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چكیده 
در پژوهش حاضر امکان تغییر الگوی کشت با پرداخت یارانه ی 
نقدی به کشاورزان حوزه ی آبخیز سیمینه رود در راستای احیای 
دریاچه ی ارومیه بررسی شد. از این رو، سنارویوهای کاهش صفر، 
10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 درصد سطح زیر 
کشت محصوالت پرآب بر به کم آب بر )گندم( در کاهش مصرف 
کشاورزان  خالص  درآمد  کاهش  طرفی،  از  شدند.  تحلیل  آب 
سناریوها  از  یک  هر  برای  نیز  دولت  تشویقی  مبالغ  هم چنین  و 
محاسبه شدند. نتایج نشان داد که در سناریوی صفر، حدود 0/6 
میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی حوضه مصرف شده 
که درآمدی برابر با 5813/14 میلیارد ریال داشت. در سناریوی 
یازدهم )تبدیل 100 درصدی الگوهای کشت پرآب بر به گندم( 
میزان مصرف آب 73 درصد نسبت به شرایط فعلی )سناریو صفر( 
کاهش یافته که دولت را ملزم به پرداخت نقدی 3107/44 میلیارد 
در  کرد.  خواهد  مردم  به  یارانه  عنوان  تحت  سال  یک  در  ریال 
نهایت آب صرفه جویی شده از سناریوی تغییر 10 تا 100 درصدی 

الگوی کشت بین 25 تا 253 میلیون مترمکعب خواهد بود.
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مقدمه 
نیاز به منابع آب و  رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش 
غذا، کاهش منابع آب در اثر استفاده برای رفع نیازهای اولیه ی بشر 
را در پی داشته که آب را به عنوان یک عامل محدودکننده ی توسعه 
اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده است. از طرفی قرار گرفتن ایران در 
منطقه ی خشک و نیمه خشک و توزیع غیریکنواخت زمانی و مکانی 
در  ایران  از یک سو و رشد جمعیت  آبخیزها  در  بارش و رواناب 
دهه ی اخیر از سوی دیگر فشار زیادی را بر منابع آبی کشور به ویژه 
کرده  وارد  محدود  آبی  منابع  با  جمعیت  باالی  تراکم  با  مناطق  در 
ناپذیر  اجتناب  را  منابع آب سطحی و زیرزمینی  است که مدیریت 
کرده است ]10 و 13[. از آن جایی که بخش کشاورزی با مصرف 55 
تا 85 درصد در دنیا ]7[ و 93 درصد در ایران ]6[ و با بهره وری 30 
الی 32 درصد )در ایران( ]5 و 6[ بیش ترین میزان آب قابل دسترس 
در  فنی  و  مدیریتی  راه کارهای  ارائه ی  می کند؛ ضرورت  استفاده  را 
کمینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی در کنار حفظ و حتی 
تبیین  از پیش  افزایش کّمی و کیفی محصوالت کشاورزی را بیش 
می کند. تغییر الگوی کشت، تغییر سیستم آبیاری، اصالح گونه های با 
بهره وری باال از جمله راه کارهایی هستند که به منظور کاهش استفاده 
پیشنهاد می شود  تولید  میزان  افزایش  و  کنار حفظ  در  آبی  منابع  از 
جوامع  بر  آن  سوء  اثرات  و  آبی  کم  بحران  هنوز  حال  این  با   .]3[
مناطق  کشورهای  در  به ویژه  دنیا  در  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی 
خشک و نیمه خشک از جمله ایران می باشد. از مهم ترین نمایه های 
کاهش  و  ارومیه  دریاچه ی  شدن  خشک  بحران  ایران  در  آبی  کم 
ارومیه  دریاچه ی  آبخیز  حوزه ی  زیرزمینی  و  سطحی  آب  شدید 
می باشد. هر چند راه کارهای متعددی برای احیای دریاچه ی ارومیه 
ارائه شده و می شود اّما هم چنان تراز آب این دریاچه رو به کاهش 
هست که در جدیدترین آمارهای ارائه شده )آذر ماه 1398( توسط 
شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی، مساحت، حجم آب 
و تراز دریاچه به ترتیب 36 درصد، 83 درصد و بیش از 3/38 متر 
www.agrw.ir/( نسبت به حالت اکولوژیک کاهش پیدا کرده است

