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دریای آرال ناشی از بحران پیامدهای زیست محیطی وسالمتی  

 )درسهایی برای دریاچه ارومیه(

[ 

 خدیجه کریمی 

  

 دانشجوی دکتری جغرافیای روستایی دانشگاه خوارزمی

 

وری ولی متاسفانه تصمیم گیری ف استتوسعه کشور ،برنامه ها وپروژه های دولتیهدف از :چکیده

در اجرای این برنامه ها بدون توجه به پیامدهای آن بحرانهای جدی در پیش روی انسانها قرار می 

دریاچه آرال در آسیای مرکزی از دریاچه های .است غیرممکن حتیدهد که جبران آن مشکل و

خانه های کشت پنبه و تغییر مسیر رودگسترش دنبال سیاست شوروی سابق دربزرگی بود که به 

ر آمودریا وسیر دریا برای آبیاری مزارع پنبه دچار بحران شد وپیامدهای منفی بر پیرامون خود ب

دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان از جمله اکوسیستمهایی است جای گذاشت.در ایران نیز 

ا کم پیش ب یمه های توسعه مبنی بر خود کفایی در زمینه کشاورزی از سالهاکه در پی اجرای برنا

آبی شدید روبرو شده واین روند هم چنان ادامه دارد.به جهت شباهت وضعیت این دریاچه با دریای 

آرال در این نوشتار سعی شده است با استفاده ازپیامدهای پیش آمده در حوزه دریای آرال، 

                                                                        دریاچه تبیین شود پیامدهای احتمال این

دریای آرال، دریاچه ارال مدیریت،: بحران،برنامه های توسعه،کلیدی کلمات  

  

 مقدمه:

بوجود می واقتصاد محیطبه دنبال عدم تعادل در استفاده از توسعه انتخابی بین اقتصاد ومحیط است.بسیاری از بالیای طبیعی 

برسد.با افزایش  0202رسیده است وانتظار می رود به نه میلیارد نفر در سال نفر.جمعیت جهان اکنون به بیش از هفت میلیاردآید

 . نمود پیدا می کندانتخاب بین اقتصاد انحصاری وتوسعه پایدار بنابراینجمعیت نیاز به مکان ومنابع  افزایش می یابد.

اجتماعی   –دولتی بر محیط زیست تاثیر می گذارد.در این زمینه  چگونگی برقراری تعادل بین توسعه اقتصادی  هر نوع تصمیمات 

 تهای توسعه هریک از دولتها مشخص می کنند کهس.زمان اجرای سیاها می باشدومحیط زیست از چالش اساسی  پیش روی دولت

به عبارت دیگر زمان طرح برنامه . نیازهای مردم وتقاضاهای آنها باشدگوی تاجواب چگونه تخصیص و تقسیم کنند منابع طبیعی را

متاسفانه نبود دید  (.0202هانگ وهمکاران،) های توسعه ، دولت وسایر گروهها نمی توانند از محیط زیست چشم پوشی کنند.

                  یط زیست در حاشیه قرار می گیرد.سیستمی و دور اندیشی در بسیاری از موارد این معادله را به نفع اقتصاد بر هم می زند ومح
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                                                                             فعالیت های دنبال  هبطبیعی  اکوسیستم نابودی یکاز عینی نمونه های دریای آرال در آسیای مرکزی به عنوان یکی از اهش آبک

از حشره  استفاده زیادو زمینهای کشاورزی که کشت تک محصولی پنبه داشتندسال استفاده از آب برای آبیاری  02است.  انسانی

یک  بلکه شد جمعیت ساکنبرای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی  مشکالتنه تنها باعث  کش ها، آفت کش ها، علف کش ها

بر سالمت  کاهش آب دریای آرال اثرات مرتبط به است. با این حال، تراژدی واقعی کردهانسان ایجاد  یوضعیت بحرانی برای سالمت

آرال، که قبال  یکی از بزرگترین دریاهای داخلی در جهان، تبدیل دریای  و رفاه مردم محلی وتعادل زیست محیطی در منطقه است.

