
19 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 5، پیاپی 18، آذر- دی  1398

 motamedi@rifr-ac.ir :1*- نويسنده مسئول، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، پست الکترونیک
2- استاديار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه

3- دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران
*1- Corresponding author, Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education 
and Extension Organization (AREEO), Tehran, E-mail: motamedi@rifr-ac.ir 
2- Assistance Professor, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia
3- Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Or-
ganization (AREEO), Tehran

Abstract
The water level decline of Urmia Lake is one of the most important natural hazards in recent years. In this regard, 
various rehabilitation actions have been carried out since 2010 in the framework of Urmia Lake Comprehensive 
Management Plan. Due to lack of monitoring and continuous evaluation of activities, different reports are made 
available to the public. Therefore, in the present study, the view of local communities regarding the current situation 
for Urmia Lake was investigated. To this end, the impacts of rehabilitation measures were evaluated from the 
economic, cultural-social and environmental-ecological perspective. From an economic and social point of view, 
the actions of the rehabilitation headquarter have not led to an increase in the social and economic sustainability 
of local communities, but have increased environmental sustainability at the regional level. In spite of the success 
of environmental measures, the measures taken to properly manage the water and subsurface resources, modify 
the cultivation model and present a multi-purpose land-use model in the agricultural sector have not been very 
effective. Accordingly, to fulfill the purpose of lake rehabilitation by 1403 in accordance with the approved road 
map, local communities are demanding full and precise implementation of the approvals of the National Working 
Group by various agencies.
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Evaluation of the economic, social and environmental impacts of Urmia 
lake rehabilitation actions from the perspective of local communities
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چکیده
یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی در سال  های اخیر، کاهش آب دریاچه ارومیه بوده است. در این ارتباط، از سال 1389 
و در چهارچوب برنامه مدیریت   جامع دریاچه ارومیه، اقدامات احیایی مختلفی انجام شد. به واسطه عدم   پایش و ارزیابی   
از این رو در مطالعه حاضر، دیدگاه  قرار داده می  شود.  افکار عمومی،  اختیار  متفاوتی در  فعالیت  ها، گزارش  های  مستمر 
جوامع   محلی، نسبت به وضعیت پیش  آمده برای دریاچه ارومیه، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، به ارزیابی 
اثرات اقدامات احیایی، از منظر اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و محیط  زیستی- بوم شناختی پرداخته شد. از منظر اقتصادی 
و اجتماعی، اقدامات ستاد احیا، افزایش میزان پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع   محلی را به همراه نداشته ولی باعث 
افزایش پایداری محیط  زیستی، در سطح منطقه شده است. علی رغم موفقیت   نسبی اقدامات محیط زیستی، اقدامات انجام 
شده در مدیریت صحیح منابع آب  سطحی و زیرسطحی، اصالح الگوی کشت و ارائه مدل استفاده چندمنظوره از اراضی در 
بخش کشاورزی با رعایت اصول اکولوژیک و کاهش حقابه بخش  های زراعت و باغبانی، چندان مؤثر نبوده است. بر همین 
اساس، جوامع   محلی برای تحقق اهداف احیای دریاچه تا سال 1403 مطابق با نقشه راه مصوب، خواستار اجرای کامل و 

دقیق مصوبات کارگروه ملی احیای دریاچه، توسط دستگاه  های مختلف هستند. 
 واژه های كلیدی: مخاطرات محیط  زیستی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، پایداری اکولوژیکی، خشک  شدن دریاچه ارومیه 
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ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط  زیستی 
اقدامات احیایی دریاچه ارومیه از دیدگاه جوامع   محلی
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سرزمین هستند که تحت تأثیر بارندگی و وجود منابع و مخازن 
آب زیرزمینی، تبلور پیدا می  کنند. بنابراین، تغییر اقلیم و 
مدیریت ناپایدار انسان، تأثیر مستقیمی بر آورد آبی 
این رویشگاه  ها دارد که ایجاد و تغییر در بخشی از 
آن، خسارت و بحران غیرقابل برگشتی برای ما و 
جوامع انسانی، به  وجود می آورد )جلیلی، 1397(. 
در مجموع، نابودی دریاچه  ها و تاالب  ها، به  ویژه 
دریاچه  های  داخلی، تهدید اساسی برای مناطق 
ساحلی و اکوسیستم  های  طبیعی همجوار، به  شمار 
می  رود (Walters et al., 2003). در این میان، 
یکی از مهم ترین مخاطرات   طبیعی در سال  های 
اخیر، کاهش آب دریاچه ارومیه است. دریاچه 

ارومیه در این سال ها، به دالیل مختلفی، در 
معرض خشکی قرار گرفته )شکل های 1، 2 
و 3( و اکوسیستم  های همجوار و مهم  تر از آن، 
شهرها و روستاهای پیرامونی خود و جوامع   
محلی ساکن در حاشیه دریاچه را به   شدت تحت 
تأثیر قرار داده است )سلیمی ترکمانی، 1390(.

