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 مقذمه

مطالعات دریاچه ارومیه در پژوهشکده  4991بهمن سال  6صبح  9نقد و بررسی روند احیای دریاچه ارومیه در ساعت  سمینار

افزایی در همارزیابی طرح های اجراء شده جهت احیاء دریاچه ارومیه و آیی با هدف در شهر ارومیه برگزار شد. این گردهم

های پایش و ستاد احیاء برگزار شد. این جلسه با تالوت قرآن و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران اطالعات و تحقیقات تیم

ادامه پیدا کرد. و جناب آقای دکتر تجریشی  رئیس دانشگاه ارومیه  رحیم حب نقیدکتر جناب آقای شروع شده و با سخنرانی 

رد وضعیت در مو کامران زینال زادهدکتر  در ادامه سمینار ریاست پژوهشکده

های در نظر گرفته شده برای احیای دریاچه ارومیه فعلی دریاچه و پروژه

های خود را در های پایش تحقیقات و یافتهتیم توضیحات کلی دادند. نماینده

مسعود تجریشی مدیر دکتر محمدهایی ارائه کرده و در نهایت قالب سمینار

در مورد موضوعات مطرح شده بحث  عیسی کالنتری دبیر احیای دریاچه ارومیهریزی و تلفیق ستاد احیاء و دکتر دفتر برنامه

                        شود.آیی پرداخته میکرده و نظرات خود را بیان نمودند. در ادامه به جزئیات مطالب مطرح شده در گردهم

ن درآمدهای خوبی داشت گفت: از طریق این توادانشگاه ارومیه در این نشست با بیان اینکه از دریاچه ارومیه می یاستر

های پوستی استفاده کرد و مطالعاتی بر روی آن انجام برای درمان بیماری دریاچه را احیا کرد و از لجن دریاچه میتوان درآمد

راکز داد و لجن را به کودهای بیولوژیکی تبدیل کرد و در صنعت کشاورزی مورد استفاده قرار داد که این کار بر عهده م

سال است که در دانشگاه ارومیه ایجاد شده است و محققان از  ۲پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه  پژوهشی است.

افتتاح شده  4911هیئت علمی دارد و در سال  ۲۵۲دهند و این مجموعه بیش از تمامی وجوه دریاچه را مورد مطالعه قرار می

گیری از ظرفیت سازی احیای دریاچه ارومیه نیازمند بهرهبا بیان اینکه علمیوی  سال قدمت دارد. ۵۲است و بیش از 

های بومی منطقه است اضافه کرد: با وجود بودجه کم دولت برای رفع کم آبی دریاچه ارومیه نهایت تالش خود را دانشگاه

اند و اعتبارات مالی و بودجه از طرف ههای احیای دریاچه ارومیه از دو سال پیش شروع به کار کردکند و ستاد و کارگروهمی

 دولت تأمین شده است.

 

 



 

2 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ردیاهچ ارومیهگزارش سمینار نقد و ربرسی روند احیای 

 بابک محمودی

 

 .رومیه در ارائه خود به مطالب زیر پرداختندریاست پژوهشکده مطالعات دریاچه ا زادهزینال کامران دکتر

توجه یا ها، عدم سوء مدیریت، عدم تعامل بین سازمان افت شدید سطح آب زیرزمینی و سطح آب دریاچه ارومیه نشان دهنده

و بنا به ایم. توان گفت که در بدترین شرایط از نظر آب قرار گرفتهآگاهی و تخصص در حوضه آبریز است. در حال حاضر می

 . باشیمورشکستگی آب می در شرایطهای نیرو و جهاد کشاورزی مقامات ارشد وزارتبیان 

ها موجب روبرو شدن با یک عالوه بر نشست دشتدانیم که خشک شد دریاچه ارومیه و کاهش سطح ایستابی در حوضه می

-مانده کوداز فلزات سنگین و انواع باقی هاییبستر خشک دریاچه شده است، که نمک بسیار زیادی دارد و به شدت با آالینده

دارد که ها را داراست. جای تأمل های شیمیایی مواجه هستیم، به طوری که این بستر پتانسیل زیادی برای ایجاد ریزگرد

 محیطی خشک شدن دریاچه صورت نگرفته است.های زیستهنوز یک مطالعه جامع در مورد پیامد

 

 زاده ریاست پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیهدکتر کامران زینال: 4 شکل
  های منطقهکجا بوده است و دانشگاهسوالی که بایستی به آن پاسخ داده شود، این است که، جایگاه جامعه دانشگاهی در 

 اند؟ بحران دریاچه چکار کرده

-دهد که روند تغییرات دریاچه ارومیه شبیههای ارشد و دکتری و مقاالت چاپ شده، نشان میها قبل بسیاری از رسالهاز سال

هایی را به دنبال خواهد پیامدسازی شده و نشان داده شده است که شرایط آب منطقه به چه صورتی است و این شرایط چه 

ها شده و همچون گذشته هیچ توجه خاصی به این تحقیقات صورت خانهداشت. اما متأسفانه جایگاه این تحقیقات کتاب

