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تهديدها و خطرات ناشي از خشك شدن درياچه اروميه و اثرات ناشي از
خشكشدگي بر منابع طبيعي ،انسان و موجودات زنده و ارائه راهكارهاي مطلوب
مديريتي
هادي تحسيني ، 1سيد جواد حسيني صدر  ،2افشين فتح الهي ،3راهد محمودي  4،سيد
محمدحسين حيات الغيبي ،5ابراهيم صنيعي ،6فرزاد هوشيار

7

چكيده:
حفظ محيطزيست ،و منابع طبيعي پاسخ به يكي از نيازهاي امروز جامعه براي نگاهداري بديشتدر از محديطزيسدت
و رعايت حقوق عمومي است و تخرين محيطزيست و منابع طبيعي معلول نابرابريهاي اجتمداعي و اسدتفادههداي
غلط از طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسانهاست (مقام معظم رهبري )1382/3/22حفظ محديطزيسدت و
توجه به مشكال زيست محيلي (آشودگي محيط زيست) از اهميدت بداالي در جهدان برخدوردار بدوده اسدت،درياچه
اروميه يكي از پيكرههاي آبي قديمي و بسيار مهم ايرانزمين است كه امروزه به يك بحدران زيسدتمحيلدي عظديم
دچار شده است .اين درياچه بهعنوان يكي از بزرگترين درياچههاي فوق اشباع از نمك جهان در شمال غرب ايران،
واقع شده و امروزه در خلر خشكشدگي قدرار گرفتده است در اين مقاشه سدعي شدده اسدت تهديددا و خلدرا
ناشي از خشك شدن درياچه اروميه بررسي ونيز اثرا ناشي از اين خشكشدگي بر انسان و موجودا زنده بررسدي
و همچنين راهكارهاي جهت سامان بخشي حل مشكال اين منبع طبيعي ارائه شده است

واژگان كليدي :درياچه اروميه ،انسان ،موجودات زنده ،منابع طبيعي ،خشك شدن

1دانشجوي كارشناسي ارشد رشته محيط زيست ،دانشگاه كردستان
2دانشجوي كارشناسي ارشد رشته ي تاريخ و فلسفه ي آموز وپرور
3كارشناسي ارشد رشته محيط زيست ،دانشگاه كردستان
4كارشناسي ارشد رشته فقه وحقوق شافعي ،دانشگاه كردستان
 5دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي باغباني ،دانشگاه كردستان
6كارشناسي ارشد مرتع وآبخيز داري ،دانشگاه گرگان
7كارشناسي ارشد محيط زيست ،دانشگاه گرگان

 ،دانشگاه پيام نور همدان

735

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعه مقاالت هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت

