
 مراحل پیشگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه

نجات  یمسئول برا یدستگاه ها یاز سو یاتیو عمل یاکنون پس از مدت ها، منتظر اقدام عمل هیاروم اچهیدر

اضافه برداشت  زیاز مسئوالن ن یآن موثر است و برخ یایمعتقدند انتقال آب از خزر در اح یاست. برخ افتنی

 لیرا از دال ینیرزمیآب ز یها رهاز حد از سف شیاستفاده ب ای یاز آب به منظور استفاده در بخش کشاورز

که  یرود با اعتبار و بودجه مناسب یامروز انتظار م نها،یعنوان کرده اند. با همه ا هیاروم اچهیبحران در یاصل

حل  یطیمح ستیمساله ز نیا افته،ی صیتخص رانیا یداخل اچهیدر نیتربزرگ یایاح یشود برا یگفته م

 قرار داده است: یرا مورد بررس یستیز طیحمعضل م نیآستان، ا یمجاز شود. شبکه

 

 متر کاهش یسال چهل سانت هر

گذشته آب  یها: در سالدیگو یم اچهیدر نیدر مورد ا هیاروم اچهیدر یایستاد اح یرضا عرب، سخنگو داوود

 نیانجام شده و همچن تیریاست اما با توجه به مد افتهیکاهش  متریدر هر سال چهل سانت هیاروم اچهیدر

بوده است  یخوب یسال آب مسالامسال ثابت مانده است در واقع ا اچهیدر نیخوب امسال، سطح آب ا یبارندگ

ممکن است که سطح آب  ابدی شیالبته اگر درجه حرارت هوا افزا میهست یامسال راض یبارندگ زانیو ما از م

است.  یاضافه برداشت بخش کشاورز هیاروم اچهیدر خشک شدن یاصل لیاز دال یکی. ابدیکاهش  اچهیدر

 یایاح یبرا دیبا ییکند. از سو یکه از آب استفاده بهتر دشو تیریمد یابه گونه یبخش کشاورز دیبا نیبنابرا

. ستین ادیآب هم ز نیا زانیمنتقل کرد که البته م اچهیدر نیمختلف به ا یهاآب را از بخش ه،یاروم اچهیدر

 است. هیاروم اچهیدر زیمصرف آب در حوزه آبر تیریکار، مد نیبهتر نیبنابرا

 

 صورت نگرفته است یاساس اقدام

استان  یاز دانشگاه ها یکیدر  رایکند: اخ یم دیدر مجلس تاک زیمردم تبر ندهینما ،یفرهنگ نیحس محمد

اقدامات  یقرار گرفت اما به جز برخ یبه طور مفصل مورد بررس هیاروم اچهیموضوع در یزگردیم یط جانیآذربا

 یشنهاداتیمجموعه پ ن،یآب صورت نگرفته است. بنابرا نیتام یبرا یو جد یاقدام اساس ،یو سدساز یسازراه

شد که  انیاعالم شده بود و ب جمهورسییاستان به ر ندگانیمساله با نامه نما زین نیاز ا شیعنوان شد، البته پ

دولت هم در  ندهیشوند که نما یملزم به همکار ییاجرا یو دستگاه ها دیجود آبه و یریگیسرعت در پ دیبا

که در  یتیشد از ظرف شنهادیپ جهیکنند، در نت ینم یخوب همکار هااهاز دستگ یجلسه مطرح کرد برخ نیا

موافق نبود و در  یلیشد اما دولت خ یریگیروال هم پ نیوجود دارد استفاده شود، ا یقانون اساس 138اصل 

و  یها همراهدستگاه یکه برخ کندیکند. آن کارگروه هم اظهار م یم یریگیقالب همان کارگروه موضوع را پ

ابرها در منطقه  یبارور یثابت و دائم ستگاهیمانند استقرار ا یشنهاداتیپ جه،یمطلوب را ندارند. در نت یکارهم



وان استخراج نمک در حال انجام است، مطرح شد اما به نظر که تحت عن ییهایبر گودبردار شتریو نظارت ب

 یتوانند از منابع یکه م ییهاتگاهدس اچهیآب در نیتام ی. براشودینم دهیدر آن د ییاقتضا یهامن روش

که  دیرس جهینت نیکارگروه به ا تایاستفاده کنند نها یمرز یهادر قالب مهار آب یمانند صندوق توسعه مل

 .ردیدر دستور کار قرار گ یبه طور جد دیمساله هم با نیانتقال آب از خزر را ادامه ندهد که ا

 

 هینجات اروم یها راه

ستاد  ه،یاروم اچهیدر یایمعتقد است: ستاد اح یاسالم یدر مجلس شورا هیمردم اروم ندهینما ،یفتاح عابد

 هیاروم اچهیبه نجات در یمنته میدواریکند که ام یم را دنبال یخوب و علم یاست و انصافا هم کارها یفعال

دارند. البته در  اریهم در اخت یبودجه خوب م،یادهیها نداز آن یعمل یاست که ما فعال کار نیا تیشود، اما واقع

که حول  یرود مسائل یبهتر شده است. انتظار م اچهیاز آب در یمقدار ،یبارندگ زانیبا توجه به م ریچندماه اخ

بلکه  اچهیکردن مسائل نه به ضرر در یقوم ای یاسیس رایخصوص باشد ز نیگذرد تنها در ا یم هیاروم اچهیدر