 نگرفته است.
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المللی با بینمتعدد های دانشگاه ارومیه هم به عنوان یک دانشگاه جامع و تخصصی که در منطقه حضور دارد، کنفرانس 

ها فعال بوده است. اگر خروجی این کنفرانسپژوهش و تحقیقات دانشمندان داخلی و خارجی برگزار کرده و در زمینه حضور 

هایی برای حل مشکل ارائه گردیده است. کارهایی در این مورد صورت گرفته و راهبحث را مطالعه کنیم، گواه بر این است که

های های منطقه است، سمینارهای علمی باال که در دانشگاه ارومیه و دانشگاهپژوهشکده دریاچه ارومیه به پشتوانه ظرفیت

 است.  نمودهها برگزار محیطی ، کنترل منابع آب و ریزگردهای زیستمتعدد، از قبیل استحصال نمک، بحث

است و وجود داشتن ، مشکل اصلی دریاچه ارومیه مسئله توسعه ناپایدار کشاورزی یده استدگربا توجه به این که اعالم 

 های کشاورزی کشور استگذار تأسیس دیگر دانشکدهترین دانشکده کشاورزی کشور در ارومیه، که خود پایهقدیمی

 های مربوطه و دانشگاه ارومیه وجود داشته باشد.،امید است که تعامل بهتر و بیشتری بین سازمان

هوری روی مسئله دریاچه ارومیه تمرکز کرده و قول دادند که وقتی دولت تدبیر و امید روی کار آمد، ریاست محترم جم

 دریاچه ارومیه ساماندهی و احیاء خواهد شد. اگر منصفانه قضاوت کنیم دولت همه تالش خود را با وجود مشکالت بسیار زیاد

دکتر عیسی کالنتری آقای های مختلف، به کار گرفتند. برای این منظور کارگروهی با مدیریت از نظر تأمین بودجه و بحث

های فراوان نقشه شریف تهران واگذار شد. این ستاد با تالشتشکیل شد و مدیریت علمی این کار عظیم به دانشگاه صنعتی

ساله برای احیاء دریاچه ترسیم کردند که دارای سه مرحله تثبیت، احیاء و احیاء نهایی بود. بر طبق این نقشه راه  4۲راه 

 میزان تبخیردر نظر گرفتن و  هارهاسازی آب از سد ،در آب کشاورزی  %1۲جویی ها، صرفهی رودخانههاورودی درصورتیکه

به تراز اکولوژیک رساند و دریاچه را احیاء نمود. اما اطالعات  بتوان سطح آب دریاچه ارومیه را میگرددبینی ، پیشواقعی

برای  را با شیب کمتر نسبت به گذشته حفظ کرده است. دهد که سطح آب دریاچه روند نزولی خودسازمان آب نشان می

توان برای کل ها و آنچه اتفاق افتاده است، وجود دارد. اما در این مدت کم نمیبینیمرحله اول احیاء فاصله زیادی بین پیش

 سیار پیچیده است.دانیم که دریاچه ارومیه دریک دوره بسیار طوالنی خشک شده است و مسئله بدوره احیاء قضاوت کرد. می

تشکیل شود، این است که آیا ما به  "نقد و بررسی روند احیاء دریاچه ارومیه"آیی سواالت کلیدی که باعث شده است گردهم

ایم؟ آیا همه مصوبات درست هستند؟ آیا این مصوبات به درستی اجرا درستی در مسیر روند احیاء دریاچه ارومیه قرار گرفته

 شوند؟می
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هایی تخصصی پایش در استان آذربایجان غربی بتوانند آیی این است که گروهموارد ذکر شده، هدف دیگر گردهمعالوه بر 

  ها و نتایج خود را در اختیار ستاد احیا قرار داده و تأثیری مثبت در روند احیاء بگذارند.یافته

شد که فیزیک مسئله به درستی شناسایی نشده ها شاید این موضوع باها و واقعیتبینیترین دلیل اختالف بین پیشمهم

  است. 

توان ادعاء ها و سطح و حجم دریاچه، مییکی از نکات مهم که بایستی به آن دقت شود این است که با توجه به آمار ورودی

کف دریاچه به بینی شده است. در اثر رسوبگذاری صورت گرفته، کرد که مقادیر تبخیر از سطح دریاچه باالتر از مقادیر پیش

شود آب رها شده در کف دریاچه با عمق کم به سرعت پخش شده و توان سطح صاف تبدیل شده که این مورد باعث می

ای تبخیر دریاچه افزایش یابد. بایستی در مسئله احیاء دریاچه، به تغییرات کیفیت آب، تغییرات بستر و عمق دریاچه توجه ویژه

 شود. 

