
  
  
  
  
  

  دفتر كشاورزي و آب
 

1 
 

   
                                      عباس كشاورز

  فوق ليسانس مهندسي آب
  معاون سابق وزارت جهاد كشاورزي 

  مدير گروه مطالعات دفتر كشاورزي و آب اتاق ايران
  

   استراتژيك توسعه بحرانهاي و هزينه اروميه درياچهبحران 
  

هاي يكي از شش حوضه اصلي آبريز  و نقطه جمع آب ايرانبزرگترين درياچه داخلي ، اروميه بيستمين درياچه بزرگ جهانبسيار شور درياچه 
تاالب آب شيرين و شور كه بيشتر در  سيهمراه بدرياچه  .از يازده زير حوضه است متشكلحوضه اروميه يك حوضه كامالً بسته . باشد كشور مي

ه حفاظت شده اعالم و در سال قطبعنوان من 1346در سال ، خاص لوژيكياكوي طبيعي و ها بدليل داشتن ويژگي، سواحل جنوبي آن قرار دارند
  .شدبا ثبت شده كنوانسيون رامسر ميي ها يكي از تاالبتر حريم به پارك ملي ارتقاء يافته وبا افزايش شصت م 1354

ي منطقه ها گيسبب شده ظرفيت و ويژ وجود اين پهنه آبي مهم. ايران استاين درياچه بزرگترين عامل تنظيم كننده اقليمي شمال غرب كشور 
ي ها يكي از جلگه در اي از محصوالت زراعي و باغي شرايط براي كشت و توليد طيف گسترده كاهش يافته وتفاوت دماي روز و شب ، رفته باال

  .فراهم شودخيز كشور حاصل 
با تراز ، بيشترين مساحت. يابد نيز كاهش مي مساحت، شود هرچه ارتفاع آب كمتر مي .باشد مساحت درياچه متناسب با تراز سطح آب متغير مي

 مساحتكمترين  .ثبت شد1374سال  كيلومتر مربع در 6500 معادل، )متر 19عمق متوسط آب موجود (متر از سطح دريا  2/1287ارتفاع آب
متوسط  .بوده است 1389شهريور  كيلومتر مربع در 2700 فقط حدودمساحت ه ب، )متر 3/3عمق متوسط آب موجود تنها ( متر 2/1271از در تر

  .است) متر 5/7عمق متوسط آب موجود (متر 4/1275 ، تراز ارتفاعآمارساله  44دراز مدت
و عمق متوسط آب موجود در درياچه  كيلومتر مربع 5100تعيين گرديده كه در اين سطح مساحت آن حدود  1/1274سطح تراز اكولوژيك آن 

  .شود نمايان ميپوشش نمك  اراضي با، بستر معمول درياچه خشك شدهبخش اعظمي از ، تر رود پايين باگر سطح آ. باشد ميمتر  6
يعني غالبا عمق  .بوده است سطح تراز اكولوژيك باالتر ازمتر يعني خيلي  1276عموماً تراز در حدود  73- 74تا سال  1344- 45 سال آبي از

 ركوردمتر كه  1278به عدد  74- 73آبي در سال  .بميزان جزيي خالف اين قاعده بود 1345- 46سال آبي  .متر بوده است 8متوسط آب موجود 
داشته به نحوي افت ها،   كنون سطح تراز آب با شيب شديدي طي كليه سالليكن از سال مذكور تا .يافته استافزايش ، باشد سطح تراز آب مي

   .است نزول كردهمربع كيلومتر  2360سطح درياچه به و  متر رسيده است 1270حدود ، بسيار بحراني تراز به 90كه در سال 
مصرف افزايش براي  و عده تغيير اقليمو سالي  بروز خشك اي بر عده .كنند عرضه مينظرات مختلفي اهل فن ، ترازاماتيك افت در در علت اصلي