 اگرچه بارش  های فروردین  ماه 1398 در 
کشور از نظر ابعاد و گستره وقوع، کم سابقه بود، 
همچنین بر اساس نظریات اولیه، این  گونه تداعی 
می شود که ایران وارد دوره ترسالی شده است و 
امیدها به احیای تاالب  ها و دریاچه  ها و به  ویژه 
)4 است )شکل  بیشتر شده  ارومیه،  دریاچه 

 مقدمه
دریاچه  ها،  و  تاالب ها 

از نظر  ارزشمندی  منابع آبی 
اقتصادی هستند  و  اکولوژیکی 

که می  توانند در ابعاد منطقه  ای، یا 
به    جهت  بین  المللی مطرح شوند و 

کاربری  های گوناگون نظیر؛ تأمین آب، 
تغذیه آب  های زیرزمینی، مهار سیالب  ها، 

رسوب گیری، نگهداری مواد مغذی، گردشگری 
هستند  سودمند  بسیار  غیره،  و  توریسم  و 
(Behrouzirad, 2005؛ والئی و همکاران، 
1392(. این اکوسیستم  ها، بخشی از مهم  ترین 
امنی  نواحی  نیز  و  کره   زمین  زیست  بوم  های 
 Mitsch) برای حیات  وحش به   شمار می روند
Gosselik, 1993 &) و از نظر زیستی، حدود 
10 برابر جنگل  ها و 200 برابر زمین  های   زراعی، 
ارزش اقتصادی دارند )کنوانسیون رامسر، 2006(. 
با این وجود، این اکوسیستم های   غنی، در معرض 
تهدیدهای متعددی قرار دارند و طی سال  های 
با  متعدد،  مخاطرات  گسترش  به  دلیل  اخیر، 
 Cavallo,) مشکالت زیادی مواجه شده  اند 
2011). از طرف دیگر، بسیاری از آنها به   دلیل 
با سرعت  انسانی،  و  طبیعی  مختلف  عوامل 
قابل  مالحظه  ای با کاهش سطح، رو  به  رو بوده و 
این فرایند، همچنان ادامه دارد. به نحوی   که در 
یک قرن اخیر، حدود 50 درصد دریاچه  ها و 
 Wetland) تاالب  ها از بین رفته و نابود شده  اند
 .(International Organization, 2005
تهدیدات  از  بشری  فعالیت  های  بین،  این  در 
مهم و اساسی برای حیات تاالب  ها و دریاچه  ها 
به  شمار می  رود. این گونه فعالیت  ها، بیشتر در قالب 
پروژه  های عمرانی- توسعه  ای، بدون توجه به 
ابعاد و آثار محیط  زیستی آنها صورت می گیرد 
که می  تواند تهدیدی جدی برای حفاظت از این 
 .(Sands, 2003) اکوسیستم   های با ارزش باشد
مثال بارز در این زمینه، احداث سدها و به  تبع آن، 
به  رسمیت نشناختن حقابه محیط  های    طبیعی، 
به ویژه تاالب  ها و دریاچه ها است. در اهمیت 
موضوع، گزارش می شود که رویشگاه  های   ماندابی 
دریاچه  ها، رودخانه  ها، چشمه   سارها،  شامل 
جویبارها، آبشارها، جنگل  ها و چمنزارهایی 
هستند که در هر سرزمین، با حضور دائمی آب 
در آن رویشگاه، به  وجود می  آیند. این رویشگاه  ها، 
آن  هیدرولوژیک  طبیعی  زنجیره  از  بخشی 

شکل 1- خشک  شدن حاشیه   شرقی دریاچه و پس روی آب )عکس از: جواد معتمدی(

شکل 2- ایجاد کانون ریزگرد   نمکی در حاشیه   شرقی دریاچه درنتیجه پس روی آب )عکس از: جواد معتمدی(
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شکل3- ایجاد کانون ریزگرد ماسه  ای در حاشیه  غربی دریاچه درنتیجه پس روی آب )عکس از: جواد معتمدی(

شکل4- حال خوب دریاچه، بعد از باران  های اواخر سال 1397 و فروردین  ماه 1398 )اقتباس از سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه(
دریاچه ارومیه در سال 98، باالترین تراز آبی را نسبت به هشت سال گذشته دارد، اما این افزایش تراز، به معنی پایان نگرانی  ها برای یکی از منحصر به فردترین مناطق 
  طبیعی و گردشگری ایران نیست. هرچند تراز آبی دریاچه ارومیه، در سال 98 باال رفته، اما از آنجایی که به طورقطع آغاز دوره ترسالی برای ایران، تاکنون کمتر تأیید شده است؛ 

بازگشت به روزهای گذشته، در صورت بی  توجهی، دور از انتظار نیست.
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با توجه به وقوع تناوبی خشک سالی 
و سیالب در مناطق خشک و نیمه خشک؛ 
باید همچنان نگران خشک  شدن دریاچه 
امر،  این  بود. در صورت وقوع  ارومیه 
سطح خشکی  های  افزایش  آن،  پیامد 
نمکین و شور در منطقه و وزش بادهای 
تند و گرم به  ویژه در تابستان و پاییز است که 
بروز این پدیده به مرور، زمین  های کشاورزی و 
مرغوب منطقه را به  سمت شورشدن و در نهایت 
منظر  از  و  برد  خواهد  پیش  کویری    شدن 
اجتماعی و محیط زیستی، عواقب  اقتصادی، 
ناگواری برای جمعیت پنج میلیونی ساکن در 
حوضه آبریز دریاچه، به همراه خواهد داشت 
)برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه، 1389(.

تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف ایران 
و جهان )والئی و همکاران، 1392؛ کاویانی  راد، 
 Erdinger 1390؛ رسولی و همکاران، 1387؛
و همکاران، 2011؛ Crighton و همکاران، 
تأثیر  نشان  دهنده   ،)1998  ،Saiko 2003؛ 
انکارناپذیر مخاطرات محیط  زیستی بر وضعیت 
کلی زندگی افراد است و هرگونه تغییر در تعادل 
اکولوژیکی عناصر محیط  زیستی، به طور مستقیم 
و غیرمستقیم، زندگی مردمان ساکن این مناطق 
اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  از جنبه های  را 
می  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  سیاسی،  حتی  و 
بنابراین توجه به این تغییرات و چاره  اندیشی 
برای کاهش زیان  های مورد انتظار، ضروری 

به  نظر می  رسد.
در  و   1389 سال  از  ارتباط،  این  در 
دریاچه  جامع  مدیریت  برنامه  چهارچوب 
انجام  احیایی زیادی  فنی-  اقدامات  ارومیه، 
متغیرها  به  با توجه  اقدامات  این  شده است، 
شرح  به  پروژه  ها،  مختلف  پیچیدگی  های  و 

زیر هستند:
 فعالیت های مرتبط با شرکت مهندسی 
آب و فاضالب شامل؛ شبکه  های جمع آوری 

  فرعی و خطوط اصلی و تصفیه خانه ها
آب  شرکت  با  مرتبط  فعالیت های   
منطقه  ای شامل؛ طرح های مرمت و بازسازی، 
زیرزمینی،  و  سطحی  آب  های  تعادل بخشی 
تکمیل تجهیزات شبکه اندازه  گیری، الی روبی 
انتقال  طرح  های  رودخانه ها،  ساماندهی  و 
آب و پساب، طرح  های انتقال بین حوزه  ای، 
تعیین تکلیف چاه  های غیرمجاز و به روزرسانی 

چاه های مجاز )شکل5(.
ن  ما ز سا با  تبط  مر ی  لیت ها فعا  
تحت  ری  بیا آ مل؛  شا ورزی  کشا د  جها
ی  شبکه  ها  ، له لو با  ب  آ ل  نتقا ا  ، ر فشا
و  آموزشی  روش  های  زهکشی،  آبیاری 
به  نژادی و  به  زراعی  روش  های  ترویجی، 
 فعالیت  های مرتبط با سازمان جنگل ها، 
کشور شامل؛ شناسایی  آبخیزداری  و  مراتع 
کانون ریزگردها، تثبیت و پایش وضعیت آنها 

در اراضی خارج از پارک ملی دریاچه ارومیه، 
کنترل و مدیریت چرای دام در حاشیه دریاچه 

ارومیه )شکل6(.
 فعالیت های مرتبط با استانداری شامل؛ 
توانمندسازی  اجتماعی،  و  فرهنگی  مسائل 

جوامع محلی و پروژه  های اطالع  رسانی
 فعالیت  های مرتبط با سازمان حفاظت 
با  مرتبط  پروژه  های  شامل؛  محیط  زیست 
پارک  اراضی در محدوده  اکولوژیک  احیای 

شکل5- توانمندی دانشمندان داخلی در انتقال آب بین  حوزه  ای )اقتباس از سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه(

شکل6- نمونه  ای موفق، از شناسایی و تثبیت کانون  های ریزگرد نمکی در حاشیه   غربی دریاچه ارومیه
 )عکس از: جواد معتمدی(
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اما از سال سوم به بعد و در واقع در یکی دو 
سال گذشته، به  دلیل عدم تأمین بودجه وعده 
داده شده، دولت نتوانسته گامی به جلو بردارد 
و در نهایت در پایان سال 1396، مجبور شده 
که با موافقت دولتی، به تأمین مالی از طریق 
دست  با  منتقدان  بیاورد.  رو  سرمایه گذاری 
گذاشتن روی همین موضوع تثبیت، به کنایه 
می  گویند »ستاد احیای دریاچه ارومیه، به ستاد 
تثبیت دریاچه بدل شده است و در چندسال 
اخیر هیچ حرکت رو به جلویی، نداشته است« 
ستاد  به  انتقادات شان  را دست  مایه  همین  و 

که  است  مطرح  سؤال  این  همواره  کرده اند، 
چرا نتوانستیم از وضعیت تثبیت، عبور کنیم؟ 
و  پایش  عدم  سطه  به وا مجموع  در 
ارزیابی  مستمر فعالیت  های انجام شده )شکل 
افکار  اختیار  در  متفاوتی  گزارش  های   ،)9
که  به گونه ای  می  شود.  داده  قرار  عمومی 
بودن  بحرانی  از  دولت،  منتقدان  و  مخالفان 
دولتی  ها  و  می  گویند  دریاچه سخن  شرایط 
از رو به راه بودن وضعیت دریاچه. از این رو 

دریاچه 
ارومیه در سال 98، 

باالترین تراز آبی را نسبت به 
هشت سال گذشته دارد، اما این 

افزایش تراز، به معنی پایان نگرانی  ها 
برای یکی از منحصر به فردترین 
گردشگری  و  مناطق   طبیعی 

ایران نیست. 

