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یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

شهروند|  دریاچه داشت بزرگ می شد؛ چنان بزرگ 
که کم مانده بــود زمین های کشــاورزی را در خود  غرق 
کند. اعتراض کردند که »چرا کســی جلــوی این آب را 
نمی گیرد؟« دهه 60 بــود. »در روزنامه ها مدیریت  منابع 
آب و ســازمان آب متهم شدند که برای کنترل آب کاری 
نکرده اند« و پیشــروی دریاچه، کشاورزان را  تهدید کرده 
است. این بود که »شــروع کردند به سد ساختن و راه آب 
را گرفتند« و وســعت بزرگ دریاچه کم  کم رو به خشکی 
رفت. کی باورش می شود که این داستان دریاچه ارومیه 
باشد؟ هست. یک روز بزرگ شــدنش  تهدید بود و امروز 
خشکیدنش. حاال یکی از مدیران شرکت آب منطقه ای 
استان آذربایجان غربی، ایستاده رو  به روی سد حسنلو-که 
البته سهم مستقیمی از آن به دریاچه نمی رسد- از اخبار 
آن روزهای روزنامه ها، اســناد  و مکاتبــات درباره بزرگی 

دریاچه می گوید.  
پیشتر، این طور که دبیر دفتر تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه گفته بود، قبل از ســد سازی های عمده در  حوضه 
آبریز این منطقه، کشــت  از نوع گندم و زراعی بود و البته 
تنباکو و انگور. اما با احداث سدها و استفاده  از آب ذخیره 
آنها الگوی سطح کشت تغییر کرد؛ انگور و تنباکو تبدیل 
شد به سیب و چغندر قند: »آب در  دســترس بود و نوع 
کشت از زراعت به باغ تغییر کرد. با تغییر الگوی کشت در 
منطقه و افزایش سد سازی ها  حجم آب ورودی به دریاچه 
کاهش یافت و درنهایت خشک شدن دریاچه ارومیه رقم 
خورد.«  درصد کمی از  آب سد حسنلو سهم صنعت و مابقی 
برای کشاورزان است. این آب قبال بدون محدودیت خرج 
کشت چغندر  قند، یونجه، گندم، ذرت و حبوبات و اینها 
می شد، اما از چهار سال پیش با محدودیت بیشتر. مصرف 
کشاورزی  کمتر شده و آب بیشــتری از رودخانه گدار به 

دریاچه ارومیه می رسد. 
احوال امروز دریاچه ارومیه، پیامد چند دهه توســعه 
نامتوازن و ناپایدار و برداشــت بي رویه از منابع آب است. 
 عالوه بر نوســانات اقلیمی و کاهش  18 درصدی بارش، 
کشت ناصحیح کشاورزی و گرایش به تولید محصوالتي 
 با مصــرف باالی آب مقصرانی هســتند کــه دریاچه را 
پیش چشم همه خشــکانده اند؛ پیش چشم کشاورزان 
 چغندرقند، روستاییانی که آبادی شان را ترک کرده اند و 
مردمی که نگران از غبارهای نمکین برخاسته از  زمین های 
خشــک، ناامیدانه از پل میانگذر شــهید کالنتری عبور 
می کنند. جدا از این که برای احیــای دریاچه  ارومیه تا به 
امروز آب کدام سدها و رودها به آن سرازیر شده، نریختن 
آب کافی به دریاچه دلیل کاهش تراز،  سطح و حجم آن در 

سال های اخیر است. 

از آخرین احوال دریاچه
بر اســاس گزارش بارندگی تجمعی شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، حوضه آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال 
 آبِی گذشته ۲6.1 درصد کاهش داشته است. آخرین آمار 
احوال دریاچه هم مربوط به هفتم آذرماه جاری اســت و 
 نشان می دهد وسعت دریاچه ارومیه درحالی به هزار و 783 
کیلومتر مربع رســیده که در مقایسه با مدت  مشابه سال 
گذشــته 61 کیلومترمربع افزایش دارد. عالوه براین تراز 
دریاچه هم نسبت به کمترین سطح ثبت  شده برای آن 30 
سانتی متر افزایش یافته:  هزار و ۲70 متر و 3۲ سانتی متر 
و 5سانتی متر بیشــتر از  مدت مشابه سال پیش. پیش از 
تصمیم برای احیای دریاچه ارومیه هر سال 40 سانتیمتر از 

تراز آن کاسته  می شد، اما این روند حاال متوقف شده است. 

