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سه بررسی دریاچه ارومیه : ی نمونه های جهانی مشابه با حوضه  ی برمرور

 بر اثر توسعه های انسانی از لحاظ محیطی تنزل یافته حوضه ی

 
 *1رضوان عباسی بخشکندی

 rab.abbasi@gmail.com،  ایریزی شهری و منطقهکارشناسی ارشد برنامه -1

 

 

 

 چکیده 
همه ی جنبه های محیط طبیعی ، از آب و زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی از جمله دریاچه ها و رودهای بزرگ بر 

اتخاذ مدل توسعه ی اقتصادی ناپایدار در حوضه های آبی هوا و اقلیم تا حیات وحش و سکونتگاه ها تاثیرگذار است . 

ی را در سراسر این حوضه ها ایجاد نموده و بخش های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است . در جریان مشکالت قابل توجه

ر و دریاچه ها و رودها به منظو نگرفتهطبیعت شکننده ی اکوسیستم های طبیعی مورد توجه قرار ، این توسعه های ناپایدار 

های انسان  فعالیت متعددفشارهای تاثیر و اکوسیستم آنها تحت  شده اندواقع  سواستفادهاقتصادی مورد  منافعدستیابی به 

ز ا تنزل یافته هدف این مقاله بررسی و مقایسه ی تطبیقی سه مورد جهانی از حوضه های آبخیز و آبریز.  گرفته اندقرار 

دریاچه آرال و رود ی بر اثر توسعه های انسانی می باشد . بررسی روند برنامه ریزی و مدیریت در حوضه  ، لحاظ محیطی

، از لحاظ مشابهت آنها با شرایط فعلی حوضه دریاچه ارومیه می در آمریکای شمالی  مکونگ در آسیا و دریاچه بزرگ نمک

روش کار مبتنی بر مطالعات  .موثر واقع شودکنشگران مربوطه  یراهنمایدر تواند در بهبود شرایط این حوضه ی داخلی ، 

کارگیری  مطالعه متون و منابع و اسناد موجود در ارتباط با حوضه های تنزل یافته از که با به ای استاسنادی و کتابخانه

کنشگران در بخش آب در حکومت ها ، لزوم آگاهی  نتایج تحقیق نشان دهنده ی لحاظ محیطی انجام گردیده است.

و خصوصی ، از نیاز به عمل مشترک  حکومتهای مردمی ، اجتماعات ، انجمن ها ، در موسسات غیر دولتی ، بخش عمومی

  می باشد . منابع آب جهان ز و توسعه ی رهیافت های جدید برای استفاده ی پایدار ا هابرای رفع این چالش

 

 ، دریاچه آرال ، رود مکونگ ، دریاچه بزرگ نمک یوتا اکوسیستم :واژه های کلیدی

 

 مقدمه  -1
جستجو برای راههای جدید توسعه ی پایدار می  منجر بهمنابع زمین محدود هستند . تایید رو به رشد این آگاهی ساده 

کماکان با نادیده گرفتن این حقیقت که امروز کمبود آب  –ارزشمندترین منبع برای زندگی  –تامین آب تازه اهمیت .  گردد

 شناخته نشده است .  است ، تا حد زیادیاری از مناطق همواره تهدیدی واقعی برای بسی

غذا و افزایش درآمد و شهرنشینی ، تقاضا برای آب با سرعتی تصاعدی  با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای به ترتیب

معادل تقریبا دو سوم منابع آبهای در  در جهانافزایش می یابد . کشاورزی بزرگترین مصرف کننده ی آب در جهان است . 

mailto:rab.abbasi@gmail.com
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درصد  08برای آبیاری مورداستفاده قرار می گیرد ؛ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سهم کشاورزی بیش از  دسترس

 . می باشدسومدیریت دچار است . در بسیاری از موارد آب به گونه ای ناکارآمد مورد استفاده قرار می گیرد و 

وش زندگی انسان ، همچنین همه ی جنبه های محیط اکوسیستم های طبیعی از جمله دریاچه ها و رودهای بزرگ بر ر

طبیعت شکننده ی در توسعه های ناپایدار ، طبیعی ، از آب و هوا و اقلیم تا حیات وحش و سکونتگاه ها تاثیرگذار است . 

 فادهسواستدستیابی به منافع اقتصادی مورد اکوسیستم های طبیعی مورد توجه قرار نمی گیرد و دریاچه ها و رودها به منظور 

 فعالیت های انسان قرار می گیرد . وسیستم آنها تحت فشارهای فراوان واقع می شوند و اک

ای وسیع و با شوری زیاد است که در شمال غربی ایران و بین  کیلومتر مربع دریاچه 0888دریاچه ارومیه به مساحت 

 ای با مســاحت ترین نقطه حوضه آبریز بســته پاییناســتانهای آذربایجان غربی و  شرقی واقع شده است. این دریاچه در 

کیلومتر مربع، که  قسمتهایی از آن در استان کردستان واقع شده است؛ قرار دارد. دریاچه ارومیه یک پارک ملی  02888تقریبی 

عداد فی شده است. تگاه زیستکره یونسکو نیز معر های موجود در ایران است که بعنوان ذخیره و یکی از بزرگترین رامسر سایت

اند که بسیاری از  آنها از لحاظ تنوع زیستی  ب شــور در اطراف این دریاچه واقع  شدهآزیادی  تاالبهای اقماری آب شــیرین و 

 از اهمیت جهانی برخوردارند.

