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مقدمه
رشد روزافزون جمعیت و بهتبع آن افزایش نیاز به منابع آب و
غذا ،کاهش منابع آب در اثر استفاده برای رفع نیازهای اولیهی بشر
را در پی داشته که آب را بهعنوان یک عامل محدودکنندهی توسعه
اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده است .از طرفی قرار گرفتن ایران در
منطقهی خشک و نیمهخشک و توزیع غیریکنواخت زمانی و مکانی
بارش و رواناب در آبخیزها از یک سو و رشد جمعیت ایران در
دههی اخیر از سوی دیگر فشار زیادی را بر منابع آبی کشور بهویژه
در مناطق با تراکم باالی جمعیت با منابع آبی محدود وارد کرده
است که مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی را اجتناب ناپذیر
کرده است [ 10و  .]13از آنجایی که بخش کشاورزی با مصرف 55
تا  85درصد در دنیا [ ]7و  93درصد در ایران [ ]6و با بهرهوری 30
الی  32درصد (در ایران) [ 5و  ]6بیشترین میزان آب قابل دسترس
را استفاده میکند؛ ضرورت ارائهی راهکارهای مدیریتی و فنی در
کمینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی در کنار حفظ و حتی
افزایش ک ّمی و کیفی محصوالت کشاورزی را بیش از پیش تبیین
میکند .تغییر الگوی کشت ،تغییر سیستم آبیاری ،اصالح گونههای با
بهرهوری باال از جمله راهکارهایی هستند که بهمنظور کاهش استفاده
از منابع آبی در کنار حفظ و افزایش میزان تولید پیشنهاد میشود
[ .]3با این حال هنوز بحران کم آبی و اثرات سوء آن بر جوامع
یکی از بزرگترین مشکالت در دنیا بهویژه در کشورهای مناطق
خشک و نیمهخشک از جمله ایران میباشد .از مهمترین نمایههای
کم آبی در ایران بحران خشک شدن دریاچهی ارومیه و کاهش
شدید آب سطحی و زیرزمینی حوزهی آبخیز دریاچهی ارومیه
میباشد .هر چند راهکارهای متعددی برای احیای دریاچهی ارومیه
ارائه شده و میشود ا ّما همچنان تراز آب این دریاچه رو به کاهش
هست که در جدیدترین آمارهای ارائه شده (آذر ماه  )1398توسط
شرکت سهامی آب منطقهای آذربایجان غربی ،مساحت ،حجم آب
و تراز دریاچه بهترتیب  36درصد 83 ،درصد و بیش از  3/38متر
نسبت به حالت اکولوژیک کاهش پیدا کرده است (www.agrw.ir/

تحلیل امکان پرداخت یارانهی نقدی به آبخیزنشینان
حوزهی آبخیز سیمینهرود برای تغییر الگوی کشت
در راستای احیای دریاچهی ارومیه
حسين خيرفام * 1و علیرضا دانشی
تاریخ دریافت98/07/20 :
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تاریخ پذیرش98/12/12 :

چكيده
در پژوهش حاضر امکان تغییر الگوی کشت با پرداخت یارانهی
نقدی به کشاورزان حوزهی آبخیز سیمینهرود در راستای احیای
دریاچهی ارومیه بررسی شد .از اینرو ،سنارویوهای کاهش صفر،
 90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10و  100درصد سطح زیر
کشت محصوالت پرآببر به کمآببر (گندم) در کاهش مصرف
آب تحلیل شدند .از طرفی ،کاهش درآمد خالص کشاورزان
و همچنین مبالغ تشویقی دولت نیز برای هر یک از سناریوها
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  5813/14میلیارد ریال داشت .در سناریوی
یازدهم (تبدیل  100درصدی الگوهای کشت پرآببر به گندم)
میزان مصرف آب  73درصد نسبت به شرایط فعلی (سناریو صفر)
کاهش یافته که دولت را ملزم به پرداخت نقدی  3107/44میلیارد
ریال در یک سال تحت عنوان یارانه به مردم خواهد کرد .در
نهایت آب صرفهجویی شده از سناریوی تغییر  10تا  100درصدی
الگوی کشت بین  25تا  253میلیون مترمکعب خواهد بود.

