
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مات دو  دا ه ا ی  ز و ی  ل  دم و  بات  طا ظات و  ری مال مات دو پی دا ه ا ی  ز و ی  ل  دم و  بات  طا ظات و  ری مال   پی
ان ق ا ط ا و ه  یا ارو یای  انای ا ق ا ط ا و ه  یا ارو یای    ای ا

زنوک  صاد  ت و ا ط ز   آب، 

ی ی  ون  ر خا ک   د
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  چكيده مديريتي 
تجربيات داخلي و خارجي در خصوص مديريت منابع آب و مقابله با چالشهاي محيط زيستي حاكي از لزوم توجه به رويكردهاي مشاركتي و 

شفافيت، . اندركاران كليدي در فرآيند سياستگذاري، برنامه ريزي، طراحي، اجرا، بهره برداري و پايش و ارزيابي استحضور نمايندگان كليه دست 
بخش . مسئوليت پذيري و پاسخگويي مسئولين و دست اندركاران ذيربط نقش بسزايي در پيشگيري از بروز بحران هاي زيست محيطي دارد

مي توانند نقش خويش را در فرآيند توسعه ايفا نمايند كه در جريان سياستها و استراتژي هاي توسعه  خصوصي و بهره برداران محلي در صورتي
مطمئنا بدون حضور و مشاركت فعال بخش خصوصي، مردم، بهره برداران محلي و سازمان هاي مردم نهاد، دولت قادر به . منطقه اي دولت باشند

كنترل تبعات و تاثيرات اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و محيط زيستي برخي اقدامات دولت،  حل مسائل و مشكالت موجود نبوده و ممكن است
  .هزينه هاي گزافي را در بر داشته باشد

بخش خصوصي ضمن اعالم انتظارات و مطالبات خويش از دست اندركاران ذيربط، آمادگي خويش را جهت همكاري و مشاركت در كليه 
  .اجراي راهكارهاي مورد نظر ستاد احياي درياچه اروميه اعالم مي دارد فرآيند مطالعه،  برنامه ريزي و
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  :مقدمه
  

زيرساخت كليه فعاليت هاي مدني، اجتماعي و اقتصادي ملت با كميت و كيفيت منابع آب گره خورده است و مردم و بخش خصوصي مي 
بحران (به موقع، نقش آفريني نموده و از تشديد مسائل و مشكالت موجود بايست در جريان اوضاع و برنامه هاي دولت باشند تا بتوانند به خوبي و 

 تجربيات جهاني و مقايسه هشت. پيشگيري نمايند و همچنين در طراحي و پياده سازي راهكارها و اقدامات اجرايي ذيربط همكاري نمايند) آب
 مكتب و اطريش مكتب جز به كه است مبين اين نكته ري،بازا شكست مختلف هاي حوزه خصوص در آنها نوع نگرش مكتب اقتصادي موجود و

 بازار و دولت تعامل از ساختي به ديگر مكاتب ،)بازار است كه نافي( سوسياليسم مكتب و) دولت هستند مداخالت كه نافي( ليبرال نئوكالسيك
 است، دارا اقتصادي مكاتب بندي طبقه اصلي معيار عنوان به كه نظري اهميت بر عالوه بازار يا و دولت نقش تعريف .دارند اعتقاد) بخش خصوصي(

 راهبرد هفت عالوه بر اين، مطالعه .و حائز اهميت است كليدي بسيار نيز اقتصاد كالن  و توسعه راهبردهاي تدوين و ملي اقتصاد مديريت در
 راهبرد و) ها قيمت آزاد نظام( پولي راهبرد گونه اي كه بجزبه . دارد ملي اقتصادهاي مديريت در ها دولت نقش تنوع از حكايت نيز توسعه اقتصاد

 به بسته كه هستند دولت تكميلي و جبراني هاي نقش قايل به خصوصي، مالكيت پذيرش با راهبردها ديگر ،)اجتماعي مالكيت نظام( سوسياليستي
بنابراين انتظار مي رود كه در  .)1(كند  مي معطوف »بازار -  دولت« ساخت يا »دولت -بازار« ساخت به را اقتصادي ساختار دولت، نقش دامنه

تدوين برنامه ها و راهكارهاي عالج بخشي مسئله خشك شدن درياچه اروميه و تبعات احتمالي آن، به نظرات مردم محلي و فعاالن بخش 
  .بيش از پيش توجه شود) بازار(خصوصي 

  
خصوصي در توسعه يك منطقه، تابع شرائط منطقه بوده و البته بستگي زيادي به  نقش مردم و بهره برداران محلي و سرمايه گذاران بخش

