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گفتوگوی «ایران» با رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه:

دریاچه ارومیه در مرحله احیاست
عکس :سازمان ملل

زهرا کشوری
خبرنگار حوزه میراث فرهنگی

احیــایدریاچــهارومیــهاولینوعده«حســنروحانــی»رئیسجمهــوریدرنخســتیندولتشبود،
وعدههاییکهازسویگروههایمختلفرصدمیشود.منتقدانروحانیمدعیهستندوضعیتامروز
دریاچهارومیهنهبهدلیلفعالیتهایســتاداحیاکــهبهدلیلورودبارانوفاضــاببهدریاچهارومیه
اســت.اما«مســعودتجریشی»رئیسســتاداحیامعتقداســتکهفعالیتهایاینستادوضعیت
توگوییانجامدادیمکهمیخوانید.
دریاچهارومیهرابهتثبیترساند.دربارهانتقادهایواردهباویگف 

منبع:خبرآنالین

ëëجایی گفتــه بودید که ما نمیتوانیم کشــاورز
را مجبــور کنیــم تــا آب را مصــرف نکنــد و روی
گســترش گیاهان دارویــی تأکیده کــرده بودید.
میدانید گیاهان دارویی اگر بازار نداشته باشند
نمیتوانند کشــاورز را ترغیب به کشــت کنند!
آیا مشکل بازار گیاهان دارویی در حوزه دریاچه
ارومیهراحلکردید؟
مــا تمرکــز روی گیاهــان دارویی را پارســال
بهصــورت جــدی شــروع کردیــم و بــا جهــاد
کشــاورزی هم قراردادی بســتیم .آنها ابتدا 21
شهرستان را انتخاب کردند بعد تعداد شهرها
را کم کردند که به  7شهرســتان رســید .در این
هفت منطقه براساس مطالعات انجام گرفته
 9گیاه دارویی کاشته میشود.
ëëاینگیاهانداروییچههستند؟
مثالًگلراعی،گلمحمدی،زعفران،مریم
گلــی ،اســطوخودوس ،مرزنجــوش و آویشــن
باغی.
ëëکدامشهرها؟
ملــکان ،روســتای شــیرین کنــد ،شبســتر،
بندرحمانلو ،عجبشــیر و روســتای ایزد خلیل
از آذربایجــان شــرقی .ارومیــه ،روســتای لرنی
اشنویه ،روســتای کوروش آباد ،نقده ،روستای
گوران آباد ،تکاب از آذربایجان غربی.
همزمان با این ،ما یک قراردادی با دانشگاه
بهشتی و اگرواکولوژی (بوم شناسی کشاورزی)
بستیمتابهلحاظاکولوژیکیمنطقهرامطالعه
کننــد؛ یعنــی بیایــد بگویــد چــه نــوع گیاهانی
براســاس دمــای حداکثــر و حداقــل و بارندگی
برایحوضهآبریزدریاچهارومیهمناسباست.
گزارش نهایی را به ما دادهاند و در حال بررسی
مســائل و مشــکالت آن هســتیم .همزمــان به
دنبالجمعآوریمطالعاتتماممراکزیکهدر
داخل کشور روی گیاهان دارویی کار مطالعاتی
کردهانــد ،هســتیم .معاونــت علمی ریاســت
جمهوری هم قرار شد به ما کمک کند تا در این
خصوصشرکتهایدانشبنیانشکلبگیرد.
اینبخشهااالنجزو«کارگروهاصلی»هستند.
دســت مجری طرح گیاهــان دارویــی را هم در
دســت بخش ترویج جهاد کشاورزی گذاشتیم
تا زمانی که مجری طرح گیاه مناسب را انتخاب
کرد ،بخش ترویج وزارتخانه در رابطه با کشت
آن گیــاه ،میــزان آبیاری ،چگونگی کاشــت بذر
آگاهیرســانی کند .غیر از این با مجموعههایی
کــه میتواننــد تأمین منابــع مالی کننــد ،مثل
معاونت توســعه روســتایی ریاست جمهوری
صحبتکردیم.
در نهایت به اینجا رســیدیم که مهمترین
مســأله «بــازار» اســت .بــه ایــن مفهــوم اگــر
مجموعههایــی را کــه به گیاهــان دارویــی نیاز
دارنــد وارد ماجــرا کنیــم ،دیگــر نگــران بــازار
نخواهیــم بــود .به عبــارت دیگر قرار اســت در
اینجا کار دولت فقط تســهیلگری باشد .تمام
تولیدکننــدگان را شناســایی کردیــم .از جمله
در اتــاق بازرگانــی آذربایجــان شــرقی بــا 70
تولیدکننــده اصلــی گیاهان دارویــی و کارخانه