ملی دریاچه )شکل های 7 و 8(.
منابع  با شرکت توسعه  فعالیت مرتبط   
آب و نیروی ایران شامل؛ پروژه  های تنظیم و 
انتقال آب  های مرزی رودخانه زاب به دریاچه 
ارومیه در قالب احداث سد و بند های انحرافی، 

تونل  سازی و خط انتقال
فعالیت  های انجام شده، در شرایطی است که 
موضوع احیای دریاچه ارومیه، نه دیگر به  عنوان 
خواسته جمع قلیلی از طرفداران محیط  زیست، 
بلکه به  عنوان یک مطالبه اجتماعی- سیاسی 
و  می  کند  خودنمایی  کشور،  کالن  در سطح 
اجتماعی مردم، پرچم دار  این پس، سطح  از 
بود.  خواهند  ارومیه  دریاچه  احیای  مطالبه 
اجرایی کشور،  و  بدنه تصمیم  گیری  همچنین 
سته  های  خوا سوی  و  سمت  ماحصل  ز  ا
چندسال اخیر، دریافته  اند آنچه در رأس تمامی 
اقتصاد  تنها  گرفته،  قرار  مردم  خواسته  های 
نیست، بلکه ادامه حق   حیات با عزت در یک 
هواست. و  به  لحاظ آب، خاک  سالم  محیط 

آنچه مسلم است، ستاد احیا در چند سال 
آغازین فعالیت  اش، با انتقادات فراوانی مواجه 
بوده است. البته این انتقادات به  واسطه بارش  های 
فروردین  ماه 1398 و افزایش تراز آب دریاچه، 
اندکی کمتر شده است، ولی هنوز این نگرانی 
وجود دارد که اگر کشور بخواهد، دریاچه ارومیه 
را تا سال 1403 مطابق با نقشه راه مصوب، 
احیا کند، باید همت بیشتری به کار برد. با این 
حال، دفتر برنامه  ریزی و تلفیق ستاد احیای 
دریاچه، معتقد است که ستاد احیا در سه   سال 
اول، کاماًل طبق برنامه، پیش رفته و دریاچه 
را در شرایط تثبیت قرار داده و مانع کاهش 
تراز ساالنه آن، شده است.  40 سانتی  متری 

نسبت  را  نگاه جامعه   محلی  مطالعه حاضر، 
ارومیه،  دریاچه  برای  پیش  آمده  به وضعیت 
تعریف  با  رتباط،  ا ین  ا در  کرد.  بررسی 
معیارها و شاخص  های مدنظر در چهارچوب 
پرسشنامه، به ارزیابی اثرات اقدامات احیایی، 
و  فرهنگی  اجتماعی-  اقتصادی،  منظر  از 
شد. پرداخته  بوم  شناختی  محیط  زیستی- 

 اقدامات و یافته  ها 
پژوهش حاضر، براساس هدف، از نوع تحقیقات 
کاربردی و از جنبه جمع  آوری اطالعات، از 
نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری، 
جوامع محلی حاشیه دریاچه ارومیه هستند. به 
منظور ارزیابی اقدامات احیایی؛ با استفاده از 
شیوه اسنادی )کتابخانه  ای(، جستجو در ادبیات 
و مبانی نظری مرتبط با موضوع، مرور مطالعات 
پیشین، همچنین مشاهدات میدانی و اطالعات 
کیفی اخذ شده از کارشناسان بخش  های مختلف؛ 
پرسشنامه ای طراحی و در اختیار پاسخگویان 
متغیرهای  منظور سنجش  به    داده شد.  قرار 
تحقیق با توجه به اهداف مورِدنظر، از آزمون 

فریدمن و آمار توصیفی استفاده شد.
در  مذکور  اقدامات  اثر  اولویت بندي 
و  فرهنگی  اجتماعی-  اقتصادی،  بعد  سه 
که  داد  نشان  بوم  شناختی،   محیط  زیستی- 
در  شده  انجام  اقدامات  اثر،  رتبه  و  اهمیت 
و  است  متفاوت  یکدیگر  با  مختلف،  ابعاد 
افراد، رتبه  بندی متفاوتی برای تأثیر اقدامات 
ستاد احیا، دارند. در این ارتباط، رتبه  بندی 
اثرات  ارزیابی  در  بررسی  مورد  گویه  های 
اقدامات احیایی در ابعاد مختلف، در شکل های 

10، 11 و 12 ارائه شده است.

