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 تقدیر و تشکر :

ساازمانااي جاااد كشااورزي       در این جا الزم مي دانم از تک تک مدیران و كارشناسان

سه استان كردستان  شركت هاي ساامي آب منطقه اي   ادارات كل حفاظت محيط زیست 

  آذربایجان شرقي و آذربایجان غربي كه در تايه گزارش پایش دریاچه اروميه یاري نموده 

عزیزاني كاه در تاياه ایان    همچنين تشکر ویژه مي شود از ر و قدرداني نمایم . اند تشک

 .گزارش فعاليت بيشتري داشته و اینجانب را یاري نمودند 

 حسن عباس نژاد مدیر كل حفاظت محيط زیست آذربایجان غربي ماندس  -

اداره كال حفاظات محايط زیسات     حميد رعناقد معاون محيط طبيعاي  ماندس  -

 يآذربایجان غرب

ماندس رامين سلمان زاده كارشناس مسئول حيات وحش و آبزیان كال حفاظات    -

 محيط زیست آذربایجان غربي

دكتر عليرضا قریشي هماهنگ كننده طرح حفاظت از تاالبااي ایران در آذربایجان  -

 غربي 

ایراا  در  ماندس اميد بنابي كارشناس دفتر اساتاني طارح حفاظات از تاالباااي      -

 آذربایجا  غابی 

آذربایجاان  دس نجفي  هماهنگ كننده طرح حفاظات از تاالباااي ایاران در    مان -

 شرقي
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 مقدمه : 

درياچه اروميه با  داشتن آب شور، بزرگترين درياچه ايران و بيستمين درياچه جهان می باشد که به دليل  ويژگيهای 

ران است. اين درياچه دارای دو طبيعی و اکولوژيکی منحصر بفرد ، از مهمترين و با ارزش ترين اکوسيستم های اي

نوع اکوسيستم آبی و خشکی می باشد که اکوسيستم آبی ،  شامل آب شور درياچه و اراضی باتالقی حاشيه آن 

جزيره بوده که بزرگترين آنها به ترتيب کبودان ) قويون داغی ( ، اشک ، اسپير  201است و اکوسيستم خشکی شامل 

 همراه تاالبهای حاشيه از مهمترين مکانهای پذيرای پرندگان مهاجرمی باشد .  و آرزو می باشند. اين درياچه به

به عنوان پارک ملی درياچه اروميه  2433تحت عنوان منطقه حفاظت شده  و در سال  2431در سال  اروميه درياچه

ههای ) انسان و کره مسکون ( جزو يکی از ذخيره گا MABارتقا يافته است . همچنين بر اساس مصوبات 

 زيستکره در سطح جهان و يکی از تاالبهای ثبت شده در کنوانسيون رامسر می باشد .  

کيلومتر مربع در ناحيه کوهستانی شمال غربی ايران و بين استان های  31000حوضه آبريز درياچه اروميه با وسعت 

آبريز بسته واقع شده است آذربايجان غربی، شرقی و کردستان واقع شده است. اين درياچه در ميان يک حوضه 

که  کليه آب های سطحی و زيرزمينی از مناطق پيرامون به سمت درياچه سرريز می شوند. موقعيت خاص بطوری

حوضه از لحاظ زمين شناسی، ميزان تبخير باال و تجمع مداوم امالح در آن، منجر به تبديل درياچه به يک درياچه 

توسط تعدادی تاالب های اقماری آب شيرين احاطه شده است. مجموعه العاده شور شده است. اين درياچه فوق

 2120اين تاالبها يک منطقه مهم اکولوژيک در اطراف درياچه بوجود آورده است. اين حوضه آبريز در ارتفاعی بين 

يع اطراف متر باالتر از سطح دريا قرار گرفته است که  پَست ترين نقطه آن درياچه اروميه و دشت های وس 4100تا 

 آن می باشد.

در وضعيت فعلی درياچه مربوط به کاهش شديد بارندگی در بيش وامل ها نشان می دهد مهم ترين ع نتيجه بررسی

افزاش نسبی دما در حوضه آبخيز ، افزايش ميزان تبخير از سطح درياچه و احداث و بهره  ،يک دهه گذشته  از

بروز اين عوامل نهايتاً منجر به ايين آبياری اراضی کشاورزی می باشد که راندمان بسيار پبرداری از سازه های آبی و 

شده است . ادامه روند کاهش سطح تراز آب درياچه و برجای پيامدهای منفی و نگران کننده در درياچه اروميه 

، مردم و ماندن اراضی شوره زار و احتمال تاثير آن بر وضعيت اجتماعی واقتصادی و زيست محيطی جوامع منطقه 

بعنوان دستگاه اجرايی ملی با همکاری طرح سازمان حفاظت محيط زيست است . مسئولين را بشدت نگران نموده 

زيست جهانی و دفتر توسعه ملل متحد و با حضور حفاظت از تاالبهای ايران و حمايت  صندوق تسهيالت محيط

ضعيت درياچه در سطح استانها و در سطح ملی اقدام شناسان و مديران کليه دستگاههای اجرايی تاثير گذار بر ورکا

به تهيه برنامه مديريت جامع درياچه اروميه نموده است که در صورت اجرای اين برنامه و پايبندی ارگانها به اجرای 

آن می توان اميدوار بود که وضعيت درياچه اروميه در دراز مدت به شرايط طبيعی باز گردد . برای نيل به اين هدف 

الزم است وضعيت درياچه و فعاليت های تاثير گذار حوضه آبريز بر درياچه اروميه طبق يک برنامه مرتب بررسی و 
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بطور دقيق رصد و همينطور وضعيت درياچه اروميه  مديريت جامع شود تا بتوان نقاط قوت و ضعيف برنامه  پايش

 نمود . 

 

 جمع بندی اجرایی :

طرح حفاظت از تاالبهای ايران به دبيرخانه دائمی شورای منطقه ای مديريت از دفتر  پايش گزارشاوليه فرمت 

 آذربايجان غربی ( به عنوان متولی تهيه گزارش ارسال گرديد .درياچه اروميه ) اداره کل حفاظت محيط زيست 

 ، به سازمان های آب منطقه ای ، سازمان های جهاد کشاورزی ، ادارات کل حفاظت محيط زيست مذکورفرمت 

و ادارات کل ميراث فرهنگی سه استان کردستان ، آذربايجان شرقی و آذربايجان استانداری  معاونت های عمرانی

به  رسيدهانجام پذيرفت و اطالعات حضوری و مکاتبات مجدد غربی ارسال گرديد . پی گيريهای الزم بصورت 

  ماده گرديد .آاوليه جمع بندی و گزارش دبيرخانه توسط کارشناسان 

ادارات مربوطه و همچنين دفتر طرح ملی حفاطت از تاالبهای ايران جهت اظهار  ،گزارش اوليه به تمامی سازمانها 

. اظهار نظر های ارسال شده به دبيرخانه در گزارش لحاظ گرديد و در  نظر و رفع نواقص مجدداً ارسال گرديد

 نهايت گزارش نهايی پايش آماده گرديد . 
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 9833ماهواره اي دریاچه اروميه در سال تصویر 

 چسبيدن جزایر به همدیگر و خشک شدن بيشتر بخش جنوبي به وضوح مشخص مي باشد.
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 معرفی : -9

  اهداف  -

هدف نهرايی اابر    دیده شده است . ساله  52سند مدیایت جامع دریاچه ارومیه یك چشم انداز در 

ا  آب کافی باای پایدار سازی  چشم انداز  زیبرا و تنرو    ساله ، دریاچه ای ب 52چشم انداز  درتوجه 

باداری خادمندانه می کنند  زیستی غنی که مادم و جوامع محلی از ظافیتهای حوضه آبایز آ  بهاه

و آگاهانه در حفاظت پایدار آ  کوشا هسرتند و دریاچره بسرتای براای ت ویرت توامر  و گسرتاش        

 نهای ذیابط است. همکاریهای سازنده میا  نهادها در استا

باای رسرید  بره هردف نهرايی     در بانامه جامع مدیایت دریاچه ارومیه بانامه ها و اادامات مختلفی 

توایف شده است که با اجاای آنها می توا  امیدوار بود که در دراز مدت به چشم انداز توایف شرده  

موار کند بانامه پایش می باشرد  باسیم . اما باید توجه نمود آنچه مسیا راه را می تواند به درستی ه

پایش انحام گافته نکات ضوف و اوت بانامه مدیایت را مشخص می کند تا باای رسید  بره هردف   

 بیشتای حاکت نمود . نهايی با دات 

 

 :تاریخچه مدیریت حوضه آبخیز دریاچه و اجرای طرح حفاظت از تاالبهای ایران  -

زیسرت بونروا    مشرتا  بریس سرازما  حفاظرت محریط     طاح حفاظت از تاالبهای ایاا  با همکاری 

-های دولتی ذیابط(، صرندو  تسرهی ت محریط   دستگاه اجاایی ملی )به نمایندگی از کلیه دستگاه

موافی ساز و کار مناسب حذف یرا  "زیست جهانی و دفتا توسوه مل  متحد فوالیت خود را با هدف 

سراله   7مری دی براای یرك دوره     5002 از سال "کاهش تهدیدات و پایداری اکوسیستمهای تاالبی

 آغاز نموده است. 