داران بزرگ  ،جلسه گذاشتیم.
ëëباداروسازانهمجلسهایداشتید؟
بله شــش مــاه پیــش از آنهــا خواســتیم تا
گیاهانــی کــه نیــاز دارنــد و بــازار آن را دارنــد،
معرفی کنند .یک ســری از مــواد گیاهی را هم
که در دارو و مواد بهداشــتی استفاده میشود،
شناساییکردیم.
ëëمثالًچهموادی؟
مثالً ما در حال حاضر یک ماده شــیمیایی
با منشأ گیاهی را از خارج کشور وارد میکنیم که
میتــوان آن را در حوضــه آبریز دریاچه ارومیه
کاشت .بعضی از این مواد در سال  20میلیون
دالر واردات دارد ،یعنی بازار کشت این گیاهان
وجود دارد .بازارهای موجود را به مواد غذایی و
داروییطبقهبندیکردیم.
ëëآیا میتوانیــد کشــاورزان را مطمئن کنید که
محصولشــان روی دستشــان نمیمانــد؟
طرحهای گذشــته برای احیــای دریاچه ارومیه
بیشترتوجهزنانروستاییراجلبکردومردان
باتوجهبهوامهایبســیاراندکونبودبازاروارد
ماجرانشدند.
بله ما آســیب شناسی کردیم .برای همین
در ادامه ســراغ خانه کشاورز رفتیم و این خانه
بیش از  300کشــاورز را معرفی کرد .کشاورزان
را بــه کارخانــه دارهــا وصل کردیم .بعــد از آن
کارخانه دار را هم به بازارهای شــناخته شــده،
ارتبــاط میدهیــم .بنابرایــن طــرح گیاهــان
دارویــی را از بــازار هدف شــروع کردیم .نتیجه
آن پیــش خریــد محصــوالت توســط کارخانه
دارها شد .بعضی از کارخانه دارها همین االن
اعالم کردهاند کــه حاضرند  300تا  500هکتار
محصول را پیش خرید کنند .ما فکر میکنیم
که بتوانیم یک الگوی نتیجه بخش را طراحی
کنیــم چــون همــه را درگیــر ماجــرا کردهایم از
جمله وزارت امور خارجه...
ëëآیا درگیــری وزارت امورخارجه به معنای آن
است که ما در این مطالعات ،بازارهای خارجی
راهــمدیدهایــم.میدانیــدکــهنســخهگیاهان
دارویی بــرای مقابله با کــم آبی و احیــا ،راهکار
تــازهای نیســت و در تمام کشــور به آن اســتناد
میشــود .در ایــن مطالعات مشــخصاًبــه بازار
خاصخارجیرسیدهایم؟
بلــه .اوالً ما وقتــی با تاجرهــا کار میکنیم،
خیالمــان از وجــود بــازار راحــت اســت ،چون
تاجــر خــودش بــازارش را پیــدا کــرده ،یعنــی
کاری کــه مــن بهدنبال آن هســتم .مــا دو بازار
داخلــی وخارجی را بــرای خودمــان دیدهایم.
بــازار داخلی عــاوه بر مصــرف داخلی ،تولید
آن چیــزی کــه از خــارج وارد میکنیــم هم مد
نظر است .بازار خارجی هم دو وجه دارد ،مثالً
مــا در زمینه زعفران هم نیــاز داخلی را جواب
میدهیم هم نیاز خارجی .برای صادرات هم
توگومیکنیم.
با تاجران زعفرانگف 
ëëولی نمیدانید ما به چه کشورهایی صادرات
داریم؟
چرا ما جــدول صــادرات داریم که معلوم