واژههاي کليدي :حقآبه ،سناریوهای تشویقی ،کاهش مصرف
آب در کشاورزی ،مدیریت منابع آب

.)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 نگرانیهایی در سطح
ملی و بینالمللی به همراه داشته است؛ لزوم مدیریت اصولی و
صحیح آب در آبخیز دریاچه ارومیه ضروری میباشد .با توجه به
اینکه کمیت و کیفیت منابع آب دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری

 -*1استادیار گروه مرتع و آبخیزداری  ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،
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عدم تغییر سیستم آبیاری از سنتی و به سیستمهای نوین اذعان دارند.
هرچند با کاهش آب در بخش کشاورزی میتوان کمبود آب ورودی
به دریاچه را افزایش داد؛ با این حال ،طبق آمار آخرین سرشماری
نفوس و مسکن کشور در سال  ،1395جمعیت روستایی آبخیز
دریاچه ارومیه  2229000نفر حدود  31درصد پیکرهی جمعیتی این
آبخیز بزرگ (بهغیر از استان کردستان) را تشکیل میدهد که قریب
به اتفاق این جمعیت را نیز کشاورزان تشکیل میدهند .با توجه به
تراکم کم مراکز صنعتی ،پایین بودن سواد ،دور بودن از مراکز و
راههای ارتباطی پر رفت و آمد ،باال بودن نسبت جمعیت به مساحت
زمینهای کشاورزی ،نداشتن شغلهای ثانویه و جایگزین و افزایش
تورم و کاهش توان خرید در سالهای اخیر ،پایین بودن میزان تولید
و قیمت محصوالت با نیاز آبی کم به دلیل حمایتهای ضعیف
نهادهای دولتی ،وابستگی جمعیت روستایی به زمینهای کشاورزی
و کشت محصوالت با نیاز آبی باال و محصولدهی چندین باره در
یک فصل کاشت ،بیش از پیش تشدید کرده است .لذا از یک طرف
نه بحران خشک شدن دریاچهی ارومیه بهدلیل پیامدهای انسانی و
محیط زیستی قابل چشمپوشی است و نه نیاز مبرم کشاورزان به
فعالیتهای 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 ،ارائهی سناریوهای جامع و همهجانبهی مدیریتی
روی اراضی کشاورزی با مدنظر قرار دادن رفاه آبخیزنشینان کشاورز
میباشد .لذا پژوهش حاضر نیز با هدف ارائهی سناریوهای ساده
و کاربردی مختلف تغییر الگوی کشت در کنار ارزیابی پرداخت
یارانهی جایگزین بهجای صرفنظر از سود بیشتر توسط کشاورزان
ساکن در اطراف رودخانهی سیمینهرود بهعنوان یکی از مهمترین
رودخانهی منتهی به دریاچه ارومیه برنامهریزی شد.