بعنوان مثال، در حوضه آبريز درياچه اروميه، پس از پيروزي . سياست ها، برنامه ها، مقررات، مشوق ها و تسهيالت ارائه شده توسط دولت دارد
و رفع ) جبران عقب ماندگي هاي تاريخي و استعماري(عه اقتصادي سريع انقالب اسالمي و با توجه به وجود انگيزه قوي جهت رشد و توس

حرمت توليد و (محروميت در مناطق روستايي و شهرهاي كمتر برخوردار و از طرف ديگر برخي مالحظات انقالبي و تقيد به مالحظات شرعي 
صادرات ساير محصوالت فرعي از انگور نظير توليد آب ميوه، سبب شد كه بجاي توجه بيشتر به فرآوري انگور و توليد و ) مصرف مشروبات الكلي

از انگور كه گونه سازگار (عصاره و شيره انگور، كشمش، نوشابه گازدار طعم دار ، روغن هسته انگور و برگ مو و غيره، سياست تغيير الگوي كشت 
اورزان و بهره برداران محلي به توسعه نامتوازن باغات سيب و و تشويق كش...) با منطقه و با نياز آبي كم بود به سيب درختي و چغندر قند و 

در دستور كار مسئولين محلي قرار گرفت و طي سه دهه، سطح زيركشت اراضي كشاورزي ) غافل از تبعات صدور آب مجازي(كشت چغندر قند 
  )1جدول شماره (حدود سه برابر شد 

  1385 تا 1373 هاي سال بين اروميه درياچه زآبري حوضه سطح در كشاورزي توسعه روند: 1جدول شماره 
  )1385(جديد   )1373سال پايه (قديم مقايسه وسعت اراضي و الگوي كشت

  511926  381751  )هكتار(وسعت اراضي آبي 

  %      36  %    43  )گندم و جو( غالت

  %      20  %    25  علوفه اي نباتات

  %     1.5  %   2.6  حبوبات

  %   0.24  %   1.6  هاي روغني دانه

  %     4.4  %   1.9  چغندر قند

  ----   %      6  )سبزي و پياز(جاليزي 

  %     3.5  %    3.8  سيب زميني

  %      30  16  باغات

 روي آن در منطقه، نزولي روند و آب منابع كمبود مهم عوامل از يكي دهد مي توسط ستاد احياي درياچه اروميه كه نشان شده انجام مطالعات: ماخذ(
  )باشد مي زياد آبي نياز با هاي كشت به آوردن
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همچنين مطالعه و ساخت سد ها در دستور كار دولت قرار گرفت و چاه هاي آب مجاز و غيرمجاز زيادي  در بخش كشاورزي حفر شد و 
اضا، كاهش قيمت محصوالت باغي و نداشتن بازارهاي مناسب نتيجه آن، از يك طرف، ضرر و زيان باغداران بدليل بر هم خوردن تعادل عرضه و تق

كه بعضا بدليل نبود زيرساخت هاي الزم جهت بسته بندي اصولي و  نگهداري در سردخانه، به قيمت نازلي به (براي سيب هاي توليد شده 
اروميه و تبعات آن از قبيل بر هم خوردن  و از طرف ديگر، بروز بحران كاهش شديد سطح آب درياچه) كارخانه هاي كنسانتره فروخته مي شد

، خشك شدن بخشي از سطح )2و  1عكس هاي شماره (تعادل اكولوژيكي اكوسيستم درياچه، كاهش ورودي و پايين رفتن سطح تراز آب درياچه 
افتادن جان ميليونها انسان كه درياچه و تاالب هاي اقماري آن و در نتيجه تهديد جدي بخش كشاورزي و امكان بروز طوفان هاي نمك و به خطر 

و كاهش مهاجرت پرندگان دريايي به منطقه، از بين ) بخصوص براي آرتميا(در اطراف درياچه زندگي مي كنند و نيز به خطر افتادن تنوع زيستي 
نطقه بود و نظاير آن را رفتن ظرفيت هاي گردشگري و درماني درياچه و بيكار شدن افرادي كه معيشت آنها وابسته به حضور گردشگران در م

  . برشمرد
  
  

  
  )از وب سايت ستاد احياي درياچه اروميه(نشان دهنده ميزان كاهش سطح آب درياچه  - 1تصوير 

  

  
  )از وب سايت ستاد احياي درياچه اروميه(نشان دهنده وضعيت سطح تراز آب درياچه  -2تصوير 
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گرم شدن كره زمين، بروز خشكسالي هاي (تغييرات اقليمي كالن و خرد ) خشكساليكم آبي و (گرچه ميزبان اصلي اين مهمان ناخوانده 
، عوامل ديگري نظير افزايش جمعيت و معكوس شدن نسبت جمعيت )2(مي باشد ولي بر اساس مطالعات موجود ) طوالني و كاهش نزوالت جوي

