
 

 

 
 
 

 
 

 1پيشگفتار
رويه از منابع آب تجديدپذير حوضه  شرايط كنوني درياچه اروميه پيامد چندين دهه توسعه نامتوازن و ناپايدار در حوضه آبريز آن و برداشت بي

هاي متعدد توسعه منابع آب، توسعه روزافزون بخش كشاورزي، برداشت  مانند؛ اجراي طرح باشد. مجموعه عوامل انساني و طبيعي مختلف به مي
زيستي و  وري پايين مصرف آب و عدم حفاظت مؤثر از منابع محيط از حد از منابع آب زيرزميني، تغيير الگوي كشت در سطح حوضه، بهره بيش

ها چنين شرايطي را براي پهناورترين درياچه داخلي ايران  ها و رواناب اكولوژيكي حوضه و از طرف ديگر نوسانات اقليمي و كاهش ميزان بارش
 داشته است. به همراه 

 از درصدي 70 برداشت و) درصد 20 حدود( حوضه تجديدپذير آب منابع مالحظه قابل كاهش نشانگر گرفته صورت كارشناسي هاي بررسي نتايج
 در آب مصارف و منابع وضعيت از آمده عمل به هاي تحليل جديدترين اساس بر. باشد مي حوضه سطح در مختلف هاي بخش توسط منابع اين

 مترمكعب ميليارد 83/4 بر بالغ مصارف مجموع و مترمكعب ميليارد 7 بر بالغ حوضه تجديدپذير آب منابع حجم كل حاضر حال در ضه،حو سطح
 كل از درصد 60 از بيش حوضه كشاورزي بخش بهتر عبارت به. گردد مي مصرف كشاورزي بخش در آن از مترمكعب ميليارد 3/4 كه باشد، مي

 حالي در حوضه آب منابع از برداشت ميزان اين. است داده تخصيص خود به را حوضه مصارف از درصد 90 حدود و حوضه تجديدپذير آب منابع
 بايست مي تجديدپذير منابع از قبول قابل و ايمن برداشت ميزان ملل، سازمان پايدار توسعه كميسيون هاي شاخص طبق بر كه گيرد مي صورت

 لذا ؛2داشت خواهد همراه به آب بخش مديريت براي را بسياري ريسك منابع اين از درصدي 40 از بيش برداشت و باشد درصد 40 تا 20 بين
 قابل حد از بيشتر درصد 30 حداقل تجديدپذير آب منابع از برداشت ميزان اروميه درياچه آبريز حوضه سطح در كه است اين بيانگر خوبي به آمار
 درياچه كنوني وضعيت. است داده قرار تاثير تحت شدت  به را حوضه اين سطح در پايداري گذشته ساليان طي در روند اين و باشد مي قبول
 حوضه بوم زيست بلكه برد، خواهد بين از را اروميه درياچه مانده باقي حيات تنها نه موجود روند ادامه و بوده ناپايداري اين نشانگر خوبي به اروميه
 اهميت است حائز بسيار نيز درياچه و منطقه اقليم اندركنش به توجه با مسئله اين. داد خواهد قرار تاثير تحت شدت به نيز را اروميه درياچه آبريز

 .باشد مي بارش و حرارت درجه ويژه به حوضه اقليمي پارامترهاي وضعيت در تغييرات نشانگر موجود شواهد و
اروميه و ارائه راهكارهاي احيا، كارگروه نجات درياچه اروميه با مسئوليت  با هدف اعمال رويكردهاي يكپارچه در مديريت حوضه آبريز درياچه
زيست  جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط ريزي و نظارت راهبردي رئيس وزير نيرو و با حضور وزيران جهاد كشاورزي و كشور و معاون برنامه

الزم است با استفاده از نتايج مطالعات انجام شده قبلي و نظرات تشكيل گرديد. اين گارگروه بر اساس اهداف خود  25/7/1392در تاريخ 
گيري نهايي به هيئت وزيران ارائه دهند.  هاي مردم نهاد، راهكارهاي عملياتي نجات درياچه را تعيين نمايد و نتيجه را براي تصميم تشكّل

قانون اساسي به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل 138نيز ستاد احياي درياچه اروميه با اختيارات اصل  1392ماه  همچنين در بهمن
 گرديد.

 24انداز احياي درياچه اروميه، در خصوص ضرورت انجام  تحقق چشم برايموريت خود و تدوين برنامه عملياتي أاين ستاد در راستاي عمل به م
پس از تصويب در كارگروه  1393د و اين راهكارها، در سال هاي الزم رسي بندي جمع راهكار مطالعاتي به  6راهكار اجرايي و  18راهكار شامل 

ول ابالغ گرديد. از مهمترين راهكارهاي ؤهاي مس ها و دستگاه نجات درياچه اروميه براي آغاز عمليات اجرايي احياي درياچه اروميه به سازمان
ويس)، مديريت حجم برداشت از  ي شهيد مدني و چراغتوان به توقف طرحهاي سدسازي در دست مطالعه و اجرا (به جز سدها پيشنهاد شده مي

هاي موجود از منابع آب سطحي و زيرزميني از طريق خريد حقابه  منابع آب زيرزميني با نصب كنتورهاي هوشمند، كاهش چهل درصدي حقابه
 آب حوضه اشاره كرد. وري آب در بخش كشاورزي و ممنوعيت هرگونه افزايش برداشت از منابع توسط وزارت نيرو، افزايش بهره

محيطي راهكارهاي  بوم درياچه اروميه و ارزيابي اثربخشي و اثرات زيست با توجه به ضرورت انجام تحقيقات گسترده براي شناخت بهتر زيست
  نمايد. قبال ميتپيشنهاد شده، مجله تحقيقات منابع آب ايران از چاپ دستاوردهاي پژوهشگران در اين زمينه صميمانه اس

 
 متن اوليه اين پيشگفتار توسط جناب آقاي دكتر مكنون تهيه شده است و توسط ديگر اعضاي هيأت تحريريه ويرايش و تكميل شده است. -1
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