شکل7- تثبیت کانون ریزگرد ماسه  ای در حاشیه   غربی دریاچه ارومیه
)عکس از: جواد معتمدی(

شکل8- فعالیت اداره کل محیط  زیست، جهت تأمین آب شرب، برای حیات  وحش 
چراکننده در جزایر دریاچه )اقتباس از سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه(
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ارزیابی اثرات اقتصادی اقدامات احیایی
از منظر اقتصادی، نتایج نشان داد که اقدامات 
ستاد احیا، در بهبود امکانات و زیرساخت  ها و 
برای جوامع محلی،  ایجاد معیشت جایگزین 
موفقیت  آمیز بوده است. همچنین اگرچه اقدامات 
تکنولوژی  های   نو  از  استفاده  در  احیا،  ستاد 
هزینه  ها  کاهش  کشاورزی جهت  بخش  در 
و  بوده  مؤثر  آب،  مصرف  سطح  کاهش  و 
تنوع  بخشی به منابع درآمدی خانوارها و به  تبع 
را  محلی  کشاورزان  توانمندی  افزایش  آن، 
به  دنبال داشته است؛ اما باید این واقعیت را بیان 
کرد که راه طوالنی تا تحقق کشاورزی مبتنی 
بر اقتصاد اکولوژیک، در پیش است و اقدامات 
اقتصادی جوامع  پایداری  مذکور درمجموع، 
نداشته است )شکل 10(. به همراه  محلی را 

فرهنگی  اجتماعی-  اثرات  ارزیابی 
اقدامات احیایی

نتایج نشان داد که در بعد اجتماعی- فرهنگی، 
اقدامات ترویجی-آموزشی ستاد احیا، باعث 
افزایش  افزایش سطح آگاهی جوامع محلی، 
به  نسبت  محلی  جوامع  سازگاری  و  درک 
و  اخیر  و خشک سالی  های  اقلیمی  تغییرات 
افزایش سطح مسئولیت  پذیری و میزان مشارکت 
آنها در احیای دریاچه ارومیه شده است. ضمن 
را  اعتماد   عمومی جوامع محلی  میزان  اینکه 
نسبت به دستگاه  های دولتی درگیر در احیای 
دریاچه، به  دنبال داشته است. ولی در مجموع، 
بحث  بیان  در  مذکور،  اقدامات  تأثیرگذاری 
»درخطربودن تمدن  ها در اثر کم  آبی«، همچنین 
فرهنگی  اجتماعی-  پایداری  میزان  افزایش 
است.  نبوده  مؤثر  چندان  محلی،  جوامع   
به  گونه  ای  که در مواردی کاهش انگیزه و امید 
به زندگی و به  تبع آن مهاجرت جوامع   محلی، 
در سطح منطقه مشاهده می شود )شکل 11(.

ارزیابی اثرات محیط زیستی- بوم  شناختی 
اقدامات احیایی

بوم  شناختی  محیط زیستی-  اثرات  رتبه  بندی 
)شکل 12(، نشان داد که تغییرات محیط  زیستی 
حاصل از خشک  شدن دریاچه ارومیه، در نحوه 
تغییر رفتار مردم نسبت به دریاچه، مؤثر بوده 
است. ضمن اینکه اقدامات ستاد احیا، موجب 
ایجاد نگرش اکوسیستمی به تغییرات ایجاد شده 

شکل 9- نمودار دفاتر استانی و پایش پروژه  های فنی- احیایی

شکل 10- نمودار رتبه  بندی اثرات اقتصادی اقدامات ستاد احیا

اقدامات ستاد احیا، باعث بهبود امکانات و زیرساخت ها در منطقه شده است. a1

اقدامات ستاد احیا، در ایجاد معیشت جایگزین برای جوامع محلی موفقیت آمیز بوده است. a2

اقدامات ستاد احیا، در استفاده از تکنولوژی  های   نو در بخش کشاورزی جهت کاهش هزینه  ها و کاهش 
سطح مصرف آب، مؤثر بوده است. a3

اقدامات ستاد احیا، باعث تنوع بخشي به منابع درآمدي خانوارها شده است. a4

اقدامات ستاد احیا، موجب افزایش توانمندی کشاورزان محلی شده است. a5

اقدامات ستاد احیا، در تعیین اندازه بهینه بنگاه  های کشاورزی )واحدهای بهره  وری( بر پایه بهره وری 
اقتصادی و پایداری اجتماعی، مؤثر بوده است. a6

اقدامات ستاد احیا، موجب کاهش سطح بیکاری جوامع محلی شده است. a7

اقدامات ستاد احیا، به طورکلی باعث افزایش پایداری اقتصادی جوامع محلی شده است. a8

بودجه و پایش

کمیته اقتصادی

مطالعات و تحقیقات

کمیته اجتماعی

امور روابط بین الملل

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه
)ریاست: معاون اول رئیس جمهور(