، سياست ناكارآمد دولت مبتني بر مديريت )خش آب شرب و بهداشتمهاجرت مردم از روستاها به شهرها و افزايش تقاضا در ب(شهري و روستايي 
به اتكاي منابع ناشي از پول فروش نفت و غلبه روحيه فن ساالري در بدنه كارشناسي كشور كه با افتخار تمام نهضت سد سازي بدون (عرضه 

قال آب بين حوضه اي و زير حوضه اي  را براي جبران كم آبي مطالعات اوليه دقيق و كاربردي و يا اينكه عدم توجه به تبعات سوء اين امر  و انت
و كم توجهي به مديريت تقاضا، پايين بودن راندمان آبياري و اتالف منابع آب در شبكه انتقال، ) در مناطق مختلف كشور، توصيه و تجويز مي نمود

تقسيم بدنه (ان گذر و پل شهيد كالنتري در وسط درياچه توزيع و مصرف در بخش كشاورزي، توسعه صنايع آب بر در منطقه، احداث جاده مي
بروز اختالل در كميت و كيفيت آب درياچه در ( آن دوسوي در آب چرخه و تعادل خوردن هم و بر) آبي درياچه به دو بخش شمالي و جنوبي

و پل و فراهم شدن فرصت ) كيلومتري 15(در اطراف خاكريز ) دوفاز مختلف بدليل تغيير در جريان و چرخه آب و جريانات عرضي آب درياچه
برخي نمك ها و رسوبگذاري بار معلق در حواشي بزرگراه و كاهش عمق درياچه و افزايش سطح آب  و در ) كريستاليزه شدن(الزم براي ترسيب 

  . نتيجه افزايش ميزان تبخير از سطح درياچه، اشاره نمود
 كلي منافع زيست محيطي و اقتصادي داشت اكنون و مي شد ياد "آذربايجان نگين" نواناز آن به ع كه اي بسيار تاسف بار است ، درياچه

 براي منطقه) تني ميليارد چند نمكين بمب( جدي تهديدي اگر درست مديريت نشود، مي تواند كه شده يزرع و كويري لم سرزميني به تبديل
 عالوه درياچه شدن خشك است بديهي !بگذارد تأثير تحت را ايران مركزي مناطق ساكنين ساير نه تنها سالمت ساكنين منطقه بلكه حتي باشد و

در تراز  شد زيرا خواهد منطقه نيز كشاورزي نابودي موجب داشت، خواهد و داشته منطقه ساكنان سالمتي و زندگي روي كه منفي تأثيرات بر
  . ي و نسبتاً خطي برخوردار استمتوسط سطح آب درياچه با سطح آب سفره هاي زيرزميني از رابطه ي منطق

  
آن چه مهم است به خطر افتادن سالمت  علل خشك شدن درياچه چيست؟ يا و كيست از نظر بخش خصوصي، چندان مهم نيست كه مقصر

و ) صنعتيبه لحاظ آب شرب و كشاورزي و (و همچنين تهديد و نابودي معيشت مردم و بهره برداران محلي ) بروز توفان نمك(ساكنين منطقه 
و كارخانجات منطقه است كه عمدتا ) صنايع كوچك و بزرگ و حتي صنايع دستي و روستايي(همچنين به خطر افتادن سرمايه بخش صنعت 

فعاليت و رونق اقتصادي آنها وابسته به محصوالت منابع طبيعي و كشاورزي توليد شده در منطقه و همچنين حضور پررنگ گردشگران داخلي و 
بنابراين انتظار بخش خصوصي و بهره برداران محلي اين است كه در تدوين راهكارهاي مقابله با بحران آب و پيش بيني معيشت . خارجي است

اجتناب شود و ) تبليغاتي(هاي مكمل و يا جايگزين براي مردم محلي، از هر گونه شتابزدگي و برخوردهاي سياسي، غيرعلمي، احساسي و نمايشي 
ساس نتايج مطالعات علمي مبتني بر اصول توسعه پايدار و متوازن، حكمراني خوب، جامع نگري، كل نگري، نگرش سيستمي، در اين مسير بر ا

لحاظ (آينده پژوهي، اقتصاد سبز، معيشت پايدار، رويكرد مشاركتي، برنامه ريزي دوسويه  آب، مديريت اكوسيستمي، اصول و مالحظات ديپلماسي
بهترين و مناسب ترين رويكردها و ) همه دست اندركاران كليدي بخصوص بخش خصوصي و بهره برداران محلي نمودن دغدغه ها و مالحظات

