
 
 

 چرا دریاچه ارومیه احیا نشد؟
 نقدی بر عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه

  و

 گذرد. کشور میو غذای چه در نظام حکمرانی آب ای از آنجلوه
 

 چکیده
های توئیتری و دعواهای دوباره بحث روز شده است. بحث 1041مسأله خشکیدن دریاچه ارومیه در تیرماه 

تر سی عمیقپژوهی و بررتوانند جایگزین سیاسته کردن نسبت به مسائل خوبند اما نمیفضای مجازی برای آگا
پژوهی دقیق نوشت، کاری که در این های سیاستمسائل شوند. برای رها شدن از این وضعیت باید گزارش

شتباهات ا کهها و برای آنکشور مغفول است. من به زعم خودم برای سهیم شدن در فرایند عقالنی نقد سیاست
ای واقعاً ای سیاسی، قومی یا جناحی به مسألهگذشته تکرار نشود، و مسأله خشکیدن یا احیای دریاچه از مقوله

صفحه درباره فرایند سیاستی  04مداران و مردم تبدیل شود، سیاستی و مسأله واقعی روی میز ایران، سیاست
ا در این گزارش مستند است. امیدوارم این تالش حداقلی، هام. همه دادهمرتبط با احیای دریاچه ارومیه نوشته

و خطاهای  –از جمله خطاهای خودم در این گزارش  –در حد وسع، به افزایش عقالنیت و تصحیح خطاها 
 های آبی کمک کند. سیاستی در فرایند احیای دریاچه ارومیه و بهبود وضعیت سایر پیکره
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 مقدمه

شکیل و برای تشده طی «فرایند سیاستی»را باید با توجه به دریاچه و ناکامی در احیای عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه 
برد فرایند زمانی پیشاز طریق بررسی کند تالش می تحلیلهای ستاد، و ماهیت عملکردهای آن ارزیابی کرد. این سیاست

 رایی بخشچستاد احیا،  سیاستی، و احصا کردن انتقادهای واردشده توسط متخصصان منتقد به برنامهپروژه احیا، فرایندهای 
 از ناکارآمدی ستاد احیای دریاچه ارومیه را توضیح دهد.  مهمی

 فرایندهای سیاستی

های زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداریای میان سازمان حفاظت محیطنامهتفاهم .1
حفاظت و مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه »برای  01/1/1171آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان در تاریخ 

 ای مدیریت حوضبهشورای منطقه»و « کمیته ملی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه»شود. امضا می« ارومیه
 گیرد. نامه شکل میبر اساس همین تفاهم« آبریز دریاچه ارومیه

ر را د «ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه»، زیستهیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط .0
( 11170/00414)نامه شماره  01/1/1171جمهور در این مصوبه به امضای معاون اول رئیسکند. تصویب می 11/1/1171

ر این دها نیز شود. شرح وظایف دستگاهزیست قرار داده میدبیرخانه ستاد هم در سازمان حفاظت محیطابالغ شده است. 
 مصوبه مشخص شده است. 

نهایتاً  و مانددر بهبود وضعیت دریاچه و ایفای وظایف خود ناکام می« ستاد اجرایی  مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه» .1
 گردد. حادث می 1110وضعیت بحرانی دریاچه در سال 

اده از با استف»دهد تا را تشکیل مینیرو با مسئولیت وزیر  «کارگروه نجات دریاچه ارومیه» 01/1/1110هیئت وزیران در  .0
را بررسی کرده و وضعیت دریاچه و راهکارهای عملی نجات آن« نهادهای مردمشده قبلی و نظرات تشکلمطالعات انجام

 گیری نهایی به هیئت وزیران ارائه کند. ظرف دو ماه نتیجه را برای تصمیم

o ر زیست به وزارت نیرو دچرایی ناتمام گذاشتن مأموریت ستاد و انتقال مسئولیت آن از سازمان حفاظت محیط
 اسناد موجود مشخص نشده است. 

 شود. وزارت نیروداده می 11/1/1110فراخوان عمومی وزارت نیرو برای کسب راهکارهای احیای دریاچه نیز در تاریخ  .1
 1110مهرماه  0همایشی در  کند.برگزار می 1110ها در پاییز هایی را با حضور اساتید، نمایندگان و سمنچنین نشستهم

شود. نقشه راه نجات طرح دائمی، کوتاه، میان و بلندمدت تدوین می 01شود و طی آن توسط وزارت نیرو برگزار می
  هایی مرتبط با محورهای زیر است:ه شامل طرحشود کطرح تدوین می 01دریاچه نیز بر اساس این 

o ( 0ساختار مدیریت و پایش )محور 

o ( 0اقلیم )محور 
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o ( 11مدیریت منابع آب )محور 

o محور( 17ای )الگوی توسعه منطقه 

o ( 7پایداری دریاچه )محور 

o ( 0انتقال آب )محور 

o محور( 1گذر شهید کالنتری )اثر پل میان 

های هیئت دولت ارائه و با طرح 11/1/1110ت کارگروه نجات دریاچه ارومیه در جلسه گزارش وزارت نیرو درباره اقداما .1
این اقدامات در  دبیر هیئت دولت به وزیر نیرو(. 01/1/1111مورخ  101101/01141شود. )نامه دار موافقت میاولویت

شود. هیئت وزیران این اقدامات را می اقدام راهکارهای مستمر، کوتاه، میان و بلندمدت تدوین و ارائه 11نهایت در قالب 
  کند.تصویب می

 بندی کرد. توان به صورت زیر تقسیماین اقدامات را می .1

o هاایجاد یا حذف سازه 

 های ورودی به دریاچهبازگشایی مسیر آبراهه .1

 هاهای ایجادشده برای مهار پیشروی دریاچه ارومیه به مسیلحذف دایک .0

 حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دریاچههای خانهانتقال پساب تصفیه .1

های آبیاری و آبرسانی های شبکههای سدسازی در دست مطالعه و اجرایی و طرحتوقف کلیه طرح .0
 پایین دست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 های حاشیه دریاچه ارومیه از سد حسنلوانتقال اب به جزایر و تاالب .1

 تقال آب از رودخانه زاب به حوضه آبریز دریاچه ارومیهتأمین اعتبار مورد نیاز و تسریع در ان .1

 های آب زیرزمینیعملیات آبخیزداری با تأکید بر آبخوانداری جهت تغذیه سفره .1
o مطالعات 

 های صنعتی برای نجات دریاچهبرداری نمک و اجرای طرحمطالعه برای استخراج و بهره .1

 مطالعه طرح انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه .0

 گذر شهید کالنتری بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیهطالعه و بررسی اثرات احداث جاده میانم .1

o کنترل و کاهش مصرف آب، اقدامات اجتماعی 

 های حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نصب کنتور هوشمندساماندهی چاه .1

 های فاقد پروانهتعیین تکلیف چاه .0

 های سطحیجلوگیری از برداشت غیرمجاز از آب .1

 لوگیری از توسعه سطح اراضی کشاورزی در حوضه با استفاده از سازوکارهای تشویقی و تنبیهیج .0

ها های کشاورزی در حوضه با توجه به محدودیت منابع اب و عدم واگذاری این نهادهمدیریت نهاده .1
 برداران غیرمجاز منابع آببه بهره

دوین اجرایی کردن الگوی کشت های یکساله با اعمال محدودیت عرضه آب و تبندی کشتآیش .1
 مناسب
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رسانی عمومی درخصوص وضعیت دریاچه و نقش مردم و جوامع سازی و اطالعاجرای برنامه آگاه .1
 محلی در احیای دریاچه ارومیه

یار حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بر اساس برنامه مدیریت ریسک خشکسالی استقرار سیستم تصمیم .7
 حوضه.

