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 45 شمالي و عرض درجه37موقعيت جغرافيائي آن  ان غربي واقع شده وآذربايج مابين آذربايجان شرقي ودرياچه اورميه كه

ه ب غرب ايران و رياچه اورميه در شمالد. دارد قرارهاي آزاد سطح دريا ازي  متر1275ارتفاع   در،شرقي استطول درجه 
نام آبادي  ازكه ه شد نام درياي چيچست ياده آن ب استان ازتاريخ ب در گرفته و تهران قرار زا فاصله ششصد كيلومتر

 درياچه در.  واقع استچه كنار اين دريادر زرتشت پيغمبر معروف است كه قبر  وده استگرفته ش) شبسترفعلي( چيچستر
  . كيلومتر است145 طولش  و55 عرض آن :مربع مساحت دارد كيلومتر حالت طبيعي خود شش هزار

  
سال عمر  هفت هزار بيست و،بحرالميت است از بعددنيا  ه شورياچه اورميه كه دومين درياچشناسي در طبق تحقيقات زمين

 چشمه هاي بهاري و سيالب  وهاي فصلي سبالن درآذربايجان، بارندگي برف سهند و كوه پر دو آن از آب مورد نيازدارد و
 و دره ها كوه زهاي ارسباران ا رودخانه يكي از خاطرعبوره بيشتر ب چهدريااين   آبشوري. شود مين مي تأهاي كف درياچه

 .دريز  ميچه آب درياطريق اين رودخانه نمك به از شود و  رودخانه آجي چاي ملحق مي بعدا بهاين رود. نمك استهاي 
 بوده پذير به آساني امكان ،هاي نمك رد نشود دره كه ازاي  به گونهمسير رودخانه  تغييربراي  يك تونل انحرافي  احداثالبته
  .است

  
هاي  انتداس اين درياچه در همين خاطره ب  وها جزيره شاهي است  كه بزرگترين آن جزيره است102اراي درياچه اورميه د

ه جزير .فن هالكوخان نوه چنگيزخان است كبودان است كه مددومين جزيره بزرگ. گيرد  نام مي"شاهي درياسي"محلي 
توليد مثل پرندگان محل  مرتع دامداران و جزاير اما بقيه شود، مسكوني است، شاهي كه اكنون جزيره اسالمي خوانده مي

عنوان ه ب ميالدي توسط سازمان يونسكو 1976سال  هاي اطراف آن در تاالب و جزاير درياچه اورميه با. مهاجر هستند
هاي آب  اين پارك ملي با درياچه در .شده است يخ پارك ملي حفاظتآن تار از استثنائي ثبت شده و بيوسفري با مركز



 دارد كه  پستانداران وجود از نوع27 و، دوزيستان از نوع7 خزندگان،  از نوع41 پرندگان،  از نوع212 آن اطراف ن درشيري
 نظير  تا گياهان طبي و خوراكي بيگندم وحشي گرفته  انواع گياهان از.هاست آنهاي نادر گونه از و آرتميا اورمياناگوزن زرد 

  . برداري شود منبع درآمد بسيار بزرگي هستند ها بهره آن صورت علمي ازه ب رويد كه اگر اطراف اين درياچه مي در
  

  
 
 
  

  

 

  
نوع خود در  كند كه در نام آرتميا اورميانا زندگي ميه ب اين درياچه نوعي ميگوي آب شور در

  اورمياناآرتميا .شرق آسيا دارد ويژه در هي بهمين خاطر خريداران زياده ب است و نظير بي دنيا
 .گذارد  تخم ميتابستان هزار رسد و در سانتيمتر مي طول آن به دو داراي يازده جفت پاست،

 خاويار«را  ين آنهمين جهت متخصاه  ب وشصت درصد وزن آرتميا پروتئين خالص است
 از غيره  ب خود آنخوراك آرتميا نوعي پالنگتون مخصوص آب شور است و. نامند مي» اورميه

بازارهاي جهاني  قيمت آرتميا در. است ي، خوراك عمده پرندگان مهاجرمصرف داروئي و غذائ
ه درست و ب دهد كه اگر هاي دقيق نشان مي  است و برآوردالر حال حاضر كيلوئي دويست ددر

 ميليارد دالر ارز وارد  ساليانه چهار،آرتمياي درياچه اورميه بهره برداري شود صورت علمي از
 . درياچه فزوني داردهاي مجاور استان باغداري در شاورزي و درآمد ككند كه بر كشور مي

  
  

فلزات سنگين  از همچنين امالح بعضي ديگرو ،موي، پتاسيم، كالسيم، منيزيم و ليتسديمامالح آب درياچه اورميه داراي 
راي معالجه  لجن اطراف درياچه ب كاربرد. مناسب است آب شور ِپالنگتون ها و همين خاطر براي رشد جلبكه  ب،تاس

هاي روسيه به آن  بيمارستان زماني براي استفاده در  اين لجنااليام متداول بوده و قديم هاي پوستي از بيماري رماتيسم و
.  ليتر غلظت دارد گرم در200  آن نمكيعني است،  كيلوگرم بر ليترب درياچه يك مميز بيستآ  چگالي.شد كشور صادر مي

 مداوم وره طزده رودخانه بسي .ودش آن غرق نمي اي در كننده هيچ شناو ماند  شناور مي آنبروي آ انسان بر همين خاطره ب
، آجي چاي )ودسيمينه ر(تاتائوچاي ، )زرينه رود(تي چاي اجيغ : ازندها عبارت  كه مهمترين آنرساندند به اين درياچه آب مي

سه  تبخير مقدار مكعب بوده و  ميليارد متر33ي طبيعحالت  دردرياچه حجم آب  .چايداروگ ، نازلي چاي و)تلخه رود(
 متوسط آن شش متر بوده  عمقرسيد و  متر مي25ترين نقطه به   عمق آب درعميق. سال بوده استمكعب در ميليارد متر

ي كاالها  محصوالت كشاورزي و،حمل مسافر، دام بود و قراررحمانلو بر گلمانخانه، شرفخانه و رخط كشتيراني بين بناد .است
جا كشتي  درآن در دوره قاجارها  روس .گرفت روزگاران قديم توسط كشتي انجام مي غربي از تجاري بين آذربايجان شرقي و

 ها ارتباطات رسمي از جاده ها و علت ناامني راهه باول زمان جنگ جهاني  در كار انداخته بودند و هروس بملوانان با  بخاري
ه ب رياچهاطراف د كشاورزي، باغداري، دامداري و صنعت توريسم در. بي برقرارمي شدطريق كشتي بين آذربايجان شرقي وغر

گور، سيب، ان .زيادي وابسته به اين درياچه بود حد منطقه تا قتصادا مخصوص درياچه رونق فراوان داشت واكوسيستم  خاطر
 يكي ازرا به آذربايجان شد و توليد ميصورت انبوه ه راف درياچه بخاك حاصلخيز اط در غالت وجات  انواع سيفي بادام و

  .دكر ميتبديل هاي اصلي كشاورزي  قطب



  
  

  علل خشك شدن درياچه اورميه
  

 

 
رسد يعني تقريبا  مصارف ديگر ميه  اكنون بريخت مي در درياچه آبي كه قبال

صنعتي مورد  مصارف شهري و در كارهاي كشاورزي و نصف ديگر نصف آب در
رود زيرا بدون  آب به هدر مي بيشتردر بخش كشاورزي . گيرد استفاده قرار مي

برابر  كشت را درآذربايجان غربي دو مدرنيزاسيون سيستم آبياري مساحت زير
گندم  اند كه چندين برابر نيز مزارع گندم را به باغ ميوه تبديل كرده اند و كرده

كالن  دريافته و  افزايش برابر انقالب دو از همچنين جمعيت بعد. مصرف آب دارد
دوره   در مثالً.شهرهاي آذربايجان جمعيت شهري چندين برابر شده است

 آب دويست هزار نفر بود و جمعيت تبريز1325در سال وري  حكومت ملي پيشه
است وآب  ميليون نفر شد ولي اكنون جمعيت دو ها تامين مي شهر توسط قنات