  . برنامه ها انتخاب شود تا كمترين هزينه را براي مردم و بخش خصوصي داشته باشد
  

  اقدامات و برنامه هاي دولت براي نجات درياچه اروميه
ص درياچه اروميه در دستور كار سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي نيرو، جهاد هر چند مطالعات تاالب هاي ايران و بخصو

) UNDP(با همكاري دفتر برنامه عمران ملل متحد ) استانداري هاي استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و كردستان(كشاورزي و وزارت كشور 
آن تهيه شد ولي متاسفانه دولت قبلي به اجراي آن طرح و برنامه ها اهميتي طرح جامعي براي مديريت يكپارچه  1385قرار داشت و در سال 

اروميه به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور وزرا و مسئولين  درياچه نجات ملي نداد و با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، كارگروه
خوشبختانه به نظر مي رسد ستاد احياي درياچه اروميه، كار مطالعات و عالج . به دانشگاه شريف سپرده شد) ستاد(ذيربط تشكيل و دبيرخانه آن 

  .به طور جدي و به شكل يك ستاد بحران آغاز نموده ولي اخيرا ساختار اجرايي ستاد در حال بازنگري و اصالح است 1392بخشي را از سال 
 راه نقشه عنوان به زير كلي بسته شش قالب در را اروميه رياچهد احياي ستاد توسط شده ارائه نتايج اروميه، درياچه نجات ملي كارگروه

  :)1394/  تير/  14(نمود  ابالغ اجرايي هاي دستگاه كليه به وزيران محترم هيأت جلسه در تصويب از پس و مصوب اروميه درياچه احياي
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  اروميه درياچه احياي طرح اجرايي و مطالعاتي هاي بسته -1 شكل

  
      كشاورزي بخش در آب مصرف كاهش و كنترل -1
  سال دو مدت در نيرو، وزارت توسط خريد طريق از زيرزميني و سطحي هاي آب حقابة از درصدي 40 كاهش •
   كشاورزي جهاد وزارت توسط كشاورزي بخش در مانده باقي آب درصد 60 از وري بهره افزايش هاي برنامه اجراي و تهيه •
  دولت توسط مانده باقي آب وري بهره افزايش نياز مورد هاي و تكنولوژي سرمايه تامين •
      كشاورزي بخش در آب مصرف تالش در جهت تغيير الگوي كشت به منظور كاهش •
  
  حوضه زيرزميني و سطحي آب منابع از برداشت كاهش و كنترل -2 
  كشاورزي بخش در ويژه به جديد توسعه از جلوگيري و حوضه آب منابع از برداشت افزايش هرگونه ممنوعيت •
  سطحي هاي آب از مجاز غير برداشت از جلوگيري •
 و آبياري هاي شبكه هاي طرح و) ويس چراغ و مدني شهيد سدهاي استثناي به( اجرايي و مطالعه دست در سازي سد هاي طرح كليه توقف •

  اروميه درياچة براي منحصراً مدني شهيد سد در آب رهاسازي و ذخيره اروميه، درياچة آبريز حوضة در دست پايين آبرساني
 جريان ميزان افزايش راستاي در برداشت كنترل جهت حجمي و هوشمند كنتورهاي نصب و اروميه درياچة آبريز حوضة هاي چاه ساماندهي •

   درياچه به ها رودخانه از ورودي
 بر اثرگذار هاي چاه ويژه به پروانه فاقد هاي چاه تكليف تعيين قانون اجراي در تسريع و تسهيل راستاي در قضاييه قوة با الزم هماهنگي انجام •
  .سطحي هاي آب

 آبريز حوضه سطح در باغي به زراعي آبي، به ديم كشاورزي، به طبيعي منابع ملي اراضي تبديل از اعم كشاورزي اراضي توسعه هرگونه •
 و بندان آب احداث آب، پمپاژ هاي ايستگاه سازي به و ايجاد از اعم حوضه آب منابع از برداشت افزايش به منجر عمليات هرگونه و اروميه درياچه
  .است ممنوع اروميه درياچه آبريز حوضه سطح در معيشتي سدهاي

  
  اثرات كاهش و حفاظتي اقدامات -3
  ها آن تثبيت و ريزگرد توليد هاي كانون شناسايي ·
  محيطي زيست مالحظات رعايت با اروميه ملي پارك اكولوژيك حفاظت برنامه اجراي و مطالعه ·
 و آبخيزداري عمليات طريق از ها آن تقويت و اروميه درياچه به منتهي اصلي هاي رودخانه آبدهي بر اثرگذار هاي محدوده شناسايي ·

