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بهها هؤ فههاهای هههورد بنر هه بههن و هها
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هقدها
کمبود آب و استفاده ناصحیح آن به دلیل افزایش صنعتی شدن و شهرنشینی و افزایش تقاضا برای زمینهای کشاورزی
و فرآوردههای جنگلی در ارتباط است .)Hans:2001,5( .ایران به سبب خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی خاص ،با
بارندگی کمتر از یکسوم متوسط جهانی و تبخیر بیش از سه برابر متوسط جهانی ،در شرایطی قرار گرفته است که
بیشتر سالها در معرض کمبود آب میباشد (کردوانی .)640:9624 ،دریاچه ارومیه به دلیل ویژگیهای طبیعی و
اکولوژیکی منحصر به فرد ،از سال  ،9623پارک ملی مطرح شد .تاالبها ،مانَکها و مناطق حفاظتشده بخشی از
مهمترین اکوسیستمهای کره زمین به شمار میروند ،این مناطق نواحی امن برای حیاط وحش محسوب میشوند و
یکی از بزرگترین زیستگاههای طبیعی آرتیمیا در دنیا است ). (Abatzopoulos and Others, 2006,443

از نظرررر بیولررروژیکی دریاچررره ارومیررره یکررری از جالررربترین زیسرررتگاههای جهررران اسرررت .موجرررودات زنرررده
در آب ایرررن دریاچررره ،شرررامل جلبکهرررا ،باکتریهرررا ،و نررروعی سرررخت پوسرررت بررره نرررام آرتمیرررا میباشرررد .از
لحرررار ترکیبرررات و تررر مین نیازهرررای یرررذایی ،تمرررامی اسررریدهای آمینررره اصرررلی در آرتمیرررا موجرررود بررروده و
مقررردار پرررروتئین ،چربررری و هیررردراتهای کرررربن بررره ترتیرررب  %97،%37و  %3وزن خشرررک آن بررررآورد شرررده
اسررت .ایررن نکترره مؤیررد ارزش یررذایی برراالی آن اسررت (جررابر .)9624،0 ،وسررعت دریاچرره ارومیرره مترر ر از
عوامررل طبیعرری و انسررانی اسررت کرره روزبررهروز رو برره کرراهش اسررت و چناندرره رونررد موجررود ادامرره یابررد
دریاچررره خواهرررد خشرررکید و پیامررردهای فاجعررره بررراری بررره دمبرررال خواهرررد داشرررت( .کاویرررانی)991 ،9617 ،
تغییرررر اقلررریم و برررهویژه افرررزایش تبخیرررر در سرررالهای اخیرررر اگرررر چررره خرررود عررراملی در کررراهش ترررراز آب
دریاچررره محسررروب میگرررردد ،امرررا علرررت اصرررلی خشکسرررالی دریاچررره ارومیررره نیسرررت و عامرررل مهرررم در
کاهش تراز آب امروزی دریاچه ارومیه عوامل انسانی میباشد( .لک و همکاران)626 ،9617،
انجرررام پروژههرررای توسرررعهای – اقتصرررادی نظیرررر احررردا بزرگرررراه شرررهید کالنترررری روی دریاچررره
ارومیررره و سررردهای متعررردد مخزنررری روی رودخانرررههای تغذیررره کننرررده آن سررربب خشرررکیدن دریاچررره شرررده
اسررت کرره ایررن پروژههررا مغررایر بررا تعهررد برره اسررتفاده معقررول از دریاچرره و سررایر اصررول و قواعررد عررام حقررو
بینالمللرررری محیطزیسررررت میباشررررد (سررررلیمی .)900 ،9617،مطالعررررات نشرررران میدهررررد کرررره ترررر یرات
فعالیتهررای بشررری بیشررتر از تغییرررات جرروی نظیررر خشکسررالی در خشررک شرردن دریاچرره ارومیرره ترر یر
داشته است ).) Ahadnejad,2010.,6