 2/0میلیون نفر خصوصا  2/0بر محیط زیست  شدید تخریب .از آن نام برد سوء مدیریت ی شد که می توان به عنوانبه یک نماد

اطراف منطقه  در آسیای مرکزی و ی آرال. دریاجای گذاشته استمنفی بر عواقبمیلیون کودک که در اطراف دریا زندگی می کنند

در ازبکستان کالپاک جمهوری خود مختار کارا .واقع شده است درقزاقستان ا0قزل اورددر ازبکستان و  0اراکالپاککجمهوری مشترک 

کیلومتر مربع تقریبا به  002022از مناطقی بود که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت.این جمهوری در دلتای آمودریابا مساحتی حدود 

 ا.حدود نیمی از آنها به گروههای قومی کاراستمیلیون نفر 0.2اندازه نصف ایتالیا وچهار برابر بزرگتر از هلنداست.جمعیت آن حدود 

در مناطق آلوده اطراف دریای آرال  کالپاکمردم کارا %60قوم تعلق دارند که زبان محلی وفرهنگ  چندین هزار ساله دارند.حدود 

 زندگی می کنند.

 محیطی زیست مشکالت

کیلومتر 2222بیش از  در نتیجه شد. دریای آرالبیش از نیمی ازتخریب  باعثآمو دریا وسیر دریا رودخانه هایآبیاری مزارع پنبه از

 به علت . بخش هایی از آنمنتشر شد بادنمکهای ظاهر شده بوسیله وشدن قرار گرفت شوردر معرض به شدت  دریامربع از بستر

به افزایش روو بیابان زایی در دلتاهای آمودریاو سیردریا  نابودی اکوسیستم سرعت است. ناپدید شده رشد سریع گیاهان وحشی

تحت تاثیر به شدت ،اقتصاد محلی را می کرد استفاده حداکثری از آب دریای آرال هک مقیاس بزرگ پروژه های آبیاری است.

کنسرو ماهی در امتداد  بزرگ خود از دست داده اند. کارخانه وسیله امرار معاشیرماهیگنفر  02.222تا 02،222  تقریبا. دادقرار

) گلنت درآمد کاراکاپاک را تامین می کرد %22با آن  مرتبط هایفعالیت .ماهیگیری وورندمی آ به دست ماهی رودخانه به سختی

هم . است دریای آرال و افزایش شوری خاک های کشاورزینابودی ر منطقه احتماال دلیل اصلی د بهپنت کش . (0660وهمکاران،

مدت زمان  رایب 0استفاده مستمر از کودهایی مثل ددت ولیندان. شده است آلودگی سمی اعثپنبه ب چنین کشت تک محصولی

 .اعث آلودگی سمی محیط شده استشده وبفرازروستاها و کارگران مزرعه  باعث پخش سموم بر واپیماهاز با استفادهطوالنی 

در  استفاده شد کهکیلوگرم در هکتار 20کاراکالپاک به میانگین تن از آفت کش در 06،002 به نزدیک 0660-0692در طول دوره 

. همه آفت می شداستفاده  کیلوگرم 20 در ازبکستانکیلوگرم و 0 روسیهدر،کیلوگرم 0/0تنها ایاالت متحده آمریکاآن در مقایسه با 

 . (0660)تمیربکوف، .خطرات باالیی داشتند انسانکش ها سمی بوده و برای سالمت 

                                                           
7 Karakalpakstan 
2 Kzylorda 
 ماده حشره کشی که 49/ آن هگزا کلرید است 3
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زمین های آبی و آب  شوری مقیاس، افزایش آبیاری بزرگکل حوضه دریای آرال ناشی از مشکالت زیست محیطییکی از بزرگترین 

شده وخیم ترومشکالت  شوری قرار گرفته تحت تاثیر کاراکلپاکدرصد از زمین های آبی در  22در حال حاضر، بیش از  ست.ا

 ، بازده یسالمت مشکالت تغییرات آب و هوایی، کمبود آب و کاهش بهره وری نیروی کار به علت ،خاک  شوری به علت اخیرا.است

. در مناطق عمده آبی در (0660)سازمان همکاری بین المللی ژاپن،ه استدرصد کاهش یافت 22تا   02تولیدات کشاورزی حدود

سال  02به زمین به شدت شوردر طول  نسبت زمین نسبتا شورآمو دریا و سیر دریا،رود های بخش های پایین دست و وسط 

 .ه استگذشته دو برابر شد

 کیفیت آب

کیفیت آب  رودخانه و  که نشان داد  محلیدانشمندان آلودگی آب مشکل اصلی زیست محیطی در این منطقه است.  یافته های 

افزایش یافته  پاکرو به وخامت گذاشته مقدار مواد معدنی در دریای آمو دریادر کاراکال سال گذشته 02-02از حدود  آب آشامیدنی

به رودخانه تخلیه  ) اسید کربولیک(مواد آلی و غیر آلی مانند نیتروژن،فسفر، آفت کش ها، و فنله . (0222)آتا نیازووا وهمکاران،است

) برنامه ادامه دارد خاک و آب گیآلودو وارد آب شده سال گذشته 02مواد شیمیایی سمی در  تن 022.222 حدودمی شود. 