 .كند قنات براي اين همه جمعيت كفايت نمي
  

 تصفيه هاي مصرفي ندارد تا آب شهرها سيستم فاضالب متمركز وجود هيچ يك از اين مورد نيز علمي برخورد نشده و در در
 شود و المللي رعايت نمي هيچ يك از استانداردهاي بين  درمورد صنايع نيز.هدايت شود چهطرف درياه دوباره ب  وودش

 ها ريخته مي حوضچه  در بلكه عموماً، دوباره قابل استفاده گردد آباگيرد ت  انجام نميها  تصفيه پسابسيستم فيلترينگ و
 خالصه توان چنين همه كارهاي انجام شده را مي. كند آلوده ميبه شدت نيز محيط زيست را  شود تا تبخير شود كه اين كار

هيچ يك از روي برنامه توسعه صنعتي   و،توسعه كشاورزي، توسعه شهري ها ناموزون بوده و تمام عرصه كرد كه رشد در
با بزرگ شدن شهرها  كردند و بايست آبياري را مكانيزه مي براي افزايش سطح كشت مي. مطالعه شده انجام نگرفته است

تبريز پروژه فاضالب  بيش از چهل سال است كه در .ساختند  زميني ميكانال زير چاه، جاي ريختن فاضالب دره الزم بود ب
  .، ولي تاكنون عملي نشده است تهيه شده"ميدان چاي"انه مسير رودخ مركزي از زير

  
 خشكسالي است و رئيس جمهور گرم شدن هواي كره زمين و كنند كه خشك شدن درياچه ناشي از ن دولتي ادعا ميمسئوال

بار   سال يك پانصدمسافرت به اردبيل ادعا كرد كه درياچه اورميه هر در بعد از تظاهرات اورميه و تبريز  احمدي نژادايران
  قبل از1358سال  هائي كه در نمونه برداري. دده ها را نشان مي عكس اين ادعااما تحقيقات علمي كامالً .شود خشك مي

 هاي زمين شناسي و زمايشهمچنين آ و ،براي مطالعه موجود هستند و انجام گرفته چه اورميهاعماق دريا از ايجاد پل ميانگذر
اين دهند كه  انجام گرفته نشان مي  توسط سازمان زمين شناسي كشور1389سال  دركه دريا  زيرهاي  اليه برداري از نمونه

 روي زمين و ه درياچه اورميه نه از ساده كدليل به اين ،خشگ نشده است هرگز وهفت هزارساله خود درياچه درعمر بيست
 برايي ليل لذا د،ر مداوم به اين درياچه مي ريزدطوه سبالن ب ي طبيعي سهند وها چون آب يخچال رو ندارد و  آب،نه از زير

 خشك شدن بايد صورت  در، وجود داردين چون مقدار زيادي نمك درآب آنخشك شدن آن وجود نداشته است وهمچن
مك مشاهده  اليه ن،دريا هاي زير اليه از ها برداري نمونه هيچ يك از  درصورتي كه در،ماند باقي مي  وشد مينمك ته نشين 

  . هرگز خشك نشده استچهدهد كه دريا  نشان مياين شود و نمي
  

صد  صير ما و شصت درصد تق چه چهل در كه علت خشك شدن درياگويد آقاي رحيمي معاون رئيس جمهور مي
 از ليل خشكيدن درياچه نيست زيرادخشكسالي دهند كه  شان ميناما اسناد !  دعا كنيد باران ببارد.آسمان استتقصير

 آب  عمقومقدار بارندگي  و است سيس شدههاي اطراف درياچه تأ ديآبا پيش يازده ايستگاه هواشناسي درل هشتاد سا
 ب درياچه در كه پائين رفتن سطح آدده هاي هواشناسي نشان مي مطالعه بولتن. منظم ثبت شده است طوره ب چهدريا



جبران ب درياچه آ كمبود ،ل دهساله بارندگيفاصله با شروع سيك متر بوده است كه بالهاي طوالني حدود دو خشكسالي
عليرغم طبيعي اين تاريخ  ازبعد   اما،آب بوده است كامال پر 1376سال   دردرياچه .رسيده است حد اكثرارتفاع آب به  شده و

 .تكاهش يافته اس متر به دو شش متر از ر عمق متوسط آبضحال حا در ده ومداوم پيمو سير نزولي  آنبودن بارندگي عمق
 براي هاي بزرگسد برداري از بهره  مصادف با1376شويم كه سال  وجه ميطبيعي مت جستجوي علت اين كاهش غير در

 ايجاد  يعني علت اصلي بحران درياچه اورميه ناشي از،صنعت بوده است كشاورزي و حقابه درياچه در استفاده از برق و توليد
مياندوآب   از طريق زرينه رود درچهصد آب دريا در 43 مثالً .ن بوده استگرفتن عواقب بعدي آ نظر هاي متعدد بدون درسد

   .اند  صنعتي به تبريز منتقل كردهي استفاده شهري ورا برا رودخانه آب آن شد كه بعد از بستن سد بر امين ميت
  

از  كه امروز استشدند احداث شده   منتهي ميچههائي كه به دريا ودخانهروي ر وپنج سد بر طي بيست سال گذشته سي
چهل سد ها پروژه   اين بروعالوه دست ساختمان است در نيز دوازده سد ديگر حال حاضر در .دشو يبهره برداي مها  همه آن

 هائي نيز كه سيالب از ها قطع شده بلكه جلوي دره خانهها نه تنها آب رودبا ايجاد اين سد.  دست مطالعه استدر ديگر نيز
 آن  لذا،شود  نميوارد چهچون آبي به دريا و ،اند د آب به درياچه را به صفر رساندهو ورواند  بستهشد سد  ها جاري مي آن

  .»ه قطره خشك گردد وانگهي صحرا شودقطر« :نويسند ها مي تراكت كه در چنان
  

  فاصله دارد وا درياچه اورميهلومتر بي ك147تركيه نيز كه  بود، درياچه وان در مياگر خشكسالي علت خشك شدن درياچه 
هاي اخير نه تنها خشك  لاس  اما درياچه وان در.شد ميبايست خشك   ميگرفته  قراري مشابهشرايط اقليمي كامالً در

علت خشك شدن درياچه ه ب كليه پرندگان مهاجر نيز نيلگون است و  كامال شاداب وزيادهاي  بارندگينشده بلكه به بركت 
اطراف درياچه وان  رقصنده در هزاران فالمينگوي زيبا و وجود .اند به درياچه وان رفته ه وتغيير داد رااورميه توقفگاه خود 

هاي پرندگان  اواخر تابستان كه جوجه سال پيش در دو از خرج دهد و هر وان ابتكار جالبي بشه موجب شده كه شهردار
ها هزار توريست  اين طريق ده از ند ونك مي برگزار جا  در آن»فستيوال فالمينگو« وآماده مهاجرت هستند جشن بزرگ
  .دننماي ميجلب 

  
  اين درياچه كه.حالت طبيعي است له كمي با درياچه اورميه دارد دركه فاص ارمنستان نيز در )سوان(يجه گول ودرياچه گ

  .برگشتطبيعي حالت ه علمي ب با تدابير د شوروي دچار بحران شده بود بعداًدوره اتحا ها قبل در سال
  

است  حد متوسط بيشتر شد اما سه سال است كه بارندگي از  اورميه ده سال پيش مشاهده مياطراف درياچه درسالي خشك
 – 300 شرق درياچه بين  ميزان بارندگي ساليانه در .حد متوسط بود از دگي چهارده درصد بيشترسال گذشته ميزان بارن و

اين ه  ب.است متر  ميلي800 -600 بين  نيزدرغرب درياچه و، متر  ميلي300 – 200اطراف درياچه بين  در، متر  ميلي400
  .شود ها تامين مي طريق رودخانه  ازآب آن عمدتاً ترتيب درياچه در منطقه خشك واقع شده و

  
  

همين جهت ه  ب.كامال روشن شده بود  جهان كارشناسان برخي ميالدي براي1970دهه  محيط زيست از عواقب سد سازي بر
 سد ن محيط زيست تاكنون بيش از پانصداثر فعاليت طرفدارا يخ نه تنها سد سازي درآمريكا متوقف شده بلكه درآن تار از

