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 اييي روسترشته جغرافيا و برنامه ريز كارشناس ارشد
 چكيده

 پيوسته، در هر زمان و مكان مورد نياز ،امل پيدايش و ماندگاري محيط زيستحياتي و يكي از عوآب به عنوان منبعي كمياب، 
ديگر بخش ها، كاركردي  توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها و نواحي و توسعه انسان است. اين منبع راهبردي در آمايش سرزمين،

رود. بر اين اساس،  شمار مي ري بوم شناسي و محيط زيست بهيكي از مؤلفه هاي مهم در حفظ، تعادل و پايداشته و بنيادي دا
يكي از  در اين ميان اي جهاني است عادالنه از آن، مسئله پاسداشت و نگاهداشت منابع آب و بهره برداري بهينه، اقتصادي و

 ارزشمندترين از يكي كه مهمترين منابع آبي كه در طول تاريخ وابستگي زيادي با زندگي بشري داشته است، تاالب ها است
 درياهاي آب به نسبت آن سطح كه است اروميه آبريز حوضه پاياب يا آبگير حوضه اروميه، درياچه  .هستند زمين هاي اكوسيستم

 در بحرالميت از پس شوري نظر از درياچه دومين و وسعت نظر از درياچه بيستمين درياچه، اين ت.اس باالتر متر 1300 آزاد،
 نيستميب« ،» ايآرتم يعيطب ستگاهيز نيتر بزرگ«  ،»شور جهان اچهيدردومين «، به عنوان هياروم اچهيدرهمچنين  .است جهان

 483000از  شيب مساحت با» يغرب اييآس يدائم ريآبگ نيبزرگ تر« و » رانيا يداخل اچهيدر نيبزرگ تر« ،»بزرگ جهان اچهيدر
از  يكيبه عنوان  زين بعدها شد و ليتبد يبه پارك مل 1349سال  در به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و 1346هكتار، در سال

نقطه  9تكره، سيانسان و ز يجهان در برنامه 1354در سال  ونسكويشد.  گرفته و جهان در نظر رانيا وسفرييگاه ب رهيذخ نينادرتر
مندي هاي فراوان ين موارد، اين درياچه داراي توانجدا از ا باشد. يم هياروم اچهيدر از آنها يكيتخاب نمود كه ان حفاظت را براي

اقتصادي و زيست محيطي مي باشد. اما با اين وجود در سال هاي اخير، به علل مختلف طبيعي و انساني دچار مشكالت عديده اي 
اين درياچه به مرحله بحراني رسيده است. در اين مقاله تالش شده است كه با استفاده از ، اكنون به خاطر تشديد آن شده كه هم

روش هاي جمع آوري اطالعات اسنادي، اهميت و وضعيت درياچه اروميه از جنبه هاي مختلف اقتصادي و زيست محيطي بررسي 
آن پرداخته و در نهايت راهكارهايي عملي در  شده و پس از آن به ريشه يابي علل و پيامدهاي مشكالت مختلف پيش آمده براي

 جهت احياء اين درياچه پر اهميت ارائه شده است.   
 واژگان كليدي: توانمندي هاي اقتصادي و زيست محيطي، تخريب زيست محيطي، درياچه اروميه، تاالب ها.

Analyze the status, causes and consequences of environmental degradation of "Urmia" 
Lake 

Abstract 
Water as a scarce resource, a vital factor in the rise and environmental sustainability, continuous 
in time and space needed by humans. The source of strategic land use, economic development 
and social development of countries and regions and other sectors, and one of the most important 
factors in maintaining the basic function, balance and stability are among ecologists and 
environmentalists.The Earth's ecosystems are valuable. Lake Urmia, Urmia basin catchment or 



runoff of surface waters of the sea, 1,300 feet higher. The lake, the twentieth of lake salinity of 
lake area and the second in the world after the Dead Sea. As well as the lake, "the world's second 
largest salt lake", "largest natural habitats of Artemia", "twentieth largest lake in the world", "the 
largest lake inside Iran" and "West Asia's largest permanent pond" area of over 483,000 
hectaresWorld Programme of UNESCO in 1354 and Earth, 9 point should be selected to protect 
the lake is one of them. Apart from these issues, this lake has an abundant economic and 
environmental capabilities are. However, in recent years, various natural and human causes 
numerous problems that now because of the aggravation of the lake has reached a critical 
stage.Finally, practical solutions for restoring the lake has been important. 
Key words: environmental and economic empowerment, environmental degradation, lake, 
wetlands. 

 مقدمه 
طي چند دهه گذشته، افزايش جمعيت، گسترش دامنه مداخالت بشر در طبيعت براي تامين نيازهاي فزاينده از منابع طبيعي، 

در ساخت سازه ها و  جستار پايداري محيط زيستگسترش رويكرد  سودانگاري در قالب طرح هاي توسعه اي، بي پروايي نسبت به 
ري همانند گرمايش جهاني، ويراني اليه ازن، پديده ال نينو، طوفان هاي سهمگين، باال زير ساخت ها و مانند آن، پيامدهاي ناگوا

آمدن سطح آب درياها، گسترش گازهاي گلخانه اي، خشكسالي، سيل، فرونشست زمين، كاهش آب شيرين، بيابان زايي، كاهش 
بودي تنوع زيستي، نشانه هايي از جهاني شدن خاك هاي مرغوب و آلودگي خاك، آلودگي هوا، باران هاي اسيدي، جنگل زدايي و نا

تداوم وضعيت موجود، آينده زيست و تمدن فراروي است.  پيامدهاي تخريب محيط زيست در سطوح محلي، ملي و فراملي و جهاني
امنيت  نگراني از اين وضعيت به همراه شرايط نامطلوب كنوني، در طرح رويكردهايي همانندبشر را مبهم و نامطمئن كرده است. 