مقدمه:
امروزه تخرين منابع طبيعي يكي از مهمترين معضال قرن بيست و يكم خاوصا در كشورهاي در حال توسعه مدي
باشد و سدا النه هزينده هداي زيدادي بده منظدور حفدظ مندابع طبيعدي و جلدوگيري از خسدارا سديل صدرف مدي
شددود(پردنجاني وهمكدداران )1392آب يكددي از معدددود منددابع طبيعددي اسددت كدده بدددون آن زندددگي ممكددن نمددي
باشددد(باقري )1392،امددروزه در دنيددا آب ومنددابع آب يكددي از پايدده هدداي اصددلي توسددعه پايدددار بدده شددمار مددي
رود( .)Droogers,etal,2000قسمت عمده كشورمان در مناطق خشك و نيمه خشك قرار گرفته اسدت بندابراين
در اين شرايط كمبود آب عالوه بر تأثير بر ارا ي كشداورزي ،تدأثير زيدادي نيدز بدر مندابع طبيعدي دارد(پردنجداني
وهمكاران )1392،درياچه اروميه بزرگترين آبگير دايمي غرب آسيا است ،كه در شمال غرب ايران قرار گرفتده اسدت
اين درياچه با وسعتي بين  0444 4044كيلومترمربع به عنوان بزرگترين درياچه داخلي ايران و بيسدتمين درياچده
جهان از اهميت ويژهاي برخوردار است(نيكوبخت وهمكاران )1392،درياچه اروميه زيستگاه يدك گونده منحادربفرد
ازآرتميا و دومين زيستگاه بزرگ آرتمياي جهان درحال نابودي است كه تعداد آن تقريبا به صفر رسيده است خشك
شدن شجن درياچه ازبين رفتن زيستگاه پرندگان و جانوران ازديگر پيامدهاي خشك شدن درياچه مي باشد(.رفيعدي
وهمكاران )1391،اين درياچه در خلر خشك شدن كامل قرار داشته و طي  44سدال اخيدر حددود  9متدر كداهش
سلح ارتفاع آب داشته است(نيكوبخت وهمكاران)1392،درياچه نمكي اروميه يك پيكره آبي عظيم و از اركدان مهدم
پايداركننده محيط زيست در شمال باختر كشور است اين درياچه يكي از زيستگاههاي منحار بده فدرد جهدان بده
شمار مي رود و از نظر اقتاادي داراي جايگاه ويژهداي بدوده و از نقلده نظدر زيسدت محيلدي داراي منداظر بسديار
ارزشمندي است همچنين گفتني است كه درياچه اروميه ذخيدره نمكدي بسديارعظيمي رادردل خدود جداي داده و
خواصپزشكي،دارويي و ويژگيهاي درماني شجنهاي آن بر كسي پوشيده نيست اما متأسفانه امروزه به داليدل مختلدف
مساحت درياچه كاهش يافته است و سواحل زيباي آن به يدك بيابدان نمكدي تبدديل شدده اسدت ملاشعده تاداوير
ماهوارهاي در يك دوره  13ساشه نشاندهنده پسروي تدريجي درياچه و افزايش مساحت شورهزارهاي اطراف درياچه
است اگر روند كاهش آب درياچه به همين ترتين ادامه يابد و به مرور زمان بخش بيشتري از بستر درياچه و نمدك
از آب خارج شود و اين مهم تدأثيرا زيسدت محيلدي بسديار زيدادي را سدبن ميشدود(خادمي وهمكداران)1393،
درشكل زيرروند عقن نشيني درياچه اروميه را از سال  1984ميالدي تا  2012نشان مدي دهدد همچندين شدكل 2
روند كاهش ارتفاع آب رانشان مي دهد
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شكل -1وضعيت درياچه اروميه در فاصله سال هاي (2012-1984شركت مهندسين مشاورالر،امور محيط
زيست)1392،

شكل-2روند كاهش ارتفاع درياچه اروميه را در فاصله سال هاي 1389-1375نشان مي دهد (شركت
مهندسين مشاورالر،امور محيط زيست)1392،
پيشينه تحقيق
رشيد نيقي وهمكاران ،1391 ،در تحقيقي تحت عنوان اثرا زيانبار خشك شدن درياچده اروميده بدرمحيط زيسدت
منلقه به اين نتايج دست يافتند كه به دشيل خشكساشي هاي مدداوم در10سدال گذشدته سدلح آب درياچده حددود
3متر نسبت به سلح آن در20سال اخير افت داشته است درصور خشك شدن درياچه منلقه با زيانهداي جبدران
ناپذيراقتاادي اجتماعي زيست محيلي و بهداشتي روبرو خواهد شد
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رفيعي وهمكاران  ،1391 ،درتحقيقي تحت عنوان بررسي اثرا ناشي از خشك شددن درياچده اروميده ،بده نتدايجي
دست يافتند كه نتايج شامل 10 :ميليارد تن نمك نتيجه خشك شدن درياچه اروميه است ميزان شوري آب درياچه
به  350ميلي گرم درهرشيتر رسيده كه اين روند خلربروز سونامي نمك را درپي داشته است تغييرا اقليمدي يكدي از
عوامل اصلي خشك شدن درياچه مي باشد كارشناسان معتقدند 70درصد ازعلل خشك شدن درياچه عوامل اقليمدي
و  30درصد آن ناشي ازعوامل انساني است سدسازي درمسير ورودي اب به درياچه بهره برداري بيش ازحدد ازمندابع
اب زيرزميني كاهش بارندگي ساختن جاده دروسط درياچه كه مانع ازجريان آب مي شدود ازمسدائل اصدلي خشدك
شدن درياچه است
اربابي وهمكاران ،1391 ،در تحقيقي تحت عنوان اثرا خشكساشي بر اكوسيستم طبيعي و تهديد توسدعه پايددار در
درياچه اروميه با استفاده ازعكس هاي هوايي به نتايجي دست يافتند درياچه اروميه در سال هاي اخير تحدت تدأثير
عوامل اقليمي و دخاشت هاي انساني در معرض خشكساشي قرار گرفته است كه اين خشكسداشي درياچده اروميده آثدار
مخربي را به همراه داشته است از جمله اتاال جزاير اين درياچه به خشكي هاي اطدراف درياچه،بده جداي مانددن و
رسوب مقدار زيادي نمك محلول در آب اين درياچه  ،برهم خوردن اكوسيستم طبيعي درياچه و ساير موارد
صاشحيان وهمكاران ،1387،در مقاشه اي تحت عنوان درياچه اروميه ،گذشته ،حال ،آينده و چاشش هاي جدي زيسدت
محيلي به اين نتايج رسيدند كه درياچه اروميه به علت وجود انواع موجودا و پرندگان كمياب و نادر جهان يكى از
بزرگترين زيستگاه هاي طبيعى جهان بشمار ميرود و مهمترين بي مهره آبزي درياچه اروميه آرتميدا مدي باشدد كده
يك گونه ميگوي بومي آب شور است و از اهميت اقتاادي بسياري برخوردار مدي باشدد آنهدا انجدام فعاشيدت هداي
گسترده عمراني از جمله ايجاد جاده شهيد كالنتري ،احدا