 شود كه طغيان  ميهائي توصيه روي رودخانه دنيا سد سازي فقط بر اكنون در آمريكا برچيده شده است و كوچك در بزرگ و
هاي  رودخانه سد سازي براي مهار حال حاضر ني در يع.آورند ميوجود ه مالي ب جاني و خسارات زياد و هاي موسمي دارند

  .ذخيره آب براي مصارف كشاورزي نه براي توليد الكتريسيته و است و طغيانگر
ي اكبر هاشمي رفسنجاني شروع شد دوره رياست جمهوري عل در پايان جنگ با عراق واز  ايران بعد ت سد سازي درنهضاما 

سازي و راه سد  بود شروع به بازگشتهها  آالتي كه از جبهه ماشين بسته به سپاه پاسداران با استفاده ازاالنبيا وا بنياد خاتم و
اي نبايد بدون سد  كفائي كشاورزي هيچ رودخانه گفت كه براي خود  ميي غيرعلميهاشمي رفسنجاني با تفكر. سازي كرد

هاي  آمدمنبع در  ويافت وصنعت سد سازي رونق گرفتهاي هنگفتي براي سد سازي اختصاص   اين اساس بودجه بر.بماند



همچنين دند وومراتعي كه به مزرعه تبديل شده ب سد و هاي زير مينفروش ز شد وهاي دولتي  نگفتي براي صاحبان رانته
  .ها را  انسانخورند و نه غصه اني شد كه نه غصه طبيعت را مينيز نصيب كسها  آب پشت سدفروش 

  
ن را كه صدها بلوچستا سيستان و هاي كرمان و نمك مابين استان ويراستاني كبخواست درياچه  ميهمچنين رفسنجاني 

 كوههاي يهاي قوي باال  با نصب پمپكوير تبديل كرده است احياء كند وبه ايران را فالت  مركز سال پيش خشك شده و
وسط  درياچه در يا ها نه تنها رؤآناز سال بعد دو لي امروز بيست و و.نمك منتقل نمايد عباس آب خليج فارس رابه كويربندر
 سيستان، درياچه هامون در علمي اغلب درياچه ها نظير هاي غير ريزي برنامه ها و سياست بالوط ايجاد نشده بلكه  كوير

گترين درياچه اورميه نيز كه بزر اند و اري ديگر كامال خشك شدهبسي  و،درياچه ساوه، درياچه قم، فارسختگان دربدرياچه 
  .حال خشكيدن است دربيستمين درياچه بزرگ دنياست  درياچه غرب آسيا و

  
برنج بلكه حتي  ندم ونه تنها گ حال حاضر  چنانچه در،ايجاد نكردالكتريكي  وخودكفائي كشاورزي  نهضت سد سازي اگر

آب پشت   با استفاده از.گرديد رانت خوارانآورده براي  بادهاي رعوض منبع درآمد د،شود خارج وارد مي از هندوانه  نيز
كارخانه  و نظير پتروشيمي تبريز مصرف نيز صنايع پر بعضي از برابر شد و ها مساحت زيركشت درآذربايجان غربي دوسد

 شيشه صنايعمراغه كه مواد اوليه  نوان نمونه كارخانه كاوه سودا درعه  كه ب،مراغه تاسيس شدند امالح صنعتي كاوه سودا در
روي رود  سد علويان بر ازمكعب آب شيرين  ترم كند روزانه هشت هزار نده توليد ميذ سازي وهمچنين مواد شويسازي وكاغ

نمايد كه ضمن آلوده كردن  مكعب پساب سمي توليد مي متر شش هزار، مصرف از بعد كند و خانه صوفي چاي برداشت مي
معادل كاوه  پتروشيمي تبريز نيز .شود  مياورميه ريختهه  باقي مانده پساب به درياچ،بناب مزارع مراغه و محيط زيست و

  .سودا مصرف آب دارد
 

  هاي زير آبي زميني است كه باعث خشكيدن چشمه هاي زير آب  اندازه از از استفاده بيشخشك شدن درياچه، علت ديگر
موجودات زنده  اند و خشك شده جزاير هاي آب شيرين در مهچش.  محروم كرده استنيزاين منبع   را ازچهدريا وشده است 

 هنوز زندهها  تعدادي از آنشود   جاهاي دورآورده ميازتوسط شكاربانان با آبي كه يا  اند و بين رفته از اين جزاير يا در
  .ندهست

  
 وذ زمين نفآب رودخانه درطور مداوم ه د يعني بنشو ها تغذيه مي نشت آب رودخانه زميني آب از هاي زير نيم كه سفرهدا مي
ها  كه ده اينه اكنون نظر ب. دهند  زميني را تشكيل ميهاي زير  يا گل رس سفرههاي سخت و برخورد با اليه در  وندك مي

زميني هاي زير  سفره  لذا،اند ه طرف درياچه شدهآب بمانع جريان  ها سد بسته و  روي رودخانه برچهدريا از ركيلومتر دورت
  كشاورزان اجبارا با حفرورع و باغات را آبياري كنند ا ندارد تا مزجريانها  رودخانه  درآبي طرف ديگر از شوند و تغذيه نمي

عمق كمي آب گذشته در در .كنند  زميني برداشت ميهاي زير سفره از را هاي زراعي خود چاه عميق آب مورد نياز زمين
 اين ترتيب تمام آبه شود و بفر حمتر چاه بيست   يا حتي صد ودشيرين وجود داشت ولي اكنون براي رسيدن به آب بايد ص

هاي جوشنده كف  جمله چشمه از و ها  قناتها و باعث خشك شدن تمامي چشمه گرفته و زمين مورد استفاده قرار هاي زير
 رود و ها مي  چاه بهچهدريا آب شور س شده ووعكها م اين چشمه بعضي موارد جريان آب در در  شده است ودرياچه

  .كنند تبديل مي زار به شوره دست خود مزارع خود را كنند با ها براي آبياري استفاده مي اين آب  ازكشاورزاني كه
  
بيست سال گذشته ده  دهد كه در ولتي نشان ميهاي د آمارامادست نيست  دقيقي در هاي اطراف درياچه آمار اهچتعداد  از

نظر   درهاي قديمي را هم و اگر چاهاست  ف درياچه حفر شده اطرامجاز در حلقه چاه غير هشت هزار حلقه چاه مجاز و هزار
 ظاهراً .باغي نيست كه چاه آب نداشته باشداطراف درياچه  در تر است وبيشحلقه بيست هزار  ها از بگيريم تعداد كل چاه

هاي زير   آب سفرهو اند شده ها بدون اجازه حفر چاه نيمي ازت ولي كشاورزي الزم اس چاه عميق اجازه نامه جهاد براي حفر
   .كنند  ميزميني را پمپاژ

  



 سه ميليارد متردود حدرياچه كه ساليانه  آب مورد نياز گرفته شود و نظر چه دربوده حقابه دريا ها قرار هنگام احداث سد
ه البته كردستان تامين شود ك صد بقيه از  در10آذربايجان شرقي و  از  در صد35  صد ازآذربايجان غربي در55 ،مكعب است

 كنند و ا هم بحث ميصد آب ب ن محلي هنوز روي در مسئوال.اي آب به دريا نرسيده است قطره  وحال روي كاغذ ماندهه ب تا
  . ندارد نظارت جدي روي حقابه درياچه هيچدولت 

  
براي اي مردم برابر تقاضاه  در،ها  امام جمعهو، س جمهورمعاون رئيآقاي رحيمي هم  هاي گفته شده باز عليرغم واقعيت
خشكيدن  از  راچهبارش باران دريا  باران بخوانيد تا خدا رحم كند ودعاي گويند كه به مصلي برويد و مي چهآبرساني به دريا

 برنامه .رود روش زمين وآب به جيب چه كساني ميف پول حاصل از و ايجاد سد گويند كه درآمد  نمي ايناناما .نجات بدهد
. هستندايجاد فاجعه مقصر محيط زيست درهمچنين سازمان حفاظت از و وزارت نيرو زي و، جهاد كشاورتريزان دول

براي هاي غلط  سياست  باييها دست انسانه ي است كه با خشكيدن درياچه اورميه يك فاجعه طبيعي نيست بلكه فاجعه
  .آمده است وجوده بمنافع ملي مواردي با اهداف ضد  در و غارت بيشتر