اين مسايل ) 116، 1390(كاوياني راد، ي و بين المللي، بسيار اثر گذاشت. زيست محيطي، توسعه پايدار و برگزاري نشست هاي مل
زيست محيطي در سالهاي اخير به علت تشديد فعاليت هاي بشري در روي كره زمين و عدم كنترل اين فعاليت ها در راستاي 

خريبي آنها، به حالت بحراني درآمده است. تخريب هاي زيست محيطي در كشورهاي پيشرفته حفظ محيط زيست و كاهش اثرات ت
در آنها در راستاي كاهش و از ها)  NGOبه علت توجه اين كشورها به حفظ محيط زيست و نيز وجود نهادهاي دولتي و غير دولتي(

اين تخريب ها و  .ت كم و محدودي انجام مي گيردبين بردن اثرات تخريبي فعاليت هاي انساني، تخريب محيط زيست، به صور
آسيب هاي زيست محيطي، در محيط هاي مختلف همچون دريا ها و درياچه ها، جنگل ها، شهر ها و روستاها و ديگر مناطق به 

وابستگي گيرد. در اين ميان، تخريب منابع آبي (دريا، درياچه، مرداب، رودخانه، چشمه و ...)  به علت  صور مختلف صورت مي
 ي برخوردار است. ، از اهميتي دو چندانبشر مستقيم آن به حيات انساني و تامين نيازهاي آبي

 پيوسته، در هر زمان و مكان مورد نياز ،امل پيدايش و ماندگاري محيط زيستآب به عنوان منبعي كمياب، حياتي و يكي از عو
اقتصادي و اجتماعي كشورها و نواحي و توسعه ديگر بخش ها، كاركردي توسعه  انسان است. اين منبع راهبردي در آمايش سرزمين،

رود. بر اين  شمار مي همچنين، يكي از مؤلفه هاي مهم در حفظ، تعادل و پايداري بوم شناسي و محيط زيست به بنيادي دارد.
 اي جهاني است. به همين علت، آب لهعادالنه از آن، مسئ اساس، پاسداشت و نگاهداشت منابع آب و بهره برداري بهينه، اقتصادي و

است. تأكيد جامعه جهاني اين است كه دولت ها و ملت ها به مقوله آب به سان  21سده  ترين چالشهاي فراگير يكي از اساسي
، به براي آن روبه فزوني است توسعه بنگرند. اگرچه منابع آب تجديدپذير، هستند، اما حجم آنها ثابت است. در مقابل، تقاضا كليد

شش برابر شده، در حالي كه جمعيت، سه برابر شده است. بدين  كه طي صد سال اخير، تقاضاي جهاني براي آب بيش از گونه اي
و  جهان رو به كاهش است. از طرفي، آالينده ها اعم از پساب هاي صنعتي، زهاب هاي كشاورزي سان، سرانه آبي براي مردم

مي كنند. از اين رو، استفاده بهينه از منابع آب  آبي را آلوده و از استانداردهاي مصرف خارجشهري و روستايي، منابع  فاضالب هاي
  .از اهميت بسياري برخوردار است



 از يكي ها تاالب يكي از مهمترين منابع آبي كه در طول تاريخ وابستگي زيادي با زندگي بشري داشته است، تاالب ها است.
و  جانوري اتيو ح ستيز طيكنترل مح ياصل عاملهستند كه آب   يها مناطق تاالب .هستند زمين هاي اكوسيستم ارزشمندترين

 ارياز كاركردهاي بس يعيطب هاي ستميانواع اكوس نيهستند كه در بمي باشد. تاالب ها، اكوسيستم هاي باارزشي  همراه آنها ياهيگ
 يم زين گرييمتعدد د ياجتماع اقتصادي و ،يعيارزش هاي طبداراي  ،يستيز و عالوه بر حفاظت از تنوع برخوردارند يمتنوع
ارزش اقتصادي  يهاي زراع نيزم برابر 200برابر جنگل ها و  10 حدود تاالب كياست كه  از آن يحاك اقتصادي . مطالعاتباشند.

مواجه هستند.  ادييز مخاطرات با يهاي غن مستياكوس نيا ن،يبا وجود ا )6، ص  1388 ران،يحفاظت از تاالب هاي ا (طرح. دارد
 -يپروژه هاي عمرانا، فعاليت هاي بشري است. اين گونه فعاليت ها، عمدتا در قالب ه تاالب اتيبراي ح ياصل داتيتهد از يكي

اقتصادي،  ديمف رغم آثار يي، عليپروژه ها ني. انجام چنرديگ يم آنها صورت يطيمح تسيو آثار ز ابعاد توسعه اي، بدون توجه به
طي چند دهه  هاي باارزش باشد . ستمياكوس نياز ا حفاظت براي ياساس دييتواند تهد يم يطيمح ستيز بدون توجه به تبعات

كميت گرا، شهرگرا، ضعف مباني مديريت يكپارچه منابع و  گرا، گذشته، بر اثر نوسانات اقليمي در مقياس كروي و ذهنيت توسعه
 پروايي، طي چند دهه شده است. نتيجه اين بي نابوديمحيط زيست كشور به شدت دچار  پايداري محيط، مباحثبي توجهي به 

دست  هاي پايين بوم تاالبها و زيست هاي پياپي، فرونشست زمين، آلودگي هواي شهرها، خشكيدن گذشته، در قالب خشكسالي
آنها، نمود يافته است. به رغم افزايش نگرانيها از افزايش بزهكاريها و مانند  سدها، كوچ روستاييان به شهرها، اسكان غير رسمي و

 مانند سابق جلو مي همچنان و با شتاباوضاع اجتماعي، سياسي و امنيتي ناشي از اين رويكردها و هشدار فرهيختگان،  پيامدهاي
  رود.