دریاچررره ارومیررره بزرگتررررین و شرررورترین دریاچررره دارمررری ایرررران و یکررری از بزرگتررررین دریاچرررههای
فررو اشرربا از نمررک دنیررا اسررت کرره از ایررن نظررر بررا دریاچرره بررزرگ نمررک آمریکررا قابلمقایسرره اسررت .هررر
دو دریاچرره در یررک محرریط قررارهای خشررک ،فررو اشرربا از نمررک ،بررا عمررق مشررابه و حرردود  9427متررر
ارتفررا از سررطح آب دریررا و تیرر شررورابهای سرردیم ،کلررر ،سررولفات میباشررند .عررالوه بررر آن رسرروبهررای
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هررر دو آنهررا ،یالبرراً رسرروبهررای درون حوضررهای و پلررت آرتمیررا و هررردو نوسررانهررای ترراریخی یکسررانی
در تراز آب دریاچه داشتهاند ()Keltz, K. and Shahrabi, M, 1986, 130

این پژوهش با رویکرد ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی _ زیستی ،اقتصادی و حکمروایی آب به
بررسی این عوامل پرداخته است و سؤالهای اساسی که در این زمینه مطرح میگردد عبارتند از:
 آیررا بررین تغییرررات عوامررل طبیعرری – (زیسررتمحیطی) و خشررک شرردن دریاچرره ارومیرره رابطررهای وجرروددارد؟
 آیرررا برررین عوامرررل انسرررانی (فعالیتهرررای اقتصرررادی) و خشرررک شررردن دریاچررره ارومیررره رابطرررهای وجررروددارد؟
 آیا بین حکمرانی آب و خشک شدن دریاچه ارومیه رابطهای وجود دارد؟بنرررابراین بررره نظرمررری رسرررد فعالیتهرررای کشررراورزی در ایرررن منطقررره (کشرررت گیاهرررانی کررره بررره آب
بیشتری نیاز دارند نظیر چغندر قند) در کاهش تراز آب دریاچه بیت یر نبوده است.

هبان نظنی
برای درک بهتر بحران زیستمحیطی کنونی دریاچه ارومیه و نقش دخالتهای انسان در آن باید نوسانهای سطح
دریاچه را در دورههای بین یخبندان مورد بررسی قرار داد.
نتایج پژوهشهای پیشین ما و دیگر دانشمندانی که بر روی تغییرات سطح آب دریاچۀ ارومیه کار کردهاند نشان
میدهد که در دورۀ بین یخبندان پیشین ( 967777تا  991777سال پیش) و نیز دورۀ بین یخبندان امروزی موسوم به
هولوسن که در حدود  99777سال پیش آیاز شده است و تا به امروز ادامه دارد ،سطح آب دریاچه نوسانهای اندکی
داشته است .در واقع ،بر پایۀ دادههای بهدستآمده تا امروز ،بهنظر نمیرسد که دریاچۀ ارومیه در دورۀ هولوسن دچار
خشکشدگی کامل شده باشد .)Keltz, K., and Shahrabi, M, 1986, 130( .دالور و همکاران طی پژوهشی به
بررسی ا رات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که تراز دریاچه ارومیه طی
سالهای آینده روند کاهشی را طی خواهد کرد (دالوری .)9616 ،عبداللهی و همکاران نیز به بررسی تغییرات
هیدرولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دهههای اخیر و آ ار آن بر آب دریاچه ارومیه پرداخته و عوامل کاهش آب
دریاچه ارومیه را به دو گروه عوامل سطحی االرضی و تحت االرضی تقسیم کردند .عوامل سطحی بیشترین ت یر را
دارند و عبارت از میزان بارشهای جوی ،تغییرات دبی آب رودخانههای حوضه آبریز دریاچه و تغییرات دمایی در این
حوضه میباشند .همچنین عوامل تحت االرضی نظیر تغییرات رژیم جریان آبهای زیرزمینی ،تغییرات بستر دریاچه
بهواسطه احدا میانگذر دریاچه ،انباشت نمک و تودههای وسیع و ییر قابلنفوذ آن در بستر دریاچه و  ...در تغییر
سطح تراز آب دریاچه مؤ رند (عبدالهی)9621 ،
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حصاری و همکاران نیز به تغییرات سطح دریاچه ارومیه و هم رفتاری آن با تغییرات سطح دریای خزر و دریاچه وان
ترکیه و عوامل آب و هوایی منطقه پرداخته و پرش و اختالف میانگین و میانه از سال  9602به بعد و تصادفی نبودن
روند کاهش سطح دریاچه در سطح معنیداری  9درصد تارید شد .رفتار دریاچه وان و تغییرات سطح آب زیرزمینی تطابق
زیادی با تغییرات سطح آب دریاچه دارد و نشانگر وجود فشار زیاد بر آبهای زیرزمینی منطقه است (حصاری )9621 ،با
محاسبه جریانهای آب ورودی به دریاچه ارومیه در یک دوره آبی  )9621-9617( 21ساله روشنشده است که  14الی
 13درصد این جریانها در فصول ییر زراعی و فقط  2الی  2درصد آن در فصول زراعی وارد دریاچه میشود که از این
مقدار بیش از  07درصد آنها فقط در ماههای فروردین ،اردیبهشت و خرداد همزمان با ذوب شدن برفها در حوضه آبریز،
وارد آن میگردد (احمدی.)9622،62 ،
آب ورودی به دریاچۀ ارومیه ،یا هر دریاچۀ دیگری ،از آب بارندگی ت مین میگردد که به سه گونه وارد دریاچه
میشود :بارش مستقیم به روی سطح دریاچه ،ورود از طریق آبهای سطحی و رودخانهها ،و ورود از طریق آبهای
زیرزمینی و بارش مستقیم ،تنها بخش ناچیزی از سهمیۀ آب دریاچه را شامل میشود و بخش عمدۀ آب دریاچه توسط
آبهای سطحی (رودخانهها) و منابع آب زیرزمینی ت مین میگردد .ساخت بیرویۀ سدها بر مسیر رودخانهها و پمپاژ
بیرویۀ آبهای زیرزمینی در دشتهای اطراف دریاچۀ ارومیه ،آن را از این دو منبع اصلی آب خود محروم کرده و منجر
به خشکشدگی آن گردیده است ).)Sharifi, A., Pourmand, A., Haeri-Ardakani, O, 2013, 48-49