آن مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر پایداری کارکرد اکولوژیک آن
هستند ،با این حال این عوامل تحت تأثیر فعالیتهای انسانی بهویژه
توسعه آبیاری و احداث سدها در قسمتهای باالدست حوضه
میباشند .افزایش بهرهبرداری از آب در بخش کشاورزی ،اجرای
طرحهای توسعه کشاورزی ،افزایش سطح زیر کشت محصوالت
کشاورزی و تغییرات کاربری اراضی از حالت دیم به آبی ،باعث
کاهش شدید آب ورودی به دریاچه ارومیه در چند دهه اخیر شده
است .با این حال پژوهشگران و مسئوالن برای احیای دریاچهی
ارومیه راهکارهای متعددی را ارائه کردهاند .حسنزاده و همکاران
[ ]8با 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 بارشهای
جوی و افزایش دما ،احداث سدهای مخزنی و افزایش مصرف آب
در بخش کشاورزی بهترتیب  25 ،10و  65درصد در کاهش آب
ورودی به دریاچهی ارومیه و کاهش تراز آب آن نقش داشتند .آق
و همکاران [ ]1برای احیاء دریاچهی ارومیه سه فاز کوتاه مدت
(ذخیره آب زرینهرود و سیمینهرود در محل ورود به دریاچه و
پمپاژ آن به مرکز دریاچه) ،میان مدت (تغییر الگوی کشت و سیستم
آبیاری و مدیریت آب سطحی و زیرزمینی) و بلند مدت (انتقال آب
رودخانهی زاب به دریاچه) را پیشنهاد داد .ماردن و همکاران []11
با استفاده از تجارب احیاء دریاچه  Great Salt Lakeامریکا و
تشابه آن با شرایط حاکم بر دریاچهی ارومیه ،راهکارهایی برای احیاء
دریاچه ارومیه ارائه دادند .ایشان اعالم نمودند که ایجاد مشارکت
بین صنعت ،مردم ،جوانان ،مراکز علمی و استانهای مختلف،
آموزش مردم با سنین و از قشرهای مختلف ،ایجاد واحدهای
مدیریتی کوچک با مشارکت مردمی ،ایجاد برنامههای تشویقی در
کنار اتخاذ قوانین علمی و تا حدودی سختگیرانه ،اقدامات سازهای
و همچنین استفاده از چهرههای شاخص ملی و بینالمللی بهمنظور
اجرای برنامههای تبلیغی از مهمترین راهکارها میتواند باشد.
تغییر الگوی کشت با جایگزینی محصوالت گلخانهای و همچنین
توسعهی سایر فعالیتهای کشاورزی از راهکاری اساسی مطرح شده
برای احیای دریاچهی ارومیه میباشد [ .]9از طرفی احداث بندهای
زیرزمینی ،آبخوانداری در باالدست و ایجاد معیشت جایگزین برای
آبخیزنشینان در سطح حوضه و برداشت نمک ،کاهش تبخیر از سطح
دریاچه نیز از سایر راهکارهای مطرح شده برای احیای دریاچهی
ارومیه میباشد .در این میان نیز انتقال آب از رودخانهی ارس و
دریاچهی خزر نیز یکی از سریعترین ،کاراترین و عملیترین راههای
ممکن معرفی شده است [.]4
پیشینهی پژوهشی حاکی از این مهم است که هنوز راهکار قطعی
که مورد توافق تمام متخصصان با دیدگاههای مختلف ارائه نشده
است .هر چند بیشتر پژوهشگران بر نقش اساسی افزایش مصرف
آب در بخش کشاورزی بهدلیل افزایش سطح زیر کشت ،تغییر
الگوی کشت به سمت کشت محصوالت با نیاز آبی باال و همچنین
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مواد و روشها
در پژوهش حاضر سعی شد یکی از زیرحوزههای مهم از نظر
قابلیت تأمین آب برای دریاچه ارومیه و همچنین مصرف بیش از حد
آب برای فعالیتهای کشاورزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
انتخاب شود .لذا پس از بررسی زیرحوزههای آبخیز دریاچه ارومیه
و مد نظر قرار دادن میزان برخورداری از اطالعات بهروز و دقیق،
زیرحوزهی آبخیز سیمینهرود انتخاب شد (شکل  .)1سپس الگوی
کشت ،سهم هر یک از محصوالت کشت شده در آبخیز مذکور و
همچنین نیاز آبی و قیمت استاندارد فروش هر یک از محصوالت از
سازمان مربوطه (سازمان جهاد کشاورزی و شرکت مدیریت منابع
آب استان آذربایجان غربی) تهیه شد .در مجموع بر اساس اطالعات
بهدست آمده ،هشت نوع محصول آبی شامل گندم ،چغندرقند،
یونجه ،جو ،ذرت ،گوجهفرنگی ،بقوالت و سبزیجات و سه نوع
محصول باغی شامل سیب ،انگور و هستهدارها در آبخیز سیمینهرود
کشت میشود .با توجه به اینکه از یک طرف هدف پژوهش ارائهی
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انگور و هستهدارها نیز چنین شرایطی حاکم است .لذا در نظر نگرفتن
کشتهای باغی برای ارائهی راهکارها و سناریوهای تغییر الگوی
کشت منطقی میباشد .در نظر نگرفتن کشتهای سبزیجات و
بقوالت نیز بهدلیل سهم کم آنها در مصرف آب و سطح زیر کشت
باعث ارائه راهکاری ساده و قابل اجرا خواهد شد.