 درياچه اروميه 

 .است باالتر متر 1300 آزاد، درياهاي آب به نسبت آن سطح كه است اروميه آبريز حوضه پاياب يا آبگير حوضه اروميه، درياچه
 ژرفاي حداكثر كه است جهان در بحرالميت از پس شوري نظر از درياچه دومين و وسعت نظر از درياچه بيستمين درياچه، اين

 متغير كيلومتر 63تا  16 بين آن، پهناي و كيلومتر 140 تقريباً آن طول ميانگين .است متر5 آن عمق ميانگين و متر 16 آن،

 زرينه رودهاي همانند دائمي، رود 14 از عمدتاً درياچه آب .است شده برآورد مكعب متر ميليارد 31 آن تقريبي حجم كه است
رود  7درصد)،  6( نازلوچايدرصد)،  2( شهرچايدرصد )،  6( باراندوزدرصد) ،  8درصد) ، گدار ( 11رود ( سيمينه، درصد) 41رود (

 ).7، 1390، ليمحمدو( مستقيم باران و برف تغذيه مي شود. هاي بارش و درياچه داخل هاي چشمه سيالبي، جريان 39 فصلي،
) به ثبت جهاني رسيده و به عنوان يكي  1346به عنوان ميراث زيست محيطي حفاظت شده (  اين درياچه توسط سازمان يونسكو

 جزيره كوچك و 102درياچه اروميه،  )26، 1387(ببران،  .استتاالبهاي بين المللي (ثبت شده در كنوانسيون رامسر) ثبت شده  از
اشك، اسپير، آرزو و جزاير نه گانه (محل تخمگذاري پرندگان). ميانگين  بزرگ دارد كه عمدهترين آنها عبارتند از جزيره كبودان،

است. به رغم  مكاني متفاوت ميلي گرم در ليتر است كه بر پايه شرايط زماني و 300الي  230درياچه بين  نمك محلول در آب
سالينا و باكتريها، از موجودات زنده درياچه هستند. اين  پوستاني همانند آرتيما شوري زياد، جلبكهاي سبزي از قبيل اوندال و سخت

(زماني و  كند نقش مؤثري دارد و از نابودي آن جلوگيري مي سامانه زيستي در دوام زيست درياچه
شور  آب آن شامل يآب ستميبوده كه اكوس يخشك و يآب ستميتاالب داراي دو نوع اكوس نيا ).http://www.civilica،ملكي

ا در يميآرت ي عيتگاه ها ي طبسيز نياز بزرگ تر يكي هياروم اچهي. دراست آن هيحاش  يباتالق  ياراض و اچهيدر
 اچهيسازگار با در يسلول تك ها موجود زنده تن » اناياورم ايآرتم) « Abatzopoulos and Others, 2006.,p.443(استيدن

 يباالي صادرات ارزش شود و هم داراي يتاالب محسوب م نيا يبوم براي پرندگان مهاجر و يهم غذاي مناسب كه است هيشور اروم
براي پرندگان  يهم غذاي مناسب كه است هيشور اروم اچهيسازگار با در يسلول تك ها موجود زنده تن » اناياورم ايآرتم« است. 

بزرگ  رهيجز 102 شامل زين يخشك ستمياست. اكوس يباالي صادرات ارزش شود و هم داراي يتاالب محسوب م نيا يبوم مهاجر و
 رود. يبه شمار م اچهيدر ياتيح ازهايين ازي كننده بخش نيتأ م كيباشد كه هر  يمو كوچك 



 
 : آرتميا، تنها موجود زنده درياچه اروميه1شكل 

 معرض در ريي اخدر سال ها ،يه هاي عمرانپروژ عوامل متعدد، از جمله اجراي ليدل به كه يالملل نيتاالب هاي ب نياز مهم تر يكي
روز  به روز شروع شده و شيدهه پ كياز  هياروم اچهيدر نامطلوب تيباشد. روند وضع يم هياروم اچهينابودي قرار گرفته است، در

 دور از انتظار ندهيسال آ نيظرف چند هياروم اچهيكامل در  دنياحتمال خشك يفعل روند نيشود؛ به طوري كه با ا يتر م ميوخ
همچنين،  با خشك ساليها و كم بارشيهاي پياپي رويارو بوده است. حوضه درياچه اروميه، دست كم طي يك دهه گذشته، .ستين

خشكسالي هاي  قالب سد، بند و پل قرار گرفته است. سدهاي مذكور، بدون توجه بهانواع سازه هاي آبي در  اين حوضه، پهنه ساخت
نواحي فرادست رودها را به دنبال داشته است. نتيجه آنكه،  درياچه، ساخته شده اند و از اين رو، گسترش كشاورزيمتعدد و حقابه 

چند  ن تدريجي درياچه انجاميده است كه نتايج آن دررونق و شكوفايي در فرادست، به خشكيد بر اثر عوامل طبيعي و انساني، اين
هاي زراعي و پديدارشدن  شوري زمين هاي شهري و روستايي، آشفتگي بنيادهاي زيستي منطقه، سكونت گاه سال آينده، در قالب

  نمود خواهد يافت. ردساز در شمال غرب كشور،ريزگ هاي يكي از كانون
 ،»جهان بزرگ اچهيدر نيستميب« ،» ايآرتم يعيطب ستگاهيز نيتر بزرگ«  ،»شور جهان اچهيدردومين «، به عنوان هياروم اچهيدر
 1346هكتار، در سال 483000از  شيب مساحت با» يغرب اييآس يدائم ريآبگ نيبزرگ تر« و » رانيا يداخل اچهيدر نيبزرگ تر«

گاه  رهيذخ نياز نادرتر يكيبه عنوان  زين بعدها شد و ليتبد يبه پارك مل 1349سال  در به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و
 حفاظت نقطه را براي 9تكره، سيانسان و ز يجهان در برنامه 1354در سال  ونسكويشد.  گرفته و جهان در نظر رانيا وسفرييب

