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پیشگفتار

کهن تری��ن تمدن ها در کنار رودخانه ها و تاالب ها ش��کل گرفته ان��د و ارزش ها و کارکردهاي 
متن��وع تاالب ه��ا همواره باعث بهبود کيفي��ت محيط هاي طبيعي و زندگي جوامع انس��اني بوده 
اس��ت و بي شك ارزش تاالب ها و کارکردهاي بي بدیل آن برکسي پوشيده نيست. دریاچه اروميه 
نيز به عنوان نگين س��رزمين ایران و خطه آذربایجان از این امر مس��تثني نبوده اس��ت و عالوه بر 
کارکردهاي ویژه زیس��ت محيطي در س��طح ملي و بين الملل��ي، داراي پيوندهاي عميق فرهنگي، 
اجتماع��ي و اقتصادي با مردم این منطقه اس��ت.  دریاچه اروميه همراه ب��ا تعدادی از تاالب های 
اقم��اری ک��ه اکثر آن ها خ��ود از اهميت بين المللی برخوردارند، در س��طح ملي یك زیس��ت بوم 
بس��يار با ارزش و با اهميت اس��ت که تامين کننده تنوع زیس��تي غني و برخوردار از ارزش هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اس��ت.  همچنين این دریاچه به عنوان یك تاالب مهم بين المللي 
در کنوانس��يون رامس��ر به ثبت رسيده و در س��ازمان علمي، فرهنگي ملل متحد )UNESCO( به 
عنوان یك ذخيره گاه زیس��ت کره ش��ناخته شده و در سطح کشور نيز عنوان پارك ملي را به خود 

اختصاص داده است.
اما متاسفانه عدم شناخت مناسب از کارکردهای این زیست بوم های ارزشمند و توسعه روز افزون 
فعاليت های انس��انی و بهره برداري از منابع پایه و زیستي به همراه بروز برخی پدیده های طبيعی 
بویژه خشکس��الي های متوالی در س��ال هاي اخير باعث تخریب بخش هایی از این زیس��تگاه های 

ارزشمند شده است. 
ش��رایط بحراني تاالب ها در بسياری از کش��ورها دارای تشابهاتی است و  باتوجه به کارکردهای 
جهانی این زیست بوم های ارزشمند بویژه از دیدگاه تنوع زیستی، بهبود شرایط تاالب ها در سطح 
جهانی مستلزم مشارکتي همه جانبه در رفع تهدیدات موجود است. در این راستا طرح حفاظت از 
تاالب های ایران با مشارکت سازمان حفاظت محيط زیست بعنوان مرجع ملی و برنامه عمران ملل 
متحد )UNDP( و تس��هيالت محيط زیست جهانی )GEF( با هدف استقرار رویکرد زیست بومي و 
حذف یا کاهش پایدار فرایندها و عوامل مخرب اثر گذار بر تاالب ها و تامين شرایط مدیریت بهينه 
این اکوسيس��تم های ارزش��مند طبيعی، تعریف و  عملياتی شده و عبارت ذیل یکي از اصلي ترین 

راهبردها در طول سال هاي اجراي این طرح بوده است. 
 » تصميم گي��ران و جوام��ع محلی در صورت آگاه ش��دن از ارزش ه��ا و کارکردهای تاالب ها و 
مش��ارکت  در طراحی و اج��رای طرح های مدیریتی، از مدیریت پای��دار تاالب ها حمایت خواهند 

کرد.«
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از آنجایي که در اجراي طرح هاي مدیریتي، نياز به در دست داشتن اطالعات کافي از محدوده 
تحت مدیریت وجود دارد، در ارتباط با اقدامات انجام ش��ده برای تدوین و اجرای برنامه مدیریت 
حوضه آبخيز دریاچه اروميه، اطالعات پایه ش��رایط فيزیکی و اکولوژیکی تاالب گردآوری ش��ده و 
مورد استفاده قرار گرفته است. »گزارش تشریح شرایط پایه محيط زیستی دریاچه اروميه« با هدف 
گردآوري گزارش هاي موجود و با اس��تفاده از اطالعات و مس��تندات ارائه ش��ده در مراجع ذیربط 
تدوی��ن گردیده و به عبارت دیگر وضعيت موج��ود دریاچه را در زمان اجرای طرح بيان می نماید. 
الزم به ذکر اس��ت هم اکنون برنامه مدیریت جامع محيط زیس��تی حوضه آبخيز دریاچه اروميه به 
عنوان یك س��ند فرابخش��ی و با همکاری همه جانبه کليه ذینفعان اع��م از مراجع دولتی، جوامع 
محلی و س��ازمان های مردم نهاد تدوین و به تصویب هيات محترم دولت رس��يده و س��ازوکارهای 
اجرایی آن نيز شامل ساختار مدیریتی تاالب در سطوح ملي و حوزه آبخيز تشکيل گردیده است.

بدیهي اس��ت نتایج برنامه مدیریت جامع حوضه آبخيز دریاچ��ه اروميه و ميزان تاثيرگذاري آن 
در منطق��ه مس��تلزم بهره بردن از دانش و توان فني کارشناس��ان کلي��ه نهادهاي دولتي ذیربط و 
همچنين اس��تفاده از تجربه و دانش بومي جوامع محلي خواهد بود. اميد اس��ت که با همکاري و 
همدلي مضاعف کليه دست اندرکاران شاهد استقرار مدیریت زیست بومی و حفاظت هرچه بيشتر 
از این زیست بوم ارزشمند در کنار بهره برداری معقول از منابع آن با رعایت اصول و مبانی توسعه 

پایدار و منافع جوامع محلی باشيم. 
در خاتم��ه، از آقای مهندس احم��د لطفی بخاطر تالش در گ��ردآوری مطالب، تدوین و تنظيم 
متن انگليسی و ویرایش متن فارسی راهنما، از دکتر مایکل موزر بخاطر ویرایش متن انگليسی، و 

ازخانم یاسمن اکبرزاده برای ترجمه به فارسی آن سپاسگزاری می شود. 

حسن عباس نژاد

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربي 

دی ماه 1391

محسن سلیماني روزبهاني

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران    

دی ماه 1391
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1- مقدمه
دریاچه اروميه با وس��عت متجاوز از 5000 کيلومتر مربع یك دریاچه وس��يع آب ش��ور در شمال 
غربی ایران اس��ت که بين اس��تان های آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد. این دریاچه در پست ترین 
نقطه یك حوضه آبریز بس��ته به وس��عت 52000 کيلومتر مربع قرار گرفته، که بخش کوچکی از آن 
در اس��تان کردستان واقع ش��ده اس��ت. دریاچه اروميه، بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران، یك پارك 
ملی و همچنين یکی از بزرگ ترین س��ایت های رامس��ر ایران نيز هس��ت که در سال 1355 توسط 
یونس��کو به عنوان یك ذخيره گاه زیستی شناخته و ثبت شد. این دریاچه توسط تعدادی تاالب های 
آب شيرین – لب شور احاطه شده است که بعضی از آن ها به دليل تنوع زیستی شان دارای اهميت 

جهانی هستند.

1-1- هدف گزارش 
ای��ن گ��زارش با گرد ه��م آوردن اطالع��ات موجود در م��ورد دریاچه اروميه ب��ه توصيف اجمالی 
ویژگی های زیس��ت محيطی دریاچ��ه و برخی از تاالب های اقم��اری آن و همچنين ارائه یك نمای 
کلی از وضعيت حوضه آبریز وس��يع آن می پردازد. مندرجات گزارش حاضر در واقع وضعيت دریاچه 
را در زم��ان اجرای پ��روژه »حفاظت از تاالب های ایران« بيان می کند، هر چند که در پاره ای موارد 

دسترسی به آخرین اطالعات مورد نياز ميسر نشد. 
 

1-2- اطالعات موجود
دریاچه اروميه و حوضه آبریز آن موضوع مطالعات گوناگونی در 3 - 4 دهه اخير بوده است. بخش 
عمده ای از این مطالعات مربوط به توسعه منابع آب و اراضی قسمت های مختلف حوضه آبریز وسيع 
آن ب��وده اس��ت و تنها بخش کوچک��ی از این مطالعات به صورت اختصاصی به توصيف مش��خصات 
محيط زیس��تی دریاچه پرداخته یا ش��امل اطالعات��ی در زمينه ویژگی ه��ای تاالب های اقماری آن 
اس��ت. به همين دليل اطالعات نس��بتا زیادی در زمينه آب و هوای منطقه، زمين  شناس��ی، خاك، 
هيدرولوژی، جمعيت انس��انی، کاربری اراضی و... و همچنين پتانس��يل های توس��عه نواحی مختلف 
حوضه آبریز در دس��ترس اس��ت، در حالی که گزارش های مربوط به اکولوژی دریاچه و تاالب های 
اقم��اری آن و موجودات جاندار و بی جان آن ها، اندك هس��تند. در واق��ع این گونه اطالعات به طور 
عمده توس��ط س��ازمان حفاظت محيط زیست ایران و یا ادارات کل حفاظت محيط زیست استان های 
آذربایجان ش��رقی و غربی طی مطالع��ات موردی و یا بصورت دوره ای تهيه می ش��وند. اصلی ترین 
مطالعه دوره ای که در س��ال 1354 آغاز ش��د و تا کنون کم و بيش به طور منظم ادامه یافته است، 
برنام��ه س��االنه آماربرداری از پرندگان آبزی مهاجر در فصل زمس��تان اس��ت. مطالعات گاه به گاه و 
معدودی نيز در رابطه با ليمنولوژی برخی تاالب ها وجود دارد که توس��ط ادارات اس��تانی حفاظت 

محيط زیست انجام شده است.
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سازمان شيالت از طریق مرکز تحقيقات آرتميا در آذربایجان غربی و با همکاری دانشگاه اروميه مطالعات 
و ارزیابی های متعددی را در ارتباط با پتانسيل های توليد آرتميا در دریاچه انجام داده است.

در ط��ول دو ده��ه اخير چندین مجموع��ه گزارش مطالع��ات ارزیابی وضعيت دریاچ��ه اروميه و 
تاالب های اقماری آن و همچنين برنامه ریزی برای حفاظت از آن ها به شرح زیر تهيه شده است:

1- مطالعات انجام ش��ده توس��ط مهندس��ين مش��اور یکم در س��ال 1381 در چارچوب پروژه 
مشترك وزارت جهاد کشاورزی و بانك جهانی تحت عنوان »پروژه بهبود آبياری ایران« است که 
در آن س��عی شده است بر اساس اطالعات موجود یك برنامه مدیریت اکوسيستمی برای دریاچه 

تدوین شود. 
2- مطالعاتی توسط مهندسين مشاور پندام در سال 1384 در چارچوب پروژه مشترك وزارت 
کش��اورزی هلند و س��ازمان آب آذربایجان غربی به منظور تدوین ی��ك برنامه مدیریت یکپارچه 
برای منابع آب دریاچه اروميه انجام ش��د. در چارچوب این پروژه یك مطالعه محيط زیس��تی بر 
روی هف��ت تاالب پيرامونی واقع در جنوب غرب دریاچه انجام گرفت که هدف آن تهيه اطالعات 
به منظور کمك به برآورد نيازهای آبی محيط زیس��تی تاالب ها جهت به کارگيری در برنامه ریزی 
مدیریت منابع آب حوضه دریاچه اروميه بوده است. این مطالعه همچنين سعی کرده است برخی 
اطالعات پایه ای بوم ش��ناختی، جامعه شناختی و هيدرولوژی مربوط به تاالب های مورد مطالعه 

را جمع آوری کند. 
3- مجموعه گزارش های تهيه ش��ده در س��ال 1383 توسط مهندس��ين مشاور یکم که در آن 
اثرات توس��عه های منابع آب در حوضه آبریز بر روی خصوصيات دریاچه مورد مطالعه قرار گرفته 

است. این مطالعات برای شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی انجام شد. 
4- مرورگزارش ها و مس��تندات موجود و جمع بندی اطالعات هيدروکليماتولوژی حوضه آبریز 
دریاچه اروميه. این بررس��ی با حمایت طرح حفاظت تاالب ها و به وس��يله آقای دکتر هاشمی در 

سال 1387 انجام گرفت. 
5- مطالعاتی که با پش��تيبانی طرح حفاظت تاالب ها و به وس��يله دانش��گاه تربيت مدرس به 
منظور تدوین برنامه مدیریت ریس��ك خشکس��الی در حوضه آبریز دریاچه اروميه صورت گرفت 

 .)1388 -91(
6- گزارش مستند سازی و تحليل روند تغييرات اکولوژیکی دریاچه اروميه در یك دوره زمانی 40 

ساله که با پشتيبانی طرح حفاظت تاالب ها و بوسيله دانشگاه اروميه انجام گرفته است)1391(.
قابل ذکر است که در دو گزارش اول سعی شده است تا حداکثر اطالعات ممکن و در دسترس از 
مطالعات اکولوژی که پيش تر توس��ط دیگر سازمان ها و از جمله سازمان حفاظت محيط زیست ایران 

و ادارات استانی حفاظت محيط زیست انجام شده است را گردآوری و ارائه نمایند.
منابع مهم دیگری که با مباحث بوم شناس��ی، هيدرولوژی و محيط زیست دریاچه اروميه و حوضه 

آبریز آن مرتبط بوده و حاوی اطالعاتی هستند، در جدول 1-1 نشان داده شده  است. 
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جدول 1-1 مراجع کلیدی در زمینه اکولوژی و محیط زیست دریاچه ارومیه

سالنویسنده / سازمانموضوع

1995د. ا. اسکاتتاالب های خاور ميانه1

1376اداره کل حفاظت محيط زیست اروميهمطالعات ليمنولوژیك تاالب های آذربایجان غربی2

1385آق؛ مرکز تحقيقات آرتميا و آبزیانارزیابی منابع آرتميا در دریاچه اروميه3

4
چارچوب، راهنما و مدل پشتيبانی برای تصميم گيری 

)DSS( برای تخمين حداقل نياز آبی اکوسيستمی 
تاالب ها، بررسی موردی بر روی دریاچه اروميه 

1385ع- نظری دوست- تز دکترا

5
طرح جامع توسعه کشاورزی و احيای منابع طبيعی 

 حوضه آبریز دریاچه اروميه، 
جلدهای 5 و 6 

1374مهندسين مشاور جامع ایران

1-3-روش شناسی تهیه گزارش حاضر
اولين گام ها برای تهيه گزارش حاضر، جمع آوری اس��ناد موجود در ارتباط با دریاچه اروميه و 
تاالب های اقماری آن بوده اس��ت. این اسناد، شامل مجموعه ای از گزارش های مختلفی است که 

در باال به آن اشاره شد. 
پس از بررس��ی و مقابله مندرجات گزارش های فوق که در برخی موارد دارای تناقض هایی نيز 
بودن��د، ویژگی های کليدی دریاچه و تاالب های اقماری آن اس��تخراج گردی��د و در این گزارش 
اجمالی به منظور توصيف ویژگی های پایه ای فيزیکی، زیس��ت محيطی و جامعه شناختی دریاچه 

به کار گرفته شد. 

1-4- محدودیت ها
مهم ترین محدودیت های موجود در تهيه این گزارش نبود اطالعات در موارد زیر بوده است:

- تعداِد زیادی از تاالب های اقماری
- ویژگی های زیست محيطی رودخانه های اصلی حوضه آبریز دریاچه

- اطالعات روزآمد شده از منابع آب و خاك و فعاليت های کشاورزی در حوضه آبریز
- اطالعات روزآمد شده از مصارف مختلف آب در حوضه آبریز

- اطالعات در زمينه منافعی که مردم محلی از تاالب ها استحصال می نمایند و درجه وابستگی 
آنها به تاالب ها برای معيشت
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2- موقعیت و مشخصات ژئوفیزیکی

2-1- موقعیت
دریاچه اروميه در یك فرورفتگی طبيعی درون حوضه آبریز در مرز بين استان های آذربایجان 
غربی و ش��رقی در ش��مال غرب ایران ش��کل گرفته اس��ت. مختصات جغرافيایی دریاچه بين 
20 55 °45 طول شرقی است.  13 00 °45 و  06 °37 و  15 15 °38 عرض شمالی و   15
این دریاچه ناحيه ای به مس��احت حدود 5000 کيلومتر مربع را می پوش��اند و بيشترین درازا و 
پهنای آن به ترتيب140 و 50 کيلومتر است. حوضه آبریز دریاچه یك حوضه داخلی بسته است 
که در آن تمام رواناب های ناشی از بارندگی به سمت دریاچه آب شور مرکزی جاری می شوند.

حوضه آبریز وس��يع دریاچه اروميه، با مساحت 51,786 کيلومتر مربع، مناطقی از سه استان 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان واقع در سمت جنوب را تحت پوشش خود دارد. 
 15 00 °48 و  30 °38 عرض ش��مالی و  30 °35 و  مختصات جغرافيایی این ناحيه وس��يع 

°44 طول شرقی است. جدول 2-1 ميزان پوشش حوضه آبریز در هر استان را نشان می دهد.

جدول 2-1 توزیع استانی سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه

سطح حوضه آبریز-  درصداستان

39آذربایجان شرقی1

51آذربایجان غربی2

10کردستان3

در این گزارش سه سطح جغرافيایی زیر تعریف شده است )نقشه 2-1(:
1- حوضه دریاچه ارومیه، که در برگيرنده کل حوضه آبریز دریاچه اس��ت و به زیرحوضه های 
متعدد تقسيم می شود. مباحث ارائه شده در این سطح بسيار کلی بوده و ویژگی های اصلی حوضه 

آبریز را مورد بحث قرار می دهد.
2- مح�دوده اکولوژیکی دریاچ�ه ارومیه، که در برگيرن��ده کل دریاچه، تاالب های اقماری 

پيرامون آن و دیگر زیستگاه هایی است که دارای ارتباط محيط زیستی قوی با دریاچه هستند. 
3- س�ایت های بحرانی، واقع در محدوده اکولوژیکی دریاچه اروميه که شامل 17 سایت مهم 
)عمدتا تاالب ها( از جمله دریاچه اروميه می شوند. بسياری از این تاالب ها در بخش جنوبی دریاچه 

واقع شده اند )نقشه 2-1(.



دریاچه ارومیـه
تشریـح شـرایط پایـه محیـط زیستـی

12

2-2- توپوگرافی
حوضه آبریز دریاچه اروميه به طور کلی یك منطقه کوهس��تانی اس��ت که دو قله آتشفش��انی 
معروف ایران یعنی سهند )به ارتفاع 3707 متر( و سبالن )به ارتفاع 4810 متر( و پهنه های وسيع 

زمين های حاصلخيز در دره ها و اطراف دریاچه را شامل می شود.
اکثر قسمت های حوضه در ارتفاع بيش از 1280 متر باالتر از سطح دریا قرار دارند. تغييرات تراز 

سطح آب دریاچه نيز بين ارتفاعات 1271 و 1278 متر باالتر از سطح دریا است.

2-3- چشم انداز 
س��رزمين های واق��ع در حوضه آبری��ز دریاچه اروميه که در اس��تان آذربایج��ان غربی قرار 
گرفته اند به طور کلی دارای چش��م اندازی سرس��بز و پوش��يده از مزارع و باغات هس��تند که 
منظ��ره ای زیب��ا و آرامش بخ��ش را به نمای��ش می گذارند. در فصل بهار بخش های وس��يعی 
از دامنه  ارتفاعات پوش��يده از دیمزارها و مراتع طبيعی اس��ت که چش��م ان��داز زیبا و مناظر 
دلنش��ينی را ایجاد می کنند. غالب چش��م اندازهای مناطق واقع در اس��تان کردس��تان نيز به 
همين ش��کل هس��تند. اما در بخش های واقع در آذربایجان ش��رقی، با اینکه چش��م اندازهای 
قابل توجهی را به صورت گسس��ته و پراکنده می توان مش��اهده کرد، ولی سطح حوضه اکثرا با 
مراتعی پوش��يده شده اس��ت که به دليل بارندگی کمتر دارای پوشش گياهی عموما ضعيف تر 
و با تراکم کم تر هس��تند. س��طح گسترده آب دریاچه و وجود تعدادی جزیره در آن نيز چشم 

اندازی زیبا ایجاد می کند که بس��يار جذاب اس��ت.

2-4- زمین شناسی
زمين شناس��ی حوضه دریاچ��ه اروميه به علت رخدادهای تکتونيک��ی گوناگون در دوره های 
متفاوت زمين شناس��ی به نسبت پيچيده اس��ت. بخش بزرگی از الیه های رسوبی چين خورده 
تح��ت تاثير رخدادهای آتشفش��انی و فعاليت های ماگمایی دچار دگردیس��ی ش��ده اند. وجود 
تعداد زیادی چش��مه های آب گرم در نقاط مختلف حوضه بيانگر گس��تردگی این فعاليت های 

آتشفشانی است.
از نظر زمين شناسی، کل حوضه دریاچه را می توان به چهار ناحيه وسيع تکتونيکی طبقه بندی 
کرد که یکی از آن ها از نظر وس��عت فوق العاده کوچك تر از س��ه ناحيه دیگر اس��ت )نقشه 2-2(. 

توصيف این طبقه بندی به شرح زیر خالصه می شود:
ناحیه آمیزه های رنگین )Coloured Melange Zone(؛ ناحيه ای بسيار کوچك در غربی ترین نقاط 

مرزی حوضه که متشکل از سنگ های فوق بازیك گابرو، دیوریت- رادیوالریت و سنگ آهك است.



دریاچه ارومیـه
تشریـح شـرایط پایـه محیـط زیستـی

13

ناحیه ارومیه- همدان؛ این ناحيه در غرب حوضه قرار گرفته اس��ت و شامل مجموعه ای از 
آميزه های رنگين و س��نگ های دگرگونی و رسوبات پرمين است. این مجموعه توسط توده های 
 )Paleocene Flysch( نفوذی گرانيت و دیوریت به یکدیگر متصل شده و از فليش های پاليوسن

و س��نگ آهك و رس��وبات تخریبی دوران ميوس��ن- اليگوس��ن پوش��يده ش��ده اس��ت.
ناحیه ایران مرکزی؛ این ناحيه ش��امل س��نگ های دگرگونی و رسوبات پالئوزویك است. این 
ناحيه تا شمال دریاچه اروميه ادامه داشته و از جهات شمال و شرق توسط گسل تبریز- صوفيان- 
بستان آباد محدود شده است. دره زرینه رود مرز بين ناحيه ایران مرکزی و ناحيه اروميه- همدان 
اس��ت. آتشفشان س��هند )با ارتفاع 3707 متر( و دریاچه اروميه دو عارضه جغرافيایی بارز در این 

محدوده حوضه آبریز
محدود اکولوژیکی
مرکز استان
شهرها
تاالب های حساس

استان کردستان

استان استان آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

تبریز

ارومیه

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و تاالبهای اقماری

نقشه 2-1
موقعيت عمومی حوضه آبریز و مناطق بوم شناختی

اقتباس از یکم 1381
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ناحيه هستند.
ناحیه البرز- آذربایجان؛ این ناحيه در مناطقی از ش��مال ش��رق آذربایجان و در شمال شرق 
گس��ل تبریز واقع شده است. آتشفش��ان سبالن )با ارتفاع 4810 متر(، گستره وسيعی از توف ها و 
خاکسترهای آتشفشانی و گنبدهای نمکی در زیر حوضه آجی چای، عوارض زمين شناسی بارز در 
این ناحيه به ش��مار می روند. گنبدهای نمکی زیرحوضه آجی چای عامل اصلی غلظت باالی نمك 

دریاچه اروميه هستند.
نقشه های 3-2 و 4-2 به ترتيب دو گسل شاخص زمين شناسی واقع در حوضه و وضعيت سنگ 

شناسی و عوارض پيچيده زمين شناسی درون حوضه را نشان می دهند.
یك مش��خصه زمين شناس��ی قابل توجه، فرسایش پذیری تش��کيالت زمين شناسی در این 
حوضه اس��ت. نقش��ه 5-2، ناحيه وس��يع تحت پوشش این تش��کيالت که به طور عمده شامل 
توف، س��نگ های مارنی و رسی است را نش��ان می دهد. این تشکيالت نقش اساسی در غلظت 
بار رس��وبی جریان رودخانه ها به خصوص در فصول سيالب ایفا می کند. بخشی از این رسوبات 
ب��ه وی��ژه آن هایی ک��ه از گنبدهای نمکی منش��ا می گيرند، بار قابل توجه��ی از امالح معدنی 
آالین��ده، از جمله کلرور س��دیم که نقش مهمی در ش��وری مناب��ع آب دارد، را با خود حمل 

می کنند.

2-5- خاک 
اکث��ر زمين ه��ای موج��ود در دش��ت های حوضه از نظ��ر طبقه بندی نوع زمي��ن و خاك جهت 
استفاده های کشاورزی و آبياری مورد مطالعه قرار گرفته اند. این بخش از گزارش به شرح اجمالی 
طبقه بن��دی خاك های حوضه می پردازد. بدین منظور خاك ها در س��ه گروه عمده فيزیوگرافيك 

معرفی شده اند:
• خاك دشت ها و دره ها؛ این گروه به طور عمده شامل خاك های آبرفتی ریزدانه، خاك های 
آبرفتی ش��ور )س��ولونچاك و س��ولونتز( و نمکزارهای بس��تر دریاچه ها و تاالب ها اس��ت. این 
خاك ها عموما از نهش��ته های آبرفتی در دش��ت های سيالبی مس��طح و یا با شيب مالیم ایجاد 
ش��ده است. وضعيت زهکش��ی اراضی متغير و از زمين های حاصلخيز با زهکشی خوب تا مراتع 
مرطوب و یا در حاالتی خاك های ش��ور )هالومورفيك( در زمين های بایر متغير اس��ت. اراضی 
اخير با توجه به ش��رایط هيدرولوژی و توپوگرافی ممکن اس��ت دارای پوش��ش گياهان ش��ور 

پسند باشد.
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محدوده حوضه آبریز

شهرها

دریاچه اروميه

منطقه زمين شناسی آميزه رنگين

منطقه زمين شناسی اروميه- همدان

منطقه زمين شناسی ایران مرکزی

منطقه زمين شناسی البرز-آذربایجان

راهنمای عالیم

ت از تاالبهای ایران
طرح حفاظ

تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و تاالبهای اقماری

نقشه 2-2
ك( حوضه آبریز 

نواحی زمين ساختی )تکتوني
س از یکم 1381

اقتبا
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محدوده بين المللی
محدوده حوضه آبریز
محدوده دریاچه
مرکز استان
مرکز شهرستان
جزیره
دریاچه

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و تاالبهای اقماری

نقشه 2-3
امتداد گسلهای تبریز-زرینه

اقتباس از یکم 1381
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محدوده حوضه آبریز
مراکز شهری
دریاچه اروميه
حساسيت بسيارزیاد
حساسيت زیاد
حساسيت متوسط
حساسيت کم
حساسيت بسيار کم

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و 

تاالبهای اقماری
نقشه 2-5

حساسيت تشکيالت زمين شناسی در 
مقابل فرسایش

اقتباس از یکم 1381

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و 

تاالبهای اقماری

نقشه 2-4
نقشه سنگ شناسی حوضه آبریز 

اقتباس از یکم 1381
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خاك فالت ها و تپه ها؛ که در حالت کلی ش��امل خاك های قهوه ای و ليتوس��ل ها اس��ت. این   •
خاك ها عمدتاً دارای بافت ریز تا متوس��ط هستند و به خاطر زهکشی خوبشان به صورت گسترده 

در زراعت دیم حبوبات مورد استفاده قرار می گيرند.
خاك دامنه ها و کوهپایه ها؛ این خاك ها به طور کلی کم عمق و سنگالخ بوده و بر روی سنگ   •
بس��تر ایجاد ش��ده و فاقد نيم رخ توسعه یافته مشخصی هس��تند. این خاك ها اساسا ليتوسل های 
آهکی هس��تند که با حجم زیادی از قطعات س��نگ که دچار هوازدگی نشده اند همراه هستند، هر 
چند ممکن اس��ت که مقداری هوازدگی اوليه و حتی مواد ارگانيك در آن ها بچش��م بخورد. بعضا 
در مناطقی که عمق خاك اجازه دهد و دامنه ها قابل دسترسی باشند، در این خاك ها زراعت دیم 

انجام می گيرد.
با اس��تفاده از اطالعات موجود، قابليت خاك ها و اراض��ی در حوضه آبریز به قرار زیر گروه بندی 

می شود: 
- کوه ه�ا: 38% کل س��طح حوضه، یعنی 19,710 کيلومتر مربع، از کوه ها پوش��يده ش��ده 
اس��ت. خاك در این زمين های ش��يب دار در حالت کلی بسيار کم عمق بوده و فقط تعداد بسيار 
محدودی از گونه های گياهی می توانند در آن برویند. پوش��ش گياهی ضعيف این اراضی جهت 

چرای کنترل شده مناسب نيست.
- تپه ها: 21% کل س��طح حوضه، یعنی 10,890 کيلومتر مربع را ش��امل می شوند. خاك در 
این نوع زمين ها متش��کل از خاك های کم عمق تا نس��بتاً عميق با بافت سبك تا متوسط است. 