یک راهکار مدیریتی مفید و در عین حال ساده و قابل اجرا میباشد
و از طرف دیگر  86درصد سطح زیر کشت در این آبخیز توسط پنج
محصول گندم ،چغندرقند ،یونجه ،جو ،گوجهفرنگی تشکیل شده و
بیش از  87درصد از میزان کل منابع آب را این محصوالت مصرف
میکنند ،سعی شد محور تمام محاسبات و ارائه راهکارها بر اساس
محصوالت مذکور صورت پذیرد که در جدولهای  1تا  3ارائه شده
است .از آنجایی که گندم بهعنوان یک محصول استراتژیک برای
کشور و دارای مقبولیت بیشتر توسط کشاورزان بوده و بهدلیل نیاز
آبی تقریب ًا یکسان با جو ،بهعنوان محصول جایگزین انتخاب شد و
جو از محاسبات و راهکارها کنار گذاشته شد .در پژوهش حاضر
سعی شد  11سناریو ساده و قابل اجرا برای تبدیل سطح زیر کشت
محصوالت با نیاز آبی باال به گندم مورد بررسی قرار گیرد .سپس
برای هر یک از سناریوهای مورد نظر میزان کاهش مصرف آب در
کل حوزهی آبخیز سیمینهرود ،میزان درآمد آبخیزنشینان و میزان
هزینهای که دولت باید تقبل کند تا میزان کاهش درآمد کشاورزان
بهعنوان سیاست تشویقی جبران کند را مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفت.
ارقامهای ارائه شده در جدولهای  1تا  3حاکی از آن است که
هر چند اراضی باغی سیب بیش از شش درصد آب آبخیز را مصرف
میکنند ولی با توجه به اینکه در اشکوب پایین باغهای سیب استان
آذربایجان غربی یونجه کشت میشود ،لذا میزان آب مصرفی در
باغهای سیب بیشتر میباشد .همچنین ترغیب آبخیزنشینان برای
تبدیل باغهای سیب به کشتهای دیگر نامحتمل است .برای باغهای

نتایج ،بحث و نتیجهگیری
پس از تعیین محصوالت کشت شده در حوزهی آبخیز سیمینهرود
و تعیین میزان سطح زیرکشت ،نیاز آبی هر یک از محصوالت ،سهم
و میزان مصرف آب هر یک از محصوالت از منابع آبی حوضه،
قیمت به ازای هر کیلوگرم تولید هر یک از محصوالت ،تولید در
واحد هکتار ،میزان درآمد کل ،هزینهکرد و درآمد خالص کشاورزان
از کشت هر یک از محصوالت در واحد هکتار 11 ،سیاست
پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت .در سیاستهای پیشنهادی سعی
گردید تا بهترتیب با کاهش صفر،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10 ،
 90 ،80و  100درصدی سطح زیر کشت محصوالت چغندرقند،
یونجه ،ذرت و گوجهفرنگی بهسبب داشتن سطح زیر کشت و میزان
مصرف آب باال ،به اراضی کشت گندم بهدلیل میزان مصرف آب کم،
مقبولیت کشت توسط کشاورزان و گونهی بومی و سازگار منطقه،
اضافه گردد .سپس میزان مصرف آب و صرفهجویی و همچنین میزان
درآمد خالص و هزینهی جبرانی دولت برای کشاورزان برای هر یک
از سیاستها و سناریوهای مطروحه بهدست آمد .نتایج محاسبات
برای هر یک از سناریوها در جدول  4ارائه شده است .نتایج و

شکل :1موقعیت حوزه آبخیز سیمینهرود در ایران و حوزهی آبخیز دریاچهی ارومیه
نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری
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جدول  :1سطح زیر کشت محصوالت مختلف در حوزهی آبخیز سیمینهرود
نوع کاربری

آبی

باغی

نوع محصول

درصد کشت از کل کشت آبی و باغی

سطح زیر کشت در کل حوضه (هکتار)

