري زیاد از آب رودخانه ها براي آبرسانی به شهرها، روستاها، رشد سریع جمعیت منطقه،جغرافیایی
تبخیر زیاد در پی گرم شدن  آب،ضعف مدیریت منابع آب و نیز عدم سازگاري الگوهاي کشت با کم و کیف منابع 

باشند. بروز هاي زیرزمینی در پی حفر چاه از دالیل خشک شدن این دریاچه میهوا و برداشت غیرمجاز از آب
خشکی دریاچه ارومیه نمودي از عدم وجود برنامه ریزي، امکان سنجی و آینده نگري در انجام پروژه هاي عمرانی 

  .در این منطقه بوده است
  .دریاچه ارومیه، توسعه پایدار، بحرانهاي زیست محیطی، مناطق حفاظت شده :ژه هاکلید وا

  
 مقدمه:

ــکال ــدهواش ــاي پدی ــیه ــطحطبیع ــینس ــیزم ــریعخیل ــرس ــداتغیی ــدپی ــنومیکنن ــراتای ــولدرتغیی  ط
ـــــدگی ـــــان زن ـــــیارانس ـــــمگیربس ـــــتچش ـــــه اي اس ـــــهنکت ـــــتک ـــــادياهمی ـــــد دارزی  نای

ــتا ــهس ــوانک ــینبت ــیچن ــراتغییرات ــتهب ــیدق ــردهبررس ــاک ــدت ــايفراین ــیه ــانیوطبیع ــوانس  دبوج
شــاید آنچـــه بــر ســر دریاچــه ارومیـــه مــی آیــد یکـــی از  شــناخت.بخـــوبیراتغییــراتایــنآورنــده

ــین ــره زم ــل ک ــاي  ک ــه ه ــکارترین نمون ــی  آش ــریع م ــدر س ــا چق ــان ه ــا انس ــد م ــی ده ــان م ــه نش ــت ک اس
نــابودي  جملــه از ي دیگــري هــم هســتتــوانیم محــیط زیســت خــود را نــابود کنــیم. امــا نمونــه هــا

) چهـــارمین پیکـــره آبهـــاي داخلـــی بـــزرگ جهـــان 1960دریـــاي آرال. دریـــاي آرال کـــه زمـــانی (در ســـال
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دریاچـــه بـــوردور  بعـــالوه حجـــم آب خـــود را از دســـت داد. %92 ،2011شـــده تـــا ســـال  محســـوب مـــی
ـــه  ـــه ارومی ـــه دریاچ ـــان دوره اي ک ـــه در هم ـــه، ک ـــت 6ترکی ـــود را از دس ـــر از آب خ ـــر از  12داد  مت مت

ـــد. ـــه  عمـــق آب آن کاســـته ش ـــافی اســـت ب ـــه هـــاي بیشـــتر ک ـــراي مشـــاهده نمون ـــونترو(ب  )لیســـت م
ــار  ــه دچ ــایی را ک ــاالب ه ــا و ت ــه ه ــا چ ــه دری ــر ک ــیون رامس ــد کنوانس ــاه کنی ــتند نگ ــران هس ــر(بح  يگ

  .)2011رانیا یمالاس يسازمان ملل متحد در جمهور میهماهنگ کننده مق س،ییلو
معـادلآبریزحوضۀباخشکنیمهايمنطقهدرکهرودمیبشمارایرانبستهآبیمجموعهرگترینبزارومیهدریاچه
 دشـهیبزرگـراهارومیـهدریاچـۀدرمیانگـذراحـداث1375نیکـودلوجاللیاستشدهواقعمربعیلومترک51460

  استآوردهبوجوددریاچهطبیعییستمتغییراتی در س النتريک
گـذاررسوبنحوهدرتغییرنظیردیگريعواقببلکهیشود؛منمحدودزیستیوشیمیاییثراتابهتنهاتغییراتینا

تازاستفادهباشدهانجاممطالعاتبراساسداردبدنبالرادریاچهازهاییبخششدنخشکودریاچهدرداخلي
فرآینـــد رونـــددرتغییراتـــیي)شـــهیدکالنترجـــادهســـاله(احداثچهـــاردهدورةیـــکدراياویرماهوارهصــ
 نشـینیتـه پـراکنشوآبچرخۀ طبیعینظمکردنمختلبرعالوهکهاست گرفتهقرارآبطبیعیگذاريبرسو
 مواددر معلق، تغییراتیروندطبیعیووضعیتاکولوژیکیدریاچهدادهاست نشـانگر  هیـاروم اچـهیمرگ آرام در