چغندر و درد بی آبی
آذربایجان غربی با این همه درد بی آبی و خشــکیدن 
دریاچه ارومیه، قطب تولید چغندر قند کشــور اســت. 
 این طور که یک ماه پیش رئیس جهاد کشاورزی استان 
گفته، امسال حدود 30هزار و 65۲ هکتار از اراضی  زراعی 
آذربایجان غربی زیر کشت محصول چغندر قند رفته است. 
از این میزان تنها 7000 هکتــار در خارج از  حوضه آبریز 

است. دلیل کاشــت این میزان چغندر بیرون از حوضه، 
باالبودن نیــاز آبی چغندرقند و مشــکالت  حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه اعالم شده است. 
استاندار هم در مرداد ماه خبر داده بود که قرار بر کاهش 
ســطح زیست کشــت چغندر اســت. اما در آمارهایش 
 هم گفتــه بود که »در ســال زراعی جــاری ۲.5 میلیون 
تن چغندرقند در آذربایجان غربی تولید شــده که فقط 
  1.5 میلیون تن آن در کارخانجات داخلی مصرف می شود.« 
او به حرف هایش این را هم اضافه کرده بود که با  این آمار، 
محصولی همانند چغندر که مصرف باالی آب دارد، نباید 

کشت شود. 
 »در حوضه آبریز میاندوآب، نقده، ارومیه و مهاباد چهار 
کارخانه چغندر قند داریم و یکی دیگر هم در راه اســت. 
 خود وزارت جهاد کشاورزی کار ســاخت این کارخانه را 
شــروع کرده.« فرهاد سرخوش، مدیر دفتر استانی ستاد 
 احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی این را می گوید. 
از برنامه های جهاد کشاورزی پیداست که تولید در  استان 
آن قدری هست که بشود کارخانه ها را تغذیه و البته قدری 
هم صادر کرد. ســتاد احیا این روند را  قبول ندارد. میزانی 
که ســتاد برای کشــت چغندر در نظر گرفته، یک ونیم 
میلیون تن است. سرخوش می  گوید: »کارخانه های استان 
می توانند یک ونیم میلیون تن چغندر در سال از کشاورزان 
تحویل بگیرند و ما  بیش از این میزان، برای خروج از استان 
هم مجوز نمی دهیم. پارســال 300 هزار تن اضافه کردند 
و از استان  بیرون بردند، اما امسال تأکید کرده ایم که کل 
حوضه آبریز 1۲ هزار و 600 هکتار باید کشت کنند. این 
میزان  همان یک ونیم تن مورد نیاز کارخانه های استان را 
تأمین می کند.« او این را هم می گوید که به کارخانه  جدید 
چغندر قند مجوز فعالیت نخواهند داد:  »نه مجوز خواهیم 
داد و نه برایش میزان تعریف می کنیم که  چغندر تحویل 

بگیرد. ساخت کارخانه با مصوبات ستاد تناقض دارد.« 
جواد محمدی، مدیر بهره برداری از تأسیســات آبی و 
برقابی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی هم 
 می گوید: »جهاد کشاورزی برای این که کشاورزان الگوی 
کشت را رعایت کنند تالش زیادی می کند، اما این جا  یک 
خأل قانونی است. تعهداتی که می دهند، ضمانت اجرایی 
ندارد.« به گفته او جهاد کشاورزی از لحاظ  قانونی نمی تواند 
علیه کشاورز شــکایت کند یا اقدامی حقوقی انجام دهد 
که »مثال آقای کشاورز حق نداری  سیب بکاری، چغندر 
بکاری«، آنها فقط می تواننــد کار ترویجی انجام دهند؛ 
»جهاد سازوکار کافی و قانونی  ندارد که به کشاورز بگوید 
این محصول را بکارد یا نکارد. مردم این حوضه هم فقط به 

کشاورزی فکر می  کنند.« 
قیمت تضمینی هم مشــکل دیگری است:  »قیمت 
تضمینی تعیین می شود تا کشــاورز برای تأمین معاش 
 محصولی بکارد که درآمدش بیشتر باشد. اگر درآمد گندم 
بیشتر باشد، همان را می کارد. خب چه کار به  دردسرهای 

چغندر دارد؟«  

صرفهجوییسدحسنلوبهنفعدریاچهارومیه
بیشتر از دو ســال پیش که مصب رودخانه گدارچای 
)رودی که آب سد حسنلو را تامین می کند( در محل تخلیه 
به دریاچه الیروبی شد، آبگیری نکردن مخزن سد حسنلو 
باعث شد جریان آب از گدارچای به دریاچه ارومیه بریزد. 
حاال اما قرار بر این است که این سد با تغییر الگوی کشت 
به کمک دریاچه بیاید. سد مخزنی حسنلو در فاصله 21 
کیلومتری شهرستان نقده است، در  سال79 آبگیری شد و 
از  سال 85 به شبکه آب می دهد. حجم مخزنش 94 میلیون 
مترمکعب اســت و طول تاجش 5500 متر، ارتفاع سد از 

بستر 10.2 متر است و از پی 12.6 متر. 