های عنوا  یکی از سایت های نمونه طاح  حفاظت از تاالبهای ااماری آ  بهدریاچه ارومیه و تاالب

است. هدف ایس طراح،  انتخاب شده  ( UNDP/GEF)با مشارکت بانامه عماا  سازما  مل   ایاا 

شرده از طایرا اسرت اار مردیایت     نط ره تراالبی حفاظرت   روی ایرس م ی پیشکاهش تهدیدات عمده

علرت  اکوسیستمی، با استفاده از یك بانامه جامع مدیایتی است.دریاچه ارومیه طی دهه گذشته بره 

هرای  کاهش شدید سطح آب و افزایش شوری، با شاایطی بحاانی مواجه بوده است. بسیاری از تاالب

های زیابنايی ، تغییا کاربای زمیس، آلرودگی و کراهش   ااماری اطااف دریاچه نیز در اثا اجاای طاح

اند. ایس مشک ت، تنو  زیسرتی ایرس مجموعره تراالبی  را کره از      های ورودی آب آسیب دیدهجایا 
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اهمیت بیس المللی باخوردار بوده و باای جوامع محلی فوايد متوددی دیگای را نیز فااهم میکنرد  ،  

 کنند.تهدید می

از دو اسمت تشکی  گادیرده اسرتد در وهلره    تهیه شده باای دریاچه ارومیه  یتیبانامه جامع مدیا 

های وااع در حوضه و مهمترایس نهادهرای ملری    اول راهبادهای کلی مورد توافا مااجع ارشد استا 

نظا گافتس نیازهای جوامع محلی و سازمانهای غیادولتی تردویس گادیرده و در ماحلره     ذیابط با در

های عم  مورد نیاز باای تح ا اهداف و راهبادها برا  راهبادی و فهاست بانامه گذاریهای دوم هدف

 توییس مسئولیت اجاایی تشایح گادیده است.

 

 

 پیش زمینه برنامه مدیریتی  شامل اهداف و فعالیت ها  -

بانامه چهارم توسوه ، تدویس و اجراای یرك بانامره مردیایتی براای دریاچره        77طبا بند الف ماده 

 از اولویت باالیی باخوردار است. در ایس بند آمده است کهد ارومیه

ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به ماحله اجاا بانامه مدیایت زیست بومی در زیست بومهای حساس به "

هرای  ریزی، وزارتخانره آید. سازما  حفاظت محیط زیست با همکاری سازما  مدیایت و بانامهدر می

 " س نامه اجاايی ایس ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیاا  می رسانند.نیاو و جهاد کشاورزی، آيی

براداری پایردار از   بناباایس، هدف از اادامات فولی تدویس یك استااتژی کلری براای حفاظرت و بهراه    

دریاچه ارومیه است که به تصویب م امات تااز اول استانی و م امات بلندپایه ذکا شده در بند الرف  

یز خواهد رسید. سپس ایس استااتژی از طایا یك بانامه عملی که ااردامات هایرك از   ماده مذکور ن

نماید، اجاا خواهد شد. ایس دو سند در کنار یکدیگا طراح  های ذیابط را به تفصی  مشخص میگاوه

 مدیایت جامع دریاچه ارومیه را تشکی  خواهند داد. 

مشرتا  و رویکرادی براای مردیایت پایردار      انداز بلندمدت هدف از ایس استااتژی توایف یك چشم

طور اخص ایرس اسرتااتژی در نظرا دارد    دریاچه ارومیه و استفاده ازاکوسیستم ارزشمند آ  است. به

-استفاده خادمندانه از منابع تاالبی را در بیس جوامع محلی گستاش داده و با ارت اء مشرارکت بریس  

هی  نماید، و آگاهی عمرومی درمرورد اهمیرت    استانی، رسید  به اهداف مشتا  را تسبخشی و بیس

 دریاچه ارومیه را باال بباد.
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 :معرفی اجمالی برنامه پایش   -

میزا  موف یت در مدیایت مناطا بخصوص تاالبها را بانامه پایش توییس می نماید. در شراايط ایرده   

هرای پرایش اط عرات    آل بانامه پایش بانامه ایست منسجم و همه سو نگا که با استفاده از پاوتک  

جداگانه در خصوص شاخص های مورد نظا در طاح مدیایت در اختیار متخصصیس و الزم را بصورت 

مدیاا  تصمیم گیا و سایا ذینفوا  )از جمله جاموه محلری( مری گرذارد. لرذا ایرس پاوتکر  هرا برا         

 مشارکت ذینفوا  تدویس شده و به اجاا گذاشته خواهند شد. 

تاالب مورد نظا می بایست نیازهای اط عاتی مدیاا  تصرمیم گیرا ترامیس     پس باای مدیایت موفا

شود. اط عات بایستی به شکلی در اختیار مدیاا  ااار گیاد که سرودمند باشرد. بطرور  م رال ایرس      

 اط عات باید ماتبا به روز شوند. 

 در نتیجه بانامه پایش دریاچه ارومیه باید اجزای زیا را داشته باشدد

 یش زیستی الف( پا

بانامه پایش باید با ویژگیهای تنو  زیستی در سطح اکوسیستم )رودخانه ها و تاالبهای ااماری( و 

 در سطح گونه )ف مینگو ها و پلیکا  ها، گوز  زرد و اوچ و میش و آرتمیا( تماکز کند. 

مینه رود و رودخانه های اصلی که باید باای تنو  زیستی پایش شوند عبارتند ازد زرینه رود، سی

 آجی چای. سایا رودخانه ها در صورت لزوم ممکس است اضافه شوند )نظیا گدار، مهاباد، شها چای(.

تاالبهای ااماری هدف که باید به طور منظم پایش شوند عبارتند ازد کانی باازا ، ااه اش   )ها دو( 

 بابا علی، سیاا  گولی.و اوری گول. در صورت لزوم سایا تاالبهای ااماری نظیا سولدوز، اوپی 

گوز  زرد باید تنها در جزایا اشك و اسپیا پایش شوند در حالیکه اوچ و میش باید در جزیاه اویو  

داغی پایش شود. ف مینگو و پلیکا  ممکس است در تاالبهای ااماری و همچنیس در جزایرا دریاچره   

ر و مهمترایس منط ره تغذیره اراه     ارومیه پایش شوند. سایت عمده زادآوری پلیکانها جزایا دواروزال 

اش   و سایا تاالبهای ااماری مجاور هستند. پایش آرتمیا باید در ایستگاههای نمونه تویریس شرده   

 در دریاچه )موجود( و مصبهای رودخانه ها )باید توییس شوند( صورت گیاد. 

الد آخرا تابسرتا  و   پایش باید به صورت فصلی باای تمامی پارامتاها بجز پستاندارا  )دو برار در سر  

 آخا زمستا (  و به صورت ساالنه باای تاالبهای ااماری انجام شود. 