بهای ایران با مشــارکت عنوان یکی از ســایت های نمونــه طرح  حفاظت از  تاال دریاچــه ارومیــه و  تاالبهای اقماری آن  به

علت کاهش شــدید سطح آب و افزایش  است. دریاچه ارومیه طی دهه گذشته  به انتخاب  شده 1برنامه عمران سازمان ملل

شوری، با شرایطی بحرانی مواجه شده است. بسیاری از  تاالبهای اقماری اطراف دریاچه نیز در اثر اجرای  طرحهای زیربنائی، 

اند. این مشکالت، تنوع زیستی این مجموعه تاالبی را که  دهکاربری زمین، آلودگی و کاهش جریانهای ورودی آب آسیب دی تغییر

 ]1[کند. می ری را نیز فراهم می نماید، تهدیداز اهمیت بین المللی برخوردار بوده و برای جوامع محلی فوائد متعددی دیگ

وضه های آبخیز و آبریز از لحاظ محیطی تنزل یافته بر اثر توسعه های انسانی برنامه ریزی و مدیریت ح، در این پژوهش 

ته دریاچه ارومیه در نظر گرفده است بیشترین تشابه با مورد بررسی قرار می گیرد . در انتخاب این نمونه های تجربی تالش ش

ضه ها به عمل می آید ، سپس شرایط کنونی در هر مورد ، ابتدا معرفی مختصری از ویژگی های طبیعی و انسانی این حوشود . 

و بحران محیطی مورد نظر و دالیل و پیامدهای آن نیز مورداشاره قرار گرفته و در نهایت اقدامات برنامه ریزانه و مدیریتی در نظر 

ای از این سه جمع بندی و مقایسه ذکر می شود . در نهایت پس از اشاره به سه مورد جهانی ،  ها گرفته شده برای این حوضه

 قرار می گیرد . نمونه انجام گرفته و نتایج قابل استفاده از آن برای حوضه دریاچه ارومیه مورد توجه

 

 بحران محیطی حوضه دریاچه ی آرال -2

در حال حاضر دریای آرال به عنوان یکی از وخیم ترین فجایع محیطی و انسانی جهان تشریح شده است . شرایط کنونی 

، دریای آرال  1698به سرعت به گودال شورمزه ی تشنه ی آب تبدیل می شود . از سال رمین دریاچه ی بزرگ سابق جهان چها

این  برای بازیابی اندکیدرصد مساحت خود را از دست داده است . تاکنون تالش های  08درصد از حجم آب و بیش از  37

 [2]انجام گرفته است .  آنی حوضه ی به واسطه ی شرایط حساس سیاسی و اقتصاد دریاچه ، 

 

 آب و هواییو  ویژگی های جغرافیایی -2-1

میلیون کیلومتر مربع را در بر می گیرد و  2/2، مساحتی برابر با  2حوضه ی دریای آرال واقع شده در قلب آسیای مرکزی

ه ی آبخیز دو رودخانه ی بزرگ ) آمو دریا و سیر دریا ( ضدربرگیرنده ی حواین دریاچه میلیون نفر است . حوضه  70سکونتگاه 

 ، دریای آرال و  منطقه ی طبیعی پیرامون دریا است . 

                                                           
1 - UNDP/GEF  
2 - Central Asia 
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میلی متر در سال در بیابان وسیع و نواحی جلگه ای سه کشور پایین دست است و تا  188بارندگی در این حوضه در حدود 

افزایش می یابد . آب دو رودخانه و دریای آرال برای زندگی در مرکز میلی متر در سال در دو کشور باالدست کوهستانی  088

 [7]آسیا از زمان اولین سکونت بشر در آن حیاتی بوده است . 

 

 
 [2]موقعیت جغرافیایی دریای آرال  : 1 شکل

 

 اجتماعی حوضه  –ویژگی های اقتصادی  -2-2

درصد آبها در آمودریا و سیردریا برای آبیاری مورداستفاده قرار می گیرد . مصرف کنندگان آب ، به ترتیب اهمیت  68بیش از 

معموال 1698نزولی ،  عبارتند از : ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قزاقستان و جمهوری قرقیزستان . دریای آرال تا دهه ی 

تا  8کیلومتر مکعب در سال ، با نوسانات  18تا  0در سال آب دریافت می کرد ، اکنون تنها بین کیلومتر مکعب  98نزدیک به 

 [0]کیلومتر مکعب در سال ، آب دریافت می کند .  28

 

 [5] شاخص های اصلی آب و کاربرد زمین در حوضه دریای آرال: 1جدول 

 شاخص واحد 1992 1992 1992 1992 2222

 جمعیت میلیون 1/10 8/28 0/29 9/77 0/01

 نواحی تحت آبیاری هزار هکتار 0018 0108 9628 3988 3668

 کل آب برداشتی از رودخانه ها کیلومتر مکعب در سال 91/98 09/60 96/128 23/119 8/180

 

 دریای آرال بحران محیطی -2-3

انسان ساخت اجتماعی و اکولوژیکی تبدیل شده است . تصاویر  ،خشک شدن دریای آرال به نمادی از بالی بزرگ مقیاس

در همه جای دنیا منتشر شده ، قایق های ماهیگیری زنگ زده در بستری از ماسه چیزی که پیش از این بستر دریای آرال بود 

 امه ریزی غیرمسئوالنه مطرحبرنمدیریت زمین و آب و ء است . این بحران به عنوان نمونه ای از نتایج فاجعه بار سالهای ممتد سو

 .است
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میلیون هکتار رسید . در زمان  3میلیون هکتار به  0/0آبی در آسیای مرکزی از تحت کشاورزی ، نواحی  1668تا  1698از 

 98 زمیلیون نفر ، تقریبا به چهار برابر ، افزایش یافت . نیاز به آب برای اقتصاد ا 08میلیون نفر به  10مشابه ، جمعیت منطقه از 