  درياچه به ورودي آب حجم افزايش منظور به آبخوانداري
  زيست محيط حفاظت سازمان توسط اروميه درياچة پژوهي آينده مركز ايجاد ·
   ربط ذي هاي دستگاه توسط جايگزين معيشت و  اشتغال افزايش برنامه تهيه •
 برنامه اجراي و تهيه اروميه، درياچة از بخشي شدن خشك از ناشي محيطي زيست و اجتماعي بهداشتي، سالمتي، اثرات شناسي آسيبب ·

  محتمل اثرات ريسك كاهش و پيشگيري
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 درياچة اطراف زارهاي شوره محدوده در آنها كاشت جهت ريزي برنامه و منطقه شرايط با متناسب شورپسند گياهي هاي گونه شناسايي •
  اروميه
  
  افزاري نرم و مطالعاتي اقدامات -4
 پيامدهاي تبيين راستاي در محلي جوامع و عمومي مشاركت جلب و سازي آگاه رساني، اطالع آموزش، جامع برنامه سازي پياده و تدوين •

  اروميه درياچة احياي اهميت و موجود وضعيت
  اروميه درياچة آبريز حوضة اراضي نقشه كاداستر تهيه •
  اروميه درياچة آبريز حوضة) يكپارچه( جامع مديريت يار تصميم سامانة استقرار و طراحي •
  اصالحي راهكارهاي ارائه و اروميه درياچة اكوسيستم بر كالنتري شهيد گذر ميان جاده اثرات بررسي و مطالعه •
   محيطي زيست مالحظات رعايت با اروميه درياچة امالح از صنعتي برداري بهره سنجي امكان و ارزيابي •
  اروميه درياچة احياي راستاي در نوين هاي فناوري از استفاده سنجي امكان •
  
  اي سازه و فيزيكي اقدامات طريق از درياچه به ورودي آب حجم افزايش و تسهيل - 5
  درياچه آبي پيكره به ها رودخانه آب انتقال •
  .جنوبي هاي تاالب به ورودي هاي آبراهه مسير بازگشايي و حسنلو سد از اروميه درياچة حاشيه هاي تاالب و جزاير به آب انتقال •
  
  جديد منابع از درياچه براي آب تامين -6
  اروميه درياچه آبريز حوضه به زاب رودخانه از آب انتقال طرح آب انتقال در تسريع و نياز مورد اعتبار تامين •
  درياچه به اروميه درياچة آبريز حوضه هاي خانه تصفيه پساب انتقال •
 وزارت تخصيص مصوبة اساس بر اروميه درياچة براي منحصراً غربي آذربايجان محدودة در ارس رودخانه از آب انتقال طرح اجراي در تسريع •
   نيرو

  .اروميه درياچة به خزر درياچة از آب انتقال طرح مطالعه •
  

 هاي پروژه قالب در اروميه درياچه احياي طرح اجراي عملياتي برنامه مصوب، راهكارهاي نمودن عملياتي منظور به كه است ذكر به الزم
  . گرديد شروع 1393 سال انتهاي در آنها اجرايي عمليات نياز مورد اعتبارات تامين جهت الزم هاي پيگيري انجام از پس و تعيين مختلف
  

 ويژه برنامه در برنامه ششم توسعه نيز هشت آب، بخش عملكرد بهبود عالوه براين، بدليل بروز بحران كم آبي در اكثر مناطق كشور، جهت
 ):1394 بهمن 6اقتصادنيوز در تاريخ  گزارش(آب پيش بيني شده است  بحران مقابله با براي

  زيرزميني هاي سفره به بخشي تعادل براي ريزي برنامه: 1
 مترمكعب ميليارد 11 به آب ساالنه مصرف كاهش: 2

 زيركشت سطح توسعه عدم و سطح واحد در عملكرد افزايش: 3

 آبياري نوين هاي روش توسعه با كشاورزي آب وري بهره ارتقاي: 4

 پروانه داراي هاي چاه روي بر هوشمند كنتور نصب و پروانه فاقد هاي چاه كردن المنفعه مسلوب: 5

 ها گلخانه توسعه براي الزم هاي حمايت ارائه: 6

 شوند مي توليد كشت، الگوي برخالف كه محصوالتي كشت از حمايت عدم: 7

 اقتصاد شوراي در تصويب براي نيرو وزارت توسط مصرفي آب بهاي و گذاري قيمت ضوابط تدوين: 8

  
 كه سال گذشته در "بزند؟ رقم اروميه درياچه براي را جديدي آينده تواند مي آب ديپلماسي آيا" عنوان با اروميه درياچه تخصصي در كارگاه