این اراضی کم و بيش برای زراعت دیم و چرای حيوانات مناسب هستند.
- فالت ها و تراس های مرتفع: این نوع اراضی 11,2% از س��طح حوضه را تشکيل می دهند 
که برابر با 5,810 کيلومتر مربع است. این زمين ها شامل خاك های عميق و بسيار عميق با بافت 
ریز تا بسيار ریز هستند. این زمين ها به طور معمول جهت چرای دام ها و نيز زراعت دیم به کار 
برده می ش��وند. پوشش گياهی این اراضی به طور معمول مشابه زمين های استپی است و مراتع 
فصلی مهم ترین رویش طبيعی در این اراضی است. پستی و بلندی و ناهمواری، فرسایش و وجود 

سنگ  ریزه  مهم ترین محدودیت های موجود در بهره برداری از این خاك ها هستند. 
- دشت های دامنه ای: این زمين ها 7,7% حوضه )3,995 کيلومتر مربع( را تشکيل می دهند. 
خاك ه��ای این اراضی نيم��ه عميق تا خيلی عميق بوده و دارای بافت ریز تا بس��يار ریز غالباً با 
الیه ای از رس��وبات آهکی هس��تند. از این اراضی به طور معمول جهت زراعت دیم و زراعت آبی 
اس��تفاده می شود. پستی بلندی، شن و س��نگریزه، سنگينی بافت خاك، شوری، باال بودن سطح 
آب زیرزمينی و مخاطرات سيالب مهم ترین محدودیت های این نوع زمين ها است. خاك های این 

نوع اراضی برای زراعت آبی و باغبانی نسبتاً مناسب است.
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- دش�ت های آبرفتی: این نوع زمين ح��دود 2,8% )1,454 کيلومتر مربع( از کل حوضه را 
تشکيل می دهد. خاك این زمين ها عميق و خيلی عميق بوده و دارای بافت متوسط تا بسيار ریز 
هس��تند. باغبانی، زراعت آبی و چرای فصلی مهم ترین کاربری این اراضی است. محدودیت های 
بزرگ این نوع خاك ها، کمی عمق آب های زیرزمينی، شوری، بافت ریز و خطرات سيالب است. 
این اراضی به طور کلی جهت زراعت آبی و باغبانی مناسب هستند در حالی که در برخی موارد، 

نياز به تدابير اصالحی مانند زهکشی سطحی و یا زیرزمينی و تسطيح اراضی دارند.
- زمین های پس�ت: مس��احت این نوع زمين در حوضه حدود 3,270 کيلومتر مربع، معادل 
6,3% سطح کل حوضه است. دو واحد اصلی زمين در این نوع اراضی شناخته شده اند که عبارتند 
از خاك های شور عميق و آن هایی که تحت تأثير آب زیرزمينی قرار گرفته اند. بافت خاك به طور 
کلی ریز بوده و به صورت پراکنده لکه های نمکزار در آن ها مش��اهده می شود. پوشش و کاربری 
اصلی این زمين ها عبارتند از گياهان شورپسند، مراتع فصلی پراکنده، زمين های عاری از پوشش 
گياهی است که برای چرای دام و یا در مواردی زراعت آبی به کار برده می شود. محدودیت های 
اصلی این اراضی نيز عبارت از تراز باالی آب زیرزمينی، زهکش��ی ضعيف، ش��وری بسيار زیاد و 
قليایی ات. این اراضی معموالً از آب اشباع می مانند، مخصوصاً در فصول بارندگی. این نوع اراضی 

جهت چرای دام خيلی مناسب نيستند.
- دش�ت های س�یالبی: این نوع زمين 1,193 کيلومتر مربع یا تنها 2,3% کل حوضه را به 
خود اختصاص می دهد. خاك های این دس��ته از اراضی عميق با بافت ریز اس��ت و به دليل باال 
بودن سطح عمومی آب زیرزمينی کم و بيش شور هستند. این اراضی معموالً یا بایرند و یا دارای 
پوشش��ی از گياهان شور پس��ند هس��تند. محدودیت های اصلی این اراضی عبارتند از زهکشی 

ضعيف، جاری شدن سيل، و شوری زیاد خاك است. این اراضی برای چرا مناسب نيستند.
- زمین ه�ای متفرق�ه: این زمين ها متش��کل از واریزه های ش��نی یا مخ��روط افکنه ها و یا 
زمين های مختلط هس��تند که در مجموع بخش کوچکی از حوضه را تشکيل می دهند. این نوع 

زمين برای چرا و یا کاربری های دیگر مناسب نيست.
نقش��ه 6-2 ]12[، طبقه بندی کلی قابليت کشت و آبياری زمين های حوضه آبریز را به شرح 

زیر بدست می دهد:
- زمين ه��ای با محدودیت کم یا بدون محدودیت که ب��رای آبياری و توليد انواع محصوالت 
زراعی  کامال مناسب هستند در حدود 440 هزار هکتار ) 8,45% مساحت حوضه آبریز( است.

-  زمين ه��ای ب��ا محدودیت کم تا متوس��ط که تا ح��دود زیادی برای آبي��اری و توليد اکثر 
محصوالت زراعی مناسب هس��تند 640 هزار هکتار ) 12,28%( است. محدودیت این اراضی 

بعضا بعلت توپوگرافی  و ناهمواری )  9,75 %(، یا زهکشی طبيعی ) 2,53 %(  است. 
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- زمين های با محدودیت متوسط تا شدید که فقط برای کشت محصوالت مشخصی می تواند 
قابل استفاده باشد در سطح حوضه آبریز در حدود  2,9 ميليون هکتار )56 % از حوضه آبریز( 
است. از جمله محدودیت های این اراضی عمق کم خاك، توپوگرافی و دسترسی به آب برای 

آبياری است. 
- زمين های غير قابل کشت و آبياری شامل زمين های سنگی، ارتفاعات و یا زمين های شوره 
زار و باتالقی اس��ت. مساحت این زمين ها در حدود 740 هزار هکتار  )14,2 %( تخمين زده 

شده است.

محدوده حوضه آبریز
مراکز شهری

دریاچه اروميه
خاك با محدودیت کم یا بدون محدودیت 

- بدون محدودیت عمده بجز موارد موضعی

خاك با محدودیت کم تا متوسط
- محدودیت دسترسی به آب، توپوگرافی ناهموارد

- محدودیت زهکشی ضعيف

خاك با محدودیت متوسط تا شدید
- محدودیت توپوگرافی، عمق کم خاك و دسترسی کم به آب

خاك فاقد قابليت بهره برداری
- سولونچاك، باتالقهای شور، نمکزار – گچ زار

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و 

تاالبهای اقماری
نقشه 2-6

قابليت کاربری اراضی
اقتباس از یکم 1381
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3- اقلیم
3-1- اقلیم شناسی عمومی

ب��ا در نظ��ر گرفتن عرض جغرافيای��ی و ارتفاع حوضه آبری��ز، اقليم عمومی آن مش��ابه با اقليم 
س��رزمين های با عرض جغرافيایی ميانه و ارتفاع متوسط با زمستان های سرد و تابستان های نسبتاً 
معتدل است. بر اساس اطالعات از چهار ایستگاه هواشناسی نمونه، مهم ترین شاخص های اقليمی 
حوض��ه دریاچه اروميه در جدول 3-1 و طبقه بندی نواح��ی اقليمی در حوضه دریاچه اروميه در 

نقشه 1-3 نشان داده شده اند.

جدول 3-1 متوسط ساالنه شاخص های اقلیمی در ایستگاه های نمونه واقع در حوضه

اره
شم

گاه
ست

ارتفاعای
 متوسط ساالنه 
)oc( دمای روزانه

دمای مطلق
)oc(

یخبندان
رطوبت 
نسبی

متوسط 
سرعت باد

تابش 
آفتاب

مه

روزساعتKm/hrدرصدروزحداقلحداکثرحداقلمتوسطحداکثرمتر

22/8111/8581/527244/7-131317/010/84/738/4اروميه1

25/4101/0522/9274319/3-136117/612/116/742/5تبریز2

36/0118/1531/627134/1-147618/811/13/442/6سقز3

30/0143/1642/227730/3-180015/18/21/339/5سراب4

3-2- بارندگی
متوس��ط س��االنه بارندگی در حوضه دریاچه اروميه طی سال های 1343 الی 1371 بين مقادیر 
203 و 688 ميلی مت��ر متغير بوده اس��ت و متوس��ط بارندگی در طول ای��ن دوره 372 ميلی متر 
محاس��به شده است ]12[. بررس��ی آمار بارندگی ایستگاه های شاخص حوضه آبریز طی سال های 
1350-1385 دامن��ه تغييرات ميانگين بارندگی این ایس��تگاه ها را بي��ن 160- 620 ميلی متر و 
ميانگين آن ها را برابر 340 ميلی متر به دس��ت می دهد. حداکثر بارندگی ساالنه مشاهده شده در 
بين ایس��تگاه ها 1125 ميلی متر در ایستگاه سننه در حوضه رودخانه خرخره چای در سال 1385 
بوده اس��ت. بخش قابل توجهی از بارندگی س��االنه به صورت بارش برف اس��ت. نقشه 2-3 الگوی 

توزیع بارندگی ساالنه در حوضه را نشان می دهد.
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جدول 3-2 توزیع ماهانه بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه  

درصد  بارندگی 
ساالنه

ماه
درصد 

بارندگی 
ساالنه

ماه
درصد 

بارندگی 
ساالنه

ماه
درصد 

بارندگی 
ساالنه

ماه

1/7 جوالی- تير 8/6
آوریل- 
فروردین

16/2
ژانویه- 

دی
6/4

اکتبر- 
مهر

1/0 آگوست- مرداد 8/8
می- 

اردیبهشت
16/6

فوریه- 
بهمن

10/2 نوامبر- آبان

1/4 سپتامبر- شهریور 12/7
ژوئن- 
خرداد

6/6
مارس- 
اسفند

9/8
دسامبر- 

آذر
4/1 تابستان 30/1 بهار 39/4 زمستان 26/4 پایيز

مراکز شهری
دریاچه اروميه
محدوده حوضه آبریز
فوق لعاده سرد: مرطوب با زمستانهای خيلی سرد
سرد: مرطوب با زمستان خيلی سرد
معتدل: نيمه مرطوب با زمستانهای خيلی سرد
معتدل: نيمه مرطوب با زمستان سرد

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و تاالبهای اقماری

نقشه 3-1
نواحی اصلی اقليمی در حوضه آبریز دریاچه اروميه

اقتباس از یکم 1381
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 رژیم بارندگی ماهانه در حوضه آبریز از رژیم مدیترانه تبعيت می کند. حداکثر بارندگی در فصل 
بهار رخ می دهد و ميزان بارندگی در فصل تابس��تان کم اس��ت. الگوی تغييرات ميانگين بارندگی 

ماهانه در حوضه دریاچه اروميه در جدول 3-2 نشان داده شده است.
هرچند در ایران خشکسالی پدیده ای غير عادی نيست، اما از اواسط دهه 1370یك دوره طوالنی خشکسالی 
وضعيت هيدرولوژیکی حوضه آبریز را به شدت تحت تاثير قرار داده است. با بررسی ميانگين متحرك 20 ساله 
آمار بارندگی دو ایستگاه سينوپتيك اروميه و تبریز، یك روند مشخص کاهشی در بارندگی ساالنه دو ایستگاه 
مشاهده می شود )نمودار 1-3(. در دوره آماری 1389- 1349، ميانگين بارندگی ساالنه در ایستگاه تبریز در 

حدود 90 ميلی متر و در ایستگاه اروميه در حدود 50 ميلی متر کاهش نشان می دهد.

نمودار 1-3 - ميانگين متحرك 20 ساله بارندگی ساالنه ایستگاههای سينوپتيك تبریز و اروميه

نمودار 2-3 - توزیع بارندگيهای ساالنه دو ایستگاه تبریز و اروميه و رخدادهای خشکسالی
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برای بررسی تواتر وقوع خشکسالی در سطح حوضه آبریز، روند تغييرات بارندگی های ساالنه در 
دو ایس��تگاه س��ينوپتيك تبریز و اروميه و همچنين 35 ایستگاه مختلف در سطح حوضه آبریز به 
ترتيب در دو نمودار 2-3 و 3-3 نمایش داده شده است. در نمودار 3-3 سال هایی که در آن بيشتر 
ایس��تگاه ها کاهش بارندگی داشته اند، قابل مشاهده است. به طوری که مالحظه می شود، عالوه بر 
موارد متفرق س��االنه، در دو مورد )س��ال های 70-1368 و 80-1377( خشکسالی ها مشخص و 

طوالنی بوده و در بيشتر ایستگاه ها کاهش چشمگير داشته است.

نمودار 3-3 - نمایش تغييرات بارندگيهای ساالنه ایستگاههای نمونه در حوضه آبریز
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3-3- دمای هوا
متوس��ط س��االنه دمای هوای ثبت ش��ده در حوضه بين 6/4ºC و 13/2ºC تغيير می کند. خطوط هم 
دمای حداکثر، متوسط و حداقل دمای هوای حوضه دریاچه اروميه در نقشه 3-3 نشان داده شده است.
دمای هوا در بيش از 50 ایس��تگاه هواشناس��ی مشاهده و ثبت می ش��ود. با استفاده از اطالعات 

بدست آمده می توان نتایج کلی زیر را استخراج کرد:
• در تمام ایس��تگاه ها، ماه مرداد )23 جوالی تا 22 آگوس��ت( گرم ترین ماه س��ال بوده و تنها در 

ایستگاه رستمان مقدار حداکثر دما در ماه تير )22 ژوئن تا 22 جوالی( است.

مراکز شهری
خطوط همباران
دریاچه اروميه
محدوده حوضه آبریز

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و تاالبهای اقماری

نقشه 3-2
منحنی های  همباران )ميانگين ساالنه(

اقتباس از یکم 1381
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• در 20 ایستگاه، ماه دی )22 دسامبر تا 20 ژانویه( و در 29 ایستگاه دیگر ماه بهمن )21 ژانویه 
تا 20 فوریه( سردترین ماه سال است.

تف��اوت موجود در دمای متوس��ط س��ردترین و گرم ترین ماه ها در حوضه دریاچ��ه بين مقادیر 
25/8ºC و 28/3ºC )در ایس��تگاه های مختلف( متغير است. نمودار 4-3 رژیم تغييرات دمای هوا در 

ایستگاه اروميه را نشان می دهد.

به منظور بررسی روند تغييرات اقليمی، با استفاده از حدود 60 سال آمار، ميانگين متحرك 20 
س��اله دمای فصلی هوا در دو ایس��تگاه سينوپتيك اروميه و تبریز مورد بررسی قرار گرفت )نمودار 
5-3(. مالحظه ش��د که در ایس��تگاه تبریز، در فصول بهار و تابس��تان، روند افزایشی مشخصی در 
دمای هوا وجود دارد که طی آن ميانگين فصلی دمای هوا در حدود 1,2 درجه سانتی گراد افزایش 
یافته است. تغييرات در دیگر فصول سال ناچيز است. در اروميه روند تغييرات کمتر از تبریز بوده 

است. 

نمودار 4-3 - رژیم تغييرات دمای هوا در ایستگاه اروميه 

نمودار 5-3 - ميانگين متحرك دمای فصلی 20 ساله ایستگاههای تبریز و اروميه 
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3-4- تبخیر
متوس��ط س��االنه تبخير )از طش��تك کالس A( در حوضه دریاچه اروميه 1500 ميلی متر است 
و بين دو مقدار 1000 ميلی متر )در ایس��تگاه هواشناس��ی ارشتناب در ارتفاع 1950 متر باالتر از 
سطح دریا( و 2100 ميلی متر )در ایستگاه هواشناسی سهالن در ارتفاع 1400 متر باالی سطح دریا( 

تغيير می کند.
 مي��زان تبخير با توجه به موقعيت جغرافيای��ی )عرض جغرافيایی و ارتفاع( و همچنين فاصله از 
دریاچه تغيير می کند. در فواصل نزدیك به دریاچه در اثر باالتر بودن رطوبت محيط، ميزان تبخير 
کمتر اس��ت. متوسط ساالنه تبخير در ایس��تگاه های پيرامون دریاچه بين مقادیر 1250 ميلی متر 
در سال )در ایستگاه شرفخانه( و 2000 ميلی متر در سال )در ایستگاه مهاباد( متغير است. ميزان 
متوس��ط ساالنه تبخير از س��طح دریاچه حدود 1000 - 900 ميلی متر در سال تخمين زده شده 
است. منحنی های هم تبخير بر اساس اندازه گيری های طشتك تبخير در حوضه دریاچه اروميه در 

نقشه 4-3 نمایش داده شده است.
3-5- رطوبت نسبی

ميانگين س��االنه و ماهانه رطوبت نس��بی در حوض��ه دریاچه اروميه، اندازه گيری ش��ده در 14 
ایس��تگاه نزدیك به دریاچه، در جدول 3-3 نش��ان داده شده اس��ت. همان طور که در این جدول 
مشاهده می شود ميانگين ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه های مختلف بين 42% و 85% متغير است، 

در حالی که ميانگين ساالنه رطوبت نسبی در ایستگاه ها بين 57-76% است.

   جدول 3-3 میانگین ساالنه و ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه های هواشناسی پیرامون 
دریاچه ارومیه )ارقام بر حسب %( 
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137570737269676055525258647064 بوکان)داشبند(

142073787570685954565963677566مراغه

130074777675747371737190767876 باراندوزچای

134572787574676363646671757570نازلوچای

135074747063575348504858677561مهاباد

130076786862605247454755677661مياندواب

131376746862605449495058697462اروميه

مراکز شهری
خطوط هم دما
دریاچه اروميه
محدوده حوضه آبریز 

ميانگين حداقل 
ميانگين متوسط
ميانگين حداکثر

طرح حفاظت از تاالب های ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و 

تاالب های اقماری

نقشه 3-3
منحنی های هم دمای ساالنه حوضه آبریز

اقتباس از یکم 1381
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3-6- باد
ایس��تگاه  های س��ينوپتيك تبریز و اروميه نزدیك ترین ایس��تگاه ها به دریاچه اروميه هستند که 
سرعت و جهت وزش باد را اندازه گيری می کنند. بر اساس اطالعات هواشناسی سال های 1330 تا 
1364، حداکثر س��رعت باد در ایس��تگاه اروميه برابر 60 گره )معادل 31 متر بر ثانيه( است که در 
دی ماه )ژانویه( 1330 ثبت شده و جهت آن جنوب غرب بوده است. حداکثر سرعت باد در ایستگاه 
تبریز 52 گره )26 متر بر ثانيه( ثبت شده است. تحليل آماری اطالعات باد نشان می دهد که با یك 
دوره بازگش��ت 50 ساله، شدیدترین سرعت باد در تبریز حدود 28/8 متر بر ثانيه با جهت جنوب 

شرقی و در ایستگاه اروميه 31/9 متر بر ثانيه با جهت جنوب غربی است.
در حوضه آبریز دریاچه اروميه بيشترین ميانگين سرعت باد در حدود 3,2 متر بر ثانيه در جهت جنوب 

غربی بوده است. در حالت کلی، شدیدترین بادها با جهت غربی و جنوب غربی رخ می دهند.

مراکز شهری
خطوط هم تبخير
دریاچه اروميه
محدوده حوضه آبریز

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و 

تاالبهای اقماری

نقشه 3-4
منحنی های هم تبخير از تشتك

اقتباس از یکم 1381
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4- منابع آب
در این بخش از گزارش منابع آب های س��طحی و زیرزمينی حوضه و ویژگی های مهم آن ها به 

طور خالصه شرح داده می شوند.

4-1- آب های سطحی 
هيدرولوژی، هم از نظر کيفی و هم به لحاظ کمی، پيچيده ترین ویژگی فيزیکی در مدیریت دریاچه 
ارومي��ه و تاالب های اقماری آن به ش��مار م��ی رود و این پيچيدگی از وجود مناب��ع گوناگون آب های 
س��طحی و زیر زمينی و پراکندگی آن ها در سه استان با سياست ها و استراتژی های مدیریت متفاوت 
ناشی می شود )نقشه 1-2(. همان طور که در نقشه 1-4 مشاهده می شود، حوضه دریاچه اروميه از 11 
زیرحوضه اصلی تشکيل شده است. این حوضه آبریز 17 رودخانه دائمی، 12 رودخانه فصلی و 39 مسيل 
را در بر دارد. بيشتر آب های سطحی در استان آذربایجان غربی و در بخش های غربی و جنوبی حوضه 
جریان دارد. سيمينه رود و زرینه رود در جمع حدود 51/6% جریان ورودی آب های سطحی به دریاچه 

را به خود اختصاص می دهند )نمودار 1-4(، )نقشه 4-1(.
بر اساس سوابق اطالعات )80-1344(، ميانگين جریان ورودی به دریاچه از رودخانه ها 4,327 
ميليون متر مکعب در سال بوده و این ميزان بين 12,574 ميليون متر مکعب در سال 1347-48 
و کمتر از 243 ميليون متر مکعب در س��ال 80-1379 متغير بوده اس��ت ]13[ که نشان دهنده 

دامنه گسترده تغييرات آبدهی رودخانه ها در فصول و سال های مختلف است. 
جریان آب رودخانه ها یکی از منابع اصلی تأمين آب کشاورزی است. بر اساس اطالعات موجود 
)س��ال 1385(، در حوض��ه آبریز دریاچه اروميه ح��دود 400 هزار هکتار از اراضی تحت کش��ت 
محصوالت فاریاب بوده اس��ت که بيش از 59 درصد از کل مصارف آب آن ها )حدود 5,6 ميليارد 

متر مکعب( از منابع آب های سطحی و بقيه از منابع آب زیرزمينی تامين شده است ]2[.
هر چند خشکس��الی پدیده ای معمول در این ناحيه اس��ت، در دهه 1380، خشکسالی طوالنی 
و پيوس��ته ای در حوض��ه دریاچه رخ داد که تا زمان انتش��ار این گ��زارش )1391( نيز کم و بيش 
ادامه یافته اس��ت. این خشکسالی ش��دید و طوالنی در کنار برداشت های اضافی آب برای مصارف 
آبياری در هر دو استان آذربایجان شرقی و غربی، که باعث قطع ميزان قابل توجهی از جریان های 
ورودی به دریاچه شده است، منجر به بدتر شدن وضعيت دریاچه و باعث خشك شدن بخش قابل 

مالحظه از دریاچه )بيش از حدود 50 درصد مساحت( شده است )نقشه 4-2(.  
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نمودار 1-4 - سهم رودخانه های مختلف حوضه آبریز در تامين آب دریاچه اروميه

1- آجی چای
2- صوفی چای

3- زرینه رود
4- سيمينه رود
5- مهاباد چای
6- گدار چای
7- نازلو چای
8- شهرچای
9- زوال چای

10- باراندوز چای
11- تسوج چای

نقشه 1-4- زیر حوضه های اصلی در حوضه آبریز دریاچه اروميه
     2005 WRI اقتباس از
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نقشه 2-4 وضعيت دریاچه اروميه در شرایط خشکسالی
کيفيت منابع آب های سطحی در حوضه آبریز بسيار متغير است. بر اساس اطالعات جمع آوری 
ش��ده طی س��ال های 1348 تا 1384، ميانگين هدایت الکتریکی آب دریاچه dS/m 382 )حدود 
270 گرم بر ليتر( اندازه گيری ش��ده اس��ت )دامنه تغيير dS/m 279-577 معادل 400- 200 
گرم بر ليتر(. همچنين طی س��ال های عادی و نرمال هيدرولوژیکی، متوسط غلظت نمك دریاچه 
اروميه 205 گرم بر ليتر اس��ت. در س��ال 1389، غلظت نمك در آب دریاچه حدود 380 گرم بر 
ليتر اندازه گيری ش��د. در س��ال های 90 و 91 با تداوم خشکس��الی و کاهش جریان های ورودی و 
فرونشستن تراز آب دریاچه، غلظت نمك بيشتر شده و تا حدود 550 گرم بر ليتر اندازه گيری شد. 

بيش از 90% این نمك ها به شکل کلرور سدیم است. 
در حالت کلی تمام رودخانه های حوضه، به غير از بخش��ی از رودخانه آجی چای، دارای کيفيت 
آب خوب و تقریباً مناس��ب برای انواع اس��تفاده ها هستند. جریان رودخانه آجی چای که در بخش 
شمال ش��رقی حوضه قرار گرفته است به علت عبور از تشکيالت آالینده )گنبدهای نمکی( مقدار 
قاب��ل توجه��ی نمك )بيش از 1,270,000 تن در س��ال( را در خود محل��ول و به دریاچه منتقل 
می کند. با توجه به اینکه ميزان متوسط ساالنه نمك وارد شده به دریاچه حدود 2,355,000 تن 
می باش��د، می توان پی برد که آجی چای به تنهایی بيش از نصف این ميزان نمك را وارد دریاچه 
می کن��د ]13[. به طور کلی رودخانه هایی که در قس��مت غربی و جنوب��ی حوضه آبریز قرار دارند 
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دارای کيفيت آب بهتری نسبت به رودخانه های قسمت شرقی هستند.
بار رس��وبی رودخانه های اطراف دریاچه بسيار زیاد است و علت آن ميزان باالی فرسایش خاك 
و کم و پراکنده بودن پوش��ش گياهی در س��طح حوضه آبریز است. عالوه بر این سنت شخم زنی 
دیمزارهای دامنه ای در جهت ش��يب )عمود بر خطوط تراز( به ش��کل قابل توجهی به این فرآیند 
کمك می کند. مجدداً این رودخانه آجی چای اس��ت که بيش��ترین بار رس��وبی را نسبت به دیگر 
رودخانه های اطراف دریاچه با خود حمل می کند. کل بار رسوبی وارده به دریاچه توسط رودخانه ها 

5/8 ميليون تن در سال تخمين زده شده است.

4-2- آب های زیرزمینی 
دریاچه اروميه از جانب ش��مال، غرب و جنوب به وس��يله ارتفاعاتی از تش��کيالت رس��وبی و یا 
س��نگ های دگرگون شده و سنگ های آذرین احاطه شده است. آبخوان های آبرفتی در اثر فرآیند 
فرس��ایش و رسوب گذاری بين این ارتفاعات و دریاچه اروميه ش��کل گرفته اند. به سمت دریاچه، 

دانه بندی الیه های آبرفتی ریزتر شده و آبگذری سفره آب زیرزمينی کاهش می یابد.
در دره رودخانه ها و در دشت های آبرفتی نيز سفره های آبرفتی قابل مالحظه ایجاد شده است. این 
آبرفت ها عموما آبگذری زیاد و آبدهی قابل مالحظه دارند. ضخامت سفره های آبرفتی بسيار متغير است. 
س��فره آبرفتی در دش��ت اروميه در حدود 200 متر و در دشت تبریز تا حدود 300 متر ضخامت دارد 
در حالی که در دشت مهاباد و یا در آذرشهر ضخامت آن از حدود 30 متر تجاوز نمی کند]8[ و ]13[.

در قس��مت های مختلف حوضه، س��فره های آب زیرزمينی قابل توجهی وجود دارد. آبخوان های 
آبرفتی عموماً آزاد هس��تند ول��ی در بعضی مکان ها الیه هایی از رس��وبات ریزدانه باعث به وجود 
آمدن آبخوان های آرتزین شده اس��ت. آبخوان های آبرفتی بيشتر توسط نفوذ جریان های سطحی 

رودخانه ها و به ميزان کمتری، مستقيما توسط بارندگی تغذیه می شوند. 
درون حوضه آبریز دریاچه اروميه 25 آبخوان آبرفتی در حد شناس��ایی مطالعه ش��ده اس��ت که 
تعداد 13 مورد از آن ها در دش��ت های پيرامون دریاچه اس��ت. این آبخوان ه��ا عبارتند از اروميه، 
سلماس، طسوج، شبستر، صوفيان، تبریز، آذرشهر، شيرامين، عجب شير، مراغه، مياندواب، نقده و 

رشکان. با وجود پتانسيل های غنی، منابع کارستی تا به حال مورد مطالعه دقيق قرار نگرفته اند.
بر اساس اطالعات موجود، در سال 1387 در سطح حوضه آبریز از حدود 74000 چاه و 1579 
چش��مه و 5747 رش��ته قنات در حدود 2,440 ميليون متر مکعب آب اس��تحصال شده است که 

بيش از 90% آن از چاه ها بوده است ]8[ و ]13[. 
مطالعات انجام ش��ده بر روی منابع آب زیرزمينی تا دهه 1350 اثری از نفوذ آب ش��ور دریاچه 
به آب ش��يرین سفره های زیرزمينی نشان نمی دهد. اما، به علت توسعه های کشاورزی، صنعتی و 
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ش��هری در سه دهه اخير و افزایش قابل مالحظه اس��تفاده از آب های زیرزمينی به عنوان یکی از 
منابع اصلی تأمين آب مورد نياز، شرایط تا حدودی تغيير کرده است.

 بر اس��اس اطالعات موجود س��هم آب زیرزمينی در تأمين آب دریاچه حدود 220 ميليون متر 
مکعب در س��ال برآورد می شود که بخشی از آن قبل از رس��يدن به دریاچه در باتالق های اطراف 

دریاچه تبخير می شود. 
آبخوان های آبرفتی مجاور دریاچه در دهه های گذش��ته بيش از حدود ظرفيت مجازش��ان مورد 
بهره برداری قرار گرفته اند که همراه با خشکس��الی دهه اخير باعث مختل ش��دن تعادل ذخایر آب 
زیرزمينی و نيز تعادل ميان منابع آب ش��ور و ش��يرین در سفره های آبرفتی شده است. در نتيجه 
در بعضی قس��مت های آبخوان های آبرفتی نزدیك به دریاچه، آب زیرزمينی ش��ور به آب ش��يرین 
نفوذ کرده و بر کيفيت آن تأثير گذاش��ته اس��ت. به منظور کنترل استخراج بيش از اندازه آب های 
زیرزمين��ی از آبخوان های پيرامون دریاچه، توس��عه بهره برداری از آب ه��ای زیرزمينی در بعضی 

مناطق ممنوع و در بعضی دیگر محدود شده است.

4-3- دریاچه ارومیه
دریاچه اروميه هنگامی که تراز آب آن 1276 متر باالی سطح دریا باشد، دارای مساحتی حدود 
5000 کيلومتر مربع است. هرچند اگر خط تراز 1277/1 متر به عنوان مرز نهایی دریاچه در نظر 

گرفته شود، مساحت آن به حدود 6000 کيلومتر مربع افزایش می یابد.
طول دریاچه بين مقادیر 130 تا 140 کيلومتر متغير است و عرض دریاچه در قسمت جنوبی به 
بيشترین مقدار خود، حدود 50 کيلومتر می رسد. با فرض وجود شرایط نرمال هيدرولوژیکی، عمق 
متوسط دریاچه حدود 5/4 متر و حداکثر عمق حدود 15 متر در بخش های شمالی دریاچه است. 
بر اس��اس اطالعات موجود تا اواخر دهه 1370، بيش��ترین ميزان تغييرات تراز س��طح آب بين 
س��ال های مرطوب و سال های خشك حدود 2/7 متر است. طی دوره طوالنی مدت خشکسالی در 
دهه 1380، س��طح آب دریاچه به طور منظم نزول یافت و در تابس��تان 1391 به زیر تراز 1271 

متر رسيد )نمودار 4-2 (.
ب��ا در نظر گرفتن مقدار 5/4 مت��ر به عنوان ميانگين عمق دریاچه، حجم متوس��ط آب دریاچه 
حدوداً 30,000 ميليون متر مکعب خواهد ش��د. نمودار 3- 4 روابط تقریبی س��طح - حجم را با 

تراز سطح آب نشان می دهد.
کيفيت آب دریاچه اروميه به طور مس��تقيم با ميزان جریان های ورودی به دریاچه و به عبارت 
دیگر تراز آب دریاچه مرتبط اس��ت. ورود جریان های س��طحی بيشتر که باعث باال آمدن تراز آب 
می ش��ود غلظت نمك های محلول در آب دریاچه را کاهش می دهد و برعکس. نمودار 4-4 رابطه 
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بي��ن تراز س��طح آب دریاچه و ش��وری آب را نمایش می دهد. مالحظه می گردد که در ش��رایط 
خشکس��الی در اواخر سال 1390که تراز آب به حداقل )حدود 1270,6 متر( رسيد، غلظت نمك 

در آب دریاچه در حدود 550 گرم بر ليتر اندازه گيری شده است.