 [9] .آبیاری مورداستفاده قرار می گیردآن برای  %68کیلومتر مکعب در سال افزایش یافت ، که  128کیلومتر مکعب به 

 
 [9] 1992 -2229تغییرات در مساحت سطح و میزان شوری دریای آرال ، :  2شکل  

 

،  1698تا  1629، برای دوره ی  1600تا  1629با توجه به پارمترهای ساالنه ی هیدرولوژیکی دریایی آرال در سالهای 

، به  1698تفاوت اندکی بین جریان و تبخیر خالص وجود داشت . در نتیجه سطح دریا و به صورت جزیی تغییر کرد . تا سال 

 [7]ورود آب به دریاچه به تدریج کاهش یافته است . ،  1696استثنای جریان سنگین غیر معمول سال 

 

 
 [5]  1995تا  1929پارامترهای ساالنه ی هیدرولوژیکی دریای آرال ، سال های  :  3شکل 

 

 علل ریشه ای مشکالت حوضه دریای آرال  -2-4

توسعه ردیابی شود : گسترش فشرده ی آبیاری و گذار از یک اقتصاد با  نوع ریشه های این مشکالت بنیادی می تواند در دو

برنامه ریزی متمرکز به سمت یک اقتصاد بازاری در پی فروپاشی شوروی . گسترش کشاورزی آبی برای تولید کتان و برنج تحت 

کتار تحت کشت قرار گرفت . میلیون ه 2/ 0حکومت تزاری روسیه در اواخر قرن نوزده شروع شد . تا پایان قرن نزدیک به 

هکتار رسید .  3/0نواحی آبی تقریبا دو برابر شده و به  1608بعد از انقالب روسیه سرعت گرفت . تا  1628گسترش در دهه ی 
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میلیون هکتار زمین جدید تحت کشت قرار گرفت و نواحی آبی را به  2/7، نواحی آبی تقریبا دو برابر گردید و  1668تا  1608از 

 [0]میلیون هکتار رساند .  6/3

 

 پیامدهای خشک شدن دریای آرال  -2-5

 : [2]مورداشاره قرار دادبه شرح زیر  را می توان در دو دسته پیامدهای عمده ی خشک شدن دریای آرال

   الف : تاثیرات بحران بر محیط طبیعی

 کویرزایی -

 آب و هواتغییر  -

 فرسایش بادی  -

 آبهای زیرزمینی افت سطح  -

 زایینمک  -

 تاثیرات جامعه شناختی و اقتصادیب : 

 در استاندارد های زندگیافت  -

 کاهش امید به زندگی در حوضه در مقایسه با نواحی پیرامونی -

 افت شرایط اقتصادی و اجتماعی  -

های مختلف مانند بیماری های تنفسی و احتمال سرطان از تنفس گردو غبار و نمک ؛ بی نظمی افزایش نرخ بیماری  -

 گوارشی به دلیل کیفیت پایین آب آشامیدنی ؛ و بیماری هایی مانند وبا ، تورم معده و تیفوییدهای 

 نرخ مرگ و میر کودکانافزایش  -

 

 فعالیت های برنامه ریزی در حوضه دریای آرال -2-9

، پروگرامی برای حل بحران در حوضه ی دریای آرال  0و بانک جهانی 7با کمک پروگرام های محیط و توسعه سازمان ملل

تدوین شده است . پروگرام شامل برنامه هایی برای تخفیف تاثیرات تنزل مرتبه ی محیطی ، توسعه ی استراتژی های مدیریت 

تثبیت محیط ( 1پایدار آب و توسعه ی سازمان های منطقه ای با ظرفیت اجرای پروگرام است . پروگرام چهار هدف خرد دارد : )

( 0( بهبود مدیریت آب های بین المللی در حوضه ؛ و )7ناحیه ی فاجعه دیده ی نزدیک دریا ؛ )در ( تجدیدحیات 2حوضه ؛ )

 [0] ظرفیت سازی سازمان های منطقه ای برای برنامه ریزی و اجرای پروگرام .

 

 آرال  چهاصلی در حوضه دریا 5کنشگران -2-9

 : [9]دریاچه آرال به شرح موارد زیر استکنشگران اصلی در حوضه 

 اتحادیه اروپا ، بانک جهانی، پروگرام توسعه سازمان ملل( 9موسسات بین المللی( 

  (6پایدار،کمیسیون توسعه 0المللی حفظ دریای آرال،صندوق بین 3)شورای بین دولتی دریای آرالموسسات منطقه ای 

  سفارتخانه ها ، بنیادهای ملی و موسسات غیردولتی ملی(مربوطه ) آژانسهای توسعه ای کشورهای18موسسات دوجانبه ، 
                                                           

3 - United Nations Environment and Development Programs 
4 - World Bank 

5 - Actors 
6 - International Organizations 
7 - The Interstate Council for the Aral Sea 
8 - International Fund for Saving the Aral Sea 
9 - The Commission on Sustainable Development 
10 - Bilateral Institutions 
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 حکومت های پنج کشور آسیای مرکزی ، هیئت دولت آنها و وزارتخانه ها( 11شرکای ملی ( 

 12حوضه رود مکونگ -3
جاری است ،  10و سرزمین های جنوب شرقی آسیا 17آینده ی رود مکونگ ، یکی از بزرگترین رودها در جهان که در چین

در خطر است . مجموعه ای از پروژه های تولید نیروی برق توسط کشورهای وابسته به ساحل این رود ، همراه با توسعه ی فشرده 

حرانی ب ایجادپتانسیل  اقدامات ،و فشارهای جمعیتی و سناریوهای تغییر آب و هوا ، تهدید به دگرگونی رودخانه می کنند . این 

کمبود آب ، مهاجرت اجباری ، ناامنی غذایی ، سیل ها و خشک سالی های طوالنی مدت و به موجب  ی مانندبا ویژگی هایجدی 

آن تحت تاثیر قرار دادن معاش دهها میلیون نفر از مردم ، تحلیل رفتن اقتصادهای کشورهای وابسته با ساحل رود و تشدید تنش 

 [6] های دوجانبه را دارد .