گندم

38/19

25667/50

چغندرقند
یونجه
جو
ذرت
گوجهفرنگی
بقوالت
سبزیجات

21/15
16/76
9/34
2/47
2/20
1/65
1/10

14214/92
11264/40
6277/41
1660/09
1478/62
1108/97
739/31

سیب

5/22

3508/36

انگور
هستهدار

1/37
0/55

920/78
369/65

100

67210

مجموع

جدول  :2درآمد خالص ساالنه مربوط به محصوالت مختلف کشاورزی در حوزهی آبخیز سیمینهرود
نوع
کاربری

آبی

باغی

نوع محصول

میانگین عملکرد
محصول (تن /هکتار)

قیمت به ازای
هر کیلوگرم (ریال)

درآمد کل
(ریال /هکتار)

هزینه کل
(ریال /هکتار)

درآمد خالص
(ریال /هکتار)

گندم

4/66

17000

79200000

29358000

49842000

چغندرقند

64/45

3600

232020000

54138000

177882000

یونجه

8/92

18000

142560000

18732000

123828000

جو

3/67

15000

55050000

17175600

37874400

ذرت

14/42

13000

187460000

67485600

119947400

گوجهفرنگی

43/46

10000

434600000

156456000

278144000

بقوالت

1/13

32000

36160000

14916000

21244000

سبزیجات

13/51

12000

162120000

56742000

105378000

سیب

27/82

25000

695500000

166920000

528580000

انگور

15/53

40000

621200000

139770000

481430000

هستهدار

6/25

50000

312500000

32812500

279687500

چنین مبلغی را باید برای تشویق مردم بپردازد تا بتواند  600میلیون
مترمکعب آب را ساالنه وارد دریاچه نماید .پرداخت نقدی به مردم
در ازای عدم کشت محصوالت مذکور تحت عنوان سیاستهای
تشویقی شاید یکی از راهکار مؤثر میباشد .بهعبارتی پرداختهای
غیرنقدی بهدلیل فرآیندهای پیچیده اداری و عدم اعتماد روستاییان
به چنین سیاستهایی مقبولیتی در بین مردم نداشته و بیشک مردم
رغبتی به طرح نکاشت و یا تغییر الگوی کشت نخواهند داشت.

محاسبات ارائه شده در جدول  4حاکی از آن است که در شرایط
فعلی در حوزهی آبخیز سیمینهرود حدود  600میلیون مترمکعب
آب توسط پنج محصول چغندرقند ،یونجه ،ذرت ،گوجهفرنگی و
گندم مصرف میشود که میزان درآمد خالصی که جمعیت بیش
از  12هزار خانواری این آبخیز از کشت این محصوالت کسب
میکنند  5813میلیارد ریال میباشد .لذا اگر دولت تصمیم داشته
باشد تمام سطح زیر کشت محصوالت مذکور را به صفر برساند
نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری
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جدول  :3متوسط مصرف آب محصوالت مختلف کشاورزی در حوزهی آبخیز سیمینهرود
نوع کاربری

نوع محصول

سطح زیر کشت
در کل حوضه (هکتار)

متوسط مصرف آب
(مترمکعب /هکتار)

آب مصرفی هرمحصول
در کل حوضه (مترمکعب)

