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 مقدمه

ایین حوضیه، نمونیه ای     دریاچه های شور جهان میی باشید    و ازکیلومتر  13در  423 ابعادبا  ایمحدوده دریاچه ارومیه

باشد که تمامی آبهای حاصل از بارندگی بطیرف مرکیز دریاچیه، جائیکیه تبخییر      برجسته از یک حوضه داخلی بسته می

  دریاچه ارومیه در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی شوندمی تخلیهگردد، موجب ایجاد شوری بیش ازحد می

کردستان قرار گرفته و از این لحاظ نیز در موقعیت استراتژیکی قرار گرفتیه اسیت  دریاچیه ارومییه بیا تهدیید جیدی        و 

بیه طیور   خشکسالی مواجه بوده و متاسفانه سطح آب دریاچه ارومیه افت قابل توجهی در سالهای اخییر یافتیه اسیت و    

ست  فون و فلور منطقیه بیا خطیر جیدی مواجیه شیده و       افزوده شده ا بر اراضی شور اطراف دریاچه ارومیهگسترده ای 

 جزایر و تاالبهای اقماری آن در حال نابودی هستند بسیاری از

عواقب خشکسالی در جامعه از رابطه متقابل بین یک واقعه طبیعی ) میزان بارش کمتر از مقدار مورد انتظار از تغیییرات  

ز طرف مردم ناشی میشود  فاکتورهای بشری اغلب باعی  تشیدید   طبیعی اقلیمی( و تقاضای ایجادشده برای منابع آب ا

ومیه در این پژوهش عوامل طبیعی و عوامل انسانی تهدید کننده منابع آب ورودی دریاچه ار عواقب خشکسالی میگردد 

و سطح حوضه از نظر مدیریتی قطب بندی شده و سرانجام بیا محاسیبه عیدد ریسیک     در سطح سه استان بررسی شده 

 خشکسالی در هر بخش از زیر حوضه راهکارهای مدیریتی ارائه شده است 
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 وضع موجود منطقه مطالعاتی -0

 منطقه مورد مطالعهمعرفی  -0-0

ارومیه بسیار   آب دریاچه ( 4277)مهندسین مشاور جاماب،باشدکیلومتر می 13در  423 ابعادبا  ایمحدوده دریاچه ارومیه

باشد که تمیامی آبهیای حاصیل از بارنیدگی     باشد  این حوضه، نمونه ای برجسته از یک حوضه داخلی بسته میشور می

) مهندسیین مشیاور   شیوند میی  تخلییه گیردد،  بطرف مرکز دریاچه، جائیکه تبخیر موجب ایجاد شوری بییش ازحید میی   

 دهد می آبخیز ارومیه را نشان  حوضهموقعیت  4-4نقشه   (4252یکم،

به شرح     و سایتهای حساس اکولوژیکک، یودان، آرزو، اشییییر کبیزاییج خشکیامل زیستگاههای یاچه ارومیه شیدری

باشد کیه  حوزه اکولوژیکی دریاچه ارومیه شامل کل دریاچه، تاالبهای اطراف آن و همچنین زیستگاههائی می زیر است 

 : (4252) مهندسین مشاور یکم،بسیار قوی با دریاچه دارندارتباط اکولوژیکی 

 باتالقهای قره قشالق -4

 (5IBA and NHA) ممیندگرده قیط و  -3

 IBA)نوروزلو ) سد -2

 (NHAشبه جزیره اسالمی ) -1

 (RS & IBAشورگل ) -5

 (RS & IBAیادگارلو ) -3

 (RS & IBAدرگه سنگی ) -7

 (RS & IBAدریاچه کبی/ گپی باباعلی ) -5

 ((NIBA6تاالب قره گل  -9

 (IBAآق زیارت ) -43

 (NIBAکانی برازان ) -44

 (NIBAشیطان آباد ) -43
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 (NIBAجهود آباد ) اسالم آباد/ -42

 (NIBAگپی غازان و گروس ) -41

 (NIBAجمال آباد ) -45

 (NIBAچنگیز گلی ) -43

 IBA,3,BR2 , NP1RS(4 4 (لیروزقییر و دوییاسپی -47

 

 

                                                           

 توضيح :1 

 ــــ مه شـــ  مـــ  ر م هـــو  5ــــ ر ســـهم ا مدـــ  كا ـــ       4   ذخيـــاا  ـــ ا ر ســـ   ـــااــــ 3ــــ كـــ ر  م ـــ    2    رامســـا تـــ   ــــ 1

 مه ش  مد  بين ال     كا      -6
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 آبخیز ارومیه و موقعیت آن در کشور حوضه: 4-4نقشه

 

 آبخیز دریاچه ارومیه حوضه فیزیوگرافی -0-2

(، %54اسیتانهای آذربایجیان غربیی)    بخشیهایی از  کیلومتر مربع شامل  54573آبخیز دریاچه ارومیه  با مساحت حوضه 

دقیقه  13درجه و  25دقیقه شرقی و  52درجه  17تا   دقیقه 7درجه و 11از (  %43( و کردستان)%29آذربایجان شرقی ) 

در واقع مساحت قابل توجهی از اراضی شمال   (4252) مهندسین مشاور یکم،دقیقه شمالی  قرار دارد 23درجه و  25تا 

ایران مرکزی بیه همیراه    حوضهدریاچه ارومیه به طور کلی بخشی از  حوضه قرار می گیرند  حوضهغربی کشور در این 

   ( 4279مهندسین مشاور جاماب،)رودخانه ارس،سفیدرود، طوالش و دریاچه خزر است حوضه

ای قابیل  ای و تپیه گروه واحد شکل زمین شامل اراضی کوهستانی، دشتی، مسطح،دریاچه  5ر منطقه  در شکل زمین د

  آبخیز ارومیه(  حوضه 4:53333) نقشه توپوگرافی تمایز است
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و نواحی دشتی و سیایر   خود دریاچه ارومیه %9،نواحی مسطح  %4413ای،تپه %34کوهستانی،اراضی منطقه نواحی  25%

 2-4و نقشیه   (توپیوگرافی پستی و بلنیدیها )   3-4نقشه  منطقه را تشکیل میدهند %3315اراضی مرکب با نواحی دشتی

  (3333) مهندسین مشاور یکم، طبقات ارتفاعی منطقه را نشان میدهد

 

 

 آبخیز ارومیه حوضهی ه توپوگراف: نقش3-4نقشه 
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 بخیز دریاچه ارومیهآ حوضه: طبقات ارتفاعی 2-4نقشه 

 

 ) شناخت واحدهای هیدرولیک(ارومیهآبخیز  حوضههیدرولوژی -0-9

 دریاچه ارومیه حوضهآبهای سطحی  -0-9-0

هسیتند  رودخانیه هیای دائمیی     رودخانه، فصیلی   7رودخانه دائمی و  41رودخانه به دریاچه ارومیه وارد میشوند که  34

چای، باراندوزچای، نازلوچای، شهرچای، زوالچیای، صیوفی چیای،آذر    چای، آجیگداررود، عبارتند از: زرینه رود، سیمینه

   (4255،) جامابچای، قلعه چای و مهاباد چای مردوغچای، شهر، لیالن

کیلیومتر مربیع بزرگتیرین و     43333حوضیه و مسیاحت   MCM 3333 رود با جریانهای دائمی زرینهدر میان رودخانه

آبخیز ارومیه  حوضهکیلومتر مربع کوچکترین رودخانه  233حوضهو مساحت  MCM 22آذرشهر چای با جریان ساالنه 
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 3-4و جیدول  آبخییز ارومییه   حوضیه هیای  حوضیه مشخصات زیر 4-4جدول  (4252) مهندسین مشاور یکم، باشندمی

 دهد را نشان می ورودی به دریاچه ارومیههای مشخصات رودخانه

گیزارش شیده    MCM 5243مییالدی   3333تا  4933متوسط سالیانه تخلیه آبهای سطحی به دریاچه ارومیه در دوره 

 ( 4252) مهندسین مشاور یکم، متغییر بوده است  MCM 45331تا MCM 731است و بین 

-4) نقشه شودتقسیم می حوضهزیر  7واحد هیدرولوژیک یا به عبارتی  7آبخیز دریاچه ارومیه به  حوضهدر این پژوهش 

 (:4255)شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی،  این واحدهای هیدرولوژیک عبارتند از(1

 آبخیز دریاچه ارومیه شامل ارومیه و سلماس( حوضهزوال، نازلو، شهر و باراندوز چای) شمال غرب  حوضهزیر  -4

 آبخیز دریاچه ارومیه شامل شبستر( حوضه) شمال  -تسوجچای و صوفیان دریان و  -شمال دریاچه حوضهزیر  -3

آبخیز دریاچه ارومیه شامل تبریز، هیری،، سیراب،    حوضهآجی چای و آذر شهر چای) شمال شرق  حوضهزیر  -2

 بوستان آباد، اسکو،آذر شهر (

 ومیه شامل مراغه و بناب(آبخیز دریاچه ار حوضهصوفی چای و قلعه چای )غرب  حوضهزیر -1

 آبخیز دریاچه ارومیه، شامل : سقز، تکاب، شاهین دژ، مالکان ( حوضهزرینه رود)جنوب شرق  حوضهزیر  -5

 آبخیز دریاچه ارومیه شامل بوکان( حوضهسیمینه رود)جنوب  حوضهزیر  -3

 آبخیز دریاچه ارومیه شامل مهاباد، نقده، اوشنویه( حوضهچای)جنوب غرب گدارمهاباد چای و  حوضهزیر  -7
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 آبخيز در  چ  ارومي  حوض ه ی حوض : ر ا 4-1 شش  
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 آبخیز ارومیه حوضههای حوضهمشخصات زیر: 4-4جدول 

 رود خانه اصلی  (m.a.s.l)ارتفاع مساحت

2Km % Max Min 

 چایزوال چای، نازلو چای، شهر  1276 3608 15.0 7,845

 دریان و صوفیان چای و تاسوج 1276 3155 4.0 2,123

11,710 22.0 4811 1276 

 آجی و آذر شهر چای

 صوفی چای و قلعه چای 1276 3707 4.0 1,829

 زرینه رود 1276 3332 27.0 13,857

 سیمینه رود 1276 2804 7.0 3,743

 مهاباد چای و گدار چای 1276 3578 7.0 3,619
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 دریاچه ارومیه حوضه آبخیز دائمی هایشخصات رودخانهم:3-4جدول

مسییییاحت  
حوضییییییه

(km2) 

تخلیییه سییاالنه 
 به تاالب

(MCM) 

حجم میاکزیمم  
 سیییییاالنه

(MCM) 
 رودخانه

12000 2000 5840 
 رودزرینه

4000 630 - 
 رودسیمینه

1900 380 993 
 گدارچای

9000 450 1367 
 چایآجی

1200 360 613 
 باراندوزچای

1960 245 670 
 نازلوچای

300 90 275 
 شهرچای

1900 60 - 
 زوالچای

- 100 220 
 صوفی چای

300 33 - 
 آذر شهرچای

700 55 102 
 لیالن چای

600 85 131 
 مردوق چای

600 60 250 
 قلعه چای

1800 300 687 
 مهابادچای
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 هیدروژئولوژی - 0-9-2

 بر آبخوان های حوضهسازندهای زمین شناسی و اثرات آن -0-9-2-0

( است که در اثر فعالیت گسل های تبریز در شرق و Grabenدریاچه ارومیه یک ناحیه فرونشسته زمین ساختی )      

ارومیه درغرب بوجود آمده است  ارتفاعات مشرف به دریاچه عمدتاً از جن، سنگ های آذرین ی دگرگیونی و کربناتیه     

ین ریخت شناسی منطقه است که توأم با وضعیت زمین شناسی و شرایط اقلیمی هستند  این دریاچه مهمترین پدیده زم

 منطقه بر کلیه ویژگی های فیزیکی و هیدرودینامیکی آبخوانهای ساحلی تأثیر گذاشته است 

آبخوان های آبرفتی منطقه حاصل فرسایش و حمل سازندهای زمین شناسی اطراف است کیه بیه سیمت دریاچیه           

بتاً منظمی از تغییر اندازه ذرات آبرفتی است  به عبارت بهتر هماهنگ با کیاهش شییب رودخییانه هیا از     دارای روند نس

گردیم  مخروط افکنه های وسیعی در دامنیه ارتفاعیات   ارتفاعیات به طرف دریا بتدریج با میواد دانه ریزتیر میواجه میی

زوالچیای، نازلوچییای، شهرچییای، بارانیدوز چییای،       مشرف به دریاچه در اثر فعالیت رودخانه های متعدد حوضه نظییر 

گییدارچای، سیمینه رود و زرینه رود ایجاد شده است که دارای دانه بندی مناسب و نفوذپذیری خوبی هستند  ضخامت 

متر و  333در دشت ارومیه بیشتر از  مقدارگردد این متر برآورد می 433متوسط نهشته های آبرفتی در کل حوضه حدود 

 رسد متر می 23آذر شهر یا مهاباد به در 

باشد ولی در پهنه هایی از دشت ها در اثر تغییر در شرایط رسوبگذاری تناوبی آبخوان های منطقه عمدتاً از نوع آزاد می 

شود که باع  ایجاد آبخوانهای تحت فشیار شیده اسیت  تغذییه     از نهشته های ریز دانه مانند رس و سیلت مشاهده می

 اندکی از نزوالت جوی است  مقدارطبیعی آبخوانها عمدتاً از طریق رودخانه ها و به 

در شرق دریاچه ارومیه کوه آتشفشانی سهند واقع است  گدازه های این کوه از جن، آندزیت بوده و بطرف پیایین در    

 سطییییح وسییییعی از تیییوف و خییییاکسترهای آتشفشانییییی پوشییییده شیییده اسیییت  رودخییییانه هیییایی ماننییید     

دوق چای از این کوه سرچشمه گرفته و وارد دریاچه میی گردنید    قوری چای، قلعه چای، لیالن چای، صوفی چای و مر

دشتهایی مانند مراغه، عجب شیر در پایاب این رودخانه ها واقع شده اند لذا اجزای متشکله آبخیوان هیای ایین دشیت     

شیت مراغیه   متر در د 333عمدتاً دانه ریز بوده و از نفوذپذیری نسبتاً کمی برخوردار هستند  ضخیامت این نهشته ها تا 

 متر برآورد میشود  53میرسد و متوسط ضخامت حدود 



15 

 

رودخانه آجی چای از مهمترین رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه است که دشت وسیع تبریز و دشیت آذر شیهر در   

های  گیرد  نهشتهپایاب این رودخانه واقع شده اند  این رودخانه از ارتفاعات شمالی و شمال شرقی حوضه سرچشمه می

این بخش از حوضه عمدتاً از نوع مارن، مارن های سیلتی، مارن های گچ دار و نمکدار هستند  فقط بخش جنوبی دشت 

باشند  از این رو به غیر از تبریز و آذر شهر با گستره ای از سنگ های آذرین، آذر آواری و خاکستر آتشفشانی مواجه می

باشد  ضخامت اجیزای متشیکله آبخیوان    خزن آبرفتی عمدتاً ریز دانه میجنوب دشت تبریز و آذر شهر اجزای متشکله م

متر و متوسط آن بیش از یکصد متر است  تغذیه آبخوان از طریق رودخانه های شمالی، جنوبی و نیز آجیی  233حداکثر 

  باشدگییرد  تغیذیه مستقیم از نزوالت جوی عمدتاً در نواحی مخییروط افیکنیه ای میچیای صورت می

ارتفاعات حاشیه شمالی دریاچه ارومیه سنگ های آهکی معروف به آهک روته و سنگ هیای آذریین گسیترش دارنید      

ارتفاعات مشرف بر دشتهای صوفیان، شبستر و تسوج عمدتاً از جن، مارن های سبز و قرمز گچ و نمکدار هسیتند کیه   

متر است  اندازه اجزای متشکله آبرفتیی   53بیش از متر و متوسط آن  333نهشته های واقع در پهنه این دشتها حداکثر 

در مناطق مخروط افکنه ای درشت بوده و بطرف دریاچه ذرات بشدت دانه ریز شده و بر ضخامت آنها افزوده می شود  

رسیی حیاوی آب شیور     -آبخوان عمدتاً از نوع آزاد است که به طرف نواحی پایانی دشت به نهشته های ریزدانه سیلتی

  (4254) مهندسین مشاوریکم،ی شودتبدیل م

 حوضهلی و مشخصه های کمی آبخوانهای ویژگی های ک -0-9-2-2

محدوده مطالعاتی تقسیم شده است  این محدوده  35حوضه آبریز دریاچه ارومیه از نظر مطالعات منابع آب زیر زمینی به 

باشند  منابع آبهای زیر زمینی این حوضه هیم در  میشامل ارتفاعات و دشتهایی است که در برگیرنده پهنه های آبرفتی 

 پهنه های آبرفتی و هم در سازندهای سخت ذخیره شده اند 

منابع ذخیره شده در سازندهای سخت متأثر از قابلییت کارستیفکاسییون و خصوصییات لیتولیوژیکی سینگها و شیرایط       

ها از غنای بیشتری برخیوردار هسیتند و در برخیی    باشد  این مخازن در برخی از محدوده تکتونیکی حاکم بر منطقه می

 دیگر فاقد قابلیت مناسب میباشند 

 نظر به اینکه مخازن سازند سخت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون مورد مطالعیات تفصییلی واقیع نشیده اسیت و      

در مورد کمیت و کیفیت این محدود در حد شناسایی این سازندها بوده است، لذا انجام یافته بصورت موردی و مطالعات 