برای توسعه ی اقتصادی مهم در نظر گرفته می شوند ، پیش  ی آب مداوم و برنامه ریزی شدهسعه در حالی که پروژه های تو

بینی می شوند تاثیرات منفی که احتماال برای اکوسیستم های متکی به رودخانه و معاش میلیون ها نفر از مردم به وجود می 

بی اغلب در کشورهای مختلف نیز حس شده و توسعه ی آب را آورند ، قابل مالحظه باشند . مزایا و مضرات مربوط به توسعه ی آ

 [18]یک مسئله ی حساس فرامرزی می سازد . 

 

 و اقلیمی   ویژگی های جغرافیایی -3-1

از میان چین ، میانمار ، الئوس ، تایلند ، کامبوج ویتنام  10کیلومتر از سرچشمه ی آن در تبت 0088رود مکونگ برای تقریبا 

کیلومترمربع و با متوسط تخلیه ی ساالنه  360888، از طریق یک دلتا به دریای شرقی جاری می شود ، حوضه ای با مساحت 

 [11]کیلومترمکعب را زهکشی می کند .  030ی تقریبا 

 

 

 [12] نقشه حوضه رود مکونگ:  4شکل 

 

                                                           
11 - National Counterparts 
12 - Mekong River 
13 - China  
14 - Mainland Southeast Asia 
15 - Tibet 
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میلیون متر مکعب ( ، آن را در رتبه ی هشتم جدول رودخانه های بزرگ جهان  030888سالیانه ی آن ) بیش از حجم آب 

قرار می دهد . رودخانه و انشعاب ها ، مرداب ، دریاچه ها و آبگیرها از اکوسیستم های منحصر بفرد زیادی و گستره ی وسیعی از 

 [12] گونه های در خطر جهانی حفاظت می کند .

 اجتماعی حوضه  –ویژگی های اقتصادی  -3-2

رود مکونگ منبعی حیاتی است که عملکردهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و اکولوژیکی شش کشور ) چین ، میانمار ، 

کیلومتر مربع و  360888الئوس ، تایلند ، کامبوج و ویتنام ( را شکل می دهد . با یک حوضه آبخیز کامل با مساحتی نزدیک به 

، مقدمتا از را مردم حوضه  این رودخانه معاشرگترین رودخانه ها در جهان است . کیلومتر ، یکی از بز 0088طولی نزدیک به 

 طریق ماهیگیری و آبیاری ، فراهم می کند . 

 17از جمعیت کامبوج ) %68میلیون نفر تخمین زده شده است ، تقریبا  98،  2883جمعیت حوضه پایین مکونگ در سال 

از جمعیت ویتنام  %28میلیون نفر (و  27نفر از جمعیت تایلند ) %76لیون نفر ( ، می6/0از جمعیت الئوس ) %63میلیون نفر( ، 

زندگی می کنند. هرچند شهرنشینی در همه ی  ی این رود میلیون نفر در کوهستانها ( در حوضه 7میلیون نفر در دلتا و  13)

 احی روستایی زندگی می کنند . از جمعیت حوضه در نو %00کشورهای حوضه ی پایین مکونگ رخ داده است ، تقریبا 

جمعیت فعال % 98معاش و امنیت غذایی بیشتر جمعیت روستایی تا حد زیادی به سیستم رود خانه متکی است ، بیش از 

.  مربوط به آب آسیب پذیر هستند محیطی از لحاظ اقتصادی مشاغل وابسته با آب دارند که نسبت به ضربه ها و تنزل مرتبه ی

 [17]از مردم فقیر وابسته به ماهیگیری برای امنیت غذایی و درآمد هستند . میلیون ها نفر 

 

 حوضه این در  علل اصلی تنزل مرتبه ی محیطیو  بحران محیطی حوضه رود مکونگ -3-3

 .در حال حاضر با تغییرات سریع روبرو است : رشد جمعیت و رشد سریع شهرنشینی و اقتصاد کشورهامکونگ رود  حوضه

  [10] قرار دارند . منابع مرتبط تحت فشار رو به رشد و آب و یافتهافزایش  ویژه بین نواحی شهری و روستایی، بههمزمان اختالف 

مکونگ ضه حوکشورهای  دربرق است . پیش بینی می شود تولید نیرو  ، تولیدجریان طبیعی رود مکونگ  برایتهدید اصلی 

افزایش یابد. چین برای زنجیره ای از  2828تریلیون وات در هر ساعت تا سال  919درصد رشد کند و تا حدود  6/9ساالنه تا 

 سد برنامه ریزی می کنند .  17هشت سد برنامه ریزی نموده است ، در حالی که کامبوج ، الئوس و تایلند برای ساخت 

 

 
 [11] ه در مسیر اصلی رود مکونگموقعیت سدهای پیشنهاد شد:  5شکل 
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و به کیفیت آب آسیب وارد کند ، رسوب  نمودهساخت این سدها می تواند حجم و زمانبندی جریان رودخانه را دگرگون 

گذاری را برای تاالب های مکونگ و سیستم دشت سیالبی افزایش دهد و به گونه ای متعارض تنوع زیستی غنی آن را تحت تاثیر 

 در خطر قرار دارد . ، نتیجه ، امنیت غذا و آب دهها میلیون نفر از مردم وابسته به این رودخانه  درقرار دهد . 