دبیر کارگروه و مجری طرح

دانشگاه صنعتی شریف شوراهای فرهنگی و اجتماعی
)استان آذربایجان غربی و شرقی(

کمیته راهبردی
)نمایندگان تام االختیار اعضای کارگروه ملی(

دفتر برنامه ریزی و تلفیقدفاتر استانی و پایش پروژه ها

کمیته راهبری

دانشگاه تبریز

دفتر استانی
 آذربایجان شرقی

دانشگاه ارومیه

دفتر استانی
 آذربایجان غربی
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در بین متخصصان کشاورزی و منابع  طبیعی و 
بین  در  نگرش  این  است.  محیط  زیست شده 
خردمندان جوامع   محلی، در به   رسمیت شناختن 
حقابه دریاچه ارومیه و تسهیل در افزایش حجم 
آب ورودی به دریاچه، مؤثر بوده است و تثبیت 
ارومیه را  اکولوژیک دریاچه  تراز  افزایش  و 
به  دنبال داشته است. ضمن اینکه رضایت   عمومی 
از اقدامات ستاد احیا، در شناسایی کانون  های 
ریزگرد و تثبیت آنها در داخل و خارج محدوده 
دریاچه ارومیه، وجود دارد، به طورکلی، اقدامات 
مذکور، باعث افزایش پایداری محیط   ز یستی در 

سطح منطقه شده است.
اقدامات مذکور،  علی رغم موفقیت   نسبی 
ستاد احیا در مدیریت صحیح منابع آب   سطحی 
ارائه  و  الگوی   کشت  اصالح  زیرسطحی،  و 
مدل استفاده چندمنظوره از اراضی در بخش 
کشاورزی با رعایت اصول اکولوژیک، کاهش 
حقابه بخش  های زراعت و باغبانی، ایجاد معیشت 
غیرمرتبط با زمین و به  عبارت دیگر، ایجاد ظرفیت 
گردشگری در منطقه و به طورکلی در کاهش 40 
درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی، چندان 

موفق نبوده است.

 نتیجه گیری و پیشنهادها
بررسی  ها نشان داد، در عمل، اجماع عمومی 
بین دستگاه  ها وجود ندارد. مثال واضح در این 
ماجرا، افزایش سطح زیرکشت چغندرقند در 
حوضه   آبریز دریاچه است، این درحالی است 
  که از سال  ها قبل، هشدار داده شده بود، میزان 
کشت این محصول با توجه به مصرف باالی آب 
باید کاهش یابد. علی  رغم محدودیت  جدی منابع 
آب در منطقه، سیاست  ها و رویکردهای   توسعه  ای 
  نسنجیده، سبب توسعه غیرمفید اراضی کشاورزی 
بخش  این  در  روند صعودی مصرف آب  و 
فناوری  پیشرفت  از سوی دیگر،  شده است. 
و تجهیزات مختلف در بخش کشاورزی، روند 
صعودی توسعه و به  تبع آن، امکان برداشت آب 
از منابع زیرزمینی و سطحی و آثار تخریبی 
این سیاست  ها را تسریع کرده است. مثال بارز 
دیگر در این زمینه، تناقض پیش  آمده بعد از 
بارش  های فروردین  ماه 1398 هست. در این 
اگر سدها  این  گونه مطرح می  شود که  رابطه، 
ساخته نشده بود، خسارت سیالب  ها غیرقابل 
تصور بود. لذا علی رغم تغییر فرهنگ سدسازی 

شکل 11- نمودار رتبه  بندی اثرات اجتماعی- فرهنگی اقدامات ستاد احیا

اقدامات ترویجی- آموزشی ستاد احیا، باعث افزایش سطح آگاهی جوامع   محلی شده است. a1

درک و سازگاری جوامع محلی نسبت به تغییرات اقلیمی و خشک سالی  های چند سال اخیر، در احیای 
دریاچه ارومیه، مؤثر بوده است. a2

احیای  در  جوامع   محلی  مشارکت  میزان  و  مسئولیت  پذیری  سطح  افزایش  باعث  احیا،  ستاد  اقدامات 
دریاچه شده است. a3

اقدامات ستاد احیا، باعث افزایش میزان اعتماد عمومی جوامع   محلی به دستگاه های دولتی درگیر در 
احیای دریاچه شده است. a4

اقدامات ستاد احیا، به طورکلی باعث افزایش پایداری اجتماعی- فرهنگی جوامع شده است. a5

اقدامات فرهنگی و رسانه  ای ستاد احیا در بیان بحث »در خطر بودن تمدن  ها در اثر کم آبی«، مؤثر 
بوده است. a6

اقدامات ستاد احیا، تعاون و همیاری و انسجام اجتماعی جوامع محلی را افزایش داده است. a7

اقدامات ستاد احیا، باعث کاهش میل به مهاجرت جوامع محلی شده است. a8

اقدامات ستاد احیا، سبب امنیت شغلی جوامع محلی حاشیه دریاچه ارومیه شده است. a9

اقدامات ستاد احیا، انگیزه و امید به زندگی را در بین جوامع محلی افزایش داده است. a10

و به رسمیت شناختن حقابه محیط  های طبیعی 
در چند سال اخیر، همچنان این نگرانی وجود 
دارد که دوباره فرهنگ سدسازی رواج پیدا 

کند. اگرچه باید به این موضوع اشاره کرد که 
سدهای ساخته شده طی چندسال اخیر، با 
توجه به بارش  های دوره خشک سالی بوده 
و با پرشدن مخزن آنها، دیگر توان مقابله 
نخواهند  را  ترسالی  با سیالب  های دوره 

داشت که برای این موضوع نیز باید راهکار 
خردمندانه ای اندیشیده شود. بنابراین، بسیاری 