 .)SC.php?type=static&id=129
بنابراین با توجه به افت شدید تراز آب و خشک شدن تدریجی 
دریاچه ارومیه و مشکالتی که برای منطقه و نگرانی هایی در سطح 
و  اصولی  مدیریت  لزوم  است؛  داشته  همراه  به  بین المللی  و  ملی 
به  با توجه  صحیح آب  در آبخیز دریاچه ارومیه ضروری می باشد. 
این که کمیت و کیفیت منابع آب دریاچه ارومیه و تاالب های اقماری 
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آن مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر پایداری کارکرد اکولوژیک آن 
هستند، با این حال این عوامل تحت تأثیر فعالیت های انسانی به ویژه 
حوضه  باالدست  قسمت های  در  سدها  احداث  و  آبیاری  توسعه 
اجرای  کشاورزی،  بخش  در  آب  از  بهره برداری  افزایش  می باشند. 
محصوالت  کشت  زیر  سطح  افزایش  کشاورزی،  توسعه  طرح های 
باعث  آبی،  به  دیم  از حالت  اراضی  کاربری  تغییرات  و  کشاورزی 
کاهش شدید آب ورودی به دریاچه ارومیه در چند دهه اخیر شده 
دریاچه ی  احیای  برای  مسئوالن  و  پژوهشگران  حال  این  با  است. 
همکاران  و  کرده اند. حسن زاده  ارائه  را  متعددی  راه کارهای  ارومیه 
]8[ با استفاده از مدل پویایی سیستم عوامل اصلی دخیل در کاهش 
تراز آب دریاچه ارومیه و سهم هر یک از عوامل را مورد بررسی قرار 
دادند. نتایج پژوهش مذکور حاکی از این بود که کاهش بارش های 
جوی و افزایش دما، احداث سدهای مخزنی و افزایش مصرف آب 
به ترتیب 10، 25 و 65 درصد در کاهش آب  در بخش کشاورزی 
ورودی به دریاچه ی ارومیه و کاهش تراز آب آن نقش داشتند. آق 
مدت  کوتاه  فاز  سه  ارومیه  دریاچه ی  احیاء  برای   ]1[ همکاران  و 
و  دریاچه  به  ورود  محل  در  سیمینه رود  و  زرینه رود  آب  )ذخیره 
پمپاژ آن به مرکز دریاچه(، میان مدت )تغییر الگوی کشت و سیستم 
آبیاری و مدیریت آب سطحی و زیرزمینی( و بلند مدت )انتقال آب 
رودخانه ی زاب به دریاچه( را پیشنهاد داد. ماردن و همکاران ]11[ 
و  امریکا   Great Salt Lake دریاچه  احیاء  تجارب  از  استفاده  با 
تشابه آن با شرایط حاکم بر دریاچه ی ارومیه، راه کارهایی برای احیاء 
ایجاد مشارکت  نمودند که  اعالم  ایشان  دادند.  ارائه  ارومیه  دریاچه 
مختلف،  استان های  و  علمی  مراکز  جوانان،  مردم،  صنعت،  بین 
واحدهای  ایجاد  مختلف،  قشرهای  از  و  سنین  با  مردم  آموزش 
برنامه های تشویقی در  ایجاد  با مشارکت مردمی،  مدیریتی کوچک 
کنار اتخاذ قوانین علمی و تا حدودی سخت گیرانه، اقدامات سازه ای 
و هم چنین استفاده از چهره های شاخص ملی و بین المللی به منظور 
باشد.  می تواند  راه کارها  مهم ترین  از  تبلیغی  برنامه های  اجرای 
با جایگزینی محصوالت گلخانه ای و هم چنین  الگوی کشت  تغییر 
توسعه ی سایر فعالیت های کشاورزی از راه کاری اساسی مطرح شده 
برای احیای دریاچه ی ارومیه می باشد ]9[. از طرفی احداث بندهای 
زیرزمینی، آبخوان داری در باالدست و ایجاد معیشت جایگزین برای 
آبخیزنشینان در سطح حوضه و برداشت نمک، کاهش تبخیر از سطح 
دریاچه ی  احیای  برای  شده  مطرح  راه کارهای  سایر  از  نیز  دریاچه 
و  ارس  رودخانه ی  از  آب  انتقال  نیز  میان  این  در  می باشد.  ارومیه 
دریاچه ی خزر نیز یکی از سریع ترین، کاراترین و عملی ترین راه های 

ممکن معرفی شده است ]4[. 
پیشینه ی پژوهشی حاکی از این مهم است که هنوز راه کار قطعی 
نشده  ارائه  مختلف  دیدگاه های  با  متخصصان  تمام  توافق  مورد  که 
است. هر چند بیش تر پژوهشگران بر نقش اساسی افزایش مصرف 
تغییر  کشت،  زیر  سطح  افزایش  به دلیل  کشاورزی  بخش  در  آب 
الگوی کشت به سمت کشت محصوالت با نیاز آبی باال و هم چنین 