برای منابع از پیش در خطر رودخانه شود . طبق منجر به افزایش تقاضا فشارهای جمعیتی و توسعه ، پیش بینی می شود 

میلیون نفر با  188به  2820پیش بینی های انجام گرفته توسط پروگرام محیطی سازمان ملل ، جمعیت حوضه مکونگ تا سال 

توسعه های صنعتی و کشاورزی منجر به  و اقتصادی یجمعیترشد بیش از یک سوم جمعیت در نواحی شهری می رسد . این 

واند . جمعیت بیشتر و منابع کمتر می تمی شوندری مانند افزایش سکونتگاههای انسانی ، جنگل زدایی و پاکسازی زمین بیشت

 [6]تشدید کند . را توسعه ی مکونگ  در حالاقتصادی در منطقه ی  –شرایط اجتماعی 

 

 پیامدهای اصلی توسعه های ناپایدار در حوضه رود مکونگ  -3-4

  [12]نسبت به تغییرات آب و هواییآسیب پذیری بیشتر 

  [10]: بر اثر عواملی مانند:  فرسایش سواحل رودخانه 

  حذف پوشش گیاهی در امتداد سواحل رود 

  ساخت تاسیسات حفاظت از ساحل 

  استخراج شن و ماسه 

  جنگل زدایی در مقیاس گسترده و 

 . ساخت سدهای عظیم 

  [19]جنگل زدایی و  کاهش تنوع زیستی 

 

 فعالیتهای برنامه ریزی در حوضه رود مکونگ  -3-5

آب در حوضه رود  ارتقای مدیریت منابع اقداماتنمود ،  بنیانرا  19که کمیسیون رود مکونگ 1660توافق نامه ی سال  با

 موده است.تاکید نهای رودخانه پایدار جریاننیاز به استفاده عقالنی و منصفانه از منابع آب و مدیریت بر توافقنامه مکونگ آغاز شد.

ارائه می  ( چشم اندازی مشترک برای حوضه ی رود مکونگ2889 -2818)13برنامه ی استراتژیک کمیسیون رود مکونگ 

 از لحاظ محیطی. سالم از لحاظ اجتماعی ؛ و  برابر ؛ از لحاظ اقتصادیشکوفا  کند : رود مکونگ ، رودی

 فبرانگیختن ذینفعان مختل، در جهت ریت آب در سراسر حوضه برای پشت سر گذاشتن مسائل مدیکمیسیون رود مکونگ 

 برنامه شامل سه مولفه ی اصلی است:.  [12]تالش می کند 

  سناریوهای توسعه ی در سراسر حوضه، 

  ، استراتژی توسعه ی حوضه براساس مدیریت یکپارچه ی منابع آب 

 ی توسعه ی منابع آب و پروژه های حمایتی غیر ساختاری پروژه ها. 

 

 کنشگران حوضه رود مکونگ -3-9

 الئوس ، تایلند ، کامبوج ویتنام(: چهار کشور حوضه پایین تر رود مکونگ شامل  )10کمیسیون رود مکونگ -

  ، ) شورا ) یک بدنه ی اداری برای هدایت سیاست 

                                                           
16 -Mekong River Commission  
17 - The Mekong River Commission’s Strategic Plan 
18 -Mekong River Commission  
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  ) کمیته ی مشترک کمیسیون رود مکونگ )که تصمیمات شورا را اجرا می کند 

  (الزم را فراهم می آورد .دبیرخانه ی کمیسیون رود مکونگ )که ظرفیت فنی و اداری 

 میانمار و چین ناظر کمیسیون رود مکونگ و اعضای فعال مباحث درباره ی توسعه ی اقتصادی رود مکونگ -
 کمیته های ملی کشورهای حوضه رود مکونگ -

 موسسات غیر دولتی ، موسسات پژوهشی -

 

 آمریکاایاالت متحده ،  19 در ایالت یوتا دریاچه بزرگ نمک -4
بزرگترین آنها است . بعالوه بزرگترین دریاچه پایانه ای در قاره و  و شورترین دریاچه در شمال امریکا 28دریاچه بزرگ نمک

ی وابسته . تنوع بیولوژیکی در خود دریاچه به شدت کم است ، اما در تاالب هادر جهان است  21چهارمین دریاچه بزرگ پایانه ای

 به آن ، سواحل و اکوسیستم های زمینی آن بسیار زیاد است . 

 

  جغرافیایی و اقلیمی حوضه دریاچه بزرگ نمک ویژگی های  -4-1

هری در حال رشد در شمال یوتا دریاچه بزرگ نمک یک دریاچه ی پایانه ای واقع شده در مجاورت یک ناحیه ی مادرش

 [13]. ششمین دریاچه بزرگ در ایاالت متحده و چهارمین دریاچه بزرگ پایانه ای در جهان است . است

 

 
 [19] دریاچه بزرگ نمک:  9شکل 

 

 اقتصادی حوضه دریاچه بزرگ نمک یوتا –ویژگی اجتماعی  -4-2

مهاجر و ناحیه ی آشیانه ای  دریاچه بزرگ نمک دارای اهمیت زیادی هم به عنوان ایستگاه تجدید قوای میلیونها پرنده ی

میلیارد دالر هر سال از صنعت استخراج  1درصد تاالب های یوتا پیرامون دریاچه هستند . بیش از  08برای سایر پرندگان است . 