درصد مصرف
از کل منابع آبی

آبی

گندم

25667/50

6383/56

163850026

23/22

14214/92

15198/94

216051716

30/62

11264/40

16017/35

180425837

25/57

6277/41

4653/21

29210106

4/14

1660/09

10241/75

17002226

2/40

1478/62

15000

22179300

3/14

1108/97

6804/45

7545930

1/06

739/31

6406/94

4736714

0/67

3508/36

13637/32

47844627

6/78

920/78

12137/45

11175921

1/58

369/65

14791/07

5467519

0/77

705489922

100

چغندرقند
یونجه
جو
ذرت
گوجهفرنگی
بقوالت
سبزیجات
باغی

سیب
انگور
هستهدار

مجموع

67210

بر اساس مساحت  54285هکتاری زیر کشت پنج محصول مذکور
در حوزهی آبخیز سیمینهرود ،میزان یارانه نقدی دولت بهازای هر
هکتار حدود  57میلیون ریال در سال خواهد بود که بهنظر میرسد
قابل توجیه اقتصادی باشد .از طرفی یافتههای صالحنیا و همکاران
[ ]14نشان داده است که حتی آبخیزنشینان نزدیک دریاچه ارومیه
تمایل باالیی در مشارکت احیای دریاچه ارومیه از طریق پرداخت
خودیاریهای نقدی ساالنه نیز دارند .همچنین تحلیل نتایج جدول
 4نشان میدهد که با پرداخت یارانه نقدی توسط دولت ،قیمت هر
مترمکعب آب در این حوضه  12281ریال خواهد بود .هر چند
چنین ارزیابیهای اقتصادی نیاز به بهرهگیری از نظرات متخصصان
علوم اقتصاد دارد ولی با توجه به اهمیت احیای دریاچهی ارومیه و
خسارتهای حاصل از خشک شدن این دریاچه ،به نظر میرسد که
هزینهی فوق بسیار پایینتر از ارزش کنونی آب در حوزهی آبخیز
دریاچه ارومیه باشد .ا ّما مطمئن ًا زمانی نتایج مثبت سناریوهای ارائه
شده محسوس خواهد بود که هدفگذاری روی سناریوهای شماره
هشت تا  10باشد .چون اجرای سناریوهای با کاهش کمتر سطح زیر
کشت ،میزان کاهش در مصرف آب کمتر خواهد بود و بهدلیل باال
بودن پتانسیل تبخیر در منطقه ،با ورود این میزان آب از سیمینهرود
به دریاچهی ارومیه بخش زیادی از آن تبخیر خواهد شد و تأثیر
مثبت محسوسی نخواهد داشت .همچنین از آنجاییکه  61درصد
حجم آب دریاچهی ارومیه را رودخانهها و آبخیزهای واقع در استان
آذربایجان غربی تأمین میکنند ،تعمیم نتایج سناریوهای ارائه شده
در این پژوهش به سایر آبخیزها میتواند حجم زیادی از آب را به
دریاچه ارومیه منتقل کند.

از طرفی خارج کردن این مساحت از اراضی کشاورزی مرغوب
عالوه بر کاهش تولید در محصوالت استراتژیک 12 ،هزار خانوادهی
تولیدکننده را نیز عم ً
ال مصرفگرا خواهد کرد .بنابراین شاید تغییر
الگوی کشت به سمت محصوالت با نیاز آبی کم میتواند عالوه بر
کاهش آب مصرفی ،تولید محصوالت استراتژیک را نیز در پی داشته
باشد .بر اساس سناریوهای پیشنهادی و نتایجی که در جدول 4
ارائه شده است ،در سناریوی شماره یک که  10درصد از سطح زیر
کشت هر یک از محصوالت چغندرقند ،یونجه ،ذرت و گوجهفرنگی
کاسته شده و این سطوح به گندم تبدیل شده 25 ،میلیون مترمکعب
در آب مصرفی صرفهجویی شده و از طرفی بهدلیل کم بودن تولید
در سطح و قیمت فروش گندم ،حدود  311میلیارد ریال درآمد کل
آبخیزنشینان نسبت به حالت فعلی کاهش خواهد یافت .لذا در این
سناریو دولت با پرداخت این میزان مابهتفاوت میتواند تحت عنوان
یارانه از مردم حمایت کند .در سناریوهای پیشنهادی دیگر نیز با
کاهش سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی بیشتر ،میزان آب
مصرفی نیز با شیب زیادی کاهش مییابد .البته هزینهی دولت نیز
برای پرداخت یارانه حمایتی نیز افزایش مییابد .بهگونهای که در
سناریوی شماره  10که  100درصد از سطح زیر کشت محصوالت با
نیاز آبی باال کاسته شده و به سطح زیر کشت گندم اضافه خواهد شد
به ازای کاهش  73درصدی مصرف آب ( 253میلیون متر مکعب)
نسبت به شرایط فعلی ،دولت را متعهد به پرداخت نقدی 3107
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.
نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری
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*سناریوهای
پیشنهادی