 استر زراعی و باغی در حوضه آبریز دریاچه ارومیههای کادتهیه سیستم نقشه .1

)مصوب « کارگروه نجات دریاچه ارومیه»کنند به جای درخواست می 10/7/1110نمایندگان آذربایجان شرقی در  .7
 شود. قانون اساسی تشکیل شود که پذیرفته نمی 117هیئت دولت( کمیسیونی با اختیارات اصل  01/1/1110

( 07/1/1111مورخ  111101/01141ریاست کارگروه نجات دریاچه ارومیه )موضوع نامه  1/11/1110هیئت وزیران در  .1
ت مسئولیکند. جمهور گذاشته و عیسی کالنتری را به عنوان دبیر کارگروه مشخص میرا بر عهده معاون اول رئیس

 شود. کارگروه عمالً از وزیر نیرو به دبیر کارگروه منتقل می

توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه تدوین شده و در  11/1/1111تا  0/11/1110ه ارومیه در فاصله نقشه راه احیای دریاچ .14
( و رئیس جمهور 11/0/1111دو جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور )

 رسد. ( به تصویب می7/0/1111)

های مناسبی از چرایی خشک اند که شناختز آن منتشر شدهو حتی پیش ا 1110های پژوهشی متعددی از سال گزارش .11
ها، و سنجش میزان عمل به کنند. دقت در این گزارششدن دریاچه ارومیه ارائه کرده و راهکارهایی پیشنهاد می

 سازد. ها، ارزیابی عملکرد ستاد احیا را ممکن میراهکارهای پیشنهادشده توسط آن

o  شرکت مهندسین«بخشی آندریاچه ارومیه و راهکارهای پیشنهادی عالج نگاهی اجمالی به وضعیت»گزارش ، 
 . 1110مشاور الر، مهر 

 های رویه از آبرویه، و برداشت بیبر، سدسازی بیاین گزارش نقش توسعه کشت، محصوالت پرآب
 کند. شدن دریاچه اعالم میزیرزمینی را عوامل عمده خشک

 های غیرمجاز، نصب کنتور برای پایش د کردن فوری چاهزیستی، مسدوهای محیطتأمین حقابه
برداشت، اصالح الگوی کشت، جذب مشارکت مردم برای تغییر الگوی کشت، نکاشت در مناطق 

ها، انتقال آب از حوضه ارس و مختلف حوضه به صورت متناوب، کاهش تلفات آب در مسیر رودخانه
 اند. راهکارهای اصلی احیای دریاچه ذکر شده ها در این گزارش به عنوانتصفیه و انتقال پساب

 های دقیق درباره سهم هر یک از راهکارها در تأمین حقابه دریاچه است. گزارش فاقد تحلیل 

  .گزارش درباره مالحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اجرای هر یک از راهکارها، ساکت است 
o  1111د احیای دریاچه ارومیه، شهریور ، ستا«انداز احیای دریاچه ارومیهتدوین چشم»گزارش . 

  ساله( تعیین  14)بازه  1040هدف ستاد احیای دریاچه، بازگشت دریاچه به تراز اکولوژیک در سال
 شود. می

 1110-1110دوره تثبیت : 

 041-1111دوره احیای دریاچه : 

 1040-1041.دوره احیای نهایی : 
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 ای به ج از دستور کار قلمداد کرده و رویکرد سازههای دیگر را خارصریحاً روش انتقال آب از حوضه
 (0کند. )ص. احیای دریاچه را اشکال تلقی می

  راهکار افزایش حجم آب ورودی به دریاچه از طریق کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی حوضه
 چنین کاهش تلفات در مسیر انتقال آب به پیکره آبی، محور اصلی اقدامات احیای دریاچه تلقیو هم

 (1-0شده است. )صص. 

  (1)ص. شود. به عنوان برنامه زمانی احیای دریاچه ارومیه ارائه می 1جدول شماره 

 
 ترین مقادیر آب برای احیای دریاچه عبارتند از:دهد بزرگتحلیل این جدول نشان می 

 1744 م ورودی طبیعی رودخانهمم 

 1104 جویی در مصارف کشاورزیم صرفهمم 

 104 تقال آب از زاب و ارسم انمم 

 014 م کاهش تلفات در انتقال آب به پیکره آبی.مم 

 :باید  1111اگر ستاد احیای دریاچه ارومیه طبق جدول زمانبندی موفق شده بود، در سال  توضیح

داشت. )مقادیر فعلی به ترتیب کیلومتر مربع در دریاچه وجود می 1407م آب به مساحت مم 1011
 کیلومتر مربع مساحت است.( 1117و م آب، مم 1041

  متر برای دریاچه بر اساس میزان شوری قابل تحمل برای آرتمیای  101001هدف رسیدن به تراز
میلیارد متر  1001شود. این تراز به معنای رسیدن حجم آب دریاچه به دریاچه ارومیه در نظر گرفته می

میلیون متر مکعب بوده و  0144معادل  1111است. حجم آب دریاچه در سال  1040مکعب در سال 
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 شده است. میلیون متر مکعب آب برای آن تأمین می 10444بنابراین باید 

 «ی دریاچه با اعمال مدیریت درست منابع بازپس دادن حقابه»به معنای « طرح جامع احیای اکولوژیک
ریاچه انتخاب شده ( به عنوان روش احیای د01)ص. « رویه در حوضهآبی و جلوگیری از مصرف بی

 است. 

  توضیح: به شرح زیر است.  1111تیر  7هشت و اردیب 1مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در(
ها توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مواردی هستند که تحقق آنمصوبه را می 01مجموع 

ته دوم، اقداماتی هستند که به تواند مستقیماً بر افزایش آب ورودی به دریاچه مؤثر باشد. دسمی
در دسته اول، و  10تا  1کنند. بندهای پشتیبانی مدیریت احیا یا پایدارسازی فرایند احیا کمک می

 گیرند.(در دسته دوم قرار می 01تا  11بندهای 

 موارد دارای اثر مستقیم روی افزایش آب ورودی به دریاچه

 کشت در بخش کشاورزی ممنوعیت افزایش برداشت آب و هر گونه توسعه .1

 های سطحیجلوگیری از برداشت غیرمجاز از آب .0

و ویس و شهید مدنی( های در دست مطالعه و اجرا )به استثنای چراغتوقف کلیه طرح .1
 دست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه.های آبیاری و آبرسانی پایینهای شبکهطرح

انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه دریاچه  تأمین اعتبار مورد نیاز و تسریع در انتقال آب طرح .0
 ارومیه.

های حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نصب کنتورهای هوشمند و حجمی جهت ساماندهی چاه .1
 ها به دریاچه.کنترل برداشت در راستای افزایش میزان جریان ورودی از رودخانه

 های حوضه آبریز دریاچه ارومیه.خانهانتقال پساب تصفیه .1

 و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.کنترل  .1

های سطحی و زیرزمینی از طریق خرید توسط وزارت های آبدرصدی از حقابه 04کاهش  .7
 نیرو، در مدت دو سال.

مانده در بخش کشاورزی درصد آب باقی 14وری از های افزایش بهرهتهیه و اجرای برنامه .1
 توسط وزارت جهاد کشاورزی.

 مانده توسط دولت. وری آب باقیای مورد نیاز افزایش بهرههتأمین سرمایه و تکنولوژی .14

دریاچه ارومیه از سد حسنلو و بازگشایی مسیر  های حاشیهانتقال آب به جزایر و تاالب .11
 های ورودی به تاالب جنوبی. آبراهه

 ها به پیکره آبی دریاچه. انتقال آب رودخانه .10

های اصلی منتهی به دریاچه ارومیه و تقویت های اثرگذار بر آبدهی رودخانهشناسایی محدوده .11
 داری به منظور افزایش حجم آب ورودی به دریاچه.ها از عملیات آبخیزداری و آبخوانآن

تسریع در اجرای طرح انتقال آب از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی منحصراً برای  .10
 دریاچه ارومیه بر اساس مصوبه تخصیص وزارت نیرو. 
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 ؤثر بر پشتیبانی مدیریت احیای دریاچهموارد م

سازی و جلب مشارکت عمومی رسانی، آگاهسازی برنامه جامع آموزش، اطالعتدوین و پیاده .11
 آمدهای وضع موجود.و جوامع محلی در راستای تبیین پی

 تهیه کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه. .11

ها توسط ارت و پایش اجرای طرحهای اجرایی، نظهای مصوب توسط دستگاهاجرای طرح .11
 ستاد احیای دریاچه ارومیه. 

 یار مدیریت جامع حوضه آبریز دریاچه ارومیه. طراحی و استقرار سامانه تصمیم .17

 گذر شهید کالنتری بر اکوسیستم دریاچه.مطالعه و بررسی اثرات جاده میان .11

ه با رعایت مالحظات برداری صنعتی از امالح دریاچه ارومیسنجی بهرهارزیابی و امکان .04
 زیستی. محیط

 ها.های تولید ریزگرد و تثبیت آنشناسایی کانون .01

حفاظت اکولوژیک پارک ملی دریاچه ارومیه با اولویت منطقه جنوبی  مطالعه و اجرای برنامه .00
 آن. 