است که با وجود داشگاه ارومیه در مجاور دریاچه ارومیه و حضور در منطقه بحران و شناخت بیشتر یکی از مباحث اصلی این 

 های علمی مربوطه شود.از هر سازمان و شخص دیگری چرا نباید وارد روند احیاء و بحثو بهتر حوضه آبریز 

ار شود و افراد زلسات در منطقه بحران برگتواند مفید باشد. بایستی جهای پایش در تهران نمیحضور موردی افراد عضو تیم

متخصص برای تکمیل و تقویت این جلسات به منطقه بحران بیایند، یعنی مدیریت علمی بحران به مرکز و منطقه بحران 

 توان این ادعاء را کرد. آورده شود. حداقل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به وجود دانشگاه ارومیه می

 بخش است 1دارای تیم پایش 

 کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی 

 سازه و رودخانه 

 کمیته منابع آب 

  اکولوژی دریاچهبررسی 

 در زیر به بررسی هر بخش پرداخته شده است.
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 بحث کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی -4

ارائه  را زیر مطالب"  بخش کشاورزی کنترل و کاهش مصرف آب در" آقای دکتر سینا بشارت بعنوان مدیر تیمدر ادامه 

 کردند.

ها و پخش شدن آنها در کل سطح مصوبات بخش آب کشاورزی بسیار گسترده بوده است. یکی از مشکالت گستردگی کار

 حوضه بوده است که باعث شده است عمل پایش به سختی انجام گردد.

های های آبیاری بارانی، قطره ای و ایجاد شبکهاجرای سیستم : مصوبات در بخش کاهش مصرف آب کشاورزی عبارتند از

 فرعی

با صرفه جویی  4991مکعب آب در سال مترمیلیون ۲۲2با توجه به انتظاراتی که وجود داشت قرار بود طبق برنامه ستاد احیاء 

ین هدف محقق شود، اما ها صورت گرفت که ادرصدی در مصرف آب کشاورزی، وارد دریاچه ارومیه گردد. خیلی تالش 1۲

های بسیار زیادی اند به این هدف و عدد بیان شده برسند. رسیدن به این اعداد نیاز به تالشرسد که نتوانستهبه نظر می

بینی شده های بعد عدد ذکر شده بزرگتر نیز پیشوار بود که در آینده این هدف محقق گردد. برای سالتوان امیدداشته و می

 رسد نیاز است مصوبات اصالح و بازنگری شوند.به شرایط حاضر به نظر میکه با توجه 

 

 بحث کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی: دکتر سینا بشارت نماینده تیم پایش 3 شکل
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باشند. میتوان ادعا کرد های آبیاری و زهکشی مهمترین بخش میمطابق اولویت بندی صورت گرفته توسط تیم پایش، شبکه

بخش بوده است. همچنین اثر %99بی اثر و فقط  %۲9خارج از حوضه،  %93های صورت گرفته در این بخش که از فعالیت

های فرعی بایستی افزایش پیدا کند. سرعت اجرای شبکه بخش نیستند.ها کنار گذاشته شود چون اثرمالکیبایستی خرده

  های آبیاری و زهکشی به سرعت مدرن شوند تا بتوان اثر بخشی آنها را دید. رود که شبکهانتظار می

فشار در طوالنی مدت اثر بخش خواهند بود اما با این روند فعلی های آبیاری تحتطبق نظر تیم پایش اجرای درست سیستم

فشار اجرا شده است اما بیاری تحتهکتار آ 96۲۲۲به هیچ عنوان تأثیر معناداری بر احیاء نخواهد داشت. تا به حال حدود 

 ها وجود ندارد. هیچ اطالعاتی از نظر میزان راندمان این طرح

 حجم آب ذخیره شده آیا به سمت دریاچه رفته و ذخیره شده است؟ 

 های حجمی موجب توسعه گردیده است.نبود کنتور 

 ها صورت نگرفته است.اولویت دهی در طرح 

 جغرافیای طرح بایستی کوچک شود. 

 های آبیاری اصالح شوند.تغییرات اقلیم موجب افزایش سرعت باد شده که بایستی سیستم 

  پراکندگی زیاد در تصویب و اجرای مصوبات در ستاد احیاء در بخش آب کشاورزی باعث شده است روند نامطلوب
 بخشی الزم در دو سال اخیر مالحظه نگردد.حاصل شده و اثر

نکردن به آبیاری سطحی در منطقه است. آبیاری سطحی در دنیا یک علم محسوب می شود که از دیگر مسائل مهم توجه 

-آبیاری منطقه به صورت سطحی صورت می %33گردد، در حالی که حدود در کشور ما نه اجراء، نه اصالح و نه پیگیری می

 شوند؟های کشاورزی مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار گیرد. آیا درست است که همه زمین

 پیشهادات

 سطحی مدنظر قرار گیرد.ای سطحی و زیرآبیاری تحت فشار قطره 

 تواند یکواختی و راندمان آن از آبیاری تحت فشار بیشتر شود.به آبیاری سطحی توجه شود.اگر خوب اجرا شود می 

 های سطحی و زیرزمینیسرعت بخشیدن به کنترل آب 

 تحویل حجمی آب 

 جلوگیری از توسعه اراضی 
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 های فرعی آبیاری و زهکشیهای محدوده شبکهسواالت و چالش

 گرفت، بعد از اجرای طرح نیز تحویل میهمان مقدار آب که قبل از اجرای آبیاری تحت فشار کشاورز تحویل می-

