
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

آذربایجان غربی

حوزه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی

گزارش

پروژه میله گذاری

حریم پارک ملی دریاچه ارومیه

١٣٨٧پاییز سال  
( امید یوسفی مستکانی : تهیه و تنظیم ) 



:مقدمه -

شمالدرمربعکیلومتر٥٧٣٤٠٠بربالغمساحتیباارومیهدریاچه

وغربیآذربایجاناستاندوبینماواسالمیایرانپهناورکشورغربی

وکیلومتر١٣٠ـ١٤٠بینآنطول.استشدهواقعشرقیآذربایجان
عریضدر)٥٨و(قسمتترینعرضکمدر)۱۵بینآنعرض

هجزیرباستثنای)آنجزایرودریاچهاین.باشدمیکیلومتر(قسمتترین

زیبااندازهایچشموباالزیستیتنوعداشتنلحاظبه(اسالمیمسکونی



همچنیننخوردهدستوبکرطبیعتیازداریوبهرهنوازچشمو

شدهحفاظتمنطقهبعنوان١٣٤٦سالدرهاشاخصاینحفظجهت

روزنامهدرمندرج٢١/٥/٥٤–٦٣شمارهمصوبهباستنادنهایتاو

محیطحفاظتسازمانطرفاز١٠/٧/٥٥–٩٢٥٢شمارهرسمی

کهایبالقوههایقابلیتبهتوجهباالبتهوتبدیلملیپارکبهزیست

شورایرئیسههیاتتصویببرابرآنخاصاهمیتبهنظروداشت

بینپارکهایازیکیجزءمسکونکرهوانسانهماهنگیالمللیبین

.آمددرالمللی

.



دریاچه ارومیه

خسروشهر

ارومیه

نقده

آذرشهر

دریاچه ارومیه

قوشچی

بناب



:اهداف-

دریاچهالمللیبینوملیاهمیتوملیپارکهایبرحاکمقوانینبهتوجه

وروزافزونتوسعهوخدادادیگوهراینبهترحراستووحفاظتارومیه

منفیتاثیریاو،تداخلتعارضاحتمالومعدنیوصنعتیهایبخششتابان

میدانیعملیاتهایدرملیپارکحریمشدنمشخصوملیپارکپیکرهبرآنها

میارومیهدریاچهملیپارکحریمگذاریمیلهوتعییناهدافازهمگی...و

.باشند



دریاچهملیپارکحریمدرهامیلهجاگذاریهایمحلنمودنمشخصنحوه-

:ارومیه

ومستحدثاراضیقانونبهتوجهباارومیهدریاچهملیپارکحریمعرض

١٣٥٣سالدرآبپیشرفتگیآخرینازمترشصت٢٩/٤/٥٤مصوبساحلی

بایهارومدریاچهملیپارکحریممذکورمطالببهتوجهبا.استشدهتعیین

توسط١٣٥٣سالهواییهایعکسهمچنینوآبسازمانهاینقشهبهاستناد

حریمعرضومحدودهنهایتاوشدهرقومیزیستمحیطحفاظتسازمان

افزارهاینرمازاستفادهباوشدهمشخصارومیهدریاچهملیپارک

.شداقدامنقاطاستخراجبهنسبتکامپیوتری

.



میله

عرض حریم پارک ملی

ساحل

دریاچه ارومیه

نبودهخطیکارومیهدریاچهملیپارکحریمکهاستذکربهالزم

آخرینساحلیخطآن(طول)محیطکهمیباشدمساحتیکبلکه

.باشدمترمی٦٠نیزآنعرضو١٣٥٣درسالآبپیشرفتگی

ملیپارکمترحریم٦٠عرضدرانتهایهامیلهمطالباینبهتوجهبا

همدیگرنصبازمتر٤٠٠فاصلهبهو(خشکیسمتبه)ارومیهدریاچه

.شدندمی



:نحوه جاگذاری میله ها در عرض حریم پارک ملی دریاچه -

منتقل کرده و سپس عملیات میدانی جاگذاری GPS مختصات نقاط استخراج شده را به دستگاه

. میله ها آغاز میشد 

جهت جاگذاری میله ها به سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه رفته و سپس نقاطی را که قبال 