  :بر موارد ذيل تاكيد شده است شد، برگزار تي آمريكا اي ام و تافتز هاي دانشگاه
 هاي طرح ابعاد و تبعات اجتماعي گرفتن در نظر لزوم اروميه، نجات مسئله به افزاري سخت صرف نگاه عدم اروميه، درياچه مسئله بازتعريف

 تصميم فرآيند در مشاركت براي كشاورزي هاي تشكل توان ارتقاي لزوم محلي، كشاورزان تامين معيشت مسئله به اروميه، توجه درياچه نجات
 مناسب بين گفتمان فضاي ايجاد و حوضه آب منابع حكمراني ساختار بازتعريف همچنين درياچه، نجات هاي طرح در سازي تصميم و گيري
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از  و شده واقف يكديگر با همكاري در نهفته ارزشهاي به مذاكره طرفين كه  "1آب ديپلماسي" ديدگاه كمك با گفتماني(حوضه  مختلف ذينفعان
 يك به خطي مسئله يك حالت از اروميه درياچه مسئله به نگرش تغيير لزوم ،)شود موثرتر و پايدارتر احياء طرحهاي اجراي اعتمادسازي، طريق
 اجراي براي جامع انجام مطالعات ضرورت اروميه، درياچه نجات و صاحب نظران براي همفكري در متخصصان از اي شبكه پيچيده، ايجاد مسئله
 تشكلهاي تقويت به جدي توجه كشاورزي، محصوالت فرآوري براي سازي زمينه با كشاورزان شغل تغيير و كشاورزي آب مصرف كاهش هاي طرح
ساكن در اين  مردم براي اكولوژي آموزش اصول و مباني ضرورت و محلي مردم توسط "كنترل و مديريت سيستم" ايجاد برداران محلي، بهره

  ).3(حوضه آبريز 
  

  :مالحظات مردم و تشكل هاي خصوصي 
بخصوص در بخش كشاورزي، اصالح الگوي كشت، اعمال صرفه جويي (مطمئنا موفقيت و كارآمدي بخش عمده اي از اين برنامه ها و اقدامات 

بستگي به اعتماد مردم و بهره برداران محلي و همچنين مشاركت فعال و موثر بخش خصوصي ) در مصرف آب و افزايش بهره وري آب و نظاير آن
محلي دارد و چه خوب است كه نمايندگان ايشان در كليه مراحل و فرآيند شناخت و طراحي و اجراي پروژه هاي عالج بخشي  و بهره برداران

  . درياچه اروميه، مشاركت فعالي داشته باشند
ور وجود از آنجايي كه مشكالت تراكم جمعيت، مهاجرت، بيكاري و تنش هاي خشكسالي و كم آبي در اكثر مناطق خشك و نيمه خشك كش

دارد بنابراين الزمست كه مشكالت اشتغال و تامين معيشت ساكنين حوضه آبريز درياچه اروميه، بر اساس پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود در 
خود حوضه آبريز، برطرف شود زيرا مهاجرت اجباري مردم از اين منطقه به ساير مناطق كشور، سبب تشديد مشكالت آن مناطق شده و احتمال 

  .بر سر نحوه استفاده از منابع محدود بوجود آيد) امنيتي –بروز بحران هاي اجتماعي (روز مناقشات و منازعات محلي ب
بدون احساس مسئوليت، همفكري، همكاري و ) 4(اروميه اعالم نموده است  درياچه احياي ستاد فرهنگي - اجتماعي همانطور كه كميته

 درياچه خطير نجات و بزرگ كار) دولت و واقعي و جدي ملت همزباني و لزوم عزم ملي و همدلي(فعان مشاركت فعال همه دست اندركاران و ذين
 از بزرگي موج براي باشد شروعي و ؛ اصالح براي اميدها از بسياري بر باشد پاياني شايد مسير، اين در شكست. داشت نخواهد تحقق امكان اروميه،

شخصي و  منافع را بر بلندمدت ملي اميد است اكثر ذينفعان، منافع. خاك و آب اين شريف و زحمتكش مردم از نفر ميليونها براي مشقت و رنج
  .ترجيح داده و همكاري درست و به موقعي در اجراي طرحها و پروژه هاي عالج بخشي داشته باشند مدت كوتاه صنفي

اجتماعي و محيط  فعالين از محدودي بخش و حاكميت بر دغدغهعالوه  آن، نجات براي تالش و اروميه درياچه بحران بايد تالش نمود تا
 .شوند قائل نقشي مسير، اين در خود نيز براي مطالبه و پرسشگري، بر عالوه مردم آحاد و شده فراگير و مردمي مطالبه يك به تبديل زيستي،