ي ها طي سال بارندگي بيشتر از مقدار نرمالرغم كه علي ستا ليكن آنچه واقعيت دارد اين .كنند آب آبياري براي توسعه كشاورزي پا فشاري مي
افزايش اول . مهم روبروستاز طرفي كشاورزي در اين حوضه طي حدود سي سال اخير با دو پديده . افت سطح آب متوقف نگرديده است، اخير
الگوي كشت با جدي تغيير  دوم .است 85سال هزار هكتار 417به حدود  58 سالهزار هكتار  150سطح زير كشت از حدود درصدي  280

 80باغات نزديك به  ها ست به نحوي كه در بعضي از زير حوضها فرنگيزميني و گوجه  بقند، سيچغندر، سبزي، يونجه، افزايش سهم باغات
 6/5به بيش از حدود  1358سال ميليارد متر مكعب  8/1 حدود مصرف آب كشاورزي از .باشند زير كشت را دارا مي سطح درصد

تا سال  81داشته به نحوي كه از سال  كان تقاضا براي افزايش مهار آب و توسعه كشاورزي استمرارو كما .ميليارد متر مكعب رسيده است
به كشاورزي اضافه شده  اضي جديدرهزار هكتار ا 18دود ح، بحران مسئولين و مردم را فراگرفته بودنگراني از ، مشهود كه افت سطح آب 89
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متأسفانه كماكان ، اچهبحران دريدهي به  ولويتافارغ از ، آب تقاضاي شدر نتيجه افزايو كشت توسعه  محلي به مسئوالن كشش و رقابت. است
  .استمرار داشته است

از سال . سد نيز در دست مطالعه بوده است 28سد در حال ساخت و  12برداري و  تعداد چهل سد دردست بهره، 1390تا خرداد در اين حوضه 
  . استطراحي و مطالعه بوده هزار هكتار اراضي در دست ساخت  225به بعد شبكه آبياري براي مساحت حدود  80

آن  5/5حدود در حال حاضر . زميني استآب زير 2آب سطحي و  6 به تفكيك، ميليارد متر مكعب 8حدود  جمع پتانسيل منابع آب حوضه
سهم درياچه در  و ها اين حداكثر آب باقيمانده براي محيط آبي رودخانهبنابر. گردد  براي مصارف شرب و صنعت مصرف مي 5/0براي كشاورزي و 

 5ساليانه حدود ) در سطح تراز نرمال(ميزان تبخير از سطح درياچه  از طرفي .سقوط كرده استيليارد متر مكعب م 2 شرايط نرمال به كمتر از
يارد ميل 8/3نه درياچه بر ورود سالياحداقلي اين نياز تأمين و بنابر روي درياچه آن از طريق بارش مستقيم 2/1اشد كه ب تر مكعب ميمميليارد 

انباشت منفي . استميليارد متر مكعب آب مورد نياز درياچه  2كسري مستمر حدود  محاسبات فوق مؤيد. باشد ميدر شرايط تعادل ، متر مكعب
  .العلل خشكي درياچه است علت، هاي طوالني تامين اين آب در سال

، متري آنكيلو 500شعاع  در. باشد ميليون نفر مي 4/6حدود در ، حوضهعيت اثر پذير از ميليون نفر و جم 9/4جمعيت ساكن در حوضه حدود 
  .كنند ميليون نفر زندگي مي 76 جمعيت ايراني و غير ايراني معادل

شدن سطح وسيعي  و خشكطرف  لوژي و زيستي آن از يكدرياچه و بر هم خوردن محيط اكو فزايش غلظت نمكباعث ا، كاهش سطح درياچه
اين دشت نمكي تهديدي براي  .كيلومتر مربع به صحراي نمك تبديل شده است 400هم اكنون حدود  .شدي نمك ها آن و ايجاد صحرا بستراز 

ي ها اشيه در مرحله اول و يا احتماالً بروز طوفانحانتقال تدريجي شوري به اراضي كشاورزي  هايي چون چالش. استاكولوژي منطقه  تعادل
  .رسد بنظر ميمحتمل نمك در منطقه 