انجام هماهنگی با قوه قضائیه در راستای تسهیل و تسریع در اجرای قانون تعیین تکلیف  .01
 های سطحی.های اثرگذار بر آبویژه چاهد پروانه بههای فاقچاه

 زیست. پژوهی دریاچه ارومیه توسط سازمان حفاظت محیطایجاد مرکز آینده .00

ی زیستی ناشی از خشک شدن بخششناسی اثرات سالمتی، بهداشتی، اجتماعی و محیطآسیب .01
 محتمل. و کاهش ریسک اثرات از دریاچه ارومیه، تهیه و اجرای برنامه پیشگیری 

 های ذیربط.تهیه برنامه افزایش اشتغال و معیشت جایگزین توسط دستگاه .01

 های نوین در راستای احیای دریاچه ارومیه. سنجی استفاده از فناوریامکان .01

 مطالعه طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه. .07

ها در جهت کاشت آنریزی های شورپسند متناسب با شرایط منطقه و برنامهشناسایی گونه .01
 زارهای اطراف دریاچه ارومیه. محدوده شوره

 اجتماعی دارای قابلیت تأثیرگذاری بر تاالب و نیاز آبی آن توسط کمیته -فهرستی از اقدامات اقتصادی
 (10-11اقتصادی ستاد احیا ارائه شده است. )صص. 

 .تغییر مسیر توسعه منطقه از کشاورزی به صنعت و بازرگانی 

  صنایع دستی مؤثر در کارآفرینی، اشتغال و توسعه استانتوسعه 

 های مناسب جهت استفاده از منابع جدید انرژیایجاد زیرساخت 

 برداری نوین آب و زمینتوسعه مدیریت بیمه خانوار و کشاورزی در نظام بهره 

 های بخش کشاورزی منطقهتغییر سازمان تولید و بهبود کارآیی نهاده 

 آموزشی و ترویجی در استفاده بهینه از منابع با تأکید بر منابع آبی در جهت های تقویت برنامه
 تقویت تولید و افزایش درآمد کشاورزان. 
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 های نوین آبیاری.های تشویقی )مالی و غیرمالی( در جهت توسعه سیستماجرای برنامه 

 .جلب مشارکت مالی و انسانی ذینفعان منطقه در احیای دریاچه 

 برداری آب )سطحی و زیرزمینی( منطقه با رویکرد اقتصادی نمودن هتدوین نظام بهر
 ها.فعالیت

 .تشکیل بورس آب در جهت تقویت مبادالت آب 

 برداران آب و زمین کشاورزی.تشکیل بانک اطالعات بهره 

 ها.خریداری چاه و حقابه کشاورزی توسط دولت و مسدود کردن آن 

 ب در منطقه با مشارکت ذینفعان. برداری آتشکیل هیأت تنظیم مقررات بهره 

 های فاضالب و تولید پساب شهرها و روستاهای محدوده دریاچه. تسریع در اجرای طرح 

  .کاهش تخصیص آب کشاورزی پایاب سدها 

  متوقف کردن کارخانجات قند و جلوگیری از کشت چغندرقند و سایر محصوالت کشاورزی
 بر.پرآب

  های آبیاری و زهکشی و بهبود راندمان آبیاری شبکهشناسایی راهکارهای مناسب در جهت
 های سنتی مزارع. کانال

  .تصویب قوانین خاص مدیریت منابع آب و کشاورزی برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

 های آبیاری و زهکشی، تغییر الگوی کشت، استفاده از مدیریت مشارکتی در شبکه
ب، تخصیص مجدد بر اساس ارزش واقعی های واقعی آسازی قیمت آب با هزینهمتناسب

 آب. 

سؤال این است که ستاد احیای دریاچه ارومیه برای تحقق کدام : اول، اکنون سؤاالت مهم

ها شده است؟ دوم، یک از این موارد برنامه مدون داشته و تا چه اندازه موفق به اجرای آن
ریزی اقدامات ستاد ده است؟ سوم، آیا بودجهای بر این موارد اعمال کربندیستاد چه اولویت

ای برای تحقق این موارد سازیها تطبیق داشته است؟ چهارم، ستاد چه ظرفیتاحیا با اولویت
 انجام داده است؟

برنامه »است که ابعاد بسیار مهمی از  11: گزارش حاوی چارتی در صفحه ضرورت ارزیابی

دهد. احیای دریاچه مستلزم تدوین و ا نشان میر« جامع احیای اکولوژیکی دریاچه ارومیه
اجرای اقدامات ستاد احیا مطابق این چارت بوده است. اکنون باید ارزیابی کرد که مندرجات 

های این چارت تا چه اندازه اجرا شده و تخصیص اعتبارات و انرژی سازمانی ستاد به بخش
 مختلف چارت تا چه اندازه متوازن بوده است. 

هیچ جایی برای انتقال « برنامه جامع احیای اکولوژیکی دریاچه ارومیه»چارت  :یک نکته

رغم تأکید بر احیای اکولوژیک، انتقال آب را از اهم آب تعریف نکرده است، اما ستاد علی
 های خود قرار داده است. برنامه

  دریاچه را برای  های پژوهشی، اجرایی و پایشی ضروری برای احیایگزارش، برنامه 11تا  11صفحات
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  کند.تشریح می 1044تا  1111های سال

 :دو توضیح مهم 

  پاسخ سؤال از میزان موفقیت در احیای دریاچه را باید در سنجش میزان پایبندی به این
 برنامه احیای اکولوژیک یافت.

  انداز احیای تدوین چشم»فقدان انسجام سیاستی در برنامه ستاد احیا، بر اساس گزارش
اقدامات خود را در دو  1111کامالً آشکار است. ستاد در اردیبهشت و تیر « ه ارومیهدریاچ

نیز برنامه احیای اکولوژیک را منتشر ساخته است  1111کند؛ و در شهریور جلسه مصوب می
ای آب اصالً در آن حوضههای اساسی با مصوبات، انتقال بین( که ضمن تفاوت10)سند 

های مطالعاتی راهی جدای از اقدامات که برنامهشاهدی است بر اینوجود ندارد. این تناقض 
 پیموده است. مصوب می

o  1110، ستاد احیای دریاچه ارومیه، شهریور «: علل خشکی و تهدیدات احتمالیدریاچه ارومیه»گزارش . 

  و ها دهند که چگونه روند حفر چاهاین گزارش نشان می 01و نمودار صفحه  00دو نمودار صفحه
 توسعه کشت سبب فشار بر منابع آبی حوضه دریاچه ارومیه شده است. 

  نیز سهم اشتغال، تولید ناخالص و مصرف آب هر بخش از اقتصاد حوضه دریاچه  01نمودار صفحه
دهند که برنامه احیا باید بر کدام تغییرات نیز نشان می 01دهد. نمودارهای صفحه ارومیه را نشان می
 شده است.ه دریاچه ارومیه متمرکز میو بهبودها در حوض

دهد بهبود اصلی در وضعیت مصارف آب حوضه آبریز باید با کاهش این گزارش نشان می: توضیح

بر، کاهش تلفات کشاورزی، و سطح اراضی زیر کشت، کاهش کشت باغی، کاهش محصوالت پرآب
 ت. گرفته اسانتقال اشتغال از بخش کشاورزی به خدمات و صنعت صورت می

o  ستاد احیای دریاچه «ها: نگاهی بر راهکارهای مصوب، وضعیت اجرایی و پیشرفت پروژهدریاچه ارومیه»گزارش ،
 . 1110ارومیه، شهریور 

 به صراحت اذعان دارد که: گفتار گزارش پیش 

 های انتقال اب، الیروبی و ساماندهی رودخانه، اجرای عمده اعتبارات صرف اجرای پروژه
آوری و انتقال پساب، و کنترل کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از های جمعطرح

هد این دنتایج مطالعات نشان میهای آبیاری نوین شده است. )توضیح: طریق اجرای سیستم
 .(شوندها سبب کاهش مصرف آب باالخص در سطح حوضه نمیگونه سیستم

  کند. پنج عامل ذکرشده، در خود به موانع اصلی احیای دریاچه اشاره می 1گزارش در صفحه
اند و ستاد احیای دریاچه ارومیه از اساس اصل همان عواملی هستند که همواره وجود داشته

امه ها با برنبرای غلبه بر این مشکالت ایجاد شده بود. در ضمن، این مشکالت و نسبت آن
تاری ( آیا کارگروه ملی نجات دریاچه ساخ1احیای اکولوژیک مشخص نشده است. )ص. 