مقرردار آبرری کررره زمررین هماکنررون از طریررق نررزوالت جرروی دریافررت میکنررد ،معررادل همرران مقررداری
اسررت کرره هررزاران سررال پرریش دریافررت میکرررده ابررت اسررت .ولرری توزیررع زمررانی و مکررانی مقرردار آب
تجدیدشررونده کررامالً متغیررر برروده و متناسررب بررا توزیررع جمعیررت و نیازهررای آبرری جوامررع بشررری نیسررت.
آمارهرررا حررراکی از آن اسرررت کررره  04درصرررد جمعیرررت دنیرررا در کشرررورهای آفریقرررایی و آسررریایی متمرکزنرررد در
حرررالی کررره سرررهم ایرررن دو قررراره از منرررابع تجدیدشرررونده آب تنهرررا  20درصرررد اسرررت (رحیمررری .)43 ،9624
سرررازمان ملرررل سرررال  4771را شررررو جدیرررد بینالمللررری بررررای فعالرررت در مرررورد آب عنررروان کررررد ولررری
سرررالهای  4771ترررا  4791را دهررره آب ،برررا شرررعار آب بررررای زنررردگی نامیرررد .فرررو نشررران میدهرررد کررره
بحررران آب بسرریار جرردی اسررت .بررا توجرره برره رشررد جمعیررت ،میررزان مصرررف آب ،کرراهش منررابع آبرری و
موفررق نبررودن در ایجرراد منررابع آبرری جدیررد .اکثررر کشررورهای جهرران دردههررای آینررده بررا بحررران شرردیدتر و
جرردیتر روبرررو خواهنررد شررد امررروزه بحررران جهررانی آب حترری امنیررت جهررانی را تهدیررد میکنررد و مفهرروم
امنیت را دستخوش تغییر کرده است (صادقی .)476 ،9603
ویتفوگل با نقد نظریات محققین چ