پل و افتتاح سد هاي مختلف بر روي درياچه و حو ده

هاي آبريز آن را به علت اينكه بخش عمده اي از اين طرح ها بدون انجام ملاشعا زيست محيلدي انجدام گرفتده و
مي گيرد ،را داليل اصلي و عيت بسيار مبهم و دردناك درياچه اروميه از شحاظ زيست محيلي مي دانند كه عاليدم
مختلفي همچون ،افزايش شور آب بيش از حد اشباع  ،كوچك تر شدن به ميزان بيش از  120هزار هكتار  ،اتاال
پنج جزيره از جزاير  9گانه درياچه به خشكى و همچنين ظهور شكه هاي سفيد در بستر نيلگون درياچه  ،دشيلدي بدر
اين ادعا و هشداري جهت نابودي يكي از منحاربفرد زيست گاههاي جهان و بويژه آرتميدا بعندوان يكدي از كميداب
ترين و گرانقيمت ترين موجودا جهان را به دنبال دارد
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مواد وروش ها
براي تهيه اطالعا موجود در اين مقاشه ,گزار

ها ,اسدناد و ومدارك مقاال داخلدي بررسددي شددده و اطالعددا

الزم در خاوص خلرا و عوامل تهديد كننده اكوسيستيم درياچه اروميه جمع آوري شد همچنين بدراي دسدتيابي
به برخي از گزار

ها از سايت هاي معتبر اينترنتي استفاده شده است

عوامل وقوع خشكي در درياچه اروميه
-1سدسازيهاي فراوان و از بين رفتن تعادل آب در حو ه درياچه اروميه-2اسدتفاده بيرويده از آب بدراي زمينهداي
كشاورزي ،و توسعه كشاورزي آبي در حو ه آبريز درياچه اروميه-3استفاده بي رويه و برداشدتهاي غيرمجداز آب از
منابع زيرزميني-4توسعه كشاورزي و افزايش ماارف مازاد ،تغيير كاربري ارا ي و تغيير اشگدوي كشدت بده سدمت
كاشت گياهان پرمارف ،افزايش بسيار زياد مارف آب در حو ه آبريز درياچه اروميه را در پي داشته است-5برهم
خوردن تبادل منابع آب آبخوان و آب هاي سلحي ،از طريق حفر چاههاي غيرمجاز براي صدنايع و كشداورزي ،كده
اين عامل باعث افت سلح آبهاي زيرزميني و خشكي زهكش هاي آن ها شده است-6.احدا پل ميانگدذر درياچده
اروميه (طوالني ترين پل ايران) با هدف كوتاه كردن مسير دو استان آذربايجان شرقي و غربي باعث بدرهم خدوردن
ارتباط اكوشوژيكي ،جريان آب ،تبادل مواد غذايي و اكسيژن شده است -7.عف مكانيسم هاي ايجاد ارتباط پايدار با
مردم بومي-8رشد جمعيت و به تبع آن افزايش نياز آبي بخشهاي مختلف مارف ،شزوم توسعه منابع آب را اجتناب
ناپذير نموده است-9 .روند كاهشي بار
بار

بلور متوسط در طي  20سال اخير ،بار

داشته است -10دورههاي كمبود شديد بار

ساالنه حدود  5ميليمتر كاهش

كه اثرا قابل توجهي در ميزان رواناب هاي همان سال و سال

بعد از آن داشته(شركت مهندسين مشاورالر امور محيط زيست)1392،
عواقب ونتايج ناشي از خشك شدن درياچه
 -1از بين رفتن اكوسيستمي نادر و منحار و ايجداد اخدتالل در مسدير مهداجر پرنددگان مهداجر و بهدم خدوردن
و عيت طبيعي كريدورهاي پروازي و مها جر حيا وحش خشك زي  -2از دست رفتن تاالب هداي آب شديرين
واقع در جنوب درياچه كه تهديدي براي حيا وحش بومي و مهاجر درياچه محسوب مي گردند -3در معرض خلدر
انقراض قرار گرفتن تنها موجود زنده آب شور درياچده (آرتميدا) ،داراي ارز