 گردد.ایجاد می "فایده اجرای طرح چیست؟"گیرد. در اینجا سوال  
 برداری های بهرهعدم توجه به نظام 
 کشاورزیهای آب و جهادی بین سازمانعدم هماهنگ 
 هاها در تصویب طرحعدم توجه به زیرساخت 

 شودهای آب کشاورزی پیشنهاد میجهت ساماندهی طرح

 گیری گردد.های آبیاری نوین، میزان و محل مصرف آب موجود اندازهدر طراحی و قبل از اجرای سیستم 
 محل ورود آب به دریاچه از بخش آب کشاورزی مشخص  جویی دقیق محاسبه گردیده و تکلیف ومقدار صرفه

 گردد.
 .الگوی کشت رعایت گردد 
 های پایاب بسیار باالست، اما بایستی سرعت اجرای آنها بسیار زیاد شود.بخشی طرحاثر 
 برداریهای بهرهتوجه به نظام 

 همچنین بایستی به موارد زیر توجه گردد:

 لزوم حمایت بیشتر از تیم پایش 
  ها و جلسات ستاددعوت و حضور فعال تیم پایش در جلسات تخصصی سازمانلزوم 
 .به علت توجه نداشتن به گزارشات تیم پایش در دوره قبل تغییرات مورد انتظار در مصوبات صورت نگرفته است 
 توجه کردن به پتانسیل بسیار باال دانشگاه ارومیه 

 های ارائه شده عبارتست از:راهکار

 بخشی دقیق قبل از اجرا تحلیل اثریابی و مکان 
 هابندی طرحاولویت 
 برداریهای بهرهایجاد نظام 
 گشا باشد.تواند راههای انتقال آب با اجرای آبیاری سطحی در منطقه که میتلفیق پروژه 
 کشتکاهش سطح زیر 
 بخشهای اثرهای احیاء و پایش و انتخاب طرحمحدود نمودن جغرافیای طرح 
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 رودخانه سازه و -3

 .کردند ارائه را زیر مطالب " رودخانه و سازه "تیم مدیر بعنوان حجت احمدی دکتر آقای ادامه در

تثبیت  ها برای دو سال دورهترین پروژهها به پیکره آبی دریاچه ارومیه، جزء کلیدیها تحت عنوان انتقال آب رودخانهپروژه

های اجرایی منطقه را اثبات کرد، کاران، مهندسان و سازمانپیمان مندیتوان شدههای انجام . پروژهه استدر نظر گرفته شد

 .نمایندهای سخت اجرا در شرایطو در مدت زمان کوتاه  ومیهرابرای احیاء دریاچه  را شده مصوب یتوانند هر پروژهکه می

های سد بوکان، اصالح بند انحرافی ، اصالح دریچهشامل غربیهای استان آذربایجانبه عنوان سرمایههای پروژهاین 

و همچنین الیروبی ای از رودخانه زاب توسط کانال جلدیان تکمیل سد سیلوه و انتقال آب بین حوضه ،MCنوروزلو و کانال 

 های پتانسیل از بتوان کهمصوب شده  هدف این با واقع در پروژه های مذکور .می باشدهای جنوب استان و اتصال رودخانه

 گردد. استفاده ارومیه دریاچه اصلی پیکره به آب رساندن و آب سطح آمدن باال در تسریع برای موجود

 ها که برای سه سال متمادیجایگاه موارد ذکر شده بیشتر مربوط به دوره تثبیت است، مخصوصاً بحث رهاسازی آب از سد

شده برنامه ریزی نها سد به بعد درخصوص رهاسازی از 499۵سال  ازدر نظر گرفته شده است، که  499۵تا  4999از سال 

 است. 

حجم آب رها شده به  افزایشهدف  با اصلی پیکره با رودخانه مصبی کیلومتر 3۲توجه به فاصله کاظمی با پروژه سد شهید

-شهیدهای سد برای تحقق این هدف دریچه است. تعریف شد دریاچه سمت به های باالدبی وهای بزرگ صورت سیالب

دو رهاسازی آب  برنامه ارائه شده از جانب ستاد احیاءتغییر داده شد. در طی  ،سال پیش نصب شده ۵۲کاظمی که حدود 

مکعب آب رها شده مترمیلیون 64بوده است. حدود  4991آبان سال  46آبان تا  ۲انجام گرفته است. دوره اولین رهاسازی از 

دی با  ۲2شروع مرحله دوم رهاسازی از  ب آن از سد ساروق صورت گرفته است.مکعمترمیلیون 44گزارش شده است که، 

ثانیه بوده است که هنوز هم ادامه دارد. نکته قابل ذکر این است که، مرحله دوم رهاسازی که اتفاق برمترمکعب 2۲دبی 

رها شده وجود داشت که بتواند خود  روز بوده است که، باعث شده است، انتظاری که از آب ۲۲افتاد، فاصله دو دوره حدوداً 

شود، برساند، محقق نشد. به همین دلیل انتقاداتی به این را به پیکره اصلی آبی که در بخش شمالی دریاچه را شامل می