جدول  4میزان کاهش آب مصرفی و میزان تقبل هزینههای تشویقی توسط دولت با اتخاذ سناریوهای پیشنهادی
میزان کل آب مصرفی برای محصوالت مختلف در تمام سطح آبخیز
درآمد خالص
میزان کاهش آب مصرفی
(میلیون متر مکعب)
کل
(میلیون متر مکعب)
(میلیارد ریال)
مجموع
ذرت گوجهفرنگی گندم
چغندرقند یونجه

هزینه تشویقی دولت
(میلیارد ریال)

0

17/022 180/425 216/051

22/179

599/527 163/850

0

5813/14

0

1

15/302 162/383 194/446

19/961

574/214 182/119

25/313

5502/39

310/74

2

13/601 144/340 172/841

17/743

548/912 200/387

50/615

5191/65

621/48

3

11/901 126/298 151/236

15/525

521/616 216/656

77/911

4880/91

932/23

4

10/201 108/255 129/631

13/307

498/318 236/924

101/209

4427/52

1385/61

5

90/212 108/025

8/501

11/089

473/02 255/193

126/507

4259/42

1553/72

6

86/420

72/170

6/800

8/871

447/722 273/461

151/805

3523/57

2289/56

7

64/815

54/127

5/100

6/653

422/425 291/730

177/102

3637/93

2175/20

8

43/210

36/085

3/400

4/435

397/128 309/998

202/399

3327/19

2485/95

9

21/605

18/042

1/700

2/217

370/831 327/267

228/696

3016/44

2796/70

10

0

0

0

0

346/536 346/536

252/991

2705/70

3107/44

* سناریوهای  .تا  10بهترتیب میزان صفر 90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10 ،و  100درصد کاهش از محصوالت چغندرقند ،یونجه ،ذرت ،گوجهفرنگی و اضافه کردن مقادیر کاسته

شده به الگوی کشت گندم میباشد.

وارد دریاچه خواهد شد که نشان میدهد احیای دریاچهی ارومیه در
بهترین شرایط نیز زمانبر خواهد بود.
تحلیل نتایج پژوهشهای مرتبط پیشین نیز نشان داد که برحق و
همکاران [ ]2با استفاده از مدل شکار-شکارچی و ارائه سناریوهای
کاهش  40درصدی سطح اراضی کشاورزی ،افزایش بهرهوری
مصرف آب از طریق اصالح الگوی کشت و توسعه آبیاریهای
نوین ،محدودسازی  20درصدی سطح دریاچهی ارومیه و اجرای
همزمان سناریوهای یادشده امکان افزایش  0/5 ،0/8 ،1/7و 4/3
متری تراز آب دریاچهی ارومیه در بازهی زمانی  2015تا  2031را
پیشبینی کردند .همچنین صالحنیا و همکاران [ ]14گزارش کردند
که احیای کامل دریاچهی ارومیه منجر به افزایش  0/22تا پنج
میلیارد ریالی رفاه ساالنه آبخیزنشینان خواهد شد؛ که در اینصورت
عالوهبر پرداختهای مستقیم دولت ،مردم بهصورت غیرمستقیم نیز
از یارانههای غیرنقدی نیز برخوردار خواهند شد.
باید بیان کرد که مطمئن ًا تنها یک راهکار ،راهکار کافی و نهایی برای
احیاء دریاچه ارومیه نخواهد بود .در کنار چنین راهکاری ،اقداماتی
از قبیل تهیهی برنامههای آموزشی توسط رسانهها ،انجام طرحهای
ترویج در روستاها ،احداث و راهاندازی مراکز صنعتی و تولیدی با
هدف اشتغالزایی برای آبخیزنشینان ،تغییر سیستم آبیاری از حالت
سنتی به مکانیزه همزمان با اجرای سناریوهای پیشنهادی ،اصالح
ژنتیکی بذور با هدف باال بردن توان تولید باال و کاهش نیاز آبی،
سهیم کردن مردم در طرحهای آبخیزداری ،توسعهی روستایی و
مدیریت منابع آب ،جایگزین کردن سایر منابع تولید انرژی بهجای
نیروگاههای آبی و حرارتی و بسیاری از موارد دیگر میتواند بهعنوان