 کند؟ فرابخشی نبوده است که این گزارش به فقدان آن اشاره می

  سازد. جدول گزارش، وجوه بسیار مهم دیگری از اقدامات ستاد را آشکار می 10و  11صفحات
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های صرف توسعه سیستم 1111درصد اعتبارات در سال  01001دهد نشان می 11صفحه 
جویی م صرفهمم 1701ن متر مکعبی فقط میلیو 141آبیاری نوین شده اما به جای هدف 

درخواست شده است. این در حالی  1110میلیارد تومان نیز برای سال  1144شده است؛ و 
داد برآورد کنند که ریزان امکان میها به برنامهاست که شرایط مالی کشور در این سال

با نیازمندی حدود  –ژیک شان با برنامه احیای اکولورغم تعارضعلی -های انتقال آب پروژه

سؤال این است نیز تأمین مالی نخواهند شد.  1040میلیارد تومان اعتبار، در افق  0044

   ای شده است.که چرا این میزان از اعتبارات صرف این اقدامات سازه

o  بررسی علل خشک شدن دریاچه ارومیه و چگونگی احیای آن: رهیافتی »سخنرانی مسعود تجریشی با عنوان
 . 1110دی  1های استراتژیک ریاست جمهوری در در مرکز بررسی« برای مدیریت آب و توسعه پایدار کشور

  های تخصصی ستاد است. گزارش شده در این سخنرانی، حاوی ساختار کارگروهارائه 00اسالید شماره
آب  مدیریت» ،«احیای اکولوژیک دریاچه»، «اشتغال و معیشت جایگزین»هایی نظیر اقدامات کارگروه

تشر اند تاکنون منهایی که مستقیماً بر کاهش مصرف در حوضه اثر داشتهو بقیه کارگروه« کشاورزی
 نشده است.

  های مربوط به ساخت دهد که جز گزارشها اقدام تفصیلی را نشان مینیز ده 17اسالید شماره
 ت. ای، بقیه منتشر نشده اسهای انتقال آب و بقیه اقدامات سازهسازه

o  در یک سخنرانی عمومی های استراتژیک نیز در مرکز بررسی 1111دی  11آقای مسعود تجریشی در تاریخ
شده، مشکالت و ملزومات احیای دریاچه  ، اقدامات انجامگزارش روند احیا»مجموعه اسالیدهایی را تحت عنوان 

 کنند.را ارائه می« ارومیه

  ی اجتماعی و فرهنگی ستاد اختصاص دارد. این اسالید به آوردهاآن به اهم دست 17اسالید شماره
دهد ادراک ستاد از امر اجتماعی و فرهنگی در کلیت احیای دریاچه ارومیه چه بوده و دقت نشان می

 چه میزان برای آن هزینه شده است. 

  ص ای اختصااین مجموعه نیز به اقدامات حوزه توسعه منطقه 00و  01، 00، 01اسالیدهای شماره
ای وارد اصالً به بحث توسعه منطقه 1111ماه  دهند ستاد حداقل تا دیدارد. این اسالیدها نشان می

نشده است و صرفاً برداشتی کلی و بسیار ناقص از نسبت این امر با احیای دریاچه در قالب چند اسالید 
 تدوین شده است. 

به تصویب رسیده است و با پیوست  00/0/1110لسه که در ج 1/1/1110هـ مورخ 10111/ت11710نامه شماره تصویب .10
 دهد:صفحه است، نشان می 01های مصوب( آن )فهرست پروژه

o ابراین اند. بنهای مصوب به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی یا همان ستاد احیای دریاچه ارومیه تدوین شدهطرح
 یاچه را داشته است. ها با الزامات احیای اکولوژیک درستاد اختیار تطبیق دادن طرح

o میلیارد ریال است که کماکان عمده آن به انتقال آب، ایجاد  1101001ها مجموع اعتبارات مصوب این پروژه
میلیارد ریال  11101ار تخصیص داده شده است. )این سه مقوله تأسیسات تصفیه فاضالب، و آبیاری تحت فش

 اند.(را به خود اختصاص داده
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o های مشارکتی برای کاهش مصرف آب، یشت جایگزین، تغییر الگوی کشت، توسعه روشاقدامات مربوط به مع
، و هر محورحقوقی برای تغییر ساختار اقتصادی منطقه، تدوین الگوی آمایش سرزمین آب-افزاریاقدامات نرم

آن،  راتمتناسب دانست، در این مصوبه و تخصیص اعتبا« احیای اکولوژیک دریاچه»را با چه که بتوان آنآن
 جایگاهی ندارد. 

o  .اقدامات مربوط به حوزه اقتصاد آب نیز در این مصوبه هیچ جایگاهی ندارد 

o سازی با اعتبارات اندکادراک از مقوالت اجتماعی و فرهنگی نیز کماکان بسیار سطحی و در حد مفهوم فرهنگ 
 در این مصوبه گنجانده شده است. 

 در حوضه دریاچه ارومیه ونیرو اقدامات وزارت تغییرات هیدرولوژیک 

دهد نشان می 1111ماه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه در دیپیوسته منابع آب حوضههمگزارش دفتر مدیریت به
  تغییرات هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه به شرح زیر است.

o  میلیون متر مکعب است.  1471نیاز آبی دریاچه سالیانه معادل 

o شود.ا در حوضه به دو دوره تقسیم میهبارش 

  :سالیانه شمتر بارمیلی 110با میانگین  1111-1110تا  1114-1111دوره اول 

  :متر بارش سالیانهمیلی 111با میانگین  1111-1110تا  1110-1111دوره دوم 

o  ش یافته و از میلیون متر مکعب کاه 0144میانگین آب سطحی ورودی به دریاچه در دوره دوم حدود سالیانه
 میلیون متر مکعب رسیده است.  0004میلیون متر مکعب به  0111

o میلیون متر مکعب رهاسازی از سدها برای تأمین  1144مجموعاً  11-11تا  11-10های وزارت نیرو در سال
 زیستی صورت گرفته است. حقابه محیط

o  ًهای غیرمجاز حوضه بر اساس آخرین چاهدرصد  14اند. )حدود چاه به کنتور هوشمند مجهز شده 0111جمعا
 های محفوره جدید.(و بدون مالحظه چاه 1114آمار سال 

o  ًمیلیون متر  11041ها مسدود شده که میزان تخلیه آن 1171چاه محفوره غیرمجاز بعد از سال  1111جمعا
 مکعب بوده است. 

o ن متر مکعب انجام شده است. میلیو 01071چاه غیرمجاز با تخلیه  1444برداشت جلوگیری از اضافه 

o برداری نیز انجام شده و میزان رهاسازی کاهش رهاسازی آب برای مصارف کشاورزی از سدهای در دست بهره
 م کاهش یافته است. مم 100به  101برای کشت آبی از 

o 041 حدود  1111ال م از پساب نیز برای احیای دریاچه تخصیص داده شده است که اعتبار مورد نیاز آن تا سمم
 کنند. م آب تولید میمم 10107شده جمعاً های احداثخانهمیلیارد ریال است. تصفیه 10444

 های منتقدان چه بوده است؟ایده

 های تخصصی وستاد احیای دریاچه ارومیه در خالء و بدون مواجهه با نظرات منتقدان کار نکرده است. منتقدان در نشست
اند ارائه کرده هاییالمللی نیز گزارشهای بینسازماناند. های مختلف نسبت به روند پیشبرد برنامه احیا نقد وارد کردهنوشته
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شود همه موارد انتقادی جا ذکر میانتقاداتی که در ایناند. شان، نقدهایی را نیز وارد کردهکارانهرغم لحن محافظهکه علی
ای از انتقادات معطوف به مواردی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیست، اما طیف گسترده ها و عملکردهایدرخصوص سیاست

 اند. جا بیان شدهاست که در این

 . 0411تیم کارشناسان فائو، فوریه « انداز حوضه آبی دریاچه ارومیه.ارزیابی سریع وضعیت و چشم»گزارش  .1

o چنین در هایی را در برنامه احیای کنونی و همضعفها و تیم کارشناسان، شکاف»کند که این سند تصریح می
ای و به علت فقدان انسجام برنامه»افزاید ( و در ادامه می1)ص. « اند.دانشی که مبنای مداخالت بوده، یافته

 شده حاصل نشده است و حتی اقدامات بعدیکارگرفتهشده در برنامه، کارآیی الزم برای اقدامات بهخلل شناسایی
 « کند.پایدار حوضه آبی دریاچه را نیز دچار مشکل می بهسازی

o طف محورهایی را ع، احیای دریاچه ارومیه کارشناسان فائو در قالب اقدامات پیشنهادی برای تعامل فائو با ستاد
 ها عبارتند از:ترین آناند که برخی از مهمها توضیح دادهکاستیبه 

 شده محاسبه مصرهای شناسایییکی از کاستی( ف آب از طریق تبخیر و تعرقET در حسابداری آب )
 است. 