 منابع در شرایط فعلی نمی توان اظهار نظر معقول و منطقی بیان کرد 
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پهنه های آبرفتی در اغلب دشتهای مهم منطقه به تفصیل مورد مطالعه واقع شیده اسیت  سیوابق مطالعیاتی برخیی از      

ا کمیت و کیفییت آبخوانهیای منطقیه در    گردد  لذا اطالعات نسبتاً خوبی مرتبط بدهه گذشته بر می 1دشتهای مهم به 

 باشد دسترس می

محدوده در سرشاخه های حوضه آبریز واقع شده و فقط آبخوانهای محدوده های مطالعات  43محدوده مطالعاتی  35از 

ه امین، عجب شیر، مراغه، میاندوآب، مهاباد، نقده و رشکان در حاشیه دریاچشیرارومیه، سلماس، تسوج، شبستر، آذرشهر، 

 ارومیه واقع شده اند  آبخوانهای این محدوده ها عمدتاً در ارتباط و تبادل با آب دریاچه ارومیه است 

بررسی نوسانات آبخوان های زیر زمینی دشت های حاشیه دریاچه نشان دهنده وجود یک شیرایط تعیادلی در آبخیوان    

غالباً متأثر از برداشت از مخازن و تغذیه از محل باشد  نوسانات این آبخوان ها می 33تا  13های منطقه طی دهه های 

های مختلف است  نظر به این که در دهه های مذکور برداشت از آبخوان ها قابل توجیه نبیوده اسیت معمیوالً احجیام      

برداشتی در دوره های خشک سالهای آبی طی دوره های تر جبران گردیده و از این رو شرایط نسبتاً ثابتی از نظر تعادل 

حاکم بوده است  متناسب با این شرایط تغیییرات محسوسیی از نظیر     چههای زیر زمینی و جبهه های آب شور دریا آب

گردد  بررسی وضعیت هیدروگراف معرف آبخوانهای ساحلی و نییز مقایسیه   کیفیت در آب های زیر زمینی مالحظه نمی

 باشد رایط مذکور مینقشه های کیفی تهیه شده در دوره های زمانی مختلف گویا و مؤید ش

در منطقه و استفاده از منابع آب زیرزمینی به عنوان منبع اصلی تیأمین   73و 33نظر به توسعه کشاورزی طی دهه های 

آب شرب، صنعت و کشاورزی شرایط تغییر نموده است  نگاهی به خالصیه وضیعیت منیابع آب منطقیه نشیان دهنیده       

در مقایسیه بیا حجیم     مقیدار سال از منابع آب های زیر زمینی اسیت  ایین   برداشت نزدیک به دو میلیارد متر مکعب در 

درصدی آب های زییر زمینیی   13باشید بیانگر سهم میلیون متر مکعب می 3953مصرفی آب سطحی که رقمیی برابر 

 دهد  به همین لحاظ، آبخوان های مناطق ساحلی در می باشد که نقش مخازن زیر زمینی را در توسعه منطقه نشان می

وضعیت تعادلی آب چنین وضعیتی بعضاً تغییراتی را در است و تداوم قع شده دو دهه گذشته مورد برداشتهای بی رویه وا

ایجاد نموده است و متعاقباً زبانه های آب شور در بعضی از مناطق به صورت موضعی پیشروی نموده های شور و شیرین 

 است 

ضیه در دهیه گذشیته    بررسی هیدروگراف واحد آبخوان های ساحلی نشان دهنده افت میداوم در اغلیب آبخوانهیای حو   

میباشد  الزم به ذکر است عالوه بر توسعه برداشت، کاهش تغذیه از نزوالت جوی در سالهای گذشته نیز در مقادیر افت 
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شود با اتخاذ تدابیر مدیریتی و در صورت وقوع سالهای مرطیوب  مشاهده شده تأثیر بسزایی داشته است  پیش بینی می

 ان پذیر خواهد بود در آینده افت های مشاهده شده جبر

بیرداری و  به منظیور توقف و یا کاهش افت، تعیداد زیادی از آبخوانهای منطقه طی سالهای گذشته از نظر توسعه بهیره 

ادامه برداشت جزو مناطق ممنوعه و یا محدوده منظور شده است و بدین طریق توسعه برداشت از آب های زیر زمینیی  

 باشد منوع میدر تمام و یا بخش هایی از سفره م

عالوه بر اعمال ممنوعیت، مطالعاتی از نظر تقویت آبخوان های ساحلی انجام پذیرفته است و در این رابطه در برخی از 

آبخوان های منطقه سیستم های تغذیه مصنوعی و مهار و پخش سیالب ها به اجراء در آمده است  از جمله این مناطق 

 کبوترعلی چای بر روی رودخانه داریان چای و یا علی بیگلو چای اشاره نمود  می توان به پروژه های تغذیه مصنوعی

ها و شییب نسیبتاً   در برخی از محدوده چهشرایط طبیعی خاص منطقه از جمله کوتاه بودن فاصله حید حوضه ها از دریا

 و  زیاد منطقه در بخش هایی از حوضه که باع  خروج سریع سیالب ها می گردد و متعاقب این موضوع فرصیت نفیوذ  

می شوند  از این نظر مهار  چهتغذیه از سیالب ها به حداقل رسیده و عمالً نزوالت جوی در زمان کوتاهی وارد آب دریا

نطقه در قالب پروژه های تغدیه مصنوعی و یا بیا هیدف ذخییره، نیازمنید اقیدامات جیدی تیری        آب های سطحی در م

   (4254)مهندسین مشاوریکم،است

 مشخصه های کیفی آبخوان های حوضه -0-9-2-9

 هدایت الکتریکیی به منظور ارائه آخرین وضعیت کیفی آبخوان های ساحلی بر اساس نتایج حاصل از نمونه برداری ها، 

(EC )  حوضه ترسیم شده است  خالصه نتایج حاصل از تجزیه نمونه ها و ترسیم نقشه های کیفی و طبقه بندی کیفیی

 : (4252)مهندسین مشاوریکم،باشدآنها به شرح ذیل می

در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تغییرات کیفی در آب های زیر زمینی متأثر از عوامل مختلفی است  این عوامل می تواند 

 ز اثییییر سییییازندهای زمییییین شناسییییی حوضییییه، سییییرعت حرکییییت آبهییییای زیییییر زمینییییی،      ناشییییی ا

دانه بندی اجزای آبرفت و عمق سطح آب زیر زمینی و یا پیشروی آب دریا باشد  در برخی از دشتها نظیر پهنه آبرفتیی  

انیدکی از دشیتها    تبریز، سازندهای زمین شناسی مسیر رودخانه اثرات عمده ای بر کیفیت آب زیر زمینی دارند  در تعداد
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تغییرات کیفی متأثر از پیشروی آب شور دریا است  این عامل بیشتر در دشت عجب شیر و یا شیر امین قابیل مشیاهده   

 است 

درحالت کلی در آبخوانهای ساحلی جهت جریان آب زیرزمینی در مبادی ورودی به دشت حداکثر بوده و بطرف خروجی 

ن، در این آبخوان ها حداقل شیب در خروجی دشت و در پهنه های مواجه با آب دریا آن کاسته می شود  بنابر ای مقداراز 

مشاهده می شود  بعالوه کاهش تدریجی دانه بندی و ریزدانه بودن ذرات متشکله آبرفت از یک طرف و باال بودن سطح 

تغیییر در کیفییت را    آب زیر زمینی باع  ایجاد شرایط تبخیری در مناطق خروجی شده است  پیدایش چنیین وضیعیتی  

روند رو به رشد برداشت از آبخوان ها در سالهای گذشته باع  تشیدید چنیین شیرایطی شیده      و از طرفی تشدید نموده

 است 

 امیالح  حداقلدر مبادی ورودی دشت بدلیل تغذیه مناسب آبخوان از جبهه های ورودی سطحی، آب زیر زمینی دارای 

شود  معموالً در تمام دشتهای منطقه در جهت جریان آب زییر  بوده و مناسبترین کیفیت در مقاطیع ورودی مالحظه می

 را در مناطق خروجی شاهد هستیم   EC مقدار حداکثرو  یافته کاهش آبزمینی بنا به دالیل فوق الذکر کیفیت 

 باشدل میتغییرات کیفیت در آبخوان های ساحلی بطور خالصه به شرح ذی

باالیی برخوردار است ولیی در ورودی زوالچیای در اثیر     ECدشت سلماس : این دشت بعلت وجود سازندهای مارنی از 

میکیروموس بر سانتیمتر در حاشیه رودخانه و حیوالی   EC  ،153یابد  حیداقل امالح کاهش می مقدارجریانات سطحی 

 شود در شمال شرقی دشت )آبادی چوپانلو( مشاهده می میکروموس بر سانتی متر 2435قزلچه و حداکثر آن، 

دشت ارومیه : در دشت ارومیه به علت وجود تشکیالت آهکی، مارنی و اثر آن بر مخازن زیر زمینی علیرغم وجود جبهه 

 4333حیدود   EC مقیدار های ورودی متعدد جریانات سطحی از قبیل نازلوچای، شهرچای، روضه چای و باراندوز چای 

موس بر سانتی متر بوده است که بطرف خروجی دشت امالح دارای روند افزایشی بوده و در میجاورت دریا در اثر میکرو

 3333شیود کیه بیه    در حاشیه دریاچه دیده می مقداررسد  حداکثر نیز می 5333به  مقدارتبخیر و پیشروی آب دریا این 

 رسد میکروموس بر سانتی متر می

 233حیداقل بیوده و تیا     EC مقیدار جنیوبی   -دی گدار در غرب و جبهه های فرعیی شیمالی  دشت نقده : در جبهه ورو

درگیه( و حسینلو   داش رسد  در انتهای رودخانه گدار در شرق و تاالب های سیران گلیی ) میکروموس بر سانتی متر می



19 

 

وس برسیانتی متیر(   میکرومی  7492به حداکثر ) مقدارگردند این )شورگل( که به عنوان جبهه های خروجی محسوب می

 رسد، که عمدتاً ناشی از وجود سازندهای مارنی و شیب کم دشت است می

دشت میاندوآب : جبهه های ورودی زرینه رود و سیمینه رود در جنوب و لیالن چیای در جنیوب شیرقی تغذییه کننیده      

مال شرقییی دییده میی    آبخوان دشت میاندوآب بوده و جبهیه های خروجیی در قسمت شمال و حاشیه دریاچه و در ش

میکروموس بر  43353و حداکثر آن در حیاشیه دریاچه معادل  173در حاشیه رودخانه در حاجیی آباد  ECشوند، حداقل 

 سانتی متر می باشد 

میکرمییوس بر سانتی متیر و حیداکثیر آن در منتهی الیه  343در شیرق میراغیه برابر  EC مقداردشت مراغه : حیداقل 

میکیروموس بر سانتی متر مالحظه می شود  در جهت جریان آبهای زیر زمینی از شیرق   2133دشت برابر شمال غربی 

 افزایش می یابد   ECمقداربه غرب 

آن افزایش می یابد   مقداردر مسیر ورودی رود قلعه چای دیده می شود و بطرف دریاچه  ECدشت عجب شیر : حداقل 

افزایش شوری در منطقه نه از محل تأثیر سازندهای زمین شناسی بلکه ناشی از ازدییاد بییرداشت و جیایگزینی بیا آب     

میکروموس بر سانتی متیر اسیت کیه در     733تا  533در جبهیه های ورودی شمال شرقیی  EC مقدارشیور بوده است  

 میکرومییوس بر سانتی متر می رسد  1333مقییاطع خروجی حییاشیه دریا به حدود 

در جهت جیریان آب زییر زمینی از شرق به غییرب افیزایش میی یابید  در قسیمت غیرب        EC رمقدادشت شیرامین : 

نامناسب بودن کیفیت بدلیل اختالط آب شور و شیرین می باشد که عمدتاً ناشی از عدم رعاییت عمیق مناسیب بیرای     

 میکروموس بر سانتی متر متغیر است  43533تا  733ایین دشت از در  EC مقدارحفیاری بوده است  

میکروموس  243از  مقداراز شیرق به غیرب افزایش می یابید  حیداقل  EC مقداردشت آذر شهر : در این محیدوده نیز 

متغییر   میکروموس بر سانتی متر در اراضی روسیتای قراغییل   9333بر سانتی متر در شرق آذرشهر و حداکثر آن معادل 

 است 

دشت تبریز : در قسمت اعظم دشت تبریز شامل جنوب، جنوب غرب، و جنوب شیرق کیفییت آب خیوب اسیت  وجیود      

سازندهای زمین شناسی تبخیری در قسمت شمالی دشت و عبور رودخانه آجی چای از مییرکز این دشت باع  کیفییت  

طییح آب زیر زمینی در سمت اصلی دشیت و دانیه رییز    نسبتاً نامناسب آب زیر زمینی شده است  بعییالوه باال بودن س
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آب  یونهای موجیود در  بودن آبرفت ها باع  ایجاد شرایط تبخیری و سرعت کم حرکت آب شده است در نتیجه غلظت

 میکروموس بر سانتی متر است  43523و حداکثر آن  333برابر  ECبیشتر شده است، حداقل 

یابید   در جهت جریان آبهای زیر زمینی افزایش می EC مقدارهای مطالعاتی دشت شبستر و صوفیان : در این محدوده 

میکروموس بر  44733به صورت موضعی باال رفته و تا  EC مقداردر محدوده شبستر بعلت اثر رسوبات مارنی و گچ دار 

 رسد سانتی متر نیز می

 3533ر سانتییی متییر تیا حیداکثییر     میکیرومییوس بی   333از حیداقییل   EC مقیدار دشت تسییوج : در ایین ناحیییه    

 میکروموس بر سانتی متر متغیر است 

 موقعیت آبخوانهای حوضه آبخیز ارومیه را نشان میدهد  5-4نقشه 
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 : آبخوانهای حوضه آبخیز ارومیه5-4نقشه
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 آبخیز دریاچه ارومیه حوضه: مشخصات آبخوانهای 2-4جدول

کیییاهش سیییالیانه  منطقه
 سطح اب

برداشییت 
 ساالنه 

ذخیییره آب 
 زیر زمینی 

مسیییییاحت  
 دشت

 مساحت

 (m)  (MCM) )2(km )2(km 

 1201 291 44.7 0.7 0.7 مراغه

 640 131 59.3 1.7 1.7 عجب شیر

 297 48 21.0 - - شیر امین

 452 136 86.2 0.4 0.4 آذرشهر

 5457 1283 389.8 0.6 0.6 تبریز

بیلوردی 
 دوزدوزان

- - 105.3 1302 2349 

 1085 262 68.8 - - بستان آباد

 2213 1017 109.3 0.7 0.7 سراب

 1319 501 202 1.1 1.1 شبستر -صوفیان

 577 299 67 2.5 2.5 تسوج

 7404 8 21 - - ارومیه

 2676 550 148 1.7 1.7 سلماس

 2655 1050 358 0.5 0.5 ارومیه

 936 216 4.31 - - سرو

 787 73 - - - موانا

 549 106 2.1 - - زیوه

 399 10 2.5 0.5 0.5 رشکان

 1186 377 48.2 0.6 0.6 نقده

 920 184 39.0 0.2 0.2 اوشنویه

 1539 249 23.3 0.2 0.2 مهاباد

 3169 1238 118.0 0.1 0.1 میاندوآب

 2900 262 34.0 - - بوکان

 4521 118 14.3 - - شاهین قلعه

 2470 102 24.0 - - تکاب

 - 129 32.5 - - سقز

 - 9941 2022.9 - - جمع
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 اقلیم -0-4

متر قرار گرفته است و منطقه ای دشتی با ارتفاع متوسط تا نسیبتأ   3333تا  4233دریاچه ارومیه در ارتفاع  حوضهبیشتر 

بلند با زمستانهای سرد و تابستانهای نسبتأ گرم محسوب می شود  بر اساس داده های چهار ایستگاه مهیم  هواشناسیی   

نشیان داده   1-4کیه در جیدول  یز، ارومیه، سقز، سراب( ) تبردریاچه ارومیه حوضهمتر  333تا  4233مستقر در محدوده 

بنیدی  طبقیه  3-4نقشیه    و نسبتأ مرطوب اسیت سرد آب و هوای و طبقه بندی دومارتن بیشتر منطقه دارای شده است 

 را نشان میدهد  همنطقاقلیم 

 سراب سقز، ارومیه، تبریز، ایستگاههای در بررسی مورد اقلیمی پارامترهای: 1-4جدول

 ارتفاع ایستگاه
متوسط سالیانه دمای روزانه به 

 سانتی گراد

 

 دمای مطلق

 به سانتی گراد

 یخبندان
رطوبت 

 نسبی

متوسط سرعت 

 باد

مجموع زمان 

 آفتابی

مه 

 آلودگی

m Max Ave. Min Max. Min. Days % Km/hr hrs Days. 
 4.7 2724 1.5 58 111.8 22.8- 38.4 4.7 10.8 17.0 1313 ارومیه

j19.3 2743 2.9 52 101.0 25.4- 42.5 16.7 12.1 17.6 1361 تبریز 
 4.1 2713 1.6 53 118.1 36.0- 42.6 3.4 11.1 18.8 1476 سقز
 0.3 2773 2.2 64 143.1 30.0- 39.5 1.3 8.2 15.1 1800 سراب
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 آبخیز دریاچه ارومیه حوضهبندی اقلیم :طبقه 3-4نقشه 
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 بارندگی - 0-4-0

 % 1/29افتید   اقلیم مدیترانه ای بیشترین بارش در فصل بهار و کمترین بیارش در فصیل تابسیتان اتفیاق میی     مطابق 