طبق آمار ،سطح کل اراضی زراعی آبی آذربایجان غربی که در
حوزهی آبخیز دریاچهی ارومیه قرار گرفته است 300 ،هزار هکتار
میباشد که میزان مصرف آب این سطح از اراضی آبی با تعمیم میزان
مصرف  600میلیون مترمکعبی آبخیز سیمینهرود برای  54285هکتار،
حدود  3/4میلیارد مترمکعب خواهد بود .لذا درصورتیکه بهمنظور
کاهش میزان آب مصرفی در کل سطح مذکور سناریوی شماره 10
(کاهش  100درصدی سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی باال
و تبدیل آن به کشت گندم) مورد استفاده قرار بگیرد ،با احتساب
صرفهجویی  73درصد در میزان آب مصرفی در این سناریو ،به میزان
 1/95میلیارد مترمکعب آب مازاد کشاورزان وارد دریاچه ارومیه
خواهد شد که حتی با توجه به میزان حقآبهی آذربایجان غربی
برای دریاچهی ارومیه طبق مصوبهی شورای عالی آب ،هیأت دولت
(برنامه مدیریت) و کمیتهی ملی دریاچهی ارومیه که  1/8705میلیارد
متر مکعب میباشد ،حدود  80میلیون مترمکعب نیز بیش از حقآبهی
استان وارد دریاچه خواهد شد .در مجموع با احتساب قیمت 12281
ریالی به ازای هر مترمکعب آب ،دولت ملزم خواهد بود 23947/95
میلیارد ریال هزینه را تحت عنوان یارانهی تغییر الگوی کشت به
مردم پرداخت نماید .ا ّما این مهم نباید فراموش شود که سطح
آبهای زیرزمینی دشتهای واقع در حوزهی آبخیز دریاچهی ارومیه
بهشدت افت کردهاند و مطمئن ًا میزان آب مازاد که در اثر تغییر الگوی
کشت فراهم شده است ،بهطور کامل به دریاچه منتهی نخواهد شد
و احتماالً در چند سال اول میزان قابلتوجهی از این آب مازاد برای
تغذیهی آب زیرزمینی مصرف خواهد شد .البته پس از چند سال با
تأمین کمبود آب زیرمینی آبخیز ،بخش قابلتوجهی از این آب مازاد
نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری
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عامل همافزا همگام با سناریوهای پیشنهادی برای احیای دریاچه
] نشان12[  یافتههای مرادیان و همکاران، در این راستا.ارومیه باشد
داد که تخصیص آب به ذینفعان حوزهی آبخیز دریاچه ارومیه در
َ طی فرایند کام
 شرب و صنعت،ال همکارانه بین بخشهای کشاورزي
امکان صرفهجویی حداکثری در مصرف آب و همچنین بهرهبرداری
 ا ّما دو عامل مهمی که شاید.از سود مالی را فراهم خواهد کرد
فقدان آنها مهمترین دلیل وقوع بحران آب در آبخیز دریاچه ارومیه
 دامداری و شرکتهای، عدم وجود الگوی جامع کشت،شده است
تعاونی در روستاها و نبود اعتماد آبخیزنشینان روستایی به ارگانها
 لذا بهنظر میرسد قبل از اقدام.و مسئوالن دولتی مرتبط میباشد
به هر عملی باید اعتماد مردم به ارگانها و مسئوالن احیاء شود تا
مردم بهجای مقابله با طرحهای مدیریتی و اجرایی در کنار مدیران
.و مجریان باشند
 برخی اقدامات پیشنیاز و، افزون بر موارد یادشده،از طرفی
، اقتصادی، قابلیت اراضی،تکمیلی از قبیل مطالعات خاکشناسی
 قانونگذاری و کشاورزی اقلیمسازگار قبل از پیادهسازی،اجتماعی
.سناریوهای ارائه شده ضروری ضرری میباشد
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Analysis of Cash Subsidy Opportunity for Siminehrood Watershed Farmers to
Change Cropping Pattern to Restore Lake Urmia
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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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