  

نمودار 4-2
تغييرات تراز آب دریاچه با بارندگی در سطح حوضه*

نمودار 3-4 - روابط تقریبی حجم، سطح با تراز آب دریاچه اروميه

نمودار 4-4 - رابطه تراز و مجموع امالح محلول در آب دریاچه اروميه

* بر اساس بارندگی در ایستگاههای نمونه

اقتباس از یکم 1385

اقتباس از یکم 1385با اضافات
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4-4- تاالب های اقماری
ب��ه ط��ور کل��ی تاالب ه��ای اقماری واق��ع در جن��وب و جن��وب غرب��ی دریاچ��ه از منابع آب 
ش��يرین رودخانه های��ی مانن��د گدارچ��ای، مهاب��اد چ��ای، س��يمينه رود و زرین��ه رود تغذی��ه 
می ش��وند. ب��ا ای��ن حال تع��داد کم��ی از آن ها به ط��ور عمده از جریان های س��طحی ناش��ی از 
بارندگ��ی ی��ا ت��راوش آب ه��ای زیرزمين��ی آب دریاف��ت می کنن��د. در دهه های اخي��ر به علت 
اج��رای پروژه ه��ای متعدد توس��عه آبي��اری برخی از ای��ن تاالب ها مانن��د س��لدوز، کانی برازان 

جدول 1-4 خالصه مشخصات هیدرولوژیکی تاالب ها[9]          

تاالب
سطح 

آب1
Ha

ظرفیت 
 ذخیره1 
MM3

حداکثر 
عمق آب

m

جریان 
ورودی 

ساالنه2   
)MM3(

منبع تغذیه

جریان های برگشتی آبياری، ?2300/50/6یادگارلو
جریان رودخانه 5-4903/51/64درگه سنگی

12-1800/81/010سلدوز
سرریز از دریاچه حسنلو، 

جریانهای برگشتی

جریان زهکش10-69031/17کانيبرازان

جریان برگشتی + زهکش6-50041/04قپی باباعلی

به دریاچه تبدیل شده---1120شورگل )حسنلو(

1-زمانی که تاالب تقریباً به طور کامل آب دارد             2- در سال های هيدرولوژیکی عادی

و قپی باباعلی، در حال حاضر نه از جریان رودخانه ها، که از طریق جریان زهکش های شبکه های آبياری 
و زهکشی آب می گيرند. تاالب یادگارلو، یك سایت رامسر، به دليل احداث یك کانال عميق زهکشی که از 
حاشيه آن عبور می کند خشك شده و تاالب حسنلو، یك سایت دیگر رامسر، به یك مخزن ذخيره تبدیل 
شده است. بر اساس مطالعات موجود ]9[، ویژگی های هيدرولوژیکی برخی از تاالب ها به شرح جدول 4-1 

است. دیگر تاالب های حوضه آبریز در بخش های آینده گزارش مورد بحث قرار گرفته است.  



دریاچه ارومیـه
تشریـح شـرایط پایـه محیـط زیستـی

37

5- لیمنولوژی
5-1- دریاچه ارومیه

به علت ش��وری بس��يار زیاد آب دریاچه اروميه تنها تعداد مع��دودی از بی مهره گان، موجودات 
زنده این توده عظيم آبی را تش��کيل می دهند. Artemia urmiana، مهم ترین گونه ش��ناخته شده 
دریاچه اروميه یك ميگوی آب ش��ور بومی منطقه است و به عنوان غذای اصلی پرندگان مهاجری 
محسوب می شود که بخشی از دوره زمستان گذرانی خود را در دریاچه و تاالب های اقماری سپری 
می کنن��د. Artemia urmiana، خ��ود از Dunaliella sp و Tetraselmis sp تغذی��ه می کن��د که از 

فيتوپالنکتون های شناخته شده در دریاچه اروميه هستند.
Artemia urmiana ب��رای بق��ا، محدوده مش��خصی از ش��وری و همچنين دم��ای آب را تحمل 

می کند. دما و ش��وری مطلوب برای Artemia به ترتيب 18 الی 25 درجه س��انتی گراد و 60 الی 
70 گرم بر ليتر اس��ت. در ش��وری کمتر از این حد، گونه هایی از ماهی ها می توانند در آب حضور 
یابند که باعث از بين رفتن س��ریع جمعيت Artemia خواهند ش��د. در ش��وری بيش از 250 گرم 
بر ليتر، سيس��ت های Artemia نمی توانند باز شوند. چنين ش��رایطی در دوره های خشکسالی رخ 
می ده��د که در اثر کاهش جریان های ورودی آب ش��يرین، غلظت نمك آب دریاچه باال می رود. 
هنگامی که شوری آب در محدوده مطلوب باشد، تراکم جمعيت Artemia می تواند به 4000 عدد 

در یك ليتر آب برسد.

5-2- تاالب های اقماری
کيفيت آب در تاالب های اقماری به واس��طه تغذیه آن ها از جریان های برگشتی و یا جریان های 
زهکش سيستم های آبياری به طرز قابل توجهی تغيير می کند و با توجه به فصل می تواند شيرین 
یا ش��ور باش��د. جدول 1-5 برخی از ش��اخص های کيفيت آب تاالب ها را که خود از شاخص های 

ليمنولوژیك تاالب ها هستند نشان می دهد.

جدول 1-5 خالصه کیفیت آب تاالب ها [9]

تاالب
EC

pH
DOBODCOD

dS/mppm

88-11,4272-6,512,3-8,37,6-109,1-55درگه سنگی

36-10272-7,412,3-8,010,0-2,39,9-19,7سلدوز

36-1,2130-5,317-8,410,4-2,59,9-15کانی برازان

35-2,5160-5,510-616-4,98,6-32قپی باباعلی
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ب��ه طور معمول تمامی این تاالب های اقماری غنی از انواع بی مهرگان به خصوص فيتوپالنکتون 
ه��ا هس��تند و گونه های موجود با توجه به فصل و تراز س��طح آب به ش��کل قاب��ل توجهی تغيير 
می کنند. مطالعات انجام شده در سال 1383 نشان می دهد که Diatom گروه غالب فيتوپالنکتون 
 Cryptophyceae، Chlorophyceae، در تم��ام تاالب ه��ا بوده در حالی که گروه ه��ای دیگر مانن��د
 Copepodae .نيز در سطوح مختلف فراوانی در تاالب ها حضور دارند Maxophyceae و Desmideae

نيز گروه غالب زئو پالنکتون ها در تاالب ها هستند.
به جز در تاالب های کانی برازان و س��لدوز، تنوع گونه های بنتيك )کف زی( در دیگر تاالب های 
 Chironomids مطالعه ش��ده زیاد نيس��ت. تقریباً در تمام شرایط، بيش��ترین جمعيت کف زیان را

تشکيل می دهند که معموالً شاخص آب های آلوده هستند.
در حال��ت کلی توليدات اوليه تمام تاالب ها ب��اال بوده و در اکثر موارد توده آب موجود در تاالب 
شرایط خوراك وری Eutrophication را نشان می دهد. در بيشتر تاالب ها، به ویژه در درگه سنگی 
و کانی برازان، رش��د توده های Sprogira spirali، Caldifora sp. و Lyngbia sp یك پدیده معمول 
اس��ت. علت اصلی وجود چنين شرایطی را باید زه آب های غنی از مواد مغذی از اراضی کشاورزی 

پيرامون دانست که منبع اصلی تغذیه تاالب ها است.

رشد جلبك در تاالب درگه سنگیرشد جلبك در تاالب کانی برازان جلبك در جریان زهکش ورودی به کانی برازان

5-3- جریان رودخانه
اطالعات بسيار کمی در مورد مشخصات ليمنولوژیکی جریان رودخانه ها، که منبع اصلی تأمين 
آب تاالب های حوضه آبریز دریاچه اروميه هس��تند، در دست است. هر چند در برخی موارد مانند 
گدارچای، مطالعاتی در این زمينه در س��ال 1382 انجام شده است. این مطالعات که توسط اداره 
کل حفاظت محيط زیست آذربایجان غربی انجام شده، شامل نمونه گيری و شناسایی شاخص های 
ليمنولوژیك آب در پنج ایستگاه در طول رودخانه بوده است. این مطالعات نشان داد که عالوه بر 
بی مه��رگان، ده گونه ماهی در این رودخانه حضور دارند که یکی از آن ها گونه ای غيربومی بوده و 

از مراکز پرورش ماهی در باالدست رودخانه به آن منتقل شده است. 
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6- رویش گیاهی 
6-1- حوضه آبریز دریاچه ارومیه

ب��ا توجه به اطالعات موجود از گياهان حوضه دریاچه اروميه، حدود 1500 گونه گياه آوندی در 
این ناحيه شناس��ایی شده اس��ت که به 85 خانواده تعلق دارد. در حدود 85% از گونه های گياهی 
 Asteraceae، Papilionaceae، Lamiaceae، Caryophyllaceae .دولپه ای و 14% تك لپه ای هستند
و Poaceae خانواده های گياهی هس��تند که دارای بيش��ترین تنوع گونه هس��تند. فراوانی و غنای 
فلوریستيك از نمکزارها و زمين های پست به سمت زمين های مرتفع تر و ارتفاعات افزایش می یابد. 
از تم��ام گونه ه��ای گياهی موج��ود در حوضه، 353 گون��ه از نظر اقتص��ادی و 290 گونه از نظر 
اکولوژیکی دارای اهميت هس��تند. نقش��ه 1-6 توزیع جوامع گياهی را بر اس��اس تحليل و تفسير 

تصاویر ماهواره ای اوایل دهه 1370 همراه با بررسی های ميدانی نشان می دهد.

6-2- ناحیه اکولوژیکی دریاچه ارومیه
بررسی گزارش های موجود نشان می دهد که حدود 564 گونه گياهی از 299 رده و 64 خانواده 
در ناحي��ه اکولوژیک��ی دریاچه اروميه وجود دارد. بيش از 99% گونه ه��ای گياهی را دو لپه ای ها و 
تك لپه ای ها تشکيل می دهند. بخش اعظم گونه ها از انواع چمن ها و علف های یك ساله یا دائمی 
هستند. طبق بررسی ها، از کليه گونه های موجود 32/2% یك ساله، 9/1% دو ساله، 47/1% دائمی 
و 11/5% درختچه ها و درختان هس��تند. 17/8% کل گونه ها را گياهان شورپسند اطراف دریاچه و 
 Atriplex، Salsola، Suaeda، نمکزارها تشکيل می دهند. مهم ترین گونه های گياهان شور پسند نيز
 Cressa Salicornia، Halostchys، Halocnemum، Frankenia، Tamarix، Juncus، Plantago و 

هستند. نقشه 2-6 توزیع جوامع گياهی در ناحيه اکولوژیکی دریاچه اروميه را نشان می دهد.

6-3- نواحی تاالبی
تاالب های اقماری اطراف دریاچه تنوع گياهی غنی دارند. در سال 1383، ترکيب فلورستيك 7 مورد 
از این تاالب ها در جنوب و جنوب غرب دریاچه مطالعه و نقش��ه های پوش��ش گياهی آن ها تهيه شده 
است ] 9[. بسته به کيفيت آب و ماندگاری آن، جوامع گياهی مختلفی در اطراف و درون تاالب ها رشد 
کرده اند. به طور مثال در تاالب س��لدوز، نی زار وس��يع و متراکمی از گونه Phragmites austrialis بين 
 Phragmites دهانه خروجی زهکش و دریاچه تاالب ایجاد ش��ده اس��ت. در کانی برازان دسته های نی
australis در بخش ه��ای داخل��ی دریاچه تاالب به صورت لکه های پراکنده رش��د یافته اند ولی بخش 

شرقی دریاچه تاالب را پوشش نسبتا گسترده و یکنواختی از گونه Juncus maritumus پوشانده است. 
در س��واحل اطراف تاالب ها، که به صورت متناوب ب��ه زیر آب می رود، رویش گياهان مختلف آبزی و 
خش��کی زی، غنای گونه ای قابل توجهی را به وجود آورده اس��ت. در تاالب گرده قيط پهنه وس��يع و 

گسترده گز Tamarix منظره ای زیبا و منحصر به فرد ایجاد کرده است.
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ی ایران
ت از تاالبها

طرح حفاظ
ی

ی اقمار
ط پایه دریاچه اروميه و تاالبها

تشریح شرای

نقشه 6-1
ی حوضه آبریز 

ش گياه
پوش

س از یکم 1381
اقتبا
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طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و تاالبهای اقماری

نقشه 6-2
پوشش گياهی ناحيه اکولوژیکی دریاچه اروميه 

اقتباس از یکم 1381
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نيزارهای متراکم در دهانه خروجی زهکش حسنلو قبل از تخليه به دریاچه تاالب سولدوز. 1383

پهنه رویشJuncus maritumus در تاالب کانی برازان- 1383نمونه ای از رشد نی در بخش داخلی دریاچه کانی برازان- 1383

 پهنه وسيع رویش گز در تاالب گرده قيط- نگاه از تپه گرده سگاو به سمت جنوب- بخش کوچکی 
از رودخانه گدار در تصویر دیده می شود- 1383

تاالب های درگه س��نگی، ش��ورگل )حس��نلو( و کانی برازان را چراگاه های مرتعی قابل توجهی 
احاط��ه کرده اند ک��ه در حالت عادی از آب ه��ای زیرزمينی اطراف تاالب نياز آب��ی خود را تأمين 
می کنند. این چراگاه ها که در واقع خود بخشی از تاالب به حساب می آیند دارای اهميت اقتصادی 

زیادی بوده، نقش مهمی در فعاليت های دامپروری روستاهای منطقه دارند. 
تنوع گونه ها و جوامع گياهی شناس��ایی شده در تاالب های اقماری مطالعه شده در جدول 6-1 

نشان داده شده اند.  
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توده جلبك در کانی برازان- تابستان 1383

چرای دام ها در مراتع پيرامون تاالب درگه سنگیرشد گسترده گياهان آبزی مستغرق در کانی برازان- 1383

جدول 1-6 جوامع و گونه های گیاهی تاالبی در تاالب های اقماری

تعداد گونه های گیاهیتعداد جوامع گیاهیتاالب

1042درگه سنگی

فقط جوامع گياهی خشکی زییادگارلو

1342سلدوز

311گرده قيط

2057دریاچه کبی

1145کانی برازان

به نظر می رس��د تاالب کانی برازان تنها موردی از بي��ن تاالب های اقماری جنوب غرب دریاچه 
باش��د که دارای پوشش گسترده از گياهان آبزی مستغرق از گونه Najas grminea  است. به علت 

کيفيت آب، تاالب های دیگر این چنين پوشش گياهی را در بستر تاالب ندارند.
همان طور که قباًل اش��اره شد، رش��د جلبك ها تقریباً در تمام تاالب ها رخ می دهد که این نشان 
دهنده شرایط خوراك وری و انباشت مواد غذایی آب است. آب های غنی از مواد مغذی که تاالب ها 
را تغذیه می کنند و انتقال باقی مانده کودهای ش��يميایی از زمين های کشاورزی اطراف تاالب علل 

اصلی وجود شرایط خوراك وری آب تاالب ها هستند.    
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7- زیستگاه ها
7-1- مقدمه

دریاچه اروميه به همراه جزایر و تاالب های اقماری و همچنين نمکزارهای ساحلی اش، اکوسيستم 
منحصر به فردی را تشکيل می دهد که دارای اهميت بين المللی زیادی است. 

اطالعات در مورد این زیس��تگاه ها یکدس��ت و همسان نيس��ت. بعضی از آن ها مورد مطالعه قرار 
گرفته و اطالعات دقيق تری در مورد آن ها در دس��ترس اس��ت که همين اطالعات مبنای مناسبی 
ب��رای ارزیابی آن ها به ش��مار م��ی رود. با این حال تعدادی از این زیس��تگاه ها م��ورد مطالعه قرار 
نگرفته و تنها اطالعات کلی و محدودی از آن ها در دسترس است. در این فصل مروری اجمالی بر 
ویژگی ها و مش��خصات زیستگاه ها ارائه خواهد شد. عالئم اختصاری به کار رفته برای طبقه بندی 
این زیس��تگاه ها عبارتند از: سایت های رامسر )RS(، پهنه مهم برای پرندگان )IBA(، مناطق شکار 
ممنوع )NHA(، ذخيره گاه زیس��تی )BR(، پارك ملی )NP( و برخی زیس��تگاه های تاالبی نيز که 
قرار است به عنوان پهنه های ملی مهم پرندگان )NIBA( نام گذاری شوند، ولی هنوز ثبت نشده اند. 

در نقشه 1-7 موقعيت این زیستگاه ها نشان داده شده است. 
 RS, NP,( )1. دریاچه اروميه و جزایر آن )کبودان/ قویون داغی، آرزو، اش��ك، اس��پير و دوقوزالر

)BR, IBA

)IBA & NHA( 2. تاالب قره قشالق
)IBA & NHA( 3. گرده قيط و مميند

)IBA( 4. دریاچه سد نوروزلو
)NHA( 5. شبه جزیره اسالمی

)RS & IBA( 6. شورگل
)RS & IBA( 7. یادگارلو

)RS & IBA( 8. درگه سنگی
)RS & IBA( 9. دریاچه کبی/ قپی باباعلی

)RS & IBA( 10. تاالب قره گل
 )IBA( 11. آق زیارت

)Rs،IBA( 12. کانی برازان
)NIBA( 13. شيطان آباد

)NIBA( 14. اسالم آباد / جهود آباد
 )NIBA( 15. گپی غازان و گروس
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)NIBA( 16. جمال آباد
)NIBA( 17. چنگيز گلی

 (RS,IBA)18. قوری گل

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و 

تاالبهای اقماری
نقشه 7-1

موقعيت زیستگاههای عمده در پيرامون 
دریاچه اروميه

اقتباس از یکم 1381
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زیس��تگاه های طبيعی دیگری نيز وج��ود دارند که هنوز مورد مطالع��ه و ارزیابی قرار نگرفته یا 
ثبت نشده اند ولی اهميت زیادی برای اکوسيستم دارا هستند. از جمله این زیستگاه ها می توان به 
رودخانه های دائمی و دلتای رودخانه های اصلی مانند زرینه رود، س��يمينه رود، مهاباد چای، نازلو 
چای، باراندوز چای، ش��هر چای، صوفی چ��ای، صوفيان چای، مردوق چای، آق چای، روضه چای 

و گدارچای اشاره کرد.
عالوه بر این برخی دریاچه های مصنوعی مربوط به س��دهای ذخيره ای و یا بندهای انحرافی نيز 
زیستگاه هایی را ایجاد کرده اند که مکان های با ارزشی برای حضور پرندگان و نيز آبزیان هستند. از 
این جمله می توان به مخازن س��دهای یوسف کندی، بوکان، شهرچای، حسنلو و مهاباد اشاره کرد 

که در آن ها گونه های مهم پرندگان، تغذیه، توليد مثل و یا استراحت می کنند.
مندرجات این فصل بيشتر بر اساس اطالعات ارائه شده در گزارش های یکم 1381 ]12[ ، پندام 

1385 ]9[ و طرح تاالب ها 1391– برای تاالب قره قشالق ]4[ تنظيم شده است.

)RS, NP, BR, IBA( دریاچه ارومیه  -2-7
بدنه آبی دریاچه  -1-2-7

دریاچه اروميه یك دریاچه بزرگ، کم عمق و بس��يار ش��ور اس��ت که چندین جزیره را نيز در بر 
می گيرد. این دریاچه، مخصوصاً در انتهای جنوبی، توس��ط پهنه های نس��بتا وسيعی از زمين های 
لجنی و باتالق های نمکی احاطه شده است. دریاچه اروميه به علت داشتن مناظر زیبا و همچنين 
اجتماع بس��يار دیدنی پرندگان آبزی که از آن اس��تفاده می کنند دارای ارزش اکوسيستمی بسيار 
باالیی اس��ت. این باور وجود دارد که ِگل های ساحلی دریاچه دارای خواص درمانی است. دریاچه 
اروميه به عنوان یك پارك ملی، یك سایت رامسر و یك ذخيره گاه زیستی تحت حفاظت سازمان 
محيط زیس��ت قرار دارد. مش��خصات فيزیکی عمده دریاچه پيش ت��ر در بندهای 4-3 و 5-1 ارائه 

شده است.
این دریاچه دارای 56 جزیره غير مس��کونی است که اکثر آن ها کوچك هستند. جزیره کبودان، 
بزرگ ترین جزیره دریاچه، از 3,125 هکتار تپه های پوش��يده گياهان اس��تپی و درختان پراکنده 
بلوط و پس��ته وحشی، تشکيل شده اس��ت. دریاچه اروميه به خاطر وجود Artemia urmiana که 

غذای اصلی پرندگان آبی مهاجر است، نيز معروف است.
)فالمينگو ه��ا(،   Phoenicopterus ruber گونه ه��ای  مث��ل  تولي��د  ب��رای  ارومي��ه  دریاچ��ه 
 Tadorna آنق��وت   ،Tadorna tadorna تنج��ه  س��فيد(،  )پلي��کان   Pelecanus   onocrotalus

ferruginea،  آووس��ت Recurvirostra avosetta ، آبچليك پاسرخ Tringa totanus، کاکایی ارمنی 

Larus armenicus، کاکای صورت��ی Larus genei، اگ��رت کوچ��ك Egretta garzetta، کفچه نوك 
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Platalea leucorodia، Burhinus oedicnemus، اردك مرم��ری Marmaronetta angustirostris و 

اردك بلوطی Aythya nyroca دارای اهميت بسزایی است. 
پهنه ه��ای ِگلی وس��يع در اطراف دریاچ��ه توقفگاه های پایيزی مهمی برای پرس��توهای مهاجر 
و خوتکای س��فيد Anas querquedula هس��تند، در حالی که آب های باز دریاچه گه گاه نيازهای 
ش��مار زیادی از   کش��يم گردن س��ياه Podiceps nigricollis را تأمين می کند. در یك بررس��ی 
هوای��ی از دریاچه اروميه در تابس��تان 1342، تعدادی بي��ش از 450,000 پرنده آبزی از حداقل 
53 گونه متفاوت ثبت گردید )اس��کات، 1973(، و در یك بررسی هوایی دیگر در تابستان 1380، 
کارشناسان سازمان حفاظت محيط زیست نيز حضور حدود 150,000 پرنده آبزی را ثبت کردند.
دریاچه اروميه محل پر اهميتی برای پر ریزی گونه تنجه Tadorna tadorna و فالمينگوها است 

و در اواسط زمستان پذیرای شمار زیادی پرندگان آبزی مهاجر است.

7-2-2- جزایر و سواحل
همان طور که اش��اره ش��د در دریاچه حدود 56 جزیره کوچك وجود دارد. این جزایر مکان های 
بس��يار مهم��ی برای توليد مثل گونه های متعدد پرندگان به ش��مار می رون��د. حضور و توليد مثل 
 Falco cherrug باالبان ،Neophron percnopterus کرک��س ،Falco biarnicus گونه های الچي��ن
 ،Gyps fulvus در ماه های تابس��تان ثبت ش��ده اس��ت و گونه های دال  Falco peregrines و بحری
دال س��ياه  Aegypius monachus،  عق��اب دریای��ی دم س��فيد Haliaeetus albicilla و ترمت��ای 

Falco columbarius نيز معموال در فصل زمستان در جزایر حضور می یابند.

تعدادی از جزایر دریاچه اروميه، به خصوص جزایر اشك و کبودان، زیستگاه 50 گونه گياهی از 
جمله 2 گونه منحصر به فرد، 7 گونه بومی و 5 گونه آسيب پذیر هستند. 

سازمان حفاظت محيط زیست تحت یك طرح حفاظتی، گونه های قوچ وحشی Ovis ammon و 
گوزن زرد Dama mesopotamica را در این جزایر پرورش داده اس��ت، و از سال 1349 تحقيقاتی 
را در مورد توليد مثل کلنی های پرندگان آغاز کرده، که ش��امل حلقه گذاری گونه های فالمينگو، 
پلي��کان و جوجه های کفچه نوك Spoonbill اس��ت. از اواخر ده��ه 1350، کاکایی ها نيز به تعداد 
محدودتر جزو برنامه حلقه گذاری قرار گرفت. از دهه 1340، سرش��ماری های هوایی متعددی از 

پرندگان آبی انجام شده است که آخرین آن ها در شهریور 1380 بوده است.
• جزیره کبودان )قویون داغی( )3125 هکتار( ]12[

جزی��ره کب��ودان بزرگ ترین جزی��ره دریاچه اس��ت. این جزی��ره کوهس��تانی، دارای قله ای به 
ارتفاع 1800 متر باالی س��طح دریا بوده و چش��م اندازی اس��تپی دارد و به عنوان یك زیس��تگاه 
منحص��ر ب��ه فرد برای زادآوری پرن��دگان در 1354 به عنوان پارك ملی معرفی ش��د. این جزیره 
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همچنين زیس��تگاهی برای گوس��فند وحش��ی )قوچ ارمن��ی( )Ovis orientalis gmelini( و گوزن 
زرد ایران��ی )Dama mesopotamica( ب��ه ش��مار می رود که به منظور جلوگيری از انقراض نس��ل 
در این جزیره رها ش��ده اند. خطوط س��احلی این جزیره زیس��تگاه مهمی برای زادآوری پرندگانی 
همچون فالمينگو )Phoenicopterus ruber(، تنجه )Tadorna tadorna(، کاکایی ها، پليکان سفيد 
)Pelecanus onocrotalus( و  آنقوت Tadorna ferruginea اس��ت. این جزیره به عنوان یك پارك 

ملی تحت مقررات حفاظتی سازمان حفاظت محيط زیست قرار دارد.
• جزیره اشک )2570 هکتار(]12[

جزیره اش��ك، جزیره ای کوهس��تانی )با قله ای ب��ه ارتفاع 1499 متر باالی س��طح دریا( با تك 
درخت های��ی پراکنده اس��ت. این جزیره در س��ال 1354 ب��ه عنوان یك پارك ملی معرفی ش��د. 
در س��ال 1356 و ب��رای حفاظ��ت نس��ل، گ��وزن زرد ایران��ی )Dama mesopotamica( ب��ه این 
جزیره منتقل ش��د و تحت مراقبت قرار گرفت. این جزیره زیس��تگاهی برای کلنی های فالمينگو 
Phoenicopterus ruber(، Tadorna tadorna، Tadorna ferruginea، Larous sp( وAlectoris chukar  اس��ت و 

تحت مقررات حفاظتی سازمان حفاظت محيط زیست قرار دارد. 
• جزیره اسپیر )1250 هکتار(]12[

جزیره اس��پير، جزیره ای کوهستانی با چشم اندازی استپی و تك درخت های پراکنده است و در 
آن هيچ منبع آب شيرین یا چشمه ای وجود ندارد. این جزیره اهميت بسزایی در زادآوری فالمينگو 
)Phoentocopterus ruber( دارد و زیستگاهی برای پليکان سفيد )Pelecanus onocrotalus(، مرغ 
دریای��ی .Larus sp، تنج��ه Tadorna tadorna و آنق��وت Tadorna ferruginea به ش��مار می رود. 

جزیره اسپير تحت مقررات حفاظتی سازمان حفاظت محيط زیست قرار دارد.
• جزیره آرزو )800 هکتار(]12[

اراضی این جزیره که نسبت به دیگر جزایر دارای پستی و بلندی های کمتری است در سال 1354 
به عنوان پارك ملی معرفی و ثبت ش��د. اراضی این جزیره اس��تپی بوده و در نواحی پس��ت تر تك 
درختانی به صورت پراکنده مش��اهده می شوند. جزیره آرزو زیستگاه مناسبی برای زادآوری تنجه 
 ،)Pelecanus onocrotalus( پليکان س��فيد ،Tadorna ferruginea آنق��وت ،)Tadorna tadorna(
فالمينگ��و )Phonicopterus ruber( و مرغ دریایی .Larous sp اس��ت. ای��ن جزیره تحت مقررات 

سازمان حفاظت محيط زیست حفاظت می شود. 
• جزایر دوقوزالر]12[

جزایر دوقوزالر مجموعه ای از چند جزیره کوچك در جنوب ش��رق دریاچه اس��ت که در س��ال 
1354 ب��ه عن��وان پ��ارك ملی معرفی ش��دند. ای��ن جزایر محل اصل��ی زاد و ولد پليکان س��فيد 
)Pelecanus onocrotalus( و فالمينگ��و )Phoenicopterus ruber( هس��تند. این جزایر زیس��تگاه 
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اک��راس س��ياه Plegadis falcinellus، تنج��ه Tadorna tadorna و کب��ك Alectoris chukar نيز 
محسوب می شوند.

• شبه جزیره اسالمی )34000 هکتار( ]12[
ش��به جزیره اسالمی منطقه ای تپه ماهوری است که در ش��مال شرق دریاچه اروميه واقع شده 
و زیس��تگاه مهمی را برای حيوانات و پرندگان ایجاد کرده اس��ت. س��واحل این ش��به جزیره برای 
زادآوری پرندگانی چون تنجه Tadorna tadorna وآنقوت  Tadorna ferruginea مناس��ب اس��ت. 
این ش��به جزیره طی چندین دوره 5 س��اله به صورت پياپی به عنوان یك منطقه ش��کار ممنوع 

)NHA( محافظت شده است.
مناطق مرتفع شبه جزیره زیستگاه مهمی برای گوزن زرد و قوچ وحشی به حساب می آید. قطع 
کردن درختان، چرای بيش از حد و تغيير کاربری اراضی جهت زراعت دیم خطرات اصلی هستند 
که این شبه جزیره را تهدید می کند. در ارتباط با حيات وحش شبه جزیره و شرایط شکار ممنوع 

در این منطقه اطالعات به اندازه کافی موجود نيست.