 طرف از.است شوري لحاظ به دریاچه دومین و دنیا بزرگ دریاچه بیستمین دریاچه این است. ندهیآ يبرا يهشدار

 سـطح از دریاچـه ایـن ارتفـاع باشد. هکتارمی میلیون نیم تقریبی مساحت با کشور داخلی دریاچه وسیعترین دیگر

 ایـن. داشـته اسـت متـر 4 حـدود در نوسانی گذشته قرن نیم در که است متر 1276 به طور متوسط آزاد دریاهاي

 عمـق .اسـت پیوسته خشکی به اکنون جزایرهم این بزرگترین که بوده بزرگ و کوچک جزیره 102 داراي دریاچه

 پـارك یـک ملی درسطح دریاچه این .است شده مترگزارش شش متوسط آن و متغیر متر 16 تا 5 بین دریاچه آب

از  يمجموعـه ااست که  نیا یاصل. مشکل آسیب دیده استهشدار دهنده  يبه گونه ا اما .است شده محسوب ملی
هـا بـه  یخروجـ نیـا ریاخ يکنند. درسالها یبرداشت م اچهیکننده در هیتغذ حوضهمصرف کنندگان مرتبا آب را از 

تـراز  جـهیدر نت د،یروند اضافه کن نیبه ا زیرا ن ریاخ يهایخشکسال بوده است. اچهیآب به در ياز ورود شتریمراتب ب
  ست. کرده ا دایبه طور مداوم کاهش پ اچهیدر یآب

متدولوژي وروش تحقیق:

این تحقیق عموماً از روش تحلیلی وفرا تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه اي انجام شده است.          
اي عمدتاً جهت مطالعه ادبیات موضوع و بررسی و پیشینه تحقیق و نیز دستیابی به مطالعات نظري و کتابخانه

ع و کسب دیدگاههاي مربوط به آن انتخاب شده است. در این تحقیق عالوه بر چارچوبی مناسب براي مطالعه موضو
اي، از اسناد و مدارك متعدد از جمله نقشه هاي پایه منطقه وتصاویر ماهواره اي وعکسهاي متعدد مطالعات کتابخانه

  استفاده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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  موقعیت محدوده مورد مطالعه

معادآبریزيحوضۀباخشکنیمهايمنطقهدرکهرودمیبشمارایرانبستهآبیمجموعهبزرگترینارومیههدریاچ
کیلومتر مربع  5000دریاچه ارومیه با مساحتی حدود . 1375نیکودلواست(جاللیشدهواقعمربعکیلومتر 51460ل

مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستمهاي آبی متري قرار دارد و یکی از  1274در شمال غربی ایران و در ارتفاع 
کشور و خاورمیانه محسوب می شود. این دریاچه بزرگترین دریاچۀ داخلی در ایران است که به دلیل دارا بودن 

به عنوان منطقه  1356به عنوان پارك ملی، سایت رامسر و در  1354ویژگیهاي طبیعی و اکولوژیکی در تاریخ 
  .)12ص  1375(وزارت آموزش و پرورش  بین المللی یونسکو معرفی شده است حفاظت شده از طرف سازمان

دریاچه ارومیه در مرکز یک حوضه زهکش بسته واقع شده است و تمامی آبهاي سطحی و زیرزمینی به طرف آن 
ته زهکش می شوند. رشد جمعیت، گسترش فعالیت هاي صنعتی، بهره برداري زیاد از آب رودخانه ها، تبخیر باال و 

کنترل نشود و تدبیر  بهره برداري از منابع آبیو اگر روند  اد آن گردیده استزینشینی مداوم نمک منجر به شوري 
حتمی است. -سال آتی 30داکثر در ح-جدي اتخاذ نگردد از بین رفتن تدریجی این دریاچه 

  
  ایرانغربشمالدرارومیهدریاچهجغرافیاییموقعیت:1شکل

  
  افیاي طبیعی و زیستی دریاچهویژگی هاي جغر

     ویژگی هاي جغرافیاي طبیعی 
کیلومتر مربع عبارتند از: نواحی  51876عمده ترین اجزاي تشکیل دهنده حوضه دریاچه ارومیه با وسعت   