عدم تغییر سیستم آبیاری از سنتی و به سیستم های نوین اذعان دارند. 
هرچند با کاهش آب در بخش کشاورزی می توان کمبود آب ورودی 
به دریاچه را افزایش داد؛ با این حال، طبق آمار آخرین سرشماری 
آبخیز  روستایی  جمعیت   ،1395 سال  در  کشور  مسکن  و  نفوس 
دریاچه ارومیه 2229000 نفر حدود 31 درصد پیکره ی جمعیتی این 
آبخیز بزرگ )به غیر از استان کردستان( را تشکیل می دهد  که قریب 
به اتفاق این جمعیت را نیز کشاورزان تشکیل می دهند. با توجه به 
و  مراکز  از  بودن  دور  سواد،  بودن  پایین  صنعتی،  مراکز  کم  تراکم 
راه های ارتباطی پر رفت و آمد، باال بودن نسبت جمعیت به مساحت 
زمین های کشاورزی، نداشتن شغل های ثانویه و جایگزین و افزایش 
تورم و کاهش توان خرید در سال های اخیر، پایین بودن میزان تولید 
ضعیف  حمایت های  دلیل  به  کم  آبی  نیاز  با  محصوالت  قیمت  و 
نهادهای دولتی، وابستگی جمعیت روستایی به زمین های کشاورزی 
و کشت محصوالت با نیاز آبی باال و محصول دهی چندین باره در 
یک فصل کاشت، بیش از پیش تشدید کرده است. لذا از یک طرف 
نه بحران خشک شدن دریاچه ی ارومیه به دلیل پیامدهای انسانی و 
به  کشاورزان  مبرم  نیاز  نه  و  است  قابل چشم پوشی  زیستی  محیط 
فعالیت های زراعی قابل اغماض است. از طرفی عدم توانایی دخالت 
مستقیم بشر به تغییرات اقلیمی و نیاز اساسی به تأمین حداقل دبی 
اکولوژیک برای احیاء دریاچه، تنها راه ممکن در مدیریت منابع آب 
و رفع این بحران، ارائه ی سناریوهای جامع و همه جانبه ی مدیریتی 
روی اراضی کشاورزی با مدنظر قرار دادن رفاه آبخیزنشینان کشاورز 
ساده  سناریوهای  ارائه ی  هدف  با  نیز  حاضر  پژوهش  لذا  می باشد. 
پرداخت  ارزیابی  کنار  در  کشت  الگوی  تغییر  مختلف  کاربردی  و 
یارانه ی جایگزین به جای صرف نظر از سود بیش تر توسط کشاورزان 
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  سیمینه رود  رودخانه ی  اطراف  در  ساکن 

رودخانه ی منتهی به دریاچه ارومیه برنامه ریزی شد. 

مواد و روش ها
نظر  از  مهم  زیرحوزه های  از  یکی  پژوهش حاضر سعی شد  در 
قابلیت تأمین آب برای دریاچه ارومیه و هم چنین مصرف بیش از حد 
به اهداف مورد نظر  برای فعالیت های کشاورزی برای رسیدن  آب 
انتخاب شود. لذا پس از بررسی زیرحوزه های آبخیز دریاچه ارومیه 
و مد نظر قرار دادن میزان برخورداری از اطالعات به روز و دقیق، 
الگوی  انتخاب شد )شکل 1(. سپس  زیرحوزه ی آبخیز سیمینه رود 
کشت، سهم هر یک از محصوالت کشت شده در آبخیز مذکور و 
هم چنین نیاز آبی و قیمت استاندارد فروش هر یک از محصوالت از 
منابع  سازمان مربوطه )سازمان جهاد کشاورزی و شرکت مدیریت 
آب استان آذربایجان غربی( تهیه شد. در مجموع بر اساس اطالعات 
چغندرقند،  گندم،  شامل  آبی  محصول  نوع  هشت  آمده،  به دست 
نوع  سه  و  سبزیجات  و  بقوالت  گوجه فرنگی،  ذرت،  جو،  یونجه، 
محصول باغی شامل سیب، انگور و هسته دارها در آبخیز سیمینه رود 
کشت می شود. با توجه به این که از یک طرف هدف پژوهش ارائه ی 
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یک راه کار مدیریتی مفید و در عین حال ساده و قابل اجرا می باشد 
و از طرف دیگر 86 درصد سطح زیر کشت در این آبخیز توسط پنج 
محصول گندم، چغندرقند، یونجه، جو، گوجه فرنگی تشکیل شده و 
بیش از 87 درصد از میزان کل منابع آب را این محصوالت مصرف 
می کنند، سعی شد محور تمام محاسبات و ارائه راه کارها بر اساس 
محصوالت مذکور صورت پذیرد که در جدول های 1 تا 3 ارائه شده 
برای  استراتژیک  به عنوان یک محصول  از آن جایی که گندم  است. 
کشور و دارای مقبولیت بیش تر توسط کشاورزان بوده و به دلیل نیاز 
آبی تقریبًا یکسان با جو، به عنوان محصول جایگزین انتخاب شد و 
پژوهش حاضر  در  شد.  گذاشته  کنار  راه کارها  و  محاسبات  از  جو 
سعی شد 11 سناریو ساده و قابل اجرا برای تبدیل سطح زیر کشت 
باال به گندم مورد بررسی قرار گیرد. سپس  نیاز آبی  با  محصوالت 
برای هر یک از سناریوهای مورد نظر میزان کاهش مصرف آب در 
میزان  و  آبخیزنشینان  درآمد  میزان  سیمینه رود،  آبخیز  حوزه ی  کل 
هزینه ای که دولت باید تقبل کند تا میزان کاهش درآمد کشاورزان 
به عنوان سیاست تشویقی جبران کند را مورد بررسی و تحلیل قرار 