7-3- تاالب های پیرامون دریاچه ارومیه 
تاالب های قره قشالق )30000 هکتار( ]4[  -1-3-7

قره قش��الق مجموعه ای از تاالب های آب ش��يرین کم عمق و متصل به هم اس��ت که در جنوب 
شرق دریاچه اروميه، در دهانه رودخانه های سيمينه رود و زرینه رود و در ارتفاع 1290 متر باالی 
سطح دریا قرار گرفته است. این تاالب به مساحت حدود 30000 هکتار جزئی از منطقه حفاظت 

شده )شکار ممنوع( است که حدود 56000 هکتار مساحت دارد. 
آب ت��االب قره قش��الق از رودخانه های صوفی چای، مردق چ��ای، ملکان و نيز زرینه رود تامين 
می شود. اما گاه گاه آب دریاچه اروميه نيز تاالب را مستغرق می سازد. آمار شمارش نيمه زمستانی 
از این تاالب نشان می دهد که در سال 1363 بيش از 60000 پرنده آبزی مهاجر در تاالب حضور 

داشته است. این تاالب یك منطقه مهم از نظر پرندگان مهاجر است. 
منطقه شکار ممنوع قره قشالق، زیستگاه مهمی برای ميش مرغ )Otis darts( است که پرنده ای 

در معرِض خطر است و از آن حفاظت می شود. 
تاالب های قره قشالق با داشتن گياهان شور پسند و گز با قطعات پراکنده رویش نی فراگميتس، 
زیس��تگاه مهمی برای زادآوری، زمس��تان گذرانی و توقفگاه موقت در مس��ير مهاجرت برای انواع 
پرندگان آبی اس��ت. همچنين این تاالب ها دارای جوامع و گونه های گياهی مهم از جمله دو گونه 
بحرانی Sisymbrium loeselii و Tragopogon porphyrocephalus و سه گونه آسيب پذیر هستند.

ای��ن تاالب ه��ا جزء مناطق ش��کار ممنوع )NHA( اعالم ش��ده اند و توس��ط س��ازمان حفاظت 
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محيط زیست محافظت می شود و برای ثبت در فهرست کنوانسيون رامسر نيز پيشنهاد شده است.

7-3-2- تاالب گرده قیط و ممیند )600 هکتار( ]9[
این تاالب آب شيرین، با متوسط ارتفاع 1300 متر باالی سطح دریا، در زمين های مرتفع جنوبی 
دریاچه اروميه و در 30 کيلومتری شمال شهر نقده قرار گرفته است. این تاالب، در پایاب رودخانه 
گدار س��رریزهای این رودخانه را دریافت می کند. این س��رریزها زمانی رخ می دهند که تراز آب 

دریاچه به اندازه کافی باال باشد.
از بيش از یك دهه پيش، به علت عدم رخداد س��رریز در رودخانه، تاالب تغذیه نش��ده است. در 
حال حاضر پوشش��ی وس��يع از درخت گز )Tamarix( در منطقه به وجود آمده که چش��م اندازی 

منحصر به فرد را در زمين های غربی رودخانه گدار ایجاد کرده است.
بر طبق سوابق اطالعات، زمانی که تاالب آبدار بوده، زیستگاهی برای زمستان گذرانی برای بيش 
از 55 گونه از پرندگان آبی و محلی برای زاد و ولد Ardea purpurea و تغذیه بسياری از گونه های 

دیگر بوده است.
گرده قيط یك منطقه ش��کار ممنوع )NHA( است و توسط سازمان حفاظت محيط زیست، البته 
نه به صورت موثر، محافظت می شود. طرح های توسعه آبياری که در حوضه رودخانه گدار و دشت 

نقده اجرا می شود به طور چشمگيری بر منابع آب این تاالب اثر خواهد گذاشت.

7-3-3- مخزن نوروزلو )1000 هکتار(]12[
نوروزلو یك دریاچه مصنوعی کوچك در جنوب غربی دریاچه اروميه و در 15 کيلومتری ش��هر 
مياندوآب اس��ت. در مجاورت این مخزن و در امتداد رودخانه زرینه رود، قطعات زمين های زراعی 

در اراضی تپه ماهوری و در ال به الی تپه های صخره ای پراکنده است. 
ی��ك ناحيه کوچك باتالق��ی در محل ورود رودخانه به مخزن وج��ود دارد که به صورت نيزار و 
بوته زار اس��ت. منطقه مخزن نوروزلو بس��يار پر جمعيت بوده و تعداد زیادی روس��تا و شبکه ای از 

جاده های شنی و آسفالتی را در بر می گيرد.
 دریاچه سد نوروزلو زیستگاه مهمی برای تغذیه پليکان سفيد Pelecanus onocrotalus و کفچه 
 Nycticorax nycticorax و زادآوری کلنی های کوچك حواصيل ش��ب Platalea leucorodia ن��وك
 Anser albifrons به ش��مار می رود. معموالً در زمس��تان ها دس��ته های غاز پيشانی س��فيد بزرگ
وغ��از خاکس��تری Anser anser به این دریاچ��ه می آیند و تعداد اندکی از اردك ها  ) س��رحنایی 
Aythya fernia، مرگوس بزرگ Mergus albellus و  مرگوس سفيد Mergus merganser( نيز طی 

فصل س��رد از این دریاچه اس��تفاده می کنند. بر طبق گزارش های موجود، اراضی اطراف دریاچه 
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محل مهمی برای زادآوری ميش مرغ )Otis tarda( است.
در مح��ل ورود رودخانه به دریاچه، پوش��ش متراکمی از نی وج��ود دارد و در اطراف مخزن نيز 
پوش��ش پراکنده ای از .Artemisia sp مشاهده می شود. از گونه های ماهی این دریاچه اطالع دقيق 

وجود ندارد.
این تاالب جزو مناطق محافظت شده نيست و به صورت منظم مجوز شکار در آن صادر می شود. 
زمين ه��ای کش��اورزی در اراضی مجاور تاالب و آلودگی های ناش��ی از آن ه��ا خطری برای تاالب 
به حس��اب می آیند. قطع کردن درختان و نی بری بی رویه توس��ط روس��تایيان محلی به تاالب و 
ارزش های محيط زیس��تی آن آسيب وارد می کند. بنابراین الزم است که محافظت بيشتری اعمال 
ش��ود و فعاليت هایی که بر تاالب اثر می گذارند به ش��کل موثرتری مدیریت شود. این تاالب دارای 

پتانسيل های باالی زیست محيطی بوده و به مطالعات بيشتری نياز دارد.

7-3-4- شورگل )1100 هکتار(]9[
ش��ورگل )حس��نلو( یك تاالب در جنوب غرب 
دریاچ��ه ارومي��ه بود که در س��ال 1354، همراه 
ب��ا تاالب های یادگارلو و درگه س��نگی، به عنوان 
یك سایت رامسر معرفی شد. طی سال های دهه 
1380 با احداث س��د خاکریز، این تاالب به یك 
مخ��زن آب برای توس��عه آبي��اری در زمين های 
اط��راف تبدیل ش��د. در اواخر ده��ه 80، بخش 
کوچک��ی از تاالب س��ابق احيا ش��ده و در حال 

تبدیل شدن به یك تاالب موثر و کارآمد است.

7-3-5- تاالب یادگارلو )350 هکتار( ]9[
یادگارلو )خدرخاجی( یك تاالب کوچك و کم 
عمق آب شيرین با مراتع سر سبز پيرامونی است 
ک��ه در جنوب غربی دریاچه قرار دارد. این تاالب 
به همراه شور گل و درگه سنگی در سال 1354 
به عنوان یك س��ایت رامس��ر معرفی شد و از آن 
زمان به عن��وان یك ناحيه مهم ب��رای پرندگان 

تاالب یادگارلو- بهار IBA(1381( به شمار می رفته است. 
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تاالب به طور عمده از جریان های برگش��تی آبياری زمين های باالدست تغذیه می شده است. در 
زمس��تان و بهار کانال های آبياری موجود به منظور انتقال جریان رودخانه به تاالب مورد اس��تفاده 

قرار می گيرند.
ب��ه ط��ور کل��ی گياه��ان غال��ب ای��ن ت��االب، زنب��ق زرد )Carex( و گياه��ان علفی هس��تند 
و تع��داد گياه��ان آب��زی بس��يار ک��م اس��ت. در واق��ع گونه ه��ای گياه��ی اصل��ی در ت��االب 
مانن��د  دیگ��ر  گون��ه  چن��د  و   Carex Pendula، Phragmites australis از  عبارتن��د 
.Salsola sogdians و Hordeum marinum ،Trichophyllum botrachium، Cyperus alternifolius

تاالب یادگارلو برای زاد و ولد مرغان آبی بس��يار مهم بوده و زیس��تگاه مناسبی برای حداقل 40 
گونه از پرندگان آبزی و یا کناِر آب چر مانند اردك مرمری Marmaronetta angustirostris، اکراس 
 ،Aythya nyroca اردك بلوطی ،Cygnus columbianus قوی کوچك ،Plegadis falcinellus  سياه
لك لك س��فيد Ciconia ciconia،  غاز پيش��انی س��فيد کوچك Anser erythropus و غاز پيشانی 

سفيد بزرگ Anser albifrons به شمار می رفته است.
احداث یك زهکش نسبتاً عميق در مرز شمالی تاالب باعث خشك شدن کامل آن شده است. با 
این حال هم اداره کل حفاظت محيط زیس��ت اروميه و هم شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 

و نيز نهادهای غير دولتی محلی در جستجوی راه حل و تالش برای احياء آن هستند.

7-3-6- درگه سنگی )735 هکتار( ]9[
درگه س��نگی یا سيران گلی / داش درگه یك تاالب با آب 
لب شور در انتهای جنوبی دریاچه و در مجاورت تقاطع جاده 
نقده - مهاباد اس��ت. این تاالب به همراه تاالب های شورگل 
و یادگارلو به عنوان یك س��ایت رامسر و یك زیستگاه مهم 
برای پرندگان )IBA( معرفی ش��ده است ولی دارای حفاظت 
قانونی ناس��ت. مس��احت کلی تاالب در حدود 735 هکتار 
اس��ت که 490 هکتار آن زیر پوش��ش دریاچه و بقيه مراتع 

مرطوب با آب زیرزمينی کم عمق است. 
ای��ن تاالب به طور کلی توس��ط جریان های بازگش��تی از 
زمين های کشاورزی تغذیه می شود. با این حال گاهی اوقات 
کانال های آبياری به منظور انتقال جریان رودخانه به تاالب 
به کار می روند. یك چشمه سار کوچك نيز در ضلع جنوبی 

آن وجود دارد.

تاالب درگه سنگی
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تعداد گياهان آبزی در این تاالب کم اس��ت و به هنگام پایين بودن تراز آب زمين های بایر گلی 
نمایان می ش��وند. همچنين چمن زاری نسبتا وسيع در قسمت غربی تاالب وجود دارد که در واقع 

به عنوان چراگاه حيوانات اهلی مورد استفاده قرار می گيرد.
درون ت��االب، ب��ه خصوص در گوش��ه جنوب ش��رقی آن، پوشش��ی متراکم از گياه��ان مانند؛ 
Phragmites sp. و Carex sp. وج��ود دارد. پوش��ش گياه��ی حاش��يه تاالب نيز ش��امل گونه های 

و   Carex distanus، Kochia scoparia، Cynondon dactylon، Noaea mucronata، Salsola kali

Melica persica می شود.

7-3-7- دریاچه گپی / قپی باباعلی )1200 هکتار( ]9[
این دریاچه آب لب ش��ور ب��ه همراه چمنزارهای پيرام��ون آن در 75 کيلومتری جنوب دریاچه 
ارومي��ه در ميانه مس��ير بين ش��هرهای مهاباد و مياندوآب ق��رار دارد. این دریاچ��ه را زمين های 
تپه ماهوری و اراضی زراعی چند روس��تا احاطه کرده اس��ت. دریاچه گپی در سال 1354 به عنوان 

یك سایت رامسر و به عنوان یك زیستگاه مهم برای پرندگان )IBA( ثبت شد.
مس��احت کل ت��االب در ح��دود 1200 هکتار اس��ت 
ک��ه حدود 500 هکتار آن به وس��يله دریاچه و بقيه آن 
مراتع مرطوب اس��ت. این دریاچه در واقع یك تاالب کم 
عمق خوراك ور اس��ت که از جریان های سطحی تغذیه 
می ش��ود. در اوایل دهه 1380 یك رش��ته کانال احداث 
ش��د تا جریان زهکش ش��بکه مهاباد را به سمت تاالب 
هدای��ت کن��د.  تعداد مح��دودی گياهان مس��تغرق در 
حاشيه های دریاچه رش��د می کنند و در اطراف خطوط 
س��احلی آن زنبق زرد ، و چمنزارهای پوش��يده از نی و 

مراتع و چراگاه مشاهده می شود.
ای��ن دریاچه برای تغذیه فالمينگوها و همچنين زادآوری، اس��تراحت و زمس��تان گذرانی پرندگان 
آبزی دارای اهميت زیادی اس��ت. در تاالب گونه های اکراس سياه Plegadis falcinellus، حواصيل زرد 
Ardeola ralloides، اگ��رت کوچك Egretta garzetta، اردك بلوطی Aythya nyroca، لك لك س��فيد 

Ciconia ciconia و کش��يم گردن س��ياه Podiceps nigricollis  نيز بطور معمول مش��اهده می شوند. 

گونه های اردك سرس��فيد Oxyura leucocephala، اردك مرم��ری Marmaronetta angustirostris و 
پرس��توی دریایی کوچك Sterna albifrons نيز گاهی اوقات در طول تابستان، و به احتمال زیاد صرفاً 

جهت تغذیه، در دریاچه مشاهده می شوند.

تاالب گپی باباعلی
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7-3-8- تاالب قره گل )210 هکتار( ]12[
ت��االب قره گل یك تاالب فصلی اس��ت که در جنوب غربی ش��هر مياندواب واقع ش��ده اس��ت 
و از س��يمينه رود تغذیه می ش��ود. این تاالب غالباً توس��ط نی و گز پوش��يده ش��ده است. تاالب 
ق��ره گل به علت داش��تن پوش��ش گياهی متراکم مح��ل امنی برای زادآوری و زمس��تان گذرانی 
پرندگان مهاجر به حس��اب می آید. مهم ترین پرندگان مش��اهده شده در این تاالب اردك مرمری 
Marmaronetta angustirostris و پلي��کان س��فيد  Pelecanus onocrotalus هس��تند. گروه های 

ذی نفع و نهادهای غير دولتی با س��اختن یك س��ازه انحرافی موقت و یك کانال، آب را از سيمينه 
رود به تاالب هدایت کرده اند. 

7-3-9- تاالب آق زیارت ]12[
آق زیارت یك منطقه مسطح گلی و تاالبی در شمال غرب دریاچه اروميه و جنوب شهر سلماس 
اس��ت که به عنوان زیس��تگاه زمستان گذرانی و اس��تراحتگاه پرندگان مهاجر دارای اهميت است. 
منطقه تاالب همچنين مکان مهمی برای اکوتوریس��م به حس��اب می آید. بعضی قس��مت های این 
تاالب پوش��يده از نيزار است که زیستگاه مناس��بی را برای پرندگان آبی و پرستوها ایجاد می کند. 

اطالعات بيشتری در مورد این تاالب در دسترس نيست. 

7-3-10- گپی غازان و گروس ]12[
گپی غازان و گروس مجموعه ای از تاالب های کوچك و بزرگ در ش��مال ش��رق شهر مهاباد و شمال 
رودخانه مهاباد و س��يمينه رود است. گپی غازان و گروس به هنگام پرآبی و سيالب های رودخانه های 
مهاباد و سيمينه رود به هم متصل می شوند. تاالب گروس در واقع در دلتای رودخانه مهاباد واقع شده 
و دارای ترکيبی از آب شيرین و آب لب شور است که غنی از مواد مغذی بوده و به همين علت تاالب 
را دچار خوراك وری کرده است. این تاالب به دليل وجود نی و گز Tamarix در اطرافش، یك زیستگاه 
خوب برای زادآوری پرندگان آبزی به حس��اب می آید. تاالب گروس برای پرندگان مهاجر نيز مناس��ب 
بوده و محلی برای زادآوری پرندگانی همچون اردك سرسفيد Oxyura leucocephala، اردك مرمری  

Marmaronetta angustirostris و پليکان سفيد Pelecanus onocrotalus است.

7-3-11- تاالب کانی برازان )690 هکتار(]9[
تاالب کانی برازان یك تاالب آب ش��يرین اس��ت که در ارتفاع 1370 متری از س��طح دریا در فاصله 
30 کيلومتری شمال شرق شهر مهاباد قرار گرفته است. این تاالب پيش تر از رودخانه مهاباد چای آب 
دریافت می کرده است، اما در دهه های اخير یك کانال زهکش از شبکه آبياری مهاباد که از این تاالب 
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عبور می کند ب��ه صورت دائمی ت��االب را تغذیه می کند. 
مساحت تاالب 690 هکتار و متشکل از دو بخش دریاچه 
عميق ت��ر  جنوبی به مس��احت 460 هکت��ار و تاالب کم 
عمق تر شمالی به مساحت 230 هکتار است.  تاالب کانی 
برازان یك منطقه مهم پرندگان اس��ت که برای بس��ياری 
 Marmaronetta از گونه های اردك مانن��د: اردك مرمری
angustirostris، اردك بلوط��ی Aythya nyroca، اردك 

سرس��فيد Oxyura leucocephala، حواصي��ل ارغوان��ی 
Ardea purpurea، پرستوی دریایی albifrons Sterna و 

همچنين  سنقر گندم زار Circus pygargus یك زیستگاه 
مناس��ب برای زادآوری به ش��مار می رود. این تاالب همچنين منطقه مهمی برای زمستان گذرانی غاز 
پيش��انی سفيد کوچك Anser erythropus است. تاالب کانی برازان تحت حفاظت ویژه نيست ولی 

در سال 1390 در فهرست تاالب های مهم کنوانسيون رامسر ثبت شد. 
در ت��االب کان��ی ب��رازان چندی��ن دس��ته ن��ی فراگميت��س و تيف��ا وج��ود دارد. همچنين 
 Thlaspi arvense، Euclidium syriacum، Malcolmia africana، Sisymbrium گونه ه��ای 
 loeselii، Tragopogon porphyrrhocophalus، Salsola ericoides،Halothamnus urearescells،

H.glaucus، Analasis aphylla، Erodiues australis در تاالب حضور دارند. پهنه نس��بتا وسيعی از 

Juncus maritimus در بخش شرقی تاالب چشم انداز بدیعی را به وجود آورده است. 

7-3-12- تاالب شیطان آباد )25 هکتار( ]12[
تاالب شيطان آباد یك تاالب کوچك با آب شيرین / لب شور است که در انتهای جنوبی دریاچه 
اروميه در مرز منطقه اکولوژیکی و در فاصله 6 کيلومتری شهر نقده قرار گرفته است و از رودخانه 
گدار آب دریافت می کند. این تاالب به عنوان یك زیس��تگاه مهم برای پرندگان آبی شناخته شده 
اس��ت و دارای پوشش گياهی گسترده ای است. این تاالب تحت حفاظت نيست و زهکشی و شکار 
مهم ترین خطراتی هس��تند که آن را تهدید می کنند. عالوه بر این فعاليت های متمرکز کشاورزی 
همراه با تخليه باقی مانده انواع حش��ره کش ها و کودها در جریان های برگشتی نيز به تاالب آسيب 

می رساند. اطالعات بيشتری از تاالب در دسترس نيست.

7-3-13- اسالم آباد / جهود آباد )180 هکتار( ]12[
تاالب اس��الم آباد در 25 کيلومتری ش��هر نقده قرار دارد. این تاالب، که از آن به طور مناس��ب 

تاالب کانی برازان

کانی برازان 
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محافظت نمی ش��ود، بالقوه یك زیس��تگاه مناسب برای پرندگان آبی به ش��مار می رود. گونه های 
 Circus و سنقر خاکستری Phoenicopterus ruber فالمينگو ،Circus aeroginosus س��نقر تاالبی

cyaneus از جمله پرندگان مهاجر این تاالب هستند. 

7-3-14- تاالب جمال آباد ]12[
تاالب جمال آباد یك تاالب زیبای فصلی اس��ت که در ش��مال غرب دریاچه اروميه واقع شده و 
دارای انواع پوش��ش گياهی به خصوص گز Tamarix اس��ت. این تاالب تا زمانی که دست نخورده 
بود زیس��تگاه خوبی برای اکثر پرندگان محلی و مهاجر به شمار می رود. این تاالب به شکل چشم 

گيری تحت تأثير دخالت بشر قرار گرفته است. 

7-3-15- تاالب چنگیز گلی )5 هکتار( ]12[
چنگيز گلی یك تاالب آب شيرین و خوراك ور است که در 12 کيلومتری جنوب شهر مياندواب قرار 
گرفته است. متوسط ارتفاع این تاالب نسبت به سطح دریا 1300 متر است. این تاالب که در زمين های 
مرتفع جنوب شرقی دریاچه قرار دارد، برای انواع پرندگان آبزی حائز اهميت است. گستره تاالب دارای 
آب خوراك ور و پوشش گياهی غنی است. تاالب تحت حفاظت نبوده و شکار و چرای بيش از حد دام 
آن را در معرض خطر قرار داده اس��ت. این تاالب به خصوص برای زمس��تان گذرانی و گاهی زادآوری 
پرندگان آبزی مانند؛ لك لك سفيد Ciconia ciconia، اردك سرسفيد Oxyura leucocephala، پليکان 
سفيد Pelecanus onocrotalus، اردك بلوطی Aythya nyroca و برخی گونه های قو، از جمله مرگوس  

Mergus sp، درنای معمولی Grus grus و غاز پيشانی سفيد کوچك Anser erythropus مهم است.

7-3-16- تاالب قوری گل 
تاالب قوریگل یك تاالب آب شيرین – لب شور و خوراك ور با حوضه آبریز بسته )3150 هکتار( در 
30 کيلومتری جنوب شهر تبریز و در مجاورت جاده تهران به تبریز قرار دارد و نسبت به دیگر تاالب ها 
از دریاچه دورتر است. مساحت این تاالب حدود 200 هکتار و در ارتفاع حدود  2200 متری از سطح 
دریای آزاد قرار دارد. منابع اصلی تامين آب تاالب بارندگی  در سطح حوضه آبریز و نيز تراوش زیرزمينی 
و مازاد جریان آب چش��مه اس��ت. آب تاالب در روزهای سرد فصل زمستان یخ می زند. تاالب از حدود 
92 گونه پرنده که قریب به اتفاق آن ها مهاجر هستند پذیرایی می کند. اردك مرمری اردك سرسفيد، 
اردك بلوطی گونه های تحت حمایت بين المللی در این تاالب زادآوری می کند. جمعيت پرندگان در 
تاالب تا حدود 4000 قطعه ش��مارش شده است. تاالب در سال 1354 در فهرست کنوانسيون رامسر 
ثبت و در سال 1373 به عنوان منطقه شکار ممنوع اعالم شده است.  تاالب به علت موقعيت جغرافيایی 

از امکانات جالب توجه گردشگری برخوردار است. 
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8- جانوران 
8-1- پستانداران

با توجه به اطالعات موجود، 27 گونه پس��تاندار، به ش��رح جدول زی��ر، در حوضه آبریز دریاچه 
مش��اهده و ثبت ش��ده اند. به غير از برخی کتاب های مرجع و چند نشریه سازمان محيط زیست و 
گزارش های مربوط به پارك ملی دریاچه اروميه، اطالعات کمی در ارتباط با پستانداران، مخصوصاً 
گونه های کوچك، وجود دارد. مهم ترین پستانداران ثبت شده در منطقه اکولوژیکی دریاچه اروميه 

به شرح جدول زیر هستند:

جدول 1-8 پستانداران ثبت شده در منطقه اکولوژیکی دریاچه ارومیه ]12[

نام جنس و گونهردیفنام جنس و گونهردیف

Meriones libycusجرد ليبیAllactaga sp15.دو پا1

موش 2
صحرایی

Apodemus mystacinus16ول معمولیMicrotus arvalis

Mus musculusموش خانگیCanis aureus17شغال3

Mustela nivialisراسوCanis lupus18گرگ4

Capra aegagrus پازن5
aegagrus

Ovis orientalis gmeliniقوچ ارمنی19

کيسهدهان 6
اکستری

Cricetulus migratorius20پلنگ Pantherapardus
saxicolor

حشره خوار 7
دندان سفيد

Crocidura russula21 خفاش نعل
اسبی بزرگ

 Rhinolophus
ferrumequinum

گوزن زرد 8
ایرانی 

Dama mesopotamica22 خفاش نعل
اسبی کوچك

 Rhinolophus
hipposideros

Sus scrofaگرازFelis chaus23گربه جنگلی9

خفاش Felis silvestris24گربه ...10
مقبرهای  

Taphozous nudiventris

خرس Hystrix indica25شتی 11
قهوهای

Ursus arctos

Vormela peregusnaزرده برLutra lutra26شنگ12

Vulpes vulpesروباه معمولیLynx lynx27سياه گوش13

Meles melesرودك14
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 )Dama mesopotamica( گوزن زرد ایرانی )الف
تا چندی پيش تصور بر این بود که این پس��تاندار منقرض ش��ده است. اما چند دهه قبل، با رها 
کردن تعدادی از آن ها در جزایر اش��ك و کبودان و با محافظت ها و مراقبت های انجام شده تعداد 
این جانداران افزایش چش��م گيری داش��ته به طوری که دریاچه اروميه تا قبل از خشکسالی های 

اخير به مرکز صادر کننده گوزن زرد ایرانی تبدیل شده بود.
 )Ovis orientalis gmelini( گوسفند یا قوچ وحشی ارمنی )ب 

این پس��تاندار از نظر IUCN آسيب پذیر است و در شمال غرب ایران، به خصوص در شيب های 
مالیم مناطق کوهس��تانی، زندگی می کند. این گونه گوس��فند وحشی در حدود یك قرن پيش به 
جزیره کبودان منتقل ش��د و تا قبل از خشکس��الی اخير جمعيتی سالم از این گوسفند به صورت 

طبيعی در این جزیره و همچنين کوه های اطراف دریاچه زندگی می کردند.
 

8-2- پرندگان
8-2-1- پرندگان آبزی

پرن��دگان آبی مهم ترین عناصر تنوع جانوری دریاچه اروميه هس��تند. در مقایس��ه با تاالب های 
دیگر در ایران، تنوع پرندگان آبی در دریاچه اروميه و تاالب های اقماری آن بيش��تر است و بعضی 
گونه ها چنان جمعيت قابل توجهی دارند که منطقه دریاچه را دارای اهميت بين المللی کرده است.
پرندگان آبی دریاچه اروميه و تاالب های اقماری آن ساالنه تحت برنامه شمارش نيمه ی زمستانه 
پرندگان س��ازمان حفاظت محيط زیست، شمارش می ش��وند و آمار این شمارش ها از سال 1350، 
با وجود اختالالتی در اواخر دهه 1350 و اوایل دهه 1360، موجود اس��ت. در یك دوره یك ساله 
82-1381، پرن��دگان آب��ی در تاالب های اقماری جنوب غربی دریاچه به صورت ماهانه ش��مارش 

شدند ]9[  
بر اس��اس اطالعات موجود، 239 گونه از پرندگان در حوض��ه آبریز دریاچه اروميه و 212 گونه 
درون پ��ارك مل��ی )دریاچه اروميه و تاالب های اقماری آن( ثبت ش��ده اند. این پرندگان متعلق به 
16 رده و 21 خانواده از پرندگان می ش��وند. مرغابی ها )Anatidae( و قوش ها )Accipitridae(، هر 
کدام با 29 گونه، و توکاها Turdidae، با 18 گونه، خانواده هایی با بيش��ترین تنوع گونه به ش��مار 
می رون��د. از 71 گونه از مجموع گونه های موجود در چارچوب قوانين ملی حفاظت محيط زیس��ت 

محافظت می شود ]12[.
از نقطه نظر نوع اس��تفاده از زیس��تگاه، 78 گونه از پرندگان در دریاچه و یا تاالب های اطراف آن 
زاد و ولد می کنند، در حالی که 170 گونه مهاجر هستند و از منطقه دریاچه و تاالب های اقماری 
آن برای زمستان گذرانی، استراحت و تغذیه در مسير مهاجرت استفاده می کنند. برای حدود 50 
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گونه از پرندگان نشانه های کاهش جمعيت مشاهده می شود و 11 گونه از پرندگان مهاجر منطقه 
در معرض خطر جهانی قرار دارند]12[. در نقشه های 1-8 و 2-8 بعضی زیستگاه های حساس در 

منطقه دریاچه اروميه نشان داده شده است.
فالمينگ��و )Phoenicopterus ruber( یکی از پرحضورترین و پرتعدادترین گونه پرندگان دریاچه 
ارومي��ه اس��ت که تع��داد آن ها از نظ��ر بين المللی قابل مالحظه اس��ت؛ چرا که حض��ور تا حدود 
100,000 عدد )حدود %20 جمعيت منطقه ای( از این گونه در منطقه دریاچه اروميه ثبت ش��ده 
است. جزایر درون دریاچه مهم ترین مناطق زاد و ولد پرندگان آبی در اورآسيا را تشکيل می دهند. 
فالمينگوها در تمام طول سال در دریاچه اروميه حضور می یابند و معموالً از Artemia و بی مهرگان 

قسمت های کم عمق تاالب های اقماری تغذیه می کنند. 