  
نتيجه  نظر گرفتن عواقب آن بوده است و در اصل ناشي از احداث سد بدون در داده شد بحران درياچه دره توضيح ك چنان

بعضي از اين سدها . هم خورده و نه تنها اين سدها به رونق اقتصادي كمك نكرده بلكه نتيجه عكس داده استه اكوسيستم ب
اند كه از نظر اقتصادي بي معني است زيرا اگر  ال ايجاد شدهآ قزلپرورش ماهي  بعضي نيز براي ، وهيچ فايده اقتصادي ندارند

ه اگر ب سد پرداخت شود واحداث ال هزينه آ ان الزم است تا از راه فروش قزلها زم  نظر گرفته شود قرنقيمت احداث سد در
خشك شدن درياچه علت ه آن باز اشتغال ايجاد شده درعوض خيلي بيشتر هاسد زير دراي  براي عدهعلت توسعه كشاورزي 

هاي  فعاليت نه كشتيراني و ي، نه جلب توريست ور نه دامدا،ديگر نه باغداري، نه كشاورزي  وبين رفته هاي شغلي از فرصت
دوره  ريخي شبيه نهضت حفر قنات درنظر تا فعلي ازنهضت سد سازي . امكان پذير نيستآن هاي  كناره  وچهدريا دربندري 

 ها و توپ ريزي براي جنگ با روسعالقه زيادي به فتحعلي شاه اعظم  صدرجي ميزاآقاسي  حا.است فتحعلي شاه قاجار
  .بار نياورده اي ب فايده يك از كارهاي او اما هيچداشت  زراعتحفرقنات براي توسعه 

  
  

   اورميه  درياچه ميانگذرراه   
  

 

 يكي ازعلل خشك شدن كه احداث آن پل ميانگذرساختمان 
سي سال طول كشيد تا   شروع شد و1358 درسال درياچه است

با ضمايم  پل ميانگذر. بگيرد يك قسمت آن مورد بهره برداري قرار
ه واقع تنها پانصد مترآن ب  در وردطول دا كيلومتر خشكي دو آن در

 كوه : بوده استچهدريا صورت پل ساخته شده و بقيه خاكريزي در
كه   اين راه ميانگذر.اند  ريختهچهدريا طرف در دو از را كنده و
 متر راه اتومبيل 5/9  به عرضبزرگراه شهيد كالنتري است بخشي از

گذاشته شده  راه آهن  متر5وسط آن  در رو رفت و برگشت دارد و
 كوبيده شده چهدريا كف در هاي پل به عمق هشتاد متر پايه. است
راه خشكي  كه از احداث اين پل فاصله تبريز به اورميه را. است
 . نصف كرده است است، كيلومتر260

 
ده بودند كه داهاي خارجي پيشنهاد  شركت بعضي از د پل ميانگذر وجود داشت وهاي متعددي براي ايجا  انقالب پروژهقبل از

زماني كه جنگ  انقالب در  اما بعد از.كنند پل استهالك ه ازوسايط نقلي ررا از راه دريافت حق عبو ن هزينه آپل را بسازند و 



ر به غرب را  راه عبوچهدريا مي سعي كردند فورا با خاكريزي درداليل نظاه كردستان وجود داشت ب آذربايجان غربي ودر
ي با ساحل غربي ترين فاصله ساحل شرق  كه نزديكچهرو شد زيرا اين قسمت از دريا هبا مشكل روب ر ليكن كا.كوتاه كنند

  آبهاي زير لجن شد در خاك ريخته مي  و هرچه سنگ و باتالقي استچهدريابسيارعميق و درعين حال كف درياچه است 
ها  نآ اما با .گرفتند  از سر آن راناسان نروژي دوبارهها بعد با كمك كارش سال ناچار كار را متوقف كردند و به .شد يناپديد م

  حفاظت ازكه مسئول خانم معصومه ابتكار ،خاتمي محمد  دوره رياست جمهوريدر. مشكل پيدا كردند داليل امنيتيه ب نيز
  ميانگذرراه قسمت اتومبيل رو 1387 سال دره دهه س باالخره بعد از د با ادامه كاري آن مخالفت كرد ومحيط زيست بو

  .يرد گ مي رد بهره برداري قرارواكنون م و افتتاح شد
  

ت جنوبي آن جدا كرده و مانع ، قسمت شمالي درياچه را از قسمهاي زير آبي  چشمهكردن بخشي از پل ميانگذر ضمن كور
ردش آب گي صورت پل فلزي ساخته شده براه  زيرا فاصله پانصد متر كه در وسط راه ب، آب دريا شده استيردش طبيعگ

  .درياچه كافي نبوده است
  
 شده علت ساكن بودن آب بيشتر گرم شده و بيشتر تبخيره  ب، كه كم عمق بودهچهساختن اين راه قسمت جنوبي دريا اثر بر

اين پل خشك شدن درياچه را تسريع كرده ولي علت . اين قسمت ايجاد شده است  درچهاست و بيشترين خشكي دريا
 نظر ايجاد سدهاي متعدد بدون در ،چهدرياكه قبال توضيح داده شد علت اصلي خشكيدن  را چنان زي،اصلي نبوده است

  .گرفتن عواقب آن بوده است
  
  

  وضعيت فعلي درياچه اورميه
  

  

 

 شصت درصد مساحت درياچه خشك 1390ماه سال  در پايان شهريور
بعضي مناطق كم   درچهشده و به شوره زار تبديل گرديده است و دريا

آقاي نقي كريمي مدير كل آب  .عمق تا پانزده كيلومترعقب رفته است
جان شرقي را ربي تا آذرباياي آذربايجان غربي فاصله آذربايجان غ منطقه

به  مدت يازده ساعت طي كرده و دربا پاي پياده نمك  بر روي دريائي از
  عثمان يوموروقي بهساي معروفصخره غول آ. رحمانلو رسيده است بندر

عنوان ارتفاع سنج ه  بوده وهميشه بچهداخل دريا كه در) مشت عثمان(
 يك  برجانسه ب آب بيرون افتاده و  ازشد اكنون كامالً طبيعي تلقي مي

علت غلظت ه دوسال است كه ب. كند دريا را نظاره مي چراغ دريائي از دور
 چه مرده وآب تكان نميآب درياچه، امواج دريا حد نمك در بيش از

صد بود ولي اكنون   در21 تا 18شرايط طبيعي بين  غلظت آب در. خورد
  پالنگتون انبوهبين رفته و  از آرتميا كامالً، درصد شده است44بيشتر از 

شوند رنگ دريا را سرخ  شورتوليد مي آب بسيار هائي كه در جلبك ها و
ويند گ مردم مي.  شبيه رب گوجه فرنگي شده است آبدر مناطقي كرده و

  .گريد ميدريا خون 
 
  
پيدا گوها براي  وقتي كه فالمين.نان شده بودآگاه  يند زيرا درياچه قتلآ سال پيش ديگر پرندگان مهاجر به درياچه نمي دو از

 و به بستن منقار د از مدتي پرنده قادرعب  وچسبيد مي يشانها منقارهبردند نمك ب مي فروب آمنقار خود را درغذا كردن 



  درها عمدتاً آن مه غيب شدند زيراهاز  ترها زود درناها و لك لك. گرديد تشنگي تلف مي گرسنگي و از شد و  نميغذاصيد 
صداي  ،ها از بين رفته بود تاالب  و چون رودخانه ها خشكگشتند و دنبال غذا ميه اف درياچه بهاي آب شيرين اطر تاالب

اين پرندگان شناگر نيستند بلكه با پاهاي بلند .  وجود نداشت و چليپالك  لكدرنا وديگر خوراكي براي  آمد و قورباغه نمي
  . كنند ها پيدا مي حوضچه و ها  باتالقاز لندبا منقارهاي ب صيد خود را كنند و ت ميخود درآبهاي كم عمق حرك

  
  

نند مده بودند بتواآسيبري  ي كه ازئاه  اندك پرندهكردند تا سدها را باز دولت روسيه آب بعضي ازدرخواست ه  ب1388سال 
وحشي ي كسي شبانگاهان صداي قهقهه غازها و نيامدند ديگرپرندگان سال بعد ولي  بروند هاي خود را بزرگ كنند و جوجه