 .(0660سازمان ملل متحد،

. کرده است شروع به تغییر 0622پاک از سال  لاکهمراه با تخریب زیست محیطی در کارا به گفته دانشمندان محلی، کیفیت آب

)آتا نیازووا نابود شده اند بسیاری از جانورانداده است وتعداد ماهی در رودخانه و دریا کاهش ،کیفیت آب درحوضه دریای آرال 

و این آلودگی عمدتا شده  آلودهپاک  لاکاراککارشناسان بین المللی تایید می کنند که بسیاری از منابع آب در  .(0220وهمکاران،

 کشت و صنعت و صنایع معدنی ایجاد می شود. صنایع توسط

آب های جدول . (0660)ریموف وهمکاران، نیست آبالمللی  نبی ا استانداردهایپاک مطابق بالکاکارا منابع آب آشامیدنی بیشتر

کل  ،کیفیت آب زیر زمینی برای مشخص کردناست.مواد معدنی وسایر سطح باالیی از نمک حاوی  زیرزمینی در کاراکالپاک

 گرم در لیتر رسیده است 0-0 به گرم/.0از که نشان می دهدمیزان آن اندازه گیری شده است در آبهای زیر زمینی ل نمکهای محلو

گرم در  2/0میزان مواد معدنی موجود در آب برای مصرف انسان   ،سازمان بهداشت جهانی استاندارد بین المللی.بر اساس 

 .(0220)آتا نیازووا وهمکاران،لیتراست

آب  باید ، از جمله بیمارستان زنان و زایمانها بیمارستانو  وضعیت به ویژه در شمال کاراکال پاک، که در آن بسیاری از مدارس

 ازآب آشامیدنی با مواد معدنی باال و سال گذشته جمعیت در کاراکال پاک 02-02 از .وخیم است کنندآشامیدنی سالم را فراهم 

از  قرار دارند در معرض مزمن سطح باالی مواد معدنی وسمی متعدد در آب آشامیدنی اینکه به علت .مردماستفاده می کنند آلوده

 .نظر سالمتی در معرض خطر باالیی قرار دارند
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 وضعیت سالمت

. به طور کلی جمعیت اثیر گذاشته استتاثیر دراز مدت قرار گرفتن در معرض آالینده های زیست محیطی بر سالمت عمومی ت

 ضعیف رنج می برند که تا حدودی به دلیل شکست زیرساخت های مراقبت های بهداشتی از یبهداشتوضعیت اطراف دریای آرال از 

وضعیت سالمت به  موازات بدتر شدن  زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و عوامل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است.

مت است. به نظر می رسدبیماری افزایش وضعیت زیست محیطی ودر نتیجه وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی در منطقه رو به وخا

می یابد،به خصوص نرخ بیماری های کم خونی، سل، کلیه و کبد، عفونت تنفسی، آلرژی و سرطان، که به مراتب از اتحاد جماهیر 

اقستان از اوردا قز -قزل میانگین امید به زندگی در منطقه .(0220)آتا نیازووا وهمکاران،شوروی سابق وروسیه امروزی باالتر است 

اوردا از -قزلسال کاهش یافته است. زنان و کودکان آسیب پذیر هستند. بیماری مادر و کودک در کاراکال پاک و 20سال به 00

 . تقریبامیزان باالی کم خونی  در تمام گروه های  زنان (0220)آتا نیازووا وهمکاران،دیگر بخشهای ازبکستان و قزاقستان  باالتر است

کم خونی  درصد از زنان باردار 66درصد از زنان غیر باردار، و در 60درصد از نوجوانان،  92 حدوددر کاراکال پاک   .شده است دیده

 0692سال گذشته افزایش یافته است. دردهه  02. کم خونی، بزرگترین مشکل بهداشتی در منطقه است که در مشاهده شده است

درصد از زنان باردار  22حدود  -بدتر می شود یتبودند.  در دوران بارداری وضع کم خونیدچاردرصد از زنان باردار 02-02تنها 