اقتباس از یکم 1381

طرح حفاظت تاالبهای ایران 
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و تاالبهای 

اقماری
نقشه 8-1

پراکندگی برخی پرندگان در معرض تهدید
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اقتباس از یکم 1381

طرح حفاظت تاالبهای ایران 
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و تاالبهای 

اقماری
نقشه 8-2

مکانهای تغذیه و النه سازی پليکان

محدوده اکولوژیکی
شهر

جزیره
مناطق تغذیه

مناطق آشيانه سازی
دریاچه اروميه
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دسته فالمينگو )بيش از 3000 عدد(، در حال تغذیه در دریاچه گپی باباعلی، تابستان 2004

پليکان سفيد )Pelecanus onocrotalus( یکی 
دیگ��ر از پرندگان آبی مهم اس��ت که به صورت 
منظ��م در جزایر دریاچه حضور یافته و زاد و ولد 
می کند. جمعيت ثبت شده این گونه حدود 200 
تا 500 جفت اس��ت که از نظ��ر بين المللی حائز 
اهميت اس��ت. این پرندگان معموالً از ماهی های 
تاالب ه��ای آب ش��يرین دلتاهای زرین��ه رود و 
سيمينه رود و تاالب کانی برازان تغذیه می کنند. 
تعداد زیادی تنجه و دیگر مرغابی ها، کش��يم  ها 

، کن��ار آبچره��ا و دیگر پرندگان آبی در طول دوره غير زادآوری )ش��هریور ت��ا فروردین( در دریاچه و 
تاالب های اطراف آن حضور می یابند. از اطالعات موجود می توان به روش��نی دریافت که تعداد بس��يار 
زیادی از پرندگان در مهاجرتشان به سمت جنوب در اواخر تابستان از منطقه اکولوژیکی دریاچه اروميه 
عبور می کنند. اهميت بس��يار زیاد دریاچ��ه اروميه در این زمان برای پرن��دگان آبی با توجه به نتایج 
مطالعات هوایی انجام گرفته در شهریور 1352، که طبق آن بيش از 425,000 پرنده از حداقل 53 گونه 
 Recurvirostra 136,000 و Anas querquedula 21,000 ،1995( شامل 146,000 کنار آبچر ,Scott(
avocetta، مش��هود اس��ت. دریاچه اروميه برای پرریزی تنجه )T.tadorna( نيز محل مهمی به ش��مار 

می رود.  خشکسالی طوالنی و پيوسته ای که از اواسط دهه 1370 آغاز شده و تا زمان تهيه این گزارش نيز کم 
و بيش ادامه دارد، و دخالت های انسانی برای توسعه بهره برداری از منابع آب که موجب تشدید کاهش منابع 
آب دریاچه و تاالب های اقماری آن گردید باعث کاهش چشمگير جمعيت پرندگانی شد که به طور معمول در 
دریاچه اروميه و تاالب های آن حضور می یافتند. با این حال در همين دوره، تاالب های اقماری نقش پررنگ تری 

در جذب و پذیرایی از پرندگان آبی مهاجر ایفا کردند. 
صرف نظر از خشکسالی های دهه اخير و بر اساس اطالعات موجود، دریاچه اروميه و تاالب های اقماری 

پليکان ها در تاالب کانی برازان
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آن معموالً پذیرای بيش از 20,000 پرنده آبی )معيار 3a معاهده رامسر( هستند. عالوه بر آن اطالعات 
موجود نشان می دهند که حداقل 14 گونه )جدول 2-8( از پرندگان آبی در جمعيتی بيش از معيار %1 
معاهده رامسر، جهت دارا بودن اهميت بين المللی، در منطقه اکولوژیکی حضور می یابند )معيار 3c(. هر 
دوی این معيارها بيانگر اهميت بين المللی دریاچه اروميه و بيشتر تاالب های اقماری آن است.            

 
 جدول 2- 8 گونه های دارای جمعیت بیشتر از ضابطه 3c معاهده رامسر

گونهگونه

1Phoenicopterus ruber8Tadorna ferruginea

2Podiceps nigricollis9Anas querquedula

3Pelecanus onocrotalus10Marmaronetta angustirostris

4Ciconia ciconia11Oxyura leucocephala

5Phalacrocorax pygmeus12Himantopus himantopus

6Cygnus bewickii13Tringa tetanus

7Tadorna tadorna14Limicola falcinellus

طی سال های 2-1381 در تعدادی از تاالب های اقماری در جنوب غرب دریاچه اروميه، طرحی 
برای ش��مارش ماهانه پرندگان به اجرا درآمد [9]. نتایج این شمارش به صورت خالصه در جدول 

3-8 قابل مشاهده است.

جدول 3-8   خالصه شمارش ماهانه پرندگان در تاالب های اقماری )سال 81-82(

مجموع حداکثر تاالب 
شمارشها

تعداد گونه با جمعیت 
بیش از معیار 1 درصد 

رامسر

تعداد گونه های در 
معرض خظر جهانی

تعداد 
گونه های 

زادآور

---8,979مخزن حسنلو

112-20,166درگه سنگی

----یادگارلو

410-22,651سلدوز

--- - گرده قيط

11- 14,524دریاچه کبی

38,625443کانی برازان
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ب��ا محاس��به مجموع حداکثر ش��مارش ها در تم��ام تاالب ها، عددی بي��ش از 105,000 به 
دس��ت می آید. ای��ن جدول در واقع اهميت بس��يار قاب��ل توجه تاالب های اقم��اری را از نظر 
پرندگان آبی نش��ان می دهد. تاالب های درگه س��نگی، سلدوز و کانی برازان هر یك به تنهایی 
دارای حداکثر شمارش��ی بيش از معيار 20,000 پرنده )معيار 3a معاهده رامس��ر( هس��تند. 
همچني��ن این تاالب ه��ا برای گونه های در مع��رض خطر جهانی به خصوص اردك سرس��فيد 
Oxyura leucocephala و اردك مرم��ری Marmaronetta angustirostris ني��ز بس��يار مه��م 

هستند. 
نمودار 1-8 الگوی فصلی تعداد پرندگان آبی ش��مارش ش��ده در تاالب های اقماری )مربوط به 
س��ال 82-81( را نش��ان می دهد]9[. به طور معمول تعداد پرندگان در بهار و پایيز به بيش��ترین 
مقدار خود می رسد و این مطلب اهميت تاالب ها را به عنوان استراحتگاه و ایستگاه بين راهی برای 

پرندگان مهاجر نشان می دهد.

8-2-2- پرندگان خشکی زی
 Falco biarmicus جزایر دریاچه اروميه تنها محل شناخته شده در ایران برای زاد و ولد الچين
 Neophron percnoptorus هستند. این جزایر همچنين محل های آشيانه سازی برای  کرکس
 Falco peregrines و ش��اهين Falco cherrug به ش��مار می رون��د. حضور گونه ه��ای باالب��ان
در ماه های تابس��تان ثبت ش��ده اس��ت که ممکن اس��ت زاد و ولد نيز بکنن��د. گونه های دال 
Gyps fulvus و دال س��ياه Aegypius monachus نيز از کوه های اطراف دریاچه به طور منظم 

 Haliaeetus albicilla در منطق��ه دریاچه حضور می یابند و گونه های عقاب دریایی دم س��فيد
و ترمتای Falco columbarius هم در زمس��تان به دریاچه می آیند. طبق مشاهدات، گونه دال 
Gyps fulvus در صخره ه��ای مرتف��ع جزیره کبودان به صورت منظم زاد و ولد می کند و ميش 

مرغ )Otis tarda( هم گونه ای است که به صورت منظم در اراضی اطراف دریاچه )منطقه قره 
قشالق( مشاهده می شود.

8-2-3- گونه های در معرض خطر انقراض جهانی 
در منطقه اکولوژیکی دریاچه اروميه، 11 گونه پرنده که طبق فهرس��ت )IUCN)2000  در 
رده گونه های در معرض انقراض جهانی قرار دارند، مش��اهده و ثبت شده است )جدول 8-4 (. 
توزیع این گونه ها )نقش��ه 1-8( بيانگر اهميت شگرف تاالب های آب شيرین و لب شور جنوب 

دریاچه اس��ت.
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نمودار 1-8   خالصه نتایج مجموع پرندگان آبزی شمارش شده در تاالب های نمونه )سال 81-82( [9]

جدول 4-8 گونه های در معرض انقراض جهانی )IUCN, 2000( ثبت شده در منطقه 
اکولوژیکی دریاچه

مالحظاتگونهردیف

1Anser erythropus در تاالبهای جنوبی دریاچه جمعيت زمستانگذران در سال های
اخير کاهش یافته است. 

2Aythya nyroca.در تاالب های جنوبی زاد و ولد می کند

3Branta ruficollis

این گونه در زمستان به ایران مهاجرت می کند. تعدادی آمار 
مربوط به گذشته در مورد مشاهده این گونه در چنگيز گلی و 
دریاچه گپی وجود دارد ولی در سال های اخير اطالعاتی ثبت 

نشده است.

4Falco naumanni.اکثراً در اطراف دریاچه، و برخی در جزایر، زاد و ولد می کنند

5Falco vespertinus محتماًل زاد و ولد می کند / معموالً در اواخر تابستان مشاهده
می شود.

6 Marmaronetta
angustirostris

در تاالب های جنوبی زمستان گذرانی و زاد و ولد می کند و 
جمعيت آن در حال کاهش است.

7Otis tarda در اراضی استپی و زمين های زراعی جنوب غربی دریاچه زاد
و ولد می کند.
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مالحظاتگونهردیف

8 Oxyura
leucocephala.در تاالب های جنوبی زاد و ولد می کند

9Pelecanus crispusیك مورد قدیمی ثبت شده در چنگيز گلی

10 Phalacrocorax
pygmeusزاد و ولد کم تعداد/ زمستان گذرانی در منطقه

11 Vanellus
gregarious.فقط در تاالب یادگارلو مشاهده شده است

8-3- ماهیان
ب��ه علت ش��وری بيش از حد آب دریاچه اروميه، هيچ گونه ماه��ی در خود دریاچه وجود ندارد، 
ول��ی جمعيت قاب��ل توجهی از انواع ماهيان در رودخانه هایی که به دریاچه و تاالب های اطراف آن 
می ریزند، حضور دارند. ماهيانی که در تاالب های اطراف دریاچه هس��تند منبع غذایی مهمی برای 
پرندگان ماهی خوار، به خصوص برای پليکان سفيد Pelecanus onocrotalus که در دریاچه زاد و 

ولد می کند به شمار می روند. عالوه بر این مردم محلی نيز این ماهی ها را صيد می کنند. 
ب��ا توج��ه به اطالعات موجود، 26 گون��ه از ماهی ها، که به 5 خان��واده و 17 جنس تعلق دارند، 
در منابع آبی حوضه آبریز مش��اهده و ثبت ش��ده اند. همان طور که در جدول 5-8 نشان داده شده 
اس��ت 17 گون��ه از ماهی ها متعل��ق به خانواده Cyprinidae هس��تند که 5 گون��ه از آن ها، یعنی 
 Ctenopharyngodon idella، Cyprinus carpio، Oncorhynchus mykiss، Carassius auratus

و Pseudorasbora parva، و همچني��ن Gambusia holbrooki از خانواده Poecilidae جزء ماهيان 
غيربومی به شمار می روند که به اکوسيستم منطقه اضافه شده اند. سه گونه اول در مراکز پرورش 
ماهی در استان های آذربایجان غربی و شرقی به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گيرند. این 
گونه ها، به خصوص در سه دهه اخير، به صورت عمدی یا غير عمدی به زیستگاه های آب شيرین 
اضافه شده اند. آثار حضور این گونه های غير بومی در منابع آب حوضه آبریز به صورت دقيق مورد 

بررسی قرار نگرفته است.
تاالب های آب ش��يرین و لب ش��ور در اطراف دریاچه زیس��تگاه های مهمی برای ماهی ها به حساب 
می آین��د. حدود 11 تا 15 گونه ماهی از چهار خانواده، یعن��ی Balitoridae، Siluridae، Poecilidae و 
Cyprinidae، در این تاالب ها مشاهده و ثبت شده اند. این ماهی ها شامل سه گونه بومی حوضه دریاچه 

 Chalcalburnus atropatenae و Acanthalburnus urmianus، Leuciscus ulanus ارومي��ه، یعن��ی
 Gobio و Capoeta capoeta gracilis و دو گون��ه بومی حوضه دریاچه اروميه و خ��زر )ارس(، یعن��ی
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 Leuciscus persus، Leuciscus ulanus و سه گونه بومی ایران و حوضه دریاچه اروميه، یعنی ،persus

 Carassius auratus، Pseudorasbora parva، می ش��وند. پن��ج گونه غي��ر بوم��ی Silurus glanis و
Ctenopharyngodon idella، Gambusia holbrooki و Hypophthalmichthys molitrix ني��ز در 

منطقه اکولوژیکی )تاالب های اقماری( حضور دارند. در ميان گونه هایی که در منطقه اکولوژیکی زندگی 
می کنند، گونه های Capoeta capoeta و Silurus glanis به عنوان غذای جوجه های پليکان های سفيد 

.)1992 ,Behrouzi( در جزایر دوقوزالر گزارش شده اند )Pelecanus onocrotalus(

جدول5-8 فهرست گونه ها، توزیع و زیستگاه های اصلی گونه های ماهی در حوضه دریاچه ارومیه ]12[

ف
خانوادهنام علمیردی

زیستگاه های 
اصلی / 

احتیاجات

رودخانه ها 
)چای ها( و 
تاالب های 
گزارش شده

وضعیت

مالحظات
EZEnEx

1
 Acanthalburnus
 urmianusCyprinidae

جریان آرام، 
آب شيرین، 
تاالب ها، 

بسترهای گلی

شهر، باران دوز، 
صوفی، مهاباد و 

مردوق
**

بومی 
حوضه 
دریاچه 
اروميه

2
 Alburnoides
 bipunctatus

Cyprinidae
ميانه طول 

رودخانه، آب 
شيرین

زوال، شهر، 
باراندوز، زرینه، 
سيمينه، صوفی، 

آجی و مردوق

**

فراوان در 
ایران و 

عراق، زیبا 
و کوچك

3
 Alburnoides
 filippi

Cyprinidae
باالدست 

رودخانه، تاالب 
آب شيرین

 ?صوفی، شهر

4
 Chalcalburnus
atropatenae

Cyprinidae
آبهای شيرین، 

ميانه طول 
رودخانه ها

شهر، مهاباد، 
زرینه، صوفی، 
آجی، مردوق و 

جغاتو، قلعه

*
ماهيگيری 

تفریحی

5Barbus mursaCyprinidae

جریان های 
نيمهسریع/

سریع، آب صاف 
و بستر خرده 

سنگی

 *سيمينه، صوفی
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ف
خانوادهنام علمیردی

زیستگاه های 
اصلی / 

احتیاجات

رودخانه ها 
)چای ها( و 
تاالب های 
گزارش شده

وضعیت

مالحظات
EZEnEx

6 Barbus lacertaCyprinidae
بخشهای 
باالدست 
رودخانه، 

باراندوز، شهر، 
سيمينه، صوفی، 

قلعه، آجی، 
مردوق

*
ماهيگيری 

تفریحی

7Capoeta buhseiCyprinidae

جریان با بستر 
خرده سنگی، 
تراکم باالی 
گياهان آبزی

نازلو، باران دوز، 
شهر

* 

8
 Capoeta capoeta
 gracilis

Cyprinidae
ناحيه 

کوهستانی، آب 
شفاف

باران دوز، 
آذرشهر، قلعه، 

شهر، قوری گل، 
آجی، صوفی، 

سيمينه، مردوق، 
زرینه

?*

بومی 
دریاچه 
اروميه و 
دریاچه 

خزر

9 Gobio persusCyprinidae

رودخانه 
با جریان 

نيمهسریع / 
سریع

رودخانه های 
شرقی و جنوب 
شرقی دریاچه 

اروميه
 Zarrineh,
Mardoogh

?

بومی 
سایتهای 
بحرانی 
دریاچه 
اروميه

10
 Leuciscus
 cephalus
orientalis

Cyprinidae
جریان آرام / 

راکد / تاالب آب 
شيرین و دریاچه

صوفی، آجی، 
زرینه، شهر، باران 

دوز، مردوق
بومی ایران**

11
 Leuciscus
gaderanus

Cyprinidae

مشابه گونه  
 Leuciscus
 cephalus
orientalis

سيمينه، زرینه، 
مردوق

?*
مطالعات 
بيشتری 
نياز دارد

12 Leuciscus ulanusCyprinidae

آب شيرین 
/ اطالعات 
بيشتری در 

دسترس نيست

بومی حوضه 
دریاچه اروميه، 

مهاباد
*

بومی 
حوضه 
دریاچه 
اروميه
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ف
خانوادهنام علمیردی

زیستگاه های 
اصلی / 

احتیاجات

رودخانه ها 
)چای ها( و 
تاالب های 
گزارش شده

وضعیت

مالحظات
EZEnEx

13
 Carassius
 auratus

Cyprinidae

آب شيرین تا 
نيمه لبشور، 
پایين دست 
رودخانه، تاالب

**مردوق 

مقاوم 
در برابر 
شوری، 
کدری و 
حرارت

14
 Pseudorasbora
 parva

Cyprinidae

مانند 
 ،Gambusia
مقاوم در برابر 

تغييرات کيفيت 
 Tem.( آب
DO( و کدری

مردوق، آجی، 
سيمينه

**

بکرزایی، 
مقاوم در 
برابر آب 
کيفيت 
پایين

15 Cyprinus carpioCyprinidae

مانند 
 ،Gambusia
مقاوم در برابر 
آب با کيفيت 

پایين

مخزن یوسف 
کندی )مهاباد( 

و مخازن و 
برکه های دیگر

**
پرورش 

ماهی

16
 Ctenopharyngodon

 idella
Cyprinidae

برکه ها، تاالب، 
ميانه و پایين 

دست رودخانه، 
مقاوم، گياهان 

آبزی

**مانند باال
پرورش 

ماهی

17
 Hypophthalmichthys

molitrix
Cyprinidae

مشابه ردیف 
16، عمده 
تغذیه از 

فيتوپالنکتون

**مانند باال
پرورش 

ماهی

18
 Nemacheilus
 malapterurus

Balitoridae

باالدست و ميانه 
رودخانه با بستر 
خرده سنگی، 

سرد، DO باال، 
گوشتخوار

آجی، شهر، 
مردوق

*
ماهی 

طعمه و 
آکواریومی
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ف
خانوادهنام علمیردی

زیستگاه های 
اصلی / 

احتیاجات

رودخانه ها 
)چای ها( و 
تاالب های 
گزارش شده

وضعیت

مالحظات
EZEnEx

19
 Nemacheilus
persa

Balitoridae18 زرینه و صوفیمشابه ردیف*
ماهی 

طعمه و 
آکواریومی

20
 Nemacheilus
 bergianus

Balitoridae18 مشابه ردیف
مردوق، آجی، 

قلعه، صوفی
*

21
 Nemacheilus
angorae

Balitoridae18 مشابه ردیف
سيمينه، آجی، 

شهر، صوفی
*

22
 Nemacheilus
brandti

Balitoridae
اطالعات زیادی 
موجود نمی باشد

 *شهر

23 Silurus glanisSiluridae

 دلتای رودخانه 
آب شيرین با 
تعداد گياهان 

آبزی

**مهاباد، زرینه

بومی ابران 
و منطقه 
دریاچه 
اروميه

24
 Salmo trutta
 fario

Salmonidae

 باالدست با 
جریان سریع 
آب شيرین و 

شفاف

ليقوان، مردوق، 
زرینه

*

25
 Oncorhynchus
mykiss

Salmonidae

 باالدست / 
جریان آب 

شيرین شفاف، 
گوشتخوار

مردوق و 
بخش هایی از 
جریان های 

باالدست

*
از مراکز 
پرورش 

ماهی

26
 Gambusia
 holbrooki

Poeciliidae

آب شيرین، لب 
شور، گرم با 

گياهان آبزی، 
جریان آرام

**سيمينه، آجی

   LU = دریاچه اروميه
  LUB = حوضه دریاچه اروميه

         Ex = گونه های غير بومی    En = بومی
EZ = موجود در ناحيه اکولوژیکی
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8-4- دوزیستان
جدول 6-8 فهرس��ت هفت گونه از دوزیس��تانی است که در زیس��تگاه های حوضه آبریز دریاچه 
اروميه مش��اهده ش��ده اند. به طور معمول تراکم دوزیستان در زیستگاه ها نسبتا باال است اما اثرات 
ناش��ی از خشکس��الی و طرح های توسعه منابع آب بر این تراکم مشخص نيست و نياز به مطالعات 

بيشتری دارد.

 جدول6-8 دوزیستان مشاهده شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ناحیه اکولوژیکی ]12[

مالحظاتوضعیتزیستگاه های اصلیردهخانوادهگونه هاردیف

1
 Neurergus

crocatus
SalamandridaeCaudataبومینادرکوه ها، تاالب ها

2
 Pelobates
 syriacus
syriacus

SalamandridaeAnura

اطراف آب های 
 شيرین و 

تاالب ها )آذربایجان 
شرقی(

-متداول

3
 Bufo
 viridis
viridis

BufonidaeAnura
زمين های کشاورزی، 
باغستان ها و به ندرت 

در تاالب ها
متداول

آذربایجان 
شرقی و 

غربی

4
 Bufo
 viridis
arabicus

BufonidaeAnura

زمين های زراعی، 
باغستان ها، 

جنگل های خندق 
ساحلی

متداول
جنوب 
دریاچه 

اروميه

5
 Hyla
arborea

HylidaeAnura
مراتع، بوته زارها و 

گلخانه ها
متداول

آذربایجان 
شرقی و 

غربی

6
 Rana
camerani

RanidaeAnura
برکه ها و آب های 

راکد
متداول

آذربایجان 
شرقی و 
غربی و 

رودخانه 
ارس

7
 Rana
ridibunda

RanidaeAnuraمتداولدریاچه ها و برکه ها-
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درون ناحي��ه اکولوژیکی، حضور دوزیس��تان در تاالب های درگه س��نگی، کان��ی برازان و جزیره 
کبودان ثبت ش��ده اس��ت. با این حال به علت وجود دیگر زیس��تگاه های مناس��ب در این ناحيه، 
انتظار می رود که گوناگونی دوزیس��تان در این ناحيه بيش��تر باش��د. بر اس��اس اطالعات موجود 
 Bufo viridis viridis، Bufo viridis arabicus، Hyla arborea، Rana camerai، Rana ridibunda

و همچني��ن در برخی موارد Neurergus crocatus متداول ترین گونه های گزارش ش��ده هس��تند 
که این گونه های بومی غالباً در اراضی کوهس��تانی غرب دریاچه اروميه، کردس��تان و شمال عراق 

زندگی می کنند.

8-5- خزندگان
بر اس��اس منابع موجود همچون اندرسون، »1999The lizard of Iran«، لطيفی 1364، 1370: 
مارهای ایران، 33 گونه از خزندگان که متعلق به هفت خانواده می شوند، در حوضه دریاچه اروميه 
مش��اهده و گزارش ش��ده اند )جدول 7-8( ]12[. همان طور که مش��اهده می شود تعدادی از این 

گونه ها بومی بوده و به همين خاطر دارای اهميت زیست محيطی خاصی هستند.

جدول 7-8 خزندگان حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ناحیه اکولوژیکی]12[

.No Species Family  Ecological
zone Main habitats and needs

Turtles                                                                                                                                                                 الك پشت ها

1  Mauremys caspica
caspica

Testudinidae
* Freshwater, aquatic, Plants

2 Testudo graeca ibera * Forest lands, bushes for laying eggs

Lizards                                                                                                                                                                    مارمولکها

3 Laudakia caucasia

Agamidae

 Irano-Turani (central plateau). Mountains 2100-2700
m, rocks, slopes with grass, L.U

4    Trapelus ruderatus
ruderatus

*  Irano-Turani (central plateau), Sahara-Sandy.
.Subshrubs area, open spaces, rocks up to-2400 m

5  Phrynocephalus helio
scopus

*  Aral-Caspian, Irano-Turani (central plateau). Clay
soil, rock, L.U

6 Trapelus ruderatus Aral-Caspian, Irano-Turani (central plateau). Sub-
shrubs

7 Eremias strauchi

Lacertidae

 Aral-Caspian, Irano-Turani (central plateau). Dry
 foothills, steppes mountains

8  Lacerta cappadoccia 
Urmiana

 Irano-Turani (central plateau) Rocks, dry foothills,
rocks in valleys & river banks
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.No Species Family  Ecological
zone Main habitats and needs

9  Lacerta cappadocica
urmiana

Lacertidae

* Irano-Turani (central plateau) River banks

10 Eremias pleskei  Irano-Turani (central plateau). Dry foothills, steppes
.mountains within Halophyts

11 Eremias persica Sandy/ sand, sub-shrubs

12 Eremias strauchi  Irano-Turani (central plateau), Aral-Caspian.
.Mountains up to 3500 m sandy/ gravel/ soils

13 Eremias arguta Steppes, sagebrush, Artemisia

14 Lacerta brandti  Irano-Turani (central plateau). Grasslands dry
.valleys semi-desert area, foothills

15 Lacerta media media * Grasslands, sub-shrubs, around wetlands

16 Lacerta strigata *
 Irano-Turani (central plateau), Mediterranean.
 Grasslands prefer close to forests and scrub, agr.
Farm

17  Lacerta trilineata
media

* Mediterranean. Grasslands scattered woods

18  Ophisops elegans
elegans

 Mediterranean, Irano-Turani (central plateau). Foot
slopes, dry grasslands

19 Eremias arguuta Mountains, grasslands

20 Ophisops elegans * .Grasslands, agr.farm, mountain, foothills, etc

21  Ablepharus
bivittatus

Scincidae

 Irano-Turani (central plateau). Habitats: sub-shrubs,
dry to semi rocks

22  Mabuya aurata
affinis

*  Sahara-Sandy, Irano-Turani (central plateau).
Foothills, Rocks, L.U Islands

23 Eumeces schneideri *
 Sahara-Sandy, Irano-Turani (central plateau).
 Grasslands, sub-shrubs, slopes, around L.U &
Islands

Snakes                                                                                                                                                                         مارها

24 Eryx tataricus

Boidae

* Plains, semidesert

25 Eryx miliaris * Plains, semidesert

26 Eryx elegans * Sady desert from Uromiyeh

27 Natrix natrix
Colubridae

Under rocks, reportes from Mianeh

28 Natrix tessellata Forests, wetlands, reported from Tabriz
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.No Species Family  Ecological
zone Main habitats and needs

29 Coluber najadum

Colubridae

* ,Wetlands, Khoy
Uromiyeh

30 Hierophis jugularis Mountains, from Uromiyeh & Takab

31 Coluber   ravergieri ,Semi desert, Uromiyeh
Miandoab

32 Elaphe hohenackeri Forest mountain from
Mianeh

33  Eirenis
punctatolineata

* Rocky area from Uromiyeh & Saghez

34 Eirenis collaris Rocky area from Maku

35 Telescopus fallax * Dry & rocky, Uromiyeh

36  Malpolon
monspessulanus Desert, foothills, Tabriz

37 Vipera ursinii

Viperidae

Endemic Plains, mountains, Takab & Tabriz

38 Vipera albicornuta

39  Vipera raddei
kurdistanica Mountain grasslands, Uromiyeh Takab

40  Vipera wagneri Endemic Mountain cracks, Uromiyeh, Tabriz

41 Macrovipera lebetina Mountain, bushes, Uromiyeh, Khuy

 8-6- بی مهرگان
به غير از Artemia urmiana که مطالعات و تحقيقات قابل توجهی توس��ط مؤسسات تحقيقاتی 
و ی��ا دانش��گاه ها بر روی آن صورت گرفته، به طور کلی اطالعات کم��ی در مورد دیگر بی مهرگان 
در زیس��تگاه های آبی حوضه آبریز دریاچه اروميه وج��ود دارد. تاالب های اقماری نمونه در جنوب 
دریاچه اروميه در س��ال 2-1381 برای شناس��ایی بی مهرگان آبزی موجود در آن ها، که ش��امل 

پالنکتون ها و کفزیان نيز می شود، مورد مطالعه قرار گرفتند ]9[.

Artemia urmiana -1-6-8
Artemia urmiana یك ميگوی آب شور سخت پوست از رده Anostraca و بومی دریاچه اروميه 

اس��ت. طول گونه بالغ آن 8 الی 21 ميلی متر اس��ت. به علت عدم وجود ماهی در دریاچه، تراکم 
Artemia می توان��د به مقادیر بس��يار باال، ح��دود 4000 عدد در ليتر، برس��د. Artemia به روش 

 Dunaliella sp. .فيلتراسيون و از ميکرو فيتوپالنکتون های کوچك تر از 50 ميکرون تغذیه می کند
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و .Tetraselmis sp دو گونه ای هستند که Artemia ترجيحاً از آن ها تغذیه می کند.

Artemia urmiana
بهترین دما و شوری برای آنکه Artemia زنده بماند از 18 تا 25 درجه سانتی گراد و 60 الی 70 
گرم نمك در ليتر اس��ت. در ش��وری های کمتر، ماهی ها می توانند در آب زندگی کرده و جمعيت 
 Artemia را به س��رعت نابود کنند. در ش��وری بيش از 250 گرم در ليتر نيز کيست های Artemia

قادر به باز شدن نيستند. این شرایط در دوره های خشکسالی در دریاچه اروميه رخ می دهد.
در شرایط پر تنش، Artemia یك ارگانيسم بکرزا است و گونه ماده پس از گذاشتن حدود 70 تا 
160 تخم می ميرد. در شرایط خوب این تخم ها می توانند به مدت 4 سال سالم مانده و به محض 
اینکه درجه حرارت به وضع مطلوب برسد، تخم ها طی 16 الی 18 ساعت باز شده و تبدیل به الرو 
می شوند. در شرایط مناسب، Artemia زنده زا بوده و هر یك از ماده ها می تواند 3 بار و هر بار بين 

60 تا 70 الرو زنده توليد کند. این الروها در طول 20 روز بالغ می شوند.
آرتميا با جمعيت زیادی که در ش��رایط عادی پيدا می کند نقش مهمی را به عنوان یك مصرف 
کننده اوليه در زنجيره غذایی بازی می کند. آن ها غذای بسيار مهمی نيز برای فالمينگوها و برخی 
گونه های دیگر پرندگان )کنار آبچرها، کشيم ها و تنجه( هستند. آرتميا در آبزی پروری نيز جهت 
پرورش ميگو و ماهی به صورت گسترده استفاده می شود. کيست های آرتميا جمع آوری و خشك 

شده و به صورت تجارتی عمل آوری می شوند. 

8-6-2- پالنکتون
تاالب ه��ای اقماری به طور کلی دارای ظرفيت باالیی برای توليدات اوليه هس��تند. علت این امر 
آن اس��ت که اکثر تاالب ها )کانی برازان، قپی باباعلی، س��لدوز( غالباً از آب های زهکش��ی نواحی 
کشاورزی، که غنی از پسماند کودهای مصرف شده هستند، تغذیه می شوند. وجود تخليه گاه برای 
خروج آب در تاالب های سلدوز و کانی برازان باعث می شود که آب این تاالب ها تازه مانده و قدرت 
باروری خود را حفظ کنند. در حالی که در تاالب های بس��ته مانند درگه س��نگی و دریاچه گپی، 
تراکم باالی فيتوپالنکتون در اواخر تابستان و اوایل پایيز معموالً منجر به ایجاد شرایط گندخواری 

Artemia urmiana
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Saprotrophic و نزول کيفيت آب و ته نشينی توده های جلبك می شود.