اداره ک  محیط زیست آذربایجا  غابی )دفتا پار  ملی( به طور مست یم مسئول پایش گوز  زرد، 

اوچ و میش، ف مینگو و پلیکا  خواهد بود. ادارات کر  محریط زیسرت آذربایجرا  غابری و شراای       

دخانه ها و تاالبهای ااماری در استانهای خود خواهند بود. ماکز تح ی ات آرتمیا مسرئول  مسئول رو

 پایش آرتمیا خواهد بود. 
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گزارش ها یك از ویژگیهای تنو  زیستی باید بصرورت مناسرب  پرس از پایرا  پرایش تهیره شرود.        

عات به طور سراالنه  رودخانه ها، تاالبهای ااماری و آرتمیا به صورت فصلی پایش می شوند ولی اط 

گزارش خواهند شد. دو گزارش در مورد پستاندارا  آماده خواهد شدد یك گرزارش میرا  دوره ای و   

 یك گزارش نهایی. در مورد ف مینگو و پلیکا  نیز روند به همیس گونه خواهد بود. 

ه به طور کلی دفتا پار  ملی )تحت نظرارت اداره محریط زیسرت آذربایجرا  غابری( مسرئول تهیر       

گزارشات جامع ساالنه در مورد وضویت تنو  زیستی در دریاچه ارومیه و تاالبهای ااماری آ  خواهد 

بود. ایس اما نیازمند همکاری نزدیك استانی می باشد چاا که بخشی از داده ها )تاالبهرای اامراری(   

یط زیسرت  توسط آذربایجا  شاای گادآوری خواهد شد. یك گزارش آنالیز با مشارکت اداره ک  مح

سال یکبرار تهیره خواهرد     2آذربایجا  شاای و غابی و با حمایت سازما  حفاظت محیط زیست ها 

 شد تا ورودی های بانامه جامع مدیایتی را فااهم کند. 

داده های پایش باید در پایگاه داده اداره ک  حفاظت محیط زیست آذربایجا  غابی به عنروا  نهراد   

ی دریاچه ارومیه بایگانی شود. ایس پایگاه داده باید تاجیحا در دفتا هدایتی مسئول مدیایت پار  مل

 پار  ملی است اار یابد و در دستاس ذینفوا  کلیدی و نهادهای همکار باشد.

 ب( پایش آب

کیفیت و کمیت آب باید در رودخانه ها و سایا آبهای سطحی، آبهای زیازمینی، دریاچه و باخری از  

 ارومیه پایش شوند. مهمتایس تاالبهای ااماری 

ایسرتگاه نمونره براداری در     70ایسرتگاه نمونره براداری در آذربایجرا  غابری و       17در حال حاضا 

آذربایجا  شاای در امتداد رودخانه های اصلی وجود دارد. آبهای سطحی به همااه آبهای زیازمینی 

ی نیز جهت تویریس  توسط شاکتهای آب منط ه ای در ها استا  پایش می شوند. ایستگاههای دیگا

سطح آب و کیفیت آ  در مصرب هرای رودخانره ای الزمنرد. ایسرتگاههای پرایش براای مهمترایس         

ایستگاه(. دو ایستگاه در حرال کرار جهرت پرایش کیفیرت آب در       8الی  8تاالبهای ااماری الزمند )

 دریاچه وجود دارند. یك ایستگاه در بخش جنوبی دریاچه پیشنهاد می شود. 

های ااماری هدف کانی باازا ، سولدوز، اوپی بابا علی، سیاا  گولی، و ااه اش   هستند توجهد تاالب

)میاندوآب و مهاباد(. پایش باید باای تمامی موارد باال به صورت ماهانه انجام شود بره جرز تاالبهرای    

 ااماری که باید به صورت فصلی پایش شوند. 

یش کیفیت آب در رودخانره هرا و سرایا آبهرای     به طور کلی شاکتهای آب منط ه ای آب مسئول پا

سطحی و آبهای زیازمینی هستند. پایش آب در دریاچه و تاالبهای اامراری برا عهرده اداره محریط     
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زیست است )ها استا ( و اداره ک  محیط زیست آذربایجا  غابی مسئول مست یم پایش سطح آب 

  دریاچه است.  

ده و ارايه گزارش هستند. در ها صورت اداره ک  محیط ایس سازمانها همچنیس مسئول جمع آوری دا

زیست آذربایجا  غابی )مواونت محیط انسانی یا دفتا پار  ملی( باید کلیه اط عات الزم را از آب 

منط ه ای و دفاتا مابوطه اداره محیط زیست گادآوری کاده و گزارش جامع ساالنه درباره کیفیت و 

یك گزارش تحلیلی باید توسط سازما  محیط زیست درباره  کمیت آب تهیه کنند. ها پنج سال

 کیفیت و کمیت آب آماده شود تا ورودی هایی را باای بانامه مدیایت فااهم کند.

 اجتماعي –ج( پایش ویژگي هاي اقتصادي  

گادشگای، شام  موضوعات  ااتصادی -اجتماعیدر بخش  پایشتوییس شده باای شاخص های 

 .می باشد مشارکت و پایداری مواشآگاهی رسانی عمومی و 

 می باشد. در پار  ملی دریاچه ارومیه و در تاالبهای ااماری شام  گادشگای گادشگای موضو  

توسط سازما  گادشگای و میااث فاهنگی با همکاری سازما  محیط زیست باید پایش گادشگای 

و آگاهی رسانی عمومی و  باای تاالبهای ااماری( صورت گیاد)باای پار  ملی( و جوامع محلی )

مشارکت شام  تمامی فوالیت هایی است که توسط سازما  ها، ادارات و تشک  های مادمی باای 

با ایس حال آگاهی آموزش مدیاا  ، کارشناسا  و مادم بخصوص جوامع محلی اجاا می گادد. 

البهای ااماری رسانی و مشارکت و پایداری مواش به طور ایده آل در سطح آبخیز و حداا  در تا

 پایش شود. 

سطح آگاهی رسانی و مشارکت توسط دفتا مشارکت مادمی / دفتا روابط عمومی سازما  محیط 

 زیست پایش خواهد شد. مواش پایدار توسط دفتا امور روستایی/ دفتا هماهنگی امور ااتصادی

 استانداری پایش خواهد شد. 

 

 :  ضرنحوه جمع آوری اطالعات و جمع بندی گزارش حا -

فام ارسالی از طاح حفاظت تاالبها به همااه  ، وبا دستگاههای ماتبط با بانامه پایش مکاتبه

موضو  پیگیای توضیحات الزم به آنها ارسال گادید. همینطور از طایا تلفس و بصورت حضوری 

و رسال نگادید به مواع اخیلی از داده های مورد نیاز گادید. با تمام ایس موارد و اادامات انجام یافته 

. نهایتاً بود از دریافت گزارشات با کمك همکارا  نسبت به جمع بندی بطور کلی ارسال نگادیدیا 

گزارش مذکور می بایستی در اوای  سال تهیه می گادید که به دلی  عدم همکاریهای اادام گادید . 

 الزم گزارش  به مواع حاضا نگادید. 
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 :  8811شاخص های هیدرولوژیکی در سال  -2

 بارندگی  ( 8 -2

بطور چشمگیای کاهش یافته و به طبع آ  باعث  منط هاخیا، میزا  نزوالت آسمانی در  در دهه

های متفاوتی گادیده است. کاهش راوم سطح دریاچه ارومیه یکی از اثاات ایجاد خشکسالی با شدت

 ست.ناشی از ایس خشکسالی است که اثاات زیست محیطی شدیدی ایجاد کاده ا

و متوسط بلند مدت  ساالنه باای  17-11در نمودار و جدول زیا میزا  بارندگی در سال آماری 

کادستا    شاای و غابی واستا  آذربایجا  سهایستگاههای محدوده حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در 

 نشا  داده شده است.
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 ط بلند مدت  ساالنهو متوس 17-11میزا  بارندگی در سال آماری د  8شماره جدول 

 