گاه  ستيز از يكيحفاظت از پرندگان به عنوان  شوراي از سوي هياروم اچهيباشد. در يم هياروم اچهيدر از آنها يكيانتخاب نمود كه 
در  و است رانيتاالب ها ي ا نيو باارزش تر  نيازمهم تر يكيكه  اچهيدر نيشده است . ا داده صيهاي مهم براي پرندگان تشخ

 )13 ، 1386 ،يمي(باقر زاده كر .ديرسثبت  به »نيالكوستر« هاي اچهيگروه در رامسر در ونيدر كنوانس 1354سال 
 اهميت زيست محيطي و اقتصادي درياچه

 اقتصادي اش، به عنوان ميراث طبيعي، شناسي و ميليارد متر مكعب، برخاسته از ويژگيهاي بوم 32درياچه اروميه با حجمي برابر 
 مركز تنوع گياهان هاي اي بي همتا كرده است. اين حوضه، جزء تقسيم بندي واجد خصوصياتي است كه آن را در سطح منطقه

IUCN وWWF  .گياهان گونه گياهي به ثبت رسيده كه از آن ميان مي توان به 546در حوضه اكولوژيكي درياچه اروميه، است 
 همچنين، درياچه اروميه شامل انبوهي از پسند اشاره كرد. ، گياهان خشكي زي و گياهان آب، گياهان شن پسندشورپسند

زنجيره غذايي درياچه به شمار مي رود. در حوضه اكولوژيكي درياچه اروميه،  ساسآبي است كه توليد باالي آنها، ا -جلبكهاي سبز
 اروميه، زيستگاه گونه ماهي وجود دارد. درياچه 26گونه دوزيست و  7گونه خزنده،  41گونه پرنده،  212 گونه پستاندار، 27

 زپا) است. افزون بر اين، بزرگترين كُلني هايدرا جات بزرگي از مرغان آبزي (به ويژه اردك ها و مرغان زمستان گذراني دسته
اين پهنه قرار دارد. دو گونه از پستانداران در معرض نابودي، يعني گوزن زرد ايراني و  زادآوري فالمينگو و پليكان سفيد ايران در

 مهره آبزي مهمترين بي ميش ارمني به جزاير پارك ملي درياچه اروميه آورده شدند كه آنجا بر جمعيت شان افزوده شد. قوچ و



گونهاي ميگويِ بوميِ آب شور است كه تأمين كننده غذاي  است كه 1پوستان) به نام آرتيما ارومينا  درياچه اروميه (از رده سخت
 اي از گونه هاي در معرض تهديد شمار ميرود. در حوضه اكولوژيكي درياچه اروميه، مجموعه بسياري از گونه هاي مهم پرندگان به

غاز، ميش مرغ، اردك  عروس دشتي، گان، همانند باكالن كوچك، اردك بلوطي، غاز پيشاني سفيد كوچك، خروس كوليپرند
زيست آنها، مستقيم و غيرمستقيم، به درياچه اروميه و سامانه  مرمري، متاي پاسرخ، اردك سرسفيد و دليجه كوچك ثبت شده كه

بيماري هاي  كلروره) دارد كه براي لهايروميه، خميري سياه رنگ (جزء گدرياچه ا لهمچنين، گ محيطي آن بستگي دارد. زيست
 . )www.ostan-ag.gov.ir(.. پوستي، رماتيسم و آرتروز، خاصيت درماني دارد

 ميليارد تن 5نشست جامد آن بيش از  ته مطالعات اكتشافي انجام شده براي استحصال نمك از درياچه، نشان داده است كه مجموع
تن ليتيم  28تن برميد و  28ميليون تن منيزيا،  240سولفات پتاسيم،  ميليون تن 60ميليون تن پتاسيم،  27اين ميان، است. در 

و  هاي تبخير خورشيدي هاي درياچه اروميه با ساخت حوضچه مطالعات فراوري، استحصال نمك برآورد شده است. پس از
 ).1389كارخانجات فراوري، امكانپذير است (زماني و ملكي، 



 
 
 و خشكيدن درياچه اروميه سرويپ

بارش، خشك سالي پياپي، استفاده  كاهشهاي ورودي درياچه اروميه به همراه تغييرات اقليمي، سدسازي بر روي رودخانه گسترش
روي و خشكيدن تدريجي درياچه را از  سو الگوهاي كشت مدرن، زمينه پ ها -رويه از آبهاي زيرزميني و عدم استفاده از روش بي



درصد (منشأ برخي از اين 85كرده است. سهم آب ورودي به درياچه اروميه از رودهاي استان آذربايجان غربي،  فراهم 1376سال 
 درصد است.  15رودها استان كردستان است) و رودهاي استان آذربايجان شرقي، 

طبيعي (بارش، جريان رودها، تبخير و دما) و عوامل  توان در چارچوب عوامل مي راعوامل مؤثر بر كاهش سطح آب درياچه اروميه 
 انساني بهتر تبيين كرد:

 
 عوامل طبيعي .1

ميليمتر بود كه تغيير  381، برابر با 1374 سال، تغييرات ميزان بارش ساالنه در حوضه آبريز درياچه اروميه تا 58بر پايه آمار بارش 
 305(دوره پانزده ساله)، مقدار يادشده به  1388-1387تا  1374-1373 طي سالهاي آبي شود. محسوسي در آن مشاهده نمي

بي گمان، كاهش بارش با كاهش آورد  درصد نسبت به آمار گذشته كاسته شده است. 20. به عبارتي، حدود كاهش ميابدميليمتر 
-87 دخانه هاي منتهي به درياچه اروميه در سال آبيحجم كل ورودي رو رودها همبستگي بااليي دارد. برخاسته از كاهش بارش