مطالع��ات ص��ورت گرفته ب��ر روی تاالب های نمونه نش��ان می دهد که به طور کل��ی 7 گروه از 
فيتوپالنکتون ه��ا در تاالب ه��ا حضور دارند ک��ه در بين آن ها گروه دیاتومه ها اکثریت را تش��کيل 
می دهن��د. جداول 8-8 و 9-8 متوس��ط س��االنه ترکي��ب فيتوپالنکتون ه��ا و زئوپالنکتون ها در 

تاالب های اقماری نمونه را نشان می دهد]9[.

جدول 8-8  ترکیب گروه های فیتوپالنکتون در تاالب های نمونه،  3-1382 بر حسب درصد ]9[

گروه فیتوپالنکتون
تاالب ها

درگه سنگیکانی برازاندریاچه گپیسلدوز

Chlorophyceae6,23,618,27,9

Cryptophytae25,62,15,817,4

Cyanophyceae15,95,98,18,2

Desmidae17,11,76,92,3

Diatom1285,558,644,1

Dynophyceae8,40,39,1

Euglenuphyceae14,70,72,310,8

جدول 9-8 گونه های زئوپالنکتون مشاهده شده در تاالب های اقماری نمونه، 1382-3 [9]

درگه سنگیسلدوزدریاچه گپیکانی برازانگونه های زئوپالنکتون

Acroperus harpae**

 Alona

quadrangularis
***

Amoeba proteus*

 Byhoterphes

longimanus
*

 Chydorus

sphaericus
**

Daphnia*

Diaptomus*
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درگه سنگیسلدوزدریاچه گپیکانی برازانگونه های زئوپالنکتون

Dileptus anser
*

.Egg****

 Eodiaptomus

graciloides
***

Euchlanis*

Harpactocoida**

 Lejdigia

acanthocercoides
*

 Lejdigia

quadrangularis
*

Leptodora kindtii*

 Macrocyclops

albidus
*

 Monostyla*

Naupolii****

Osteracoda****

 Paramecium

Aurelia
*

 Paramecium

caudatum
*

Sida crystauina*

 Simocephalus

velulus
*

Vorticella sp*

8-6-3- بنتوزها )کفزیان(
فهرس��ت گروه های کفزیان و گونه های آن ها بر اس��اس نتایج مطالعات سال 3-1382 در جدول 
زیر نش��ان داده شده است. ش��يرونوميد گونه ای است که در ش��رایطی که آلودگی آب متوسط تا 

شدید باشد جمعيت غالب کفزیان را تشکيل می دهد.
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جدول 10-8 ترکیب کفزیان در تاالب های اقماری نمونه )1382-3( [9]

کانی گونهخانواده
برازان

دریاچه 
درگه سلدوزگپی

سنگی

Ceratopogonidae.Bezzia sp*

Chironomidae.Chironomus sp****

.Saniotoma sp**

Spaniotoma sp*

CordulegasteridaeCordulegaster boltonii**

DixidaeDixa sp*

CorixidaeCorixa punctata****

Micronecta poweri*

GerridaeGerris najas*

LimnaeidaeLimnea auriculata*

Limnea peregra****

.Limnea sp*

Limnea truncatula***

DytiscidaeDerenectes depressus**

Surphidae.Myosis sp*

Naididae.Nais sp****

Nemouridae.Nemoura sp*

Amphinemura sulcicollis*

PhysidaePhysa fontinalis*
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جدول 10-8 ادامه ترکیب کفزیان در تاالب های اقماری نمونه )1382-3( [9]

گونهخانواده
کانی 
برازان

دریاچه 
گپی

سلدوز
درگه 
سنگی

PlanorbidaePlanorbis contortus*

Planorbis vortex***

Tabanidae.Tabanus sp*

ValvatidaeValvata cristata**

GomphidaeGomphous vulgatissimus***

NepidaeNepa rubra***

Ranatra linears*

PlatycnemidaeEngallagma cyathigerum***

Engallagma lyathigerum*

GyrinidaeGyrinus natator*
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9- جمعیت انسانی و تسهیالت روستایی
9-1- سابقه اطالعات

اولين آمار ثبت ش��ده از جمعيت در منطقه، اطالعات حاصل از سرش��ماری س��ال 1335 است 
و پ��س از آن آم��ار جمعيت هر 10 س��ال یك بار به وس��يله مرکز آمار ایران از طریق سرش��ماری 
سرتاسری به روز رسانی شده است. در حال حاضر خانه های بهداشت روستایی نيز اطالعات مربوط 

به تغييرات جمعيت روستاها )تولدها و فوت ها( را جمع آوری می کنند.

9-2- مرزهای سیاسی و اداری 
دریاچه اروميه بين دو اس��تان آذربایجان ش��رقی و غربی قرار داشته و بخشی از حوضه آبریز آن 
در اس��تان کردستان گسترده است. به این ترتيب سه اس��تان با نيازها، خواسته ها و سياست های 

مدیریتی متفاوت برای استفاده از منابع آب در سرنوشت این دریاچه اثر می گذارند.
شهرها و روستاهای متعددی از سه استان کشور درون حوضه آبریز دریاچه اروميه قرار گرفته اند. 
نقش��ه های 1-9 و 2-9 پراکنش ش��هرها و مراکز مسکونی عمده را در س��طح حوضه آبریز نشان 
می دهد. همان طور که مش��اهده می ش��ود مراکز مس��کونی در بخش های غرب��ی و جنوبی منطقه 
اکولوژیکی دریاچه اروميه در آذربایجان غربی متراکم تر هستند. بر اساس اطالعات سال 1370، از 
ميان 3129 روس��تا و 36 مرکز ش��هر واقع در حوضه آبریز، 11 شهر و 1008 روستا در آذربایجان 
ش��رقی و 25 شهر و 1831 روستا در آذربایجان غربی قرار دارند. در استان کردستان تنها 1 شهر 

و 290 روستا در حوضه آبریز دریاچه اروميه قرار دارد. 

9-3- جمعیت و شرایط قومی 
9-3-1- جمعیت

جمعيت و روند رشد آن در حوضه آبریز یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف آب و رها سازی مواد 
آالینده به محيط زیست است. طبيعی است که افزایش مصرف آب در حوضه آبریز به طور مستقيم 
سبب کاهش ورود آب به دریاچه اروميه می شود. آمار جمعيت شهری و روستایی در سطح حوضه 
آبری��ز در س��ال های مختلف در جدول 1-9 و الگوی توزیع جمعيت )مربوط به س��ال 1375( در 

جدول 2-9 نش��ان داده شده اس��ت.  نمودار 1-9 پراکنش 
جمعيت حوضه آبریز را در بين س��ه استان نشان می دهد. 
به طوری که مالحظه می ش��ود جمعيت نسبتاً بيشتری در 
اس��تان آذربایجان ش��رقی زندگی می کنند. با اس��تفاده از 
اطالع��ات و آمار موجود، ویژگی های مختلف جمعيت مانند 
توزیع س��نی و جنسی، سواد، ش��غل و ... به شرح زیر مورد 

نمودار 1-9 - توزیع جمعيت استانی در حوضه آبریزبحث قرار گرفته اند.
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جدول 1- 9                                                  جدول 9-2   
روند رشد جمعیت در حوضه آبریز                توزیع جمعیت در حوضه دریاچه ارومیه

سال

افزایش جمعیت

تجمعی 

درصد

زیر 

حوضه

درصدجمعیت 1375

روستاییشهریروستاییشهریجمعروستاییشهری

13551,223,3381,440,7312,664,0691379,714508,08118,523,6

13651,565,8921,565,8923,131,78417,6231,07142,0021,51,9

13752,750,7241,607,8454,358,56963,63425,4311,361,71949,526,5

13804,800,00080,245,2200,00,00,3

13853,390,3521,523,2014,913,55384,45120,566218,6817,97,5

1390121,56454,710297,24810,828,3

794,548120,0204,45,9

896,585202,9737,46,0

1,607,8452,750,724100100

4,358,569

                      

نمودارهای 2-9 نش��ان دهنده الگوی توزیع سنی و جنسی و وضعيت سواد جمعيت است. به طور 
کلی بخش اعظم جمعيت )حدود 60%( از افراد جوان با سن کمتر از 40 سال تشکيل شده است. 

محدوده حوصه آبریز
مرکز استان
مراکز شهری
جزایر دریاچه
دریاچه
زیر حوضه
استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان شرقی
استان کردستان

CIWP طرح حفاظت تاالب های 

ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه

نقشه 9-1
توزیع مراکز شهری  

اقتباس از یکم 1382
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از نظر جنسی تعادل منطقی بين جمعيت مرد و زن برقرار است، هرچند که جمعيت مردان اندکی 
بيش��تر از جمعيت زنان اس��ت. نزدیك به 70 درصد جمعيت در مناطق شهری )مراکز با جمعيت 

بيش از 5000 نفر( زندگی می کنند.

در چند دهه اخير س��طح سواد افزایش چشمگير یافته است. نزدیك به 80% کل جمعيت موجود 
در حوضه آبریز باس��واد هس��تند و سطح سواد در سنين کمتر از 50 سال بيش از این است. عالوه 
بر آن س��طح سواد در مناطق شهری تا حدودی بيش��تر از مناطق روستایی است. جالب توجه آن 
است که در مناطق شهری، درصد زنان باسواد اندکی بيشتر از مردان باسواد است، در حالی که در 

مناطق روستایی درصد مردان باسواد بيشتر است. 

9-3-2- ویژگی های قومی
بخ��ش اعظم جمعيت موج��ود در حوضه دریاچه اروميه را ترك ها تش��کيل می دهن��د. این افراد 
ایرانيان مس��لمان شيعه بوده و به زبان ترکی صحبت می کنند. با این حال در قسمت های غربی و 
به خصوص جنوبی حوضه، اکثریت جمعيت را ایرانيان کرد تش��کيل می دهند که معموالً مسلمان 
سنی بوده و به زبان کردی صحبت می کنند. در قسمت های غربی حوضه، آذربایجان غربی، کردها 

معموالً قادر به صحبت کردن به زبان ترکی و همچنين فارسی نيز هستند. 

محدوده حوضه ابریز
شهرها
روزستاها
جزایر دریاچه

دریاچه 
االبهای مهم

طرح حفاظت تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه

نقشه 9-2
توزیع مراکز مسکونی  در منطقه 

اکولوژیك دریاچه
اقتباس از یکم 1382
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کردها بسياری از فرهنگ های سنتی و قومی خود را حفظ کرده اند. آن ها، مخصوصاً مردان کرد و به ویژه 
در مناطق روستایی، عموما لباس کردی به تن می کنند. در مناطق روستایی، زنان کرد نه تنها بخش 
اعظم کارهای خانه را به عهده دارند بلکه بسياری از کارهای سنگين تر را، که معموالً توسط مردان انجام 
می گيرند، نيز انجام می دهند.  کردها و ترك ها هنرهای خاص خودشان را مانند موسيقی و سبك رقص 
دارند که به راحتی قابل شناسایی هستند. آن ها از نظر هنر موسيقایی غنی هستند. رقص های گروهی 

نيز بخشی از مراسم اجتماعی آن ها، مخصوصاً کردها، به حساب می آید.

9-3-3- مالکیت زمین
مالکي��ت زمين ه��ای درون حوضه آبریز را می ت��وان در حالت کلی به زمين ه��ای دولتی، امالك 
ش��خصی، امالك عمومی و امالك موقوفه دس��ته بندی کرد. در ادامه توضيح مختصری در مورد 
هر یك از آن ها آورده شده است. زمين های دولتی شامل مراتع، چراگاه های طبيعی در زمين های 
پس��ت و مرطوب، بدنه های آبی طبيع��ی مانند رودخانه ها، دریاچه ها، تاالب ه��ا، و نهایتا جنگل ها 
و کوه ها می ش��ود. س��ازمان های دولتی مختلف مسئول اداره این اراضی هس��تند. به عنوان مثال، 
معاونت منابع طبيعی وزارت جهاد کشاورزی مسئوليت مراتع و چراگاه های طبيعی را بعهده دارد 

توزیع جنسی – سنی جمعيت در حوضه آبریز اروميهتوزیع جنسی جمعيت در حوضه آبریز ارویمه

توزیع جمعيت باسواد برحسب سن

نمودار 2-9- الگوهای توزیع سنی، جنسی و وضعيت سواد جمعيت حوضه ابریز دریاچه اروميه 

توزیع جمعيت باسواد بر حسب جنس
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و تاالب ها تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط زیست هستند. وزارت نيرو نيز عهده دار مسئوليت 
تمامی منابع آبی به خصوص رودخانه ها و مخازن س��دها اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که در بعضی 
موارد از جمله مراتع، با وجود تعلق داش��تن مالکيت آن به دولت )منابع طبيعی(، معموالً اجازه و 
حق بهره برداری از این اراضی به روس��تایيان اطراف آن اراضی واگذار ش��ده است. این گونه حقوق 
بر اس��اس عرف محلی به یك روس��تای خاص و ساکنين آن اختصاص داده شده و به صورت ارث 
به وراث انتقال می یابد. مثال واضح این نوع امالك مراتع و چراگاه هایی هس��تند که دامداران یك 

روستای خاص یا گروهی از روستاها می توانند دام های خود را در آن اراضی به چرا ببرند.
ملك ش��خصی، زمينی با مرزهای مشخص است که یك یا چند نفر به صورت فردی و یا اشتراکی 
مالکيت آن را به واس��طه اس��ناد رسمی به عهده دارند. امالك مشاع نيز مواردی هستند که در آن 
زمينی با مرزهای مش��خص در مالکيت یك گروه از کش��اورزان قرار دارد ولی مرزهای تقسيم آن 
زمين بين مالکان مش��خص نيس��ت. بر طبق س��نت های رایج، برای بهره برداری از این زمين ها به 
صورت دوره ای )مثال یك فصل زراعی و یا یك سال( قرعه کشی می شود و بهره برداری از قطعه ای 

از زمين برای آن دوره به یك عضو از گروه مالکان اختصاص داده می شود. 
ملك موقوفه نيز به زمين هایی گفته می ش��ود که مالکيت آن ها توس��ط اش��خاص حقيقی و برای 
اس��تفاده های عام المنفعه به نهادهای دولتی یا مذهبی مانند؛ مس��اجد، مدارس، بيمارستان ها و... 
واگذار می ش��ود. در بعضی موارد این اراضی با اینکه تحت مالکيت نهاد مربوطه هستند، به منظور 

استفاده و کاربری به اشخاصی حقيقی، به صورت کوتاه یا درازمدت اجاره داده می شوند. 

9-4- تسهیالت روستایی
بر اس��اس اطالعات موجود اکثر قریب به اتفاق روس��تاهای واقع در حوضه آبریز، دارای برق بوده و 
زیر پوشش تلفن همراه و همچنين شبکه های تلویزیونی ملی و استانی قرار دارند. تمام جاده های 
بين ش��هری و قس��مت عمده جاده های دسترس��ی به روس��تاها آس��فالته بوده و در بيشتر موارد 
س��رویس های روزانه خدمات حمل و نقل روس��تایی بر قرار شده اس��ت. کم و بيش تمام روستاها 
دارای حداقل تس��هيالت آموزش��ی »مدارس ابتدایی« هستند. تس��هيالت آموزشی مقاطع باالتر 
)آموزش متوس��طه( در تمام روس��تاها مهيا نيست ولی در روستاهای مرکزی و پرجمعيت تر وجود 
دارد. در اکثر روس��تاها آب چش��مه یا چاه به وسيله شبکه لوله کش��ی روستایی بين منازل توزیع 
می ش��ود، ولی گاز معموالً به صورت کپس��ول وجود دارد. همچنين اکثر روستاها دارای خانه های 
بهداشت هستند که دارای یك پرستار و گاهی اوقات یك دکتر هستند. این مراکز، خدمات معمول 

و اورژانسی و همچنين آموزش های بهداشتی را برای روستایيان انجام می دهند. 
توضيحات فوق نباید این تصور را به وجود آورد که روس��تاها تمام تس��هيالت مورد نياز برای یك 
جامعه س��الم را دارا هس��تند. در حقيقت روس��تاها از نبود بعضی از امکان��ات ضروری در مناطق 

مختلف در مضيقه قرار دارند. 
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10- فعالیت های عمده انسانی و پی آمدهای آن ها
عمده ترین فعاليت های انس��انی در سطح حوضه آبریز و همچنين منطقه اکولوژیکی، کشاورزی و 
دامپروری است؛ هر چند که طی سه چهار دهه اخير، با افزایش چشمگير جمعيت، مناطق شهری 
توسعه یافته و صنایع و کارخانه های متعددی در منطقه احداث شده است. برای پشتيبانی از این 
تح��والت و نيز تامي��ن نيازهای غذایی جمعيت روزافزون، پروژه های متعددی برای توس��عه منابع 

آب سطحی و زیرزمينی اجرا شده است که خواه ناخواه بر وضعيت دریاچه اروميه اثر گذارده اند.

10-1- فعالیت های کشاورزی
ب��ه صورت تاریخ��ی، زراعت فاریاب و باغ��داری اصلی ترین فعاليت های مردم منطقه بوده اس��ت. 
زراعت دیم غالت و در درجه بعد زراعت دیم نخود هنوز هم از جمله فعاليت های معمول در تمام 
س��طح حوضه آبریز هستند. هر جا که آب در دسترس باشد، زراعت فاریاب برای توليد محصوالت 

زمستانی و تابستانی توسعه یافته است. 
عمده ترین محصول زمس��تانی غالت )گندم و جو( اس��ت. محصوالت تابستانی شامل چغندر قند، 

سيب زمينی، تنباکو، سبزیجات )گوجه فرنگی، بادمجان و خيار( و علوفه است.
باغداری و پرورش درختان ميوه نيز به ویژه در آذربایجان غربی سهم بزرگی از فعاليت ها و اشتغال 
را تش��کيل می دهد. تنوع وس��يعی از ميوه های تابستانی در استان توليد می شوند اما سيب و انگور 

انواع غالب ميوه های توليد شده هستند.
کاربری زمين و به ویژه س��طح زیرکش��ت محصوالت مختلف زراعی و باغی، طی سه دهه اخير به 
کرات مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات مشاورین یکم در پروژه بهسازی آبياری ایران )سال 
1381(]12[ از این امتياز برخوردار است که با استفاده از تصاویر ماهواره ای، کاربری های مختلف 

و پراکندگی آن ها به نقشه تبدیل شده است )نقشه های 1-10 و 2-10 و جدول 10-1(.
بر طبق اطالعات سال 1385، سطح زیر کشت فاریاب در منطقه در حدود 400,000 هکتار بوده 

است. این مساحت در سال 1358 حدود 150,000 هکتار بوده است ]8[. 
بخ��ش کش��اورزی عمده تری��ن مصرف کنن��ده منابع آب اس��ت و همزمان حجم چش��مگيری از 
باقی مانده های شيميایی کشاورزی ناشی از مصرف کود و سموم را به محيط تخليه می کند. طبق 
برآوردها نزدیك به 90% منابع آب در بخش کش��اورزی مصرف می ش��ود. بر اساس اطالعات سال 
1385 حجم آبی که در بخش کش��اورزی مصرف می ش��ود بالغ ب��ر 5600 ميليون متر مکعب در 
سال است. این مقدار در سال 1358 برابر 1800 ميليون متر مکعب بوده است. بر اساس برآوردها 
ميانگين راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی در سطح حوضه آبریز از حدود 30% بيشتر نيست 
]8[ که نش��ان می دهد زمينه چش��مگيری برای ارتقای شيوه مصرف آب در مزرعه و صرفه جویی 

در حجم مصرف آب در کشاورزی وجود دارد.             
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 جدول 1-10 کاربری اراضی در حوضه آبریز و منطقه اکولوژیک ارقام = هکتار

کاربری
حوضه آبریز 

1369
منطقه اکولوژیک

1369
منطقه اکولوژیک

1381

299,000116,870128,220زمين های فاریاب

67,00014,73023,140اختالط زمين های فاریاب و باغات

180,40046,06047,420باغات 

15,500دیمزار

783,60037,76038,420اختالط دیمزار و مراتع

2,912,000123,290مراتع و چراگاه ها

523,940523,940483,300دریاچه اروميه

30,900جنگل ها

تاالب ها- حوضچه های پرورش 
ماهی- مخازن آب

5,1502,4708,800

123,700115,320231,540شوره زارها

15,500پوشش گياهی شوره زار

128,900زمين های فرسوده و نا مناسب

67,0002,89015,200دیگر زمين ها

در طی دهه های اخير، چندین پروژه توس��عه بهره برداری از منابع آب و احداث س��دهای مخزنی 
به منظور کنترل جریان رودخانه و س��اخت ش��بکه های آبياری برای توزیع آب اجرا ش��ده است. 
همچنين کشاورزان با حفر و تجهيز چاه های کم عمق یا عميق در نقاطی که سفره آب زیرزمينی 

اجازه حفر چاه را به آن ها می دهد از منابع آب زیرزمينی بهره می برند.
آثار ناش��ی از توسعه کشاورزی بر محيط زیست و دریاچه اروميه )به همراه تاالب های اقماری آن( 
بس��يار قابل توجه است. نه تنها 90% منابع آب س��طحی و زیرزمينی حوضه آبریز برای کشاورزی 
مورد استفاده قرار می گيرد، حجم قابل توجهی از مواد شيميایی )به طور تخمينی حدود 200,000 
تن کود ش��يميایی و 4000 تن انواع س��موم و علف کش ها( به صورت س��االنه مورد استفاده قرار 
می گيرند. باقی مانده های این مواد شيميایی پس از انتقال به منابع آب و تاالب ها تأثيرات شدیدی 
بر ویژگی های اکولوژیکی این منابع بر جای می گذارد. س��نت آماده س��ازی زمين )شخم زدن در 
جهت ش��يب( در زراعت دیم نيز یك عامل بس��يار مهم برای فرسایش خاك در مزارع و انتقال آن 

به منابع آب )رودخانه ها و تاالب ها( است.
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10-2- دامپروری 
وس��عت زی��ادی از مراتع دامنه ای موج��ود در کل حوضه آبریز و به خص��وص علفزارهای واقع در 
دشت ها و مناطق کم ارتفاع )اطراف دریاچه و تاالب های اقماری( در غرب و جنوب دریاچه موجب 
رونق و توس��عه دامپروری ش��ده است. پرورش گوس��فند، گاو و گاوميش یکی از منابع اصلی امرار 
معاش در جوامع روس��تایی را تش��کيل می دهند. در بس��ياری از مناطق، واحدهای نيمه صنعتی 
پرورش گاو ایجاد شده که در آن گاوها برای استفاده از شير و گوشتشان پرورش می یابند. به تعداد 

کمتری، واحدهای نيمه صنعتی پرورش گوسفند نيز ایجاد شده است. 
 

10-3- صنایع
سهم صنایع در فعاليت های کلی دو استان آذربایجان شرقی و غربی در حال افزایش است. صنایع 
دس��تی این دو اس��تان از قدیم معروف بوده است. مراکز متعددی در آذربایجان شرقی برای توليد 
فرش دستباف مشهور هستند و آذربایجان غربی نيز بيشتر از نظر صنایع چوبی اش معروف است. 
صنایع س��نگين مانند صنایع نفتی، صنایع ماشين س��ازی و تراکتورس��ازی، صنایع ش��يميایی و 
دارویی، صنایع غذایی و شکالت سازی و... طی چند دهه اخير تاسيس شده اند. احداث واحدهای 

صنعتی کماکان رو به گسترش است. 
صنایع مختلف به واس��طه کيفيت پس��ماندهایی که به منابع آبی تخليه می کنند، اثر قابل توجهی 
بر این منابع دارند. رودخانه ها و تاالب ها دو منبع عمده آبی هس��تند که این پس��ماندها را دریافت 

می کنند.

10-4- توسعه منابع آب
طرح های توس��عه منابع آبی از جمله فعاليت هایی هس��تند که بيشترین اثرات محيط زیستی را بر 
منابع آبی دارند. این نوع طرح ها از اولویت های برنامه های سازمان آب در هر دو استان آذربایجان 

شرقی و غربی هستند. 
ط��ی چن��د دهه اخير، پروژه های متعدد توس��عه و بهره برداری منابع آب مبتنی بر احداث س��د و 
کنترل جریان های سيالبی اجرا شده است و همزمان کشاورزان نيز با احداث چاه های کم عمق تا 

عميق، بهره برداری از ذخایر آب زیرزمينی را توسعه داده اند. 
اولين اقدامات برای توس��عه منابع آب، پروژه های سد سازی بر روی رودخانه های زرینه و سيمينه 
و نيز مهاباد و اجرای ش��بکه های آبياری و زهکش��ی در دش��ت های مياندوآب و مهاباد بوده است 
ک��ه در دهه های 1340 و 1350 انجام گرفت. طی دو دهه اخير اجرای این گونه طرح ها در هر دو 
اس��تان آذربایجان شرقی و غربی شتاب بيشتری گرفت. جدول 2-10 خالصه ای از اقدامات انجام 

شده را نشان می دهد ]8[.
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 جدول 2-10 - وضعیت طرحهای سد سازی در حوضه آبریز- احجام بر حسب میلیون متر مکعب

استان
در دست مطالعهدر دست اجرادر دست بهره برداری

ظرفیت تعدادظرفیت تعدادظرفیت تعداد
22234438710139آذربایجان شرقی

714781110274456آدربایجان غربی

186362کردستان

29171216150017657جمع

طرح های توس��عه آبياری نه تنها به افزایش مصرف منابع آب می انجامد که با توليد پس��ماندهای 
آلوده شيميایی سبب آلوده سازی منابع به ویژه منابع آب می شود؛ که در نهایت اثرات مخرب بر 

تاالب و نيز بر دریاچه در بر خواهد داشت.

اس��تان آذربایجان شرقی و غربی شتاب بيشتری گرفت. جدول 2-10 خالصهای از اقدامات انجام 
مزارع فاریابشده را نشان ميدهد 8[ [ .

باغات و نهالستان
دیمزارها و مراتع دامنه ای
مراتع دامنه ای
جنگلها
اراضی نامناسب
نمکزارها
پوشش گياهان تاالبی
تاالبها و دریاچه ها
مناطق شهری و روستایی

طرح حفاظت تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه اکولوژیکی حوضه 

آبریز دریاچه اروميه  
نقشه 10-1

کاربری زمين در حوضه آبریز
اقتباس از یکم- 1381
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10-5- احداث جاده )پل میان گذر شهید کالنتری( بر روی دریاچه ارومیه
یکی از فعاليت های بزرگ انس��انی که اثر بس��يار قابل توجهی بر وضعيت زیست محيطی دریاچه 
اروميه داش��ته، احداث پل ميان گذر ش��هيد کالنتری است. این پل باعث ایجاد اختالل در جریان 
آزاد آب بين دو قس��مت دریاچه در طرفين جاده ش��ده و منجر به راکد ش��دن بدنه های آبی در 

مجاورت دو طرف جاده گشته است.  

10-6- گروه های ذی ربط 
عوامل متعدد در مدیریت و بهره برداری از منابع و حفاظت دریاچه اروميه و تاالب ها درگير هستند. 

زمين¬های فاریاب
باغات
مخلوط باغات و زمين¬های فاریاب
مخلوط مراتع و دیم¬زارها
مراتع  طبيعی
شوره زار
تاالب
مراکز شهری

طرح حفاظت تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه اکولوژیکی حوضه ابریز دریاچه اروميه

نقشه 10-2
کاربری اراضی در منطقه اکولوژیکی دریاچه

منبع: یکم 1381
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تأثيرگذارترین این ذی نفعان، سازمان های تصميم گيرنده هستند که یا دولتی و یا وابسته به دولت 
هستند. فهرستی از ذی نفعان که در 13 گروه مختلف دسته بندی شده اند در جدول 3-10 نشان 

داده شده است.
گروه های ذی ربط ش��امل مردم و یا نهادهایی است که به صورت مستقيم و یا غير مستقيم از دریاچه 
و تاالب های اطراف آن اس��تفاده می کنند )به عنوان مثال صيادان آرتميا و برداش��ت کنندگان نمك از 

دریاچه(. نهادها، مردم و به ویژه کش��اورزان در ش��هرها و روستاهای اطراف دریاچه و یا در سطح 
حوض��ه آبریز ه��م که برای امرار معاش از منابع آب حوضه برداش��ت می کنند نيز جزو مهم ترین 
گروه های ذی نفع قرار دارند. بسياری از گروه های ذی نفع دیگر نمایندگانی در خارج از حوضه آبریز 
دارند که از جمله آنها می توان به وزارتخانه های جهاد کش��اورزی، وزارت نيرو، س��ازمان حفاظت 
محيط زیست، و دیگر نهادهای تاثير گذار در تهران اشاره کرد. بعضی از ذی نفعان مانند گردشگران 
خارجی که از دریاچه دیدن می کنند و یا جوامع کشورهای خارجی که در مسير حرکت و مهاجرت 
پرندگان آبزی دریاچه اروميه قرار دارند و از نقش دریاچه در حمایت از چرخه زیستی این پرندگان 

بهره مند هستند نيز به عنوان گروه های ذی نفع بين المللی می توان نام برد.