میکند چه گیاهانی را به چه کشورهایی صادر
میکنیم.
ëëنه .مشخصاًبهدنبال بازارهای هدف خارجی
حوضهآبریزدریاچهارومیههستم...
بازارهای هدف خیلی در دنیا شناخته شده
هســتند .آلمان جزو کشورهایی اســت که وارد
میکنــد و پخــش میکنــد .در بازارهــای هدف
ما کــره جنوبــی و ژاپن مصرفکننده هســتند،
امریکا ،آلمــان و ایتالیا گیاهان دارویــی را وارد،
بعــد از فرآوری و بســتهبندی صــادر میکنند.
پس بازارهای هدف ما یک سری مصرفکننده
هستند و یک سری هم بهدنبال مواد اولیه برای
تولیدو فناوریهستند.
ëëپس ما بــا وجــود تاجرها نگــران بــازار هدف
نیستیم؟
نه ،چون تاجر کارش بازار پیدا کردن است.
ما برای فــروش محصول «زنجیــره ارزش» را
تشــکیل دادیم .یعنی ســراغ دولت نرفتیم تا
محصول روی دست کشاورز بماند ،سراغ تاجر
رفتیم .در این زنجیره ارزش از جهاد کشاورزی
گرفتــه تــا اتــاق بازرگانــی و تاجر هر کــدام یک
وظیف هایدارند.
ëëدرحالحاضربرداشــتگیاهانداروییرادر
منطقهآبریزدریاچهارومیهداریم؟
بله .ما چیزی حدود سه تا چهار هزار هکتار
برداشــت گیاهان دارویی داریــم .هدف ما این
اســت که در دو سه سال آینده به  10هزار هکتار
برسانیم .بازار فروشش را هم داریم.
ëëفکــر میکنیــد گیاهــان میتواننــد بــه لحاظ
اقتصادی با محصول پــرآب بری چون چغندر
رقابتکنند؟
بلــه بعضــی از گیاهــان مثــل زیره ســیاه یا
خارشــتر هــم نیاز کمی بــه آب دارنــد و هم به
لحاظ اقتصادی با چغندرقند رقابت میکنند.
در فرآوریهــا ،بعضــی از گیاهان دارویــی را از
جمله دانههای روغنی(شبیه هندوانه ابوجهل
اســت امــا انــدازهاش کوچکتــر اســت) پیــدا
کردهایم کــه ارزش اقتصــادی آن  120میلیون
تومان در هکتار است .کم آببر هم هست.
ëëاالن این دانه روغنــی در حوضه آبریز دریاچه
کشتمیشود؟
خیلــی کم،چون بــرای فــرآوری تجهیزات
بسیار سختی میخواهد .یک استاد در دانشگاه
تبریز خیلی محدود این دانه را کاشته است .در
حالحاضرمیخواهیمکشاورزانیراشناسایی
و کمک کنیم بذر در اختیار آنها قرار بگیرد.
ëëاین 300کشــاورزکهشناساییشده،بیشترچه
محصولیراکشتمیکنند؟
گندم ،چغندر و....
ëëشــرکتهای فرآوری مثل گیاهان دارویی به
طور طبیعــی بایــد جایگزین کارخانــه چغندر
شــوند.آیاســتادمیتوانداینجایگزینیرارقم
بزند؟
بازارخودشجلویرشدچغندررامیگیرد.
ما هم میخواهیم چغندر قند را محدود کنیم.
 ëëولــیتااالنســتاداحیــاموفقنبــودهجلوی
گسترشکشتچغندررابگیرد!
بد هم نبوده ،جلوی رشدش را گرفتیم.
ëëامــاآمارهــاچیــزدیگــریمیگویــد.آمارهای
همــکارانخودتــاندرســتاداحیاهــممخالف
صحبتشماســت.حتــیزمانیکهصــادرات
چغندر قند در اســتان آذربایجان غربی ممنوع
شد،کارخانههایچغندرقندراوارداستانکردند.

کارخانه هنــوز راه نیفتاده اســت .ما هم به
لحاظحقوقیداریمماجراراپیگیریمیکنیم.
ما ســعی میکنیم از توسعه اراضی جلوگیری
کنیــم .امســال هم بــا تولید نشــاء چغنــدر در
گلخانه توانستیم مصرف آب را کاهش دهیم.
ëëزمینهای زیر کشــت چغندر ما کــه افزایش
داشته ولی شــما میگویید با کشت گلخانهای
توانســته اید که مصــرف آب را کاهــش بدهید.
درستاست؟
بلــه .هم کاهش مصرف آب داشــتیم هم
افزایشمحصول.
ëëچقــدر از احیای دریاچــه ارومیــه کار بارانها
است؟
آن آبی هم که از پشــت سدها رها میشود
منشــأ بــاران دارد .شــما همین مقدار بــاران را
در ســال  1388 -89داشــتید امــا  12ســانت،
تــراز آب دریاچه کاهش پیدا کرده بوده اســت.
امســال تراز آب دریاچه بــا  20درصد بارندگی
بیشتر ،یک متر و  15سانت افزایش پیدا کرده.
الیروبیهایــی کــه انجــام دادیــم بــاالی 250
میلیون مترمکعــب آب به دریاچه آورد .همه
این اقدامات ســتاد احیا باعث شــده تا آب به
سمت دریاچه ارومیه برود.
ëëبسیاریازجملهیکیازنمایندگانآذربایجان
غربــی بــه ورود فاضــاب بــه دریاچــه ارومیــه
اعتراض دارنــد ،آیا دریاچــه ارومیه با فاضالب
احیاشد؟
هنوز فاضالبی به دریاچه ارومیه وارد نشده!
آن چیزی هم که نماینده شهر ارومیه میگوید
فاضالب شــهرک صنعتی اســت .آن شهرک
مشــکل تصفیه خانه داشــت و حل شد .اما ما
هرگز فاضالب صنعتــی را وارد دریاچه ارومیه
نمیکنیم .ما بهدنبال فاضالبهای بهداشتی
هستیم که  99/ 99درصد آن ،آب است و بقیه