  .نشنيد راپيشاني سفيد هاي  اردكهلهله  و
  

بي اطراف درياچه  سيسات توريستي درتمام تأ. اند هها به گل نشست كشتي اند و گرفته شكي قرارخ ها در اكنون كليه اسكله
روستا  چهل بيش از. حيات وحش نابود شده است جزاير به خشكي پيوسته و. اند افتادهآب دور كيلومترها از ه وماندمصرف 

از بين  ها و شدن چاهشور وها  ه علت خشكيدن چشمهب كمتر بوده بآكه عمق  )گوني ماحالي( قسمت شرقي درياچه  در
. گردند  مي براتده بعضي ازبه تعطيالت  پيران و كودكان دراي  يا فقط سالي چند ماه عده مزارع تخليه شده و رفتن باغات و

  مقاومت ميهاي كهنسال هنوز فقط تك درخت خشك شده و،هستندمقاوم  سيارمقابل خشكسالي ب درختان بادام كه در
مسير باد  در. هاي كودكان روستائي شوره زده است لب كنارشود كه   مشاهده ميپراكند و  هوا ميباد گرد نمك را در .كنند

ند برگ درختان را با آب ور شدمجبباغداران  سال گذشته بسياري از. را بچشي  واتواني شوري ه كني مي وقتي دهان باز مي
 ويژه در هب اطراف درياچه و سيفي كاري در. برد  از بين ميخت رادر نشاند و ها مي برگاد نمك را روي را بيچاه بشويند ز

 . بين رفته استهاي اسيدي جاليزها از باران پاشيده شدن نمك و اثر در  بودند متوقف شده وچهكه نزديك درياروستاهائي 
 مجبور شده اند براي پيدا ر شده وكردند بيكا  خارجي زندگي ميهاي داخلي و  توريستدادن خدمات بهفر كه از راه هزاران ن

  .كنندغربت مهاجرت دياركردن كار به 
  

در دهه شصت .  آسياي مركزي استيه عوارض خشك شدن درياچه آرال درخشك شدن درياچه اورميه شب عوارض ناشي از
 را كه به ) درياآمو دريا و سير(هاي سيحون وجيحون  ستان آب رودخانهازبك راي توليد انبوه پنبه در شوروي بميالدي اتحاد

ته  باقي مانده دردليل پراكنده شدن امالح ه  ببعداً. شد باعث خشكيدن آرال كه ،ند به پنبه كاري اختصاص دادريخت آرال مي
 ولي با توجه به ،بودناچيز  وشوري آرال خيلي كم  . گوارشي شدندوهاي تنفسي  ردم محل دچار بيماري م،هوار درياچه آرال د

آن  كردن به فكر حتي واست  قابل تصور  غير در صورت خشك شدن آنه اورميه ابعاد فاجعه انسانيدرياچ نمك موجود در
 به ، اما اكنون خودنمود  را صاف ميهوا كرد و  منطقه را جذب ميگذشته گرد وغبار ياچه اورميه دردر .استنيز وحشت آور 

  .موجودات زنده و تهديدي است براي كليه نباتات ومنبع توليد غبار نمك تبديل شده است 
  

 درته نشين شده خيم نمك ضتوجه به اليه  با نيم ميليارد مترمكعب نمك درآب درياچه اورميه وجود دارد و حدود شش و
 يك طوفان نمك و ياجاي خواهد ماند كه با  مكعب نمك بر متر آن بين هشت تا ده ميليارد لصورت خشكيدن كام  دركف آن

. زار تبديل خواهد كرد  غرب كشور را به شوره تمام شمال،"سونامي نمك" با ،مي رود محل بكار  اصطالحي كه دربنا به
مساحت ه ي با حوزهتواند  اين مقدار نمك مي .خرابي يك بمب اتمي خواهد بود اين مقدار نمك بيشتر از خرابي حاصل از

، هائي از عراق  غرب بلكه بخشالمهاي ش نه تنها استان و به ضخامت يك سانتيمتر با نمك بپوشاند خاك كشورآلمان را
جهاني  واي  اين يك فاجعه منطقهمسلم است كه  .نمايدتخريب  را نيزو جمهوري آذربايجان  نخجوان ركيه، ارمنستان،ت

   .دنبال خواهد داشته بي مسببين آن براعواقب سياسي ناگواري  خواهد بود و
  

باال  دو درجه آنمتوسط آب ه حرارت رجشود د  خشك مي اكنون كهو هواي منطقه بود درياچه اورميه متعادل كننده آب و
تابد انعكاس سوزان آن   آفتاب روي نمك مي كهوقتي .شود  بيشتر ميآن تبخير ،شود  چه آب بيشتر گرم ميهر . استرفته



خواهد  بازهم بيشترمحيط تغيير درجه حرات  ،درياچهبا خشك شدن كامل  وسوزاند   گياهان اطراف را مين وتمام درختا
هاي جانوري  و انواع گونهبومي درختان  تواند اغلب گياهان و سرد مي هاي بسيار زمستان گرم و هاي بسيار انتابست .شد

  .ود كند نابكلي به ، باشندنجات يافتهازتوفان نمك  اگر منطقه را
  

  مردم چه مي گويند؟
  
 ن از مسئوالدولت و  ازاعتماد عمومي كامالً كنند،  مين براي آرام كردن مردم بيانهاي آشكاري كه مسئوال خاطر دروغه ب

 متناقض زده شده كه هاي ه قدري حرف ب،اند  بودهچهطي سه سال گذشته كه مردم نگران خشك شدن دريا. بين رفته است
ه  ك حاكي از آنمقابل نظرياتي در كلي قطع شده است وه ي انجام بدهد بكه دولت براي نجات درياچه كار ناياميد مردم بر 

دد تا گر يات اشاره ميدر زير به چند نمونه از اين نظر. كند تقويت شده است اورميه را خشك بهخواهد درياچ  ميدولت عمداً
  :رددمسئوالن ايجاد شده مشخص گفاصله عميقي كه بين مردم و

  
زير  اند كه در يادي اعتقاد پيدا كردهحال حاضر عده ز استناد خبري كه يكي از راديوهاي معروف پخش كرده دره ب –الف 
 لذا براي ،تواند از خارج اورانيوم وارد كند ها نمي خاطر تحريمه چون جمهوري اسالمي ب  معدن اورانيوم وجود دارد وچهدريا

  .آب بهره برداري كند زير كند تا از اورانيوم موجود در  مي را خشكچهدريا ادامه برنامه اتمي خود عمداً
 جريان جنبش طرفداران نقالب هم در امت مركزي بوده و بالفاصله بعد از چون آذربايجان همواره كانون مخالفت با حكو–ب 

آذربايجان پايگاهي  ست دران نتون نيز جمهوري اسالمي هرگزآ كرد و پس از ت شريعتمداري با واليت فقيه مخالفاهللا آيت
جهت   و بدينداند خطري براي بقاي خود مي ها را بين است وآنبدها   لذا حكومت نسبت به آذربايجاني،براي خود ايجاد كند

  .به مهاجرت بشوند و كانون مخالفت از بين برود ها مجبور كنند تا آذربايجاني  مي را خشكچه درياعمداً
 قلعه بابك قدرت نمائي كرد، كه در آن از بعد  ايران وعراق رشد چشمگيري كرده وجنگ ن بعد ازملي آذربايجا حركت –ج 

كار گيري تمام  هچون عليرغم ب  و،تالش كرد با سركوبي شديد اين حركت را خاموش كند ترسيد و از آن جمهوري اسالمي
گريز از مركز اكنون نيروي   وهدن حركت گرديدبرعكس موجب راديكال ش بين ببرد و از حركت رااين امكاناتش موفق نشده 

اقتصاد منطقه  خشك كند تا مردم منطقه پراكنده شوند و خواهد درياچه اورميه را  مي عمداًدولت  به اين خاطر،تقويت شده
  .دگردبين برود و زمينه اجتماعي حركت ملي تضعيف  از
  

د گوين  اكثريت مردم نيز مي.درياچه اورميه است بارابطه  ولت درباره عملكرد دات بين مردم در نظريترين سه مورد باال رايج
يكي . هد رفتچشم همه خواه  آن بينده دودآكاري نكند در اگر خودش هم بايد حل كند و اين مشكل را دولت ايجاد كرده و