 ایستگاه
ساالنه 

 بلندمدت

 سال زراعی

11 
 اخت ف )%( اخت ف

%54 890.9 898.2 918.4 بوکا   

%57 885.9 547.4 980.8 کهایز ارومیه  

%7.7 54.0 897.5 872.5 مهاباد  

%97.5 588.0 581.8 928.8 میاندوآب  

%85.1 95.2 540.8 885.1 ن ده  

%5 7.0 858.9 857.9 ارومیه  

-74.0 875.1 548.1 اشنویه  57-%  

-54.9 889.1 512.9 سلماس  80.8-%  

-877.0 844.7 588.7 س ز  78-%  

%7 87.1 557.7 599.2 تبایز  

%85 48.5 847.7 540.4 اها  

%80 74.7 848.5 575.4 مااغه  

%84 25.8 557.8 571.7 سااب   

-59.5 558.8 847.8 سهند   85.5-%  

485. 587.8 594.2 بناب  2%  

   594.2  بستا  آباد

   584.8  ملکا 

 

باشد که می %97.5با  میاندوآبشود بیشتایس اخت ف مابوط به ایستگاه همانطور که مشاهده می

متا کاهش بارندگی داشته است. کمتایس اخت ف میلی 588.0نسبت به متوسط بلند مدت ساالنه، 

 57همچنیس در ایستگاه اشنویه افزایش  باشد.ی میمتامیلی 7.0و کاهش  %5با  ارومیهمابوط به 

 دهد.را نشا  مینسبت به آمار بلند مدت  17-11درصدی بارندگی در سال زراعی 

 دما  (  2-2

 کادستا  و شاای  وغابی و آذربایجا نمودار های زیا میزا  میانگیس دما باای استا  آذربایجا 

 .دهدا  میمیزا  افزایش دما را نسبت به بلندمدت نش
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 با بلند مدت ساالنه   11اخت ف دما و درصد افزایش دمای سال د  5شماره جدول 
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 تبخیر (   2-8

 

 
 

 

 بلند مدت ساالنه   نسبت به تبخیا  11در سالو درصد افزایش  تبخیا پتانسی اخت ف  د  8شماره جدول 

 
 

در سال  میزا   تبخیا ر ایستگاه بوکا  و کهایزتوا  گفت که تنها دمیبا توجه به نمودار و جدول 

نسبت به متوسط بلند مدت ساالنه افزایش یافته است در حالی که در ب یه ایستگاههای استا    11

 غابی میزا  تبخیا نسبت به متوسط بلند مدت کاهش یافته است. آذربایجا 
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 آب و میزان شوری دریاچه تراز (  سطح  2-4

 ب دریاچه ارومیه : آ تراز الف ( سطح

 

 آب سال از اروميه درياچه آب سطح  ارتفاع1371- 1370 سال ماه ارديبهشت تا 1389)  متر(

127
0,0

0127
1,0

0127
2,0

0127
3,0

0127
4,0

0127
5,0

0127
6,0

0127
7,0

0127
8,0

0

70
-7

1

71
-7

2

72
-7

3

73
-7

4

74
-7

5

75
-7

6

76
-7

7

77
-7

8

78
-7

9

79
-8

0

80
-8

1

81
-8

2

82
-8

3

83
-8

4

84
-8

5

85
-8

6

86
-8

7

87
-8

8

88
-8

9

آبي سال

 
با حداقل سطح  در طی دوره های مختلفمقایسه ای سطح تراز آب دریاچه ارومیه  د  9شماره جدول 

 تراز

 وضعیت های مختلف سطح تراز دریاچه
سطح تراز بر حسب متر ) باالتر از سطح 

 آبهای آزاد (
 میزان کاهش بر حسب متر

 ارتفاع مصوب مرز پارک ملی

 3131ی آب درسال حداکثر پیشرفتگ
31/3711 1/3- 

 -1/7 3/3711 سطح تراز اکولوژیک ) مطالعات مشاور یکم (

 -3/1 3/3713 ساله ( 11سطح تراز متوسط دراز مدت ) 

 -1 1/3711 ( 3111حداکثر سطح تراز دریاچه ) سال 

 --- 1/3713 ( 3111حداقل سطح تراز دریاچه ) سال 

 

 

سالی که آمار  13ارومیه به حداقل آن در طی حدوداً سطح تراز دریاچه  3111در سال 

متر باالتر  1/3711هیدرولوژی ثبت گردیده رسید . در این سال سطح تراز آب دریاچه به رقم 

متر  و  1(  3111حداکثر سطح تراز دریاچه ) سال از سطح آبهای آزاد رسید که نسبت به 
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 1/3( در حدود  3131تگی آب درسال حداکثر پیشرف)ارتفاع مصوب مرز پارک ملی به نسبت 

متر و نسبت به سطح  3/1ساله ( در حدود  11سطح تراز متوسط دراز مدت ) متر و نسبت به 

 متر کاهش نشان می دهد .  1/7 تراز اکولوژیک ) مطالعات مشاور یکم (

 

 ب ( شوری آب دریاچه ارومیه : 

اره کل انجام گرفته است میزان بر اساس اندازه گیریهای مختلفی که توسط آزمایشگاه اد

به حداکثر خود یعنی فوق اشباع از نمک رسیده است که برابر  3111شوری در فصل تابستان 

گرم در لیتر بوده است . البته این میزان در ابتدای فصل بهار با ورود آبهای  131تا  111

 گرم در لیتر رسیده بود .  111و به کمتر از سطحی کاهش 
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 : فیت آب ( کی 2-5

 كيفيت آب را مي توان در دو بخش بررسي نمود : 

 كيفيت آبااي ورودي به دریاچه اروميه  -9

 كيفيت آب دریاچه  -2

كيفيت آبااي ورودي به دریاچه اروميه : یکي از مناابعي كاه تاا بحاال از طریا        -9

اسات .   دریاچه اروميه ماي گردیاد فاضاابااي شااري باوده     رودخانه ها باعث آلودگي 

در طي سالااي گذشته با احداث سيستم هاي تصفيه فاضاب شااري   ایان   نه خوشبختا

  پسااب  هاي ساازمان حفاظات محايط زیسات     رد فاضاباا تصفيه گردیده و در استاندا

مي شود . اداره كل حفاظت محيط زیست آذربایجاان غرباي در    خروجي وارد رودخانه ها

رداریااي مکرري انجاام داده اسات   از خروجي این تصفيه خانه ها نمونه ب 9833طي سال 

این نتایج نشاان ماي    همي باشد . همانطوري ك صفحات بعديكه نتایج آن به شرح جدول 

 خص آلودگي در حد قابل قبول مي باشند . ادهد پارامترهاي ش

البته در این خصوص الزم بوده كيفيت آب در محل ورودي به دریاچه اندازه گيري شود كه 

 ي به دست نيامد . در این خصوص نتایج

 

 كيفيت آب دریاچه اروميه :  -2

آب دریاچه اروميه مام ترین پارامتر شوري بوده كه به حد فوق اشباع در خصوص كيفيت 

گرم در ليتر رسيده كه نمک محلاول باه بلاور     853به رقم  9833رسيده و در اواخر سال 

 ي باشد . راف پر از بلورهاي نمک متبدیل مي شود و كف دریاچه و اراضي اط

در مورد سایر پارامترها شركت ساامي آب منطقه اي بطور مرتب از جاهاي مختلف نموناه  

 برداري و اندازه گيري داشته كه نتایج آن در صفحات بعدي ذكر شده است . 



 
 

2 

 



 
 

3 



 
 

4 
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 ( شاخص های تنوع زیستی :  8

 ( آرتمیا :  8-8

هیچگونره   8811و  8817طری سرالهای    با اساس اع م مدیایت ماکز تح ی ات آرتمیای کشور در

و با از دریاچه ارومیه باای مطالوه جمویت آرتمیا ارومیانا انجام نگافته است . باداری عملیات نمونه 

اساس پیگیایهای به عم  آمده از پژوهشگده آرتمیا و جانورا  آبزی دانشگاه ارومیه نیز هری  گونره   

 نتیجه ای به دبیاخانه ارسال نگادید . 