 دهد ( شركت سهامي آب آذربايجان درصد كاهش نشان مي 84به ميانگين درازمدت، در حدود درصد و نسبت  82، حدود 1386
، بارش ساالنه كمتر 1388 -1387تا  1374-1373 به دليل خشكسالي شديد ميان سالهاي آبي). 1TUhttp://www.agrw.irU1T، غربي

درجه سانتيگراد  2حوضه درياچه اروميه طي اين دوره، به طور ميانگين،  ديگر آنكه،ميليمتر).  221از ميانگين عادي بود (حدود 
آمار ارتفاع تبخير  همچنين، ميزان تبخير، نسبت مستقيم با دما دارد. نگاهي به ميانگين). 9، 1389(محمد ولي،  گرمتر شده است

ميليمتر و سال آبي  1435، حدود 1383-84ميليمتر، و سال  1535، حدود 1382-83، و 1442، حدود 1381-82 در سالهاي آبي
، نشان دهنده 1629، حدود 1386-87ميليمتر و در سال آبي  1435، حدود 1385-86و در سال آبي  1440، حدود 85-1384

 كاهش افزايش دما و به تبع آن تبخير، روندر است. ( شركت سهامي آب آذربايجان غربي، پيشين). افزايش ميانگين درازمدت تبخي
شود. در  در چاههاي حاشيه درياچه مي سطح درياچه اروميه را تشديد ميكند و موجب افت كيفيت آب و برداشت ناپذيري آن

 .اند وضعيت را ناشي از تغييرات اقليمي ارزيابي كردهدرصد اين  70كه  نتيجه، بيش از نيمي از درياچه اروميه خشكيده است
 عوامل انساني  .2

(آب هاي زيرزميني، برداشتهاي مستقيم  چنانچه ساخت سازههاي آبي در قالب سد و بند، توسعه منابع آب بدون استفاده از سدها
ميليارد متر  3در حدود )، 1381-1387( سطحي براي جبران اثرات خشكساليآب هاي از رودخانه ها و مانند آن)، برداشت از 

ورودي به درياچه  دور خشكسالي بزرگ و نيز برداشت از منابع آب زيرزميني فراتر از توان تعادلي و در نتيجه،كاهش مكعب در طي
 خشكيدن و سرويطريق تغذيه زيرسطحي، گسترش كشاورزي، استفاده غيراصولي از آب هاي زيرزميني، از عوامل انساني پ از

سطح درياچه اروميه، متأثر از عوامل انساني  درصد از كاهش 30درياچه اروميه به شمار آيد، در قياس با عوامل طبيعي، نزديك به 
 )http://www.ostan-as.gov.ir/  آذربايجان غربي. (استانداري بوده است

 
 
 
 

 تعداد سدهاي استان هاي حوزه درياچه

http://www.agrw.ir/


 
با خشكاندن بيش از هشتاد درصد حد فاصل ميان دو سوي ، )كيلومتري شهيد كالنتري 15بزرگراه پل ميانگذر (همچنين ساخت 

كيلومتري ايجاد شده و تنها كمتر از بيست درصد آن به وسيله سازه هاي آهني 12شرقي درياچه، از طريق خاكريزي حدودا  -غربي
زرگراه روي درياچه اروميه، باعث قطع ارتباط احداث اين باست.  و آن هم با پايه هاي بتني مخرب محيط زيست، احداث شده

طبيعي نيمه شمالي و جنوبي شده و تغييرات جدي را روي هيدروديناميك منطقه و ويژگي هاي اكولوژيكي درياچه وارد ساخته 
تفاوت در ي ورودي به درياچه از ناحيه جنوبي بزرگراه وارد آن مي شود، اين عامل باعث درصد از آب ها 86از آنجايي كه است. 

بر اثر  ).31 ، 1386 ،يمياست(باقرزاده كر خصوصيات فيزيكي و شيميايي به ويژه رسوب گذاري نواحي شمالي و جنوبي شده است.
به شدت  يشمال مهيدر ن ،يو شمال يعدم تبادل آب در دو بخش جنوب ليبه دل اچه،يشوري آب در زانيم انگذر،يم نياحداث ا

 شده است.  يشمال مهيدر ن ايآرتم يجيرفتن تدر نيو منجر به از ب افتهي شيافزا
 نيبه وجود آمده باعث از ب يصوت يآلودگ زيو ن اچهياز تردد خودروها به فضاي در يناش ندهيمواد آال هيوآمد خودروها و تخل رفت

 طيكل، كارشناسان مح دراست.  جاده شده نيا يكيو عدم استقرار آنها در نزد يبراي پرندگان مهاجر و بوم ستگاهيز تيرفتن امن
از  يكيبوده است،  زيبه تبر هيكردن شهر اروم كيرا كه هدف از احداث آن نزد هياروم اچهيكالنتري از در ديعبور بزرگراه شه ستيز

(سليمي تركماني، دانند. يآن م يكيو اكولوژ يطيمح ستيو بر هم خوردن تعادل ز يالملل نيتاالب ب نيا بيعوامل مهم تخر
1390 ،187( 

 درياچه اروميه سرويپيامدهاي پ
 جهان در فهرست مونترو قرار گرفته اند كشور 29اكنون تاالب ها ي  رامسر، هم ونيكنوانس تيبراساس اطالعات موجود در وب سا 

 (. خطر را دارد معرض ( با هفت تاالب) رتبه دوم تاالب هاي در وناني با داشتن شش تاالب بعد از نيدر ا رانيا كه

Abatzopoulos Theodore J. and Others, 2006( كه دهد ينشان م هياروم اچهيجامع در تيريمد اگرچه مطالعات 
 صورت ت بوم به سيز نيبزرگ ا رهيجز 9اكنون  مه مواجه خواهد شد و دييبحران شد با ندهيسال آ 20تا كمتر از  هياروم اچهيدر