از اتفاقات حوضه آبریز دریاچه ارومیه، برای 
تغییر فرهنگ   عمومی، نیاز به زمان دارد. مثاًل 
درک وجود بحران آب برای کشاورزان حوضه 

چه  گر ا
احیا،  اقدامات ستاد 

در استفاده از تکنولوژی  های 
  نو در بخش کشاورزی جهت کاهش 

هزینه  ها و کاهش سطح مصرف آب، 
مؤثر بوده و تنوع  بخشی به منابع درآمدی 
خانوارها و به  تبع آن، افزایش توانمندی 
کشاورزان محلی را به  دنبال داشته است؛ 
اما باید این واقعیت را بیان کرد که راه 
طوالنی تا تحقق کشاورزی مبتنی بر 
اقتصاد اکولوژیک ، در پیش است.
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آبریز، چندان ملموس نیست، به طوری که 
شاهد افزایش سطح زیرکشت چغندرقند 
هستیم. گویا منفعت کوتاه  مدت، بر اقتصاد   
ملی، برتری دارد. اشاره به این نکته الزم 
است که هدف اصلی مصرف آب در بخش 
کشاورزی، امرار معاش کشاورزان و روستاییان 
منطقه است، همچنین اساس اقتصاد منطقه که 
بر کشاورزی بنا شده است، گزینه  های دیگری 
را در اختیار آنها قرار نمی دهد. لذا برای حل 
کردن  فراهم   باید ضمن  مسئله،  اصلی  ریشه 
تمهیدات ضروری، بستر الزم برای حل موضوع 
معیشت کشاورزان و روستاییان فراهم شود.
سهم  می  تواند  اشتغال،  و  معیشت  برنامه 
بسزایی در تحقق هدف کاهش 40 درصدی 
حوضه  کشاورزی  بخش  در  آب  مصرف 
آبریز دریاچه داشته باشد. البته دایره اقدامات 
تغییر  برنامه، گسترده  تر است و عالوه بر  این 
کشت  های پرآب  بر کنونی به سمت کشت  های 
کم آب  بر، شامل تغییر شغل و ایجاد مشاغل 
غیرکشاورزی نیز می  شود. به طور قطع، هدف از 
این برنامه، جایگزینی کامل و از میان برداشتن 
فوری کشت  های پر آب  بر نیست؛ چرا که هر 
کدام از آنها در طول زنجیره خود، ارزش افزوده 
قابل  توجهی خلق می  کنند که قابل چشم  پوشی 
نیست و بهتر است همراه با اصالح نهاده  ها و 
روش  ها و درنتیجه افزایش بهره  وری، تولید آنها 
در بخشی از اراضی، ادامه یابد. به بیان دیگر، 
هدف واقعی تغییر ترکیب کشت، دستیابی به یک 
تعادل و حد بهینه، برای کاشت محصوالت پر 
آب  بر در کنار محصوالت کم آب  بر است. افول 
وابستگی  سطح درآمدی خانوار روستایی و 
نمایانگر شکنندگی  کشاورزی،  به  آنها  زیاد 
باالی معیشت و اقتصاد خانوارهای روستایی 
شرایطی  چنین  در  است،  آبریز  حوضه  در 
احتمال گریز آنها از تغییر و ریسک تغییرات 
بیش  تر است. لذا توجه ویژه به برنامه اشتغال 
و معیشت جایگزین، به ویژه در منطقه جنوبی 
دریاچه ضروری است، این منطقه از منظر حجم 
آب تغذیه کننده دریاچه حائز اهمیت است. با 
استفاده از نگاه زنجیره ارزش برای تغییر کشت 
و درنتیجه برنامه  ریزی برای توسعه فعالیت  ها در 
طول یک زنجیر، می  توان عالوه بر فراهم  کردن 
فضای مناسب جهت تغییر کشت محصوالت، 
فعالیت  های  از  غیر  را  دیگری  فرصت  های 

شکل 12- نمودار رتبه  بندی اثرات محیط  زیستی- بوم  شناختی اقدامات ستاد احیا

تغییرات محیط  زیستی و بوم  شناختی حاصل از خشک  شدن دریاچه ارومیه، در نحوه تغییر رفتار مردم 
نسبت به دریاچه ارومیه، مؤثر بوده است. a1

اقدامات ستاد احیا، در ایجاد نگرش اکوسیستمی به تغییرات، در بین متخصصان کشاورزی و منابع 
طبیعی و محیط زیست، مؤثر بوده است. a2

اقدامات ستاد احیا، در تسهیل و افزایش حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه مؤثر بوده است. a3

به طورکلی، اقدامات ستاد احیا، در به رسمیت شناختن حقابه دریاچه ارومیه، مؤثر بوده است. a4

اقدامات ستاد احیا، موجب پایبندی مردم به اصول حفاظتی محیط  زیست شده است. a5

اقدامات ستاد احیا، در شناسایی کانون  های ریزگرد و تثبیت آنها در داخل و خارج محدوده دریاچه 
ارومیه، مؤثر بوده است. a6

در مجموع، اقدامات ستاد احیا، موجب تثبیت و افزایش تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه شده است. a7

اقدامات ستاد احیا به طورکلی باعث افزایش پایداری محیط زیستی- بوم  شناختی شده است. a8