 

 فالمینگو(  8-2

جمویرت   وجمویرت م ریم   شرام    دریاچه ارومیه و تاالبهرای اامراری آ    جمویت ف مینگوی 

کام  وابسته به محریط   وضویت زیستی ف مینگو در حال حاضامی باشد .  تابستا  گذرا  و زادآور

رسوب و  کاهش ذخایا آرتمیا به عنوا  منابع غذایی گونهدلی  آبی دریاچه بوده و افزایش شوری به 

با روی شاایط زیستی پانده تاثیا گذاشرته و سربب کراهش شردید      نمك با روی پا و بال پاندگا 

در جمویرت   19و  18بطوریکه پس از واع تلفرات در طری سرالهای     جمویت ایس گونه شده است .

مشاهده نشرده برود.   8814نابالغیس بدلی  رسوب نمك با روی پا و بال ، موردی از زادآوری تا سال 

البته جمویت ایس گونه در تاالبهای ااماری از وضرویت مناسربتای باخروردار بروده و در سرالجاری      

 اطوه ای در ایس تاالبها ااب  مشاهده می باشد. 5000مویت متوسط ج

 روند جمویتی ف مینگو در دریاچه ارومیه نمودار
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 پلیکان سفید(  8-8
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ایرس گونره برا     ر  ملی دریاچه ارومیه می باشد .زیستگاه ایس پانده ، جزایا نهگانه در جنوب پا

توجه به اینکه از جزایا تنها به عنوا  زیستگاه استااحت و النه گزینری اسرتفاده کراده و منرابع     

غذایی خود را از طایا تاالبهای وااع در جنوب پار  ملی تامیس می کند ، تاکنو  چندا  تحت 

 تاثیا وضویت خشکسالی ااار نگافته است .

 

 ( 8814-8877وضویت جمویتی پلیکا  سفید)د  4شماره ل جدو

 

 8814 8811 8817 8817 8812 8819 8818 8815 8818 8810 8874 8871 8877 8877 سال

 922 958 852 577 850 882 12 880 850 820 858 879 500 27 جمویت
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 نمودارروند جمویتی ف مینگو در دریاچه ارومیه
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 قوچ و میش ارمنی(  8-4

یکی از زیستگاههای مستود ایس گونه در استا  جزیاه کبودا  پار  ملی دریاچره ارومیره مری    

هجای شمسی یکی از والیرا  آذربایجرا  توردادی اروچ و      8512تا  8579باشد که در سالهای 

میش ارمنی را از ارتفاعات عجب شیا و مااغه به ایس زیستگاه منت   کاد . البته در جزایا اسپیا 

 نیز جمویتهایی از ایس گونه زیست می نمایند .و آرزو 

در طی سالهای گذشته بدالیلی چو  د بیماری ، امکا  باوز جهشرهای ننتیکری و مشرک ت در    

 منابع غذایی بدلی  باوز خشکسالی و ... ،جمویت ایس گونه در نوسا  بوده است .

 

 ارومیه جمویت اوچ و میش ارمنی در جزیاه کبودا  دریاچهد  80شماره جدول 

 8811 8817 8817 8812 8819 8818 8815 8818 8810 سال

 8907 8884 480 778 787 120 720 8809 8809 جمویت
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 گوزن زرد ایرانی(   8-5

راس در جزیاه اشك رهاسازی 25ماحله و در مجمو  به توداد 7در طی  8827ایس گونه از سال 

 شد .

گونه در زیستگاه جزیاه اشك پار  ملی دریاچه  سال از اولیس رهاسازی ایس 80در طی گذشت 

ارومیه ، بدلی  باخورداری زیستگاه از مولفه هایی همچو  د غذای مناسب ، آب کافی ، امنیت ، 

  رسید . 8811راس در سال  858مکانهای مناسب زادآوری و .... جمویت ایس گونه به 

منابع از جمله آب شاب جزایرا  در حال حاضا ایس گونه بخصوص به دلی  کاهش مهیایی باخی 

 در مواض خطا شاایط محیطی ااار دارد.

 

 جمویت گوز  زرد ایاانی در جزیاه اشك دریاچه ارومیهد 88شماره جدول  

 8811 8817 8817 8812 8819 8818 8815 8818 8810 8874 سال

 858 511 807 548 578 590 598 588 500 897 جمویت

در نتیجره   8817ترا   8817مویت مشاهده شده در فاصرله سرالهای   الزم به ذکا است که کاهش ج

انجام پاونه زندگیای و انت ال گوز  زرد از جزیاه اشك به سایا زیستگاههای مستود کشور به توردا  

 راس می باشد. 79
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 تاالبهای اقماری:(   8-6

میه، بانامه ساشماری مهمتایس بانامه پایش انجام یافته در سطح تاالبهای ااماری جنوب دریاچه ارو

زمستانه پاندگا  آبزی و کنارآبزی می باشد که همره سراله بصرورت هماهنر  برا سرایا اسرتانها و        

 کشورهای دنیا در ماه نانویه انجام می گیاد.

البته با توجه به یخزد  اک ا تاالبهای استا  در زما  یاد شده، جمویت مشراهده شرده نمری توانرد     

 ط زیستگاهی سالیانه زیستگاه باشد.شاخص کام  دای ی از شاای

 11و 17م ایسه جمویت و توداد گونه های پاندگا  در تاالبهای استا  در سالهای د  85شماره جدول 

 میزا  تغییااتجمویت پاندگا نام تاالب

( درصد) 

 میزا  تغییااتتوداد گونه ها

( درصد)  8811سال 8817سال 8811سال 8817سال 

 دریاچه ارومیهپار  ملی 

 و سواح 

5954921824/88+48088/88+

بدو  تغییا00بدو  تغییا00اوبی باباعلی

بدو  تغییا00بدو  تغییا00درگه سنگی

8201878791/1+80 8811+حسنلو

بدو  تغییا00بدو  تغییا00یادگارلو

88948799812/928+575219/8-کانی باازا 

بدو  تغییا00بدو  تغییا00اده ایط و ممیندگ

8275548822/17+855077/77+سولدوز

878950788/17-87149/25-گاوس

878489517589/894+959881/5+ک  استا 
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گونه آبزی و کنار آبرزی از بهترایس وضرویت در     52تاالب کانی باازا  با  8811با اساس نتایج سال 

 تاالبهای استا  باخوردار بود.میا  

همانگونه که در اسمتهای ابلی نیز گفته شرد مهمترایس امرا در وجرود نوسرانات شردید جمویرت        

 پاندگا  در زیستگاههای استا  ، تغییاات شدید دمایی و نوسانات آ  در سالجاری بوده است .

انجام بانامه ساشماری  بطوریکه بااساس بارسی بوم  آمده با روی وضویت دمایی استا  ، در مدت

در شهاستانهای ارومیه ، ن ده ، مهاباد ، میانردوآب کره عمرده     17تا   19زمستانه در فاصله سالهای 

کره  اسرتا    8819تاالبهای استا  در محدوده ایس شهاستانها ااار دارند،  م حظه می شود در سال 

درجره   -87اا  مطلرا دمرا   گونه ای باخوردار برود ، حرد   91و اطوه ای  807071 شاهد جمویت 

درجه سانتیگااد رسیده اسرت .   -55به  17و  12سانتیگااد بود . در صورتیکه ایس میزا  در سالهای 

در اک ا شهاستانها تنها سه روز با دمای زیا صفا داشتیم . در حالیکه ایرس   8819همچنیس در سال 

سید. در طی مدت اجاای بانامه روز ر  82-58به  8817روز و در سال 1 -85به  12میزا  در سال 

 2، در ارومیه و شهاهای وااع در جنوب استا  حداا  مطلا دما نهایتا به 8811ساشماری در سال 

درجه زیا صفا و در طی همیس مدت در هیچیك از روزهای اجاای بانامه ساشماری حداک ا مطلا 

باخروردار مری بودنرد . بارسریها     زیا صفا وجود نداشته است . لذا بایستی تاالبها از وضویت بهترای  

خشکسالی حاکم با استا  در سالجاری که  -8نشاندهنده تاثیا و ن ش دو عام  در ایس میا  بودند د 

سبب خشك شد  باخی از زیستگاههای مطلوب و غنی استا  از جمله درگه سنگی و اوپی باباعلی 

پاندگا  از عاضهای باالتا شده  عدم باوز سامای شدید که سبب عدم ادامه مهاجات – 5شده بود . 