کیلومتر با عمق  40در  130. ابعاد تقریبی دریاچه %2/11، فالت ها و تراس هاي مرتفع %21، تپه ها %38کوهستانی 
  میلیارد متر مکعب می باشد. 31متر در شمال دریاچه) و حجم تقریبی 13متر ( حداکثر عمق  5/4سط متو
به دلیل مرتفع بودن منطقه، آب و هواي حوضه از نظر اقلیمی داراي زمستانهاي سرد و تابستانهاي نسبتاً مالیم می   -

  باشد.
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رز و زاگرس می باشد که بر جنبه هاي تکتونیکی از نظر زمین شناسی، این حوضه نتیجه برخورد کوه هاي الب  -
  منطقه شامل: گسل ها، شکستگی ها، شرایط آتشفشانی و دیگر پدیده هاي تکتونیکی اثر گذاشته است.

درصد اختصاص دارد. شیب  17و  63بیشترین سطح کاربري اراضی حوضه به مرتع داري و دیم کاري به ترتیب با 
بین دام و مرتع و رگباري بودن بارش هاي منطقه از جمله عوامل موثر در باال بودن  دار بودن این اراضی، عدم تعادل

  فرسایش خاك و هدررفت آب به شمار می روند. 
رودخانه فصلی) تأمین می شود. دبی متوسط  7رودخانه دائمی و  14رودخانه ( 21آب دریاچه ارومیه به وسیله   -

  .)1377 مهندسین مشاور جاماب،(مکعب برآورد شده است  میلیون متر 5316ساالنه ورودي به دریاچه 
آبهاي سطحی حوضه غیر از رودخانه آجی چاي که در تشکیالت نمکدار جریان دارد، عموماً از کیفیت مطلوبی   -

 .)1376(سازمان مدیریت و برنامه ریزي  برخوردار هستند

  ویژگی هاي جغرافیاي زیستی
درصد جامعه گیاهی ایران)،  15ریاچه ارومیه به ثبت رسیده است (حدود گونه گیاهی در حوضه د 1500حدود  -

  بیشترین تنوع گیاهی در نواحی کوهستانی کمترین آن در نمک زارهاي اطراف دریاچه می باشد.
آبی می باشد. تولید باالي این جلبک ها، اساس  –دریاچه ارومیه شامل انبوه فراوانی از جلبک هاي سبز و سبز   -

  غذایی را ایجاد می نماید. زنجیره
نوع  26نوع دوزیست و  7نوع خزنده،  41نوع پرنده،  212نوع پستاندار،  27در حوزه اکولوژیکی دریاچه ارومیه،   -

  ماهی وجود دارد.
می باشد. عالوه بر این، بزرگترین کلنی هاي دریاچه ارومیه زیستگاه زمستانی گروههاي بزرگی از مرغان آبزي   -

گونه از پرندگان  11جفت) را پذیرا می شود، همچنین در این منطقه  20000ل فالمینگو در ایران (بیش از تولید مث
  مورد تهدید جهانی، به ثبت رسیده است.

پستاندار گوزن زرد ایرانی و قوچ ارمنی از جمله گونه هاي با ارزش در معرض نابودي می باشند که درجزایر دو   -
  .)1384سازمان مدیریت و برنامه ریزي ثیر پیدا کرده اند(دریاچه امکان زیست و تک

 یبوم يمیگو کباشد که ی یارومیه م هآبریز دریاچ هحوض همهر یمهمترین ب) artimia urmianaآرتیمیا (  -
از  يبسیار يغذا هاهمیت بوده و تأمین کنند يدر این دریاچه، این جانور دارا یبشور است. به دلیل عدم وجود ماهآ

ي بیش از حد در سالها يباشد. به علت افزایش شور ی) مودرناهاي مهاجر مهم پرندگان (مثالَ فالمینگو يها گونه
   این میگو دیگر قادر به بیرون آمدن نبوده و بنابراین جمعیت آن در حال کاهش است. يها اخیر، تخم

  ارزش هاي زیست محیطی دریاچه ارومیه
و ی سطح يآبها هسته  در ایران و خاورمیانه است که در آن کلیب آبریز هوضاز ح یبدیل یب هاین اکوسیستم نمون -