 طرح و نحوه اجرای آن وارد است.
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 افتد؟رهاسازی منقطع با فاصله با فاصله زمانی برچه اصولی اتفاق می 
  ای شد.میسر بود، چرا نیاز به تعریف چنین پروژههای فعلی با دریچهاگر امکان رهاسازی آب 
 برداری سد درحال بهره ۵9ها به چه صورتی خواهد بود؟ در حوضه دریاچه ارومیه حدود رهاسازی آب از سایر سد

 شود؟شود اسم یک یا دو سد به میان آورده میسازی آب میوجود دارد، چرا زمانی که صحبت از رها

 

 

 سازه و رودخانه: دکتر حجت احمدی نماینده تیم پایش 9 شکل

ای که عمر زیادی از آن گذشته است و نیاز به بازسازی دارد. اما تنها پروژه بعدی اصالح و مرمت بند نوروزلو بود، سازه

گیری این بود که بتوان یک سیستم اندازهتوانست در بخش مدیریت آب ورودی به دریاچه کمک کننده باشد، بخشی که می

های باالدست مدیریت مناسب سرریز بند نوروزلو نصب کرد، تا بتوان بر میزان آب رها شده از سد بوکان و سد روی تاج

تواند این مقدار آب رها شده است، ولی هیچ مرجعی نمی Xشود که گردد که اعالم میداشت. در گزارشات مشاهده می

 مسئله را تأیید کند. 

های مجاور، با انتقال آب از حوضهپروژه بعدی انتقال آب از سد سیلوه است. به خاطر مصرف باالی آب در حوضه، نیاز به 

مکعب مترمیلیون 49۲های ستاد بینیرفت طبق پیشاینکه منتقدان زیادی هم دارد، ناچاراً بایستی صورت بگیرد. انتظار می

این امر  499۵آب از طریق این پروژه به دریاچه رسانده شود. ولی با توجه به شرایط موجود امکان دارد که تا پایان سال 

شود، به دلیل اینکه انتقال آب طبق اصول بایستی به ای توسعه اراضی دیده میحوضه ندر انتقال آب بیمحقق نشود. 

گردد که بستری گیرد و باعث میر این پروژه انتقال با کانال باز صورت میصورت سرپوشیده صورت گیرد، در حالی که د

  49۲پی حجم آب درسال پی ۵که برای  می رودمجاز و توسعه ناپایدار کشاورزی مهیاء شود. انتظار برای برداشت غیر
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گردد که نگران ه مشاهده میمکعب بمترمیلیون 9۵مکعب به دریاچه تحویل داده شود، ولی در گزارشات رقم مترمیلیون

 برداری نرسیده است.کننده است و نکته آخر این است که کانال ذکر شده هنوز به مرحله بهره

آورد دریاچه ارومیه از طریق این دو   %6۲رود بود که بیش از رود و سیمینهمهم، اتصال زرینه های بسیاریکی از پروژه

رهای کاهای سازمان آب، مشاورین و پیمانتوانمندی کهگردد. پروژه ذکر شده یک پروژه بسیار خوبی بود رودخانه انجام می

ای نبود. ولی در اجرای این پروژه کیلومتر اجرای مسیر در بستر سخت کار ساده ۲1منطقه را کامالً اثبات کرد. حدود 

سال تعریف  9در طول که هایی است آشیل تمام پروژهپاشنهژه توان گفت که این پرویکسری تغییراتی داده شد. در واقع می

-رود به سمت بخشخواهد آب را به پهنه آبی دریاچه برساند. انحراف آب رودخانه زرینهشده است. این قسمت است که می

د، توسط یک سازه ها را تجمیع کند و انتقال آب متمرکز وجود داشته باشهای غربی دریاچه که بتواند جریان سایر رودخانه

-پالگ در نظر گرفته شده بود. ولی به هر دلیلی عدم وجود این سازه باعث شده است که جریان آبی که از سد شهیدفیوز

کند و بخشی یک بخش جریان طبیعی رودخانه را دنبال میشود در نقطه عدم وجو فیوزپالگ تقسیم شده و کاظمی رها می

گردد. این مطلب این جریان در نهایت در خود بستر دریاچه ارومیه به دو شاخه تقسیم میگردد. وارد کانال احداث شده می

 ها صورت نگرفته است. دهد که بررسی علمی کافی روی این پروژهنشان می

طالب اند اهداف مورد نظر را تأمین کنند. سند ماند اما نتوانستهکه نکات قوت خیلی زیادی داشتههای تعریف شده با اینطرح

توان اظهار کرد که االن این بیان شده وضعیت دریاچه هست که امسال بدتر از سال قبل است. البته بایستی گفت که نمی

 وضعیت االن بهتر بود یا بدتر، ولی در کل به اهداف در نظر گرفته شده نرسیدیم.ها وجود نداشت پروژه

 پیشنهادات

 های الزم صورت بگیرد.رت همزمان و با هماهنگیهای استان به صورهاسازی صورت گرفته از سد 

  هم وجود داشته باشد و رهاسازی از سدهای دیگر حوضه هم صورت گیرد. 499۵برنامه رهاسازی آب بعد از سال 