است چون  جانیمشکل تنها مشکل آذربا نیکه ا میوانمود کن میخواه یو ما نم بودبه ضرر منطقه خواهد 

 نیاز طرف ا هیاروم اچهیدر یکه برا یکوشش کنمیقرار گرفته است. فراموش نم جانیدر آذربا هیاروم اچهیدر

. معتقدم امدهیخشک شده ند یها و رودخانه ها اچهیدر گریعنوان در رابطه با د چیدو دولت انجام گرفته به ه

 یخوب یکارها هیاروم اچهیو در رابطه با در ستین یاو منطقه یقوم ،یاسیس ه،یاروم اچهینگاه دولت به در

 شود. یانجام م

 

 ینیرزمیز یسفره ها کاهش

مردم منطقه  یاتیشاهرگ ح هیاروم اچهی: دردیگو یم ستیز طیسازمان مح سییر یمشاور عال ،یامان شهربانو

 نیتام یبرا یاهیرویاستفاده ب ینیرزمیآب ز یهاآغاز شد، مردم منطقه از سفره یکه خشکسال یاست. زمان

به مصرف  یغرب جانیآذربا ستانا یدرصد آب مصرف 90نکته اشاره کرد که  نیبه ا دیکردند. با یآب کشاورز

. شودیم زیدورر زین یدرصد محصوالت باغ 30درصد است.  35که راندمان آن فقط  یدر حال دهیرس یکشاورز

توجه نشد و  زیشد و به هشدارها ن هیاروم اچهیموجب خشک شدن در ینیرزمیز یهاکاهش سفره نیبنابرا

سالمت  ینمک یزگردهایقرار گرفته است. اکنون ر هیمارو اچهیخشک شدن در ریمردم تحت تاث شتیاکنون مع

به مردم،  هیاروم اچهیدولت نسبت به حل بحران در تیاست که حساس دیبه خطر انداخته است. ام زیمردم را ن

بحران  نیمردم و دولت، در حل ا انیمنتقل شود. وجود اعتماد م زین یغرب جانیآذربا انییکشاورزان و روستا

 موثر خواهد بود.

 



 شود یط دیکه با یمراحل

 یاستفاده از بخش کشاورز یبرا ینیرزمیز یهاکاهش سطح سفره هیاروم اچهیدر یاز عوامل خشکسال یکی

در  هیاروم اچهیدر یای: براساس مصوبات ستاد احدیگو یم یجهاد کشاورز ریمعاون وز ،ییاست. مهندس اعال

و  دهیرس بیتصو به یمصرف آب در بخش کشاورز تیریمد یبرا یمختلف یآبان ماه سال گذشته، پروژه ها

 یهاپروژه نیاز ا یکیتحت فشار  یاریدر حال اجرا توسعه داده شده است؛ به طور مثال آب یپروژه ها یبرخ

 یکشاورز یکاداستر اراض هیمثل ته زین یدیجد یهااست. پروژه افتهی شیدر حال اجرا بوده که حجم آن افزا

 یزیراست تا براساس آن برنامه ازمندینقشه ن هیو ته ییاهو یپروژه به عکسبردار نیاست که ا دهیرس بیبه تصو

 شود. ییپروژه اجرا نیشود تا ا یط دیمرحله با نیانجام شود. ا

 

 است اچهیدر ازیآب مورد ن نیتام اچهیدر نجات

 یم ی. وستین ریپذدر کوتاه مدت امکان اچهیاعتقاد دارد، نجات در ستیز طیکارشناس مح ،یرجب یمهد

ها و از رودخانه یورود یهاآبو روان میبارش مستق قیاز طر هیاروم اچهیآب در نیتام ی: منابع اصلدیگو

 زانیدر م رییهرگونه تغ نیاست. بنابرا ریآب آن به صورت تبخ یاز سطح حوضه و خروج یمنته یهاآبراهه

آمده، عمدتا  اچهی. آنچه اکنون بر سر درزندیرا برهم م اچهیدر یتوازن آب اچه،یآب از در یو خروج یورود

 یمنابع جهت توسعه کشاورز نیاز ا هیرویبرداشت ب ژهیومحدود حوضه و به یمنابع آب داریناپا تیریاز مد یناش

درجه حرارت و تداوم  شیها در سطح حوضه و افزاآبو روان رشبا زانیدر سطح حوضه بوده است. کاهش م

 نیتام» اچهیحل نجات درو راه دیشده است. کل اچهیدر یخشک طیشرا دیمنجر به تشد ،یخشکسال یهادوره

در  اچهینجات در ر،یو تداوم آن در دو دهه اخ یاست. با توجه به شدت بحران خشک «اچهیدر ازیآب مورد ن

برداران بخش آب حوضه بوده بهره ژهیوهمگان به یعزم جد ازمندین یحل. هر راهستین ریپذنکوتاه مدت امکا

 یراهکارها یو اجرا یزیربرنامه قیهدف از طر نیداشت. تحقق ا یدیچشم ام توانیها نمآن یو بدون همراه

 یریکارگبه قیحوضه از طر یآب در بخش کشاورز یوربهره زانیم شیافزا یبرا یو کاربرد یاتیعمل

از برداشت  یریجلوگ نیو همچن یکشاورز یهاوهیکشت، اصالح ش یو اصالح الگو رییتغ ن،ینو یهایفناور

 خواهد شد. ریپذحوضه امکان ینیرزمیو ز یاز منابع آب سطح هیرویب