 مونترو فعالً در فهرست هياروم اچهيدر يول انداخت، منطقه را به خطر خواهد اتيروند ح نيا متصل شده و ادامه يكامل به خشك

 )186، 1390(سليمي تركاني،  .قرار نگرفته است
 و سرويو طبيعي، در حال پ انساني اروميه، به عنوان بزرگترين درياچه ايران و دومين درياچه شور دنيا، بر اثر عوامل درياچه 

 هزار هكتار، كويري 150درياچه، پيدايش شوره زاري به وسعت  آب قالب افزايش ميزان شوريخشكيدن است كه نتايج آن در 
و بسياري  حيات قنات ها، تضعيف كشاورزي و دامداري منطقه، تضعيف گردشگري، نابودي زنجيره خشكيدن شدن و شوري خاك،

گانه پارك ملي كه محل  9چسبيده شدن جزاير  و هاي زيستي آن، مرگ ومير پرندگان، اختالل در گذر شناورهاي دريايي ويژگي



ميليارد  8ميرود، نمود يافته، به گونهاي كه با خشكيدن اين درياچه و آشكارشدن  شمار گونه هاي مهم پرندگان مهاجر به زادآوري
ش از ده ميليون شدن نمك ها، بي پراكنده موجود در زير آن، خطر جدي به ساكنان استان هاي همجوار وارد مي شود و با نمك تن

متري  6آسيب خواهد ديد و از ميان خواهد رفت. با توجه به كاهش  صنعت انسان، طبيعت، تحصيل، آموزش، بهداشت، كارخانه و
 سطح افزايش خشكد كه پيامد آن، سال گذشته، در صورت تدام روند كنوني، درياچه تا ده سال آينده مي 13 درياچه در آب

پاييز است كه به مرور، زمينهاي كشاورزي و  و بادهاي تند و گرم، به ويژه در تابستان نطقه، وزشنمكين و شور در م خشكيهاي
بناب و تبريز در استان آذربايجان شرقي، به سمت شورشدن و در نهايت، كويري  مراغه، خيزيژه دشتهاي حاصلبه و مرغوب منطقه،

 ساكنان آن آسيب جدي خواهد حالت، توليدات كشاورزي و معيشتدر اين  ). 1389(زماني اكبري و ملكي،  .روند پيش مي شدن
ميليون نفر در حوضه آبريز درياچه سكونت  5جمعيتي نزديك به  روستا با 3150شهر و  36ياد داشته باشيم كه بيش از  بهديد. 

و دامداري است (برنامه درصد ساكن روستا هستند كه معيشت عمده آنها در بخش كشاورزي  60از  دارند كه در اين ميان، بيش
). پس، به نوعي زيست آنها با وضعيت اكولوژيك منطقه پيوند دارد و هر گونه تحول در  20، 1389مديريت جامع درياچه اروميه، 

ديگر  ابعاد مختلف (اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي) آن متأثر خواهد ساخت. شناسي منطقه، مفهوم امنيت را در اوضاع بوم
 ميليون متر مكعب است، 4700سالهاي عادي كه معموالً مجموع برداشت از منابع آب در سطح حوضه آبريز، بيش از  آنكه، در

درصد از كل آب مصرفي از منابع آب  64اين مقدار، بيش از  درصد آن، صرف فعاليتهاي كشاورزي ميشود كه از 94نزديك به 
 آبي با اين حال، شمار زيادي طرح توسعه منابع آب براي تأمين نيازهاي زيرزميني تأمين ميشود. سطحي و باقي مانده از آبهاي

خواهند شد. از اين رو، انتظار است تا  فزاينده منطقه در حال اجرا هستند يا طرح ريزي و مطالعه شده اند كه تا دو دهه آينده اجرا
 90ياچه مورد بهرهبرداري قرار گيرد كه نزديك به آب حوضه آبريز در ميليارد متر مكعب از منابع 6، ساالنه بيش از  2021سال 

با اوضاع  هقياسم درصدي جريانهاي ورودي به درياچه در 25كشاورزي خواهد شد. اين وضعيت به كاهش  درصد آن صرف مصارف
 كه يمادام ر،ياخ دو دهه يبراساس مطالعات انجام شده ط .)20، 1389(برنامه مديريت جامع درياچه اروميه،  .كنوني خواهد شد

براي  خود كيي اكولوژبه عملكرد عاد اچهيدر باشد، هاي آزاد در نوسان اهيمتر از سطح در 1/1274 باالتر از اچهيسطح آب در 
 بر كاركردهاي يمذكور، اثري منف زانيم از اچهيادامه خواهد داد. افت تراز آب در ايآرتم ديو تول يطيمح تسيحفظ تنوع ز

، اين تراز به حداقل تراز اكولوژيك 1379بود. در سال  6/1277، تراز آب درياچه، 1374در سال گذاشت . خواهد  اچهيدر كياكولوژ
اين بدان معني است ) 189، 1390سليمي تركماني، (كاهش يافت.  6/1271، اين تراز تا 1388) رسيد، تا اينكه در سال 1/1274(

مي تواند به از بين رفتن كامل آن كه شرايط براي رشد و توليد نسل آرتميا، به حد بحراني رسيده و در صورت ادامه اين وضعيت، 
 در زير تصاويري از درياچه اروميه در قبل و بعد از مشكالت پيش آمده براي آن، آمده است.  منجر شود.  