  دریاچه شور تخلیه می شود. کبه درون ی یزیرزمین
  توسط یونسکو تعیین شده است. زیستکرهبه عنوان مهمترین ذخیره گاه این دریاچه و اراضی پیرامون آن  -
  شورگل و یادگارلو.، نظیر قره قشالق، سد نوروزلو در پیرامون آن یبا ارزش بین الملل يها وجود تاالب -
  .)یآن ( از جمله یازده گونه در معرض تهدید جهان يبسیار باال یتنوع زیست -
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دریاچه به سفره هاي آب از نفوذ آب شور  يجلوگیر ی وزیرزمین يها آب هدر تغذی یپیرامون يها نقش تاالب -

  .شیرین اراضی کشاورزي
، حیات ي، امکان قایق سواریبا خاصیت درمان ی، لجن طبیعد، جزایر متعدردلپذی يب و هواوجود مناظر زیبا، آ -

  ي.و باالخره قابلیت گردشگر یوحش غن
شکل گیري کانون هاي متعدد مراکز استقرار جمعیت در دشت هاي پیرامون دریاچه به موهبت وجود رودخانه  -

 .)1381مهندسین مشاور یکم،  ( هاي متعدد با آب شیرین

  

 
    1393 : تصویرماهواره اي دریاچه ارومیه در مواقع پرآبی2شکل

  google earth :منبع 

 علل خشک شدن دریاچه ارومیه

متر کاهش یافته  6سال گذشته شروع به خشک شدن کرده و سطح آب آن  15تا  13طور نرمال از حدود ارومیه به
بع آبهاي زیرزمینی سبب تشدید روند خشک شدن دریاچه است. همچنین تبخیر زیاد و برداشتهاي غیرمجاز از منا

 آورده بوجود دریاچه طبیعی سیستم در تغییراتی )کالنتري شهید بزرگراه( ارومیه دریاچۀ میانگذر احداث شده است.

 نحوه در تغییر نظیر دیگري عواقب بلکه شود؛ نمی محدود زیستی و شیمیایی اثرات به تنها تغییرات این.است

 مطالعات براساس. داشته است بدنبال را دریاچه از هایی بخش شدن خشک و دریاچه درداخل ريگذا رسوب

 روند در تغییراتی شهیدکالنتري جاده احداث ساله چهارده دورة یک در اي تصاویرماهواره از استفاده با شده انجام

 نشینی ته پراکنش و آب چرخۀ طبیعی نظم کردن مختل بر عالوه که ایجاد کرده است طبیعی گذاري فرآیندرسوب

 مقایسه با ). 1381 نظریها(بوجود آورده است  دریاچه اکولوژیکی وضعیت و طبیعی روند در تغییراتی معلق، مواد

یوتا  ایالت در لیک سالت گریت خاکریز و ارومیه دریاچۀ برروي شهیدکالنتري خاکی میانگذر پیامدهاي احداث
 تغذیه بازشدگی طریق از جنوبی قسمت و شور آب از بیشتر دریاچه شمالی قسمت که میشود گیري آمریکا نتیجه
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 می جنوبی قسمت شوري میزان برابر دو تقریباً و درصد 26 تا 24 حدود شمالی قسمت آب میزان شوري .میشود

کارشناسان، مسووالن و فعاالن زیست محیطی کشور در سال هاي اخیر علل مختلفی را براي روند خشک  .باشد
سد در حال احداث  12 ،سد زده شده است 37در حوزه دریاچه ارومیه تاکنون  دریاچه ارومیه مطرح کرده اند. شدن

سد در حال مطالعه و احداث وجود دارد،  90سد نیز در حال مطالعه است یعنی در حوزه آبریز دریاچه  40است و 
با وجود این سدها محدود شده است و این بال معلوم است که در این حوزه آبریز، آبی که باید به دریاچه بریزد 

غیر مجاز در حوزه آبریز دریاچه ارومیه  چاه 700هزار و  24امروز بر سر دریاچه ارومیه آمده است. عالوه براین 
میلیون متر مکعب آب از سفره هاي زیرزمینی برداشت می شود و این  400وجود دارد که بیش از یک میلیارد و 

ه امروز اتفاق افتاده باشد بلکه در دو تا سه دهه گذشته اتفاق افتاده که ما به آن بی توجهی کرده پدیده اي نیست ک
خشکسالی و کاهش ریزش باران، حفر چاه هاي غیرمجاز، برداشت هاي بی رویه از سفره هاي آب زیرزمینی،  ایم.