معتقد است شکلگیری حکومتهای قدرتمند مرکزی در خاورمیانه با

ناامنیهای و خشکسالیهای این سرزمین کامالً خشک و نیمهخشک در برگرفته است در چنین شرایط جغرافیایی حیاط
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اقتصادی جامعه با ایجاد شبکههای عظیم آبرسانی و توزیع دقیق آب وابسته است .در یک تمدن عقبمانده از نظر فنی،
اقتصادی و اجتماعی تنها یک نظام دولتی بوروکراتیک از عهده اجرای آن بر میآید (.)Wittfogel,1961,109

در خصوص ایران که در کانون خاورمیانه قرار دارد ،سوداگر معتقد است ،در سرزمینهای خشک و نیمهخشک فالت
ایران قبل از شرو کارهای کشاورزی باید کارهای آبرسانی در مقیاس بزرگ صورت میگرفت .آبرسانی در مناطق
خشک و نیمهخشک مستلزم کنترل سیل و ذخیره آن و در نهایت انتقال به مزار کشاورزی است .انجام این امور نیاز به
وجود یک سازمان بزرگ و قدرتمند با مدیریت متمرکز دارد( .سوداگر.)9611 ،
اداره پژوهشهای هواشناسی کاربردی استان آذربایجان یربی ( )9600با اجرای طرح بررسی اطلس بالیای طبیعی
استان آذربایجان یربی ،ضمن مطالعه پدیدههای متئورولوژی منطقه ،به مطالعه منش بارشهای حوضه آبریز دریاچه
ارومیه و ا رات خشکیها در منطقه پرداخته است .زهتابیان ( )9600کاربرد همگنسازی عددی و ییر عددی در برآورد
خشکسالیهای هیدرولوژیک را بهصورت موردی در رابطه با دریاچه نمک ایران بررسی کرده است و ساری ( )9602به
بررسی بارشهای شمال یرب ایران با ت کید بر تحلیل خوشهای پرداخته است .چگونگی روند تحوالت هیدرو گرافی
دریاچه ارومیه با استفاده از پارامترهای قابل ارزیابی سیستم هیدرولوژیکی مشرف بر آن بهویژه پدیدههای
هیدرومتئورولوژی حاکم بر دریاچه توسط قادری ( )9626مورد پژوهش قرار گرفته است .امروزه مسئله بحران آب کانون
توجههای بینالمللی قرار گرفته است .بررسیهای گسترده اخیر در سطح جهانی نشان داده است بحران کنونی آب بحران
حکمروایی آب است که باعث شده کنشگران مختلف در بخش آب از اقتدار الزم برای تصمیمگیری برخوردار نباشند.
پیامد این وضعیت افزایش تضاد و تنش و درگیری است از طرفی این تضادها نیز مانع از حکمروایی خوب خواهند شد
(تاتار.)9612 ،
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شک  :1مدل مفهومی عوامل مؤ ر بر خشکی دریاچه ارومیه مآخذ :نگارندگان
ریش پهیه
روش پژوهش در این مقاله با توجه به مؤلفههایی مورد بررسی بر اساس هدف از نو کاربردی و بر اساس روش و
ماهیت از نو توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روستاهای اطراف دریاچه ارومیه میباشد که
کل جمعیت مورد نظر روستاها است و با توجه به نو  07430نفر بوده؛ حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ( 624نفر)
بهصورت تصادفی ساده از بین مجمو روستاییان محدوده مورد مطالعه برای نمونه انتخاب شدند .روش گردآوری
اطالعات مورد نیاز به دو صورت  )9کتابخانهای  -اسنادی  )4روش میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) انجامشده است
که سؤاالت پرسشنامه بهصورت چند طیفی لیکرت ( 1درجهای) صورت گرفته است .برای پردازش و تجزیه تحلیل
دادههای جمعآوری شده از نرمافزار ( )Excel - GIs -Spssاستفاده شده مقیاسها از آزمون کای اسکورر (خی  )4برای
ا بات فرضیههای و همدنین برای تعین شدت رابطه دو متغیر از آزمون وی کرامر (یعنی بین دو متغیر مستقل و وابسته
رابطه معناداری وجود دارد یا نه؛) استفاده شده است.