هاي شيرين ورودي به اين درياچه آب شور مهم را براي  وقتي شوروي آب. استانگيز بشر در اين زمينه درياي آرال  تجربه خاص و بسيار غم
 يد آمدپدلم يزرع و خالي از سكنه ، عقيم، شوره زاري دوزخي، ايجاد قطب پنبه جهانيتحقق روياي روسي جاي ه ب ،ايجاد مزارع جديد مهار كرد

بمراتب يي ها وسيع و كاهش رشد و سبزينگي در محدوده يباعث توقف رشد در مناطق طوفان نمك .و در مناطق همسايه نيز گسترده شد
 ي ماليها ا نگرفت بلكه سرمايهنه تنها توليد پايدار جديدي پ. ه رها شدشكست خورد، كاهش عملكرد پروژه توسعه سطح كشت با. گرديد وسيعتر

، حيات انساني .و روستاها خالي شد ها شهر. مردند مي مردم بيمار شدند و. طوفان نمك برخواست. درياچه اي نادر مرد. سترگ در صحرا دفن شد
آرال براي طبيعت و درياچه تبعات مرگ  .اي وسيع ريشه كن شد نيز در گستره كشاورزي قديميو همچنين توليدات معمول  حيواني و گياهي

توان شرايط اقتصادي،  نمي .آن بلكه در چند سال رخ داد يك تر بود با اين تفاوت كه نه در ترديد از تبعات جنگ اتمي سخت منطقه بيمردم 
حوضه ثانيا  .ذخيره نمك اروميه بسي كالنتر از آرال است اوالً. كامال منطبق دانستدرياي آرال  مدلاجتماعي حوضه درياچه اروميه امروز را با 

است و در صورت ايجاد هزينه وزن هزينه  ترو با تراكم جمعيت باال تر ثروتمند، تر توسعه يافتهاقتصادي بسيار  و از نظر انساني، تمدنيه ارومي
كليت در قبال با جايگاه حوضه آرال  اساساً ،مفهوم كلي ايران به عنوان يك كشورقبال اين حوضه در راهبردي جايگاه  ثالثاً .ستا بمراتب بزرگتر

  . بخش مهم و غير قابل صرف نظر تعادل ايران استآذربايجان  تعادل طبعاً. شوروي قابل مقايسه نيست
كم ، اصال با حوزه فقير، كه ممكن است از اين سو تا زنجان و از آن سو فراسوي مرز را در بر گيرد "مدل اروميه"حوضه بزرگتر پيراموني نيز در 

  . همانند نيستدهه پنجاه و شصت اصلي آرال و بياباني محيط بر حوضه جمعيت 
بر  اروميه بحران درياچه تدريجي آثار. كه درياچه وضعي بحراني دارد يك مورد همه اهل فن با هم موافقند در بهر دليلي اين پديده اتفاق افتاده،

 .است سيب دشت اروميه آغاز گرديدهير باغات ظي كشاورزي و كاهش عملكرد محصوالت نها نشيني بخشي از محدوده كشاورزي با عقب
 تر شدن در چند سال گذشته با جدي": ميگويدگزاري اقتصادي ايران به نقل از رئيس سازمان جهاد كشاورزي استاني آذربايجان شرقي خبر

كشت ، آن ار برديايج كريزي منسجم و اصولي در كليه واحدهاي اجرائي و تحقيقاتي شروع و نت برنامه، روي آب درياچه اروميهء پيشاثرات سو
   ".خست استندر اولويت  ها اراضي شهرستان در ي متحمل به شوريها گونه
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  ابعاد اقتصادي بحران* 
، يك دليل آن .بسيار پيچيده و شايد ناممكن باشد يرام ،ي زيست محيطي نظير درياچهها بحران و اجتماعي بيني و برآورد آثار اقتصادي پيش