  :گويد نند ميك  مسئولين كاري نميجواب اين سوال كه چرا دارد در اطراف اورميه باغ انگور از كشاورزاني كه در
 سوداي مديريت س است و گروهي ديگر در پي آزادي قدر گروهي د: جا مسئولين چند دسته انداين ؟ دركدام مسئولين« 

  .»دهند خشكيدن درياچه اورميه است به تنها چبزي كه اهميت نمي. جهان
  

هاي طالئي  كومتي وعدهحكاران اندر بينند، دست  زيان ميو رر ضچه اهل محل و مردمي كه از خشك شدن درياجواب  در
  واگذار شده وات اورميه و تبريز به آنمسئول كميسيون جهاد كشاورزي مجلس كه پيگيري مساله بعد از اعتراض. دهند مي
 ر با جديت كار كنيم ميما اگ«گويد كه  نظرش رسيد بايد به معاون وزارت كشاورزي گزارش بدهد، ميه اگر فكري ب يزاو ن

  .»يك سال آب درياي خزر را به درياچه اورميه منتقل بكنيمعرض توانيم در
  

خواهد پاشيد و  اچه دولت روي نمك باقي مانده قيرصورت خشك شدن دري  در؛گر مي گويد مردم نگران نباشندمسئول دي
 شش هزار امكانات مساحت نمي گويد با كدام وسيله و ولي ،بين ببرد مزارع را ازنخواهد گذاشت كه نمك پراكنده شود و 



به يك  اكولوژيكي درياي قير نظر  از،دانجام بگير آميز جنونتازه اگر اين عمل  د كرد ونپاشي خواهركيلومتر مربع را قي
  .ه جديد منجر خواهد شدعفاج

  
 آوري ع را جم نمك آنبعداً شود وب كامال خشك چهيكي از مسئولين نفتي مصاحبه كرده و گفته است كه ما بايد بگذاريم دريا

 موجود مي حتي گفته است كه از نمك وي. ايجاد كنيم جاي آب شوره درياچه آب شيرين ب  بياوريم و آنبكنيم وآنگاه آب به
  .صنعت نفت استفاده كرد جمله در صنايع از شود در

  
ان اتوبان زمست ها در اروپائيگويند  ميشود كه  ت شنيده ميراس چپ و را آب انداخته و ها دهان خيليدرياچه  البته نمك

اند  ها تالش كرده حتي بعضي. ها فروخت  نمك درياچه را به اروپائيتوان ، پس ميكنند تا تصادف نشود پاشي مي  نمكا راه
شود مانع سرگرفتن معامله شده  ئي كه به جمهوري اسالمي اعمال ميها تحريم ران وانزواي اي، اما معامله را راه بياندازند

  .است
ي از بردار كنند و بهره نمك درياچه استفاده مي كارخانه توليد پودرهاي شوينده ازچند  وه سودا وهم اكنون كارخانه كا

ء صورت احيا  در، عوض شودچهدريا  نمك موجود درها ادامه يابد و تركيباين كار اما اگرگيرد  پتاسيم درياچه نيز انجام مي
ن جمهوري س سد سازي نيز كه اهل اراك است درتلويزيويك مهند .بين خواهد رفت امكان رشد آرتميا ازمجدد درياچه 

دانم كه حرف مرا   مي،بكنند جمهوري اسالمي بخواهم كه دستوربدهد آب سدها را باز رهبر من از اگر«اسالمي گفته است كه 
  شورچه چون دريا بريزدچه اما من اعتقاد دارم كه نبايد يك قطره آب به اين دريا.كند مي را باز اندازد وآب سدها زمين نمي

   .» گرفته شودچهرسيدن به دريا  قبل ازها بايد من  جلوي كليه آب نظره  ب.شود است وآب شور وبالاستفاده مي
  

. شود زياد در باره آن تبليغ ميكه  است عوامانههاي   آن پروژهاز  نيزها براي غلبه بر بحران درياچهداستان باردار كردن ابر
ابري هم   ولي اين منطقه هميشه ابري نيست وهر،طريق بارور كردن ابرها وجود دارد  بارندگي ازدرست است كه امكان ايجاد

 تكنولوژي بومي كه از آن صحبت . نسبي آب باشد ولي چاره كار نيست اين شيوه مي تواند كمكي به افزايش.يدزا نميباران 
دوم به جهاني  اين تكنولوژي از جنگ. رما باردار شونداثر س شود عبارت است از پاشيدن برف كاربنيك روي ابرها تا در مي

 هواي تهران از موجود در بين بردن گرد وغبار سال گذشته نيروي هوائي براي از. بعد وجود داشته ولي اقتصادي نبوده است
  . چند قطره باران گل آلود بودبارشاين تكنيك استفاده كرد كه نتيجه 

  

  چه بايد كرد؟
  

شناسان  كار المللي از تشكيل يك كنفرانس بينكردن سدها  باز بعد ازياچه براي نجات در اقدام ترين فوري ترين و واجب
هاي  طرح خشك شدن كامل آن واچه راه حل عملي براي جلوگيري ازورزيده است تا با مطالعه دقيق و مشاهده وضعيت دري

اطراف  ند بلكه پنج كشور درز نمي  آذربايجاني ها ضرررياچه تنها بهخشك شدن د. اجرائي براي احياء درياچه ارائه نمايند
 از دهد كه بايد هار بحران نشان ميم ناتواني دولت در ناكارآمدي كميته بحران و .كيدن آن آسيب خواهند ديددرياچه از خش

طرف  ازاي گذشته ه البته طي سال .بخش محيط زيست سازمان ملل متحد كمك گرفته شود جامعه جهاني و قبل ازهمه از
 هستند اما امكانات وئي ارائه شده است كه شايان تقديرطرح ها نشگاه اورميه جلساتي تشكيل شده ودا دانشگاه تبريز و

  .يده اندشك كنار يشان عمل نشده نا اميد شده وچون به توصيه ها كارشناسان نيز بسياري از ها محدود است و العات آناط
  

اي  تا اندازهها   آنبعضي ازبراي نجات درياچه پيشنهاد شده كه ارشناسان داخلي طرف ك هاي زيادي از طرححال ه تا ب
درصورت عملي كردن عواقب يا  صرفه نبوده است و هاقتصادي ب نظر  ازيا بقيه ياعملي نبوده و قابل اجرا بوده و مطالعه شده و

اص بودجه يا شروع علت عدم اختصه  نيز بهاي مطالعه شده جاست كه طرح  اما مشكل اين.است كرده  توليد مينبي مضراج
  . اند كاره رها شده نشده و يا نيمه



  
هشتصد ميليون تومان براي انتقال آب ارس به  ميليارد و شد دو هاي استاني هيئت دولت قرار سافرتم سه سال پيش در

علت نداشتن بودجه ه ده اما ب كراعالن آمادگي كار با اينكه وزارت نيرو براي اين اختصاص داده شود واورميه درياچه 
ط زيست تشكيل شد محي ن كشاورزي و و مسئوالاستانداران ان موقع يك كميته بحران متشكل ازهم. شروع نشده استكار

ه دو جلسه داشته و نتوانسته است هيچ كاري انجام بدهد و ب طي سه سال گذشته سي و تخصصي است و كه يك كميته غير
اعتراضات عمومي دولت اعالم كرده  نيز بعد ازاخيراً . درماني مشغولند– ه مسئولين به جلسهگويند ك همين جهت مردم مي

همين حاال  از هالي با توجه به روال كاردرياچه اورميه اختصاص داده است و براي آبرساني به ميليارد تومان 900است كه 
  .خواهد شد وشت بودجه مصوبه سه سال پيش دچاربه سرننيز مبلغ آن روشن است كه 

  
 عملي ترين كار دست زدند و اي را نگران كرده بود به ساده ترين و مسئولين منطقهچه وضعيت بحراني درياكه  1388 درسال
عدم اختصاص بودجه باعث به درياچه اورميه انتقال دهند ولي  را به ساختن تونلي نمودند كه آب رودخانه زاب كوچك شروع