هرخیا

عروه ی هو ،ی

دریاچا وریهیا

دریاچه ارومیه به مساحت  19203کیلومترمربع یکی از شش حوضه آبریز اصلی کشور است دریاچهای وسیع با شوری
بین  461تا  419گرم در لیترر در آب بوده است .البته در برخی منابع  427گرم در لیتر نیز گزارششده است که به
مختصات  60درجه تا  62درجه و  91دقیقه عرض شمالی و  21درجه تا  23درجه طول شرقی در شمال یربی ایران و
بین استانهای آذربایجان یربی ( 23درصد)؛ آذربایجان شرقی ( 26درصد) و کردستان ( 99درصد) واقع شده است .این
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دریاچه در پایینترین نقطه حوضه آبریز بستهای با مساحت تقریبی  14777کیلومترمربع ،که قسمتهایی از آن در
استان کردستان واقع شده است ،قرار دارد .طول دریاچه  967کیلومتر تا  923کیلومتر و عرض  91تا  12کیلومتر
میباشد ،ارتفا دریاچه از سطح دریاهای آزاد  9402متر و حجم متوسط آبگیری  64میلیارد مترمکعب که اکوسیستم
دریاچه از سه بخش مختلف (آبی؛ کوهستانی و کوهپایهای و دشتهای مجاور و جزایر داخل دریاچه) تشکیل شده
است .آب دریاچه ارومیه از منابع مختلفی ت مین میگردد .مهمترین رودخانههای حوضه آبریز ارومیه عبارتند از
جیغاتی )زرینهرود (تاتارو) سیمینهرود (سویو بوال چای) مهاباد چای (گادارچای ،باراندوزچای ،شهر چای ،روضه
چای ،نازلو چای ،زوالچای ،تسوج چای ،آجی چای و صوف یدای میباشند (درویشی خاتونی و همکاران)9621 ،
(شکل  4و .) 6

شک  :2موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،جزایر و رودخانههای اصلی آن مآخذ :سالنامه آماری استانداری آذربایجان یربی و
شرقی 9617
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مآخذ :سالنامه آماری استانداری آذربایجان یربی و شرقی 9617

شک  :2موقعیت رودخانههای اصلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

بحث ی یاتداها
جهت ارزیابی ،برنامه احیا دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی _ زیستی ،اقتصادی و حکمروایی آب مورد بررسی قرارگرفته و
نتایج زیر بعد از تجزیهوتحلیل با  spssبهدستآمده است.
جدی  :1قسمت الف) گویههای مربوط به بحران دریاچه ارومیه در ابعاد طبیعی و زیستی
اویاها
شرایط اقلیمی (بارندگی کم)
عدم الیروبی مناسب و مسیر گشایی رودخانهها
شیوههای سنتی آبیاری در زمینه کشاورزی
ناکافی بودن اجرای سیستمهای آبیاری تحتفشار بارانی
عدم توجه کافی به موضو بحران دریاچه ارومیه در
شرایط خشکسالی
افزایش تنشهای زیستمحیطی (نابودی تاالبها و
حیاتوحش)
وجود کشتهای نامناسب کشاورزی و پرآب مصرف (مانند
چغندرقند)
برداشتهای ییرمجاز از آبهای سطحی

هیانا
2
2
2
2

6
2
2
2

غح آ فا
.777
.777
.777
.777

هیان ی
6829
6839
2871
6803

ونحنوا ه،یار
16924.
9894066
9871421
9871372

368090
9908604
4698179
9208019

6829

982217

2

2

.777

4428329

6832

9872199

2

2

.777

4948211

6829

9877042

2

2

.777

9128227

6832

9867220

2

2

.777

128124

df

Chi-Square

مآخذ :نگارندگان

نتایج دادهها گویای یک رابطه معناداری بین بحران دریاچه ارومیه و ابعاد طبیعی و زیستی است ،لذا فرض بر اینکه
ت یر ابعاد طبیعی و زیستمحیطی بر خشکی و بحران دریاچه ت یر مستقیم دارد مورد تارید میباشد (سطح
معناداری .000:و میانگین باالتر از  .6از  )1است.
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جدی  :2قسمت ب ) گویههای مربوط به بحران دریاچه ارومیه در ابعاد اقتصادی
اویاها