گرفت. 
ارقام های ارائه شده در جدول های 1 تا 3 حاکی از آن است که 
هر چند اراضی باغی سیب بیش از شش درصد آب آبخیز را مصرف 
می کنند ولی با توجه به این که در اشکوب پایین باغ های سیب استان 
در  مصرفی  آب  میزان  لذا  می شود،  کشت  یونجه  غربی  آذربایجان 
برای  آبخیزنشینان  ترغیب  هم چنین  می باشد.  بیش تر  سیب  باغ های 
تبدیل باغ های سیب به کشت های دیگر نامحتمل است. برای باغ های 

انگور و هسته دارها نیز چنین شرایطی حاکم است. لذا در نظر نگرفتن 
الگوی  تغییر  سناریوهای  و  راه کارها  ارائه ی  برای  باغی  کشت های 
و  سبزیجات  کشت های  نگرفتن  نظر  در  می باشد.  منطقی  کشت 
بقوالت نیز به دلیل سهم کم آن ها در مصرف آب و سطح زیر کشت 

باعث ارائه راه کاری ساده و قابل اجرا خواهد شد.

نتایج، بحث و نتیجه گیری
پس از تعیین محصوالت کشت شده در حوزه ی آبخیز سیمینه رود 
و تعیین میزان سطح زیرکشت، نیاز آبی هر یک از محصوالت، سهم 
حوضه،  آبی  منابع  از  محصوالت  از  یک  هر  آب  مصرف  میزان  و 
تولید در  از محصوالت،  تولید هر یک  ازای هر کیلوگرم  به  قیمت 
واحد هکتار، میزان درآمد کل، هزینه کرد و درآمد خالص کشاورزان 
سیاست   11 هکتار،  واحد  در  محصوالت  از  یک  هر  کشت  از 
پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. در سیاست های پیشنهادی سعی 
با کاهش صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70،  تا به ترتیب  گردید 
چغندرقند،  محصوالت  کشت  زیر  سطح  درصدی   100 و   90  ،80
یونجه، ذرت و گوجه فرنگی به سبب داشتن سطح زیر کشت و میزان 
مصرف آب باال، به اراضی کشت گندم به دلیل میزان مصرف آب کم، 
مقبولیت کشت توسط کشاورزان و گونه ی بومی و سازگار منطقه، 
اضافه گردد. سپس میزان مصرف آب و صرفه جویی و هم چنین میزان 
درآمد خالص و هزینه ی جبرانی دولت برای کشاورزان برای هر یک 
نتایج محاسبات  آمد.  به دست  از سیاست ها و سناریوهای مطروحه 
و  نتایج  است.  شده  ارائه   4 جدول  در  سناریوها  از  یک  هر  برای 