به  ود ور ي به عراق ميغربآذربايجان  رودخانه زاب كوچك از. تعطيل استها همچنان كار و ودكاره رها ش تونل نيمه شد
توان به درياچه  المللي سهم ايران است مي نين بينكه طبق قوا ازآب اين رودخانه را آن مقدار پيوندد و رودخانه دجله مي

  . دنيا متداول استدر ود نامن ميزه ديگر اي به حو اين عمل را كارشناسان انتقال آب از حوزه. انتقال داداورميه 
  

 ،ب ارس برداشت كندآ مكعب از ج مترثانيه پن هر ايران حق دارد در امكان وجود دارد و دخانه ارس نيزباره آوردن آب رودر
راي گفته معاون استانداري آذربايجان شرقي به  اما اين مقدارآب ارس بنا ب.ارس لطمه بخورداكوسيستم خود كه  بدون اين

 نخواهد چه خواهد شد و به درياشدت نياز به آب دارند صرفه كه ب شبستر ، صوفيان وهاي جلفا، مرندشهر مصارف شهري در
شتري رسد مقدار بي ه مصارف كشاورزي نيز نميب  زياد است وسزمستان كه آب ار هاي پائيز و  فصلشود در  البته مي.رسيد

جمهوري آذربايجان براي  هاي ارمنستان و اين موارد توافق با دولت  اما در.كمترفصول زراعت  كرد و در برداشت  آبارس از
اداره مشترك سدها  وساختن سد له  مسأاين خاطره ب . يك رودخانه مشترك استارسانتقال آب ارس ضروري است چون 

همين . امكان پذير نيست فعالً قره باغ، بر سرمطرح خواهد شد كه با توجه به وجود حالت جنگي بين ارمنستان وآذربايجان 
 بحث. را بررسي كند اليحه را رد كرد هاي عملي آن كه راه مجلس بدون اين طرح بود كه با دوفوريت به مجلس داده شد و

 د كه نه موافقان وده سايت مجلس چاپ شده نشان مي در مجلس شوراي اسالمي انجام گرفته و همين رابطه در هائي كه در
 در نازل و معلومات نمايندگان بسيارسطح  له به اين مهمي را ندارند و مسأدر اطالعات الزم براي اظهار نظرنه مخالفان طرح 

  .شان عوامانه استاغلب موارد اظهارات
  
براي پيش  ها شبيه طرحي است كه سال است و موجود ه اورميه نيزدرياچبه  درياي خزر رح مطالعه شده براي انتقال آب ازط

انه اردن تغذيه ترين درياچه جهان است توسط رودخبحرالميت كه شور. ج عقبه به بحرالميت تهيه شده بودخلي ب ازآانتقال 
  كه به رودهائي را رودخانه  دولت اسرائيل مسير1967جنگ  اسرائيل درهاي جوالن توسط  اشغال بلندي از شود ولي بعد مي

طرح ن براي نجات آو بحران شد  دچارالميت رد و ازآن تاريخ بحربه داخل اسرائيل منتقل ك وريختند تغيير داد  اردن مي
آن طرح عملي نشده   وجود داردل اسرائياختالفاتي كه باعلت ه ا به امروز بتاما . دگرديانتقال آب توسط دولت اردن تهيه 

ها رونق  اقتصاد فلسطينياء شود به ياح اگر ناره غربي قرار گرفته وك ها در بين اردن و سرزمين فلسطينيبحرالميت . است
  .زيادي خواهد داد

  
باشد اما اجراي اين طرح براي احياء كامل درياچه اورميه  اساسيراه چاره يك تواند  مدت ميازرد در انتقال آب درياي خزر

ي ها سرمايه ومنزوي شده  ادني شرايط  فعلي كه جمهوري اسالمي دردر زياد نياز دارد و وقت بسيار  وسا به پولآغول 
هاي توخالي زياد  چند كه شعارهر(به انجام آن نيست   نيز قادرموجودبومي تكنولوژي  اين پروه نقش ندارند و خارجي در

   .باشد نميعملي  )شود ه ميددا
  



كاغذ روي  حرف و ريزد در كه به درياچه اورميه ميانداختن آن به مسير آجي چاي  پاژ آب خزر به دامنه غربي سهند وپم
ممكن خواهد تكنولوژي پيشرفته خارجي غير استفاده از هاي كالن خارجي و ون سرمايه گذاريدبرسد ولي  ظر مينه ساده ب

توليد ب و آتصفيه ايجاد چندين سد بزرگ براي  و آب خزر زدائي از  مساله نمكب مطرح نيست و چون تنها آوردن آ،دبو
 شروع شود شايد ده سال بعد هم همين امروز اگر ت و مطرح اسغيره خط انتقال آب و خود  درالكتريسيته جهت مصرف

  .منطقه را تخريب خواهد كرد  خشك خواهد شد وسال ديگر كامالً دوكه درياچه اورميه  حالي در، نتيجه بدهد
  

  :نده قرار زيرهزينه ب هاي عملي و كم در حال حاضر راه
  
  

  ها  كردن سد باز– 1
  

 

  

راه چاره فوري براي نجات درياچه حتي قبل از تشكيل كنفرانس 
هاي موجود پشت سدها  انتقال آب كردن سدها و  باز،المللي بين

دنبال ه ديگر باقدامات   خشك نشود وبه درياچه است تا كامالً
 شدن كشاورزاني كه از جا مساله متضرر  در اين.آن شروع گردد

تواند  آيد كه دولت مي ميان ميه كنند ب استفاده مي ها اين آب
 با تغيير بعداً جبران كند تا و زيان را با پرداخت كمك اين ضرر

هاي  برداري از زمين بهرهسيستم آبياري به حداقل آب جهت 
  مثالً. رايج استاروپا كامالً اين كارها در. شدبا كشاورزي نياز

ها توليد ذرت  گيرد براي تثبيت قيمت اتحاديه اروپا تصميم مي
اين بودجه  . ميگيرد نظراي براي آن در  و بودجهرا محدود كند

به  شود و  يا يك منطقه توزيع ميور بين كشاورزان يك كشو
 دتان نيزخو گويند شما امسال ذرت نكاريد و كشاورزان مي

 .استراحت كنيد تا تصميم بعدي به اطالع شما برسد
  

 هاي قند  زيرا كارخانه،ادن آب استد معني هدره كه باختصاص دارد  مقدارزيادي آب درآذربايجان غربي به كشت چغندر
 چغندر .گزين شوندكارخانجات ديگر جاي بايد با صنايع و و ،هستنداقتصادي كامالغيركنند،  مي ي سه ماه كاراين استان سال

صرفه است كه ه كشورهائي ب در  توليد چغندراصوالً و اردازغالت به آب احتياج د بيشتر محصولي است كه هشت برابر
رفتن روي كمربند خشك كره گ علت قراره هاي خاورميانه كه بكشور نه در ،مجاني فراوان دارندب هاي عظيم وآ رودخانه
 ميرا اعمال  طريق كنترل آب حاكميت خود اين منطقه از در ها حتي حكومت و اند هطول تاريخ كمبود آب داشت زمين در

 چيزي جور هر با مثال پنجاه گرم شكر آب شيرين براي توليد نصد ليترپا دادن بيش از گويند هدر كارشناسان مي .اند كرده
  .آيد نمي در  با معيارهاي اقتصادي جور مسلماً،دبياي در
  
  

  بياريآ تغيير سيستم – 2
  

ف رمصا ها شيرين و قابل استفاده در ين آبكه چهار پنجم كره زمين را آب فرا گرفته است ولي تنها يك درصد ا با اين
 حتي پيش بيني مي شود شود و آب نيز بيشتر ميجهت با افزايش جمعيت كره زمين ارزش   بدين.شهري و كشاورزي است

. كند هاي موجود را الزامي مي بآ تفاده درست ازاين وضعيت اس .ودهاي آينده درباره آب خواهد ب جنگ كه بعضي از



هاي  هائي كه تكنولوژي ست مانند دورانكشاورزان در. اقتصادي است دت غيرشه ايران بسيار كهنه و ب سيستم آبياري در
 د تا كرت يا مزرعه درسازن رها ميزمين  را در  يعني آب،كنند ابي آبياري ميصورت غرقه جديد رايج نشده بود، زمين را ب