هیان ی

بحران دریاچه ارومیه در کاهش فعالیتهای اقتصادی و اشتغال
ارتباط مستقیم تضعیف صنعت گردشگری با بحران دریاچه ارومیه
ضرر و زیان محصوالت کشاورزی و دامداری از خشکی دریاچه ارومیه
مؤ ر بودن عدم تخصیص بهموقع اعتبارات مورد نیاز در تشدید خشکی
دریاچه ارومیه
تضعیف بخش صنایع (صنایع بزرگ ،تبدیلی و دستی)
عدم سرمایهگذاری جهت مرمت و بازسازی ت سیسات آبی در بخش
کشاورزی و صنعتی

ونحنوا ه،یار

هیانا

df

2891
6829
6827

9892167
.12147
9897092

1
2
2

2
2
2

غح

Chi-Square

و فا
.777
.777
.777

6428291
4698137
9378313

6832

9844147

1

2

.777

9768329

6892

9862211

6

2

.777

228467

6823

9841903

2

2

.777

178227

مآخذ :نگارندگان

نتایج دادهها گویای یک رابطه معناداری بین بحران دریاچه ارومیه و ابعاد اقتصادی است ،لذا فرض بر اینکه ت یر ابعاد
اقتصادی بر خشکی و بحران دریاچه ت یر مستقیم دارد مورد تارید میباشد (سطح معناداری .000:و میانگین باالتر از .6
از  )1است.
جدی  :2قسمت ج ) گویه های مربوط به بحران دریاچه ارومیه در ابعاد حکمرانی آب (عملکرد دولت از نگاه مردم)
اویاها

هیان ی

ونحنوا
ه،یار

هیانا

درجا
آ ودی

غح
ه ،ادوری

Chi-Square

مشارکت (پذیرش ذینفعان در امور
سیاستگذاریها ،برنامهریزی ،اجرا و

6809

.041

4

4

.779

14.060a

نظارت)
قانون محوری

6820

.126

9

4

.777

95.60a

کارایی و ا ربخشی

6826

.376

9

4

.777

48.980a

6800

.223

4

2

.777

79.700b

شفافیت (اصالحات و برنامه)

6812

98406

9

1

.777

2.086E2d

عدالت و برابری

6812

.230

9

2

.777

1.241E2b

6820

4892

9

1

.777

1.327E2e

پاسخگویی (نسبت به اقدامات و عملکرد
خود)

اجما گرایی (توجه به خواست و وفا
ذیننفعان)
مآخذ :نگارندگان
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نتایج دادهها گویای یک رابطه معناداری بین بحران دریاچه ارومیه در ابعاد حکمروایی آب است ،لذا فرض بر اینکه
عدم حکمروایی خوب آب بر خشکی و بحران دریاچه ت یر مستقیم دارد مورد تارید میباشد (سطح معناداری .000:و
میانگین باالتر از  .6از  )1است.
ندیجااینی
در این مقاله سعی شد بحران دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی _ زیستی ،اقتصادی و حکمروایی خوب آب مورد بررسی قرار
گیرد و راهکارهای پیشنهادی جهت احیا دریاچه ارومیه طرح شود .تاکنون در حوزه آبریز ارومیه یک حکمرانی خوب به
معنای حکمت آن وجود نداشته است .چون این حکمرانی نبوده است بهمرورزمان فعالیتهای ییر کارشناسی و ییرقانونی
نیز نهادینهشده است.