بود، البته نتیجه گیای اطوی در ایس مورد پس از بارسی نتایج کشوری و منط ه ای میسرا خواهرد   

 بود.
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 روند جمویتی و گونه ای تاالبهای ااماری دریاچه ارومیهد  88شماره جدول 

 سال          

 تاالب

8819 8812 8817 8817 8811 

 گونه جمویت گونه جمویت گونه جمویت هگون جمویت گونه جمویت

دریاچه 

 ارومیه

4709 4 1018 80 9928 80 5954 4 9218 80 

 0 0 0 0 7 888 0 0 ساشماری نشد درگه سنگی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یادگارلو

 88 8787 80 8201 0 0 0 0 0 0 حسنلو

 50 5488 85 8275 4 178 89 8808 87 87224 سولدوز

گاده ایط و 

 ندممی

 0 0 0 0 0 0 0 0 ساشماری نشد

 52 87998 57 8894 87 9049 1 881 57 89527 کانی باازا 

 1 507 87 8789 82 194 55 8289 ساشماری نشد گاوس

 0 0 0 0 2 8879 7 989 9 588 اوپی باباعلی

 

 

 ماریدر تاالبهای اا 8811در طی ساشماری زمستانه سال  شمارش شده پاندگا   د  89شماره جدول 

 

نام مناط                   

 نام پرنده

 جمع كل
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Tachybaptus 

ruficollis  Little 

Grebe 

        59  80 29 کشیم کوچك

Podiceps cristatus  

Great Crested 

Grebe  

        87   87 کشیم بزرگ

Podiceps auritus  

Slavonian Grebe 
        7   7 کشیم گوش دار

Phalacrocorax 

pygmaeus  Pygmy 

Cormorant 

       70 808  887 971 باک   کوچك

Ardea cinerea  

Grey Heron 
       88 81 2 7 98 حواصی  خاکستای

Casmerodius albus  

Great White Egret 
      5 4 1 4 8 54 اگات بزرگ

Botaurus stellaris  

Eurasian Bittern 
        7   7 بوتیمار بزرگ

Ciconia ciconia  

White Stork 
       87    87 لك لك سفید
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Phoenicopterus 

ruber roseus  

Greater Flamingo 

    589    78   572 ف مینگوی بزرگ

Anser albifrons  

White-fronted 

Goose 

غاز پیشانی سفید 

 بزرگ
88  88         

Anser anser  

Greylag Goose 
    18  48  805 19  821 غاز خاکستای

Cygnus cygnus  

Whooper Swan 
         84  84 اوی فایادکش

Tadorna ferruginea  

Ruddy Shelduck 
   77 808  45   9  578 آن وت

Tadorna tadorna  

Shelduck 
   928 428    21 85 80 8917 تنجه

Nettapus 

coromandelianus  

Indian Cotton Teal 

            خوتکا هندی

Anas penelope  

Eurasian Wigeon 
        94 1  27 گی ر

Anas strepera  

Gadwall 
        1   1 ایارد  ارده

Anas crecca  

Common Teal 
   98 588  1  1988   1748 خوتکا

Anas platyrhynchos  

Mallard 
   788 988    5991 79 982 9804 ارد  ساسبز

Anas clypeata  

Northern Shoveler 
        818   818 ارد  نو  پهس

Marmaronetta 

angustirostris  

Marbled Teal 

        17   17 ارد  مامای

Netta rufina  Red-

crested Pochard 
        887 58  881 ارد  تاجدار

Aythya ferina  

Pochard 
        878 14 78 852 ارد  ساحنایی

Aythya fuligula  

Tufted Duck 
         91  91 ارد  سیاه کاک 

Gallinula 

chloropus  

Moorhen 

       2 98   97 ساخچنگا نو 

Fulica atra  

Common Coot 
       82 2842 8117 588 7257 چنگا مومولی

Tringa totanus  

Redshank 
        78 81  808 آبچلیك پاساخ

Tringa stagnatilis  

Marsh Sandpiper 
       80 81   91 آبچلیك تاالبی

Tringa nebularia  

Greenshank 
         87  87 آبچلیك پاسبز

Tringa ochropus  

Green Sandpiper 
        58   58 آبچلیك تك زی

Gallinago media  

Great Snipe 
        7   7 پاشلك بزرگ

Gallinago 

gallinago  

Common Snipe 

         9  9 پاشلك مومولی
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Larus canus  

Common Gull  
    588     297  721 کاکایی نو  سبز

Larus armenicus  

Armenian Gull 
   982 958   81   988 8802 منیکاکایی ار

Larus ichthyaetus  

Great Black-

headed Gull 

کاکایی سا سیاه 

 بزرگ
79 98 58         

Larus ridibundus  

Black-headed Gull 
    57      71 802 کاکایی ساسیاه

Circus cyaneus  

Hen Harrier 
         8  8 سن ا خاکستای

Circus aeruginosus  

Marsh Harrier 
        1 2  88 سن ا تاالبی

TOTAL 0 0 8781 5720 0 848 507 87998 5488 8787 57741 جمع كل 

 

 ها : رودخانه(  8-8

 يبا توجه به بررسيااي بعمل آمده در خصوص تنوع زیستي رودخاناه هاا مطالعاه خاصا    

 بدست نيامد .

 

 شاخص های اقتصادی ، اجتماعی  -4

 العاتی از میراث فرهنگی استانها ارسال نگردید . :  اط   ( گردشگری 4-8

 در این خصوص بدست نیامد . :  اطالعاتی ( معیشت های پایدار 4-2

 ( مشارکت های مردمی و آگاهی رسانی  4-8

 (  ـ آگاهی رسانی :  4-8-8

  الف (  چاپ اطلس پارک ملی دریاچه ارومیه

فاظت از تاالبهای ایاا  و به همت کارشناسا  اطلس پار  ملی دریاچه ارومیه با کمك مالی طاح ح

اداره ک  حفاظت محیط زیست آذربایجا  غابی و همکاری هیئت علمی دانشگاه ارومیه تهیه و چاپ 

گادید. ایس اطلس به موافی ارزشهای منحصا بفاد تنو  زیستی، اکولونیك و سایا ویژگیهای 

نجام مطالوات و بارسیها را در دستاس مح  ا  دریاچه می پادازد که می تواند اط عات پایه باای ا

 و سایا ع امندا  ااار دهد. 

 

 رسانی مشخصات دریاچه ارومیه های اطالعآماده سازی و نصب بیلبورد ب  (
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با توجه به اهمیت بحث آگاهی رسانی در خصوص ارزشها و کارکادهای اکولونیك دریاچه ارومیه، 

ا  غابی با کمك مالی و فنی طاح حفاظت از تاالبهای ایاا  اداره ک  حفاظت محیط زیست آذربایج

نسبت به نصب سه تابلوی آگاهی رسانی در ن اط مختلف حاشیه دریاچه ارومیه اادام نمود. یکی از 

ارومیه و بیلبورد  -ایس بیلبوردها در مسیا میانگذر دریاچه ارومیه و بیلبورد دومی در کنار جاده ن ده

 ی ات پار  ملی دریاچه ارومیه ) در مح  رشکا  (  نصب شده اند.سومی در مح  ماکز تح 

 

 منـاط   مـدیریت  در اکوسیسـتمی  رویکـرد  موضوع با بانان محیط دوره برگزاری ( پ

 تاالبی شده حفاظت

دوره محیط بانا  در خصوص رویکاد اکوسیستمی در مدیایت مناطا حفاظت شده به مدت سه روز  

در ارومیه توسط اداره ک  حفاظرت محریط زیسرت آذربایجرا       11/  1 / 88تا  11/  1/  4از تاریخ 

غابی  و با کمك مالی و علمی طاح حفاظت از تاالبها  باگزار گادید . ایس دوره با حضور محیط بانا  

پنج استا  شام  استانهای آذربایجا  غابی ، آذربایجا  شاای ،  کادسرتا  ، فرارس و خوزسرتا  و    

 استا  بونوا  نماینده نظارت و بازرسی ، باگزار شد . یك نفا کارشناس از ها

دوره آموزشی توانمند سازی محیط بانا  از جمله دوره های مورد نظا دفتا طاح حفاظت از تاالبهاب 