 اقتصادی و ارائه سناریوهای بدیل برای حوضه، از جمله تحلیل و ترسیم نقشه نهادی.-پایه اجتماعی 

 های مختلف با مصرف آب کمتر، محصوالت بدیل و بهبود نظام مدیریت کشت از جمله انتخاب گونه
 کاهش سطح زیر کشت. 

 اقتصادی محصوالت از طریق توسعه زنجیره ارزش )صنعت کشاورزی(. بهبود کارآیی 

 ها و مشاغل جایگزین برای کشاورزان و جمعیت روستایی.بخشی به محصوالت، ایجاد معیشتتنوع 

 .ارتقای منابع درآمدی بدیل 

 ایجاد یک چارچوب کارآمد برای تطبیق با تغییرات اقلیمی 

 بران.های آبتر( و تشکلهای بزرگها و تشکلتعاونی های کشاورزی )شاملگروه توسعه ظرفیت 

 .تقویت خدمات ترویجی برای کشت آبی 

آیا برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه قبل و بعد از دریافت گزارش فائو، برای پوشش دادن این : سؤال مهم

 برآوردن ملزومات های منسجمی برایها تعدیل شده است؟ آیا برنامه در شرایط فعلی حاوی سیاستکاستی
 معطوف به محورهای ذکرشده است؟ 

 نوشته سعید مرید. « نقدی بر روند کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه: نتایج و پیشنهادات» .0

o :استدالل سعید مرید در این گزارش آن است که 

 هبرنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومی»گرفته در قالب های صورتستاد نسبت به تالش »
 توجه بوده است. ( بی1171)

 محور انتقال آب و تولید آب جدید است و مدیریت مصرف در ستاد کماکان به دنبال سیاست عرضه
 دهد. حوضه را انجام نمی

 ترین اقدام کاهش مصرف، توسعه آبیاری نوین بوده که بدون مالحظه حسابداری آب در سطح مهم
در مزرعه در دستور کار قرار گرفته و به نتایج قصدشده حوضه و صرفاً بر اساس راندمان آبیاری 

 رسد. نمی
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برای هیدرولوژی  JIKAشده توسط دادهدرخصوص مدل توسعه 11/0/1111و  10/0/1110سعید مرید در دو نامه در  .1
ورزی اشود که مدل نشان داده است که تعطیل کردن کل کشکند. وی متذکر میدریاچه ارومیه، به نکته مهمی اشاره می

کند. این یافته دو نکته را مشخص میلیون متر مکعب آب به دریاچه اضافه می 0144در حوضه آبریز دریاچه ارومیه صرفاً 
 کند:می

o  1104درصدی از آب کشاورزی و ارائه  04برآورد ستاد در نقشه راه احیای دریاچه ارومیه درخصوص کاستن 
 میلیون مترمکعب آب کشاورزی در حوضه بوده است.  1114ورد میلیون متر مکعب آب به دریاچه مبتنی بر برآ

o  ستاد تکلیف این مهم را در برنامه خود مشخص نکرده است که چگونه بدون کاستن از سطح زیر کشت در
 میلیون مترمکعب کاهش مصرف آب کشاورزی رسید؟1104توان به حوضه می

 .1111اردیبهشت (. های آلساندرو آمادیو )نماینده یونیدو در ایراندیدگاه .0

o  های همکار خارجی ستاد احیای میزبان نشستی با حضور طرف 1111سال اردیبهشت  1وزارت امور خارجه در
وگوهایی با آمادیو و استودتو درباره عملکرد دریاچه ارومیه و مسئوالن ستاد بود؛ و در جریان این نشست گفت

ای این دو هارائه کرد بحث شد. دیدگاهاز عملکرد ستاد  ستاد احیا و گزارشی که مسعود تجریشی در این نشست

ن ایسازد. نکات مهمی را درباره رویکرد ضروری برای احیای دریاچه ارومیه آشکار می –باالخص آمادیو  –نفر 

 های آمادیو به شرحاهم دیدگاه رویکرد در برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه به کلی مغفول است.

 زیر است. 

o  دریاچه ارومیه عمدتاً بر اثر سوءمدیریت منابع آب و کشاورزی ایجاد شده، و بنابراین قبل مسأله

های بقیه اقدامات نظیر آوردن آب از طریق سازه از هر چیز باید این سوءمدیریت را اصالح کرد.
 پردازند. ای داشته و به علت اصلی نمیهیدرولیکی، فوائد حاشیه

o  :مردمی که در حوضه آبریز ارومیه  حفظ استاندارد زندگی، و مصرف آبکاهش دو اولویت وجود دارد
 کنند. برای تحقق این سناریو، دو گزینه وجود دارد:زندگی می

 ای ها از آبیاری سطحی به آبیاری قطره: تغییر آبیاری باغات سیب و سایر باغمحصول/فناوری
ای پایین؛ افزایش کشت گلخانهیا زیرزمینی؛ ممنوعیت آبیاری محصوالت دارای ارزش افزوده 

 به جای سیب.

 باید ارزش افزوده محصوالت افزایش یابد، خواه با بهبود زنجیره ارزش محصوالت فعلی درآمد :
نظیر بهبود بازاریابی و کیفیت سیب و انگور، یا با تغییر کشت به محصوالت باارزش نظیر 

 سبزیجات یا گل. 

o در جهت معکوس روندهای پیشنهادی است. ارزش محصوالت  چه اکنون در حال انجام است، دقیقاًآن
ریزی و بازاریابی بد است، و در نتیجه کشاورزان اراضی آید چراکه برنامهسنتی نظیر سیب پایین می

 کنند. بیشتری را برای افزایش تولید و درآمد کشت می

o د. توانند مسأله را حل کننهای هیدرولیک میافسانه دیگر آن است که سازه 

o ازار آزاد اگر ب زیستی باید از بازار بیاید.پول الزم برای اصالح و ممانعت از بروز مسائل محیط
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کار گرفته شود، کاتالیزور سود/تقاضا/عرضه، کار کرده و اعتبار مالی الزم های درستی بهباشد و سیاست
 کند. را فراهم می

o  ود اند تا سکردن نادرست است. کشاورزان کوشیدهدر مورد دریاچه ارومیه، مسئولیت را متوجه کشاورزان
اند، به حداکثر برسانند. آیا باید بابت این کار چه که دولت مرکزی یا محلی اجازه دادهخود را از طریق آن

هر کس به میزان خسارتی که به محیط زیست برای کسب سرزنش شوند؟ اصل این است که 

کشی کننده از منابع طبیعی را ی که نظام کشاورزی بهرهاجتماعات محل درآمد زده، هزینه بپردازد.