دراز  میلیمتر در  352متوسط بارش سالیانه حوضه آبخیز دریاچه ارومیه  در تابستان است  %1بارندگی در بهار و در حدود 

  را نشان میدهد درصد بارندگی ماهانه و فصلی  5-4جدول گزارش شده است  

 نواحی همبارش حوضه آبخیز ارومیه را نشان می دهد  7-4نقشه 

 

 

 حوزه آبخیز ارومیه فصلی و ماهانه بارندگی درصد: 5-4 جدول

 ماه
درصد 

 بارندگی
 ماه

درصد 

 بارندگی
 ماه

درصد 

 بارندگی
 ماه

درصد 

 بارندگی

 1/3 مهر 3/5 دی 3/43 فروردین 7/4 تیر

 3/43 آبان 5/5 بهمن 3/43 اردیبهشت 4 مرداد

 5/9 آذر 7/43 اسفند 3/3 خرداد 1/4 شهریور

 1/33 پاییز 4/23 زمستان 1/29 بهار 4/1 تابستان

 

 آبخیز ارومیه را نشان می دهد  حوضهنواحی همبارش  7-4نقشه 
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 آبخیز ارومیه حوضه: نواحی همبارش 7-4نقشه 

 4252منبع: مهندسین مشاور یکم،

 

 دما- 0-4-2

 ( m 4253درجه سانتی گراد) آذر شهر، 3/42( تا  m 3353 ) لیقوان،1/3بین  حوضهمتوسط دما در قسمتهای مختلف 

باشد  گرمترین ماههای سال جز در ایستگاه رستم آباد که تییر و میرداد اسیت ماههیای میرداد و شیهریور میباشید         می

درجه سانتی گراد   35ین و گرمترین ماههای سال تا است و اختالف دمای سردتر سردترین ماههای سال آذر و دی ماه

 آبخیز ارومیه را نشان می دهد  حوضهنواحی هم دما  5-4نقشه   (3333) سازمان هواشناسی کشور،می رسد

 بخیر سالیانهت- 0-4-9

است  متوسط  متغییر 4133تا  4953در ارتفاع  mm 3433تا   4333و بین  mm 4199  حوضهمتوسط تبخیر سالیانه 

) سییازمان هواشناسییی متغییییر اسییت  mm4333 تییا  593تبخیییر سییالیانه در بخشییهای مختلییف دریاچییه ارومیییه از 

  آبخیز ارومیه را نشان می دهد حوضهنواحی هم تبخیر  9-4نقشه   (3333کشور،
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 متوسط سالیانه رطوبت نسبی- 0-4-4

) سیازمان  متغییر اسیت  %93تا  11درصد و در قسمتهای مختلف بین  35 حوضهمتوسط سالیانه رطوبت نسبی در سطح 

آبخیز ارومیه  حوضهمتوسط ساالنه و ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاههای مختلف  3-4جدول  (3333هواشناسی کشور،

 را نشان میدهد 

 

 

 

 آبخیز ارومیه  حوضهنواحی هم دما  : 5-4نقشه 

 4252منبع: مهندسین مشاور یکم، 
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 آبخیز ارومیه حوضهنواحی هم تبخیر : 9-4نقشه 

 4252منبع: مهندسین مشاور یکم،

 ارومیه آبخیز حوضه مختلف ایستگاههای در نسبی رطوبت ماهانه و ساالنه متوسط: 3-4جدول

 سالیانه ارتفاع (m) ایستگاه

 66 1500 آجی چای

 57 1476 سقز

 66 1500 اسکو

 67 1873 ترکمن دشت

 59 2250 لیقوان

 64 1800 سراب

 66 1750 بستان آباد



29 

 

 64 1375 بوکان

 66 1420 مراغه

 76 1300 باراندوز چای

 70 1345 نازلو چای

 61 1350 مهاباد

 61 1300 میاندوآب

 62 1313 ارومیه

 باد- 0-4-5

حداکثر سرعت باد ثبت شده ترین ایستگاهها به دریاچه ارومیه می باشند   نزدیکتبریز و ارومیه ایستگاههای سینوپتیک 

میانگین   در جهت جنوب غربی اندازه گیری شده است 4223متر در ثانیه( در دیماه  24گره ) 33در ایستگاه ارومیه 

 سرعت  حداکثر

اندازه گیری شده است  جهت بادهای غالب در این جهت جنوب غربی  متر در ثانیه و در 3/2باد غالب در دریاچه ارومیه 

  .(3333) ضیائی، باشد اً غرب و جنوب غربی میمنطقه عمدت

 زمین شناسی -0-5

شناسی منطقه گردیده اسیت بیر   های زمانی مختلف باع  به وجود آمدن سازندهای زمینفرآیندهای تکتونیکی در دوره

یع  و اساس فرآیندهای فوق رسوبات به جا مانده چین خورده و تغیییر شیکل داده  و در اثیر فشیارهای فزاینیده و وسی      

فرآیندهای گدازش سنگهای آذرین تشکیل شده اند  به طور کلی زمین شناسی منطقه تحت تاثبر فرآیندهای تکتونیکی 

 البرز و زاگرس شکل گرفته است 

 :(3335) مهندسین مشاور یکم،منطقه بر  اساس ویژگیهای مختلف تکتونیکی و زمین شناسی در چهار زون متمایز است

 همدان -زون ارومیه

 زون ملنگ
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 زون ایران مرکزی

 زون البرز آذربایجان

 فرسایش -0-6

در برابر هوازدگی متفاوت هستند  در مقیاس کالن میزان فرسایش پیذیری  سنگها بر اساس  ویژگی آنها و توان مقابله 

 )مهندسیین مشیاور جیامع   گروه بسیارکم، کیم، متوسیط، زییاد و بسییار زییاد در جیدول  آورده شیده است        5منطقه در 

بنیدی  طبقیه  7-4جیدول   به فرسایش را نشیان میدهید    حوضهحساسیت بخشهای مختلف  43-4  نقشه (4273ایران،

 منطقه بر اساس حساسیت نسبت به فرسایش را در منطقه به صورت اجمالی نشان میدهد 

 فرسایش به نسبت حساسیت اساس بر حوزه آبخیز ارومیه بندیطبقه:7-4 جدول

  Km)2(مساحت فرسایش

 8456 بسیار کم

 9307 کم

 11645 متوسط

 4190 زیاد

 13198 بسیار زیاد
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 نسبت به فرسایش حوضهخشهای مختلف حساسیت ب 43-4نقشه 

 

 خاک شناسی -0-7

 : (4273) مطالعات منابع آب و خاک کشور، وجود داردذیل گروه خاک به شرح در حوضه آبریز دریاچه ارومیه سه 

 : باشدها که شامل گروههای زیر میخاک دشتها و دره  -4

 خاکهای آبرفتی ریزبافت

 خاکهای شور و قلیائی )سولونچاک و سولونتز(

 خاکهای آبرفتی شور

 خاکهای باتالقی شور

 : باشدو تپه ها که شامل گروههای زیر می خاک فالتها -3

 خاکهای قهوه ای
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 وسلتقهوه ای توأم با لیخاکهای 

 : باشدمیشامل گروههای زیرکه خاکهای تپه ماهور و کوهستانی  -2

 انرزینتوأم با ر خاکهای قهوه ای

 پالکهای نمک( یمقدار(، خاکهای بیابانی و سیرزم )با از مارنهای نمکی و گچی) خاکهای لیتوسل آهکی

 و چست نات قهوه ایخاکهای  به همراهلیتوسل آهکی 

 خاکهای براون و سیرزم آذرین(،متشکل از سنگهای ) لیتوسل
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  گیاهی پوشش-0-8

ای از گونیه  خالصیه  5-4جیدول  خانواده تعلق دارند  55گونه آوندی در منطقه به ثبت رسیده است که عمدتأ به  4533

در سیازمان جنگلهیا و مراتیع،     اطالعات پوشش گیاهی منطقه بر اسیاس گیزارش   دهدهای گیاهی منطقه را نشان می

   در سیال  مهندسین مشیاور یکیم  و عصری به نام پوشش گیاهی باتالقهای شور ارومیه  4275،گزارش سال  4253سال

 گردآوری شده است  4252

 ارومیه دریاچه آبخیز حوضه گیاهی های گونه:  5-4 جدول

 خانواده
 گونه

% 
 دریاچه ارومیه حوضه ایران

Dicotyledons 

Apiaceae 316 76 24.0 

Asteraceae 1021 254 24.8 

Boraginaceae 223 39 17.4 

Brassicaceae 315 81 25.7 

Caryophyllaceae 338 104 30.7 

Lamiaceae 346 106 30.6 

Papilionaceae 1000 222 22.2 

Monocotyledons 

Liliaceae 232 42 18.1 

Poaceae 367 81 22.0 

 

جن،  399گونه از  513حضور دارند  در این زون  حوضهدرصد از خانواده های موجود در  54در زون اکولوژیک منطقه 

پیرووان،  اییران و تیورانی قیرار دارنید و گونیه هیای        خانواده شناسایی شده است  بیشتر گیاهان این منطقه در  31از 

 مهمتیرین   منطقه گونه های غالب محسیوب میشیوند   درصد گونه های 35گزروفیت) خشکی پسند( با اختصاص دادن 

 ها عبارتند از:خانواده
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Astragalus, Centaurea, Agropyrun, Euphorbia, Acantholimon, Saliva, Asteracea, Papilionaceae, 

Poaceae, Plumbaginaceae, Lamiaceae and Euphorbiaceae ,Caryophyllaceae, Brassicaceae, 

Boraginaceae, and Apiaceae. 

بیه ایین    از کل پوشش گیاهی منطقیه   %45ل وجود مارش لندهای نمکی در اطراف دریاچه ارومیه هالوفیتها با به دلی 

 شرح حضور دارند:

Asteraceae  13.0% 

Poaceae   10.2% 

Chenopodiaceae                8.6% 

Brassicaceae     5.3% 

Papilionaceae    5.1% 

Caryophyllaceae                4.7% 

Labiaceae     4.4% 

                  Total    51.3% 

 

 7گونه های گیاهی شن دوست در تثبیت خاکهای نمکی و شنی اطراف دریاچه ارومیه نقش مهمیی دارنید و در حیدود    

 درصد از گیاهان منطقه را تشکیل دلده اند 

 پوشش گیاهی مهم منطقه در نواحی ساحلی دریاچه، اراضی حاشیه ای و کیم عمیق  گونه های هیدروفیت و مزوفیت از 

پوشش گیاهی منطقه را تشکیل داده که شامل گیاهان چوبی و علفیی حسیاس بیه     %33دریاچه ارومیه است  مزوفیتها 

 خاکهای شور هستند که بیشتر در کنار رودخانه ها می رویند  مهمترین مزوفیتهای منطقه عبارتند از:

Lotus corniculatus  (Papilionaceae) 

Ranunculus spp.    (Ranunculaceae) 

Potentilla spp.          (Rosaceae) 

Juncus bufonius                 (Juncaceae) 

Cyperus fuscus                          (Cyperaceae) 

Rumex spp.                               (Polygonaceae)  

Epilobium spp.                    (Onagraceae) 

Poa bulbosa                 (Poaceae) 

Crypsis schoenoides          (Poaceae) 
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Polygonum hydropiper        (Polygonaceae) 

Mentha longifolia             (Lamiaceae) 

Lycopus europaeus           (Lamiaceae) 

Veronica anagolis-aquatica   (Scrophulariaceae) 

Bulboschoenus maritimus     (Cyperaceae) 

 

گیاهان آب دوست در دو گروه شناور و یا غوطه ور )غرق در آب( قابل شناسایی هسیتند   ایین گونیه هیای گییاهی در      

 ی و یا در تاالبهای شیرین حضور دارند آبهای شور دریاچه ارومیه یافت نمیشوند و فقط در آبهای شیرین رودخانه ا

 از گروه گونه های شناور میتوان به گونه های زیر اشاره کرد:

Phragmites australis                (Poaceae) 

Alisma lanceolata                    (Alismataceae) 

Alisma plantago-aquatica            (Alismataceae) 

Schoenoplectus litoralis             (Cyperaceae) 

Bolboschoenus maritimus            (Cyperaceae) 

Scirpus lacustris                   (Cyperaceae) 

Echinochloa crus-galli              (Poaceae) 

Catabrosa aquatica                  (Poaceae) 

 

 به گونه های زیر اشاره کرد:از گونه های غرق در آب میتوان 

 

Potamogeton pectinatus        (Potamogetonaceae) 

Batrachium trichophyllum      (Ranunculaceae) 

Ceratophyllum demersum       (Ceratophyllaceae)  

Zannichellia palustris           (Zannichelliaceae) 
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 پوشش جانوری-0-3

در چندین بخش از و گاه  منطقه از نظر پوشش جانوری بسیار غنی است و گونه های جانوری گاه فقط در یک زیستگاه 

بیر اسیاس گیزارش     مهره داران و بی مهرگیان  ای جانوری منطقه در گروه هبه طور کلی گونهمشاهده میشوند  حوضه

 تند به این شرح هس 4252منتشر شده از مهندسین مشاور یکم در سال 

 پرندگان-0-3-0

  در مقایسیه بیا کیل    هسیتند ( اکولوژیکی حوضهدریاچه ارومیه )بویژه  جانوریهای تنوع  مجموعهپرندگان از مهمترین 

ا دارای راین ناحیه  حدی است که درگونه ها  از بسیاری فراوانی و ایران، تنوع پرندگان در این ناحیه قابل مالحظه است

ان دتوجه جهانگر، پرندگان و حضورگونه های خاصی مانند فالمینگو دیدن باالی قابلیت  است اهمیت بین المللی ساخته

 و پرنده دوستان بسیاری را به این منطقه جلب می نماید 

  این پرندگان متعلق به ثبت رسیده اند پارک ملیگونه در محدوده  343گونه از پرندگان در حوضه دریاچه ارومیه و  329

، گونهAnatidae(39 )) مرغابیها ) می توان از خانواده ها )تیره ها( خانواده می باشند  از متنوع ترین 34رده و  43به 

گونیه   74گونه( نام برد   45)( (Turdidaeتوکیاها  گونه( و 39) (and Falconidae Accipitridaeشکاریها )

  رار دارندییملی مورد حفاظت ق قوانیناز این پرندگان بر اساس 

گونه مهاجر هستند و از ایین   473 این درحالی است کهکنند، می جوجه آوریدریاچه و یا اطراف آن  گونه پرنده در 75 

   حیییدود کنندگذرانی استفاده می و یا زمستان جوجیه آوریبرای عبور،  به صورت بخشی از چرخه مهاجرت خود ناحیه

  قرار دارند خطر انقراض در معرضگونه  44مجموع در  و نشیان می دهند کاهش جمعیت عالئمییی از گونه 53

 ی گونه های کلیدیزیستگاهها-0-3-2

از پرنیدگان  ی یپرنیدگان )فالمینگیو و پلیکیان سیفید( و گروههیا      ازگونیه   چند این بخش از گزارش، به شرح تفصیلی

دارای اهمییت  باید مورد حفاظت قرار گیرند و ییا  یا و گونه های مورد تهدید جهانی( که  زمستان گذران)پرندگان آبزی 

  می پردازد، هستندبرای اکوسیستم دریاچه ارومیه  خاصی
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هیچ گزارش معتبری درباره توزیع پرندگان در این   وجود ندارد خشکی زیچه هیچ گزارش خاصی در مورد پرندگان  اگر

ج شیمارش  ینتایی  است  مهمترین منبع اطالعیاتی،  ورد چند گونه انجام شدهیدرم سرشماری تنهامنطقه موجود نیست و 

ط زیست انجام و بیه مرکیز   یمحی سازمان حفاظتباشد که بوسیله می مهاجیییر آبییزیزمستانه پرندگان  نیمهه یسالیان

است  آنچه که مورد توجه خاص اسیت گیزارش وییژه ای اسیت کیه بیرای ایین پیروژه         المللی ارائه شده  تاالبهای بین

(  در ایین  4279، سیال  Scottزمستانه پرندگان مهاجر آبزی(تهیه شده است )گیزارش منتشیر نشیده     )سرشماری نیمه

گیردد کیه طیی    گزارش یک جمع بندی تا حدودی قابل درک در مورد تعداد پرندگان داخل محدوده مطالعاتی ارائه می

 به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست به عمل آمده است  53اوایل دهه 

 (Phoenicopterus ruber)فالمینگو  0-3-2-0

المللی دارای باشدکه تعداد آن از نظر بیندریاچه ارومیه می ترین گونه های پرندگان و فراوان جالبترینفالمینگو یکی از 

های نمک، جائیکه غذای اصلی او، میگیوی   در دریاچه فالمینگو پرنده ای کامالً ویژه است که به زندگیاهمیت است  

ام سیال در  یی در تمی یراوانی یده بیه ف ییی   این پرن، سازگاری یافته استفراوانی یافت می شوده ، ب(Artemia)آب شور

 شده است  جوجه آوری مشاهده( در فصل قطعه 43،333)تا  داد آنییی بیشترین تعیی، ولشوددییده میه یه ارومییدریاچ

 شود از جمعیت منطقه ای را شامل می %33داد از نظر بین المللی دارای اهمیت بوده وییاین تع

ند  نتایج حاصله حاکی از آن است که این پرندگان از دریاچه ه ا، فالمینگوها بطور مرتب حلقه گذاری شد4219از سال 

ی از روسییه  یارومیه به تاالبهای دیگر کشورها مانند ترکییه، آذربایجیان، ترکمنسیتان، میراکش، قزاقسیتان و قسیمتها      