 وابسته به سرزندگی دریاچه مواد معدنی ، باشگاه شکار اردک و صنعت میگوی آب شور نصیب اقتصاد یوتا می شود که همگی

                                                           
19 - Utah State 
20 -Great Salt Lake 
21 -terminal lake 
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عالقه ی طبیعی دسته ی پرندگان به دریاچه ، باعث اهمیت اکولوژیکی آن است . اهالی یوتا مقدار قابل توجهی از میراث . هستند

 [13] و هویت خود از دریاچه را دریافت می کنند .

 

 و دالیل پدید آمدن آن  بحران محیطی حوضه دریاچه بزرگ نمک یوتا -4-3

سال دریاچه بزرگ نمک تنها توسط نیروهای طبیعت مدیریت می شد . زمانی که تغییر در  18888بیش از  تاریخ در سراسر

سیستم های طبیعی عادی بود ، تغییرات در اندازه ی دریاچه ، سطح ، پوشش گیاهی و جانوری متداول و سایر ویژگی ها توسط 

 متغیرهای طبیعی مانند آب و هوا تعیین می شد . 

شروع به تغییر نمود.  1000بی خطر از تاثیرات انسان یا وابسته به آن پس از رسیدن مهاجران غربی در سال این تاریخ 

شروع به زدن سد و انتقال آب رود شهر و سایر انشعابات  در دره ی دریاچه نمک ، پیشگامانتقریبا فورا به مجرد رسیدن خود 

ی زمین شدید تر و در هم گسیخته تر مانند معدن کاری ، ذوب آهن و سایر برای مصرف انسانی و آبیاری کردند . سایر کاربردها

صنایع سنگین ، در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم آغاز گردید . مسیریابی مجدد راه آهن از میان خود دریاچه شاید باعث 

 ایجاد مهمترین تغییر در اکولوژی دریاچه بزرگ نمک گردید . 

ه این تقسیم دریاچه ب .پاسیفیک ساخته شد که دریاچه را به دو نیم تقسیم کرد اتصال ذر راه آهن ، میانگ 1606در سال 

دو بدنه ی آبی که هم از لحاظ هیدرولوژیکی و شیمیایی متفاوت هستند باعث ایجاد دو اکوسیستم جداگانه ، با اجتماعات متفاوت 

 از میکروارگانیسم ها و تاثیرات قابل توجه بر جمعیت میگوی آب شور شده است . 

قابل توجه قابل اثبات روی اکوسیستم دریاچه بزرگ نمک داشته است  تاثیرات ،رشد سریع جمعیت  همراه باتغییرات انسانی 

 ، با تاثیراتی حتی بزرگتر در حالی که کماکان منطقه رشد می کند .

ساخت سدها و انتقال آب از انشعابات دریاچه در طی قرن بیستم با گامی سریع تر پیش رفت و تا امروز ادامه پیدا کرده 

پیش بینی می شود در قرن بیست کاهش سطح دریاچه است . بعالوه ،  های ناپایدار اتخاذ شده ، توسعهاست . تاثیرات تجمعی 

تقاضا برای آب به گونه ای چشمگیر رشد کند . طبق برنامه های جاری ، بخشی از این تقاضا رو به رشد از طریق تکمیل و یکم 

ن شد که با کمک های مالی فدرال ساخته شد. بسیاری از پروژه ی یوتای مرکزی ، سیستمی سنگین از سدها و انتقال آب تامی

این تسهیالت باعث آسیب شدید به اکوسیستم های وابسته به ساحل باالدست شده است . تغییرات قابل توجه در اکوسیستم 

روی  ین دستهای وابسته به ساحل باالدست ، شامل تغییردر هیدرولوژی و پوشش گیاهی و جانوری ، احتماال باعث تاثیرات پای

 [16]دریاچه و تاالب های مجاور می شود . 

متر در سال  1200متر ، با ارتفاع حداکثر  0/9رکوردهای تاریخی نشان می دهد که ارتفاع سطح دریاچه بزرگ نمک حدود 

متری (  1208متر در ارتفاع  30/6، تغییر می کند . عمق کم این سیستم ) حداکثر  1690متر در سال  1233و حداقل  1609

 [28] به این معناست که تغییرات نسبتا کوچک در ارتفاع سطح منجر به تغییرات بزرگ در مساحت سطح می شود .

 

 
 [19] )چپ(2229)راست (و  1999تفاوت در ارتفاع و مساحت دریاچه بزرگ نمک در بین سال های :  9شکل 
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 های برنامه ریزی در حوضه دریاچه بزرگ نمک  فعالیت -4-4

  تالش های برنامه ریزی در حوضه دریاچه بزرگ نمک در موارد زیر خالصه می شود :

 1600سال  22مطالعات ساخت بند در دریاچه بزرگ نمک 

 1690 برنامه جامع 

 1631 گزارش کمیسیون دریاچه  

  1639برنامه جامع دریاچه بزرگ نمک 

 1603 -1600 27برنامه مدیریت کلی دریاچه بزرگ نمک  

  فرایند برنامه ریزی و ماتریس – 1660سال  20مدیریت دریاچه بزرگ نمکبرنامه جامع 

 2888مدیریت دریاچه بزرگ نمک  برنامه جامع 

یک برنامه ی مدیریت  را برای تدوین، دپارتمان منابع طبیعی تیم برنامه ریزی دریاچه بزرگ نمک  1663در اگوست سال 

نمک به عنوان یک واحد برنامه ریزی و به دلیل پیچیدگی و اهمیت منابع آن گرد هم آورد. به دلیل مقیاس دریاچه بزرگ  منابع