تاجر سیب در تهران که سیب را به قیمت اند باید هزینه را بپردازند اما نه به تنهایی. ایجاد کرده

  برد نیز باید هزینه و سهم خود را در احیا بپردازد.خرد و سود میمحدود می

o  ما با اضافه کردن ارزش ت هزینه خود مشکلی ندارند. جوامع محلی برای پرداخاگر شرایط مهیا باشد

این کار دو راهبرد دارد: انتقال به توانیم ایشان را وارد این کار کنیم. به محصوالت ایشان می
ای؛ افزایش قیمت محصوالت سنتی از طریق تر نظیر گل یا محصوالت گلخانهمحصوالت باارزش

 ها و از همهتواند از طریق قیمت دادن به نهادهقیمت میمنصفانه کردن رقابت در این بخش. افزایش 
 تر آب، صورت گیرد. مهم

o  ،یک ابزار کارآمد برای ایجاد سازوکار سالم عرضه/تقاضا جهت تأمین اعتبار برنامه احیای دریاچه ارومیه
 . های اصلی تولید یعنی آب و زمین استتعیین سهمیه برای نهاده

o های موجود و پایش دقیق برداشت آب صورت گیرد. با ارزیابی دقیق چاهتواند سهمیه و قیمت آب می
 تواند درآمد بیشتر و کارآمدی بهتر ایجاد کند. آب کمتر و با قیمت، می

o قیق افزایش تحشود. گذاری بسیار کمی ایجاد میوری بیشتر کشاورزی معموالً با هزینه سرمایهبهره

های جدید بهتر به بازار و کاهش هزینه فناوری هایو توسعه در کشاورزی، ارائه فناوری

  تواند مؤثر باشد.می

o کار سیاست سهمیه زمین و خرید سهمیه برای کشت انگور در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه به

  برده شده است.

o شود، فقط بر افزایشکار برده میسیاستی که امروز در حوضه آبریز برای احیای دریاچه به 

 دارد.  عرضه آب تأکید

o کنم:لذا پیشنهاد می قیمت.های گراناین مسأله باید با مدیریت حل شود و نه با سازه 

 ای گذاری کنید، و به این ترتیب منابع بیشتر برای احیبرای آب سهمیه تعیین کنید، آب را قیمت
 دریاچه کسب نمایید. 

 الت محیطی ایجاد کنید که کشاورزان بتوانند درآمد بیشتری از کشت محصو

های بازار را اصالح کنید نظیر اصالح تمرکز . برخی کاستیتر به دست بیاورندباارزش
 ای محدود. تجارت در دست عده
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 ها را به محیط کسب و کار جدید آگاهی و فرهنگ تغییر را برای کشاورزان ایجاد کرده و آن
 وارد کنید. 

o تر نیاز دارد، اما پایدار هستند و بسیار ارزان بر باشد و به تصمیمات سیاسیاین اقدامات ممکن است زمان
 شوند.قیمت تمام میهای گراناز سازه

 های پاسکواله استودتو )کارشناس فائو(دیدگاه .1

o استترین معضل آب منطقه و حسابداری آب در حوضه آبریز نیز ناقص آبیاری اصلی. 

o  ست:به شرح زیر اراهکارهای اصلی مدیریت منابع آب این حوضه آبریز 
 کاهش مصرف آب باالخص در بخش کشاورزی 

  دستور کار تغییر کشاورزی منطقه بر اساس مالحظات اکوسیستم و متغیرهای اقتصادی و
 اجتماعی

 حسابداری آب برای کل سیستم حوضه آبریز 

 پذیریسیستم مدیریت خشکسالی مبتنی ارزیابی ریسک/آسیب 

  و اقتصادیبرنامه معیشت جایگزین با مالحظه شرایط اجتماعی 

 برنامه مدیریت یکپارچه منابع آبی حوضه آبریز 

 برنامه ارتقای ظرفیت مدیریت منابع آب در حوضه آبریز 

 ها به صورت مشارکتی و فراگیراجرای همه برنامه 

o  طرح حفاظت از  0410گزارش سال  114در صفحه  14بند » گویدمیاستودتو در بخشی از سخنان خود
ترجمه این بند به « کند.دریاچه ارومیه، راهکار احیای دریاچه ارومیه را بیان میهای ایران درباره تاالب

 11مدیریت آب و کشاورزی پایدار: مطالعات نشان داده است که بخش کشاورزی »این شرح زیر است: 
ی ورکنند، و ظرفیت بسیاری زیادی برای افزایش بهرهدرصد از منابع آب حوضه آبریز را مصرف می

در سطح مزرعه و ذخیره کردن حجم قابل توجهی آب برای احیا و پایدارسازی دریاچه وجود  مصرف آب
تواند که تولید کشاورزی و درآمدهای کشاورزان لطمه بخورد. این منبع بالقوه آب میدارد بدون آن

 «  جایگزین نیاز به ساخت سدهای جدید نیز باشد.

o :احیای دریاچه نیازمند موارد زیر است 

  قابل مالحظه مصرف آبکاهش 

 اصالحات در بخش کشاورزی 

 اصالحات در ساختار اقتصادی منطقه و تغییر مشاغل 

  مصالحه اجتماعیعزم راسخ سیاسی و 

 . 1111های استراتژیک، سال اظهارنظر مرکز بررسی .1

اعالم کرده است.  07های استراتژیک نظر خود درباره اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه را به شرح سند مرکز بررسی
 اهم مندرجات این ارزیابی به شرح زیر است:
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o  های انتقال ها از جمله طرحدرصد در بخش کشاورزی، بقیه طرح 04بدون کاهش مصرف آب به میزان
 ای، اثر معناداری بر احیای دریاچه نخواهند داشت. آب و بقیه اقدامات سازه

o  ل نیازمند اصالحات بنیادین زیر است. درصد حداق 04کاهش مصرف آب کشاورزی به میزان 

 ممانعت از توسعه کشت در حوضه آبریز 

 آبر(های کمآبر و واریتهتغییرات بنیادین در الگوی کشت )محصوالت کم 

  اصالحات اساسی در نظام بازار محصوالت کشاورزی به منظور افزایش درآمد کشاورزان از
 تر با سطح زیر کشت کمترمحصوالت باارزش

 د کردن معیشت جایگزین برای کشاورزان به منظور کاهش اتکای حوضه آبریز به تمهی
 کشاورزی

 های کشاورزی )آبیاری، بذر، کشت، نگهداری محصوالت، و ...(بهبود فناورانه در همه عرصه 

 گذاری آباصالحات نهادی و قیمت 

 اندازی بازار آبراه 

o :اصالحات بنیادین ذکرشده مستلزم اقدامات زیر است 

 های نهادی کشاورزی در حوضه آبریز، بر همکاری گسترده برای ارتقای دانش، فناوری و بنیان
 ای و با حضور متخصصان داخلی و خارجی،رشتهاساس رویکرد میان

 ریاچه ریزی احیای دمشارکتی در برنامه-جایگاه غیرقابل خدشه و بسیار پررنگ رویکرد اجتماعی
 ارومیه. 

o ریزی و تخصیص اعتبارات برنامه احیای دریاچه ارومیه بر اساس اصول:ام بودجهاصالحات بنیادین در نظ 

 میلیارد دالر اعتبار برای  1ها. از این منظر، هدف قرار دادن برترین روشهزینهتکیه کردن بر کم
رین تاحیای دریاچه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کامالً در جهت معکوس و تکیه بر پرهزینه

  هاست.روش

 های احیای دریاچه مبتنی بر اولویت دادن به تغییر بنیادین در سبد اعتبارات برنامه

ها در تأمین آب الزم برای شده بر مبنای سهم آنتوزیع اعتبارات اقدامات طراحی

ای این در حالی است که بیشترین اعتبارات با فاصله فاحش به اقدامات سازه احیای دریاچه.
سوم کاهش مصرف آب کشاورزی در تأمین آب الزم برای ی یکاختصاص یافته که سهم

 احیای دریاچه دارند. 

 :تضمین یکپارچه و منسجم بودن برنامه احیای دریاچه بر اساس 

 مدیریت یکپارچه حوضه آبریز 

 استقرار نظام حسابداری آب دقیق در سطح حوضه 

 اصالحات بنیادین در حکمرانی آب حوضه آبریز 
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 ای در این حوضه ای )سه دهه اقدامات سازهه اقدامات غیرسازهاولویت اکید دادن ب
 انجام و وضعیت فعلی حاصل شده است.(

  ،دخالت مؤثر داشتن همه ذینفعان )کشاورزان، صنایع، نمایندگان بخش آب شرب
های تجاری کشاورزی، نیروهای حاکمیتی محلی و ...( در تدوین برنامه احیا اتحادیه

ع بدون حق وتو برای هیچ یک از طرفین واردشده در بر اساس سازوکار اجما
 مذاکرات برای تدوین برنامه.