 د کننمهاجرت می

در اییران و یکیی از    آنها دائمی جوجه آورییه تنها محل ییییو دریاچه اروم جوجه آورهایی گروهی هستندگو ها نفالمی

کیم زایر یای بزرگ در جیمی باشد  این پرندگان در کلنی ه)اوراسیا( اروپا  -در آسیا جوجه آوریشانمهمترین مکانهای 

جوجه ها بعد از بیرون آمیدن از تخیم، بیرای     کنند می جوجه آوریر الزوقزایر اشک و دویجن جیواحل پر لیو س ارتفاع

تغذیه به سمت نواحی کم عمق جنوبی دریاچه شنا می کنند  بالغ ها در سرتاسر مکانهای کم عمق تغذییه کیرده امیا از    

 اکولوژیکی به خصوص تاالبهای جنوبی دریاچه نیز استفاده می نمایند  حوضهتاالبهای آب شیرین 
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کنند  آرتمیا در سرتاسر نواحی کم عمق دریاچه به ذکر است که فالمینگوها صرفاً از آرتمیا برای تغذیه استفاده می الزم

کنند، وجود دارد  بنیابر ایین نمیی تیوان بیرای آن      ر جایی که پرندگان پرریزی میبخصوص بین جزایر اشک و دوقوزال

 سم نمود نواحی که منبع تغذیه فالمینگو هستند، یک خط مرزی ر

کند  اولین شیمارش هیای فصیل    ( تعداد فالمینگوهای ثبت شده اولیه دریاچه ارومیه را توصیف می4251-71اسکات )

جفت در  45-33،333و  4219قطعه در سال  13،333، 4251قطعه در سال  43،333-33،333تخم گذاری عبارتند از : 

 قطعیه فالمینگیوی بیالغ و     55،533عالوه بر این، شیمارش  غیر تخم گذار   5-43،333همرا ه با  4253-54سالهییای 

دهد  سازمان حفاظیت محییط   کلنی فالمینگو بدست میشاخص واضحی از اهمیت این  4253جوجه در پائیز  33،333

  تعداد جفتهای فالمینگوهای تخم گذار موجود در این کلنی را ثبت کرده است 4219زیست از سال 

در این کلنی جوجه ها به طرز موفقیت آمیزی پرورش داده شده اند، اما روند تغییر  4253 -4277اگر چه طی سالهای 

به طور کلی متوقف گردید  توقف  4275، 79و  53جمعیت آنها مد نظر و قابل توجه است  جوجه آوری در طی سالهای 

واستحصال آب( بیر  تیجه خشکسالیتخم گذاری در سالهای اخیر احتماالً قبل از هر چیز به دلیل اثرات شوری زیاد )در ن

باشد  در هر صورت آشیفتگی  تراکییم آرتمیا به عنییوان مهمترین منبع غییذایی فیالمینگو طی فصیل جوجه آوری می

در وضعیت کلنی فالمینگوها به دلیل فعالیتهای مربوط به برداشت آرتمیا نیز به عنوان یک عامل مهیم مید نظیر بیوده     

جمعیت فالمینگوها به وضوح از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعه بیشیتری را میی    است  کاهش کلی بلند مدت

طلبد  فالمینگوها نسبت به آشفتگی در مکانهای جوجه آوری خود به طور استثنائی حسیاس هسیتند و بایید مراقبیت و     

مکانهای جوجه آوری آنها در جزایر به کنترل ویژه ای در رابطه با رفت و آمد قایقها و پروازدر ارتفاع پائین هواپیماها در 

 عمل آید 

فالمینگوها در مییرداد ماه در دریاچه ارومیه دوره پرریزی دارند  این دوره نیز، دوره حساسی برای پرنیدگان محسیوب   

شود، زیراین زمانی است که پرندگان قدرت پرواز ندارند و از این رو بیشتر در معرض خطر و تهاجم حیوانات شکاری می

گیرند  به دلیل وابستگی فالمینگوها به آرتمیا به عنوان یک منبع اصلی غذا، جمعیت فالمینگوهای دریاچیه بیه   قرار می

نهایت نسبت به شرایط و میزان تراکم آرتمیا در دریاچه حساس است  بیدین جهیت اسیت کیه جمعییت هیای عظییم        

بدلیل شوری آب و برداشیت بییش از حید بیه شیدت      فالمینگوها طی دو سال گذشته یعنی از زمانی که جمعیت آرتمیا 

 فته است، دریاچه را ترک کرده اند کاهش یا
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 (Pelecanus onocrotalus)پلیکان سفید  0-3-2-2

در  ردوقیوزال پرنیده( بیه جزاییر     4333جفت )تا  533تا  333یک کلنی از پلیکانهای سفید در حدود  هرساله مرتباً

 مهاجر بوده، پرندگانجمعیت  د  اینناهمیت می باش این تعداد از نظر بین المللی دارایکنند  دریاچه ارومیه مهاجرت می

 بطیرف شیمال   زمسیتان گیذرانی   برای جوجه آوریپ، از سپری شدن فصل  و به اینجا آمده در فصل بهار ساله هر و

 روند  فریقا میآشرقی 

 ثبیت در اکثر سالها کنتیرل و   4253سال  از ر راکلنی جوجه آو یمحیط زیست، تعداد جفتهای پلیکانها سازمان حفاظت

شوند  تعداد جفیت هیا در سیالهای اخییر کیاهش      جوجه پلیکان حلقه گذاری می 333تا  433نموده است  هر ساله بین 

بیدلیل تغیییرات    الًاین کیاهش احتمیا   رقم ثبت شده ای وجود ندارد  4253و  4279و در سالهای  آشکاری داشته است

شیده در محیل    باشد  تعرضات ایجیاد تغذیه می به طور خاص در مکانهای در محل تولید مثل وآن آب و شوری  سطح

 مورد باشد  این تولید مثل نیز می تواند عامل مهمی در

تولید مثل در دریاچه ارومیه بسیار پیچیده است  با آنکه دریاچیه دارای هییچ   موفقیت نیازهای اکولوژیکی پلیکانها برای 

ود را در یل خی ید مثی یی تولیی یکه آنها کلناما این واقعیت باشد )ماهی در آن وجود ندارد(، ای پلیکانها نمیمنبع غذائی بر

   بنابراینتأمین می نمایدبرای آنان را  که این جزایر امنیت الزم و آزادی، نشان می دهد نمایند ه ایجاد مییجزایر دریاچ

 باشد  کامل از این جزایر ضروری می حفاظت جا نیز همانگونه که برای فالمینگوها ضرورت داشت در این

هایشان(  جوجهان و یودشیخ راییذا )بیه غیرسی بیجهت دستبالغیین جوجیه آور د و یاهیخوار هستنیم عمیدتاً ایپلیکانه

نیاز به یک عالوه بر  از این رو  هستنداز جزایر به تاالبهای آب شیرین دلتاهای زرینه رود و سیمینه رود  مجبور به پرواز

وابسیته هسیتند     نیز دنمکان تولید مثل تحت حفاظت، این پرندگان به تاالبهای آب شیرینی که در شرایط مناسبی باش

  داشته است  ی منفی برای این پرندگان دربریزهکشی این اراضی و خشکسالی اخیر پیامدها

مشکلی خاص بیرای پلیکانهیا و ایجیاد     )تاالب قره قشالق( پرورش ماهی در دلتای زرینه رود استخر بزرگایجاد یک 

است که پلیکانها و سیایر   آن  تجارب بدست آمده از بسیاری از کشورهای دیگر حاکی از بوجود آورده است آنکنندگان 

 دنی که در استخرهای پیرورش میاهی وجیود دار    ییبطرف انبوه ماهیها اًشدید)اگرتها و حواصیل ها( پرندگان ماهیخوار 

میاهی از اسیتخرهای پیرورش میاهی شیده و بیه        صیدشوند  پرندگان ماهیخوار ممکن است موجب کاهش  جذب می
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 ی اوقیات گیاه  درمقابیل شیود    کاسیته میی   ارزش تولیدی آنهاصورت از  ه در اینییرسانند کبماهیهای بسیاری آسیب 

کل یشود که این مشی  شوند  پیشنهاد می وار میییصاحبان استخر پرورش ماهی مجبور به تیراندازی به پرندگان ماهیخ

کیلومتری کلنی تولیید مثیل پلیکانهیا     35چ استخر پرورش ماهی دیگری تا یهی و ردیدهییگ ه ارومیه بررسیییدر دریاچ

 دد ایجاد نگر

 پرندگان آبزی در خارج از فصل جوجه آوری 0-3-2-9

ی در خیارج از فصیل   زو دیگر پرندگان آبی  آبچلیک ها، کشیم ها، اردکها، تنجه هاتعداد بیشماری از فالمینگوها، 

بیه   53شوند  از روی چند شمارش محدود که عمدتاً در دهه دیده مییدریاچه ارومیه  در( شهریورتا فروردینتولید مثل )

شود که تعداد بسیار زیادی از پرندگان در اواخیر فصل تابستان مسیر مهاجرت خود به سمت جنوب عمل آمده روشن می

 کنند اکولوژیکیی عبور )و مییدتی در آن اقامت( می حوضهز ا

اهمیت باالی دریاچه برای پرندگان آبزی در این زمان، بر اساس نتایج مطالعات انجیام شیده در شهیییریور میاه     

پرنیدگان   413،333( شامییل  4271گونه )اسیکات   52پیرنده از حداقل  135،333دهیید که بییش از نشان میی 4253

 Recurvirostra) آوسیت  333،42( و querquedula Anasخوتکیای سفییید )   34،333بزی کوچیک،  کنیارآ 

avocetta ) دریاچه اقامت کرده انیید  همچنین دریاچه به عنییوان ییک میییکان مهیم بیرای پررییزی بییش از        در

 به حساب می آید  (T.trdorna)تنجه  25،333

در آبیزی جمیع آوری شیده اسیت       پرندگانزمستانه  نیمهانه یاری سالییاطالعات در مورد این پرندگان در سرشم بیشتر

این موجود است  علی رغم  4279تا  4274و  4251تا  4253زمستانه معتبر فقط برای سالهای  نیمهسرشماری هرحال 

 ن آتغیییرات  داده های موجود اطالعات مفیدی در مورد فراوانی نسیبی گونیه هیای مختلیف و رونید       ،کمبود اطالعات

در این زمینه میی بایسیت ییک مرکیز      بکار گرفته شود آنها  توصیف پراکندگیتواند در گذارد، اگرچه نمی دراختیار می

 کنترل کیفی از آمار سرشماری های در دسترس احداث گردد و گزارش ویژه ای را ارائه دهد 

ی را پذیرا باشد، دارای زپرنده آب 33،333ی که بتواند هرساله تا بیش از ییر تاالبییکنوانسیون رامسر، ه 3a معیاربرطبق 

بیه ترتییب    4274-4279و  4253یی 4251ی بیرای دوره  ز  میانگین کل شمارش پرنیدگان آبی  استاهمیت بین المللی 

ن تعیداد  الزم به ذکر است که طبق شمارش پرندگان در اواخیر تابسیتان و پیائیز ایی     باشد پرنده می 15،333و  23،333
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روشن است که دریاچه ارومییه از میرز معیارهیای ذکرشیده در      پرنده رسیده است  135،333افزایش یافته و به حداکثر 

پرنیدگان  بیرای  عنوان یکی از مهمترین نواحی  به رفته و در واقع خییارج از فصل جوجه آوریر فراتر یکنوانسیون رامس

  شودی در ایران و خاورمیانه محسوب میزآب

جمعیت هر گونه پرنیده   درصد4کنوانسیون رامسر، هر تاالبی که بتواند هر ساله بیش از  3c معیارالوه براین، برطبق ع

  تحلییل  اسیت ونه دارای اهمییت بیین المللیی    ییی را پذیرا باشد، برای آن گدر منطقه زیست جغرافیایی مربوطییه ی زآب

دییده میشیوند    وژیکییاکول حوضهدر  به تعدادیی زگونه از پرندگان آب 41حداقلکه  کندمشخص میاطالعات موجود 

رسد شیمارش  به نظر می  4253بر اساس اطالعات دهه   رود تعیین شده این کنوانسیون فراتر می درصد 4 از معیارکه 

اهمیت بیین المللیی   های متعددتر )به ویژه برای پرندگان کنار آبزی، اردک ها و کشیم ها( این تعداد گونه های در حد 

 گونه( را افزایش خواهد داد  41)

زایش یبه دلییل افی   تاکنون 4273اگر چه بررسی تفصیلی در این زمینه صورت نگرفته است اما به نظر می رسد از سال 

ای انسانی و همچنین خشکسالی شدید، جمعیت گونه ها بطور قابل مالحظه ای کیاهش یافتیه   یی از فعالیتهیار ناشیفش

 این امر نیاز به مطالعه بیشتری دارد  باشد 

، افزایش تقاضا برای غذا در روستاها موجب گردیده است که شکار غیرقیانونی  استدریاچه یک پارک ملی خود با آنکه 

بررسی بیشیتری را   عضلاین م دستیابی به ابعاد ی زمستان گذران در قسمتهای جنوبی دریاچه افزایش یابد زپرندگان آب

  (4252مهندسین مشاور یکم،) می طلبد

 پرندگان خشکی زی  0-3-2-4

جفیت(   5)حداقل Falco biarmicus) جیزایر درون درییاچه تنها مکیان های شناخته شده جوجیه آوری الچیین ) 

 (جفیت کییرک،   43در ایران هستند  این جزایر همچنین تأمین کننده مکانهای مناسبی برای آشییانه سیازی حیداقل    

Neophron percnoptorus  (   ( مییی باشییند  باالبییان( Falco cherrvg و شاهییییین) Falco 

peregrinus (      در میاه های تابستیان در این منطقییه دیده شیده انید و احتمال دارد در اینجیا جوجیه آوری کننید

از تپیه هیای اطیییراف مرتبیاً بیه       ) Aegypius monachus (سییاه  و دال  ) Gyps fulvus (گونه های دال 

 Falcoو تیییرمتای) ) Haliaeetus albicilla (منطقییییه مییی آینیید و عقییییییاب دریاییییی دم سفیییید     
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columbarius  (در فصل زمستان دیده می شوند  دو جفت دال )Gypus flvus     هر ساله در تپیه هیای مرتفیع )

یکی از پرندگانی است که بیه طیور   Otis tarda)یش مرغ) در حال جوجه آوری دیده شده اند  مقویون داغی جزیره 

ثبت شیده اسیت(  در    4219عدد از این پرنده که در سال  49منظم در دشتهای اطراف دریاچه دیده شده است )حداکثر 

آبخییز   حوضهپرندگان  9-4جدول   (4254) مشاوریکم،هرحال جمعیت این گونه نیز در سالهای اخیر کاهش یافته است

 را نشان میدهند  ارومیه

 مورد تهدید جهانی پرنده  گونه های  0-3-2-5

اکولوژیک دریاچه ارومیه  حوضهدر  وجود دارد که یییدید جهانییگونه مورد ته 4279IUCN  44دی سال ییدر طبقه بن

پراکندگی این گونه ها ، اهمییت   دهد خالصه ای از وضعیت این گونه ها را ارائه می 43-4 شماره   جدولندشده ا ثبت

 فوق العاده تاالبهای آب شور و شیرین واقع در نواحی جنوبی دریاچه ارومیه را مورد تأکید قرار می دهد 
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 ارومیه دریاچه اکولوژیکی حوضه در آبی پرندگان های گونه جمعیت برآورد:9-4 شماره جدول

 نام فارسی گونه

 جمعیت دردهه

33 

 فصل

میزان جمعیت منطقه 

 ای

 4253)آمارسال 

،AEWA ) 

درصد از جمعیت 

 منطقه ای

 

Phoenicopterus ruber فالمینگو 
5000-

10,000 
 3/4-3/3 533،333 تخمگذاری

Podiceps nigricollis 
کشیم گیردن  

 سیاه
 ؟ 35،333 - -

Pelecanus 

onocrotalus 
 1/4-2/1 73،333 تخمگذاری 3000-1000 پلیکان سفید

Ciconia ciconia 3/3-3/3 53،333 تخمگذاری 3000-1000 لک لک سفید 

Phalacrocorax 

pygmeus 

بیییییییاکالن 

 کوچک
 3/3-3/43 5333 زمستانگذرانی 300-500

Cygnus bewickii 3/23-3/33 500 زمستانگذرانی 300-150 قوی کوچک 

Tadorna tadorna تنجه 
20,000-

40,000 
 3/35-3/53 53،333 زمستانگذرانی

Tadorna ferruginea 3/4 253،333 زمستانگذرانی 3500 آنقوت 

Anas querquedula 
خوتکییییییای 

 سفید
 ؟ 433،333-333،333 زمستانگذرانی 

Marmaronetta 

angustirostris 
 3/5-7/35 45،333 زمستانگذرانی 4300-300 اردک مرمری

Oxyura leucocephala 2/42-3/23 45،333 زمستانگذرانی 5000-2000 اردک سفید 
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Himantopus 

himantopus 
 3/2-3/5 333،43-35،333 زمستانگذرانی 500-300 چوب پا

Tringa totanus 
آبچلیییییییک 

 پاسرخ
 ؟ ؟ زمستانگذرانی 7000

Limicola falcinellus 
تلیلییه نییوک  

 پهن
 2/2-5/2 33،333 زمستانگذرانی 650-700
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 ارومیه آبخیز حوضه جهانی شده تهدید  پرنده های گونه: 43-4جدول

No 

 گونه

 

 توجه

 یک مورد در چنگیز گولی ثبت شده است  Pelecanus crispus پلیکان پاخاکستری 1

 Phalacrocorax باکالن کوچک 2

pygmeus 

  جمعیت بسیار کوچکی زادآوری میکنند

زمستان جمعیتشان اخیرأ بسیار کاهش یافته و در جنوب دریاچیه بیشیتر متمرکیز    در  Anser erythropus غاز پیشانی سفید کوچک 3