جواد محمدی، مدیــر بهره برداری از تاسیســات آبی 
و برقابی شرکت آب منطقه ای اســتان آذربایجان غربی 
می گویــد: »اصلی ترین هدف ایجاد این ســد تامین آب 
اراضِی بهبود و قسمتی از اراضی توسعه شهرستان نقده 
اســت؛ حدود 8500 هکتار اراضی بهبود و 5 هزار و 300 
هکتار اراضی توسعه ای که جهاد کشاورزی آبیاری تحت 

فشار ایجاد کرده و به وسیله 3 پمپاژ آبرسانی می شود.«
به گفته او براســاس الگوی کشــت اولیه ای که جهاد 
کشاورزی در طراحی شــبکه دیده بود، انواع محصوالت؛ 
چغندرقند، یونجه، گندم، ذرت و حبوبات و جو براساس 
تناوب کشــتی که پیش بینی کرده بودند، تولید می شد، 
اما از  سال آبی 93-92 براساس سیاست های ستاد احیای 
دریاچه ارومیه، محدودیت هایی در الگوی کشــت شبکه 
حسنلو ایجاد شده است: »با همکاری جهاد کشاورزی و 
ستاد احیا سعی شــده الگوی کشت به طرف محصوالت 
کم آب بر هدایت شــود، به  طوری که در  ســال 93-94 
حدود 40 میلیون مترمکعب آب به 3500 هکتار دادیم.« 
پیش از این سیاست های کاهش مصرف اعمال نمی شد، 
اما حاال این میزان در  ســال جاری بــه حدود 15 میلیون 
مترمکعب کاهش پیدا کرده است: »یعنی  سال آبی 97-

96 فقط 15 میلیون مترمکعب به شبکه آب دادیم، البته 
شاید 3 میلیون هم به کلزا آب بدهیم و بشود 18 میلیون، 
اما درنهایت علت این کاهش تغییر الگوی کشــت بوده؛ 
در سال جاری کشت چغندر به هیچ وجه نداشتیم، ذرت 
نداشتیم و فقط غالت بوده و کلزا که از اواخر شهریور تامین 

آب شد.«
مقداری که صرفه جویی شده چطور به دریاچه می رسد؟ 
محمدی به این سوال پاســخ می دهد: »حسنلو، سدی 
خارج از بستر است؛ اینطور نیست که رودخانه  مستقیم 
به مخزنش آب بیاورد. ما در رودخانه َگدار آب بندی داریم 

که به وسیله یک کانال آب آور، سد را تغذیه می کند. این 
آب برای  سال بعد ذخیره می شــود. یعنی امسال حدود 
85 میلیون مترمکعــب آب از رودخانه گــدار به دریاچه 
آب فرســتاده ایم. اگر می خواســتیم کل آب کشاورزان 
را تامین کنیم، آبگیری ســد از این حجم بیشتر و آبی که 
به دریاچه می فرســتادیم، کمتر می شــد.« به گفته او 
جهاد کشاورزی مجاز اســت به اندازه مصرف کشاورزی 
از رودخانه گدار آبگیری کند. قبــال اما اینطور نبود. تمام 
94 میلیون مترمکعبی که در سد پر می شد، به کشاورزی 
می رسید، اما حاال ستاد احیای دریاچه ارومیه میزان آب 
را کنترل می کند. با مصرف کمتر آب به قصد کشاورزی، 
آب بیشتری از رودخانه به دریاچه تشنه می رسد. مصرف 
صنعت هم از آب ســد حسنلو 4دهم میلیون متر مکعب 

است، یعنی 400 هزار متر مکعب در سال.
مدیر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی خبر می دهد 
که دو سه سال است که از سد حسنلو حقابه چهار تاالب هم 
تامین می شود: آق قلعه، ُدرگه سنگ، طالقان و یادگارلو. 
»23 میلیون مترمکعــب آب مورد نیازشــان را از محل 
صرفه جویی تامین کرده ایم.« با وجود اصالح اهداف این 
سد و اختصاص آب به تاالب ها و دریاچه ارومیه، هرچند 
از نگاه محمدی در کاهش آب ورودی به دریاچه تاثیری به 
وجود نیاورده است: »اگر بتوانیم فقط به اندازه ای که معاش 
کشاورز تامین شود، آب برداریم، برای دریاچه مشکلی به 
وجود نمی آید. مشــکل ما این است که برداشت و آبیاری 
بی رویه انجام می شود.« به گفته او پایین آوردن مصرف آب 
از سوی کشاورزان اتفاقی است که در حسنلو افتاده و باقی 

کشاورزان هم شاهدند که این کار شدنی است.