 -روهکارهای

بنوی حکرنیوی خود ه توو :

 -9تشکیل کمیتههای فرا بخشی مدیریت حوضههای آبریز؛
 -4اهمیت تهیه برنامههای بههمپیوسته آب با درک مسارل اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی و دستورالعملهایی برای
موفقیت برنامههای مدیریت حوضه آبریز اراره گردد؛
 -6در حوضه آبریز ارومیه از شمال تا جنوب بههمریختگی عمرانی و تجاوز مردم به حقو دریاچه دیده میشود که نیاز
به مدیریت صحیح مسئوالن امر را میطلبد.
نهایتاً با تجزیهوتحلیل عوامل طبیعی _ زیستی ،اقتصادی و حکمروایی آب نتایج زیر به دست آمد( .سطح
معناداری .000:و میانگین در همه سطرها باالتر از  6892از  )1است .و در بعد طبیعی _ زیستی نیز (سطح
معناداری .000:و میانگین در همه سطرها باالتر از  6839از  )1است .و راهحلهای رفع کمبود آب دریاچه ارومیه میتوان
به مدیریت منابع آب موجود (استفاده از روشهای نوین آبیاری مثالً قطرهای و بارانی) – انتقال آب – کاهش تعر و
تبخیر آب آبیاری – باروری ابرها – اصالح پل میانگذر – اصالح الگوی کشت (جایگزینی محصوالتی که به آب
کمتری نیازمندند) اشاره کرد .به دلیل شرایط مساعد جهت کشاورزی در این منطقه تمامی تالشهای دولتی و مردمی
متوجه استفاده از تمامی امکانات در جهت کشاورزی و بایداری میباشد .در این راستا نیاز به آب یک امر ضروری
میباشد.

 روهکارهای هیود وحیای دریاچا وریهیا -9کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی؛
 -4کنترل و کاهش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه؛
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 -6اقدامات حفاظتی و کاهش ا رات؛
 -2اقدامات مطالعاتی و نرمافزاری؛
 -1تسهیل و افزایش حجم آب ورودی به دریاچه از طریق اقدامات فیزیکی و سازهای؛
 -3ت مین آب برای دریاچه از منابع جدید»»(طرح احیاء دریاچه ارومیه.)9612 ،

وهم و دوها

یا پیر هادهای وا هسداک هرکاری دی

ی هند و

عبارت د و :

 -9کنترل رشد جمعیت کل منطقه بهویژه کانونهای شهری و روستایی پیرامون دریاچه؛
 -4تهیه برنامههای ساختاری _ راهبردی برای کاربری اراضی منطقه به همراه ضوابط و مقررات دقیق ساختوساز و
استقرار کاربریها؛
 -6برگزاری کارگاههای آموزشی ،اطال رسانی به مردم ،تقویت سازمانهای مردمنهاد ( )NGOفعال درزمینۀ حفظ
محیطزیست استان؛
 -2اعمال دقیق مقررات ارزیابی ا رات زیستمحیطی پروژههای بزرگ پیرامون دریاچه نظیر احدا

سد ،احدا

شهرکهای صنعتی و مسکونی استقرار کشت و صنعتها ،کارخانههای سیمان و فوالد و نظایر آن؛
 -1تغییر مسیر زاب صغیر به حوزه رودخانه زرینهرود باهدف تقویت میزان آب ورودی بهکل حوضه؛
 -3امتداد خط انتقال آب رودخانه ارس تبریز به دریاچه ارومیه؛
 -0تهیه برنامههای احیاء سایتهای رامسر (دریاچه گپی ،شورگل ،یادگارلو ،دورگه سنگی)؛
 -2اعمال مدیریت دقیق بهبود استفاده از آبوخاک حوضه؛
 -1مطالعه و اعمال سیستم کشت و صنعت متناسب با قابلیت اراضی و سازگار با منابع آبی منطقه؛
 -97همکاری کلیه سازمانهای بینالمللی و ملی در حفظ و حراست از این ذخیرهگاه زیستکره؛
 -99و نهایتاً جهت احیاء دریاچه ارومیه همکاری متقابل مسئولین و مردم را طلب میکند.

ه اب
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 -2جابر ،لعبت ،حیدری ،نصرت ( :)9624قابلیتهای صنعتی دریاچه ارومیه ،پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران.
 -1دالور ،محمد و همکاران ( )9616بررسی ا رات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه ،پژوهشهای اقلیمشناسی ،شماره
.47
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