 هستند 

در زمستان خصوصأ به چنگیز گولی و دریاچه گپی مهاجرت میکنند  در سالهای اخیر  Branta ruficollis عروس غاز 4

 اطالعاتی از انها ثبت نشده است  

 Marmaronetta اردک مرمری 5

angustirostris 

 زادآوری و مهاجرت آنها) در زمستان( بسیار کاهش یافته است 

 زادآوری میکنند  و بیشتر در تاالبهای اقماری در قسمتهای جنوبی تاالب Oxyura leucocephala اردک سر سفید 6

 زادآوری میکنند  و بیشتر در تاالبهای اقماری در قسمتهای جنوبی تاالب Aythya nyroca اردک بلوطی 7

 یک مورد در یادگارلو ثبت شده است  Vanellus gregarius خروس کولی دشتی 8

 در جنوب غرب تاالب زادآوری میکنند  Otis tarda میش مرغ 9

 در تابستان مشاده میشوند  Falco vespertinus ترمتای پا سرخ 10

 میکنند در جزایر و گاهی اطراف دریاچه زادآوری  Falco naumanni دلیجه کوچک 11

 

 آبخیز ارومیه حوضهگونه های خزنده و دوزیست  و ماهی  -0-3-9

 آورده شده است  42-4تا  44-4آبخیز ارومیه در جداول  حوضهگونه های خزنده و دوزیست و ماهی 
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 ارومیه دریاچه حوضه در ماهیها شده دیده های گونه و اصلی زیستگاههای و پراکندگی ها، گونه فهرست -44-4 جدول

  وضعیت      زیر حوضه رودخانه ها زیستگاههای اصلی/ نیازها خانواده نام فارسی اسامی علمی ردیف
1 2 3 5 6 7 8 E

z 

z 

En Ex 

1 Acanthalburnus 

urmianus 

 

- 

 

Cyprinidae کپورماهیان 
 شهرچای، باراندوز، صوفی، مهاباد و مردوق جویبارهای مالیم، آبهای شیرین، تاالبها، بسترهای گلینی

* 
 بومی حوضه دریاچه ارومیه  * * *   *  

2 
Alburnoides 

bipunctatus 

 لپک
Cyprinidae کپورماهیان 

 آبهای شیرین بخش میانی آبهای جاری ،
زوال، شهرچای، باراندوز، زرینه، سیمینه، 

 صوفی، آجی و مردوق

 درایران وعراق، فراوان، کوچک و زیبا  * *  * * * *  *

3 Alburnoides filippi کولی Cyprinidae صوفی ، شهرچای سرآب رودخانه ها، تاالبهای آب شیرین کپورماهیان *   *    ?   - 

4 
Chalcalburnus 

atropatenae 

- 
Cyprinidae کپورماهیان 

شهرچای، مهاباد، زرینه، صوفی، آجی، مردوق  آبهای شیرین، بخش میانی رودخانه ها

 و جیق تو، قلعه

 ماهیگیری ورزشی  *  *  * * *  *

5 Barbus mursa س، ماهی ی ماهی سیاه 
Cyprinidae سیمینه، صوفی با بستر سنگریزه آبهای جاری با سرعت متوسط و زیاد، آبهای صاف کپورماهیان    *  *   *  - 

6 Barbus lacerta بلیزم 
Cyprinidae کپورماهیان 

باراندوز، شهرچای، سیمینه، صوفی، قلعه،  سرآب رودها (ناحیه Tiout) ، گوشتخوار

 آجی، مردوق

 ماهیگیری ورزشی  *  ? * ? * *  *

7 Capoeta buhsei ماهی سبیلی ی شمشیری Cyprinidae نازلو، باراندوز، شهرچای آبهای جاری با بستر سنگریزه ای، تراکم باالی گیاهان آبزی کپورماهیان *        *  - 

8 
Capoeta capoeta 

gracilis 

سیاه ماهی ی گل خور )تیل 

 خوس(
Cyprinidae کپورماهیان 

 کوهسارها، آبهای صاف، تراکم باالی گیاهان آبزی

شهرچای،قوری  باراندوز، آذر شهرچای، قلعه،

 گل ، آجی، صوفی ، سیمینه، مردوق، زرینه

 بومی دریاچه ارومیه و دریای خزر  * ?  * * * *  *

9 Gobio persus - Cyprinidae رودخانه های غربی و شمالغربی دریاچه  رودخانه های دارای سرعت متوسط/ جریان سریع کپورماهیان

 ارومیه ، زرینه، مردوق

 مناطق بحرانی دریاچه ارومیهبومی    ?   *  *  

10 
Leuciscus cephalus 

orientalis 

 ماهی سفید

 

Cyprinidae کپورماهیان 
 جویبارهای آرام با سرعت کم/ تاالبها، آبهای شیرین و دریاچه ها

صوفی، آجی، زرینه، شهرچای، باراندوز، 

 مردوق

 بومی ایران  * *   * * *  *

11 Leuciscus gaderanus - Cyprinidae احتیاج به مطالعه بیشتر دارد  *   * * *    سیمینه، زرینه، مردوق جویبارهای آرام با سرعت کم/ تاالبها، آبهای شیرین و دریاچه ها کپورماهیان 
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12 Leuciscus ulanus - 
Cyprinidae کپورماهیان 

 بومی حوضه دریاچه ارومیه   ? *       ارومیه، مهابادمناطق انتهایی حوضه دریاچه  آبهای شیرین/ اطالع بیشتری در دست نیست

13 Carassius auratus کپورچه ی کاراس ی ماهی طالیی 
Cyprinidae کپورماهیان 

 *  *        مردوق آبهای شیرین و لب شور، جریانات عمقی رودخانه ها ، تاالبها

نسبت به شوری، تیرگی و سردی و گرمی آب 

 مقاوم است

14 Pseudorasbora parva آمورچه 
Cyprinidae کپورماهیان 

نسبت به تغییرات کیفی آبدرجه حرارت، اکسیژن محلول  وکدورت(، انعطاف پذیر 

 هستند

 مردوق، آجی، سیمینه
 

 نسبت به کیفیت آب پایین آب انعطاف پذیر است *  *  *   * 

15 Cyprinus carpio 
کپور ی کپور آئینه ای ی کپور 

 رشتی

Cyprinidae کپورماهیان 

درجه حرارت، اکسیژن محلول  وکدورت(، انعطاف پذیر  نسبت به تغییرات کیفی آب

 هستند

رودخانه یوسف کندی )مهاباد( و دیگر 

 رودخانه ها و آبگیرها

 مورد استفاده در مزارع پرورش ماهی *  * *      

16 
Ctenopharyngodon 

idella 

 علفییخوار ی آمیور
Cyprinidae کپورماهیان 

استخرها، تاالبها، قسمتهای میانی و پائین جریانات آبی نسبت به شرایط محیط انعطاف 

 پذیر/ گیاهان آبزی

رودخانه یوسف کندی )مهاباد( و دیگر 

 رودخانه ها و آبگیرها

 مورد استفاده در مزارع پرورش ماهی *  * *      

17 
Hypophthalmichthys 

molitrix 

 فیتوفاگ
Cyprinidae کپورماهیان 

استخرها، تاالبها، قسمتهای میانی و پائین جریانات آبی نسبت به شرایط محیط انعطاف 

 پذیر/ گیاهان آبزی و بیشتر از پالنکتونهای گیاهی تغذیه می کنند 

رودخانه یوسف کندی )مهاباد( و دیگر 

 رودخانه ها و آبگیرها

 پرورش ماهیمورد استفاده در مزارع  *  * *      

18 
Nemachelius 

malapterurus 

 Balitoridae سگ ماهی ی مارماهی
سگ ماهیان 

 جویباری

باال دست و میان دست رودخانه ها با بستر سنگریزه ای، سرد، میزان اکسیژن باال، 

 گوشتخوار

 مورد استفاده، ماهی زینتی اکواریوم  *    *  *  * آجی، شهرچای، مردوق
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19   Nemacheilus persa سگ ماهی ی مییارماهی Balitoridae سگ ماهیان جویباری 
باال دست و میان دست رودخانه ها با بستر سنگریزه ای، سر،د میزان اکسیژن باال، 

 گوشتخوار
 مورد استفاده، ماهی زینتی اکواریوم  *    *     زرینه و صوفی

20  Nemacheilus bergianus  سگ ماهی ی مارماهی Balitoridae سگ ماهیان جویباری 
باال دست و میان دست رودخانه ها با بستر سنگریزه ای، سرد، میزان اکسیژن باال، 

 گوشتخوار

 -  *    *     مردوق، آجی، قلعه، صوفی

21  Nemacheilus angorae سگ ماهی ی مارماهی Balitoridae سگ ماهیان جویباری 
با بستر سنگریزه ای، سرد، میزان اکسیژن باال، باال دست و میان دست رودخانه ها 

 گوشتخوار

 -  *   *  * *  * سیمینه، آجی، شهرچای، صوفی

22 Nemacheilus brandti - Balitoridae شهرچای اطالعی در دست نیست سگ ماهیان جویباری         *  - 

23   Silurus glanis  اسبله  Siluridae بومی ایران و دریاچه ارومیه  * * *  *     مهاباد، زرینه گیاهان آبزی مقدارمصب رودخانه های آب شیرین با  اسبله ماهیان 

24   Salmo trutta fario  ماهی آزاد  Salmonidae لیقوان، مردوق، زرینه سر آب رودخانه های آب شیرین و شفاف با جریان سریع آب آزاد ماهیان    * *    *  - 

25   Oncorhynchus mykiss قزل آالی  رنگین کمان  Salmonidae وارد شده از مزارع پرورش ماهی *      *    مردوق و قسمتهای باالی رودخانه سرآب رودخانه های آب شیرین و شفاف، گوشتخوار آزاد ماهیان 

26  Gambusia holbrooki  گامبوزی  Poeciliidae سیمینه، آجی شور و گرم با جریان مالیم و دارای گیاهان آبزی آبهای شیرین، لب گامبوزیا ماهیان   *   *  *  * 

برای کنترل بیولوژیکی پشه مولد ماالریا)آنوفل( با 

 گونه های محلی رقابت دارد

 بومی   = En گونه های غیر بومی، =EXموجود درحوضه اکولوژیک    =  :E اراهنم                
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 ارومیه دریاچه آبخیز حوضه دوزیست های گونه: 43-4 جدول

زیستگاههای  راسته خانواده گونه مالحظات وضعیت

سمندر کوهستانی  بومی نادر اصلی )عمده(

آذربایجان )سمندر 

 نارنجی(

کوهساران و  دوزیستان دم دار سمندرها

 تاالبها

وزغ پا بیلچه ای  - عادی

 سوری

وزغ های پا بیلچه 

 ای

قورباغه ها، وزغ ها 

 یا دوزیستان بی دم

اطراف آبهای 

شیرین و تاالبها      

 )آذربایجان غربی(
آذربایجان شرقی و  عادی

 غربی

قورباغه ها، وزغ ها  وزغهای حقیقی وزغ سبز معمولی

 یا دوزیستان بی دم

زمینهای مزروعی، 

 باغها، ندرتاً تاالبها

جنوب دریاچه  عادی

 ارومیه

 

قورباغه ها، وزغ ها  وزغهای حقیقی وزغ سبز عربی

 یا دوزیستان بی دم

زمین های 

مزروعی، باغها، 

مزارع و جنگلهای 

 سواحل مردابی
آذربایجان شرقی و  عادی

 غربی

قورباغه درختی 

 حقیقی

 )داروک(

قورباغه های 

 درختی

 حقیقی

قورباغه ها، وزغ ها 

 یا دوزیستان بی دم

علفزارها، بوته 

 زارها و سبزه زارها

آذربایجان شرقی،  عادی

آذربایجان غربی  

 سواحل رود ارس

قورباغه مردابی راه 

 راه

قورباغه های 

 حقیقی

قورباغه ها، وزغ ها 

 یا دوزیستان بی دم

استخرها و آبهای 

 راکد و آرام

قورباغه مردابی  - عادی

 معمولی

قورباغه های 

 حقیقی

قورباغه ها، وزغ ها 

 یا دوزیستان بی دم

دریاچه ها و 

 استخرها
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 آبخیز دریاچه ارومیه حوضه: گونه های خزنده  42-4جدول 

 الک پشت  

Mauremys caspica caspica 

Testudo graeca ibera 

 مارمولک 

Laudakia caucasia 

Trapelus ruderatus   ruderatus 

Phrynocephalus helio scopus 

Trapelus ruderatus 

Eremias strauchi 

Lacerta cappadoccia  

Urmiana 

Lacerta cappadocica urmiana 

Eremias pleskei 

Eremias persica 

Eremias strauchi 

Eremias arguta 

Lacerta brandti 

Lacerta media media 

Lacerta strigata 

Lacerta trilineata media 

Ophisops elegans elegans 

Eremias arguuta 

Ophisops elegans 

Ablepharus bivittatus 

Mabuya aurata affinis 
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Eumeces schneideri 

 مار 

24 

Eryx tataricus 

 

25 Eryx miliaris 

26 Eryx elegans 

27 Natrix natrix 

28 Natrix tessellata 

29 Coluber najadum 

30 Hierophis jugularis 

31 Coluber   ravergieri 

32 Elaphe hohenackeri 

33 Eirenis punctatolineata 

34 Eirenis collaris 

35 Telescopus fallax 

36 Malpolon monspessulanus 

37 Vipera ursinii 

38 Vipera albicornuta 

39 Vipera raddei kurdistanica 

40 Vipera wagneri  
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 پستانداران-0-3-4

 گزارش شیده اسیت  بجیز    ضهگونه پستاندار از حو 37، 4252در گزارش مشاور یکم در سال  بر اساس اطالعات موجود

محییط زیسیت در    سازمان حفاظتنشریات و گزارشات  از کتابهای مرجع و دستورالعملهای صحرائی و همچنین بعضی

ان کوچیک وجیود دارد    مورد پارک ملی دریاچه ارومیه، اطالعات کمی درمورد پستانداران ایین منطقیه بیویژه پسیتاندار    

 : باشنداکولوژیک به شرح زیر می حوضهمهمترین پستانداران موجود در 

 (Dama mesopotamica)زرد ایرانی  گوزن -0-3-4-0

شید  ولیی در    می ییی انقراض یافته تلقیه سازمانهای ملی و بین المللیوان بوسیلیل، این حییسال قب 13بیش از 

از آنها به پناهگاه دشیت نیاز مازنیدران     رأس 5جنگلهای اطراف رودخانه دز و کرخه تعدادی از این گونه یافت گردید و 

دریاچه ارومیه رها گردید  به دلییل اعمیال    قویون داغیدر جزایر اشک و  گونهمنتقل شد  پ، از تکثیر، تعدادی از این 

 .ه در حال افزایش استراهکارهای حفاظتی، جمعیت این گون

 (Ovis orientalis gmelini) ارمنی قوچ -0-3-4-2

در شیبهای مالییم کوهسیتانی دییده     اًاین حیوان آسیب پذیر بوده و در شمال غربی ایران زندگی می کند و اکثر

در حیال   گونیه از این ی   تعداده استآورده شد قویون داغیسال پیش به جزیره  93شود  گوسفند وحشی در حدود می

 ند نکحاضر بطور طبیعی در جزیره کبودان و همچنین کوههای اطراف دریاچه زندگی می
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 ارومیه دریاچه آبخیز حوضه  پستاندار های گونه: 41-4 جدول

 ردیف 

 جن، و گونه

 رده خانواده نام فارسی

1 Crocidura russula  حشره خور دندان سفید

 بزرگ

Soricidae Insectivora 

2 Taphozous nudiventris  خفاش مقبره ای شکم

 برهنه

Emballonuridae Chiroptera 

3 Rhinolophus ferrumequinum خفاش نعل اسبی بزرگ Rhinolophidae Chiroptera 

4 Rhinolophus hipposideros خفاش نعل اسبی کوچک Rhinolophidae Chiroptera 

5 Canis aureus شغال Canidae Carnivora 

6 Canis lupus گرگ Canidae Carnivora 

7 Vulpes vulpes روباه معمولی Canidae Carnivora 

8 Felis chaus گربه جنگلی Felidae Carnivora 

9 Felis silvestris گربه دشتی Felidae Carnivora 

10 Lynx lynx سیاه گوش Felidae Carnivora 

11 Pantherapardus saxicolor  ایرانیپلنگ Felidae Carnivora 

12 Lutra lutra شنگ معمولی Mustelidae Carnivora 

13 Meles meles رودک معمولی   گورکن Mustelidae Carnivora 

14 Mustela nivialis راسو Mustelidae Carnivora 

15 Vormela peregusna زرد بر Mustelidae Carnivora 

16 Ursus arctos خرس قهوه ای Ursidae Carnivora 

17 Sus scrofa گراز Suidae Artiodactyla 

18 Dama mesopotamica گوزن زرد Cervidae Artiodactyla 

19 Capra aegagrus aegagrus پازن   کل و بز Bovidae Artiodactyla 

20 Ovis orientalis gmelini قوچ ارمنی Bovidae Artiodactyla 

21 Allactaga sp. دوپا Dipodidae Rodentia 
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 بی مهرگان -0-3-5

ود است  در بعضی ازگزارشیات  یوجیی میه، اطالعات کمییرگان آبزی این منطقییدرباره بی مه Artemiaبجز 