 (سمت چپ) چه اروميهكنوني درياتصوير هوايي قبل از مشكالت زيست محيطي (سمت راست) و تصوير هوايي درياچه اروميه 
 )22، 1389، ماهنامه ويژه صنعت و معدن ايران(



 
 )راست تصوير هوايي كنوني درياچه اروميه (سمت) و چپ تصوير هوايي رنگي درياچه اروميه قبل از مشكالت زيست محيطي (سمت

 )51، 1390گلشايي و چگني، (

 
 

 
 نتيجه گيري

 يمش حال اتخاذ خط نيكند . در ع ينم جاديا ستيز طيداري محيبراي پا يمشكل رد،يگ صورت يتوسعه اقتصادي اگر به درست
 ). اما توسعه67 ،1381 لهارز،ي(مولدان و ب هم مانع توسعه اقتصادي نخواهد بود ستيز طيهاي مطلوب براي حفاظت از مح



 داريپا شود ، توسعه يضرر نسل ها ي آت بهي عيمنجر به استفاده گسترده از منابع طب اي ب نمودهيرا تخر ستيز طيكه مح اقتصادي
 هاي هآن، انجام پروژ يبحران تيبه وضع توجه رسد با يبه نظر م هياروم اچهيصوص دردر خ )Subedi, 2006, p30( نخواهد بود.

 انگاري هديناد متيمدت به ق كوتاه ت هاي اقتصاديياست. توجه به اولو نبودهي طيمح تسيز داريمتضمن منافع پا اقتصادي
است. احداث سدهاي  اقتصادي توسعه ربناييبه عنوان ز داريتوسعه پا مفهوم با ريه مغايهمچون تاالب اروم يارزش با ستمياكوس
 اقتصادي داريمصداق بارز توسعه ناپا هياروم اچهياز احداث آنها روي در يناش خطرات كالنتري بدون توجه به ديشه بزرگراه و يمخزن

 باشد. يم
 احداث رامسر است. اگر آثار ونيچارچوب كنوانس ازشاخص هاي تحقق استفاده معقول در يكي يطيمح تسيهاي ز يابيارز انجام

 حيصح تيريبا مد يستيبود ، با يم زيناچ هياروم اچهيدر كاليهاي اكولوژ يژگيروي و متعدد كالنتري و سدهاي ديبزرگراه شه
با  ). 30، 1374ي، انصار زاده يشد (تق يم ممانعت از انجام پروژه يستين صورت، بايا ريغ در شد؛ ياجازه انجام پروژه داده م ،منابع

 اتيعمل قبل از شروع يطيمح تسيز يابيگونه ارز چيه ايها  پروژه نيحاصل از اجراي ا جدي ي نامطلوبامدهايتوجه به آثار و پ
و  سدها جاده، كه در فهرست اسپو ، ساخت است ين در حالياست. ا دهينادرست رس جينتا به اگر صورت گرفته، ايصورت نگرفته و 

بانك   يطيمح تسيز يابيتورالعمل ارزسد« است. دري طيت محسيآثار ز يابيانجام ارز مشمول تيفعال 17بزرگ جز و  يمخازن آب
 باشند، داشته ستيز طيبر مح ديشد ريكه ممكن است تأث ييپروژها يعن، ي»الف«، در دسته جاده جاديسدها و ا جاديا زين»يجهان

) اين در 280، ص  1381 گران،يو د نگي(گوندل رديگ در مورد آنها صورت يستيز طيمح كامل يابين رو الزم است ارزيآمده و از ا
سازمان حفاظت محيط زيست، اجراي اين طرح هاي عمراني ها توسط حالي است كه قبل از تاييد ارزيابي زيست محيطي اين طرح 

 شمرده يطيمح تسيز امدهاييپ يابيارز ندياز فرا يعموم بخش يآگاه براي مشاوره و انتشار اطالعات ن،يعالوه بر ا شروع شده بود.
 ستيواجد آثار ز يهاي عمران هپروژ نهاد قبل از انجام هاي مردم سازمان بخش هاي متأثر از اجراي پروژه و مشاركت شود . يم

 صورت نگرفته و هياروم تاالب زي در خصوصيچ نياست كه چن يحال در نيتحقق مفهوم استفاده معقول است. ا نيمب ،يطيمح
كه  يلطمات نكهي. با توجه به ااست ريمغا زين ياطيبا اصل احت نيهمچن كالنتري دياحداث سدهاي متعدد و بزرگراه شه .رديگ ينم

قابل بازگشت  ريمنوال بگذرد، غ نيهم توجه و جدي بود و احتماال اگر به قابل ،شود يوارد شده و م هياروم اچهيدر ستيز طيبه مح
ت اصل ياز ابزارهاي رعا يكي. است ها چندان مطمح نظر نبوده پروژه نيا انجام در ياطيبود در آن صورت اصل احت خواهد زين

 80ك به ينزد زييخاكر ايرسد آ يم ال به ذهنن سؤيباشد. در آن صورت ا يم فناوري قابل دسترس نيبه بهتر توسل اطياحت
ه نيگز ايبوده است؟ آ يدسترس ابزار قابل نيامروزي بهتر يكيتكنولوژ اييدن در اچهيك در يروي  انگذريپل م جاديا براي درصد

انگيز مداخله  از پيامدهاي چالش واكنش هاي محيط زيست محور )191، 1390(سليمي تركماني، نداشته است؟ وجود هاي بهتري
تهديد بقا و امنيت انسان هاست. گسترش اين نگرانيها، زمينه  نگراني از بنيادهاي زيستي و احساس از بين رفتنانسان در طبيعت، 

 محيط زيست وم گرايي،با عنوانهاي مختلف زيست ب هاي اجتماعي براي حفاظت از محيط زيست جنبش  ها و پيدايش گرايش
در انسان و نهادهاي مدرن براي حفظ محيط  ارزشي گرايي و جنبش سبز شده است. اين رويكردها و جنبش ها، عموماً به تغيير