GO TO  به دستگاه داده شده بود را در دستگاه مذکور پیدا کرده و با استفاده از گزینه

آنقدر در مسیر حرکت کرده تا به مختصات مورد نظر که در دستگاه ثبت شده بود می رسیدیم



ایچالهکلنگوبیلازاستفادهبامذکور،درمحلنقطهشدنمشخصازپس
میلهوکردهمترحفرسانتی٦٠الی٥٠قطرومترسانتی٧٠الی٦٠عمقبه

حفرچالهدردستیجرثقیلبهمجهزتویوتاوانتدستگاهیکازاستفادهبارا

راانسپسوکردهپروسنگریزهخاکبارااناطرافنهایتاودادهقرارشده

وچالهحفر،انتقالبهمربوطمراحلتمامی.میشدآمیزیرنگزردرنگبا

.میگرفتصورتپیمانکارتوسطهامیلهآمیزیرنگ



مکان یابی میله ها با

GPS استفاده از دستگاه



:مشخصات میله ها -

میله های جاگذاری شده در حریم پارک ملی دریاچه ارومیه ازجنس 

بصورتارومیهشهرنزدیکیدرگارگاهیدرکهبودهمسلحبتن

درقسمتیآنهاقطرومتر٥/١آنهاارتفاعکهتولید،شدهریزیقالب

درکهقسمتیدرومترسانتی٥٠حدودمیشددفنزمینزیردرکه

جاگذاریهنگامدر.بودمترسانتی٢٥حدودمیماندباقیبیرون

درنیزمتریکحدودوزمینزیردرمترسانتی٥٠حدودهامیله

٣٨٠تا٣٥٠متوسطبطورمیلههر.ماندمیباقیزمینازبیرون
.داشتوزنکیلوگرم

توسطجاگذاریمحلبههامیلهانتقالوساختمراحلتمامی

.استگرفتهصورتپیمانکار



عداد - شده و ت گذاری  له  های می حل  م

:آنها 

میلـــه گـــذاری حـــریم پـــارک ملـــی 

ـــه  ـــه در طـــی دومرحل ـــه ارومی دریاچ

ــن دو  ــه در طــی ای ــذیرفت ک صــورت پ

یل ٥۱٣مرحله تعداد  شرح ذ عدد میله ب

در محــل هــای مشــخص شــده در حــریم 

پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه جاگــذاری 

:شدند 

عداد –١ له اول  ت له در ٣٠٠مرح می

گورچین قل ستای  بین رو صل  عه  حد فا

در شــمال غربــی دریاچــه  تــا روســتای 

بالستان در غرب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه

ارومیه

نقده

قوشچی

خسروشهر



عدد میله٢۱٣مرحله دوم شامل –٢

:که بشرح ذیل جاگذاری شدند 

ضلعدرمیلهعدد٨٦تعداد(١-٢

روستایروبرویازملیپارکغربی

(مهاباد–ارومیهدرجادهواقع)بالستان

نقدهسلدوزتاالبابتدایتا

عدد میله از انتهای ٩۱تعداد( ٢-٢
روبروی) روستای گورچین قلعه 

تا ابتدای( صخره کاظم خان داشی 

نرسیده به چشمه ) خلیج خان تختی 

اصلی آرتزین

قوشچی

نقده

ارومیه

خسروشهر

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه



عدد میله  در ٣٦تعداد ( ٣-٢

ضلع شرقی دریاچه از روبروی 

نیروگاه حرارتی بناب تا بعد از 

تاسیسات کاخانه نمک کاوه سودا 

در ( روبروی روستای شیراز ) 