 ای نباشد.رانی آب به صورت کامل اجرا شود )اجرای قانون( و به صورت سلیقهحکم 

 به مرحله اجرا کارایی آنها کامالً تأیید گردد.ها بایستی بر مبنای پشتوانه علمی باشد و قبل از رسیدن تمامی طرح 
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 کمیته منابع آب -9

و همکارانشان آقایان دکتر هیراد عبقری و دکتر اکبر  " آب منابع کمیته "تیم مدیر بعنوان بهزاد حصاری دکتر آقای ادامه در

 .کردند ارائه را زیر مطالبشیرزاد 

های پروژه مربوط به کمیته منابع آب بوده است که با اکثر دستگاه 4۲تعریف شده بود،  4999پروژه که در سال  ۲۲از 

بخشی و های تعادلهایی اجرا شده است. پروژهکشاورزی پروژهفاظالب و جهادای، آبمنطقهزیست،  آباجرایی نظیر محیط

و فاضالب مربوط به اداره کل آب و فاضالب شهری، تهیه  ای، مطالعات آبآب منطقه های آبیاری مربوط بهمطالعات شبکه

 کشاورزی و سطوح آبگیر مربوط به اداره کل محیط زیست.های کاداستر مربوط به جهادنقشه

بر احیاء دریاچه اولین پروژه، پروژه طراحی و اجرای سطوح آبگیر در جزیره آرزو و کبودان بوده است. این پروژه اثر مستقیمی 

 ها مطرح است.، ولی برای بحث خروج حیاط وحش و تأمین نیاز آننداشته است

ها بوده بنای سایر طرحهای ثبتی و ممیزی شده که زیرهای کاداستر، نقشهپروژه بعدی مربوط به جهاد کشاورزی تهیه نقشه

تهیه نقشه کاداستر دریاچه ارومیه برای بهبود شته است. رود سهم زیادی در بحث احیاء دریاچه دااست، به خاطر اینکه زرینه

 3۵در راستای موضوع تهیه نقشه کاداستر بیش از  .های ستاد احیا باید در اولویت اقدامات عملیاتی قرار گیردبرنامه ریزی

درصدی داشته و تا  9۵ هزار هکتار از پایاب بند نوروزلو شهرستان میاندوآب تهیه شده است و این پروژه تا به اینجا پیشرفت

 کنند.مشاور این منطقه را نقشه برداری می 2رسد و پایان ماه جاری به اتمام می

هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی رود بوده است. به خاطر نبود اطالعات کافی و چالشپروژه بعدی مطالعات شبکه زرینه

ای این مباحث را منطقهحوضه در نظر گرفته شده است که سازمان آبپروژه مطالعاتی برای این  6وجود داشته است. تعداد 

 پیگیری و انجام داد.
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 : کمیته منابع آب1 شکل
 های بعدی انجام گرفته عبارتند از:از پروژه

 رودهای آبیاری و زهکشی زرینهبرداری در شبکههای بهرهمطالعات نظام 

  باغاتمطالعات تأمین آب 

 مطالعات طراحی ایستگاه پمپاژ 

 های آبیاری و زهکشیبرداری و نگهداری شبکهنظارت بر فرایند بهره 

 توان به موارد زیر اشاره نمود.از اهداف دنبال شده می

 کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی 

 سازی فرایند توزیع آببهینه 

 های اطالعاتیبحث تدقیق و تشکیل بانک 

بازدید  3۲های اساتید، دانشگاه و دانشگاهیان استفاده شده است و تاکنون این گروه بیش از در این کمیته از تمام ظرفیت

در آنهایت بایستی گفت که با استفاده از  جلسه هماهنگی تشکیل داده است. 2۲جلسه تخصصی و  ۵۲میدانی و بیش از 

های اطالعاتی نخواهیم بود و نیاز به این است که، اطالعات در قالب بانکهای سنتی قادر به مدیریت جوامع بزرگ روش

 های هوشمند آورده شده و مدیریت شوند.در سیستم

 پروژه اصلی است: 1شامل  طرح تعادل بخشی

 های سطحیهای گشت و بازرسی آباکیپ 

 های زیرزمینیهای گشت و بازرسی آباکیپ 
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 دار مجازای برقههای هوشمند بر روی چاهنصب کنتور 

 های دیزلی مجازدار کردن چاهبرق 

 های ارومیه و میاندوآب وظایف زیر را بر عهده دارند.های گشت و بازرسی در شهرستاناکیپ

  حضور دائمی 

 به روز نمودن منابع آمار 

 های غیرمجازشناسایی برداشت 

 های غیر مجازانسداد چاه 

 هاشناسایی منابع تجاوز ب حریم رودخانه 

 های موجود عبارتند از:چالش

 کشد که زمان روز تا دو ماه طول می 1۵اکیپ( کافی نیست. بازدید مجدد از یک محل  1۲ها)حدود تعداد اکیپ
 خیلی زیادی است.