شکل1: موقعیت حوزه آبخیز سیمینه رود در ایران و حوزه ی آبخیز دریاچه ی ارومیه
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محاسبات ارائه شده در جدول 4 حاکی از آن است که در شرایط 
مترمکعب  میلیون   600 حدود  سیمینه رود  آبخیز  حوزه ی  در  فعلی 
و  یونجه، ذرت، گوجه فرنگی  پنج محصول چغندرقند،  توسط  آب 
بیش  جمعیت  که  خالصی  درآمد  میزان  که  می شود  مصرف  گندم 
کسب  محصوالت  این  کشت  از  آبخیز  این  خانواری  هزار   12 از 
داشته  تصمیم  دولت  اگر  لذا  می باشد.  ریال  میلیارد   5813 می کنند 
برساند  به صفر  را  مذکور  محصوالت  زیر کشت  تمام سطح  باشد 

چنین مبلغی را باید برای تشویق مردم بپردازد تا بتواند 600 میلیون 
مترمکعب آب را ساالنه وارد دریاچه نماید. پرداخت نقدی به مردم 
سیاست های  عنوان  تحت  مذکور  محصوالت  کشت  عدم  ازای  در 
تشویقی شاید یکی از راه کار مؤثر می باشد. به عبارتی پرداخت های 
غیرنقدی به دلیل فرآیندهای پیچیده اداری و عدم اعتماد روستاییان 
به چنین سیاست هایی مقبولیتی در بین مردم نداشته و بی شک مردم 
داشت.  نخواهند  کشت  الگوی  تغییر  یا  و  نکاشت  طرح  به  رغبتی 

جدول 1: سطح زیر کشت محصوالت مختلف در حوزه ی آبخیز سیمینه رود

سطح زیر کشت در کل حوضه )هکتار(درصد کشت از کل کشت آبی و باغی    نوع محصولنوع کاربری

آبی

38/1925667/50گندم
21/1514214/92چغندرقند

16/7611264/40یونجه
9/346277/41جو

2/471660/09ذرت
2/201478/62گوجه فرنگی

1/651108/97بقوالت
1/10739/31سبزیجات

باغی
5/223508/36سیب
1/37920/78انگور

0/55369/65هسته دار

10067210مجموع

جدول 2: درآمد خالص ساالنه مربوط به محصوالت مختلف کشاورزی در حوزه ی آبخیز سیمینه رود

نوع 
میانگین عملکرد نوع محصولکاربری

محصول )تن/ هکتار(
قیمت به ازای 

هر کیلوگرم )ریال(
درآمد کل

)ریال/ هکتار(
هزینه کل 

)ریال/ هکتار(
درآمد خالص 
)ریال/ هکتار(

آبی

4/6617000792000002935800049842000گندم
64/45360023202000054138000177882000چغندرقند

8/921800014256000018732000123828000یونجه

3/6715000550500001717560037874400جو

14/421300018746000067485600119947400ذرت

43/4610000434600000156456000278144000گوجه فرنگی

1/1332000361600001491600021244000بقوالت

13/511200016212000056742000105378000سبزیجات

باغی

27/8225000695500000166920000528580000سیب

15/5340000621200000139770000481430000انگور

6/255000031250000032812500279687500هسته دار
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مرغوب  کشاورزی  اراضی  از  مساحت  این  کردن  خارج  طرفی  از 
عالوه بر کاهش تولید در محصوالت استراتژیک، 12 هزار خانواده ی 
تولیدکننده را نیز عماًل مصرف گرا خواهد کرد. بنابراین شاید تغییر 
الگوی کشت به سمت محصوالت با نیاز آبی کم می تواند عالوه بر 
کاهش آب مصرفی، تولید محصوالت استراتژیک را نیز در پی داشته 
 4 جدول  در  که  نتایجی  و  پیشنهادی  سناریوهای  اساس  بر  باشد. 
ارائه شده است، در سناریوی شماره یک که 10 درصد از سطح زیر 
کشت هر یک از محصوالت چغندرقند، یونجه، ذرت و گوجه فرنگی 
کاسته شده و این سطوح به گندم تبدیل شده، 25 میلیون مترمکعب 
در آب مصرفی صرفه جویی شده و از طرفی به دلیل کم بودن تولید 
در سطح و قیمت فروش گندم، حدود 311 میلیارد ریال درآمد کل 
آبخیزنشینان نسبت به حالت فعلی کاهش خواهد یافت. لذا در این 
سناریو دولت با پرداخت این میزان مابه تفاوت می تواند تحت عنوان 
با  نیز  دیگر  پیشنهادی  سناریوهای  در  کند.  حمایت  مردم  از  یارانه 
میزان آب  بیش تر،  آبی  نیاز  با  زیر کشت محصوالت  کاهش سطح 
نیز  البته هزینه ی دولت  با شیب زیادی کاهش می یابد.  نیز  مصرفی 
در  که  به گونه ای  می یابد.  افزایش  نیز  یارانه حمایتی  پرداخت  برای 
سناریوی شماره 10 که 100 درصد از سطح زیر کشت محصوالت با 
نیاز آبی باال کاسته شده و به سطح زیر کشت گندم اضافه خواهد شد 
به ازای کاهش 73 درصدی مصرف آب )253 میلیون متر مکعب( 
 3107 نقدی  پرداخت  به  متعهد  را  دولت  فعلی،  شرایط  به  نسبت 
میلیارد ریال به آبخیزنشینان خواهد کرد. هرچند عواملی از قبیل لزوم 
کشت محصوالت متنوع با هدف تأمین نیازهای مردم در منطقه از 
عوامل محدودکننده در اجرای سناریوهای هفتم تا دهم خواهد بود. 