 [21]اجرا کرده اند . زی گام ها و فرآیندهای عمومی را ، تیم برنامه ری

 هیه ی این برنامه به شرح زیر است :فرآیند برنامه ریزی در این ت

  بیانیه ی شرایط و روندکارهای جاری 

 رتبط جمع آوری و تحلیل اطالعات م 

  گزینه های مدیریت دریاچه بزرگ نمک تدوین 

 تحلیل اقتصادی 

  کمیته بازبینی علمی 

 کت عمومیارشم و بازبینی 

 

 جمع بندی و مقایسه سه نمونه ی جهانی از حوضه های دچار بحران محیطی -5
اکوسیستم های آبی )دریاچه ها و رودهای براساس بررسی های انجام گرفته از این سه نمونه ی جهانی می توان گفت که 

بزرگ( در انزوا نیستند . بلکه ، سیستمهای پیچیده ی بسیار یکپارچه ی اکولوژیکی هستند . به خطر افتادن آنها پیامدهای فاجعه 

شرایط باری در سراسر حوضه های آبی دربرخواهد داشت . آب و هوا ، آب های زیرزمینی ، زندگی گیاهی و جانوری طبیعی و 

 .اجتماعی ممکن است به صورت منفی تغییر کند 

تالش ها و فعالیت های برنامه ریزی و مدیریتی ناکارآمد در حوضه های آبی نیاز به رهیافت چندبخشی بر همین اساس ، 

یدار ایکپارچه شده و توسعه ی همیاری بین بخش های مختلف را مطرح می کند . این مورد مستلزم تعهدی است که توسعه ی پ

که منابع آبی و بیولوژیکی را به عنوان پایه ای برای پایداری آینده مشخص نماید ؛ نیاز به سیستم علم محور کشاورزی و جنگلداری 

؛ کارآمدی آبیاری رو به رشد ؛ روش های محرک اقتصادی کاربرد آب ؛ فناوری های ارتقا یافته در آبیاری و نگهداشت محیطی ؛ 

 دیریت بلند مدت زمین و آب را مطرح می نماید . و انگیزه ها برای م

جمع بندی نهایی حاصل از بررسی سه نمونه ی جهانی از بحران های محیطی در اکوسیستم های آبی به طور خالصه در 

 جدولی به شرح زیر قابل بیان است :

 

                                                           
22 -Great Salt Lake Diking Study 
23 - GSL General Management Plan 
24 - GSL Comprehensive Management Plan 
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 مشخصات نمونه های بررسی شده در ارتباط با برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه محیطی  -2جدول 

 دریاچه بزرگ نمک حوضه رود مکونگ دریای آرال نمونه های بررسی شده

ی
وم

عم
ی 

ها
گی

یژ
و

 

 ایاالت متحده آمریکا  -ایالت یوتا جنوب شرقی آسیا آسیای مرکزی موقعیت جغرافیایی
 - کیلو مترمربع 360888 کیلومتر مربع میلیون 2/2 مساحت حوضه

 - (2883میلیون نفر )سال  98 (1668میلیون نفر )سال 08 جمعیت حوضه
 و بزرگترین دریاچه پایانه ای در قاره هشتمین رود بزرگ جهان چهارمین دریاچه بزرگ سابق جهان اهمیت

  چهارمین دریاچه پایانه ای در جهان
 تحوالت

 
متر در طی بیست  13کاهش سطح دریاچه تا 

 سال 
افزایش فشار بر منابع طبیعی به ویژه 

 منابع آب 
دو بخش شمالی تقسیم دریاچه به  •

 گذر راه آهن و جنوبی توسط میان
 دریاچه آب در کاهش سطح  •

 گسترش فشرده آبیاری   بحرانآمدن  دالیل پدید
  استفاده ی ناکارا از آب 
  نبود محرکهای الزم برای صرفه جویی 
  کاهش کارایی سیستم زهکشی 
  نبود توافقات بین المللی و نظارت بر

 کیفیت آب 

 افزایش جمعیت •
ساخت سدهای عظیم برای تولید  •

 نیروی برق
  کشاورزیتوسعه فشرده  •
 تغییر آب و هوا •
 

  میان گذربندها و  •
 برداشت میگوی آب شور  •
  بومیمطرح کردن گونه های غیر  •
 اصالح سطح دریاچه  •
 و معدنی فعالیت های کشاورزی •
 رشد جمعیت  •

  کویرزایی • پیامدهای بحران
  تغییر آب و هوا •
 فرسایش بادی  •
 افت آبهای زیرزمینی  •
  نمک زایی  •
 ) کاهش تاثیرات جامعه شناختی و اقتصادی •

امید به زندگی ، افزایش بیکاری ، افزایش فقر 
 زندگی ، کاهش، رو به زوال گذاشتن کیفیت 

  کیفیت زمین های کشاورزی و ...(

آسیب پذیری بیشتر نسبت به  •
 تغییرات آب و هوایی 

 فرسایش سواحل رودخانه  •
جنگل زدایی و  کاهش تنوع  •

 زیستی 
تاثیرات جامعه شناختی و   •

اقتصادی ) افزایش سطوح فقر و 
افزایش  کاهش سرعت توسعه ،

، افزایش مرگ و میر بر اثر مهاجرت
 و...(  بیماری ها

تغییر در هیدرولوژی و پوشش  •
 گیاهی و جانوری 

 آلودگی آب و هوا  •
 تاثیرات جامعه شناختی و اقتصادی •
 

فعالیت ها و تالش های  
 برنامه ریزی بررسی شده

  
 پروگرام حوضه دریای آرال 

برنامه  توسعه حوضه رود مکونگ 
براساس رهیافتی کامال یکپارچه برای 

 آبمدیریت منابع 

برنامه جامع مدیریت دریاچه بزرگ 
  2888نمک سال 

 

 

استراتژی های استفاده از سیستم های پایدار منابع آب را به صورت زیر معرفی  ASCEاخیرا ، کمیته ی مشترک یونسکو / 

یکپارچگی فرهنگی ، اکنون و در آینده ای نامعلوم ، با حفظ آنهایی که به طور کامل به تامین نیازهای جامعه ،  "کرده است : 

 "اکولوژیکی و هیدرولوژیکی ، کمک می کنند . 