محيطي جديد به انسان، ارائه تصويري نوين از انسان  رهگذر ارائه آگاهيهاي زيست زيست مي انديشند و باور دارند كه اين تغيير از
زمينه سازي براي تحقق اين برنامه  نيازهايش، نقد نهادهاي مدرن و مشروعيت بخشي به برنامه هاي سياسي و اقتصادي جديد و و

 )55، 1387(صبحدل،  .ها، قابل دستيابي است
 :ارائه مي شود بهبود وضعيت موجود درياچه اروميه در جهت ي يهاكارراهدر پايان به ارائه 

 رعايت حقابه درياچه .1
ميليون مترمكعب حقابه درياچه اروميه است كه با مديريت منابع آبي بايد از استان هاي همجوار درياچه،  100ميليارد و  3نه ساال

 )54، 1390(گلشايي و چگني، يعني آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان تامين گردد. 
آب برداشته شود كه سطح آب درياچه پايين نرود و در حد متعارف  براي اينكار بايد از رودخانه ها و سدهاي اطراف به اندازه اي

 باقي بماند. همچنين، بخشي از كشاورزي اطراف سدها را به شيوه اي مناسب كاهش داد، تا آب مازاد به درياچه سرازير شود.



مترمكعبي كنوني، برخي كارشناسان ميليارد  15اما با توجه به كسري آب  )23، 89، خرداد تا تير 60(ماهنامه توليد، شماره 
معتقدند كه درياچه نيازمند راه حلي اضطراري و مطمئن تر براي جبران كسري آب مي باشد تا غلظت نمك در آن به حالت 

 ) 54، 1390ابد. (گلشايي و چگني، درصد كاهش ي20متعادل 
 توقف برداشت آب از چاه هاي اطراف درياچه .2
 ساخت در تمام منطقه آبريز درياچه جلوگيري از ساخت سدهاي در حال .3
 در زمين هاي كشاورزي اطراف درياچه استفاده هر چه بيشتر از آبياري قطره اي .4
 حداكثر استفاده از آب و ايجاد تصفيه خانه هاي فاضالب جهت كاهش مصرف آب .5
 كه بسياري از كارشناسان بر آنها تاكيد مي كنند كه شامل :  راه هاي ديگر .6

 رودخانه زاب(در مرز ايران و عراق) به درياچه اروميه. انتقال آب 1
 . انتقال آب رودخانه ارس (مشترك بين سه كشور ايران، آذربايجان، ارمنستان) به درياچه اروميه 2
ري برابر حجم آب درياچه اروميه است. بنابراين انتقال مقدا 300. انتقال آب درياي خزر به درياچه اروميه : حجم آب درياي خزر، 3

ضرري براي درياي خزر ندارد. اما اين راه حل دائمي نخواهد بود. چرا كه آب درياي از آب درياي خزر به درياچه اروميه، چندان 
خزر در حال حاضر يكي از آلوده ترين آب هاي دنيا است. اگر قرار باشد كه همان آب آلوده به در ياچه اروميه منتقل شود، حيات 

خرداد تا تير  ،ايران معدن و صنعت ويژه ماهنامه(خواهد افتاد و به عالوه براي مردم منطقه مضر خواهد بود. جانداران آنجا به خطر 
89 ،23( 

 منابع و مآخذ : 
 . http://www.khabaronline.ir/news-146302.aspx :1390/2/8. رسد نمي اروميه درياچه داد به ارس آب .1
 )http://www.ostan-as.gov.ir/(  آذربايجان غربياستانداري  .2
 رامسر، كنوانسيون در شده ثبت ايراني هاي تاالب راهنماي ) ؛1386( روانكوهي روحاني مهبد و مسعود كريمي زاده باقر .3

 .نو روز انتشارات
 ، معاونتراهبردي گزارشراهبردها،  و ها چالش محيطي؛ زيست فاجعه معرض در اروميه ) ؛ درياچه1387( صديقه ببران، .4

 .نظام مصلحت تشخيص مجمع زيست محيط و پايدار توسعه مطالعاتي گروه الملل، بين روابط هاي پژوهش

 جوامع و  محيطي زيست تشكلهاي دولتي، سازمانهاي همكاري با شده ) ؛ تهيه1389( اروميه درياچه جامع مديريت برنامه .5
1Thttp://urmia.irib.ir/index.php -20/3/1390محلي،  1T. 

 .سمت انتشارات ايران، در زيست محيط حقوق ) ؛1374( مصطفي انصاري، زاده تقي .6
 كارگاه اولينسدها،  زيست محيطي ارزيابي مشكالت و ها چالش )؛ بررسي1386ساناز ( پور، مصطفي و عاليه رفتار، ثابت .7

 زيست محيط و سد تخصصي كارگاه اولين، زيست محيط و سد تخصصي
2/3/1390http://www.civilica.com/Paper-WSRE- WSRET01_007.html  

 . 60 شماره هفتم، سال، ايران معدن و صنعت ويژه ماهنامه) ؛  1389 خرداددرياچه اروميه در واپسين روزهاي حيات ( .8
 با 1989-2005 هاي دوره طي اروميه درياچه ساحلي خط تغييرات ) ؛ ارزيابي1389( سعيد ملكي، و اصغر اكبري، زماني .۹

GIS ،24/3/1389 -GEO89-http://www.civilica.com/PaperU1Tو  RS هاي  داده از استفاده

1TUGEO89_141.html 
، زيست محيط الملل بين حقوق منظر از اروميه درياچه محيطي زيست مشكل بررسي) ؛ 1390 بهارسليمي تركماني، حجت ( .10

 .202 -177 صص/  58 شماره/  بيستم سال/  راهبرد فصلنامه
 http://www.agrw.ir/Farsi /Orumieh .asp? Id=11 -23/3/1390غربي،  آذربايجان آب سهامي شركت .11
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