بر اساس مساحت 54285 هکتاری زیر کشت پنج محصول مذکور 
به ازای هر  نقدی دولت  یارانه  میزان  آبخیز سیمینه رود،  در حوزه ی 
هکتار حدود 57 میلیون ریال در سال خواهد بود که به نظر می رسد 
قابل توجیه اقتصادی باشد. از طرفی یافته های صالح نیا و همکاران 
ارومیه  دریاچه  نزدیک  آبخیزنشینان  که حتی  است  داده  نشان   ]14[
باالیی در مشارکت احیای دریاچه ارومیه از طریق پرداخت  تمایل 
خودیاری های نقدی ساالنه نیز دارند. هم چنین تحلیل نتایج جدول 
4 نشان می دهد که با پرداخت یارانه نقدی توسط دولت، قیمت هر 
چند  هر  بود.  خواهد  ریال   12281 حوضه  این  در  آب  مترمکعب 
چنین ارزیابی های اقتصادی نیاز به بهره گیری از نظرات متخصصان 
علوم اقتصاد دارد ولی با توجه به اهمیت احیای دریاچه ی ارومیه و 
خسارت های حاصل از خشک شدن این دریاچه، به نظر می رسد که 
هزینه ی فوق بسیار پایین تر از ارزش کنونی آب در حوزه ی آبخیز 
دریاچه ارومیه باشد. اّما مطمئنًا زمانی نتایج مثبت سناریوهای ارائه 
شده محسوس خواهد بود که هدف گذاری روی سناریوهای شماره 
هشت تا 10 باشد. چون اجرای سناریوهای با کاهش کم تر سطح زیر 
کشت، میزان کاهش در مصرف آب کم تر خواهد بود و به دلیل باال 
بودن پتانسیل تبخیر در منطقه، با ورود این میزان آب از سیمینه رود 
تأثیر  و  تبخیر خواهد شد  آن  از  زیادی  بخش  ارومیه  دریاچه ی  به 
مثبت محسوسی نخواهد داشت. هم چنین از آن جایی که 61 درصد 
حجم آب دریاچه ی ارومیه را رودخانه ها و آبخیزهای واقع در استان 
ارائه شده  نتایج سناریوهای  تعمیم  تأمین می کنند،  آذربایجان غربی 
در این پژوهش به سایر آبخیزها می تواند حجم زیادی از آب را به 

دریاچه ارومیه منتقل کند.

جدول 3: متوسط مصرف آب محصوالت مختلف کشاورزی در حوزه ی آبخیز سیمینه رود
سطح زیر کشتنوع محصولنوع کاربری

در کل حوضه )هکتار(
متوسط مصرف آب
)مترمکعب/ هکتار(

آب مصرفی هرمحصول
در کل حوضه )مترمکعب(

درصد مصرف
از کل منابع آبی

25667/506383/5616385002623/22گندمآبی
14214/9215198/9421605171630/62چغندرقند

11264/4016017/3518042583725/57یونجه
6277/414653/21292101064/14جو

1660/0910241/75170022262/40ذرت
1478/6215000221793003/14گوجه فرنگی

1108/976804/4575459301/06بقوالت
739/316406/9447367140/67سبزیجات

3508/3613637/32478446276/78سیبباغی
920/7812137/45111759211/58انگور

369/6514791/0754675190/77هسته دار
67210705489922100مجموع



سال هشتم- شماره 29- تابستان 341399 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