شیناخت آبهیای   ، اطالعات کمی درباره مطالعیات زیسیت محیطیی و ییا     ایرانو شیالت  تمحیط زیس سازمان حفاظت

 انواده، ییی رگان آبیزی نیه براسیاس خ   یمه شیرین رودخانه های اصلی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است  این بی

شده اند  نظر به اینکه ممکن است این گونه ها بیه  ه بندی ییق رده و کالس طبقییطب بر اًرییونه، بلکه اکثییگ و جن،

تاالبها مهم باشند، بررسی بیشتر آنهیا ضیروری    از رودخانه ها و بعضی عنوان شاخص های بیولوژیکی برای کیفیت آب

 باشد می

 آرتمیا 0-3-5-0

Artemia urmiana  یک میگوی آب شور از سخت پوستان رده ،Anostraca   می باشد که بومی دریاچه ارومیه

تواند به تراکم باالئی می  Artemiaمیلیمتر طول دارد  به دلیل عدم وجود ماهی در دریاچه،  34تا  5است  میگوی بالغ 

 53تری است و میکرو فیتوپالنکتونهای کوچکتر از یورنده فیلییدست یابد  این بی مهره یک خ (تریعدد در لی 4000) تا

آنهیا را تیرجیح    Artemiaدو گونه ای هستند که  .Tetraselmis spو   Dunaliella spخورد  را می میکیرون

 .دهدمی

22 Microtus arvalis ول معمولی Muridae Rodentia 

23 Meriones libycus جرد لیبی Muridae Rodentia 

24 Mus musculus موش خانگی Muridae Rodentia 

25 Apodemus mystacinus موش یونانی Muridae Rodentia 

26 Cricetulus migratorius هامستر خاکستری Muridae Rodentia 

27 Hystrix indica تشی Hystricidae Rodentia 
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گرم در لیتر نمک  73تا  33درجه سانتیگراد و  35تا  Artemia   ،45شوری برای بقای حداقل رارت و حداکثر درجه ح

گردنید  در  میی  Artemiaباشد  در شوری کمتراز این حد ماهیها قادر به زیست بوده و به سرعت موجیب نیابودی   می

چنین شرایطی در   یستها نیستندسن از قادر به بیرون آمد  Artemiaنیز تخمهای  گییرم در لیتر 353شوری بیش از 

دو سال گذشته، جمعییت بیالغ ایین جیانور      طیدریاچه ارومیه در طول دوره های خشکسالی اتفاق می افتد  در واقع در 

  (4254)مشاور یکم،بطور قابل مالحظه ای کاهش یافته است

میرد   گذارد و سپ، می تخم می 433تا  73آن  مادهرزا بوده، که یانوری بکییج  Artemiaدر شرایط بحرانی،

 45تیا   43سال دوام یابند و چنانچه درجه حرارت مناسب گردد، در عرض  1در شرایط خوب، این تخمها می توانند تا 

 گردند   Naupliiساعت تخمها تبدیل به 

تیائی   73تیا   33الییه   2ود آن می تواند در طول زندگی خ مادهجانوری زنده زا است و  Artemiaدر شرایط مناسب، 

Nauplii  گردند روز بالغ می 33دنیا آورد  این نوزادان در عرض ه زنده ب 

 

 فعالیتهای انسانی  -0-01

 فعالیت های تولیدی  توسعه  -0-01-0

در منطقه مورد مطالعه بدست آمده حاکی از رواج دامداری، زراعت و باغداری  انسانیگاههای اولیه که از سکونت آثاری

و دامداری به صورت پایه  کشاورزیهمین دوره  از دوره میان سنگی و اوایل نوسنگی در این منطقه می باشد  اواخردر 

دگی مبتنی بر کوچ شکل اسکان یافته مقدم بر زن زندگیارومیه در می آید و  دریاچه هضهای اصلی زندگی ساکنین حو

 می گیرد 

و بهیره   فلزی عصر فنمیباشد  دستاوردهای  بل از میالدهزاره اول ق اوایل مربوط بهعصر آهن درمنطقه آذربایجان  آغاز

و بیه   هگیری تقسیم اجتماعی کار و جدایی حرف از اقتصاد خانگی و کشاورزی شید  شکلگیری از نیروهای مولد سبب 

شکل گرفته و مجموعه آنها، زمینه فعالیتهای بازارییابی را ایجیاد کیرده     کشاورزی ودامداری، صنعت کناردر  زمانمرور 

)مهندسین مشاور است بودهدوره به بعد زمینه های اصلی فعالیت در منطقه مورد مطالعه مبتنی بر موارد زیر  این  از است

 (  4273جامع ایران، 
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 دامداری -0

هجری  4243سال  طوریکه دره مورد مطالعه دامداری بوده است ب منطقه دری انسانی ین فعالیت هاچشمگیرتراز  یکی

روستایی  دامتوان به بازار هفتگی  مورد مطالعه از رونق خاصی برخوردار بود  برای مثال، می منطقه دام در شمسی بازار

تفاده دامهای عرضه شده به بیازار  برای اسمرتعی میاندوآب اشاره کرد که دراطراف آن صدها هکتار اراضی  قیاق کندی

 وجود داشت 

از رونق خاصی برخوردار  ناحیهگاو و گاومیش دراین  پرورشمی دهد که  نشانبررسی انواع دام موجود در منطقه  نتایج

 شد روسی تبدیل نژاد سیمنتال به مرور این نژاد به در ابتدا نژاد دامها بومی بوده اما   بوده است

  7، 3، 5، 2، 4در زیرحوضه هیای   متداول بوده است   3 ،5 ،4ه های ضدر زیرحو با نژاد بومی، عمدتاً میش گاوپرورش 

مراتع تابستانی، مورد استفاده ساکنین زیرحوضه ها و دامداران منطقه بوده است  عالوه بر قباییل کیوچ کننیده و مقییم     

ماه استفاده میی کردنید  از    3تا  5ر از این مراتع به مدت منطقه، تعداد قابل توجهی از روستائیان در ماههای خرداد و تی

می شوند  ایین   نامیده یافتهنیمه اسکان در حال کوچ کردن و مشغول چرای دام هستند، سال  ازآنجا که این عده نیمی 

در حالی این  مذکور به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شد سالدر منطقه وجود داشت و از  4229شیوه دامداری تا سال 

است که محدودیت استفاده از مراتع باع  شد تا عشایر کوچ کننده دوره قشالقی خود را در میان سیایر افیراد مقییم در    

  سپری کنند و به فعالیت رمه گردانی مشغول باشند  7، 3، 2، 4زیرحوضه های 

رورش گوسفند، بز، شتر و رمه گردانیی  امروزه دو نوع شیوه دامداری صنعتی و سنتی در منطقه رواج دارد که عمدتاً به پ

 مبادرت می ورزند 

 کشاورزی -2

اسیت  کیه طیی ایین      ه ارومیه بودهضحو در برای بیشتر از پنج دهه باغداری از مهمترین فعالیت های انسانی زراعت و

 رونق بیشتری برخوردار شده است  ازمدت 

ه ها کشت غیالت  ضمتداول در منطقه نشان می دهد که در همه زیرحو زراعیحاصل از بررسی انواع محصوالت  نتایج

کیه ایین در نتیجیه وجیود آب و هیوای      )گندم و جو( در میان سایر محصوالت زراعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده 

 ( 45-4مناسب اطراف دریاچه بوده است )جدول شماره 
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 محدوده مورد مطالعهمحصوالت زراعی عمده در زیرحوضه های :45-4جدول 

 محصول زیرحوضه

 چغندرقند 4

 علوفه 3

 چغندرقند، سیب زمینی و توتون 2

 چغندرقند 1

 چغندرقند، پنبه و توتون 3و 5

 توتون 7

 4273 -منبع:مهندسین مشاور جامع ایران

 

، تولیدات مزارع روستائیان تنها مورد استفاده خانوارها قرار می گرفت اما با گدشت زمان، بخشیی از میازاد   4229تا سال 

منطقیه   باغداریمساعد  دلیل شرایط طبیعی نسبتاً بهبه بازارهای اطراف عرضه شد   5و  2، 3محصول زیرحوضه های 

 تخارج صادر شده است، مهمترین محصوالبازارهای لیدات باغی به همواره از رونق خاصی برخوردار بوده و بخشی از تو

  می باشد یجات، هلو، سیب و گالبیسبز (،باغی در این منطقه مو )کشمش

گیری از ابزار ادوات کارسنتی، بذر و نهیال و برخیی سیموم گییاهی و      بهره، با ا دهه های اخیرهای کشاورزی ت فعالیت

  شدکودهای حیوانی انجام می 

 کردند   کشاورزی استفاده می اراضی جهت تقویت خاکپرندگان  کوداین ناحیه از  کشاورزان

ود پرندگان، کشاورزان از کود ناشی از تجزیه الشه حیوانات نیز جهت تقویت، افزایش توان و کارآیی اراضی بر ک عالوه

 زراعی بهره می بردند 

منابع کود حیوانی برای کشاورزی اسیتفاده میی    به عنوان یکی از مهمترین میاندوآب،از کود گوسفندان عشایری  ضمناً

 شد 

تا حد قابل توجهی جایگزین کود حییوانی و گییاهی شید و اسیتفاده از      کودشیمیاییبه بعد بهره گیری از  4229سال  از

 تحقیقیاتی  یههاایسیتگا  توسیط  و نهال های اصیالح شیده   بذر و دفع آفات نباتی سمومنوین کشاورزی،  آالتماشین 
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  متداول گردیدشهرستانهای تبریز، ارومیه و میاندوآب 

 فعالیت های انسانی  سایر -9

صنایع ساتن، پنبه و ابریشم بافی در منطقه تبریز از نظر تولید پارچه و سجاده از قدمت زیادی برخوردار اسیت و قیدمت   

مارکوپولو از آنها بازدید کیرده انید برمیی گیردد      هجری شمسی زمانی که یاقوت حموی و پ، از آن  333آن به سال 

های دسیتباف  عالوه بر موارد فوق، صنایع دستی در این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار بوده است، به طوری که فرش

  منطقه از شهرت جهانی برخوردار است

ز دیرباز در شهر تبرییز از رونیق   صنایع چرمسازی، کاغذ سازی، طال کاری، نقره کاری، کفاشی، ریخته گری و نجاری ا

 خاصی برخوردار بوده است 

در دوره  بیه طییوری کیه    منطقه دارای دوره های افیول و رونیق بیوده    اینمجموع می توان گفت صنایع دستی در  در

، 4ه هیای  ضبافی در زیرحو گلیم ،3 و 2ه های ضیافی در زیرحویا امروزه فرش بیام شد؛استه یاهمیت آن ک اجاریه ازیق

 ت اسرونق چشمگیری برخوردار  از)بویژه در ممقان(  2ه ضدر زیرحو و حصیربافی سوزن دوزی ، 7، 3

 -ترک -ارمنی و کرد -روههای قومی مختلف مانند کرد وترک، ترک و آسوری، ترک، آسوریگحوزه آبخیز ارومیه 

  آسوری را درخود جای می دهند

 درحوضه آبریز دریاچه ارومیه های مهم  جمعیتیشاخص-0-01-2

اطالعات این بخش بر اساس گزارش تفصیلی استانهای آذربایجان غربی، شرقی و کردستان مرکز آمار ایران بر اساس  

 حوضهجمعیت جمع آوری شده است   4255، 4275، 4235، 4255سرشماری عمومی نفوس و مسکن  در طی سالهای

درصد میردم در شیهرها سیکونت     73میلیون نفر میباشد و نزدیک به  515در حدود  4255در سال  آبخیز دریاچه ارومیه

در  درخدمات و تجیارت و  %35درکشاورزی،  %53نفر و عمده فعالیتهای مردم به ترتیب با  114دارند  متوسط بعد خانوار 

 باشد در صنایع می %32نهایت 

 فعالییییت “ وییییژه” و “ یعمیییوم” شیییاخص هیییای نییییروی انسیییانی در سیییطح کشیییور بیییا مییییزان هیییای     

 و اشییتغال سیینجیده مییی شییود، میییزان عمییومی فعالیییت نشییان مییی دهیید کییه از هییر یکصیید نفییر جمعیییت چنیید     

 نفییر در جمعیییت فعییال قییرار مییی گیرنیید  میییزان ویییژه فعالیییت بیییانگر اییین شییاخص اسییت کییه از هییر صییدنفر      

 بت جمعییت شیاغل بیه جمعییت     و مییزان عمیومی اشیتغال نسی     .جمعیت ده سیال و بیشیتر چنید نفیر فعیال هسیتند      



59 

 

 بیییش از ده سییاله اسییت، امییا میییزان ویییژه اشییتغال نشییان مییی دهیید کییه از هییر یکصیید نفییر جمعیییت فعییال چنیید   

 نفیر شیاغل میی باشیند و مییزان بیکیاری در واقیع نشیان مییی دهید کیه از هیر یکصید نفیر فعیال چنید نفیر بیکییار                 

 هستند  

اخص ها و کمیت هیای مرتبط با نییروی انسانیی در حوضه دریییاچه  با بهره گییری از مفاهیم و تعیاریف یاد شده، شی

آورده  43-4که به صورت خالصه در جدول  استبرآورد شیده  4255و  4275 ، 4235، 4255ارومیه در طیی سالهای 

   شده است
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 (4255-55شاخص های نیروی انسانی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ):43-4جدول شماره 

 4275 4235 4255 شاخص

 

4255 

 932311 553275 725393 525235 جمعیت فعال )نفر(

 3935755 3137755 3373333 4353455 جمعیت غیرفعال)نفر(

 5495739 721753 313554 193299 جمعیت شاغل )نفر(

 433333 447335 55344 17939 جمعیت بیکار)نفر(

 75 3/71 5/72 5/73 درصد جمعیت غیرفعال

 33 3/33 3/33 5/39 میزان ویژه فعالیت )درصد(

 32 1/33 4/32 9/33 میزان عمومی اشتغال)درصد(

 55 3/53 3/55 4/94 میزان ویژه اشتغال)درصد(

 45 5/42 3/43 9/5 میزان بیکاری )درصد(

 53 5/32 3/27 9/33 میزان باسوادی در مناطق روستایی)درصد(

 55 3/53 5/31 3/52 مناطق شهری )درصد(میزان باسوادی در 

 51 71 2/52 4/13 میزان باسوادی در کل محدوده طرح

 توضیح :

 میزان ویژه فعالیت : درصد جمعیت فعال افراد ده سال و بیشتر 

 میزان عمومی اشتغال : درصد جمعیت شاغل افراد ده سال وبیشتر

 جمعیت فعالمیزان ویژه اشتغال : درصد افراد شاغل از میان 

 میزان بیکاری : درصد جمعیت بیکار از میان جمعیت فعال
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 فهرست اطالعات مورد نیاز -2

هیا، سیدها و   رودخانیه  ها،  حوضهآبخیز دریاچه ارومیه شامل نقشه توپوگرافی، زیر  حوضهنقشه رقومی جدید   4

 GIS.آبندانها، سکونتگاهها، پوشش گیاهی به همراه جدول توصیفی کامل انها در محیط 

نقشه رقومی زون بندی اکولوژیکی  و زون بندی اقتصادی اجتماعی  ) در سطح زون اکولوژیک تعریف شیده    3

 را تشکیل میدهد کافی است ( حوضهمتر به پایین  4233که از ارتفاع 

ه شناسایی ورودیهای تاالب شامل آبهای سطحی و یا زیر زمینی و رونید تبیادالت آنهیا بیا     اطالعات مربوط ب  2

 سال گذشته 43تاالب  در حد اقل 

 اطالعات مربوط به شناسایی خروجی های تاالب  1

 اطالعات مربوط به شناسایی تغییرات آبهای ورودی به تاالب   5

 ه تاالباطالعات مربوط به شناسایی دالیل تغییر حجم آب ورودی ب  3

ای انجام شده و یا در حال انجام و  حوضهای و یا بیرون  حوضهاطالعات مربوط به مطالعات انتقال آب درون   7

 ای حوضهیا برنامه های آینده انتقاالت آب بین 

 اطالعات مربوط به شناسایی کاربری های آب بر و شدت و نحوه پراکنش انها و اثر آنها بر ورودی آب تاالب  5

 وط به روند تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه در سه دهه گذشتهاطالعات مرب  9

 اطالعات مربوط به روند تغییرات امالح آب دریاچه ارومیه حداقل در ده سال گذشته  43

 اطالعات مربوط به روند تغییرات پارامترهای اقلیمی ) دما، بارندگی    (حداقل در دو دهه گذشته  44

اراضی حداقل در ده سال گذشته ) در زون اکولوژیک مقیاس حداقل  اطالعات مربوط به روند تغییرات کاربری  43

4:3533) 

 اطالعات مربوط به روند تغییرات نظام معیشتی مردمان محلی حد اقل در ده سال گذشته  42
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اطالعات مربوط به شناسایی گونه های گیاهی و جانوری وابسته به تاالب و بررسیی تغیییرات جمعیتیی و ییا       41

ط به پراکنش و تغییرات رفتاری در گزینش زیستگاههای جدید بر اثر تغییر زیستگاههای احیانأ اطالعات مربو

 قبلی و یا تخریب زیستگاههای بهینه آنها

اطالعات مربوط به شناسایی ویژگیهای فضایی و زمانی)آغاز و خاتمه، شیدت، فراوانیی، وسیعت، دوره تنیاوب       45

 ه گذشته و دالیل طبیعی و غیر طبیعی وقوع آنهاده 2ارومیه در  حوضهخشکسالیهای اتفاق افتاده (در 

 اطالعات مربوط به بررسی احتمال وبا دوره های برگشت خشکسالی برای پیش بینیهای آتی   43