به در يك حساب سر انگشتي اما . لوژيك استاكو هزينه اختالالتو يا  يجانور وگياهي  ،منابع ژنتيكيبراي مواردي چون ارزش آورد بر صعوبت
روي حوضه  هاي پيش كنيم تا ذهنمان را براي نوع و وزن چالش يكي دو عدد را سبك سنگين مي، اشاره كرده اقتصادي نقاط هزينهبرخي از 

  .آماده كنيم
 تواند اين توليد را كاسته و گسترش بحران مي. باشد ميليون دالر در سال مي 650حدود اصلي حوضه توليدات كشاورزي محدوده  ارزش ناخالص

  .را از بين ببرد  صورت تشديد آندر 
ساكنان ميليون نفر  5/6بخش بزرگي از  ي اقتصادي و زندگي برايها استمرار فعاليت، در منطقه عارض گردد، رالآدرياي اي شبيه  چنانچه پديده

كه در صورت تداوم تساهل ي بد ها در سناريو .شود مي مختل يا كالً بعضاًعظيمي ي صنعتي و خدماتي ها گذاري تهديد و سرمايه درياچهحوضه 
هاي ميليون نفري و از دست دادن  جمعيتدر مورد لزوم نقل مكان  بايد، كه پروردگار از سرزمينمان دورش بدارد، فعلي دور از ذهن نيست

  .گردشگري و مانند آن سخن گوييم، منابع طبيعي، صنايع، روستاها، ا ميليارد دالري در شهرهاه گذاري با اشل ده سرمايه يها قطب
فقط ارزش امالك در . گذارم سوالي را به اشتراك مي، اما براي تقريب ذهن شما. و گرانسنجي اعداد شوم ها من اصال مايل نيستم وارد برآورد

 بروز روزهاي با شرايط تنفس خطرناك و مانند آن استاندارد زندگي در اين، زار توسعه شوره، اروميه چقدر است؟ اگر با جابجايي نمك شهر داخل
در گذارد؟  ميچه تاثيري بر سرمايه ملي متبلور بصورت ملك در اين شهر ، شكل گيرد و تقاضا براي مهاجرت منفيشهر بيست درصد افت كند 

و روستاهاي ديگري ودر چه ابعاد ريالي دچار اين فروپاشي بازار امالك  ها چه شهربينيد؟  اعداد را چگونه مي، تبريز بهصورت توسعه بحران 
ابه فقط بررسي اجمالي يكي دو سر فصل مش خدمات و حتي تاثير آن بر صنايع را چگونه مدل كنيم ؟، همين محاسبات در گردشگريشود؟  مي

بزرگتر از برابر  هاده متعدد و متنوعي دارد كه برخي از آنها به تنهايي "مراكز هزينه"، محتمل بر توسعه بحرانزيان اقتصادي  دهد كه نشان مي
  . ميليون دالري حوضه است 650كل توليد كشاورزي 

مشاهده زوال دستاوردهاي بين نسلي و  ها خانواده زندگيبهم خوردن معيشت و  هاي انساني ناشي از چالش ي اجتماعي چه وزني دارند؟ها هزينه 
  در مردم محلي را چگونه به قالب ريال آوريم؟ 

را  -ستوني به اهميت آذربايجان -  باربر ساختمان كشور ايرانستون اصلي و يك ي اصلي و مقوم تمدن ايراني و ها نتايج تضعيف يكي از شالوده
  چگونه بر آورد كنيم؟را  امنيت و فرهنگ، در عرصه سياست
 ميليون با 76هايي در آن حباب تاثير فراختر  يكبار هم حساب. ميليون نفري بكنيد 5/6ها را در فضاي حوضه نزديك  يكبار اين حساب

  .اش بكنيد لملليا ي بينها پيچيدگي
ها در  تمام صورتحسابو  اتفاق افتادهتا بدترين حد متصور حتما و بسرعت ي توسعه معضل ها سناريوگويم همه  مياين بدان معني نيست كه 