روایتی از کارگران روزمزد
در جاده ای که به سمت مهاباد می رود، زمین های 
کشاورزی از چغندر پر است. کشــاورزان و کارگران 
روزمزد  آنجا حاضرند. »قاســم« یکی از آنهاست که 
در زمیــن یک هکتاری اش ایســتاده و خودش اهل 

دمیرچی، یکی از  روستاهای نقده است. 
  امسال آب برای کشاورزی کافی بود؟  

خیلی کم بود، خیلی. چاه زده ایم در پایین دست. 
هر خانه ای یک چاه دارد. بعضی وقت ها دو خانوار یک 

چاه  دارند.  
   بقیه اهالی روستا هم چغندر کاشته اند؟

همه مــان چغندر کاشــته ایم. امــا کارخانه همه 
محصوالتمان را نمی خرد. ما می کاریم و روی دستمان 

می ماند. 
   به کارخانه نقده می فروشید؟

کارخانه نقده نمی گیرد. امسال هم یک ماه بسته 
شــد. می رویم ارومیه، خوی و پیرانشهر. آن جا خوب 
می خرند.  پارسال 7 میلیون داشتم و حاال 3 میلیون 

پول مونده. 
  کشت سال بعد هم چغندر است؟

این که تمام شد ســال بعــد کدو و گنــدم و جو 
می کاریم. اگر امسال چغندر نکاریم،  سال بعد گندم 

نمی آورد.  
   از کشت امسالتان چقدر چغندر در آمد؟

هکتاری 50 تا 70 تن. 
   اگر کارخانه نخرد چه می کنید؟

چه کار می توانیم بکنیم؟ قرارداد داریم با کارخانه. 
اصال کارخانه به خاطر چغندر ما درســت شــده، اما 
پولش  نمی رســد. پول نمی دهند. معمــوال هر تن 
300 هزار تومان می دهنــد. زیاد پولی برای خودمان 
نمی ماند. سهم  کارگر را هم می دهیم. زحمتش هم 

زیاد است. 
چغندرها را بهار کاشــته اند. بذر را از خود کارخانه 
می گیرند، نه از بازار. »کیلویــی 500 هزار تومان، هر 
هکتار  دو کیلو بذر می برد. قاسم سال دیگر در زمینش 

گندم می کارد.  

گزارش ویژه »شهروند« ؛ الگوی کاشت در حوضه دریاچه ارومیه را چه کسی رعایت نمی کند؟

انگور و تنباکو رفتند، چغندر آمد
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صف های طوالنی 
 دریافت سیلندر گاز

 در زابل
حدود یک هفته است که مردم 
سیســتان با مشــکل کم گازی 
مواجهنــد و این موجب شــده تا 
هــر روز  و اغلب صبح هــای زود، 
صف های طوالنی از مردم کپسول  
به دســت در اطــراف میدان های 
شهرستان زابل ایجاد شود، کمبود 
گاز باعث ایجــاد اخالل در زندگی 
روزمره و نارضایتی  مردم شده و آنها 
خواســتار رفع هرچه سریع تر این 

مشکلند./ مهر

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش غلظت آالینده های شهرهای صنعتی طی امروز )پنجشنبه( از نفوذ 
سامانه بارشی به استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان در روز آینده خبر داد. احد وظیفه در این باره گفت: »سکون نسبی هوا سبب افزایش 
غلظت آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در برخی شهرهای صنعتی و پرجمعیت می شود. روز پنجشنبه عالوه بر تقویت ناپایداری و تشدید 
بارش در مناطق ذکرشده، دامنه  فعالیت این سامانه به بخش هایی از جنوب، مرکز، غرب سواحل دریای خزر و استان های واقع در دامنه های جنوبی 
البرز مثل زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان نیز گسترده خواهد شد.« به گفته وظیفه، این سامانه بارشی سبب ابرناکی، بارش باران، وزش باد و در 

مناطق جنوبی رعد و برق و در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف می شود.

 استان های آلوده
بارانی می شود