مواد آلی.
ëëیعنیفاضالباینشــهرکبهدریاچهارومیه
یرود؟
نم 
تا دو سه سال پیش فاضالب آن به دریاچه
میرفــت امــا االن وارد نمیشــود .االن تصفیه
میشــود و آب زمینهــای کشــاورزی را تأمین
یکند.
م 
ëëبرنامه ســتاد بــرای اســتفاده از فاضالبهای
بهداشتیبرایدریاچهچیست؟
آن چیــزی کــه در حــال اجرا اســت تصفیه
فاضــاب بهداشــتی تبریــز ،ارومیه و  17شــهر
دیگر است که بعد از تصفیه از طریق لوله وارد
یشود.
دریاچهم 
ëëعجیبنیســتکهمامیتوانیــمازفاضالب
تصفیــه شــده صنعتــی در آبیــاری زمینهــای
کشاورزی استفاده کنیم اما نمیتوانیم وارد دریا
کنیم .بــا توجه بــه اینکه محصوالت کشــاورزی
مستقیمواردبدنشهروندانمیشود؟
بــرای همیــن وضعیت فاضالب شــهرک
صنعتــی با مخالفت ســازمان محیط زیســت
رو به رو شد .االن بعد از تصفیه ،عناصر سنگین
آن گرفته میشــود .گاهی اوقات هم دوباره در
صنعتاستفادهمیشود.
ëëولیکشاورزهمنبایداستفادهکند!
بلــه ،غیرقانونــی اســتفاده میکنــد ،مثــل
اتفاقــی کــه در جنوب تهــران میافتد و صیفی
جات و سبزیجات با فاضالب آبیاری میشود.
ëëماچنددرصددریاچهراازمرگنجاتدادیمو
آیا االن میتوانیم از لفظ احیا برای شرایط حال
حاضردریاچهاستفادهکنیم؟
مــا میتوانیــم بگوییــم دریاچــه از حالــت
بحرانــی خــارج ،به حالــت تثبیت رســیده و در
فرآیند احیا قرار دارد .پروســه احیا  10سال زمان
میبرد .ما در طول سه سال دریاچه را به حالت

بازارهای هدف
خیلی در دنیا
شناخته شده
هستند .آلمان
جزو کشورهایی
است که گیاهان
دارویی وارد میکند
و پخش میکند.
در بازارهای هدف
ما کره جنوبی و
ژاپن مصرفکننده
هستند ،امریکا،
آلمان و ایتالیا
گیاهان دارویی را
وارد ،بعد از فرآوری
و بستهبندی
صادر میکنند.
پس بازارهای
هدف ما یک سری
مصرفکننده
هستند و یک سری
هم بهدنبال مواد
اولیه برای تولید و
فناوری هستند

ëëخیلی بحث میشــود که دریاچه ارومیه را باران نجات داد و ســتاد احیا در احیای آن موفــق نبود .نظرتان درباره این
انتقاد چیست؟
مــا نزدیــک به دو هزار و چهارصد میلیون مترمکعب رهاســازی آب از ســدها به دریاچه داشــتیم .این رهاســازی
را اگر از بهمن ســال  97شــروع نمیکردیم ،هم خســارت ســیل داشــتیم هم آب به دریاچه نمیرسید ،چون مجبور
بودیم آب را در کانالها رها کنیم .همچنین با ســردهنه ســازیهایی که انجام شــد باالی 160میلیون مترمکعب آب
را صرفــه جویــی کردیم .همین اقداماتی که ما در رابطه با کاهش مصرف در بخش کشــاورزی انجام دادیم تا ســال
گذشته نزدیک به  300میلیون مترمکعب صرفه جویی شد .ما گفتیم هر سال هشت درصد مصرف آب را در پایاب
سد که میشود اراضی کشاورزی ،کاهش میدهیم که تا سال گذشته به عدد  300میلیون رسیدیم.