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
تشریح شرایط پایه دریاچه اروميه و 

تاالبهای اقماری

نقشه 3- 10
طرحهای توسعه اجرا شده، در دست اجرا و 

یا برنامه ریزی شده 

اقتباس از یکم 1381
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جدول 3-10 گروه های ذیربط در دریاچه ارومیه و تاالب های اطراف آن 

محدوده اثرسازمان ها / اشخاصردیف

در سطح استان

استانداریهای آذربایجان 1
شرقی و غربی

تصيمگيری و مدیریت سطح باال••
هماهنگيهای بين بخشی برای برنامه های استانی••

اداره کل حفاظت محيط 2
زیست آذربایجان غربی

اداره مسئول مدیریت دریاچه اروميه و تاالب های آذربایجان غربی••
تدوین و اجرای برنامه مدیریت دریاچه اروميه و تاالب های استان ••
پشتيبانی فنی مدیریت دریاچه و تاالب های استان••
پشتيبانی مالی و اداری مدیریت دریاچه و تاالب های استان••
پشتيبانی استانی از سازمان های مردم نهاد در آذربایجان غربی••

اداره کل حفاظت محيط 3
زیست آذربایجان شرقی

اداره مسئول مدیریت دریاچه اروميه و تاالب های آذربایجان شرقی••
تدوین و اجرای برنامه مدیریت تاالب های استان ••
پشتيبانی فنی مدیریت تاالب های استان••
پشتيبانی مالی و اداری مدیریت تاالب های استان••
پشتيبانی استانی از سازمان های مردم نهاد در آذربایجان شرقی••

اداره کل حفاظت محيط 4
زیست کردستان

تسهيل گری رویکرد مدیریت اکوسيستمی برای گروه های ذیربط••
پشتيبانی از تنوع زیستی••
پشتيبانی برای آگاهی رسانی عمومی••

5
سازمانهای جهاد کشاورزی 

در استانهای کردستان، 
آذربایجان شرقی و غربی

مرجع استانی برنامهریزی طرح ها و فعاليت های کشاورزی، ••
دامپروری و مرغداری  طرح

مرجع استانی مدیریت مواد شيميایی کشاورزی••
مرجع استانی حمایتهای ترویج، تحقيقات و آموزش کشاورزی••
حمایت اتسانی از فعالتيهای شيالت و آبزی پروری، معرفی گونه و ••

/ یا تکثير الروماهی 
حمایت استانی برای مدیریت مراتع در حوضه آبریز••
حمایت استانی برای مدیریت امور عشایر در سطح استان••
حمایت استانی برای مدیریت مالکيت اراضی و کاربری زمين  ••

6
شرکتهای آب منطقه ای 

استانهای آذربایجان شرقی، 
غربی و کردستان

تصميمگيری در زمينه طراحی و برنامههای توسعه منابع آب در ••
سطح استان 

تصيميم گيری در مورد بهره برداری از سدها و شبکه های آبياری••
اختصاص حقابه از رودها و چشمه ها••
صدور مجوز برای احداث چاه و برداشت آب••
اندازه گيری / پایش جریانهای آب )سطحی و زیرزمينی(••
اندازه گيری / پایش کيفيت منابع آب••
اندازه گيری سطح آب دریاچه••
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محدوده اثرسازمان ها / اشخاصردیف

7
دانشگاههای علوم پزشکی 
استانهای آذربایجان غربی، 

شرقی، و کردستان

تصميم گيری در مورد طرحها و برنامه های سالمت و بهداشت ••
روستایی درسطح استان

8
سازمانهای ميراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
استانهای آذربایجان شرقی، 

و غربی

تصميم گيری در مورد امور گردشگری و ميراث فرهنگی در سطح ••
استان

آموزش عالی و اجرای طرحهای تحقيقاتی  ••دانشگاهها9

10
ادارات کل راه و ترابری 

استان های آذربایجان 
شرقی و غربی

برنامه های کشتی رانی بر روی دریاچه و احداث بزرگراه شهيد کالنتری ••
در دریاچه اروميه و نيز احداث جاده و توسعه خطوط آهن که بعضا بر 

روی تاالب های اقماری اثر گذار هستند.

11

سازمان های صنایع 
و معادن استان های 

آذربایجان شرقی و غربی

تصميم گيری در زمينه طرح های توسعه صنایع و معادن استان••
تسهيل کننده بر قراری ارتباط با صنایع در سطح حوضه آبریز••

جدول 3-10 گروه های ذیربط در دریاچه ارومیه و تاالب های اطراف آن 

محدوده اثرسازمان ها / اشخاصردیف

در سطح شهرستان ها و مناطق

همکاری بين بخشی در سطح محلی••فرمانداری ها و بخشداری ها1

2
ادارات و دفاتر محلی 

سازمان حفاظت 
محيط زیست

مدیریت و حفاظت تاالب ها••
مدیریت مناطق حفاظت شده در اطراف دریاچه••
حمایت از تشکل های غير دولتی محلی••

3
ادارات و دفاتر محلی 

آبياری و امور آب
کنترل آب )آب شيرین با جریان های برگشتی( ورودی به ••

تاالب ها

4
ادارات و دفاتر محلی 

سازمان جهاد کشاورزی

سهميه بندی مواد شيميایی کشاورزی••
ارائه خدمات روستایی برای توسعه کشاورزی••
ارائه خدمات روستایی برای دامپروری••

5
ادارات و دفاتری محلی 

منابع طبيعی
مدیریت مراتع در سطح محلی••

6
ادارات و دفاتر محلی 

خدمات دامپزشکی 
کنترل بيماری های دامی شامل ماکيان و پرندگان••
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محدوده اثرسازمان ها / اشخاصردیف

کشاورزان7

تغيير کاربری تاالب به زمين های کشاورزی••
استفاده از مواد شيميایی در مزارع••
تغيير کاربری چراگاه های اطراف تاالب ها برای استفاده کشاورزی••
استفاده نامناسب آب در مصارف کشاورزی )راندمان پایين(••

برداشت نی••برداشت کنندگان نی8

برداشت آرتميا••برداشت کنندگان آرتميا9

جوامع محلی، برداشت سنتی در حجم پایين••برداشت کنندگان نمك10
صنایع، برداشت نمك در حجم باال••

جوامع محلی و روستایيان11

تخليه پساب و فاضالب در داخل تاالب••
توسعه فيزیکی روستا )که بر طبيعی بودن محيط اطراف تاالب ••

اثر می گذارد(
تاثير بر منابع سياسی••

صيد ماهی از تاالب ها••ماهيگيران12

چرای گاوميش در تاالب، برداشت نی••رمه داران گاوميش13

شکار پرندگان آبزی••شکارچيان14

توليد زباله و پسماند در اطراف تاالب••گردشگران15
منبع درآمد برای معيشت مردم محلی••

16
ادارات بهداشت محيط و 

بهزیستی
ارائه خدمات بهداشتی به مردم روستاها، احداث خانه بهداشت ••

در روستاها

17
تشکل های غير دولتی 

محلی
تسهيل برقراری ارتباط با جوامع محلی••

تسهيل برقراری ارتباط با ذی نفعان تاالب••شوراهای اسالمی روستاها18
اثر گذاری بر منابع سياسی••
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11- خط مشی ها و قوانین زیست محیطی در خصوص دریاچه ارومیه
دریاچه اروميه به همراه تاالب های اقماری اطراف آن به عنوان پارك ملی، منطقه حفاظت شده، 
س��ایت رامسر و ذخيره گاه زیست کره ثبت شده است. از دیدگاه اداری و سازمانی و با اینکه حدود 
نيمی از پهنه دریاچه در اس��تان آذربایجان ش��رقی واقع شده است، دریاچه اروميه تحت مدیریت 
اداره کل حفاظت محيط زیس��ت اروميه اس��ت. این بخش از گزارش به طور خالصه خطوط مشی 

مدیریت و قوانين و مقررات موجود در خصوص حفاظت دریاچه اروميه را ارائه می دهد. 
کليدی ترین خط مش��ی مدیریتی برای حفاظت از محيط زیس��ت در اصل 50ام قانون اساس��ی 

جمهوری اسالمی ایران به شکل زیر بيان شده است:
»در جمهوری اس��المی حفاظت محيط زیست که نسل امروز و نس��ل های بعدی باید در آن حيات 
اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظيفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعاليت های اقتصادی و غير 

آن که با آلودگی محيط زیست و یا تخریب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا کند، ممنوع است.« 
جزئيات خط مشی های حفاظت محيط زیست در برنامه ملی پنج ساله توسعه اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی تعيين ش��ده اس��ت. تا آنجا که به محيط زیس��ت مربوط می ش��ود، محتوای کلی خط 

مشی ها برنامه فوق را می توان به صورت زیر خالصه نمود:
• تاکيد بر حفاظت، احياء، بهبود و استفاده بهينه از منابع طبيعی؛

• تدوین ضوابط، استانداردها و شاخص ها برای تمام موضوعات زیست محيطی و بازنگری برای 
ارتقای چارچوب های اجرایی و قانونی موجود در موارد مربوط به حفاظت محيط زیست؛

• حفاظت و احيای منابع طبيعی تجدید پذیر؛ حفاظت از گونه های گياهی و جانوری کمياب و 
در معرض خطر انقراض؛ کنترل فرآیندهای بيابان زایی و تالش برای احيای مناطق تحت تأثير 
واقع شده؛ کنترل آلودگی خاك، هوا، منابع آب های سطحی و زیرزمينی و همچنين محيط های 

دریایی؛ کنترل صدمات وارده به زیستگاه های حيات وحش؛
• استفاده بهينه از مواد شيميایی )کودها و حشره کش ها و ...( در کشاورزی و ترویج روش های 

مدیریت یکپارچه آفات؛
برنامه های پنج س��اله همچنين ش��امل قوانين و مقررات مرتبط با خط مش��ی های وزارت نيرو 
در زمينه بدنه های آبی و نواحی تاالبی اس��ت. این خط مش��ی ها عموما در زمينه کنترل مصرف، 
اندازه گيری کميت و پایش کيفيت منابع آب هستند. به همين ترتيب وزارت جهاد کشاورزی نيز 
خط مش��ی های کلی را برای بهينه سازی مصرف مواد شيميایی در کشاورزی و کنترل استفاده از 

حشره کش های خطرناك دنبال می کند.
 

11-1- قوانین ملی حفاظت محیط زیست
قوانين، مقررات و آیين نامه های مختلفی در زمينه های گوناگون حفاظت محيط زیس��ت تدوین 
ش��ده اند. س��ازمان محيط زیس��ت بس��ياری از این قوانين، مقررات و آیين نامه های اجرایی را در 
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نش��ریه ای با عنوان »مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زیس��ت، س��ازمان محيط زیس��ت، 
1376، بازبينی 1383« جمع آوری و منتش��ر کرده اس��ت. قوانينی از این مجموعه که مرتبط با 

دریاچه اروميه می شوند را می توان به شرح زیر خالصه نمود:
• قانون »حفاظت و بهس��ازی محيط زیست« در سال 1353 تصویب و در سال 1371 بازنگری 
گردید. این قانون شامل مواد متعدد و مهمی است که فعاليت های سازمان حفاظت محيط زیست 

در چارچوب آن اجرا می شود.
• آیين نامه های اجرایی »حفاظت و بهس��ازی محيط زیس��ت« در س��ال 1355 تدوین و در سال 
1374 بازنگری و اصالح شد. این مجموعه شامل آیين نامه ها و دستورالعمل هایی است که در مدیریت 

پارك های ملی، ميراث طبيعی ملی، پناهگاه های حيات وحش و مناطق حفاظت شده موثر هستند.
• آیين نامه ه��ای اجرایی »جلوگيری از آلودگی منابع آب« در س��ال 1373 تدوین ش��د. این 
مقررات مس��ئوليت های مشترك سازمان حفاظت محيط زیس��ت و وزارت خانه های نيرو، جهاد 
کش��اورزی، کشور، صنایع و معادن، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگيری 

از آلوده شدن منابع آب را تعيين می کند. 
• قان��ون »حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان« که در س��ال 1374 تصویب ش��د و مقررات 
اجرایی آن در س��ال 1378 تدوین گردید. این قانون و آیين نامه های مربوط به آن به طور کلی 
مس��ئوليت ها و اختيارات سازمان شيالت را در زمينه بهبود، غنی سازی و توسعه منابع آبزی در 
آب های داخلی را تعریف و مس��ئوليت ها و اختيارات مشترك سازمان شيالت و سازمان حفاظت 
محيط زیست را برای حفاظت و بهره برداری از منابع آب های داخلی، در مواردی که این منابع به 
عنوان مناطق حفاظت شده یا تاالب های مهم بين المللی شناخته و ثبت شده اند، تعيين می کند.

• آیين نامه های اجرایی »کنترل بهداشت و نظارت بر مصرف سموم و مواد شيميایی« در سال 
1378 تدوین ش��د. این آیين نامه ها به کنترل و نظارت بر بس��ته بندی و توزیع مواد شيميایی و 
س��می توجه دارد. سازمان حفاظت محيط زیس��ت یکی از اعضای کميته ای است که معيارهای 

کنترل و نظارت را هماهنگ کرده و دستورالعمل ها را تنظيم می کند.
• دستورالعمل های چرای دام ها در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حيات وحش 

• استانداردهای تخليه فاضالب و زباله های مختلف 

الزامات قانونی موجود برای حفاظت از تاالب ها
آیين نامه های اجرایی برای حفاظت و بهسازی پناهگاه های حيات وحش در دوم اسفند ماه 1354 
تدوین شد. این آیين نامه شامل 49 بند در 9 بخش مختلف است. بخش دوم این آیين نامه دربرگيرنده 
مق��ررات محافظت از پناهگاه های حيات وحش، پارك های ملی حيات وحش، ميراث طبيعی ملی و 

مناطق حفاظت شده است. از جمله موارد مهم این آیين نامه به قرار زیر است:
• ورود ب��ه پناهگاه ه��ای حيات وحش و مناطق حفاظت ش��ده جهت انج��ام تحقيقات علمی، 
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تماشای مناظر، عکس برداری و تفرج تنها به شرطی مجاز است که هيچ گونه آسيبی به پوشش 
گياهی وارد نشده و مزاحمتی برای حيات وحش ایجاد نکند.

• قطع کردن درختان و بوته ها، دس��ت اندازی به زیس��تگاه های حيات وحش و هرگونه ایجاد 
اختالل در شرایط طبيعی پناهگاه های حيات وحش و مناطق حفاظت شده ممنوع است. 

- تبصره 1: تاس��يس صنایع و کارگاه هایی که با توجه به قوانين و مقررات مجاز هس��تند از 
قانون فوق مستثنی هستند. 

- تبصره 2: چرای حيوانات اهلی در پناهگاه های حيات وحش و مناطق حفاظت ش��ده به 
شرطی مجاز است که کميت و کيفيت چرا مطابق با مقررات وضع شده توسط سازمان حفاظت 

محيط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری وزارت جهاد کشاورزی باشد.
- تبص�ره 3: چرای حيوان��ات اهلی در مناطق حفاظت ش��ده و پناهگاه های حيات وحش 
نيازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زیست است. چرای حيوانات بدون چنين مجوزی 
و یا چرای بيش از حدود مجاز ممنوع است. در غير این صورت دام ها از مناطق حفاظت شده 

رانده خواهند شد و گله داران نيز جریمه می شوند.
- تبصره 4: ماهيگيری و شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حيات وحش نيازمند 

اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زیست یا ادارات و دفاتر تابعه است.
• وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به شرطی اجازه دارند در پناهگاه های حيات وحش و مناطق 
حفاظت شده به مطالعه و پژوهش بپردازند که معيارها و قوانين حفاظتی را به دقت رعایت کنند.

• حمل هرگونه تفنگ/ اس��لحه در درون مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حيات وحش برای 
افراد غير محلی ممنوع اس��ت، مگر آنکه پيش��اپيش مجوز سازمان حفاظت محيط زیست یا ادارات 

تابعه را کسب کرده باشند. 

قانون مربوط به مدیریت دریاچه ارومیه
بر اساس ماده 67 قانون برنامه چهارم و ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است 
برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم های حساس ، به ویژه دریاچه اروميه را تهيه و به مرحله 
اجرا در آورد. س��ازمان حفاظت محيط زیس��ت با همکاری معاون��ت و وزارتخانه های نيرو و جهاد 

کشاورزی، آیين نامه اجرایی این ماده را تهيه و به تصویب هيات وزیران می رسانند. 

مقررات مربوط به دیگر زمینه های مرتبط با حفاظت تاالب ها و دریاچه ارومیه 
قواني��ن و مقرراتی در دیگر زمينه ها وجود دارند ک��ه بالقوه می توانند به حفاظت تاالب ها کمك 

کنند. این قوانين و مقررات عبارتند از:
• قوانين مربوط به منابع آب

• قوانين مربوط به جنگل ها و مراتع
• قوانين مربوط به فرسایش خاك های سطحی 
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• قوانين مربوط به محيط زیست انسانی
- الزامات اجرای مطالعات ارزیابی اثرات زیست محيطی 

- قوانين مربوط به آلودگی آب و خاك
- قوانين مربوط به مالکيت و کاربری زمين 
- تعاریف قانونی منابع طبيعی و اراضی ملی

- مالکيت و بهره برداری زمين های منابع طبيعی

بحث در مورد تکافوی قوانین موجود
کفایت قوانين موجود برای مدیریت دریاچه اروميه از چهار جنبه قابل بررسی است:

1( مقررات مربوط به مناطق حفاظت ش��ده و اکوسيس��تم های ویژه تنه��ا فعاليت هایی را در بر 
می گيرند که درون مناطق حفاظت ش��ده رخ می دهند. این در حالی است که بسياری از خطراتی 
ک��ه دریاچه اروميه را تهدید می کنند، مانند اس��تفاده از منابع آب، آلودگ��ی و ...، از حوضه آبریز 

)خارج از منطقه حفاظت شده( نشأت می گيرند.
2( مقررات مرتبط با مصارف آب به طور بایسته نيازهای اکوسيستمی تاالب ها را در نظر نمی گيرد. 
مقررات و دس��تورالعمل های جدیدی باید تدوین ش��ود تا در چارچوب مدیریت یکپارچه حوضه آبریز 

رودخانه، معيارهای تخصيص منابع آب مورد نياز برای مصارف مختلف را ساماندهی نماید.
3( هر چند قوانين و مقررات کنونی مبانی قانونی محکمی برای حفاظت محيط زیست پارك های 
ملی فراهم کرده اس��ت، ام��ا این قوانين عمال انجام فعاليت در درون ای��ن مناطق را ممنوع کرده 
است که با اصول توسعه پایدار و بهربرداری خردمندانه که از انجام فعاليت های مجاز و پایدار مانند 

اکوتوریسم حمایت می کند، در تناقض است.
4( به نظر می رس��د مقررات مربوط به الزام به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیس��ت محيطی که 
غالباً بر پروژه های نسبتاً بزرگ توجه دارد برای نيازهای پارك ملی کافی نيست. بهتر آن است که 
تمام توسعه های قابل توجهی که می توانند چنين منطقه حساسی را تحت تأثير قرار دهند )مانند 

پرورش ماهی، صيد آرتميا و ...( در ارزیابی اثرات زیست محيطی مد نظر قرار گيرند.

11-2- معاهدات بین المللی
جمهوری اس��المی ایران در پيمان های متعدد بين المللی مرتبط با محيط زیس��ت عضویت دارد. 

مهم ترین این معاهدات که مرتبط با دریاچه اروميه هستند به شرح زیر هستند:
معاهده رامس��ر در ارتباط با تاالب ها: جمهوری اس��المی ایران زادگاه معاهده رامسر است و متن 
نهایی معاهده در س��ال 1350 در رامس��ر در کرانه دریای خزر به تصویب اعضا رس��يد. جمهوری 
اس��المی ایران در س��ال 1354 معاهده را تصویب نمود و تا این زمان بيش از 22 تاالب با اهميت 
بين المللی را تحت معاهده فوق و با عنوان س��ایت های رامسر ثبت کرده است. وظایف اصلی ایران 
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تحت این معاهده عبارتند از:
• معرفی و ثبت تاالب های دارای اهميت بين المللی به عنوان سایت های رامسر

• حفظ ویژگی های اکولوژیکی سایت های رامسر ثبت شده
• استفاده خردمندانه از تمام تاالب های درون سرزمين 

• پایه گذاری ذخيره گاه های زیستی در تاالب ها
• همکاری بين المللی برای حفاظت تاالب ها

چهار مورد از سایت های رامسر در حوضه آبریز دریاچه اروميه واقع شده اند که عبارتند از:
• دریاچه اروميه

• دریاچه کبی )گپی(
•   تاالب های شورگل، یادگارلو و درگه سنگی

• تاالب قوری گل
عالوه بر موارد فوق اداره کل حفاظت محيط زیست آذربایجان غربی در سال 1390 تاالب کانی 

برازان را به عنوان یك سایت رامسر جدید معرفی کرده و به ثبت رسانده است.
معاهده در مورد تنوع زیس��تی: جمهوری اس��المی ایران در سال 1375 به عضویت این معاهده 
پيوست. اهداف این معاهده عبارتند از حفظ تنوع زیستی،  استفاده پایدار از منافع و دستاوردهای 
آن و تقس��يم عادالنه مزایای حاصل از به کارگيری منابع ژنتيکی اس��ت و شامل دسترسی مناسب 
به منابع ژنتيکی و انتقال تکنولوژی های مربوطه و در نظر گرفتن تمامی حقوقی که بر این منابع 

وجود دارد. برخی ضوابط معاهده به صورت زیر خالصه می شوند:
• تدوین راهبردهای ملی یا بازنگری و س��ازگار کردن اس��تراتژی ها، طرح ها و برنامه ها و دستور 

کارهای موجود به منظور حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی؛
• یکپارچه کردن هر چه بيش��تر برنامه های حفاظت و اس��تفاده پایدار از تنوع زیس��تی در قالب 

طرح ها، برنامه ها و خط مشی های بخشی یا فرا بخشی مناسب؛
• پایش و کنترل مولفه های تنوع زیستی با تاکيد ویژه به مولفه هایی که نياز به اقدامات حفاظتی 

فوری و ضروری دارند؛ 
• شناس��ایی فرآینده��ا و فعاليت های که احتمال م��ی رود آثار مضر قاب��ل توجهی بر حفاظت و 

استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشند؛
• ایجاد مناطق محافظت شده در نواحی که نياز به اقدامات ویژه جهت حفظ تنوع زیستی دارند 

و تهيه راهبردهای الزم به منظور مدیریت آن ها؛
• تنظيم و یا مدیریت منابع زیستی مهم جهت حفاظت تنوع زیستی درون مناطق حفاظت شده؛

• پش��تيبانی و حمایت از برنامه ها و اقدامات حفاظت اکوسيستم ها، زیستگاه های طبيعی و حفظ 
و نگهداری جمعيت گونه ها؛
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• حمایت از برنامه های توس��عه پایدار و سازگار با محيط زیست در نواحی مجاور مناطق حفاظت 
شده با این هدف که به حفاظت بيشتر این مناطق کمك کند؛

• بازسازی و احيای اکوسيستم های تخریب شده و بازیابی و بهسازی گونه های در معرض خطر؛
• تدوی��ن و حمای��ت از اجرای قواني��ن و مقررات ب��رای حفاظت گونه ه��ای در معرض خطر و 

جمعيت های آن ها؛
• کنترل یا مدیریت فرآیندهایی که اثرات سوء بر تنوع بيولوژیکی دارند؛

• همکاری در تامين مالی فعاليت های فوق.
معاهده داد و ستد بين المللی گونه های در معرض خطر )CITES(: ایران در بهمن 1353 به این 
معاهده پيوست. بر اساس اطالعات موجود بيش از 24 گونه پرنده و پنج گونه پستانداری که در فهرست 

این معاهده قرار دارند در منطقه اکولوژیکی دریاچه اروميه حضور دارند.

11-3- سازمان دهی مدیریت برای حفاظت دریاچه ارومیه
مدیریت دریاچه )پارك ملی( اروميه بر عهده اداره کل حفاظت محيط زیس��ت استان آذربایجان 
غربی اس��ت ولی تاالب های اقماری پيرامون دریاچه بر حسب موقعيت استقرار بر عهده آذربایجان 
غربی و یا ش��رقی اس��ت. به این حال مدیریت منابع آب در س��ه استان ذی ربط در حوضه آبریز بر 

عهده شرکت های آب منطقه ای هر استان است.
بر اساس مذاکرات انجام شده در کارگاه های مشورتی برای تدوین برنامه مدیریت، مشخص شد که 
اختيارات مورد نياز برای حفاظت پایدار دریاچه اروميه و تاالب های اقماری آن فراتر از اختيارات رسمی و 
شناخته شده اداره کل حفاظت محيط زیست آذربایجان غربی است و این اداره برای موفقيت در مدیریت 
دریاچه و تاالب ها نيازمند حمایت جدی از نهادهای باالدستی است. از این جهت در مسير استقرار نظام 

مدیریت اکوسيستمی برای دریاچه اروميه، اقدامات زیر به عمل آمده است:
- تشکيل ستاد ملی اجرایی مرکب از معاون اول ریاست جمهوری به عنوان ریيس ستاد، وزرای 
نيرو، جهاد کش��اورزی، راه، مس��کن و شهرسازی، ریاست سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، 
ریاس��ت س��ازمان حفاظت محيط زیس��ت به عنوان دبير ستاد، اس��تانداری های آذربایجان غربی، 
آذربایجان ش��رقی و کردستان. این ستاد یك کميته فنی تش��کيل داده است تا بتواند کمك های 

کارشناسی و خدمات فنی مورد نياز برای تصميم گيری های ستاد را تهيه و ارائه کند.
- شورای استانی مدیریت دریاچه مرکب از استانداران و مدیران کل ادارات ذی ربط در مدیریت 
تاالب در هر س��ه استان. مدیر کل حفاظت محيط زیس��ت آذربایجان غربی به عنوان دبير شورای 
اس��تانی ایفای نقش می کند. این ش��ورا نيز به نوبه خود کميته های فنی استانی را به عنوان نهاد 
تامين کننده خدمات کارشناس��ی و اطالعات فنی مورد نياز برای تصميم گيری ها ش��ورا در زمينه 
مدیریت دریاچه تشکيل داده است. این شورا می تواند در هر یك از سه استان، در هر زمينه ای که 

به دریاچه اروميه مربوط می شود و بر آن اثر می گذارد تصميم گيری نماید.
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12- مهم ترین دستاوردهای طرح حفاظت از تاالب های ایران در منطقه دریاچه ارومیه
در دوره زمانی اجرای طرح حفاظت از تاالب های ایران، یك خشکسالی نسبتاً شدید و طوالنی بر 
حوضه آبریز حاکم بود که سبب شد جریان های ورودی به دریاچه به شدت کاهش یابد به طوری 
که س��طح آب دریاچه به طور بی س��ابقه کاهش یافت و بخش قابل مالحظه از مساحت آن خشك 
ش��د. در همين حال طرح با هدف برطرف کردن و یا کاهش محدودیت هایی که متوجه دریاچه و 
تاالب های اقماری آن بود و نيز حفاظت منابع و مدیریت بهتر دریاچه اروميه اقدامات متعددی را 
به عمل آورد. این آخرین فصل از گزارش ضمن تشریح شرایط خشکسالی و اقدامات جبرانی انجام 

شده، به تشریح اجمالی روند پيشرفت ها و دستاوردهای پروژه می پردازد.

12-1- اثرات خشکسالی و اقدامات جبرانی 
از اواس��ط دهه 1370 حوضه آبریز دریاچه اروميه )همانند دیگر بخش های ایران( تحت تاثير پدیده 
خشکسالی قرار گرفت که نسبتاً شدید و طوالنی مدت بود. در اثر این خشکسالی سطح آب دریاچه به 
طور پيوس��ته کاهش یافت )نمودار 2-4(، به طوری که در تابس��تان سال 91 به زیر تراز 1271 متر از 
سطح دریا نزول کرد که از ابتدای شروع اندازه گيری سطح آب از سال 1345 بی سابقه بود. پی آمدهای 
این خشکسالی با اثرات ناشی از پدیده تغيير اقليم )گرم شدن کره زمين(، برداشت بيشتر آب به ویژه از 

منابع زیرزمينی و کنترل بيشتر جریان های رودخانه در سدهای مخزنی تشدید شد.
ادامه خشکس��الی باعث ایجاد محدودیت قابل توجهی در دس��تيابی به بخش هایی از نتایج مورد 
نظ��ر ط��رح حفاظت از تاالب های ای��ران، به خصوص بازیابی تنوع زیس��تی و اج��رای برنامه های 
بهره برداری پایدار از منابع دریاچه )اکوتوریس��م( ش��ده است. ولی مهم آن است که در حال حاضر 
برنامه های مدیریتی و س��از و کارهای سازمانی برای دس��تيابی به نتایج مورد نظر تدوین شده، به 
تصویب رسيده و اجرایی شده است به طوری که در اولين فرصت پس از پایان شرایط خشکسالی 

می توان انتظار دستاوردهای ملموس بيشتری را داشت.
عالوه بر موارد فوق، خشکسالی موجود باعث خشك شدن پهنه های وسيعی از بستر نمکی دریاچه به 
ویژه در نواحی کم عمق جنوبی آن شده است. طبق برآورد انجام شده بيش از 50% سطح دریاچه خالی 
از آب ش��ده و در معرض بادهای فرس��ایش دهنده قرار گرفته است که می تواند برای سالمت انسان ها 

خطرناك باشد و تأثير منفی بر محصوالت کشاورزی، ساختمان ها و اراضی و... داشته باشد.

اثرات 
همزمان با کاهش تراز سطح آب دریاچه، بخش هایی از قسمت های جنوبی دریاچه خشکيد، غلظت 
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نمك در آب دریاچه باال رفت و رنگ مناطقی از سطح آب دریاچه به قهوه ای گرایيد که احتماال ناشی 
از تغيير متابوليس��م Donaliella salina  تحت تاثير افزایش غلظت امالح به ارقامی فراتر از 300 گرم 
در ليتر اس��ت. ش��وری شدید س��بب کاهش تنوع زیستی و نيز جرم توده زیس��تی دریاچه شد. گونه 
آبزی بومی دریاچه آرتميا اورميانا بجز در دهانه رودخانه ها از تفریخ باز ایس��تاد و به تبع آن جمعيت 
گونه های پرندگانی که از آن تغذیه می کردند به شکل چشم گيری کاهش یافت. فالمينگوهای بزرگ 
Phoenicopterus ruber roseus  ک��ه در جمعيت ه��ای گاه بي��ش از 20000 جفت در دریاچه حضور 

داش��تند و دیگر گونه های پرندگان مهاجر شامل پليکان س��فيد، کنارآبچرها، کاکایی ها و پرستوها و 
مرغابی هاکه در جزایر دریاچه زادآوری می کردند، ناپدید ش��دند. گوزن زرد ایرانی و قوچ ارمنی که در 
جزایر درون دریاچه تکثير شده بودند نيز از شرایط خشکسالی آسيب دیدند و با خشك شدن اراضی 

پيرامون جزایر، حفاظت و پشتيبانی از آن ها نامقدور شد. 
تن��وع زیس��تی در تاالب ه��ای اقماری دریاچ��ه کمتر تحت تاثير خشکس��الی ق��رار گرفت زیرا 
جریان های برگش��تی آبياری )در واقع زه آب ها( توانس��ت آن ها را تغذیه کند. این تاالب ها تا حدود 
زیادی توانس��تند نقش پناهگاه را برای پرندگان مهاجر ایفا کنند. آن عده از تاالب ها که از چنين 
فرصت��ی محروم بودند مانند قره قش��الق، یا خش��ك ش��دند و یا با محدودیت های ش��دید روبرو 

گردیدند.