ها از جمله دالیلی است که براي استفاده از روش هاي سنتی و ناصحیح آبیاري و در برخی مواقع سوء مدیریت 
هزار حلقه چاه در اطراف حوضه آبریز دریاچه  23در سال هاي اخیر  خشک شدن دریاچه ارومیه مطرح می شود.

هزار حلقه چاه غیر مجاز است. در دشت هاي حاشیه دریاچه ارومیه به علت  18ارومیه حفر شده که از این تعداد 
زیر زمینی روي آورده و به حفر چاه به ویژه در سمت شرق دریاچه ارومیه اقدام کمبود آب، کشاورزان به منابع آب 

کرده اند. این در حالی است که برداشت بی رویه آب و استفاده نادرست از آن به علت استفاده از روش هاي سنتی و 
بریز دریاچه میانگین ظرفیت آب حوضه آ ناصحیح در آبیاري موجب تشدید خشک شدن دریاچه ارومیه می شود.

میلیون متر مکعب از این  100میلیارد و  3میلیون متر مکعب در سال است. حدود  800میلیارد و  6ارومیه حدود 
مقدار براي حفظ زیست بوم دریاچه موردنیاز است. از بقیه آن می توان به گونه اي کامال پایدار براي توسعه 

اما در حال حاضر، برآورد می شود به طور میانگین تنها  رد.کشاورزي و صنعتی، همچنین آب آشامیدنی استفاده ک
 صنعتی و کشاورزي مصارف براي ها حدود یک پنجم مقدار آب مورد نیاز وارد دریاچه شده و بقیه آب از سرچشمه

 2000کیلومتر مربع به  5000نتیجه این است که در طول دو دهه گذشته مساحت دریاچه از  .شود می برداشت
درصدي، خسارت بزرگ تر در حجم آب را مخفی  40ربع کاهش یافته است. اما این کاهش اندازه به ظاهر کیلومتر م

متري عمق آب هنگامی که مساحت دریاچه پنج هزار کیلومترمربع بوده اینک که سطح  6می کند، زیرا میانگین 
وضعیت وخیم  .)1377ین مشاور جاماب،مهندس( دریاچه به دو هزار کیلومترمربع رسیده تنها یک مترشده است

 85سال  4نشان می دهد که درطول  4شکل  هاي مجاز و غیرمجاز است.دریاچه ارومیه به دلیل حفر بیش از حد چاه
    تغییرات  کاهشی سطح آب روند شدیدي را نشان می دهد. 88تا 
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  )1384الی 1374: تغییرات تراز سطح آب دریاچه ارومیه (بین سالهاي3شکل

  1387سازمان حفاظت محیط زیست منبع:
  

  
           گذشته سال 80 در ارومیه دریاچه آب سطح تغییرات :4 شکل

  1390ودیگران لک راضیهمنبع:   
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  تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه  برروي تصاویر ماهواره اي :5شکل

  
  شمالی سواحل در ارومیه دریاچه آب تدریجی کاهش مراحل :6شکل

  1387دیگران رسولی وعلی اکبر منبع : 
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  خشک شدن ارومیه منفی عوارض

بسیاري از کارشناسان محیط زیست و مسئوالن کشور براین باورند که خشک شدن دریاچه ارومیه عوارض جبران 
ناپذیري نه تنها براي استان هاي کشور بلکه براي کشورهاي منطقه دارد.افزایش نمک و مواد شیمیایی معلق در هوا، 

بیماري هاي تنفسی، افزایش انواع سرطان ها و سقط جنین و  یر زمان بندي فصل ها، کاهش دوره زراعت،تغی
کاهش سطح آب  .خواهد بودخشکی دریاچه ارومیه  احتمالیضررهاي اقتصادي غیر قابل جبران از جمله پیامدهاي 

نزیکی دریاچه را  مردم ساکن در درآمدهاي اقتصادي دریاچه ارومیه منجر به گردشگران ورودي به منطقه شده و
بروز انواع بیماري ها در انسان، حیوانات و گیاهان، شیوع بیماري  نهایت منجر به مهاجرت خواهد شد. در کاهش و

هاي چشمی، کاهش حاصلخیزي زمین هاي کشاورزي، برهم خوردن تعامل کمی و کیفی آبهاي زیرزمینی منطقه و 
حرکت ذرات نمک  .خواهد بودیز از دیگر پیامدهاي خشکی دریاچه ارومیه ضررهاي اقتصادي غیر قابل جبران ن

معلق در هوا به شهرها، روستاها و اراضی اطراف، کاهش سریع سطح آب هاي زیرزمینی در دشت هاي منطقه، کوچ 
 مردم روستاها و شهرهاي اطراف دریاچه ارومیه به سایر مناطق کشور نیز از چالش هاي ناشی از وضعیت فعلی

از سوي دیگر خشک شدن ارومیه ریزگردهاي نمکی را براي استان هاي ایران و همچنین  دریاچه ارومیه هستند.
کشورهاي منطقه به ارمغان خواهد آورد همان گونه که خشک شدن دریاچه و تاالب هاي عراق پدیده ریزگردها را 

  براي ایران و دیگر کشورها ایجاد کرد.
  