 باگزار گادید . آذربایجا  غابی نفا و بصورت تئوری و عملی در استا   92ایاا  بوده که باای حدوداً 

ت کنندگا  به کمك مدرسریس و اجااکننردگا  دوره پیشرنهاداتی را ارايره     در انتهای ایس دوره شاک

 نمودند که به شاح زیا می باشد د

 باگزاری دوره هایی باای ارايه راهکار در خصوص کار با بخشهای دولتی 

  تداوم دوره باای محیط بانا  و تخصصی شد  آنها 

  باگزاری دوره هایی با مدت طوالنی تا 

 باحث مطاح شده و اوانیس موجود بارسی روابط بیس م 

   باگزاری دوره هایی جهت ارت اء سطح انگیزه محیط بانا 

  فااهم کاد  امکا  بازدید محیط بانا  از نمونه های خارجی 

  تداوم دوره ها باای افااد ثابت 

 جلسه  دوره توانمند سازی محیط بانا  در سالس اجتماعات خانه جوا  ارومیه  
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  : مردمی های کتمشار   ( 8-2 -4

الف ( جلسه ای با حضور نماینده تواونی محیط زیست سلدوز ن ده  و مدیا ملری طراح حفاظرت از    

تاالبها و کارشناسا  دفتا طاح  و هماهن  کننده دبیاخانه دايمی شورای منط ه ای حوضره آبخیرز   

یا تاالبهای ااماری دریاچه ارومیه در مح  دفتا طاح حفاظت از تاالبها در تهاا  در خصوص نحوه اح

دریاچه ارومیه در حوزه جغاافیایی شهاستا  ن ده انجام پذیافت و تصمیماتی در ایس جلسره اتخراذ   

 گادید . 

در بخش گادشگای دو تور خارج از استا  به همت اهالی روستای ااه داغ از تاالب کانی باازا  ب ( 

فرا در  ن 92انا  که با حضور بیش از انجام پذیافت . همچنیس دوره آموزشی محیط ب 8811در سال 

ارومیه باگزار گادید با کمك مادم ایس روستا از تاالب بازدید و همچنیس جلسه هم اندیشی محریط  

 بانا  با مادم محلی در مسجد روستا باگزار گادید . 

ج ( حضور تشک  های مادمی در پاونه احیای تاالبهای ااماری دریاچه ارومیره کره در اواخرا سرال     

به اتمام رسید نمونه ای از حضور تشک  های مادمی  8814شاو  گادید و در سه ماهه سال  8811

بوده است . ایس تاالبها شام  تاالب کانی بااز  ، یادگارلو ، درگه سنگی ، حسنلو و سلدور می باشند 

 . 

 

 :  ( فعالیت ها و برنامه های حفاظتی  5

  میله گذاری حریم دریاچه ارومیهالف ( 

متا از حداک ا پیشافتگی آب دریاچه ارومیه در  70ز پار  ملی با اساس مصوبات مجلس ما

توییس گادیده است . با اساس اع م شاکت سهامی آب منط ه ای در ایرس سرال میرزا      8828سال 

متا بوده است . سازما  حفاظت محیط زیست برا اسراس    80/8577ارتفا  سطح آب دریاچه باابا با 

فو  و ن شه های توپوگاافی و ماهواره ای ن شه پار  ملی را توییس نموده که با اساس راوم ارتفاعی 

ایس ن شه اداره ک  حفاظت محیط زیست استا  با حمایت مالی طاح حفاظت از تاالبها فاایند اجاايی 

میله گذاری حایم دریاچه ارومیه در دو ماحله اجاا نمود . در طی ایرس عملیرات حاشریه اکولونیرك     

زرد رن  نشانه گذاری گادید. شایا  ذکا بتونی  کیلومتا با استفاده از میله های 590اچه به طول دری

بود که در ماحله است اسمتی از حاشیه های بات ای و غیا ااب  دستاس دریاچه میله گذاری نشده 

 دوم انجام پذیافت . 
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 ،االبهرای سرلدوز   تاالبهای ااماری جنروب دریاچره ارومیره شرام  ت     8811در طی سال ب ( 

 یادرگارلو ، درگه سنگی ، حسنلو ، کانی باازا  و اوپی باباعلی میله گذاری گادیده است . 

پاونه احیای تاالبهای ااماری  وااع در حروزه جغاافیرایی دو شهاسرتا  ن رده و مهابراد      ج ( 

 پایا  رسید.به  8814ماهه اول سال شاو  و در سه  8811در اواخا سال ازجمله پاونه هایی بوده که 

 

 : ( برنامه های توسعه ای  6

هیچگونره اط عراتی ارسرال     اسرتانها  در خصوص بانامه های توسوه ای سازما  جهراد کشراورزی   -

در حال حاضا توداد سد حاکی است آذربایجا  غابی نگادید و اما اط عات ارسالی از آب منط ه ای 

سد بوده کره ظافیرت آب تنظیمری     7چه ارومیه های بزرگ مورد بهاه باداری در حوضه آبخیز دریا

میلیارد متا مکوب می باشد که در صرورت اتمرام طاحهرای در حرال احرداث و یرا        1/8آنها باابا با 

میلیارد متا مکوب می باشد ک  میزا  آب ااب   5/5مطالوه که حجم آب ااب  تنظیمی آنها باابا با 

 متا مکوب خواهد بود .  میلیارد 9تنظیم جهت باداشت از سدها باابا با 

 

 مشخصات سدهاي در دست بهره برداري   د  82شماره جدول 

 سال بهره برداري آب تنظيمي ساليانه رودخانه نام سد رديف

شهيد كاظمي  1

 بوكان

 1511 1111 زرينه رود

 1511 111 مهاباد مهاباد 2

 1531 125 صوفي چاي علويان 5

 1531 52 آجي چاي نهند 4

 1531 14 گدار حسنلو 1

 1534 111 شهرچاي شهرچاي 6

 ميليون متر مكعب در سال1313 مجموع كل ظرفيت سدهاي مورد بهره برداري

 

 مشخصات سدهاي در دست ساخت و يا مطالعه  د  87شماره جدول 

 آب تنظيمي ساليانه رودخانه نام سد رديف

 152 زوالچاي زوال 1

 51 دريك چاي شكر يازي 2
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 511 ازلون نازلو 5

 1.5 اسب آباد چوقان 4

 111 آجرلو آجرلو 1

 1.1 ابرقان چاي ابرقان 6

 5 امام چاي امام چاي 3

 6 تجير سراب 3

 231 چپرآباد چپرآباد 1

 511 آجي چاي مدني 11

 1.1 مال حاجي قشقيه 11

 55 جمال آباد هرزورز 12

 1 اوجان چاي كردكندي 15

 1 سعيد آباد ملكيان 14

 51 جوشاطو انم گليخ 11

 213 باراندوز باراندوز 16

 15.1 شورسو شورسو 13

 41 قلعه چاي عجب شير)قلعه چاي ( 13

 35 سقز چاي چراغ ويس 11

 35 باروق باروق 21

 22.6 گوري چاي سينجيق 21

 42 ساروق چاي گوگرد چي 22

 11 خور خوره سنته 25

 211.2 سيمينه رود سيمينه 24

 11.6 اسانشيو كهريز 21

 45.6 ليالن چاي ليالن چاي 26

 33.3 مردوق چاي قره ناز 23

 2132 مجموع  ) ميليون متر مكعب (
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 برنامه های مطالعاتی :  (  8

نقشه برداری و تعیین حد و حدود پارک ملی  -زون بندی الف (  اتمام طرح مطالعاتی 

 دریاچه ارومیه

ن شه باداری و توییس حد و  -زو  بندی پاونه ات مطالواداره ک  حفاظت محیط زیست استا  

میلیو  ریال از طاف طاح حفاظت از  810را با تخصیص اعتبار  حدود پار  ملی دریاچه ارومیه

 سازما  حفاظت محیط زیست در کاج ست یآموزشکده محیط ز به 8871در سال تاالبهای ایاا  ، 

  .دانبا اتمام رس 8811در اواسط سال الوه را مجای مذکور مطکه پاونه واگذار نمود بونوا  مجای 

در طی مطالوات ایس پاونه اداره ک  حفاظت محیط زیست با همکاری آموزشکده محیط زیست 

نمود. در  Med Wet اادام به تهیه ن شه طب ه بندی زیستگاههای دریاچه ارومیه با اساس روش

و نظاات فنی نسبت به ت ویت ظافیتهای  ایس خصوص طاح حفاظت از تاالبهای ایاا  با ارايه مشاوره

 کارشناسی موجود در استا  اادام نمود.