کم  دچاردرصد ازنوزادان تازه متولد شده نیز  92 حدود.بارداری را تجربه کرده اند کاراکال پاک کم خونی شدید در سه ماهه سومدر

برای سیستم  ی در مان نشودمشکلی جدیکودکدوره کم خونی در دوران بارداری و  اگر. (0220آتا نیازووا وهمکاران،هستند ) خونی

سطح باالیی از بیماری در بیست سال گذشته  .را زیاد می کندطر آسیب مغزی خوشده  بدن ضعیفت که باعثایجاد می کند ایمنی

 ن منطقه  مشاهده شده است. در یک( در ایزایمانبارداری و دوره های تولید مثل )ناباروری، سقط جنین، عوارض در طول

به  0692دردهه  ٪02-02. در میان زوج های نابارور،ناباروری مردان از ه اندناباروری را تجربه کرد ٪00زوج،  2222نظرسنجی از 

از اختالالت هنگام تولد، یکی دیگر افزایش رسید. ٪09به  0669افزایش یافته است. سقط جنین در سال 0662در اواخردهه  02٪

برابر بیشتر از کشورهای  2، که  می آیدیک نوزاد با ناهنجاری به دنیا  متولد شدهنوزاد 02پیامدهای جدی آلودگی است. از هر 

 اروپایی است.

 سازمان های بین المللی و جوامع محلی.

اگرچه چندین با وجود فعالیت های سازمان های بین المللی و محلی، تغییرات مثبت چندانی برای مردم محلی صورت نگرفته است. 

وضعیت همچنان بدترمی شود.  با این وجوددهه است که سازمان ها و موسسات بین المللی در بحران دریای آرال درگیر هستند

برگزار شده است، میلیون ها دالر صرف شده است، و بسیاری ازاعالمیه ها و  یاچه آرالدر زمینه بحران در همایش های متعددی

 وعده ها برای نجات دریای آرال داده شده است، اما هیچ نتیجه مهمی از این تالشها بدست نیامده است.

یط سالمت و اقتصاد شراوبحران دریای آرال باعث خسارت بیشتر در بخش کشاورزی شد در نتیجه   0220- 0222خشکسالی 

درکاراکال پاک را به شدت تحت تاثیر قرار داد. تقریبا تمام مزارع برنج و پنبه به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفت خشکسالی  کل 

افزایش بیکاری، مهاجرت، و احتمال خطر در باعث  اکوسیستم وشرایط اقتصادی و اجتماعی مردم را تحت تاثیر قرار دادو در نتیجه

یک تبدیل شدن به  ر حال د"جایی که آب نیست زندگی نیست  "در آسیای مرکزی قدیمیضرب المثل سالمتی شد.زمینه 

 است.شده برای میلیون ها نفراز مردم  منطقه  دنیای کنونی  درواقعیت 

 میلیون 0.2 سرنوشت و آیندهاگر مشکل تنظیم و توزیع آب به صورت فوری حل نشود برای دهه آینده نامشخص است.  بینیپیش 

محیط زیست  شد، اما  گسترده خریبمنجربه تبحران دریای آرال نه تنها  .خطر استاحتمال در معرض  کاراکال پاکمردم 
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ایجاد یک نهاد هماهنگ .کرد آن را تبدیل به یک بحران انسانیو ، اجتماعی واقتصادی شدی در حوزه سالمتمشکالت همچنین

در نظر با ضرورت فوری. برای نظارت بر توزیع آب در آسیای مرکزی ضروری است ملل متحدکننده بین المللی در سطح سازمان 

بر سالمت انسان و تحکیم تالش برای ارائه پشتیبانی   زیست محیطیعوامل گرفتن اقدامات گسترده برای از بین بردن تاثیر منفی 

 شرایط وجود دارد.عملی برای بهبود

 دریاچه ارومیه:

طی عنوان شورترین دریاچه جهان بعد از بحرالمیت از اهمیت بیولوژیکی واکولوژیکی شایان توجهی برخوردار است. دریاچه ارومیه به

دو دهه اخیر وتحت تاثیر تحوالت کلیماتولوژِیک در شمال غرب کشوروکاهش میزان نزوالت جوی، تبخیر وتعرق ناشی از افزایش 