روش های جبرانی و ترمیمی
ش��رایط دش��وار دریاچه اروميه و تاالب های اقماری آن ناشی از کمبود منابع آب و پی آمد اثرات 
آن بر تنوع زیس��تی، شرایط محيطی و معيش��ت مردم محلی نگرانی های زیادی را برای مسئولين 
رده باالی کش��ور ببار آورد. هيئت دولت یك ستاد اجرایی ملی برای پشتيبانی از حفاظت دریاچه 
و یك ش��ورای استانی متشکل از استانداران اس��تان های ذی ربط تشکيل داد تا بر حسب شرایط 
تصميم های الزم را برای مقابله با محدودیت ها و تامين حداقل آب مورد نياز برای حفاظت دریاچه 

و تاالب های اقماری آن اتخاذ کند. 
ب��ا حمایت طرح حفاظت تاالب های ایران، و در راس��تای اجرای برنامه ه��ای مدیریتی، اقدامات 
موثری به وس��يله نهادهای ذی ربط و به ویژه ادارات کل حفاظت محيط زیست، سازمان های جهاد 
کشاورزی و شرکت های آب منطقه ای در استان های ذی ربط برنامه ریزی و اجرا شد که خالصه ای 

از آن ها در زیر تشریح می شود:
- کار و تالش فش��رده ای برای تعریف و تدوین حق آبه های دریاچه اروميه و س��هم اس��تان های 
س��ه گانه ذی ربط برای تامين این حق آبه ها به عمل آمد. این حق آبه ها به تایيد و تصویب باالترین 
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مقام های ذی ربط رسيد و مقرر شد از سال آبی 91-90 به اجرا گذارده شود؛
- حفاظت و احيای تاالب های س��ولدوز، یادگارلو، گرده قيط، قوری گل، به عنوان پناهگاه هایی 
ب��رای تنوع زیس��تی، معرفی و ثبت ت��االب کانی برازان در فهرس��ت تاالب های مه��م بين المللی 
)کنوانس��يون رامس��ر( و تدوین برنامه های مدیریت برای تاالب های قره قش��الق و قوری گل. این 
فعاليت ه��ا با همکاری و مش��ارکت نزدیك گروه های ذی ربط، گروه های م��ردم نهاد و با حمایت 

سازمان های دولتی )به ویژه شرکت های آب منطقه ای( انجام گرفت؛
- عمليات شستش��و و نجات پرندگانی که در اثر ترس��يب نمك بر بدنش��ان زمين گير شده و در 

معرض نابودی بودند )به وسيله گروه های حفاظت محيط زیست(؛
- تامين آب و علوفه از طریق عمليات هوایی در جزایر دریاچه برای تامين نياز های حياتی گوزن 

زرد و قوچ ارمنی )به وسيله اداره کل حفاظت محيط زیست آذربایجان غربی(؛
- اقدامات آزمایشی برای بارور سازی ابرها در آذربایجان غربی و شرقی؛

- تالش برای مسدود سازی چاه های غير مجاز در حوضه های آبریز دریاچه اروميه؛
- تصویب توقف طرح های توس��عه منابع آب و احداث سدهای مخزنی در استان های آذربایجان 

شرقی و آذربایجان غربی ؛
- آگاهی رس��انی، آموزش و ظرفيت س��ازی برای ش��ناخت اهميت و حفاظت تاالب ها از طریق 
برگزاری کارگاه های آموزش��ی، جش��نواره، مراس��م و مس��ابقات محلی، چاپ و انتشار کتاب، لوح 

فشرده، بروشور های اطالع رسانی و تهيه ابزارهای تکميلی؛
- پش��تيبانی از تحقيقات علمی، مراکز دانش��گاهی و همایش ها و کنفرانس های علمی در مورد 

دریاچه اروميه؛
- تدوین و اجرای برنامه های بازدید از دریاچه اروميه برای مدیران رده باال و کارشناس��ان ارشد 

سازمان حفاظت محيط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نيرو. 
باالترین اولویت برای احيای دریاچه اروميه و پایدار س��ازی شرایط زیست بومی آن ها پشتيبانی 
و تضمين مقامات مس��ئول در سه استان ذی ربط برای تامين سهميه آب )حقابه( دریاچه و تالش 
برای تعميم ش��يوه های مدیریت آب در مزرعه برای کاهش مصارف آب و آالینده های کش��اورزی 

در سطح حوضه آبریز خواهد بود. 

)CIWP( 12-2- طرح حفاظت تاالب های ایران
ط��رح حفاظ��ت از تاالب هاي ای��ران پروژه ای بين المللي اس��ت که توس��ط س��ازمان حفاظت 
محيط زیس��ت به عن��وان مجری ملي، با حمای��ت برنامه عمران ملل متحد  UNDP و اس��تفاده از 
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تس��هيالت جهاني محيط زیست GEF ، به منظور پایدار س��ازی بوم سازگان های تاالبی در ایران 
اجرا می شود. این پروژه در سال 1384 آغاز شده و در پایان سال 1391 به سرانجام می رسد. هدف 
این پروژه بهبود مدیریت اکوسيستم های تاالب های ایرانی از طریق ایجاد و یا تقویت ظرفيت های 

محلی و ملی جهت اعمال روش های مشارکتی یکپارچه و مدیریت مبتنی بر اکوسيستم است.
 )CBD( رویکرد اکوسيستمی، چارچوب اصلی اقدامات و فعاليت ها در قالب معاهده تنوع زیستی
اس��ت و به عن��وان یك راهبرد برای مدیریت یکپارچه مناب��ع آب، زمين، و موجودات زنده تعریف 
می ش��ود ک��ه از حفاظت و بهره برداری پای��دار و عادالنه این منابع حمایت و پش��تيبانی می کند. 
مدیریت مبتنی بر اکوسيس��تم سبب بقای محيط زیست شده و بهره برداری خردمندانه از منابع را 
ميسر می سازد. این روش مردم و به ویژه جوامع محلی را به عنوان عوامل اصلی در مرکز اکوسيستم 
قرار داده و کار در مقياس اکوسيستم را - که در مورد تاالب ها معموالً حوضه آبریز است – مبنای 
برنامه ریزی ها و فعاليت ها قرار می دهد. در چنين سيستمی حفاظت از محيط زیست نه تنها برای 
نهادها و مس��ئوالن حفاظت محيط زیس��ت بلکه برای تمام سازمان ها و ذی نفعانی که از تاالب نفع 
ب��رده و یا از آن تأثير می پذیرند، یك وظيفه به ش��مار م��ی رود. از همين رو فعاليت های مدیریتی 
نيازمند مش��ارکت تمام ذی نفعان و جمعيت بومی اس��ت. نگرش ها در چنين سيس��تمی از حالت 
متداول باال به پایين )کنترل دولتی(، به حالت پایين به باال )مش��ارکت و همکاری بين بخش��ی( 
تغيير می کند و بدین شکل زمينه بسيار محکم و مناسبی را هم برای حفاظت محيط زیست و هم 

توسعه پایدار فراهم می کند.
ه��دف اصلی طرح حفاظ��ت از تاالب های ایران تقویت و پایدارس��ازی نظاِم حفاظت از مجموعه 
تاالب های حفاظت ش��ده ایران و افزایش کارایی آن به عنوان ابزاری برای حفاظت از تنوع زیستِی 
با اهميت جهانی بوده اس��ت. هدف پروژه حذف روش��مند یا کاهش قاب��ل توجه مخاطرات پيش 
روی تنوع زیس��تی با اهميت جهانی و پایدارس��ازی این تنوع در سه س��ایت نمونه، یعنی دریاچه 
اروميه، دریاچه پریش��ان و تاالب ش��ادگان بوده است. تجارب کسب شده در طول اجرای پروژه در 
این سایت ها برای بهبود نظام های مدیریت در دیگر تاالب های حفاظت شده کشور مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. فرض اساس��ی این روش بر این مبنا استوار است که اگر جوامع محلی، مدیران 
سازمان های دولتی و عموم مردم از ارزش ها و کارایی های تاالب آگاه باشند و اگر ذی نفعان بتوانند 
در تصميمات مدیریتی مربوط به تاالب مش��ارکت داش��ته باشند، می توانند در مدیریت و حفاظت 
از تاالب به ش��کل بهتر و موثرتری همکاری نمایند. بر اساس هدف اصلی فوق، اهداف اجرایی زیر 

تعریف شده اند:
- باال بردن سطح دانش تصميم گيرندگان و سطح آگاهی ذی نفعان در مورد تاالب ها؛
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- ایجاد و یا ارتقای ظرفيت گروه های ذی نفع )آموزش، تهيه ابزار و تجهيزات، تقویت مشارکت(؛
- ایجاد مکانيزم هایی برای مدیریت پایدار تاالب )کميته های بين بخش��ی، برنامه های مدیریتی 
در س��طح حوض��ه، تدوین قوانين و مقررات، نظارت و کنترل(. انتظ��ار می رود که با اجرای پروژه، 
ظرفيت مدیریت محلی تاالب ها افزایش یافته، همکاری بين بخش��ی برقرار ش��ده و نهادهای الزم 

برای مدیریت پایدار تاالب سازماندهی خواهد شد. 

12-3- دستاوردهای کلیدی حاصل از اجرای طرح حفاظت تاالب ها در دریاچه ارومیه
فعاليت های پروژه اعم از آماده سازی، هماهنگ سازی، آموزش، باال بردن سطح آگاهی، مطالعات 
و تحقيق��ات، برنامه ریزی و اجرا برای دریاچه اروميه از اولين مراحل پروژه آغاز گش��ته و تا پایان 
پروژه ادامه یافت. عالوه بر تش��کيل س��تاد ملی اجرایی و شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبخيز 
دریاچه اروميه برای پش��تيبانی از حفاظت و مدیریت دریاچه اروميه که پيش تر مورد اش��اره قرار 
گرفت )به 11-3 مراجعه شود( دیگر دستاوردهای کليدی طرح و دگرگونی های مهمی که انتظار 

می رود رخ دهد به شرح زیر هستند:
1- تدوی��ن برنام��ه مدیریت جامع حوض��ه آبخيز دریاچ��ه اروميه مبتنی بر رویک��رد مدیریت 
اکوسيس��تمی: اولين مرحله در اجرای پروژه باال بردن س��طح آگاهی در مورد روش اکوسيس��تم و 
آماده ش��دن برای تدوین یك برنامه مدیریتی یکپارچه با مشارکت و همکاری تمام ذی نفعان بود. 
کارگاه های مش��ورتی و آموزشی متعددی در تبریز، اروميه، نقده و مهاباد به منظور بحث در مورد 
مخاطرات و فرصت ها، توانایی ها و ضعف ها، خواسته ها و نيازهای مربوط به منابع تاالب، برگزار شد 
که طی آن ها تمام ذی نفعان در زمينه تعریف چش��م انداز و هدف اصلی مشترك برنامه مدیریتی 

دریاچه اروميه، به شرحی که در زیر آمده است به توافق رسيدند:
چش��م انداز: در یك افق 25 ساله، دریاچه اروميه در شرایطی خواهد بود که آب کافی برای 
پایدار س��ازی مناظر جذاب و تنوع زیس��تی غنی خود را خواهد داشت و منطقه ای خواهد بود 
ک��ه در آن مردم و جوامع محلی می توانند از منابع به ش��کل خردمندان��ه بهره برداری کنند و 

بين س��ازمان های مس��ئول اس��تانی نيز همکاری موثری برقرار اس��ت. 
ه��دف: برقراری یك نظام مدیریتی مبتنی بر اکوسيس��تم برای دریاچه و تاالب های اقماری 
آن در چارچوب مفاهيم توسعه پایدار و با حضور موثر تمام ذی نفعان و از جمله جوامع محلی. 
همانطور که اش��اره ش��د، هم اکنون »س��تاد اج��رای مدیریت حوضه آبخي��ز دریاچه اروميه« 
متش��کل از وزیران جهاد کش��اورزی، نيرو، صنایع و معادن و رئيس س��ازمان محيط زیست بر 
روند انجام فعاليت ها در جهت حفاظت و نگهداری دریاچه نظارت می نماید و جریان پيش��رفت 
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کارهای از پيش برنامه ریزی ش��ده برای مدیریت آن را پيگيری می کند. اس��تانداران هر س��ه 
اس��تان مرتبط با دریاچه اروميه شوراهای استانی را برای مدیریت دریاچه سازماندهی کرده اند 
و هر اس��تان نيز کميته مدیریت محلی )اس��تانی( خود را دارد که حفظ دریاچه و ویژگی های 
اکولوژیکی آن دغدغه مش��ترك آن ها اس��ت. توافق سه استان و همچنين وزارت نيرو )معاونت 
آب( بر س��ر حق آبه دریاچه و س��هم هر اس��تان در آب رس��انی به دریاچه به منظور حفاظت و 

پایداری خصوصيات اکولوژی آن خود یك دس��تاورد بس��يار بزرگ برای پروژه اس��ت. 

جدول 1-12- سهم هریک از استانهای سه گانه برای تامین اب دریاچه )حجام بر حسب میلیون متر مکعب در سال(

سهمیه برای تامین نیاز دریاچهمنابع بالقوه آباستانها

1360270آذربایجان شرقی

39821870آذربایجان غربی

1583960کردستان

69253100جمع

 در کنار تدوین برنامه مدیریتی، یك برنامه پایش و نظارت نيز تدوین شده است که شيوه و دستورالعمل 
انج��ام پایش و ارزیاب��ی عملکردهای مدیریتی دریاچ��ه اروميه را تبيين می کن��د. اداره کل حفاظت 

محيط زیست اروميه عهده دار اجرای برنامه پایش و نظارت ساالنه و انجام ارزیابی ها شده است. 
 برنامه مدیریت اکوسيس��تمی دریاچه اروميه در سال 1389 به تصویب مقامات مسئول رسيد و 

یك سازماندهی ویژه برای پشتيبانی از اجرای آن به عمل آمد )به 11- 3 مراجعه شود(.
2- طبقه بندی زیس��تگاه و ناحيه بندی دریاچه: با استفاده از روش MedWet نقشه طبقه بندی 
زیستگاه های دریاچه تهيه شده است. همچنين با همکاری با جوامع محلی و از طریق کارگاه های 
مشورتی، نقشه های ناحيه بندی)Zoning(  تاالب به منظور حفاظت از نواحی حساس اکولوژیکی و 
شناس��ایی بخش هایی که در آن فعاليت های مشخص انسانی مجاز بوده و مردم می توانند از منابع 

بهره برداری کنند ترسيم شده  است.
3- عالم��ت گذاری مرزه��ای دریاچه اروميه: ب��ه منظور حل اختالفات موج��ود و جلوگيری از 
مش��اجره های آتی بر س��ر مرزه��ای دریاچه، برنامه ای برای مش��خص کردن مرزه��ای دریاچه و 

عالمت گذاری آن تهيه و اجرا شده است.
4- تدوی��ن برنام��ه پایش دریاچ��ه اروميه: پای��ش تغييرات در ش��رایط اکولوژیک��ی دریاچه و 
بهره برداری هایی که از آن صورت می گيرد از ضروریات مدیریت مبتنی بر اکوسيستم است. از این 
رو یك برنامه پایش برای دریاچه اروميه تدوین و دس��تورالعمل هایی اجرایی برای آن تهيه ش��ده 



دریاچه ارومیـه
تشریـح شـرایط پایـه محیـط زیستـی

105

است. اولين گزارش پایش نيز، هرچند نه به صورت کامل، برای سال 1389 تهيه شد.
5- آگاهی رس��انی عمومی: فعاليت های زیادی با مش��ارکت جوامع محلی ب��ه منظور باال بردن 
س��طح آگاهی عمومی در ارتباط با ارزش ها و عملکرده��ای دریاچه اروميه و تاالب ها انجام گرفته 
است. خبر رسانی های متعددی در ارتباط با دریاچه از طریق رسانه های جمعی )رادیو و تلویزیون 
و روزنامه ها( صورت گرفته اس��ت. برنامه های آگاه سازی عمومی به منظور افزایش و به روز رسانی 

آگاهی از شرایط دریاچه ادامه خواهد داشت.
6- برنامه ریزی راهبردی برای توس��عه اکوتوریس��م: چندین کارگاه مش��ورتی محلی برای بحث 
در زمينه توس��عه اکوتوریس��م برای تاالب کانی برازان برگزار شده است که در آن ذی نفعان از این 
برنامه به عنوان یك منبع بالقوه و مناسب برای امرار معاش عده قابل مالحظه ای از جامعه محلی 

استقبال کرده اند.
7- تدوین برنامه مدیریت برای تاالب های قوری گل و قره قشالق: تاالب قوری گل ثبت شده در 
فهرست تاالب های مهم بين المللی )رامسر( در جنوب شرق تبریز در آذربایجان شرقی قرار دارد و 
ب��ه دليل بهره برداری ناپای��دار از منابع آب و اراضی پيرامون تاالب با محدودیت های مختلف روبرو 
اس��ت. همچنين تاالب و منطقه شکار ممنوع قره قش��الق  در جنوب دریاچه و بين رودخانه های 
زرینه رود و صوفی چای قراردارد و از اهميت زیادی برخوردار اس��ت. با پش��تيبانی طرح حفاظت 
از تاالب های ایران و اداره کل حفاظت محيط زیس��ت استان آذربایجان شرقی و همکاری نهادهای 
دولت��ی مرتب��ط با تاالب و نيز مش��ارکت فعال جوامع محلی، روش مش��ارکتی برای شناس��ایی و 
تحلي��ل نقاط ق��وت و ضعف و نيز فرصت ها و تهدیدهای موجود ب��رای بقا و عملکرد این تاالب ها 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت و برنامه مدیریت برای آن ها تدوین شد. در تدوین این برنامه ها، 
گروه های ذی ربط بر روی چشم انداز آینده تاالب، اهداف مدیریت و برنامه های اقدام بحث و تبادل 

نظر کرده و به تفاهم رسيدند. 
8- تحقيقات و مطالعات انجام شده: در چارچوب طرح حفاظت تاالب ها، مطالعات و پژوهش های 

متعددی انجام گرفته است از جمله:
- انجام یك مطالعه برای شناسایی شرایط پایه محيط زیستی بر روی تاالب قره قشالق؛

- ارزیابی روند تخریب تاالب یادگارلو؛
- بررس��ی تغييرات مکانی – زمانی شوری خاك دشت اروميه با روش انتروپی حداکثر اریب و 

تاثير آن بر کشاورزی در منطقه
- مستند سازی و تحليل روند تغييرات اکولوژیکی در دریاچه اروميه در یك دوره زمانی 40 ساله

- مطالعات امکان س��نجی ایجاد معيش��ت پایدار در روس��تاهای پيرامون منطقه شکار ممنوع 
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تاالب قره قشالق
- ارزیابی زیس��ت محيطی روستای یوس��ف کندی در مجاورت تاالب قوری گل در آذربایجان 

شرقی بر اساس مفاهيم توسعه روستای سازگار با محيط زیست
- انج��ام مطالعه بر روی تغييرات آب و هوا و مدیریت خشکس��الی درون حوضه آبریز دریاچه 

اروميه.
9- برنامه ریزی برای مدیریت ریس��ك خشکس��الی: با توجه به اینکه خشکس��الی و پی آمدهای 
ناشی از آن به عنوان یکی از محدودیت های اصلی در مدیریت حوضه آبریز و دریاچه اروميه مطرح 
اس��ت، طرح حفاظت از تاالب های ایران در س��ال 1389 پروژه ای را برای بررسی و تدوین برنامه 
مدیریت ریس��ك خشکسالی حوضه آبریز دریاچه اروميه تعریف کرده و به اجرا گذارد. اهداف این 

پروژه عبارت بودند از:
- ارزیابی الگوهای زمانی و مکانی وقوع خشکسالی در حوضه دریاچه اروميه؛

- بررسی و تدوین متدولوژی مناسب برای پایش خشکسالی؛
- معرفی انواع خشکس��الی ها و ش��يوه های مقابله با آن برای کاهش خسارات خشکسالی و 

تامين آب مورد نياز دریاچه؛
- سازماندهی روش های مدیریت مخاطرات خشکسالی.

این مطالعات طی دو سال با همکاری پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربيت مدرس و در چارچوب 
یك رویکرد مشارکتی و با استفاده از نظرات و تجربه های نهادهای مرتبط با مدیریت بخش های آب و 
کشاورزی حوضه آبخيز دریاچه اروميه انجام گرفت و طی آن تحليل جامعی از روند تحوالت اقليمی و 
هيدرولوژیکی در حوضه آبریز دریاچه اروميه به عمل آمد و در پی آن برنامه مدیریت ریسك خشکسالی 
تدوین شد. نتایج مطالعات که در 10 جلد گزارش به شرح زیر مدون شد همراه با برنامه مدیریت ریسك 
خشکسالی در کارگروه تخصصی مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی شورای منطقه ای مدیریت حوضه 

آبریز دریاچه اروميه بررسی و به تصویب رسيد.
- جلد 1: مطالعات پایه

- جلد 2: نتایج و جمع بندی کارگاه بين المللی تدوین روش شناسی برنامه مدیریت ریسك 
خشکسالی حوضه ابخيز دریاچه اروميه

- جلد 3: بررسی روند متغيرهای هواشناسی و هيدرولوژیکی در حوضه 
- جلد 4: سوابق و رفتار خشکسالی ها در حوضه آبخيز دریاچه اروميه

- جلد 5: ساختار سازماندهی مدیریت ریسك خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه
- جلد 6: نظام پایش خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه
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- جلد 7: مبانی مدل تخصيص آب کشاورزی در شرایط خشکسالی
- جلد 8: گزارش کشاورزی و تخصيص آب برای کشاورزی در شرایط خشکسالی

- جلد 9: مدل تخصيص آب برای حوضه دریاچه اروميه و ارزیابی وضعيت استان ها و دریاچه 
تحت اجرای برنامه مدیریت ریسك خشکسالی 

- جلد 10: مولفه های اجرایی برنامه مدیریت ریسك خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه
در برنامه مدیریت ریسك خشکسالی، دو سناریو با انتخاب های مختلف پيشنهاد شده است که به 
کمك آن ها برنامه ریزان در هر استانی قادر خواهند بود متناسب با شرایط خشکسالی، حجم مناسبی 
از آب را برای تامين نيازهای مختلف تخصيص بدهند. در هر دو سناریو و در شرایط خشکسالی های 
متع��ارف، عالوه بر تامين نياز آب برای همه مصارف مختلف مورد نظر )مصارف ش��هری و خانگی، 
صنعتی و کشاورزی( ، سهميه هر استان برای تامين آب مورد نياز دریاچه مد نظر بوده است. اما در 
شرایط سخت تر و خشکسالی شدیدتر اولویت اول برای تامين نيازهای کشاورزی، باغات است. در هر 
شرایطی اعم از خشکسالی های متعارف یا شدید، باالترین اولویت به تامين نيازهای شهری و خانگی 
و آب مشروب مردم داده شده است. نتيجه مطالعه به درستی نشان داده است که راه حل اصلی برای 
مقابله با کمبود آب در شرایط خشکسالی بهسازی روش های آبياری محصوالت کشاورزی است که 
از طریق افزایش راندمان آبياری، انتخاب الگوهای کشت متناسب با منابع آب در دسترس و نهایتا 

استفاده از روش های کم آبياری است.  
10- مدیریت آب و توسعه کشاورزی پایدار: بزرگ ترین مصرف کننده آب در حوضه آبخيز، بخش 
کش��اورزی است و این مصارف رقابت ش��دیدی با تامين نيازهای آب دریاچه دارند. مطالعات نشان 
داده اند که پتانس��يل قابل توجهی برای افزایش بازدهی کاربرد آب در س��طح مزارع وجود دارد که 
می تواند بدون اینکه در توليدات کشاورزی و درآمد کشاورزان اختاللی ایجاد کند، باعث صرفه جویی 
در مصرف آب برای احيا و بقای دریاچه ش��ود. اس��تفاده از این ظرفيت حتی می تواند به آس��انی 

جایگزین احداث سدهای مخزنی جدید برای توليد منابع جدید تامين آب شود. 
11- از سوی دیگر بخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی رها سازی مواد آالینده )کودهای شيميایی 
و سموم حفظ نباتات( به محيط زیست نيز هست که به شدت بر شرایط محيطی تاالب ها اثر گذارده 
و عملکردهای آن ها را کاهش می دهد. مصرف آب و نيز مواد شيميایی در کشاورزی از موضوعاتی 
هستند که به شرایط فيزیکی مزرعه، سطح دانش فنی کشاورزان بستگی دارد و می-توان با استفاده 
از ابزارهای تحقيقاتی و روش های ترویجی – آموزش��ی بر آن ها اثر گذارد. از این رو دو برنامه برای 
ایجاد دو مزرعه نمایشی )یکی در روستای گل در مجاورت تاالب درگه سنگی در آذربایجان غربی و 
دیگر در روستای یوسف آباد در مجاورت تاالب قوری گل در آذربایجان شرقی( برای انجام تحقيقات 
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و همزمان با آن آموزش کشاورزان محلی در مورد راه هایی که می تواند منجر به بهينه سازی مصرف 
آب و مواد ش��يميایی در س��طح مزرعه و اس��تفاده از روش های پایدار کشاورزی گردد، با مشارکت 
س��ازمان های استانی جهاد کشاورزی طراحی و اجرا شد. نتایج به دست آمده تایيد کننده ظرفيت 
قابل مالحظه برای کاهش مصرف آب و کود و س��موم ش��يميایي و هم زمان افزایش عملکرد توليد 
محصوالت در مزارع نمونه بود. به نظر مي رسد با توجه به شرایط دریاچه اروميه، توسعه کشاورزي 
پایدار یکي از بهترین راهکارهاي کاهش رقابت مصرف آب بين بخش کش��اورزي و محيط زیس��ت 
باش��د. ب��ا این حال این راهکار در صورتي به ارتقای مدیری��ت تاالب ها کمك خواهد کرد که صرفه 
جویي آب حاصل از اجراي توسعه کشاورزي پایدار، صرف توسعه اراضي کشاورزي و ایجاد مصارف 
جدید در حوضه هاي آبي نشود و برای بهسازی شرایط محيطی دریاچه و تاالب ها به محيط زیست 

اختصاص یابد. 

12-4- نگاه به آینده
ش��کی نيس��ت که طرح حفاظت تاالب های ایران تغيير قابل توجهی را در نگرش ها و روش های 
مدیریت دریاچه اروميه باعث شده است. پيش از این پروژه، مدیریت دریاچه تنها بر عهده سازمان 
حفاظت محيط زیست بود و تنش های زیادی بين ذی نفعان وجود داشت. اما امروز، هدف مشترك 
پذیرفته ش��ده ای برای مدیریت دریاچه وجود دارد و تمام ذی نفعان در حال همکاری برای نيل به 

این هدف هستند. 
طرح حفاظت از تاالب های ایران در پایان س��ال 1391 به پایان خواهد رس��يد و چالش اصلی، 
حصول اطمينان از پایداری دراز مدت رویکردهای تغيير یافته در جهت پایدار سازی تنوع زیستی 

دریاچه اروميه و تاالب های اقماری آن و امرار معاش و بهره برداری توسط مردم محلی است.
پایداری رویکردهای مدیریتی اکوسيستمی دریاچه اروميه و تاالب ها در گرو چند اقدام اساسی 
و از جمله تقویت نهادهای مدیریتی، توسعه مشارکت مردم محلی، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد 

منابع معيشت جایگزین برای جوامع ساکن در پيرامون تاالب ها است. 
س��ازمان های دولتی مسئول باید بيش از هر چيز انگيزه های موجود برای همگرایی  و مشارکت 
گروه های ذیربط در مدیریت تاالب ها را تقویت نموده و به گسترش آن کمك کنند و عالوه برآن 
به ش��يوه موثری از نهادهای مدیریتی محلی پشتيبانی کرده و نيازهای اداری، حقوقی، تجهيزاتی، 
فنی و آموزشی آن ها را تامين کنند و برنامه های الزم برای ارتقای روش های مدیریت آب و مواد 
شيميایی در مزرعه را که منجر به صرفه جویی در مصرف این نهاده ها می شود را به اجرا گذارند. 
نهادهای محلی نيز باید از مس��ير توس��عه مش��ارکت مردم محلی نقش، مس��ئوليت و اختيارات 
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جوامع محلی را در مدیریت و حفاظت تاالب ها ارتقا دهند. 
باال بردن س��طح آگاهی عمومی )همه عوامل ذیربط( نسبت به اهميت حياتی و اولویت حفاظت 
از محيط های تاالبی و ارائه آموزش های مختلف که بتواند به شکل موثر به حفاظت و پایدار سازی 
این منابع کمك کند نيز از ابزارهایی اس��ت که باید با ش��يوه ها و در مقياس مناس��ب بکار گرفته 
ش��ود. بطور ویژه، آموزش های الزم در س��طح نوجوانان و جوانان باید در مواد آموزشی در سطوح 

ابتدایی و متوسطه گنجانده شود.
بخش عمده آسيب هایی که به تاالب ها وارد می شود ناشی از بهره برداری های نامتعادل و بيش 
از ظرفيت تاالب ها اس��ت که عمدتا به وسيله مردم محلی صورت می گيرد که برای معاش روزانه 
به تاالب وابسته هستند. با ظرفيت ها و قابليت های متنوعی که تاالب ها دارند، ایجاد منابع جدید 
برای معيش��ت جوامع محلی می تواند دامنه و ش��دت آسيب ها را کاهش داده و پایداری بيشتری 

برای حفاظت و بقای آنها به وجود آورد.        
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13- کمبود اطالعات
با در نظر گرفتن مدیریت مبتنی بر اکوسيس��تم بر دریاچه اروميه، دسترس��ی به اطالعات زیر به 

اجرای بهتر برنامه مدیریت کمك خواهد کرد:
- ویژگی های اکولوژیکی رودخانه های بزرگ درون حوضه آبریز؛ 

- برنامه های تفصيلی برای طرح های توسعه آب و کشاورزی و آثار آن ها بر سهم آب دریاچه؛
- بررسی اثرات ناشی از کم آب شدن و یا خشك شدن دریاچه بر محيط زیست منطقه؛

- اطالع��ات تفصيل��ی از ویژگی های اکولوژیکی و اقتصادی تاالب ه��ای اقماری که فاقد این نوع 
اطالعات هستند؛

- مطالعات دقيق بر روی تاالب های اقماری با تاکيد بر نقش و استعدادهای این تاالب ها در امرار 
معاش مردم محلی.
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