مشکالت تخصیص منابع آب در حوضه دریاچه ها و رودهای بزرگ باید در سبک منطقه ای یکپارچه ، کل نگر و چندانتظامی 

( پیشنهاد 1669گران )در نظر گرفته شود .چارچوبی برای توسعه ی چنین استراتژی های استفاده ی پایدار آب توسط لوکز و دی

 :[22]شده است

 

 
 [22] چارچوب توسعه استراتژی های استفاده پایدار آب:  9شکل 
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باید با مشکالت توسعه ی اقتصادی ، انرژی ، محیطی و اجتماعی سازگار باشند . انگاشت راتژی های استفاده ی پایدار آب است

  :ه ها و رودهای بزرگ ارائه می گردددریاچبیانی دیگر برحسب شرایط حوضه ی  های زیر از گزارش برانت لند استخراج شده و به

 د به طور مستقیم پاسخگو و مسئول تدوین و اجرایمختلف مسئول مدیریت منابع مناطق  بایارگانهای پاسخگویی :   -

 .  باشنداستراتژی های استفاده ی پایدار از آب 

قا ، و تهدید ب غیرقابل برگشت به سیستم های طبیعیهای آسیب و طرات خطرات : ظرفیت تعریف ، ارزیابی و گزراش خ -

 امنیت و رفاه اجتماع منطقه ای باید تقویت شده و گسترش یابد . 

انتخاب ها : حمایت و شرکت گسترده ی عموم مردم مطلع ، سازمان های غیر دولتی ، اجتماع علمی و صنعت برای اتخاذ  -

ستراتژی های مصرف پایدار آب ضروری است . حقوق ، نقش ها و مشارکت همه ی تصمیمات ضروری در دستیابی به ا

 ذینفعان تحت تاثیر باید توسط توسعه و برنامه ریزی ، تصمیم سازی و اجرای پروژه تشریح شده و گسترش یابد . 

اسب ا برای محیطی منسیستم قانونی : سیستم های قانونی باید در مناطق ایجاد شوند تا حقوق نسل های آینده و حاضر ر -

 برای سالمتی و رفاه آنها مشخص کنند . 

سرمایه گذاری ها : برای دست یافتن به بازیابی یا حفاظت محیطی ، هزینه های آسیب محیطی باید در نظر گرفته شود  -

ه ج توسع. اقتصاد و اکولوژی باید به طور کامل در فرآیند تصمیم سازی و قانون گذاری برای حفاظت از محیط و تروی

 یکپارچه شوند . 

آموزش و توانبخشی : اطالع مردم محلی از مشکالت اکولوژیکی و منابع آب برای دستیابی به استراتژی های مصرف پایدار  -

 . ؛ مردم محلی باید شرایط خود را درک کنند و در فرآیند تصمیم سازی نظر خود را مطرح کنند .  استآب بسیار مهم 

دسترسی :  قابلیت دسترسی منابع و توزیعی برابر از هزینه ها و فواید جنبه های الزامی توسعه ی سیاست های مصرف  -

 آب پایدار هستند . 

 

 نتیجه گیری  -9
حوضه های آبی باید براساس مدیریت یکپارچه ی منابع آب از در به طور کلی می توان گفت که استراتژی های توسعه 

یزی ، تصمیم سازی و حکمروایی ملی و فرامرزی پشتیبانی کند . همچنین باید در سطوح یا بسته بندی های فرآیند برنامه ر

مختلف از توسعه ی مرتبط با آب پیشنهاد شده در سطح ملی و منطقه ای ، حفاظت از منابع و پروژه ها و اعمال مرتبط با مردم 

وژه ها و اعمال می توانند در راهی حرکت کنند که اهداف خرد و کالن ملی را درنظر گرفته و بر اینکه چگونه این توسعه ها ، پر

و منطقه ای تامین شده ، توافقات منطقه ای و ملی سازمانی و مدیریتی با رهنمودها و انگاشت های مدیریت و برنامه ریزی 

 یکپارچه ی منابع آب تقویت شوند ، متمرکز شود . 

 نسبت به انتقال حوضه به حوضه یا فنون افزایش بارندگی ، امید بیشتری ب سایر کشورها ،برنامه ریزی با تکیه بر بررسی تجار

ایجاد می کند . انتقال حوضه به حوضه و فنون افزایش بارندگی در بهترین حالت پاسخ هایی کوتاه چه ارومیه برای بازیابی دریا

ی به وجود ممردم منطقه  درش سطح آب ، رضایت عمومی مدت به مشکالت بلند مدت هستند . در چنین حالتی ، به دلیل افزای

واهد وجود خ عالوه بر حوضه دریاچه ارومیه در حوضه ی انتقال دهنده نیز بهپتانسیل بحران اکولوژیکی در این حالت هرچند  آید.

برنامه ریزی و اند توسط تنها می تو، . فنون مدیریت آب این واقعیت را مورد تاکید قرار می دهد که بحران به وجود آمده  آمد

 . مدیریت کارآمد منابع آب چاره شود
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