همزمان با اجرای برنامه های دوم توسعه مبنی بر خود کفایی در کشاورزی وتوسعه  متوسط درجه حرارت در شمال غرب کشور

سدسازی در حوزه دریاچه ارومیه وهم چنین کشت بسیاری از زمین های حوزه دریاچه با هدف افزایش تولید کشاورزی،از سال 

و سبب بروز یک  طی قرار گرفته استشروع به خشک شدن کرده وامروزه این دریاچه در بحرانی ترین شرایط زیست محی 0020

 02/0020درکمترین حالت  ارومیه دریاچهدر حال حاضر تراز. ناپذیردر شمال غرب ایران شده استمخاطره زیست محیطی  جبران 

) سانتی متر بوده است 00/0029در حدود  20باالترین مقدار خود در سال  تراز این تاالبسانتی متر است این در حالی است که 

عالوه بر پیامدهای منفی خشک شدن دریاچه از نظر اقتصادی) کاهش گردشگری، از بین رفتن  (0060:00اصغری وهمکاران،

. افزایش ریزگردهاوطوفانهادر شهرها وروستاهای اطراف این دریاچه  گذاشتخواهدآرتمیا و...(تاثیرات منفی در حوزه سالمت برجای 

.خبرگزاری مجلس شورای اسالمی)خانه ملت( در گزارش   ریزگردهای نمکی را افزایش داده استوجود در سالهای اخیر احتمال 

خود به نقل از عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس عنوان نمود که ایجاد طوفان در این منطقه موجب  0060اردیبهشت  02

 وریوی، چشمی وپوستی می شود.بروز آسیب بیماری های جدیدی مانند بیماری های گوارشی ، اختالالت تنفسی 

لف با هدف ارزیابی حاد طوفان های گرد وغبار برای تعیین چگونگی تاثیر ذرات غبار بر تدانش آموزابتدایی از سه مدرسه مخ 99

درصد از دانش آموزان تنفس با خس خس سینه را 00عملکرد ریه کودکان در سن مدرسه مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج نشان داد 

 9درصد صدای صوت در تنفس، 00درصد سرفه های خشک،02در سالهای گذشته،درصد خس خس سینه 00ربه کرده اند.تج

این درصد اختالالت خواب به دلیل تحریک سیستم تنفسی را تجربه کرده اند. 02درصد صدای سوت  در سالهای گذشته و 

 .(0060)ستاد مدیریت بحران،باشدو محدودیت تنفس می  ا به ترتیب به معنای گرفتگی مجاریهپارامتر

 

 4931ماخذ:ستاد احیای دریاچه ارومیه،
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 :نتیجه گیری

بحران دریاچه ارومیه یک بحران منطقه ای نیست بلکه آثار وپیامدهای منفی آن در سطح ملی ملموس تر خواهد شد. ایجاد 

تولید ریزگرد در دریاچه ارومیه ومناطق شوره زار مجاور آن ، بیابان زایی وافزایش آن ریزگردهای نمکی ناشی از توسعه کانون های 

به زمین های کشاورزی ومناطق مسکونی،افزایش مهاجرت،تخلیه روستاها،ازبین رفتن اراضی کشاورزی وتاثیر آن بر بخش کشاورزی 

می باشد.اگر  های ناشی ازتداوم خشکی دریاچه ارومیهحوضه، تشدید نوسانات وتغییرات اقلیمی در منطقه از اهم خطرات وآسیب 

چه جلوگیری از بحران غیر ممکن است ولی با مدیریت صحیح می توان از آثارمنفی آن کاست. ایجاد مدیریت صحیح بحران با 

اچه های هدف مدیریت یکپارچه ،کاهش خطر پذیری و اطالع رسانی مناسب به ساکنین محلی براساس تجربه های برآمده از دری

 نمک )از جمله دریای آرال، دریاچه بزرگ نمک در آمریکا، دریاچه آونز کالیفرنیا( ضروری است.

 منابع:

(،تحلیل تغییر پذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در 0060. اصغری، سراسکانرودی،جاللی عنصرودی،طاهره وزینالی بتول)

  00ریزی منطقه ای، سال سوم، شماره  پژوهشی برنامه –اطراف دریاچه ارومیه،فصلنامه علمی 

طرح احیای دریاچه ارومیه،چالش ها وراهکارها ویژه فرمانداران (، 0060فرهنگی) -. ستاد احیای دریاچه ارومیه ، کمیته اجتماعی 
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