اقتادادي و خدوراك اصدلي پرنددگان

مهاجر  -4افزايش بيكاري به علت ازدست رفتن ارا ي كشاورزي و ايجداد معضدال اجتمداعي و اقتادادي ناشدي از
آن(شركت مهندسين مشاورالر امور محيط زيست -5 )1392،ايجاد بادهاي نمكي بده عندوان تهديددي بدراي مدزارع
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درجه يك حاشيه درياچه و تنفس ريزگردهاي نمكي كه باعث سرطان و مشكال ريوي خواهد شدد  6كداهش ديدد
زنبور عسل اثرا منفي بر سيستم تنفسي زنبور عسل -8افت كيفيت گرده و شهد گياهان و افدت كيفيدت و كميدت
توشيد عسل  -9اثرا منفي بر پوشش گياهي -10تخرين مراتع و اثرا منفي بر پرور

دام  -12افزايش مشدكال

بهداشتي و تنفس در دام -13اثرا منفي بر سيستم تنفسي در پرندگان  -14كاهش بهداشدت فرآوردههداي دامدي
(ستاد احياي درياچه اروميه -15)1394،درخلر انقراض قرار گرفتن گونه منحار به فرد گوزن زرد ايراني-16ايجداد
ريزگردهاي نمكي ناشي از توسعه كانونهاي توشيد ريزگددرد در درياچده اروميده و منداطق شدورهزار مجداور آن -17
بيابانزايي و توسعه آن به محدودههاي كشاورزي و مسكوني  -18ايجاد بيماريهاي صعباشعالج در منلقه  -19از بدين
رفتن ارا ي كشاورزي و تاثيرا بر بخش كشاورزي حو ه  -20افزايش مهاجر از مناطق مجاور درياچه و به ويدژه
تخليه روسدتاهاي نزديك درياچه (ستاد احيداي درياچده اروميده )1394،شدور شددن خداك كشدداورزي و كدداهش
حاصدلخيزي خداك ناشي از پراكنش نمك در سلح ارا ي  -22ورود تركيبا سمي به زنجيدره غددذايي و تهديددد
سدالمت ساكنين منلقه - 23خشكي درختان مثمر در اثر پراكنش نمك در سلوح آنهدا  -24كداهش تدوان توشيدد
مراتع در اثر پراكنش نمك بروي آنها (ستاد احياي درياچه اروميه)1394،
اثرات اقليمي ناشي از خشكشدن درياچه
 -1تابستانهاي گرمتر و خشكتر ،زمستانهداي سدردتر و طوالني  -2تسدريع در روندد ذوب پوشدش برفدي منلقده و
ذوب قبدل از موعد مناسن آنها  -3كاهش بار

و افزايش دما(ستاد احياي درياچه اروميه)1394،

راهكارهاي مطلوب مديريتي جهت سامان بخشي به درياچه اروميه
-1مشاركت دادن همه گروه هاي ذينفع در برنامه ريزي تخايص منابع براي آينده درياچه اروميه
-2متوقف كردن برداشت غيرقانوني آب
-3توقف مارف آب به عنوان منبعي رايگان و تعيين ارز

واقعي آن

-4باالبردن آگاهي عمومي
-5مشاركت دادن جوامع محلي در مديريت منابع وانجام بحث هاي عمومي بيشتر.
 -7اصالح اشگوي كشت و استفاده از اشگوهاي كم مارف و پربازده و اصالح اشگوي آبياري ارا ي بارو
-8كاهش تلفا آب در مسير و مان رودخانه ها با اصالح بستر رودخانه و اليروبي رودخانه ها از رسوبا
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 -10مسدود كردن فوري چاه هاي غيدر مجداز و نادن كنتدور بدراي پدايش برداشدت از چداه هداي مجداز اطدراف
درياچه-11رهاسازي جريان زيستمحيلي از رودخانههاي منتهي به درياچه
 -12جلوگيري از برداشت غير مجاز در مسير انتقال آب بده درياچده  -13بدازنگري در اهدداف سددها (ملاشعداتي و
اجرايي) با هدف استفاده بهينده از مندابع آب  -15جلدوگيري از برداشدتهاي غيرمجداز از مندابع آب زيرزميندي-16
برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي داخلي به منظور جمع آوري دستاوردهاي ملاشعاتي جهت شناخت بهتر شرايط
اقليمي و اكوسيستميك درياچه و ارز