تثبیت رســانده و یک سال است که وارد پروسه
احیــا کردهایم .تا ســال  1400باید یــک متر تراز
دریاچه را باال بیاوریم .بعد از آن در یک فرآیند
 7-6سالهبهدنبالآنهستیمکهبتوانیمسطح
آنرابهترازاکولوژیکیعنی 1274متربرسانیم.
ëëیعنیسهمتردیگربیایدباال؟
بله.
ëëدرترازاکولوژیکدقیقاًچهاتفاقیمیافتد؟
در آن زمــان آرتیما(تنهــا موجــود زنــده
دریاچــه) برمی گــردد و کانونهای گــرد و غبار
از بیــن میرود .بنابراین آن چیــزی که در احیا
اتفاق میافتد آن ســطحی از دریاچه است که
 14میلیارد مترمکعب آب دارد.
ëëپس دریاچه را تنها به لحاظ تراز اکولوژیکی
احیــا میکنیــد و هرگز ما شــاهد رفــت و آمد
کشــتیهای غول پیکــر در آن مثــل چند دهه
گذشته نخواهیم بود؟
هیــچ دریایــی بعــد از خشــک شــدن بــه
شــرایط زمان ایده آلش برنمی گردد .دریاچه
ارومیــه هــم هرگز بــه شــرایط  30ســال پیش
بازنمی گــردد .به خاطــر اینکه شــما االن 100
هزار هکتار اراضی دارید که حجم رسوبات آن
اجازه نمیدهد آب سوار آن شود.
ëëپس ما امیــدوار باشــیم با احیــای دریاچه به
لحــاظ اکولوژیکی ،کانونهــای ریزگــرد زیر آب
میرودوزمیناحیامیشود؟
بله .تراز اکولوژیکی دریاچه به  1272 /1متر
که برسد 95 ،درصد کانون ریزگرد زیر آب رفته
است.
ëëیعنیدوسالدیگر؟
بلــه ســال  .1400االن چیــزی در حــدود 70
درصد کانونها زیر آب رفته است.
ëëبرخــی مدعی اند ســتاد احیا ،اعتبــار احیای
دریاچهرابردهودریاچهراهماحیانکردهاست.
چهپاسخیبهاتهامیکهبهستاداحیاواردشده
دارید؟
تمام پولهای ستاد ،پولهای دولتی است.
دستگاههاینظارتیازجملهدیوانمحاسبات
و ســازمان بازرســی ،روی پولهــای دولتــی
نظارت دارند .تا االن هر ســال دو بار(هر  6ماه
یکبار) این دستگاهها وارد شده و تا به امروز یک
تخلف ،گزارش هم نشده است.
ëëمثل اینکه یک شــکایت جدید از ســتاد احیا
شده و از دســتگاههای نظارتی خواسته شده که
وارد«هزینهکرد»ستاداحیاشوند...
اشــکالی ندارد ،وارد شــوند ،پروژه یک پروژه
ملــی بزرگ اســت 65 .درصــد پولهایــی که از
3هــزار و  400میلیــارد تومــان بودجــه ســتاد در
پروژههــا خــرج شــده ،تا آخــر امســال تبدیل به
«آب» میشوند ،مثل پروژه انتقال آب .این تونل
 600متــر مکعــب آب را وارد رودخانــه میکند.
البتــه االن بودجه ســتاد بیــش از 8هزار میلیارد
تومان است .همچنین دو تا تصفیه خانه ارومیه
و تبریز را داریم که این سه پروژه در سه ماهه اول
سال 99واردمدارمیشوندونزدیک900میلیون
مترمکعبآبوارددریاچهمیشوند.
ëëبــرای پــل روگــذر شــهید کالنتــری برنامهای
دارید؟
بلــه .مطالعاتی دانشــگاه تبریز انجــام داد
که نشــان میدهد ما درباره این پل دو تا گزینه
داریــم .یعنی بایــد در یک محل یــا دو محل،
خاکریز شکافته و تبدیل به پل شود .این پلها
تاقبلآبگیریکاملدریاچه،بایدانجامبگیرد.