  
  1393 ریاچه ارومیه از سمت جنوب: روند خشک شدن د  7شکل

  google earth :منبع     
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   دریاچه وان درقسمت غرب تصویر دیده می شود. : میزان خشک شدن دریاچه ارومیه از سمت جنوب شرقی،8شکل
  google earth :منبع

  
  1393: تصویر افقی از دریاچه ارومیه میزان خشک شدگی وجزیره اسالمی  9شکل

  google earth :عمنب

  
  1393 دریاچه وان در شمال غرب آنو ن آ میزان خشک شدگی دریاچه ارومیه و : تصویر افقی از 10شکل

  google earth :منبع 
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  وگسترش شوره زارها :کاهش سطح آب دریاچه ارومیه  11شکل
  

  
  : تصویر پل میانگذر دریاچه ارومیه1تصویر
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  وند کاهش سطح آب دریاچه: ر8تا2عکس هاي

  منبع:ایسنا
مشکل اصلی این است که مجموعه اي از مصرف  .باشدهشداري براي آینده  می تواند مرگ آرام دریاچه ارومیه

کنندگان مرتبا آب را از حوضه تغذیه کننده دریاچه برداشت می کنند. درسالهاي اخیر این خروجی ها به مراتب 
بوده است. خشکسالیهاي اخیر را نیز به این روند اضافه کنید، در نتیجه تراز آبی بیشتر از ورودي آب به دریاچه 
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دریاچه ارومیه موقعیت ممتازي دارد. این دریاچه پارك ملی، سایت  دریاچه به طور مداوم کاهش پیدا کرده است.

سیعی از آن اکنون ذخایر زیست کره یونسکو است. اما قسمت هاي و از تاالبی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، و
فاقد آب است و این مشکل در حال گسترش است. بستر نمکی خشک شده و ذرات نمک در حال انتشار به زمین 
هاي زراعی مجاور است. این وضع به تدریج شوري خاك را افزایش داده و در ناپایداري کشاورزي حوضه 

درصورت عدم  ه ایران یا حتی منطقه نیست.تاثیرگذار خواهد بود. وضعیت کنونی دریاچه ارومیه فقط مختص ب
آینده براي حوضه ارومیه مایوس کننده به نظرمی آید، و اگر براي این منطقه و چندین تاالب دیگر در مدیریت آب ،

  سطح ایران اقدامی انجام نشود، پیامدها و عوارض آن شدید خواهد بود.
  راهکارهاي نجات دریاچه ارومیه

ه نباید صرفا به تامین آب از راه هاي مختلف اکتفا کرد بلکه باید براي تقویت سفره هاي براي نجات دریاچه ارومی
آب زیرزمینی محدوده دریاچه به ویژه قسمت شرقی، اصالح روش هاي آبیاري و مدیریت منابع آب سطحی و 

همچنین  ف آن شود.زیرزمینی، اقدامات اساسی انجام شود تا مانع از نفوذ آب شور دریاچه به سمت دشت هاي اطرا
پایین رفتن سطح آب سفره هاي زیرزمینی که در سال هاي اخیر به علت احداث چاه هاي غیر مجاز و استفاده بی 

ممکن است مشکالتی را در صورت انتقال آب به دریاچه ایجاد کند زیرا بر اثر فشار  رویه از آن رخ داده،
ح آبی رخ می دهد، خطر احتمال نفوذ آب شور به دشت هاي هیدرواستاتیک که به علت اختالف ارتفاع بین دو سط

کنار دریاچه وجود داشته باشد چه بسا پیشروي آن به سمت خشکی، باعث شور شدن خاك و تهدیدي براي 
کند و تاثیري ها نفوذ میهاي بسیار در اطراف دریاچه، آب انتقالی به چاهبه دلیل وجود چاه کشاورزي منطقه باشد.