در  که  آذربایجان غربی  آبی  زراعی  اراضی  آمار، سطح کل  طبق 
حوزه ی آبخیز دریاچه ی ارومیه قرار گرفته است، 300 هزار هکتار 
می باشد که میزان مصرف آب این سطح از اراضی آبی با تعمیم میزان 
مصرف 600 میلیون مترمکعبی آبخیز سیمینه رود برای 54285 هکتار، 
حدود 3/4 میلیارد مترمکعب خواهد بود. لذا درصورتی که به منظور 
کاهش میزان آب مصرفی در کل سطح مذکور سناریوی شماره 10 
نیاز آبی باال  با  )کاهش 100 درصدی سطح زیر کشت محصوالت 
احتساب  با  بگیرد،  قرار  استفاده  به کشت گندم( مورد  آن  تبدیل  و 
صرفه جویی 73 درصد در میزان آب مصرفی در این سناریو، به میزان 
ارومیه  دریاچه  وارد  کشاورزان  مازاد  آب  مترمکعب  میلیارد   1/95
غربی  آذربایجان  حق آبه ی  میزان  به  توجه  با  حتی  که  شد  خواهد 
برای دریاچه ی ارومیه طبق مصوبه ی شورای عالی آب، هیأت دولت 
)برنامه مدیریت( و کمیته ی ملی دریاچه ی ارومیه که 1/8705 میلیارد 
متر مکعب می باشد، حدود 80 میلیون مترمکعب نیز بیش از حق آبه ی 
استان وارد دریاچه خواهد شد. در مجموع با احتساب قیمت 12281 
ریالی به ازای هر مترمکعب آب، دولت ملزم خواهد بود 23947/95 
به  کشت  الگوی  تغییر  یارانه ی  عنوان  تحت  را  هزینه  ریال  میلیارد 
سطح  که  شود  فراموش  نباید  مهم  این  اّما  نماید.  پرداخت  مردم 
آب های زیرزمینی دشت های واقع در حوزه ی آبخیز دریاچه ی ارومیه 
به شدت افت کرده اند و مطمئنًا میزان آب مازاد که در اثر تغییر الگوی 
کشت فراهم شده است، به طور کامل به دریاچه منتهی نخواهد شد 
و احتماالً در چند سال اول میزان قابل توجهی از این آب مازاد برای 
تغذیه ی آب زیرزمینی مصرف خواهد شد. البته پس از چند سال با 
تأمین کمبود آب زیرمینی آبخیز، بخش قابل توجهی از این آب مازاد 

وارد دریاچه خواهد شد که نشان می دهد احیای دریاچه ی ارومیه در 
بهترین شرایط نیز زمان بر خواهد بود. 

تحلیل نتایج پژوهش های مرتبط پیشین نیز نشان داد که برحق و 
همکاران ]2[ با استفاده از مدل شکار-شکارچی و ارائه سناریوهای 
بهره وری  افزایش  کشاورزی،  اراضی  سطح  درصدی   40 کاهش 
آبیاری های  توسعه  و  کشت  الگوی  اصالح  طریق  از  آب  مصرف 
اجرای  و  ارومیه  دریاچه ی  محدودسازی 20 درصدی سطح  نوین، 
 4/3 و   0/5  ،0/8  ،1/7 افزایش  امکان  یادشده  سناریوهای  هم زمان 
متری تراز آب دریاچه ی ارومیه در بازه ی زمانی 2015 تا 2031 را 
پیش بینی کردند. هم چنین صالح نیا و همکاران ]14[ گزارش کردند 
پنج  تا   0/22 افزایش  به  منجر  ارومیه  دریاچه ی  کامل  احیای  که 
میلیارد ریالی رفاه ساالنه آبخیزنشینان خواهد شد؛ که در این صورت 
عالوه بر پرداخت های مستقیم دولت، مردم به صورت غیرمستقیم نیز 

از یارانه های غیرنقدی نیز برخوردار خواهند شد.
باید بیان کرد که مطمئنًا تنها یک راه کار، راه کار کافی و نهایی برای 
احیاء دریاچه ارومیه نخواهد بود. در کنار چنین راه کاری، اقداماتی 
از قبیل تهیه ی برنامه های آموزشی توسط رسانه ها، انجام طرح های 
ترویج در روستاها، احداث و راه اندازی مراکز صنعتی و تولیدی با 
هدف اشتغال زایی برای آبخیزنشینان، تغییر سیستم آبیاری از حالت 
اصالح  پیشنهادی،  سناریوهای  اجرای  با  هم زمان  مکانیزه  به  سنتی 
نیاز آبی،  باال و کاهش  باال بردن توان تولید  با هدف  ژنتیکی بذور 
و  روستایی  توسعه ی  آبخیزداری،  طرح های  در  مردم  کردن  سهیم 
مدیریت منابع آب، جایگزین کردن سایر منابع تولید انرژی به جای 
نیروگاه های آبی و حرارتی و بسیاری از موارد دیگر می تواند به عنوان 