محدوده شهرستان عجب شیر     

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه

خسروشهر

ارومیه

قوشچی

نقده

ضلعدرمیلهعدد٣٦تعداد(٣-٢

نیروگاهروبرویازدریاچهشرقی

نهکاخاتاسیساتازبعدتابنابحرارتی

روستایروبروی)سوداکاوهنمک

عجبشهرستانمحدودهدر(شیراز

شیر

مرحلهدوطیدرکهاستبذکرالزم

ارومیهدریاچهملیپارکگذاریمیله

اینساحلازکیلومتر240حدود

.گردیدگذاریمیلهدریاچه



:حمل و نقل -

شهرنزدیکیدرکارگاهیدرهامیلهشداشارهنیزقبالهمانطوریکه

مجهزکهتویوتاوانتدستگاهیکازاستفادهباسپسشدهتهیهارومیه

نهایتاوشدهمنتقلگذاریمیلهجهتشدهمشخصهایمحلبهبودجرثقیلبه

..میشدجاگذاریمحلدر

باهامیلهبودزیادارومیهشهرازهامیلهجاگذاریمحلفاصلهکهمواقعیدر

آنجاازوشدهمنتقلنظرموردمحلنزدیکیبهبزرگتریچرثقیلیاوکامیون

.میشدمنتقلجاگذاریمحلبهتویوتاوانتازاستفادهبا



:هادشواریومشکالت
شاملقسمتهااکثردرارومیهدریاچهملیپارکسواحلاینکهبهتوجهبا

آمدنبوجودباعثعاملاینواستمرطوبوپستاراضیوزارشوره

وهامیلهوزنوحجمبهتوجهباهمچنینواستشدهنواحیایندرباتالق

ایندرحرکتبنابراینبودحملقابلاتومبیلتوسطفقطهامیلهاینکه

نواحیسایردر.میگرفتصورتزیادیهایدشواریوسختیبانواحی

راهوجودعدموپرتگاهوصخرهوجودوبودنکوهستانیبعلتنیز

.بودهمراهزیادیدشواریباهامیلهانتقالهمبازدسترسی

.



راهوجودعدمبعلتازنقاطبعضیدرکهمیشدباعثمذکورعواملنهایتا

نظرموردنقطهدرمیلهبالجبار،نهایتامحلبهمیلهانتقالامکانوعدمارتباطی

توسطملیپارکحاشیهاراضیقسمتهاازبعضیدرهمچنین،نشدهجاگذاری

بامیبایستیموارداینگونهدرکهبودشدهتصاحبحقوقییاوحقیقیافراد

نیزقسمتهاازبرخیدر.میشداراضیگونهاینواردقبلیهایهماهنگی

انجامهنگامدرکهبودکردهپیشرفتدریاچهسمتبهکشاورزیاراضی

شدیممیمواجهمنطقهاهالیمخالفتیاواعتراضباگذاریمیلهعملیات

.



ودریاچهحاشیهاراضیبودنباتالقی

اراضیگونهایندرحرکتهایدشواری



کوهستانی بودن اراضی حاشیه دریاچه و 

دشواری های حرکت در این گونه اراضی



حفر چاله جهت جاگذاری میله



حفر چاله جهت 

جاگذاری میله



جاگذاری میله در چاله حفر شده 

با استفاده از جرثقیل دستی



خاکدهی اطراف میله ها با

استفاده از خاک و سنگریزه



رنگ آمیزی میله ها



قبل از شروع عملیات: میله بعد از اتمام عملیات: میله 



حمل میله در مسافتهای دور با استفاده از جرثقیل صورت می پذیرفت



عملیات میله گذاری گاهی اوقات تا پاسی از شب گذشته ادامه می یافت 



وجود شهرک صنعتی در حاشیه 

پارک ملی و توسعه آن به سمت پارک



شکل و پوشش گیاهی اراضی اطراف پارک ملی 



بازدید مدیریت محترم کل و معاونین محترم از روند اجرایی میله 

گذاری پارک ملی دریاچه ارومیه



بازدید مدیریت محترم کل و معاونین محترم از روند اجرایی میله 

گذاری پارک ملی دریاچه ارومیه و نظارت بر انجام کار



طلوع زیبای آفتاب درحاشیه پارک ملی دریاچه ارومیه

و ضرورت حفاظت از این طبیعت و نعمت الهی



:دانیقدروتشکر
محترمکلمدیریتازارومیهدریاچهملیپارکگذاریمیلهجریاندر

مهندسآقایجنابغربیآذربایجاناستانزیستمحیطحفاظتکلاداره

،طبیعیمحیطمحترممعاونت،مالیواداریمحترممعاونت،کالنتری

چندینکهارومیهدریاچهملیپارکواحد،انسانیمحیطمحترممعاونت

پیگیریراگذاریمیلهاجراییروندمحلدرحضورباونزدیکازبار

همچنیندارمراتشکروامتنانکمالنمودندمیبیانراالزمرهنمودهایو

انجامحسنودقتبعلتپیمانکارمحترمزحماتازدانممیالزمپایاندر

.نمایمدانیقدروتشکرنیزکار

مستکانییوسفیامید
غربیآذربایجانزیستمحیطحفاظتکلادارهطبیعیمحیطبخشکارشناس