صد آن تبخير هشتاد در رسد و رخت يا محصول كاشته شده ميصد آب به د اين شيوه حداكثر بيست در در .ب غرق شودآ
 حال حاضر تنها در در. رود  از بين ميود وش مي خشك هم بعداً آنكه رود   زمين فرو ميقدار كمي درمه يا ب شود و مي

شيوه هاي ديگر از جمله  ي پيشرفته و براي توليد انبوه ازهاكشور و درشود  وه استفاده مياين شي هاي عقب مانده ازكشور
 هاي مدرن آبياري بين ده الي بيست در شيوه. شود آبياري باراني براي مزارع استفاده مي از اي براي باغداري و آبياري قطره

  .دهد صورت چشمگيري افزايش ميه د محصول را نيز بتولي كند و  آبياري غرقابي الزم است مصرف ميصد آبي را كه براي
  

 وام به كشاورزان دركمك فني و دادن دهد و با  اگر دولت بخواهد درياچه اورميه را احياء كند بايد سيستم آبياري را تغيير
اين شيوه هم . دمجهز كن )آبياري زير زميني( اي حتي سراسر كشور را با سيستم قطره  باغات اطراف درياچه وله اول كليهوه

ه تمام درختان ب كار با ايجاد سيستم خودسازد و بياري غرقابي را منتفي ميفرساي آ هم كار طاقت كند و اشتغال ايجاد مي
  .دنشو  ميسيرابمقداري كه آب الزم دارند 

  
 وهدهد و شي زايش ميآبياري توليد محصول را افاين نوع .  براي مزارع نيز ضروري است)ي تحت فشارآبيار( آبياري باراني 

ه غلب كشاورزان بي عمومي كردن آن انجام نگرفته و ريزي برا امهايران شناخته شده است اما برن اي است كه سال هاست در
 كنند و بيشتر دعواهاي روستائي نيز بر سر آب يا ساعت آبياري است چون دادي خود مزارع خود را آبياري مياج شيوه آباء و

جوئي   صد آب صرفهاي و باراني، هشتاد در با متداول شدن آبياري قطره .رع بروندابياري مزب براي آسخت است كه نيمه ش
  .نمي رود هاي منسوخ هدر حقابه درياچه اورميه با شيوه شود و مي

  
   تغيير نوع كشت در منطقه– 3
  

تاك انگور خيلي  .شد اها برگزار ميوست ررهمه ساله جشن انگورچيني د  وهاي انگورش معروف بود  با باغآذربايجان غربي 
 به ها  تاكستانبسياري از  واز رونق افتاد  انگورباغ ،علت ممنوع شدن توليد شرابه انقالب ب از عد ب.كم به آب احتياج دارد

 زمين ت بزرگي ازمتاسيس كارخانجات چغندر قند قس همچنين با .جات ديگر تبديل شد كه مصرف آب زياد دارند هباغ ميو
كمترين بازدهي اقتصادي را  كند و  مصرف ميب راآبيشترين  به كشت چغندر قند اختصاص يافت كه واقعاً  حاصلخيزهاي
قديم  چه كه در يرآن نظ، دارنديف آب كمتررتوان به كشت محصوالتي روي آورد كه مص در منطقه درياچه اورميه مي. دارد
  . بعضي از حبوبات غالت وند بادام و مان،بوده

  
عصر  ها نيز صبح و كاري شد كه اين چمن نمها چنقاط شهر بسياري از هاي زيادي ساخته شد و  مي شود كه پاركديده

كنند  چمن را انتخاب مي كارند نوعي از  اگر چمن مي.كنند نميها  وپاش ريختاين   آب ازهاي كمكشور  در.شوند آبياري مي
 .كارند كه بعد ازريشه گرفتن به آبياري احتياج ندارند هائي مي چهترخها د وسط خيابان در ب احتياج دارد وآكه به حد اقل 

و بدون دورانديشي  كارها بدون مطالعه ،محل عليرغم وجود استادان فن در اين مسائل توجه نشده و يران به هيچكدام ازا در
اين طريق ه ب هاشهر ها در بآ  بخش زيادي از.تخريب محيط زيست منجر شده است به هدر رفتن سرمايه ملي و پيش رفته و

  .اجتناب كرد هااين ضرر توان از شود كه با دقت كمي مي ميميل  حيف و
  

   ايجاد سيستم فاضالب مركزي– 4
     



يا سيستم فاضالب مركزي وجود دارد و تمام  روستاهاي كشورهاي پيشرفته اگو خيلي از در تمام كالن شهرهاي دنيا حتي در
دستشوئي  شده است وآب حمام و براي فاضالب نيز لوله گذاري ،ي آب مصرفي لوله كشي شدهها همچنان كه برا مانتساخ

 و شود  تأسيسات مجهز تصفيه ميدر خارج شهر رود و اين فاضالب در ب مركزي ميها به فاضال اين لوله استفاده از بعد از
 هائي كه تازه  حتي شهركدارد وركزي وجود نهاي ايران فاضالب مسفانه در شهرمتأ. شود  هدايت ميدوباره به چرخه طبيعي

ي كه بعض چنان يا آن كه تصفيه فاضالب هزينه دارد و اينخاطر ه شايد ب ،اند هستند اين نوع فاضالب را ايجاد نكرده ساز
 بآ زبخش بزرگي ا ايران نيز متداول شود و زود بايد اين سيستم در يا اما دير. گويند منع شرعي دارد مذهبيون افراطي مي

 رها مساله آب باز هم مشكلشه ه با افزايش جمعيت و توسعه بيشترگرن به چرخه طبيعي برگردد و ديگر هاي مصرفي بار
زير رودخانه   قرار بود در1340دهه  در . وجود نخواهد داشتمدتي آب كافي براي مصارف شهري نيز بعد از خواهد شد وساز

 آن تاريخ گذشته و چند سال از ل و چه.كند كانال فاضالب مركزي ساخته شود مي عبور تبريز شهر داخل اي كه ازميدان چ
  . خبري نيست تبريزفاضالب مركزي از
  

  ها قنات ها و احياء چشمه – 5
  

ها   خشكيدن چشمههاي آب زيرزميني و  بين رفتن سفرهازاطراف درياچه باعث  هاي عميق در اندازه چاه بيش ازافزايش 
توسعه   و شوديزهكه مدرن جاي اينه  ب، بودهاين منطقه در بشرسيستم آبياري كه خود اعجاز معماري اين . ها گرديد وقنات

ها خشك  چاه حال كه بسياري از .ف درياچه اورميه كامال تخريب شداطراويژه در هب گرفت و د بي توجهي قرارداده شود مور
را  ضرور هاي غير چاهاه داشته باشد وهمچنين چ ست كه دولت نظارت بيشتري روي حفرو يا شور شده است ضروري ا

  .مين كندتأها  قنات ها و  چشمهجا كه امكان دارد آب روستاهاي كوچك را با احياء تا آن مسدود نمايد و
  

  نتيجه گيري 
  

سه سال پيش . اكنون به يك مشكل سه وجهي براي دولت تبديل شده استفاجعه خشك شدن درياچه اورميه 
 اما دولت براي حل ،عدم مديريت صحيح ايجاد شده بود هاي غلط و سياست كولوژيك بود كه باله يك بحران امسأ

 انداخت و سان را به خطرها ان  طبيعت زندگي ميليونم خشدر نتيجه اين بحران اكولوژيك هيچ اقدامي نكرد و
مناطق غير  بشر درله حقوق  به مسأاوپوزيسيون آن بخشي از چون حكومت و  و،مشكل حقوق بشري بوجود آورد

اعتراضات  در. نندنمايا ي اتنيك ميمشكل آن را  ودكنن ميسياسي  له راه خود مسأ خود ب،فارس نگاه امنيتي دارند
گونه  يشنهاد هرجهت پ بدين .هاي تظاهر كنندگان منعكس بودشعار اورميه هرسه جنبه مشكل در وعمومي تبريز 

له اكولوژيك و يا اغراق در جنبه  به يك مسأليل آن صرفاًق ت:ضيه باشدنظر گرفتن هر سه وجه ق راه حل بايد با در
ه ار نگيرد عواقب ناگواري برتمام ابعادش مورد توجه ق اين فاجعه در آن به حل مشكل كمك نمي كند واگراتنيك 

  .دنبال خواهد داشت
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