. ولي اين مهم است كه شناخت بهتري از نقاط هزينه پيش رو و وزن آنها در ذهن داشته باشيم. بدترين شكلش همين فردا روي ميز خواهد بود
ثانيا در محلي نزديك دو رگ ، ستا نه در مسير بهبودو كنيم كه اوال در روند وخامت  بايد بدانيم ما در مورد زخمي عميق و چركين صحبت مي

بيني  اش احتماالتي چون فلج عضو، قطع عضو و مرگ پيش اي از اعصاب حساس وارد شده و ثالثا در سناريوهاي محتمل توسعه مهم و مجموعه
  . هاي سطحي نيست كه غالبا مرور زمان التيامش دهد مهم است بدانيم اين از آن جراحت. شود مي
  

  پيشنهادات* 
نه  است و تساهلنه موضوع مناسبي براي ، شود انكارش كرد نه مي، اش گرفت شود نديده نه مي. درمان زخم عميق و چركين فوريت ميطلبد

  .اش داد توان به فردا احاله مي
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مديريت آب  ولاص از نظر، بر بودن زمان عالوه بر هزينه و اي اعم از ارس يا زاب يا درياي خزر انتقال آب بين حوضههاي مبتني بر  حل اوال راه
 يها تنش ايستي مسائل سياسي نظير بروزب .اشتخواهد گذ ها ي اقتصادي اين حوضهها ي بر منابع آب و محيط زيست و برنامهخود اثرات منف

پروژه احداث مثالً . ي مشترك در درياي خزر را نيز مد نظر قرار دادها يا كشور نظير تركيه، عراق، جمهوري آذربايجان ها ساير كشوربا  سياسي
توليدات كشاورزي كل ارزش  بيش از، در سال اي استهالك سرمايه و راهبري چنين پروژههزينه . هزينه دارد دالر ميليارد چندانتقال آب خزر 

تعادل سوپ نمكي اروميه را نيز بهم ، مطلق نمك موجود در اكوسيستمبا باالبردن جمع ، چنين انتقالي در ابعاد دهه .حوضه اروميه خواهد بود
عبور دادن آب از سلسله جبال البرز توام با  سنگيني ها مستلزم هزينه، زاب انتقال آب .خواهد زد و تبعات سنگين خودش را خواهد داشت

 با چنين تدابيري غالبا، در هر حال. سيب خواهد رساندآن ابه كشاورزي دشت حاصلخيز مغنيز رس انتقال آب ا .استپمپاژ ساليانه  يها هزينه
   .كنيم را جابجا مي  كرده و بجاي حل مشكل آنيك منطقه را فداي منطقه ديگر 

. نبوده است آنبوم شناختي متناسب با توانمندي حوضه چيدمان توسعه  .اروميه را در درون حوضه جستجو كرد حل درياچه بايستي راهپس 
براي . ميليارد متر مكعب از مصرف آب آن بايستي كاهش يابد 5/2حداقل  .بعنوان مهمترين مصرف كننده آب بايستي محدود شودكشاورزي 

ي در ها تعطيلي پروژهها،  ي مهار آبها ر اصالح برنامهنظي مياني و بلند مدت، ي كوتاهها كليه راه حلاي شامل  بستهتحقق اين هدف بايستي از 
بهره كشاورزي  وري اقتصادي آب در توليدات آب كشاورزي و ارتقاء بهره يتقاضاحجيم كاهش ، ي ذخيره شدهها حجم آب كاهش، دست احداث

ي استاني و ها گرايش كه مانع از تأثير در سطح حوضهمقتدر تمركز مت مديري با ايجاداي  به تصويب و اجراي چنين بستهخاص دهي  اولويت .برد
و هاي جبراني و جايگزين  تمهيد مكانيسم، ر اين راه بايستي تمهيدات مناسب براي رعايت حقوق كشاورزان متضررد. ، ميسر استباشد اي منطقه

  .ي دقيق فني با مشاركت موثر كشاورزان بهره جستها حمايت از اجراي طرح