 ازجمله مهمترین راهکارهاي بازگرداندن دریاچه ارومیه به شرایط عادي عبارتند از: ب دریاچه ندارد.براي سطح آ

کسب و کارهاي  مشارکت دادن همه گروه هاي ذینفع در برنامه ریزي تخصیص منابع براي آینده دریاچه ارومیه -1
رند. این امر باید به رسمیت شناخته شود. متنوع و گروه هاي ذینفع سیاسی اطراف دریاچه ارومیه منافع متفاوتی دا

برنامه “ضروري است منافع این گروه هاي ذینفع در مذاکرات مربوط به آینده دریاچه در نظر گرفته شوند. طرح 
به ایجاد این بستر کمک کرده است. بنابراین، بله، چارچوبی موجود است. و راهبري سیاسی می ” توسعه ملل متحد

استفاده بیشتري به عمل آورد. جوامعی که از سیاست هاي توسعه اي دولت سود می برند باید در تواند از این بستر 
چند نمونه درخشان از آنچه می توان انجام داد  و تکرار کرد وجود دارد. این  استفاده از آب عقیده خود را ابراز کنند.

حال احیا شدن هستند بوقوع پیوسته است. تجربه در تعدادي از تاالب هاي اقماري اطراف دریاچه ارومیه که در
  مکانهایی مانند: تاالبهاي قره قشالق؛ نوروزلو؛ شورگل؛ دورگه سنگی؛ دورنا گل؛ سولدوز؛ قوري گل و کانیبرازان.

ریشه استفاده نادرست از آب مبتنی : مصرف آب به عنوان منبعی رایگان و تعیین ارزش واقعی آنافزایش توقف  -2
 علماي که اي پدیده –برشمرده می شود ” منبع رایگان“وامع محلی است که براساس آن آب یک بر برداشتی از ج

یگان باشد غیرقابل تصور را باید ایران در زیرزمینی آب که این. کنند می اشاره عوام فاجعه عنوان به آن به اقتصاد
 در حال حاضر منابع آب سطحی با د.است. زیرا منابع آب به قدر کافی وجود ندارد و به زودي کمتر نیز خواهد ش

نادرست  گام نخست در تغییر تصور قیمتی به مراتب کم تر از هزینه تهیه آن در اختیار کشاورزان گذاشته می شود.
آن به عنوان بخشی از  ، می تواند شروع تعیین نرخی اقتصادي براي استفاده از”منبع رایگان“درباره آب به عنوان یک 
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جامع مدیریت منابع آب و اراضی باشد. . این کار به ترغیب مدیریت و استفاده عاقالنه از آن رویکرد اثربخش و 
با قیمت هاي درست آب، فعالیت هاي حاشیه اي کشاورزي سودي نخواهد داشت و این کار  کمک خواهد کرد.

کپارچگی مناسب و رقابت سالم می شود. اما تنها قیمت گذاري کافی نیست. براي تضمین ی باعث بهینه سازي و
حوضه آبریز ارومیه، تجدید نظر، تنظیم و اجراي مجموعه اي درست از سیاست  اتحاد منافع گروه هاي ذینفع در کل

ها و قوانین در چند بخش الزم خواهد بود. تدوین یک برنامه مناسب سرمایه گذاري براي ظرفیت سازي و تغییر 
  ساختاري نیز مورد نیاز خواهد بود.

  آب غیرقانونی برداشت کردن فمتوق – 3
یکی از ابزارهاي تعیین کننده در تغییر بازي به نفع بازگشت تعادل به موازنه آب کنترل برداشتهاي غیرقانونی از 

 هدر“ از توجهی قابل بخش خود که –مورد برداشت از آب هاي سطحی  در غیرقانونی برداري هاست. بهره آبخوان
  .بود خواهد اجرا بر پافشاري نیازمند نیز این و. کند می صدق زنی دهد، می تشکیل را آب ”رفتن

  تجدید نظر در اندیشه انتقال آب بین حوضه اي -4
کارشناسان محیط زیست به پنج دلیل براي عدم کارآیی این تفکر اشاره می کنند. اول، ساخت و مهم تراز آن تداوم 

دیگر ایجاد  حوضه اي. سوم، این کار در بودخواهد  ان برزمدوم اینکه،  برداري آن بسیار گران خواهد بود. بهره
 نظر گرفته شود. تغییرات اقلیمی نیز در جامعی صورت گرفته و ، مگر اینکه بررسیهاي عمیق ومشکل خواهد کرد