ه شرط آن كه دغدغه ها و مالحظات بخش مطمئنا بخش خصوصي نيز به سهم خويش، همكاري و مساعدت الزم را معمول خواهد داشت ب
  ).، لوگوي تعدادي از نهادهاي همكار با ستاد احيا آورده شده است1در پوستر شماره (خصوصي نيز منظور شوند 
 بوده بحران اين بروز اصلي مقصران آب، غيربهينه مصرف و كشت الگوي تغيير كشاورزي، رويه بي توسعه با كشاورزان نمي توان ادعا نمود كه

 نظام در انكارناپذير و فاحش ضعف و يكپارچگي عدم ناكارآمدي، بعنوان مثال،(تر  بزرگتر و ريشه اي علت يك معلول خود اتفاق اين زيرا اند
اخير، بروز برخي بحران هاي فرهنگي و اجتماعي، تضعيف سرمايه اجتماعي، برخي مداخالت سياسي و جناحي،  دهه چند در كشور آب مديريت
  .است كه مي بايست آسيب شناسي و اصالح شوند ... )نگري، موازي كاري، پراكنده كاري، دوباره كاري، فساد اداري و اقتصادي و  بخشي

ممكن  حد تا) اروميه درياچه در اقدامات مربوط به احياي(مردم  مختلف فعال و موثر اقشار دست اندركاران مي بايست براي جلب مشاركت
بعنوان (تالش نمايند  محلي جوامع و نهادها توان افزايي و توانمندسازي آموزش، ظرفيت سازي، اعتمادسازي، بخشي، حساس سازي، آگاهي در

   ).3و  2مثال از طريق انتشار پوسترهاي شماره 
مات موردنظر، در موفقيت اقدا) حال و گذشته در خود رفتار و نگرش قبال در اقشار و تمام مسئولين پاسخگويي( نقش شفافيت و پاسخگويي

در سايه نظام تدبير  و گيرد پيش در قبل از كارآمدتر و موثرتر اي رويه كشور، آب مديريت انتظار مي رود كه نظام. بر كسي پوشيده نيست
   .بدهد پايدار و بهره برداري اصولي، خردمندانه روند يك به را خود جاي سرزمين، تخريب ، روند)حكمراني خوب(

و  انتظار مي رود كه عالوه بر فرهنگسازي و آموزش و ترويج اصول و مباني كشاورزي پايدار با استفاده از رويكردهاي مشاركتي، مشوق ها 
اختصاص يابد تا سبب افزايش بهره وري و كاهش مصرف آب  نوين آبياري سيستمهاي به كشاورزي باغات و اراضي تجهيز براي تسهيالت مناسبي

 بهره و راندمان افزايش نتيجه در و دهي محصول افزايش باعث آبياري نوين هاي سيستم از استفاده كه است داده نشان تحقيقات .ودكشاورزي ش
  .شود قبلي مي مصرفي ميزان به نسبت سموم و كود خاك، آب، وري

خوشبختانه امروزه، نهادهاي دولتي و غيردولتي زيادي در اين خصوص فعاليت مي كنند و اميد مي رود كه با همراهي، كمك و همكاري 
ست مردم و بخش خصوصي و نهادهاي مدني، دولت تدبير و اميد، در اجراي برنامه ها و اقدامات احياي درياچه اروميه، موفقيت هاي شاياني را بد
                                                            
1 Water Diplomacy 
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اخير است كه بخشي از باال آمدن آب  سال 5 براي سال طول در اروميه درياچه تراز تغييرات نشان دهنده نوسانات و روند 1شماره ر نمودا(آورد 
  ).سطح درياچه در سالهاي اخير بدليل مداخالت و اقدامات ستاد است

  

  
  

  آرم و لوگوي تعدادي از نهادهاي همكار با ستاد احياي درياچه اروميه - 1پوستر 
  
  

  
  نمونه اي از تبليغات ستاد احياي درياچه اروميه جهت جلب مشاركت و همكاري مردم 2پوستر 
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  نمونه اي از تبليغات ستاد احياي درياچه اروميه جهت جلب مشاركت و همكاري مردم -3پوستر 

  

  
نقل از سايت ستاد ( هاي مختلف مي باشد  كه نشان دهنده وضعيت سطح آب درياچه در سال درياچه اروميهاي از تصوير ماهواره  -3عكس 

رنگ آبي تيره و يا سياه نيز مشخص كننده . در تصاوير ماهواره اي فوق رنگ آبي فيروزه اي نشانه آبهاي كم عمق درياچه است )احياي درياچه
  . بخشهايي از درياچه است كه داراي آبهاي نسبتا عميق است
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  )نقل از وب سايت ستاد احياي درياچه اروميه(اخير  سال 5 براي سال طول در اروميه درياچه تراز تغييرات روند -1نمودار شماره 