 دریاچه ارومیه حداقل در دو دهه آینده حوضهپیشبینی شرایط اقلیمی   47

 دریاچه ارومیه حداقل در دو دهه آینده با توجه به وضع موجود و گذشته حوضهپیشبینی سطح آب   45

 پیشبینی تغییرات کاربری اراضی در اطراف دریاچه ارومیه  حداقل در دو دهه آینده  49

 فهرست سازمانهای همکار -9

 سازمان حفاظت از محیط زیست  4

 ، کردستاناداره محیط زیست در مراکز استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی  3

 سازمان مطالعات منابع آب در مراکز استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان -وزارت نیرو  2

 جهاد کشاورزی آذربایجان غربی سازمان  1

 اداره کل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی  5

 اداره کل جهاد کشاورزی کردستان  3

 اداره هواشناسی مراکز استانهای مربوط – سازمان هواشناسی کشور  7
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 فهرست افراد همکار-4

 فریبا فتحی -1

  کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران

 سعید نگهبان  -3

 کارشناس جغرافیا، کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران

 زینب یگانه کیا  -2

  زیست و کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران کارشناس محیط

 های موجود و کمبودهای اطالعاتیه فهرست داد -5

 های موجوده فهرست داد-5-0

 نقشه رقومی زون بندی اکولوژیکی  و زون بندی اقتصادی اجتماعی   4

 اطالعات مربوط به شناسایی خروجی های تاالب  3

 اطالعات مربوط به شناسایی تغییرات آبهای ورودی به تاالب   2

 اطالعات مربوط به شناسایی دالیل تغییر حجم آب ورودی به تاالب  1

 اطالعات مربوط به شناسایی کاربری های آب بر و شدت و نحوه پراکنش انها و اثر آنها بر ورودی آب تاالب  5

 ومیه در سه دهه گذشتهاطالعات مربوط به روند تغییرات سطح آب دریاچه ار  3

 اطالعات مربوط به روند تغییرات پارامترهای اقلیمی ) دما، بارندگی    (حداقل در دهه گذشته  7

ای انجام شده و یا در حال انجام و  حوضهای و یا بیرون  حوضهاطالعات مربوط به مطالعات انتقال آب درون   5

 ای حوضهیا برنامه های آینده انتقاالت آب بین 
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 مربوط به روند تغییرات امالح آب دریاچه ارومیه حداقل در ده سال گذشتهاطالعات   9

 فهرست کمبودهای اطالعاتی-5-2

 اطالعات مربوط به روند تغییرات نظام معیشتی مردمان محلی حد اقل در ده سال گذشته  4

جمعیتیی و ییا   اطالعات مربوط به شناسایی گونه های گیاهی و جانوری وابسته به تاالب و بررسیی تغیییرات     3

احیانأ اطالعات مربوط به پراکنش و تغییرات رفتاری در گزینش زیستگاههای جدید بر اثر تغییر زیستگاههای 

 قبلی و یا تخریب زیستگاههای بهینه آنها

اطالعات مربوط به شناسایی ویژگیهای فضایی و زمانی)آغاز و خاتمه، شیدت، فراوانیی، وسیعت، دوره تنیاوب       2

 دهه گذشته و دالیل طبیعی و غیر طبیعی وقوع آنها 2ارومیه در  حوضهافتاده (در  خشکسالیهای اتفاق

 اطالعات مربوط به بررسی احتمال وبا دوره های برگشت خشکسالی برای پیش بینیهای آتی   1

 دریاچه ارومیه حداقل در دو دهه آینده حوضهپیشبینی شرایط اقلیمی   5

 دریاچه ارومیه حداقل در دو دهه آینده با توجه به وضع موجود و گذشته حوضهپیشبینی سطح آب   3

 پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی در اطراف دریاچه ارومیه  حداقل در دو دهه آینده  7
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 و پیامدهای حاصلهشناسایی مخاطرات  -2

های تاثیرگذار بر سطح تراز آب دریاچه ارومیه در دو دسته طبیعی و انسانی مورد بح  قرار گرفته اند  در دسته عامل

مورد بررسی قرار  ASSIPAISعوامل طبیعی شاخص های دما، بارندگی و در نهایت شاخص های ارزیابی خشکسالی 

سال -ع آب( در وضع موجود و در سال چشم انداز در دسته عوامل انسانی میزان آب مصرفی) برداشت از مناب گرفتند 

، حجم آب تنظیمی طرحهای توسعه منابع آب)سدهای موجود و در دست مطالعه( بررسی شدند  شاخص های -4133

و  منطقه به دلیل شرایط اقلیمی و وسعه روز افزون فعالیتهای مختلف در سطح حوضه آبخیز ارومیهفوق با توجه به ت

و اجتماعی منحصر به فرد این حوضه و با توجه به اطالعات قابل دسترس و دید جغرافیایی همچنین مشخصه های 

 کارشناسی انتخاب گردیده اند 

 عوامل طبیعی -2-0

 بارشنوسانات  -2-0-0

) این ایستگاه ها کل حوضه را مقدار بارش و نوسانات آن در ایستگاههای ارومیه، سقز، میاندوآب، مراغه، تبریز و مهاباد 

طول سالهایی که آمار ایستگاه موجود بوده است مورد بررسی قرار  و همچنین هر سه استان را پوشش می دهند ( در

 گرفتند آمار مربوطه از سازمان هواشناسی تهیه شده است 

 نوسانات بارش ایستگاه ارومیه

است  بیشترین بارش در میلیمتر بوده  225، متوسط بارش در ایستگاه ارومیه  3337تا  4954در بررسی آمار 

درصد از سالهای  53میلیمتر بوده است  در  533رخ داده و میزان بارش بیش از  4991و 4939، 4992، 4957سالهای

 میلیمتر، متوسط بارش در ایستگاه ارومیه بوده است  225میزان بارش کمتر از  -سال  25 -مورد مطالعه

سال نیز به  3انویه تا می اتفاق افتاده است  روند کاهشی یا افزایشی تا بیشترین بارش در ایستگاه ارومیه در ماههای ژ

  4-3روند کاهشی فوق ملموس تر است  نمودار 4991طول انجامیده است  به طور کلی روند بارش نزولی بوده و از سال 

 نوسانات بارش ایستگاه ارومیه را نشان می دهد 
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 یه: نوسانات بارش ایستگاه اروم4-3نمودار

 

 نوسانات بارش ایستگاه مهاباد

میزان بارش  -سال 43 -درصد از سالهای فوق 53میلیمتر بوده است که در  3337،143تا  4955متوسط بارش  از سال 

 4999، 3334، 4993، 3333کمتر از حد متوسط بارندگی در ایستگاه مهاباد می باشد کمترین بارندگی مربوط به سالهای 

 میلیمتر گزارش شده است  533بیش از  4992، 3333، 4991،3331در سالهای بوده است  بارندگی 

نوسانات بارش ایستگاه مهاباد را نشان  3-3سال نیز به طول انجامیده است  نمودار  2روند کاهش یا افزایش بارندگی تا 

 می دهد 
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 : نوسانات بارش ایستگاه مهاباد3-3نمودار 

 

 نوسانات بارش ایستگاه تبریز

بارندگی  4993، 4995، 4952، 4934میلیمتر بوده و در سالهای  355، 3337تا  4955متوسط بارندگی در سالهای 

 میلیمتر رخ داده است  بیشترین بارش در فصل زمستان و بهار رخ داده است  333کمترین مقدار و کمتر از 

 2رسیده است  روند کاهش عمدتأ  433به  253روند کاهشی پیوسته بارش مشاهده شده است که از  4959تا  4953از  

 نوسانات بارش ایستگاه تبریز را نشان می دهد  2-3نمودار  سال بوده است  1تا 

 

 

 

 

 

 

 

 : نوسانات بارش ایستگاه تبریز2-3نمودار 

y = -0.2501x + 915.71
R² = 0.0003
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 بارش ایستگاه مراغه

ل اتفاق افتاده است و میزان در ایستگاه مراغه بیشترین بارش در ماههای مارچ تا آوری 3337تا  4952در طول سالهای 

ملیمتر در ماه نیز محدود شده  5میلیمتر نیز رسیده است  کمترین بارش از جون تا سپتامبر بوده که به  73بارش تا 

 درصد از ماههای سال بارندگی کمتر از حد متوسط ایستگاه گزارش شده است  53است  در بیش از 

میلیمتر رسیده  453میلیمتر به  533ز باقی دوره ها بوده و بارش از متمایز ا 3333تا  4992روند کاهشی از سال 

است مدت زمان روند کاهشی یا افزایشی بارش نظم خاصی ندارد اما به طور کلی روند کاهشی و افزایشی یک سال در 

 1-3نمودار  ت میلیمتر بوده اس 5/234مشهود است   میانگین بارش سالیانه ایستگاه مراغه  3337تا  333میان از سال 

 نوسانات بارش ایستگاه مراغه را نشان می دهد  5-3و 

 

 

 

 :نوسانات ماهانه بارش ایستگاه مراغه 1-3نمودار 

y = -1.5064x + 36.588
R² = 0.0732
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 : نوسانات بارش ایستگاه مراغه5-3نمودار 

 بارندگی سقزنوسان 

وضعیت بهتری برخوردار  موجود بوده است  روند و مقدار بارش در این ایستگاه از 3337تا  4933آمار بارش از سالهای 

 333مقدار بارش نسبت به آمار ایستگاه کاهش قابل توجهی داشته و تا  3334تا  4999بوده است لیکن از سالهای 

 میلیمتر نیز رسیده است 

 53میلیمتر بوده است  ماههای مارچ تا می پر بارانترین ماهها بوده و مقدار بارش تا  1/195میانگین بارش سالیانه 

میلیمتر در ماه رسیده و خشکترین ماههای  43تر در ماه نیز رسیده است  در ماههای جون تا سپتامبر بارش به زیر میلیم

نوسانات  7-3و  3-3ایستگاه هستند  معموأل روند کاهشی یا افزایشی به صورت سه ساالنه قابل بیان است  نمودار 

 بارش ایستگاه سقز را نشان می دهد 

 

 انات بارش ایستگاه سقز: نوس 3-3نمودار 

y = -7.0532x + 14393
R² = 0.3388
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 : نوسانات ماهانه بارش ایستگاه سقز7-3نمودار 

 

 بارش میاندوآبنوسان 

 3333و  4973میلیمتر بوده است که در سالهای  333سال گذشته بیشترین مقدار بارش در این ایستگاه  23در طول 

 میلیمتر در سال بوده است  7/234اتفاق افتاده است  میانگین بارش 

میلیمتر در ماه نیز گزارش شده است  ماههای جون تا  55ی مارچ تا آوریل پر بارانترین ماهها بوده و بارش تا ماهها

 میلیمتر هستند  43سپتامبر ماههای کم باران، با بارندگی زیر 

تا  3333میلیمتر رسیده است  از سال  433به  233روند کاهش بارندگی مشهود بوده و بارش از  3333تا  4995از سال 

نقصان قابل توجهی در بارش سالیانه اتفاق افتاده  3337و  3335روند افزایشی بارش وجود داشته و در سال  3331

 نوسانات بارش ایستگاه میاندوآب را نشان می دهد  9-3و  5-3نمودار  است 

y = -3.4355x + 63.767
R² = 0.1558
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 : نوسانات بارش ایستگاه میاندوآب5-3نمودار 

 

 

 

 ایستگاه میاندوآب:نوسانات ماهانه بارش  9-3نمودار 

 

 

 

y = 1.6482x - 2970.8
R² = 0.0386
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 نتایج 

میزان بارندگی در ایستگاه سقز واقع در جنوب دریاچه ارومیه بیشتر از سایر ایستگاه مطالعاتی بوده است  بعد از سقز، 

 ایستگاه مهاباد قرار دارد  کمترین بارش در ایستگاه تبریز مشاهده شده است 

 یکدیگر نزدیک می باشد لیکن اندازه تغییرات متفاوت است روند نوسانات بارش در ایستگاههای مطالعاتی به 

 کم بارانترین سالهای بارش در ایستگاههای فوق بر یکدیگر منطبق نمی باشند  

در مجموع بیشترین میزان بارش در اواخر زمستان و بهار اتفاق می افتد و تفاوت قابل توجهی میان کمترین بارش و 

 بیشترین بارش وجود دارد 

 روند بارش در ایستگاههای منتخب اطراف دریاچه ارومیه را نشان می دهد  43-3ر نمودا

 

 

 هیاروم اچهیدر اطراف منتخب یستگاههایا در بارش روند 43-3 نمودار
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  نوسان دما -2-0-2

ارومیه، سقز، مراغه و ایستگاههای مهاباد، ارومیه، تبریز،  دربر اساس آمار تهیه شده از سازمان هواشناسی نوسانات دما 

  نشان داده شده اند و تغییرات دما به شرح زیر می باشد 43-3تا  44-3میاندوآب بررسی شدند نوسانات در نمودارهای 

 

 مهاباد

 5/41تا  41بین  4999و  3334درجه سانتی گراد بوده و بیشترین دما در سالهای  5/43در ایستگاه مهاباد متوسط دما 

سال گذشته مشاهده شد  در کل دوره مطالعه روند  53دما در کمترین مقدار خود در طول  3337بوده است در سال 

  تغییرات دما افزایشی است 

 ارومیه

در حدود 4951، 4955، 4933،4933درجه سانتی گراد و بیشترین دما در سالهای  5/44در ایستگاه ارومیه متوسط دما 

صعودی و از آن پ، تا کنون  3333تا  4992ه است  روند تغییرات دما از بود4953درجه  و کمترین دما در سال  9/42

  در کل دوره مطالعه روند تغییرات دما کاهشی است  نزولی بوده است 

 

 تبریز

 1/41تا  41گرمترین سالها با دمای بین  3333تا  4995درجه سانتی گراد می باشد  در ایستگاه تبریز  1/43میانگین دما 

در کل دوره مطالعه  درجه سانتی گراد بوده است  43سردترین سال با دمای  4973راد بوده است  سال درجه سانتی گ

 روند تغییرات دما افزایشی است  

 سقز 

درجه سانتی گراد نیز  32درجه سانتی گراد می باشد  گرمترین ماهها جون تا اگوست است که دما به  41/44متوسط دما 

در کل دوره مطالعه  درجه سانتی گراد نیز می رسد  -2ویه، فوریه و دسامبر است که دما به می رسد  سردترین ماهها ژان

 روند تغییرات دما کاهشی است 

 میاندوآب

درجه سانتی  35درجه سانتی گراد است  جون تا سپتامبر گرمترین ماههای سال هستند که دما به  5/44متوسط دما 

 گراد میرسد  دسامبر و ژانویه سردترین ماهها هستند که دما تا صفر درجه سانتی گراد کاهش می یابد  
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در  ند سریع و شدید کاهش دما مشاهده شد رو 3337تا  3331روند تغییرات دما صعودی و از  3334تا  4993از سال 

  کل دوره مطالعه روند تغییرات دما تقریبأ کاهشی است 

 مراغه

درجه سانتی گراد نیز می  35درجه و گرمترین ماههای سال جون تا سپتامبر بوده است که دما به  2/43میانگین دما 

روند تغییرات دما  3335تا  4993از سال  هستند  رسد  ژانویه و فوریه سردترین ماههای سال با دمای در حدود صفر

  به بعد کاهش دما رخ داده است  در کل دوره مطالعه روند تغییرات دما کاهشی است  3335افزایشی بوده لیکن از 
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 : روند تغییرات دما در ایستگاه ارومیه44-3نمودار 

 

 

 

 مراغه: روند تغییرات دما در ایستگاه 43-3نمودار 
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 : روند تغییرات دما در ایستگاه مهاباد42-3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : روند تغییرات دما در ایستگاه تبریز41-3نمودار 
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 : روند تغییرات دما در ایستگاه میاندوآب45-3نمودار 

 

 

 

 

 : روند تغییرات دما در ایستگاه سقز43-3نمودار 
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 اقلیمی خشکسالی-0-9 -2

تفاده از شاخص خشکسالی به روش های متفاوتی انجام می پذیرد که یکی از کاربردی ترین روش ها ، روش اسبررسی 

در مطالعات وزارت نیرو در سطح حوزه مورد محاسبه قرار گرفته اند در  SPIو  SIAPشاخصهای های خشکسالی است  

از گزارش  4993راستای تکمیل مطالعات و اجتناب از عملیات های تکراری اطالعات مربوط به خشکسالی تا سال 

انجام  SPIو  SIAPدر نرم افزارهای مناسب محاسبات مقتضی شاخص های  3337تا  4993وزارت نیرو و از سال 

 گردید 

 SIAPشاخص معیار بارندگی سالیانه  -2-0-9-0

توسط دکتر خلیلی ارائه گردید یک شاخص خشکسالی سالیانه با پایش استاتیک می  4273این شاخص که در سال 

 فرمول محاسبه این شاخص به این صورت است: باشد 

SIAP = 
Pi−Px

SD
Px: میانگین بلند مدت بارندگی ساالنه   ∶  Piنظر مورد آبی سال در ساالنه بارندگی مقدار 

SD انحراف معیار داده های بارندگی در طول دوره آماری : 

 را نشان می دهد  SIAPمفهوم اقلیمی حدود شاخص  4-3جدول

 

 SIAP: تبیین شاخص 1-2جدول 

 

 

 

 

 

 

 SIAPحدود شاخص مفهوم اقلیمی

 -35/3+ تا 35/3 نرمال

 -53/3تا  -35/3 خشکسالی خفیف

 -51/3تا  -53/3 خشکسالی متوسط

 -35/4تا  -51/3 خشکسالی شدید

 -35/4بزرگتر از  خشکسالی بسیار شدید
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  SIAPتحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص -2-0-9-2