 رسد نیاز به تشکیل های انتظامی و قضایی در برخورد با تخلفات که به نظر میعدم هماهنگی الزم بین دستگاه
 وجود دارد.یگان حفاظت آب 

 رسد کار باید به صورت پیمانکاری انجام شود.عدم تطابق ماهیت اجرائی پروژه با مشاوره که به نظر می 

ها، توقف دستگاه، برچیدن موتور در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حدود ، امحاء، پرکردن چاههادر کل اگر مجموع اخطار

مکعب در مترهزار ۲۲از از عدد ذکر شده است، اگر تخلیه ساالنه هر چاه را  درنظر بگیریم، که عدد واقعی خیلی کمتر 4۲۲۲

مکعب برسیم که عدد قابل توجهی مترمیلیون ۲۲تا  4۲ترین حالت ممکن است به ذخیره آبی نظر بگیریم در خوشبینانه

را دارد. چون جو روانی ایجاد شود. هرچند تیم پایش این طرح را تأیید کرده و حتی پیشنهاد تقویت این طرح محسوب نمی

 مجاز خواهد شد. های غیرشده باعث کاهش مصرف آب و کنترل حفر چاه

ها سهم آب تحویلی یکی از موارد مهم این است که سهم آب تحویلی به دریاچه مشخص نیست و بایستی در قرارداد

قابل توجهی به دریاچه ها رقم شاید این طرحمکعب است. مترمیلیون 4۲۲مشخص گردد. انتظارات کلی در مجموع در حدود 

 تحویل ندهند ولی قطعأ در احیاء منابع آب منطقه نقش موثری خواهند داشت.

-های دیگر نظیر همدان، کردستان و اردبیل همین طرح تعادلنکته دیگری که باید بدان توجه شود این است که استان

تر است بایستی طرح تعادل بخشی با غربی بحرانیایط منطقه آذربایجاناند. چون شربخشی را بهتر از ارومیه اجرا کرده

 ها اجرا شود.سرعت بیشتری نسبت به سایر استان
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های مجاز است. یکی از اهداف مهم این طرح کاهش های هوشمند بر روی چاهطرح بعدی نامبرده شده، طرح نصب کنتور

 مصرف آب با کنترل حجم برداشتی است.

 موجود در طرح عبارتند از:های چالش

  شود که این تخصیص به صورت گردد، پیشنهاد میانجام می ساالنهتخصیص آب به صورت کنتور هوشمند برای
 ماهانه صورت گیرد.

 های دیزلی قابل رصد نیست.برداشت آب توسط پمپ 

 مجاز میکنند.غیر های آبیاری برداشتاند و هم از کانالبسیاری از باغات هم کنتور هوشمند نصب کرده 

  فاصله زیادی وجود دارد. 9۲۲۲کنتور هوشمند نصب شده است که تا تعداد هدف گذاری شده  1۲۲تا  9۲۲کمتر از 

 ها نیاز به واسنجی دارند.کنتور 

 های نامبرده شده وجود ندارد.بندی برای پروژهیابی و اولویتای بر اساس مکانگونه برنامههیچ 

 گردد، که مکعب آب ذخیره میمترمیلیون 9۲کنتور نصب شوند مقدار  9۲۲۲حالت ممکن اگر هر ترین در خوشبینانه
 و ارتباط آبخوان اثبات نشده است.  ها با رودخانهساز و کار انتقال این حجم آب، نزدیکی محل اجرای پروژه

د است. در این راستا سه طرح تعریف های فاضالب حوضه آبریز بوخانهآب تصفیهیکی از مصوبات ستاد احیاء انتقال پس

 شده است که عبارتند از:

 طرح فاضالب شهر ارومیه 

 دژطرح فاضالب شهر شاهین 

 طرح فاضالب شهرک گلمان ارومیه 

 مکعب پساب وارد دریاچه ارومیه شود.مترمیلیون 4۲۲قرار است   4992براساس نقشه راه ستاد بایستی در سال 

درصد تاخیر در پیشرفت فیزیکی هستند. اگر قرار است با این  9۲و  41، ۲۲شده به ترتیب دارای های نامبرده طبق آمار طرح

 ها پیشرفت کنند قطعاً به هدف مورد نظر نخواهیم رسید. سرعت طرح

 های موجود عبارتند از:چالش

 آب صورت ی از پسبردارای در مورد نحوه بهرهها تعیین تکلیف نشده است و مطالعهخانهآب خروجی تصفیهپس
 نگرفته است.

 آب وجود دارد که حداقل برای دوره مکعب پسمترمیلیون 9۲خانه این شهر در شهر ارومیه در خروجی تصفیه
 تثبیت دریاچه رقم قابل توجهی است که بدون استفاده رها شده است.
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  1۵است بر اساس جمعیت بینی شده آب پیشمکعب پسمترمیلیون ۲.۵برای طرح فاضالب شهرک گلمان حدود 
این  4992. بعید است که تا سال هزار نفر جمعیت در این شهرک ساکن است ۵هزار نفر اما در حال حاضر حدود 

 تعداد جمعیت در شهرک ساکن شوند.