  روشهای بهره برداری از نمك پارک ملی دریاچه ارومیهب ( اتمام طرح مطالعاتی 

میلیو  ریال از طاف  820مطالوات فو  را با تخصیص اعتبار اداره ک  حفاظت محیط زیست استا  

به دانشکده محیط زیست دانشگاه تهاا  بونوا   8871  ، در سال طاح حفاظت از تاالبهای ایاا

  با اتمام رساند . 8811مجای پاونه واگذار نمود که مجای مذکور گزارش مطالوه را در اواسط سال 

 حمایت از طرح های تحقیقاتی در زمینه خشکسالی دریاچه ارومیهپ ( 

اض تهدیدهای آشکاری مانند کاهش تدریجی های ااماری اطااف آ ، در مودریاچه ارومیه و تاالب

تواند یك پیامد طبیوی منجا شده از تغییاات ورودی آب از حوزه آبایز هستند. ایس بحاا ، می

هايی از اثاات فشارهای انسانی در نتیجه باداشت غیا پایدار از االیمی تل ی شود. ها چند نشانه

های مهم طاح حفاظت از تاالب های یکی از بانامه منابع آبی نیز در آ  وجود دارد. در همیس راستا 

 ایاا ، تدویس یك سامانه مدیایتی در راستای مدیایت خشکسالی دریاچه ارومیه است. 

باای دستیابی به هدف مذکور، ایس طاح حمایت از طاح های تح ی اتی و یا پایا  نامه های 

ایت خشکسالی و ذی  سافص  دانشجويی م اطع تحصیلی فو  لیسانس و دکتای در زمینه مدی

های زیا را در دستور کار خود ااار داده است. ایس سافص  ها به طور عمده شام  موارد زیا می 

باشدد دالی ، اثاات و ریسك های خشکسالی در حوزه دریاچه ارومیه، تغییاات االیم و اثاات آ  با 
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حوزه دریاچه ارومیه و در نهایت  باوز خشکسالی، میکاوکلیما، تنو  زیستی و مدیایت منابع آب در

ارايه راهکارهايی جهت پایدارسازی استفاده از سازمیس یا مبارزه با خشکسالی در حوزه دریاچه 

 ارومیه.

یك فااخوا  عمومی در یکی از روزنامه های ک یااالنتشار به انجام  5004یه همیس منظور در سال 

صوص حوضه آبایز دریاچه ارومیه جهت رسید و با دانشگاههای مختلف در سطح ملی و به خ

های تح ی اتی نیز مکاتبه به عم  آمد که در نهایت از میا  چندیس طاح پیشنهادی حمایت از طاح

دریافت و تودادی از آنها باای اجاا انتخاب شدند. سافص  های تودادی از ایس طاح های تح ی اتی 

 منتخب به ااار زیا استد

o مکانی شوری خا  در اراضی اطااف دریاچه ارومیه با روش انتاوپی -یارزیابی روند تغییاات زمان

 حداک ا اریب و تاثیا آ  با کشاورزی در منط ه

o پایه گذاری سیستم مدیایت ریسك باای مبارزه با خشکسالی در حوزه دریاچه ارومیه  

o ی از عوااب ارزیابی روند تخایب تاالب یادگار لو و مدیایت و بانامه ریزی باای حفاظت و جلوگیا

 ازخشکسالی ناشی

o ساخت فیلم مستند دریاچه ارومیه به مدت سی دای ه 
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 جمع بندی و پیشنهادات :(  1

 تهيه گزارش ضعف هايی مشهود بوده است که از جمله مهم ترين آنها عبارت است از :  در

 يت مشکل مربوط به عدم آگاهی کافی مسئوالن نسبت به برنامه پايش و برنامه جامع مدير -

 عدم تشکيل شورای منطقه ای 

 عدم ابالغ رسمی تشکيل دبيرخانه دائمی شورای منطقه ای از طرف رئيس شورای منطقه ای  -

 به طور مرتب  تنوع زيستی و مشارکت های مردمی عدم تشکيل جلسات کارگروه های  -

 

 : پيشنهاد می گردد 

برنامه هاای  تا ، شورای منطقه ای هر چه زودتر تشکيل ، طبق برنامه جامع مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه   -

 گردد . اجرايی ديده شده در اين برنامه 

کاه باا   ، آربايجان شرقی و کردستان کميته ای با حضور نمايندگان سازمان ها و ادارات سه استان آذربايجان غربی  -

 شکيل شود . باشند برای جمع بندی گزارشات پايش ت یموضوع درياچه اروميه مرتبط م

و ساپس  حوضه آبخيز تصاويب  شورای منطقه ای در  ضروری است چارچوب تهيه گزارش پايش درياچه اروميه -

به سازمان ها و ادارات ذيربط ابالغ تا همکاری الزم را با دبيرخانه حوضه آبخياز درياچاه ارومياه در تهياه گازارش      

 پايش داشته باشند . 

-  
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 تقدیر و تشکر (  1

ام کارشناسا  و مدیاا  ادارات دولتی و تشکلهای غیا دولتی کره در تهیره ایرس گرزارش     فهاست تم

 می باشد .   87ن ش داشتند طبا فهاست جدول شماره   

 د مدیاا  و کارشناسانی  که در تهیه گزارش پایش فوالیت داشتند  81شماره جدول 

 سمت نام ارگا  نام و نام خانوادگی ردیف

کرر  حفاظررت محرریط زیسررت     اداره حجت جباری  8

 آذربایجا  غابی

هماهن  کننده دبیاخانه شرورای منط ره   

ای و کارشناس مسئول زیستگاهها و امرور  

 مناطا   

اداره کرر  حفاظررت محرریط زیسررت     رامیس سلما  زاده 5

 آذربایجا  غابی

 کارشناس مسئول حیات و حش و آبزیا  

 هماهن  کننده استانی آذربایجا  غابی طاح حفاظت از تاالبهای ایاا  علیاضا سید اایشی   8

   آذربایجا  غابی کارشناس دفتا استانی طاح حفاظت از تاالبهای ایاا    امید بنابی 9

 کارشناس اداره ک  هواشناسی آذربایجا  غابی اسماعی  سیمايی 2

 کارشناس   اداره ک  هواشناسی آذربایجا  شاای   مهدی اص حی 7

 مواو  بهاه باداری نط ه ای آذربایجا  غابیشاکت آب م مهندس تاابی 7

 مسئول بخش مطالوات شاکت آب منط ه ای آذربایجا  غابی مهندس بشیای پور 1

 مدیا آبهای زیازمینی شاکت آب منط ه ای آذربایجا  غابی آااعلی جباری  4

 کارشناس مسئولحفاظت کیفی شاکت آب منط ه ای آذربایجا  غابی رجبی  80

 کارشناس بخش مطالوات شاکت آب منط ه ای آذربایجا  غابی لمانیا مهندس س 88

 کارشناس بخش مطالوات شاکت آب منط ه ای آذربایجا  غابی مهندس نصیای 85

 کارشناس بخش مطالوات شاکت آب منط ه ای آذربایجا  غابی خانم باغبا  88

 نت بهاه باداریکارشناس مواو شاکت آب منط ه ای آذربایجا  غابی محمد جباری  89

اداره کرر  حفاظررت محرریط زیسررت     مهندس عامای فا 82

 کادستا 

 کارشناس مسئول حیات و حش و آبزیا 

  سازما  جهاد کشاورزی کادستا  مهندس سویدی 87

  شاکت آب منط ه ای کادستا  خالا پناه 87

  شاکت آب منط ه ای کادستا  مهندس گ  محمدی 81

84    

 