هاي باشقوه آن-17تهيه و تدوين جايگداه و ارز

هداي منلقده اي ،ملدي،

فرامرزي و بين اشمللي درياچه اروميه
نتيجه گيري
حفظ محيط زيست ،ومنابع طبيعي پاسخ به يكي از نيازهاي امروز جامعه براي نگاهداري بيشتدر از محديط زيسدت
و رعايت حقوق عمومي است و تخرين محيط زيست ومنابع طبيعي معلول نابرابريهداي اجتمداعي و اسدتفادههداي
غلط از طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسانهاست(مقام معظم رهبري )1382/3/22آب نشانه وسرچشمه ي
حيا است واصوال زندگي بدون آب معني و مفهومي ندارد(نوري وآقائي )1391،درياچه اروميه سومين درياچه فوق
شورجهان است و به دشيل اهميت اقليمي اقتاادي اكوشوزيك و زيست محيلدي ازندواحي جغرافيدايي قابدل توجده و
ملرح درايران به شمار مي رود سلح آب اين درياچه نيز مانندساير درياچه هاي بزرگ جهان طي سداشهاي مختلدف
داراي نوسان هاي دوره اي مشخص بوده است كه امروزه به داليل مختلف دراستانه خشك شدن قرار دارد بده دشيدل
خشكساشي هاي مداوم در10سال گذشته سلح آب درياچه حدود 3متر نسبت بده سدلح آن در20سدال اخيدر افدت
داشته است با گذر زمان و كاهش حجم آب درياچه اروميه با سرعت چشمگيري بر وسعت شوره زارها افزوده شدده
است .با شوره زا رهاي ايجاد شده در اطراف درياچه اروميه ذرا نمكي قرار گرفته در معرض هوا مي توانند توسدط
بادجابه جا شوند ،بر روي ارا ي حاصلخيز رسوب كدرده و زمدين هداي كشداورزي را از عرصده توشيدد خدارج كندد.
همچنين جابه جايي اين نمكها توسط باد و رسوب آنها درآبهاي سلحي و نفوذ به آبهاي زيرزميني منجدر بده شدور
شدن آب آبياري مي شود درصور خشك شدن درياچه منلقه با زيانهاي جبران ناپذيراقتادادي اجتمداعي زيسدت
محيلي و بهداشتي روبرو خواهد شد

741

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعه مقاالت هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت

منابع
 اربابي ،آزاده ؛ محققي  ،پريسا و صابري دوست ،ميثم  ،1391 ،اثرا خشكساشي بدر اكوسيسدتم طبيعدي و تهديددتوسعه پايدار در درياچه اروميه با استفاده ازعكس هاي هوايي ،اوشين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشدك و
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جزيره كيش ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقا اهواز
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 شركت مهندسين مشاورالر، 1392 ،نگاهي اجماشي به و دعيت درياچده اروميده و راهكارهداي پيشدنهادي عدالجبخشي آن ،امورمحيط،وزار نيرو
 صاشحيان ،احسان ؛ خدادادي ،احمد و سيروس ر ايي  ،شعيا  ،1387 ،درياچه اروميه ،گذشته ،حال ،آينده و چاششهاي جدي زيست محيلي ،دومين همايش تخااي مهندسدي محديط زيسدت ،تهدران ،دانشدگاه تهدران ،دانشدكده
محيط زيست
 -مقام معظم رهبري ،پيام به اوشين همايش حقوق محيط زيست ،روزنامه ايران.1382/3/22 ،
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 نوري و آقائي،1391،ارزيابي خلرا زيست محيلي مناطق حاشيه درياچه اروميه ناشي از نوسانا مرز پيرامدونيطي سال هاي 1985تا،2010مجله مخاطرا محيلي،سال اول،چاپ دوم
 نيكوبخت ،شهرزاد ؛ آذرافزا ،محمد ؛ مختاري ،محمدحسين و مهرنهاد ،حميد  ،1392 ،اثدرا مخدرب خشكشددندرياچه اروميه بر تنوع زيستي و ارائه راهكارهاي حفاظتي ،اوشين همايش حفاظت از تاالب ها و اكوسيستم هاي آبدي
ايران ،همدان ،شركت هم انديشان محيط زيست فردا
-Droogers, P., H.R. Salemi and A. Mamanpoush. ,2000. Exploring basin scale
salinity problems using asimplified water accounting model: the example of
Zayandeh Rud basin, Iran. Research Report 5, IWMI.

743

www.SID.ir