 پیشنهادات

  آب موجود در ارومیه مشخص شود.مکعب پسمترمیلیون 9۲تکلیف 

 گردد. های دیگر مشخصصبرداری تصفیخانهنحوه بهره 

 محیط زیست -1

 .کردند ارائه را زیر مطالب " زیست محیط "تیم مدیر بعنوان ناصر آق دکتر آقای ادامه در

گاه زیست کره در یونسکو ای برخوردار است و ذخیرهالمللی و اکوسیستم جانوری از اهمیت ویژهدریاچه ارومیه از منظر بین

روند و اثرات حاصله از آن کل اگر دریاچه ارومیه خشک شود تمامی حیوانات و گیاهان دریاچه از بین می .ثبت شده است

 کند.جامعه را متأثر می

شود و اگر به خوبی کار نشود تا پایان شهریور ماه سال ها و عدم کارایی مسئوالن، دریاچه احیا نمیبا نادیده گرفتن واقعیت

 جز یک منطقه کوچک در شمال دریاچه چیز از این پارک ملی باقی نخواهد ماند. 9۵

شوند شناسایی میه شناسایی میارو دریاچه پیرامون در ویژه به غربی آذربایجان استان هایدشت در ریزگرد تولید هایکانون 

میان عملیات کاشت گز در دشت سردشت  های تولید ریزگرد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شروع شده است و در اینکانون

 ه است.رو شدبا شکست روبه

 

 نماینده تیم پایش اکولوژی دریاچه ارومیه ناصر آق : دکتر5شکل 
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 ریزگرد تولیددر منطقه سپرغان هم به علت شوری خاک، کاشت درخت گز خوب نبود گر چه این منطقه به عنوان منطقه 

 با گز کاشت بازهم خاک بودن رسی و زیرزمینی هایآب شوری سبب به نیز میاندوآب منطقه در و شودنمی محسوب

 شده است. روروبه شکست

کار گرفته شده برای تثبیت ریزگرد به انضمام انتخاب اشتباه گیاهان و بدون مطالعه کردن بر روی شرایط سبب های بهشیوه

توان در همه جا این به خوبی آزمایش شده و با موفقیت همراه بوده است و میشکست این طرح شد ولی عملیات قرق 

 عملیات را انجام داد.

 در ادامه :

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در این نشست با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه االن همانند فرد اورژانسی و تصادفی بوده 

 بندند تا بعداً راه چاره را پیدا کنند.های او را میهای دیگر اول رگتوجه به بیماریکه شاهرگش پاره شده است، افزود: بدون 

عیسی کالنتری با بیان اینکه بهینه سازی مصرف آب تنها راهکار احیای دریاچه ارومیه است، اظهارداشت: در حال حاضر آبی 

درصد از استاندارد معمول بیشتر است باید در این زمینه بیش از  1۵شود که در کشاورزی برای آبیاری اراضی استفاده می

 پیش صرفه جویی کرد.

آبی مواجه نشده است که در عرض چند روز مشکالت رو به راه شود و این وی با بیان اینکه دریاچه در عرض چند روز با بی

برند و همه کشور از مشکل کم آبی رنج می خواهد تا بتوانیم بر مشکالت پیروز شویم، گفت:مشکل یک فرآیند طوالنی می

 مشکل تنها منطقه دریاچه ارومیه نیست.

 

 : نمایندگان ستاد احیا و ریاست دانشگاه ارومیه6شکل 
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ریزگردها کالنتری افزود: مشکل کم آبی در استان آذربایجان غربی نسبت به مناطق دیگر در شرایط بهتری قرار دارد و چون 

آبی این منطقه را در اولویت قرار داده است و این در و غبارهای دریاچه ارومیه وجود دارد ریاست جمهوری حل مشکل بی

 شرایطی است که دولت با کسری بودجه در پایان سال و کمبود بودجه مواجه است.

کرد چیزی در حال انجام نبوده است و سازمان دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد: وقتی ستاد احیا شروع به کار 

 شناسی اعالم کرد که وضع موجود دریاچه اگر از بین برود قابل احیا نیست و مسئول این مشکالت این سازمان است.زمین

هزار هکتار از اراضی دشت زرینه رود  ۵۲مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست گفت: 

شد ولی این مصوبه با رفت و خسارت ناشی از آن به صاحبان اراضی از طرف دولت داده میباید به زیر کشت میامسال ن

 مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و دولت و ریاست جمهوری مصوبه را از برنامه دولت حذف کردند.

د خشکی آب بیش از پیش شود و پیش هزار هکتار از اراضی دشت زرینه رود سبب ش ۵۲وی اظهار داشت: زیر کشت رفتن 

میلیون  ۵۲۲با شکست مواجه شد و این امر سبب شد  99میلیون مترمکعب آب مصرفی سال  ۵۲۲ها برای جبران بینی

 مترمکعب دیگر برای آبیاری این اراضی استفاده شود.

استاد با  ۲6کرد و االن در دانشگاه ارومیه  دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: باید از اساتید با مدارج علمی باال استفاده

های دیگر فقط هشت نفر با مدرک دکتری هستند و دانشگاه ارومیه مدرک دکترای مرتبط حاضرند در حالی که در دانشگاه

 باید این فرصت را غنیمت بشمارد و از تجربه این افراد استفاده کند.