  .)خوشبختانه بخشي از اقدامات سازه اي و مديريتي  ستاد در باال آمدن سطح تراز آب درياچه موثر بوده است(
  

  مطالبات مردم و تشكل هاي خصوصي
اروميه ، امروز به دغدغه هاي اساسي مسئولين محترم نظام و مردم شريف و تشكل هاي از آنجاييكه نگراني ها در خصوص بحران درياچه 

بنا  "نقشه راه احياي درياچه اروميه و عالج بخشي آن"خصوصي تبديل شده است لذا بي مناسبت نخواهد بود اقدامات انجام گرفته تحت عنوان 
ه هاي مطالعاتي، اجرايي و حمايتي به آگاهي مردم فهيم ميهن اسالمي به خصوص درباره ي بست 14/4/94به مصوبه هيئت وزيران ابالغيه مورخه 

لذا چكيده اي از مطالبات مردم درباره اقدامات انجام گرفته و تمهيدات پيش بيني شده را . ساكنين و كسبه ي منطقه ي حوضه آبريز رسانده شود
  .جهت آگاهي عموم به شرح زير اعالم ميدارد

اين كه احياي درياچه و رفع شوري حاصل در آب مصرفي بخش كشاورزي و شرب و صنعت در گرو افزايش سطح ديناميك با توجه به  - الف
  آب هاي زير زميني است، چه اقدامات و تغييراتي  انجام گرفته است؟

در چه حجمي  95- 94آبي  ميزان و كميت آب تخليه شده به درياچه از منابع آب غير معمول اثر گذار در تراز سطح درياچه در سال -ب
  صورت گرفته است؟

  درصد تجهيز زمين هاي زراعي باغي و غير باغي در بخش كشاورزي به سيستم هاي مدرن آبياري با راندمان باال؟ -ج
  درصد موفقيت در زمينه تغيير الگوي كشت از زراعت پر مصرف آبي به كم مصرف چقدر بوده است؟ -د
  براي چاه ها و كاليبراسيون جهت اجرايي نمودن كنترل منابع آب زيرزميني؟درصد موفقيت در نصب كنتور  -ه
  فراخوان هاي اعالم شده جهت تحقيق و پژوهش هاي الزم و ساير نظرخواهي ها در سطح بين المللي به چه ميزان بوده است؟ -و
از سطح آب درياچه اروميه به تفكيك نسبت به زمان سهم اثر گذاري كليه پارامترهاي انجام گرفته به اتفاق بارش در كميت افزايش تر  -ز

  چقدر است؟ 94-93مشابه سال آبي 
  اقدامات انجام گرفته در خصوص برداشت از  چاه هاي غير مجاز چه بوده است؟ -ح
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  نتيجه گيري
  

بنا به اقدامات جدي دولت تدبير و اميد، توجه ويژه به افزايش تراز سطح آب درياچه اروميه گرديد و در اين  95-94يقينا در سال آبي 
ها به افزايش، هر كدام از پارامترها از قبيل اقدامات ستاد احيا و تخليه آب از سدهاي حوزه آبريز و تسريع و تسهيل در جريان تخليه رودخانه 

اچه از طريق اليروبي بستر رودخانه هاي منتهي به درياچه و انهار مرتبط و از همه مهم تر همراهي طبيعت و اقليم منطقه در خصوص افزايش دري
عالوه بر اين، خوشبختانه . نزوالت جوي موجبات افزايش تراز سطح درياچه اروميه و برگشت نسبي حيات اكوسيستم درياچه، نقش داشته است 

  . م به امكان احيا و نجات درياچه، افزايش يافته است باور مرد
  

  :پيشنهادات 
  
 - اقدامات نهايي موجب ثبات هرچه بيشتر در منابع آب و 14/4/94در خصوص مواد ابالغي مصوب هيئت وزيران به تاريخ ،

 .كشاورزي و معيشت مردم منطقه خواهد بود 
 متحمل هجمه ناماليمات بوده است ،به نظر ميرسد  1379ن  از سال ازاينكه درياچه اروميه و ساير بخش هاي مرتبط با آ

 .جبران مديريت زمان فوت شده ، به سرعت اقدامات بستگي دارد 
  بدون هزينه (به نظر ميرسد كنترل مصرف و افزايش تراز سطح آب هاي زيرزميني به عنوان مطمئن ترين مخازن منابع آب

شايد اين گزينه . از نكات كليدي مواجهه با بحران حاضر در منابع آب محسوب ميشود) نگهداري تاسيسات و بدون تبخير
  . به عنوان مهمترين كليد واژه اين گزارش تلقي شود 
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