 رسانی عمومی کارآمد، و تدوین یک برنامه دقیق جلب مشارکت ذینفعان، اطالع
 بازاریابی اجتماعی برنامه احیای دریاچه ارومیه.

o های انتقال آب( و ژهای )از جمله پروفایده اقدامات سازه-تدوین گزارشی مشتمل بر تحلیل هزینه
بر بودن بر و زمانها بر احیای دریاچه با توجه به هزینهسناریوهای محتمل برای اثرگذاری این سازه

 ها. ساخت این گونه سازه

o شده تدوین و انتشار عمومی یک گزارش ملی درباره وضعیت دریاچه، برنامه احیای دریاچه، اقدامات انجام
گانه فوق. این گزارش باید به ه درباره همه موارد مندرج در بندهای ششگرفتو توصیف اقدامات صورت

تأیید جمعی از متخصصان و نمایندگان ذینفعان برنامه احیای دریاچه ارومیه برسد و فقط گزارش ستاد 
شده برای احیای دریاچه احیای دریاچه ارومیه نباشد. این گزارش باید پایداری هر یک از اقدامات طراحی

 آمدهای احیای دریاچه در ترازهای مختلف را نیز در بر داشته باشد.چنین معنای دقیق، الزامات و پیو هم

o قفورغم اقدامات صورت گرفته در ستاد احیای دریاچه ارومیه، برنامه ستاد احیا به جهت همه موارد علی 
مشکل مواجه ساخته و  که احیای دریاچه ارومیه را باهای جدی دارد و این امر عالوه بر آنکاستی

 کند، دولت و ریاست محترمآمدهای ناگوار ناشی از عدم احیای دریاچه را بر منطقه و کشور تحمیل میپی
 جمهوری را با بار سنگین انتقادات مواجه خواهد ساخت. 

 رد برخی فرضیات درباره علل شکست احیای دریاچه

  شده باید چند نکته را مد نظر داشت.گیری از مطالب ارائهبحث و نتیجهپیش از هر گونه 
 داشت، از جمله:ای مهم را مد نظر میهگونه اقدامی درخصوص دریاچه ارومیه باید برخی واقعیتر هنکته اول. 
o حلقه رسیده است. 70171به  0114، از 1111تا  1111عمیق از سال های عمیق و نیمهتعداد چاه 

o برابری( 1میلیون متر مکعب رسیده است. )افزایش  1700به  07101ها از میزان تخلیه چاه 

o ن متر مکعب از میلیو 0777حلقه است که سالیانه  144171های مجاز و غیرمجاز حوضه مجموع چاه
 کنند. آب زیرزمینی را تخلیه می

o  شود. میلیون متر مکعب بیش از حجم تجدیدشونده حوضه آب برداشت می 111هر ساله 

o حلقه  111اند بلکه با صدور مجوز های اضافی را کنترل نکردهای نه فقط برداشتهای آب منطقهشرکت
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 اند. دهها افزومیلیون متر مکعب بر برداشت 11چاه جدید، 

o دارد، های مجاور، کاهش مصرف در حوضه است که دریاچه را زنده نگه میقبل از انتقال آب از حوضه
 ولی در این مورد اقدامی نشده است. 

آمارهای هیدرولوژیک کار برد؟ زیرا را به« شکست احیای دریاچه ارومیه»چرا باید به صراحت عبارت . ومدنکته 
خروج از رویکرد دهند میزان آب موجود در دریاچه به مراتب کمتر از زمان آغاز پروژه احیای دریاچه است. نشان می

 ه نیازمند پذیرش این واقعیت است. منفعالنه به این مسأل
ان های ستاد بی. چرا این گزارش به دو علتی که مسئوالن ستاد احیای دریاچه ارومیه برای ناکامیومسنکته 

والن ها، و فقدان هماهنگی میان مسئپردازد؟ این دو علت عبارتند از: کمبود منابع مالی برای تکمیل پروژهاند نمیکرده
 جهت پیشبرد اهداف ستاد. استانی و ملی در

دانستند که کشور در یکی از بدترین شرایط از نظر تنگنای مالی مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه می کهایناول  -
های عمرانی نزدیک به یک دهه تأخیر قرار دارد و مطلع بودند که حتی در بهترین شرایط مالی کشور نیز پروژه

 گذاری روی این گونه اقدامات در این شرایط عقالنی نبوده است. خواهند داشت و بنابراین سرمایه

زیستی حوضه دریاچه ارومیه سبب شده بود این پیکره آبی دوم، وجود ناهماهنگی در حکمرانی آب و منابع محیط -
ش مسأله کن»رو به خشکی برود. ستاد احیای دریاچه ارومیه در اصل برای ایجاد این هماهنگی و فائق آمدن بر 

که دریاچه احیا نشد زیرا مسئوالن همکاری نگری تأسیس شد و بنابراین بیان اینو مقابله با بخشی« جمعی
 نکردند، به معنای پذیرش عبث بودن نفس ایجاد ستاد است. 

شده توانست سبب احیای دریاچه ارومیه شود. بررسی انجام. آیا تأمین منابع مالی به اندازه کافی میهارمچنکته 
اری شده های نوین آبیای از جمله انتقال آب و توسعه سیستماد که بیشترین منابع ستاد صرف اقدامات سازهنشان د

تاد های سکدام در برنامهکه هیچ -های آبیاری نوین بدون رعایت مالحظاتی دهد سیستماست. مطالعات نشان می
عامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه  شوند.سبب کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نمی –وجود نداشته است 

نیز توسعه کشت و مصرف باالی آب برای کشاورزی ذکر شده است و برای احیا ضرورت داشت میزان مصرف آب 
کاهش یابد. انتقال آب به دریاچه نیز با میزان نیاز آبی دریاچه برابر نبوده و به شرط تحقق، قادر به احیای دریاچه نبوده 

بب افزایش توانسته سهر چند شاید می شده استبراین تأمین مالی کافی نیز سبب احیای دریاچه نمیو نخواهد بود. بنا
 آب ورودی به دریاچه شود. 

 احیای دریاچه ارومیهناکامی در  تبیین

های ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه شد شده برای احیای دریاچه ارومیه و سیاستاستدالل گزارشی که از فرایند طی
شده شواهد پشتیبان برای این استدالل فراهم توان در چند محور خالصه کرد. مدعا این است که بررسی انجامرا می

 کند. می

ا که طی چندین سال ب« برنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه»ستاد احیای دریاچه ارومیه به نتایج  .1
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آمد برای برنامه ستاد احیا داشته کند. این امر و پیجه نمیالمللی فراهم شده بود توهای بینمشارکت سازمان
امه برن»توجهی به تأکید است. اول، از دست دادن زمان برای انجام مطالعاتی که قبالً انجام شده بود. دوم، بی

بر ضرورت کاهش مصرف و اجتناب از اقداماتی نظیر انتقال آب و « جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه
 های آبی برای مدیریت بحران خشکی دریاچه ارومیه. مرکز شدن بر سازهمت

شناخت این واقعیت که خشکی دریاچه ارومیه نتیجه توسعه اراضی زیر کشت و افزایش برداشت برای مصارف  .0
درصد در مصارف آب  04کشاورزی از منابع آب سطحی و زیرزمینی است، و تأکید خود ستاد بر ضرورت کاهش 

کرد که بیشترین هزینه و اقدامات ستاد به کاهش مصرف آب کشاورزی )نه کاهش حوضه، الزام میکشاورزی 
رهاسازی از سدها که در نهایت با کاهش نیافتن سطح زیر کشت سبب نارضایتی کشاورزان و تنش اجتماعی 

 شد. شود( معطوف میمی

در حالی که کامالً مشخص بوده است که با وضعیت  –ای را در دستور کار قرار داده های سازهفعالیت ستاد برنامه .1
رف و بیشترین اعتبارات را ص –شده به نتیجه برسند ها در زمان مشخصمنابع مالی کشور، امکان ندارد این پروژه

 این اقدامات کرده است. این بدان معناست که:

 دریاچه نیز آبی بیشتر از گذشته از  رو هستیم وتمام روبههای نیمهها و پروژهای از سازهامروز با مجموعه
 ها دریافت نکرده است. طریق این سازه

  .زیرساخت نهادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی الزم برای قرار گرفتن در مسیر احیا نیز ایجاد نشده است 

 دهد. ها نشان نمیانداز روشنی برای تکمیل این سازهوضعیت منابع مالی کشور نیز چشم 

  شده ناشی دهد  آب تأمینمحور منابع آبی بدون تأکید بر مدیریت مصرف نشان میعرضهسابقه سیاست
 شوند. مدت سبب احیای دریاچه نمیها نیز در میاناز تکمیل این سازه

میلیون متر مکعب آب کشاورزی در حوضه،  0144ستاد هرگز به این سؤال پاسخ نگفته است که با وجود مصرف  .0
جویی کرده و به دریاچه میلیون مترمکعب آب صرفه 1104توانسته است زیر کشت میچگونه بدون کاهش سطح 

 برساند. 