اقدامات ستاد احیا، باعث افزایش تنوع زیستی، به خصوص افزایش تکثیر آرتمیا در اکوسیستم دریاچه 
ارومیه شده است. a9

اقدامات ستاد احیا، در مدیریت صحیح منابع آب   سطحی و زیرسطحی مؤثر بوده است. a10

در اصالح الگوی کشت و تخصیص آب به بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به دوره رشد 
مناطق مختلف توجه شده است. a11

اقدامات ستاد احیا، در کاهش حقابه بخش  های زراعت و باغبانی و تخصیص آن به دریاچه ارومیه، 
مؤثر بوده است. a12

اقدامات ستاد احیا، در خصوص اصالح الگوی کشت و کاشت محصوالت با کارایی بهتر، موفقیت آمیز 
بوده است. a12

اقدامات ستاد احیا، در ارائه مدل استفاده چندمنظوره از اراضی در بخش کشاورزی با رعایت اصول 
اکولوژیک، مؤثر بوده است. a14

اقدامات ستاد احیا، در کاهش 40 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی مؤثر بوده است. a15

اقدامات ستاد احیا، در ایجاد معیشت غیرمرتبط با زمین و به  عبارت دیگر، در ایجاد ظرفیت گردشگری 
در حوضه آبریز، مؤثر بوده است. a16
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کشاورزی از جنس صنایع و خدمات مختلف در 
طول زنجیره برای اشتغال و معیشت کشاورزان، 
ارزش  زنجیره  راستا،  این  در  کرد.  فراهم 
مطلوب  گزینه  های  از جمله  دارویی،  گیاهان 
ایجاد اشتغال و فراهم   آوردن معیشت    جهت 
جایگزین در منطقه است که با توجه به تناسب 
کاری، بخش  های تحقیقات گیاهان  دارویی و 
تحقیقات مرتع می  توانند، نقش بارزی در تحقق 
این امر، داشته باشند. استراتژیک بودن محصول 
قابلیت   ، آب  ناچیز  مصرف   ملی،  نگاه  در 
اقلیمی  شرایط  مناسب   بودن  توسعه،  باالی 
منطقه و امکان انتخاب گروهی، به  دلیل تشابه 
بسترها و زیرساخت  های الزم، از جمله دالیل 
توجیهی ضرورت پرداختن به زنجیره ارزش 
گیاهان دارویی در مقایسه با سایر زنجیره  ها، 
برای ایجاد اشتغال است. آموزش و استفاده 
از ظرفیت  های دانش  آموزی و جامعه   فرهنگی 
در مناطق روستایی حوضه   آبریز دریاچه، با 
رویکرد صرفه  جویی و بهینه  سازی مصرف آب، 
می  تواند نقش مهمی در احیای دریاچه داشته 
باشد. استمرار در این کار، عالوه بر تأثیر  گذاری 
فرهنگ  بر خانواده های خود،  دانش  آموزان 
صحیح استفاده از آب را در میان دانش  آ موزان 
مناطق روستایی حوضه   آبریز نهادینه خواهد 
کرد. این دانش آموزان در آینده اجزای اصلی 
اقتصاد کشاورزی حوزه خواهند بود. با توجه 
رها  سازی  مردم،  از  نیمی  از  بیش  اینکه  به 
آب سدها را عامل مؤثری در احیای دریاچه 
می  دانند، بنابراین علی رغم کاهش سطح درآمد 
آنها، تمایل به احیای دریاچه برای آنها اولویت 
پیامدهای  اولویت  و  اهمیت  دارد.  بیشتری 
به  نسبت  دریاچه  محیط  زیستی خشک  شدن 
از  حاکی  اجتماعی،  و  اقتصادی  پیامدهای 
عالئم هشدار دهنده پیامد محیط  زیستی دریاچه 
است، اما از طرف دیگر، این انگیزه را هم در 
سیاست گذاران ایجاد می کند که برای احیای 
دریاچه ارومیه، با درنظر گرفتن این اولویت 
مهم  ، برنامه  ریزی کند. در نهایت، باتوجه به وجود 
اجماع فنی در موضوع احیای دریاچه ارومیه، 
متأسفانه هنوز اراده سیاسی قاطع، وجود ندارد. 
از این  رو همه دستگاه  ها، مکلف به اجرای کامل 
و دقیق مصوبات کارگروه ملی احیای دریاچه 

ارومیه هستند.
ابعاد  در  شده  انجام  اقدامات  ارزیابی 

اجتماعی و   محیط  زیستی،  اقتصادی،  مختلف 
بیانگر آن است که برای اطمینان از ارزیابی 
و میزان اثربخشی اقدامات و میزان انطباق با 
تجربه  های جهانی و سازمان های بین  المللی، تنها 
بررسی دیدگاه جوامع محلی، کافی نیست و 
در این زمینه باید از تجربه نخبگان بخش  های 
تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج کشور 
نیز استفاده کرد و این  گونه پژوهش  ها، بیشتر از 
قبل، در مقیاس منطقه  ای، توسط دفاتر استانی 
و پایش پروژه  های فنی- احیایی، انجام شود.
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