جایی که آب لب شور (براي مثال .چهارم، یک مشکل بوم شناختی نیز براي دریاچه ارومیه به وجود خواهد آورد 
ر) از نوعی کامال متفاوت است. ما دنبال یک حوض آب جدید نیستیم بلکه نیازمند احیاء زیست بوم دریاي خز

دریاچه ارومیه هستیم. نهایت این که، اگر کنترل بهره برداري غیرقانونی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بی نهایت 
در صورت تداوم وضعیت خشک  ل کنیم؟دشوار است، چرا تصور می کنیم قادر خواهیم بود آب جدید را بهتر کنتر

بسیار شدن دریاچه ارومیه باید منتظر تغییر اکوسیستم آبی و خشکی منطقه بود و به طور حتم مرگ این دریاچه 
این دریاچه به عنوان یک زیست بوم بین المللی مطرح است بنابراین می توان از ، با توجه به اینکه. زیانبار خواهد بود

حل مشکالت پارك ملی دریاچه ارومیه در گرو  لمللی براي نجات آن از خشکی بهره برد.همکاري هاي بین ا
ه منابع آب مشارکت عمومی مردم در حوزه آبریز دریاچه و تغییر در رژیم آبیاري و کشاورزي و نیز مدیریت یکپارچ

  .در حوزه است
  نتیجه گیري :

متر کاهش یافته  6ه خشک شدن کرده و سطح آب آن سال گذشته شروع ب 15تا  13طور نرمال از حدود ارومیه ب
خشکسالی و کاهش ریزش باران، حفر چاه هاي غیرمجاز ، برداشت هاي بی رویه از سفره هاي آب زیرزمینی، است. 

استفاده از روش هاي سنتی و ناصحیح آبیاري و در برخی مواقع سوء مدیریت ها از جمله دالیلی است که براي 
هزار حلقه چاه در اطراف حوضه آبریز دریاچه  23در سال هاي اخیر  ومیه مطرح می شود.خشک شدن دریاچه ار

هزار حلقه چاه غیر مجاز است. در دشت هاي حاشیه دریاچه ارومیه به علت  18ارومیه حفر شده که از این تعداد 
شرق دریاچه ارومیه اقدام  کمبود آب، کشاورزان به منابع آب زیر زمینی روي آورده و به حفر چاه به ویژه در سمت
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کرده اند. این در حالی است که برداشت بی رویه آب و استفاده نادرست از آن به علت استفاده از روش هاي سنتی و 

  ناصحیح در آبیاري موجب تشدید خشک شدن دریاچه ارومیه می شود.
ایناستآوردهبوجوددریاچهطبیعیسیستمدرکالنتري)تغییراتیشهیدارومیه(بزرگراهدریاچۀدرمیانگذراحداث

تغییراتتنهابهاثراتشیمیاییوزیستیمحدودنمیشود؛بلکهعواقبدیگرينظیرتغییردرنحوهرسوبگذاري

  دارد.بدنبالرادریاچهازهاییبخششدنخشکو دریاچهداخل در
  پیشنهادهاي راهبردي

  هاي شهري و روستایی پیرامون دریاچه) کنترل رشد جمعیت کل منطقه به ویژه کانون 1
دقیق ساخت و ساز  راهبردي براي کاربري اراضی منطقه به همراه ضوابط و مقررات –) تهیه برنامه هاي ساختاري 2

  و استقرار کاربري ها
) فعال در زمینه NGOکارگاه هاي آموزشی، اطالع رسانی به مردم، تقویت سازمان هاي مردم نهاد ( ) برگزاري3

  محیط زیست استان حفظ
) اعمال دقیق مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه هاي بزرگ  پیرامون دریاچه نظیر احداث سد، احداث 4

  شهرك هاي صنعتی و مسکونی، استقرار کشت و صنعت ها، کارخانه هاي سیمان و فوالد و نظایر آن
  ضه) اعمال مدیریت دقیق بهبود مدیریت استفاده از آب و خاك حو5
  ) مطالعه و اعمال سیستم کشت متناسب با قابلیت اراضی و سازگار با منابع آبی منطقه6
  کرهدر حفظ و حراست از این ذخیره گاه زیست یو مل یبین الملل يسازمانها هکلی يهمکار) 7
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