 کاهش مصرف از طریق مدیریت تقاضا نیازمند انجام اقدامات زیر بوده است: .1

 سازی، اعتمادسازی های پایه منابع آب به منظور شفافآوری و پردازش دادهتوسعه نظام سنجش، جمع
 پذیر ساختن سنجش اثر اقدامات ستاد احیا در سطح حوضه.فعان، و امکانو تسهیل مشارکت ذین

  کشاورزی منطقه بر اساس مالحظات اکوسیستم و متغیرهای اقتصادی و اجتماعیدستور کار تغییر 

 ممانعت از توسعه کشت در حوضه آبریز 

 آبر(های کمآبر و واریتهتغییرات بنیادین در الگوی کشت )محصوالت کم 

 اساسی در نظام بازار محصوالت کشاورزی به منظور افزایش درآمد کشاورزان از  اصالحات
 تر با سطح زیر کشت کمترمحصوالت باارزش

 های کشاورزی )آبیاری، بذر، کشت، نگهداری محصوالت، و ...( و بهبود فناورانه در همه عرصه
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 توسعه نظام تحقیق و توسعه در سطح حوضه آبریز

 داری آب برای کل سیستم حوضه آبریزحساباندازی نظام راه 

  پذیریارزیابی ریسک/آسیب بر سیستم مدیریت خشکسالی مبتنیتهیه 

  و با مشارکت فرابخشیبرنامه معیشت جایگزین با مالحظه شرایط اجتماعی و اقتصادیتدوین ، 

 برنامه مدیریت یکپارچه منابع آبی حوضه آبریز 

 از کشاورزی به صنعت و خدمات مشاغل اصالحات در ساختار اقتصادی منطقه و تغییر 

 و انرژی آبمنابع گذاری اصالحات نهادی و قیمت 

  بازار آبتوسعه 

 ها در تأمین آب الزم برای احیای دریاچه. شده بر مبنای سهم آنتوزیع اعتبارات اقدامات طراحی 

 تجاری کشاورزی هایدخالت مؤثر همه ذینفعان )کشاورزان، صنایع، نمایندگان بخش آب شرب، اتحادیه ،
نیروهای حاکمیتی محلی و ...( در تدوین برنامه احیا بر اساس سازوکار اجماع بدون حق وتو برای هیچ 

 یک از طرفین واردشده در مذاکرات برای تدوین برنامه.

 رسانی عمومی کارآمد، و بازاریابی اجتماعی برنامه تدوین یک برنامه دقیق جلب مشارکت ذینفعان، اطالع
 ی دریاچه ارومیه.احیا

  به برنامه احیاتدوین برنامه سیاسی و اجتماعی جلب تعهد سیاستمداران و مقامات ملی و محلی 

  ت فوق آمدهای ناشی از اصالحابینی مناقشات ناشی از پیو پیش« حل مناقشه»تدوین برنامه تفصیلی
 ه. برای اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی و سیاسی حوضه آبریز دریاچه ارومی

فراتر از دعوت  –ذکر شد مستلزم آن بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه  1ای با مختصاتی که در بند تدوین برنامه .1
داشت که بر علوم اقتصادی، اجتماعی، اقتصاد سیاسی، ای میرشتهواقعاً رویکردی میان –صدها نفر از متخصصان 

کرد. می ای تمرکزیستی، و سایر علوم با تأکیدات غیرسازهزآموزش و ترویج کشاورزی، اقتصاد آب و منابع محیط
ن واقع برخالف ایستاد احیای دریاچه ارومیه فراتر از دعوت چند متخصص این گونه علوم به برخی جلسات، به

 مسیر حرکت کرده است. 

ار ترکیبی اجتماعی، واسطه کرد( احیای دریاچه ارومیه، که بهWicked« )بدخیم»مواجهه با مسأله بسیار پیچیده و  .1
دت سیاسی است. این گونه مسائل به ش-سازی اجتماعیزیستی ایجاد شده است، نیازمند ائتالفسیاسی و محیط

هایی است سازی از مسیر ائتالفدرگیر تعارض منافع فردی و سازمانی هستند و غلبه بر این منافع نیازمند اجماع
اد هرگز کنند. ستبر منافع نامشروع از طریق فشار اجتماعی غلبه میسود ساخته و که تأمین منافع مشروع راه هم

 چنین چارچوبی برای تحلیل مسأله احیای دریاچه ارومیه نداشته است. 

 نیازهای موفقیت در غلبه بر مسائلدهی دقیق و معتبر یکی از پیشسازی و اعتمادسازی از طریق گزارشفشفا .7
. تعداد اندک و با محتوای بسیار ناقص موجود در سایت ستاد احیای بدخیم و نیازمند مشارکت همگانی است

 دریاچه ارومیه بهترین شاهد بر فقدان چنین سازوکاری در این ستاد است. 



 ؟احیا نشدچرا دریاچه ارومیه 

04 

 

دهی عمومی معتبر به ستاد اجازه داده است تا فقدان انسجام سیاستی و فقدان شفافیت و سازوکارهای گزارش .1
ای کند خود را متعهد به احیدر حالی که مکتوب اعالم میاین ستاد ببرد.  های نادرست را با اصرار پیشسیاست

های برنامه احیای اکولوژیک عمل ( اما عمالً برخالف توصیه1111داند )در گزارش شهریور اکولوژیک دریاچه می
 کند. می

نای بیین شکست بر مبتوان بیش از این ذکر کرد، اما تهای شکست ستاد احیای دریاچه ارومیه را میشمار علت
های ستاد احیای دریاچه ارومیه انداز آینده برای اصالح برنامهپذیر است. هر گونه چشمعلت ذکرشده کامالً امکان 1

 و امید به احیای دریاچه بدون توجه به علل برشمرده شده، تیره و ناخرسندکننده خواهد بود. 

 شدهدام مسیر طی

هزار میلیارد تومان اعتبارات را صرف کرده است. تخصیص این چند دت فعالیت خود ستاد احیای دریاچه ارومیه در م
 های مرتبط با صیانت ازترین طرحهای ستاد احیاء در شرایطی صورت گرفت که برخی از مهمحجم اعتبارت به طرح

یا  دت عمالً متوقف شبخشی منابع آب زیرزمینی به علت کمبود اعتبارامنابع آب کشور از جمله طرح احیاء و تعادل
 . ضربه اساسی خورد

ه این ب« شدهدام مسیر طی»است. « شدهدام مسیر طی»کند چه آینده برنامه احیای دریاچه ارومیه را تهدید میآن
کان بر کاره، کماای نیمهشدن اعتبارات کالن در اقدامات سازهگذاری کشور به دلیل صرفمعناست که نظام سیاست

دهد های توسعه در کشور نشان میها اصرار ورزیده و از تغییر مسیر خودداری نماید. سابقه سیاستهتکمیل آن پروژ
یکرد خروج از رو ای است که برآیند نظرات و منافع ذینفعان نسبت به آن همگرا خواهد شد.ترین گزینهاین محتمل

شده را بر ها و منافعی است که مسیر طیمنفعل که مستلزم شجاعت سیاستی و مقاومت در برابر رویکردها، تحلیل
 سرنوشت دریاچه ارومیه تحمیل کردند. 

 بندیجمع

تاد سیاست سای که ستاد اجرا کرده ناممکن است. احیای دریاچه ارومیه با فرایندی که تاکنون طی شده و برنامه
ای، اورزی، توسعه منطقهگونه اصالحات نهادی در ساختار نظام کش صورت دیگری از عرضه بیشتر آب بدون هیچ

ای سازه-ای. رویکرد پروژهاجتماعی حوضه آبریز بوده است-اقتصاد منابع آب و انرژی، و تحول در صورتبندی اقتصادی
شدن بر کل عملکرد ستاد مستولی بوده و نتیجه آن نیز اذعان مدیران ستاد به پیچیده بودن مسأله و نادیده گرفته

داشته « اجتماعی»که کماکان ستاد برداشتی سطحی از مفهوم الیت ستاد است. ضمن آنمسائل اجتماعی در جریان فع
ازنگری شود و بدون بو ماهیت عمیق این واژه را در نیافته است. تزریق منابع بیشتر سبب احیای دریاچه ارومیه نمی

 ب خواهیم بود. اساسی در کل رویکرد به مدیریت احیای دریاچه ارومیه، قطعاً شاهد نابودی این تاال