جدول 4 میزان کاهش آب مصرفی و میزان تقبل هزینه های تشویقی توسط دولت با اتخاذ سناریوهای پیشنهادی
*سناریوهای

پیشنهادی
میزان کل آب مصرفی برای محصوالت مختلف در تمام سطح آبخیز 

میزان کاهش آب مصرفی)میلیون متر مکعب(
 )میلیون متر مکعب(

درآمد خالص 
کل

 )میلیارد ریال(

هزینه تشویقی دولت 
)میلیارد ریال(

مجموعگندمگوجه فرنگیذرتیونجهچغندرقند

0216/051180/42517/02222/179163/850599/52705813/140
1194/446162/38315/30219/961182/119574/21425/3135502/39310/74
2172/841144/34013/60117/743200/387548/91250/6155191/65621/48
3151/236126/29811/90115/525216/656521/61677/9114880/91932/23
4129/631108/25510/20113/307236/924498/318101/2094427/521385/61
5108/02590/2128/50111/089255/193473/02126/5074259/421553/72
686/42072/1706/8008/871273/461447/722151/8053523/572289/56
764/81554/1275/1006/653291/730422/425177/1023637/932175/20
843/21036/0853/4004/435309/998397/128202/3993327/192485/95
921/60518/0421/7002/217327/267370/831228/6963016/442796/70
100000346/536346/536252/9912705/703107/44

* سناریوهای . تا 10 به ترتیب میزان صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 درصد کاهش از محصوالت چغندرقند، یونجه، ذرت، گوجه فرنگی و اضافه کردن مقادیر کاسته 
شده به الگوی کشت گندم می باشد.
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دریاچه  احیای  برای  پیشنهادی  سناریوهای  با  هم گام  هم افزا  عامل 
ارومیه باشد. در این راستا، یافته های مرادیان و همکاران ]12[ نشان 
داد که تخصیص آب به ذی نفعان حوزه ی آبخیز دریاچه ارومیه در 
طی فرایند کاماَل همکارانه بین بخش های کشاورزي، شرب و صنعت 
امکان صرفه جویی حداکثری در مصرف آب و هم چنین بهره برداری 
شاید  که  مهمی  عامل  دو  اّما  کرد.  خواهد  فراهم  را  مالی  سود  از 
فقدان آن ها مهم ترین دلیل وقوع بحران آب در آبخیز دریاچه ارومیه 
شده است، عدم وجود الگوی جامع کشت، دامداری و شرکت های 
تعاونی در روستاها و نبود اعتماد آبخیزنشینان روستایی به ارگان ها 
اقدام  از  قبل  می رسد  به نظر  لذا  می باشد.  مرتبط  دولتی  مسئوالن  و 
به هر عملی باید اعتماد مردم به ارگان ها و مسئوالن احیاء شود تا 
مردم به جای مقابله با طرح های مدیریتی و اجرایی در کنار مدیران 

و مجریان باشند. 
و  پیش نیاز  اقدامات  برخی  یادشده،  موارد  بر  افزون  طرفی،  از 
اقتصادی،  اراضی،  قابلیت  خاک شناسی،  مطالعات  قبیل  از  تکمیلی 
اجتماعی، قانون گذاری و کشاورزی اقلیم سازگار قبل از پیاده سازی 

سناریوهای ارائه شده ضروری ضرری می باشد.
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In this study, the possibility of change in cropping in the Siminehrood watershed was evaluted by paying 

cash subsidies for farmers to restore Lake Urmia. Therefore, the scenarios of 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, and 100% reduction of high water requirement cultivation to low water water requirement (wheat) 
cropping were analyzed to reduce water consumption in the agricultural sector. On the other hand, the 
decrease in the net income of farmers as well as government incentives was calculated for each scenario. 
The results showed that, in the zero scenario (current state), about 0.6 billion m3 of water is used in the 
agricultural lands of the watershed, which had an income of 5813.14 billion IRR. In the Eleventh scenario 
(100% of high water requirement cultivation areas to wheat cropping), the water use rate is reduced by 
73% compared to the current state (scenario 0), which will require the government to pay people a subsidy 
of 3107.44 billion IRR in one year. Ultimately, the water savings from the 10 to 100% cropping changes 
scenarios will be 25 to 253 million m3. 

Keywords: Incentive scenarios, Reduction of water use in agriculture, Water resources management, 

Rights of water.
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