بعلت سهولت در محاسبات و همچنین اطمینان نسبی از نتایج آن می باشد   بطور کلی  SIAPاستفاده از شاخص علت 

    این شاخص ، یک شاخص ساالنه است که خشکسالی را حسب تغییرات بارندگی نسبت به میانگین ، بررسی می کند

شیده اسیت در   سیاله حشکسیالی منطقیه بررسیی      23در یک دوره  4252در گزارش های وزارت نیرو منتشره در سال 

  3337تا   4993از گزارش وزارت نیرو اخذ شده و از سال   4995گزارشی که پیش رو دارید وضعیت خشکسالی تا سال 

 نتایج به شرح زیر است: بررسی شده است، SPIو  SIAPوضعیت خشکسالی توسط محاسبه شاخص های 

ت  در مجموع سالهای مرطوب در ابتیدای  سال خشکسالی روی داده اس 44در شمال و شرق دریاچه ، از کل دوره  -

سیاله در   5در شرق دریاچه وجود دوره خشکسالی فراگیر دوره و سالهای خشک در انتهای دوره به وقوع پیوسته اند

از اهیمت زیادی برخوردار می باشد که البته شدیدترین خشکسالی نیز در این دوره و در  3334تا  4997سال های 

 می باشد   4992-91است   شدید ترین ترسالی نیز مربوط به سال  رخ داده 3333-4999سال 

در جنوب شرقی دریاچه روند خشکسالی ها و ترسالی ها در کلیه ایستگاه ها مشابه می باشد ، بدین معنی که در هر  -

ا تی  4999سالی و ترسالی ها داشته اند   در ایین زییر حوضیه    سال تمامی ایستگاه ها وضعیت یکسانی از نظر خشک

با حدوث خشکسالی بسیار شدید ، خشیک    95-99سال خشکسالی قابل مالحظه رخ داده است سال آبی 1 ،3334

 ترین سال این زیر حوضه به حساب می آید   

 4997سال خشکسالی روی داده است   این بخش از حوضه از سال 43در بخش جنوبی حوضه ، در دوره مطالعاتی -

 3337و  3335ه از آن پی، شیرایط مسیاعد گشیته ولیی مجیددأ در سیال        بیود خشکسیالی   3334تا انتهای سال 

 خشکسالی بر این بخش حاکم شده است 

در سیطح    SIAPوضعیت خشکسالی را به همراه مقدار عددی شیاخص   32-3تا   47-3و نمودار  5-3تا  3-3جداول 

 زیر حوضه ها نشان می دهند 
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         تبریز به دست آمده در ایستگاه SIAP: شاخص 2-3جدول                                 به دست آمده در ایستگاه مراغه SIAP: شاخص 3-3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Year 

SIAP 

 مراغه

 وضعیت

1996 
-0.31 

خشکسالی 

 خفیف

1997 
-2.29 

خشکسالی 

 بسیار شدید

1998 
-1.99 

خشکسالی 

 بسیار شدید

1999 
-4.9 

خشکسالی 

 بسیار شدید

2000 
-5.2 

خشکسالی 

 بسیار شدید

2001 
-3.5 

خشکسالی 

 بسیار شدید

2002 
 نرمال 0.01

2003 
-2.66 

خشکسالی 

 بسیار شدید

2004 
-0.27 

خشکسالی 

 خفیف

2005 
-3.046 

خشکسالی 

 بسیار شدید

2006 
-0.71 

خشکسالی 

 متوسط

2007 
-3.34 

خشکسالی 

 شدید

YEAR 

SIAP 

 تبریز 

 وضعیت

 1996 0.55 
 ترسالی

1997 -2.27 

خشکسالی بسیار 

 شدید

1998 -0.34 
 خشکسالی خفیف

 1999 -0.93 
 خشکسالی شدید

2000 -1.69 

خشکسالی بسیار 

 شدید

2001 -1.75 

 خشکسالی

 بسیار شدید 

2002 3.03 
 ترسالی

2003 -1.03 
 خشکسالی شدید

2004 2.14 
 ترسالی

2005 -0.32 
 خشکسالی خفیف

2006 3.12 
 ترسالی

2007 -0.50 
 خشکسالی خفیف
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 ارومیهبه دست آمده در ایستگاه  SIAP: شاخص 5-3جدول                         سقزبه دست آمده در ایستگاه  SIAP: شاخص 1-3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Year 

SIAP 

 ارومیه

 وضعیت

1996 0.89 
 ترسالی

1997 0.21 
 نرمال

1998 -1.84 
 خشکسالی بسیار شدید

1999 -3.36 
 خشکسالی بسیار شدید

2000 -1.53 
 خشکسالی بسیار شدید

2001 -3.11 
 خشکسالی بسیار شدید

2002 3.11 
 ترسالی

2003 1.29 
 ترسالی

2004 1.65 
 ترسالی

2005 -4.27 
 خشکسالی بسیار شدید

2006 6.97 
 ترسالی

2007 -0.06 
 نرمال

Year 

SIAP 

 سقز

 وضعیت

1996 -0.83 
 خشکسالی متوسط

1997 1.02 
 ترسالی

1998 -0.53 
 خشکسالی متوسط

1999 -4.64 
 خشکسالی بسیارشدید

2000 -3.02 
 خشکسالی بسیار شدید

2001 -3.79 
 خشکسالی بسیار شدید

2002 1.21 
 ترسالی

2003 -0.48 
 خشکسالی خفیف

2004 0.32 
 ترسالی

2005 -2.44 
 شدیدخشکسالی بسیار 

2006 2.11 
 ترسالی

2007 -3.35 
 خشکسالی بسیار شدید
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 میاندوآب به دست آمده در ایستگاه SIAP: شاخص 7-3جدول                                 مهابادبه دست آمده در ایستگاه  SIAP: شاخص 3-3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

year SIAP 

 میاندوآب

 وضعیت

 خشکسالی شدید 1.03- 1996

 نرمال 0.29 1997

 خشکسالی بسیار شدید 2.30- 1998

 خشکسالی بسیار شدید 4.42- 1999

 خشکسالی بسیار شدید 4.54- 2000

 خشکسالی بسیار شدید 2.87- 2001

 ترسالی 1.189 2002

 ترسالی 2.26 2003

 ترسالی 7.30 2004

 ترسالی 1.160 2005

 ترسالی 6.24 2006

 ترسالی 1.34 2007

year 

SIAP 

 مهاباد 

 وضعیت

1996 0.47 
 ترسالی

1997 1.6 
 ترسالی

1998 0.21 
 ترسالی

1999 -4.76 
 خشکسالی بسیار شدید

2000 -2.52 
 خشکسالی بسیار شدید

2001 -3.12 
 خشکسالی بسیار شدید

2002 1.95 
 ترسالی

2003 1.58 
 ترسالی

2004 3.46 
 ترسالی

2005 -2.17 
 خشکسالی بسیار شدید

2006 5.2 
 ترسالی

2007 -2.00 
 خشکسالی بسیار شدید
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 ایستگاه ارومیه SIAP: تغییرات شاخص 47-3نمودار 

 

 

 

 ایستگاه مهاباد SIAP: تغییرات شاخص 45-3نمودار 
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 ایستگاه تبریز SIAP: تغییرات شاخص 49-3نمودار 

 

 

 

 

 ایستگاه مراغه SIAP: تغییرات شاخص 33-3نمودار 
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 ایستگاه سقز SIAP: تغییرات شاخص 34-3نمودار 

 

 

 

 ایستگاه میاندوآب SIAP: تغییرات شاخص 33-3نمودار 
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 بینی دوره های بازگشت خشکسالی پیش-2-0-4

نظر به اینکه وقوع یا عدم وقوع پدیده های اقلیمی تابع موضوع عدم قطعیت است بنابراین هرگونه تحلیلی از شرایط 

 آتی این پدیده با پذیرفتن درصد معینی خطا و یا در چارچوب قوانین احتمال امکان پذیر است  

یانگین صفر و تماالتی توزیع نرمال با مدر واقع، برازش داده ها بر توزیع گاما و تبدیل به مقادیر اح SPIشاخص 

ب دوره های بازگشت توزیع مقادیر خشکسالی بر حس شاخص که با استفاده از جدول این واریان، یک می باشد

   (4252استخراج میشود)مشاور یکم، 

 احتمال وقوع خشکسالی های حوضه: 5-3جدول 

 دوره بازگشت )سال(  احتمال ) درصد(  مقدار شاخص  وضعیت  

1/5− خشکسالی متوسط  < 𝑆𝑃𝐼

< −1 

49/9% 9/43 

2− خشکسالی شدید  < 𝑆𝑃𝐼

< −1/5 

14/1% 7/33 

𝑆𝑃𝐼 خشکسالی بسیار شدید < −2 37/3% 11 

 

احتمال وقوع خشکسالی های حوضه در آینده را نشان می دهد   همانگونه که مشاهده می شود ، احتمال  5-3جدول 

–)وقوع خشکسالی متوسط )  𝟏/𝟓 < 𝑺𝑷𝑰 < –)، احتمال وقوع خشکسالی شدید )   3/9%   𝟏− 𝟐 <

𝑺𝑷𝑰 < 𝑺𝑷𝑰)و احتمال وقوع خشکسالی بسیار شدید  1/1%   𝟏/𝟓− < می باشد   به عبارتی  3/3%   (𝟐−

سال یک  11سال یک خشکسالی شدید و در هر  32سال انتظار می رود یک خشکسالی متوسط ، در هر  44در هر 

 مورد خشکسالی بسیار شدید به وقوع پیوندد   
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حاسبات به بعد وضعیت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه از خشکسالی فاصله گرفته و به نظر می آید طبق م 3333از سال 

 وضعیت بارندگی به وضعیت نرمال منطقه نزدیک خواهد بود  3343فوق تا سال 

2-0-4-0   SPI 02  ماهه 

ماهه شاخص یک مقیاس نرمال جهت بررسی خشکسالی با استفاده از پارامتر بارندگی می باشد   زیرا در این  43سری 

بعد زمانی امکان مقایسه بهتر و دقیقتر نتایج این شاخص با دیگر شاخص ها فراهم می باشد و می توان نتایج حاصل از 

  SPIو   SIAPن مقایسه ای بین نتایج حاصل از شاخص ساالنه ماهه می توا 43آن ها را با هم قیاس نمود   در سری 

نکته را تبیین میکند   SPIاندازه شاخص  9-3در جدول ماهه در ماه دوازدهم داشت و نتایج حاصله را بررسی نمود    43

مر بیانگر قابل توجه در مورد تمامی ایستگاههای حوضه، نمایش ترسالی در ابتدای دوره مطالعاتی می باشد که این ا

 در این بعد زمانییکی دوره نرمال متمایل به مرطوب می باشد که زمان شروع آن قبل از زمان پایه تحلیل می باشد   

ماه انتهایی نیز نامطلوب ترین دوره خشکسالی حوضه  13مرطوبترین دوره حوضه و حدودا   93-91محدوده سالهای 

 دوره خشکسالی  مشهود است   3334و  3333دای دوره یعنی سالهای در ابت  3337تا  3333 در طی سالهای می باشد 

 3335خشکسالی شدید در ایستگاه تبریز و سال  3332خشکسالی شدید در ایستگاه مهاباد و سال  3333سال 

 مقدار 33 -3تا  32-3و نمودار  45-3تا  43-3خشکسالی شدید در ایستگاه ارومیه و مهاباد مشاهده شده است  جداول 

SPI  را در ایستگاههای مورد مطالعه نشان می دهد 
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 SPI: تبیین شاخص 9-3جدول

 SPIشاخص  مفهوم اقلیمی

  3بیشتر از  ترسالی بسیار شدید

 99/4تا  5/4 ترسالی شدید

 19/4تا  4 ترسالی متوسط

 4تا  نرمال

 -19/4تا  خشکسالی متوسط

 -99/4تا  -5/4 خشکسالی شدید

 -3کمتر از  شدیدخشکسالی بسیار 

 

 در ایستگاه تبریز spi: اندازه شاخص 44-3در ایستگاه ارومیه                         جدول  spi: اندازه شاخص 43-3جدول  

 

 

YEAR TABRIZ spi 

 1.5 ترسالی 1996

 2.5- خشکسالی بسیار شدید 1997

 1.1- خشکسالی خفیف 1998

 1.2- خشکسالی شدید 1999

 2.1- بسیار شدید خشکسالی 2000

 2.2- خشکسالی بسیار شدید 2001

 4.1 ترسالی 2002

 1.5- خشکسالی شدید 2003

 3.2 ترسالی 2004

 0.7- خشکسالی خفیف 2005

 4.2 ترسالی 2006

 0.9- خشکسالی خفیف 2007

Year URMIA spi 

  ترسالی 1996

 0.9 نرمال 1997

 2.1- خشکسالی بسیار شدید 1998

 4.5- خشکسالی بسیار شدید 1999

 2.1- خشکسالی بسیار شدید 2000

 4.2- خشکسالی بسیار شدید 2001

 4.2 ترسالی 2002

 2.7 ترسالی 2003

 2.9 ترسالی 2004

 4.8- خشکسالی بسیار شدید 2005

 8.9 ترسالی 2006

 0.1- نرمال 2007
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 در ایستگاه میاندوآب spi: اندازه شاخص 42-3در ایستگاه مراغه              جدول  spi: اندازه شاخص 43-3جدول                 

year 

Spi 

Miyandoab 

1996 -1.68 

1997 0.92 

1998 -2.96 

1999 -5.4 

2000 -5.2 

2001 -3.2 

2002 2.5 

2003 3.7 

2004 8.45 

2005 2.487 

2006 7.9 

2007 2.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

year Spi Maragheh 

1996 -0.86 

1997 -3.72 

1998 -2.8 

1999 -5.5 

2000 -6.42 

2001 -4.2 

2002 0.12 

2003 -3.21 

2004 -0.86 

2005 -4.8 

2006 -1.23 

2007 -4.26 
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 در ایستگاه مهاباد spi: اندازه شاخص 45-3جدول        در ایستگاه مهاباد                                     spi: اندازه شاخص 41-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

year Mahabad Spi 

 1.3 ترسالی 1996

 3.1 ترسالی 1997

 0.9 نرمال 1998

 4.8- خشکسالی بسیار شدید 1999

 3.4- خشکسالی بسیار شدید 2000

 3.7- خشکسالی بسیار شدید 2001

 3.5 ترسالی 2002

 3.2 ترسالی 2003

 4.6 ترسالی 2004

 2.9- خشکسالی بسیار شدید 2005

 7.9 ترسالی 2006

 2.6- خشکسالی بسیار شدید 2007

year Spi Saghez 

1996 -0.95 

1997 1.82 

1998 -0.9 

1999 -5.2 

2000 -4.5 

2001 -4.7 

2002 1.9 

2003 -0.91 

2004 0.89 

2005 -3.5 

2006 3.5 

2007 -4.3 
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 در ایستگاه ارومیه spi: روند تغییرات 32-3نمودار

 

 

 در ایستگاه مهاباد spi: روند تغییرات 31-3نمودار

 

y = 0.2717x - 543.36
R² = 0.0553
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 در ایستگاه تبریز spi: روند تغییرات 35-3نمودار

 

 

 

 در ایستگاه سقز spi: روند تغییرات 33-3نمودار
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 در ایستگاه مراغه spi: روند تغییرات 37-3نمودار

 

 

 

 در ایستگاه میاندوآب spi: روند تغییرات 35-3نمودار
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 نوسانات دما، بارش ،شاخص ارزیابی خشکسالی پیامدهای حاصله  -5 -2-0

در هر منطقه ای ویژگیهای مختلف محیط طبیعی تحت تاثیر یکدیگر قرار داشته و بیه صیورت سیسیتماتیک بیر روی     

ن ویژگیهای آب و هوائی هر منطقه با یکدیگر تاثیر می گذارند  در بین عوامل مختلف محیط طبیعی ارتباط تنگاتنگی بی

آبهای سطحی و زیر زمینی آن وجود دارد بدین صورت که با تغییر در رژیم بارش و دمای هر منطقه ای، منیابع آب آن  

منطقه نیز تحت تاثیر قرار گرفته و دچار نوسان می شوند  این نوسان ها در حوضه های آبخیز کوچک در فاصله زمیانی  

 به حوضه های آبخیز بزرگ نمود پیدا می کند کوتاه تری نسبت 

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش که یک حوضه آبخیز کوچک نسبت به دیگر حوضه های اییران میی باشید از ایین     

قاعده مستثنی نبوده و منابع آبهای سطحی و زیر زمینی آن ارتباط بسیار تنگاتنگی با ویژگیهیای آب و هیوائی منطقیه    

 دارد 

ه دمای دریاچه ارومیه با نوسانات آب و شاخص خشکسالی منطقه چنین استنباط می شود که در زمانهای ورود با  مقایس

عوامل مختلف جوی بخصوص سیستهای دینامیکی منطقه برون حاره به منطقه و عوامیل مختلیف محلیی بخصیوص     

بارندگی و همچنین آبهیای سیطحی و   ویژگیهای توپوگرافی و بادهای محلی، شاهد تغییرات بسیار زیادی در رژیم دما، 

زیرزمینی منطقه هستیم  در زمانهائی که سیستمهای منطقه برون حاره کمتر به منطقه وارد می شیوند مییانگین دمیای    

منطقه باالتر بوده و ما شاهد بروز پدیده خشکسالی و همچنین پایین آمدن سطح آب دریاچه می باشیم که همه میوارد  

که خشکسالی بسیار شدید درمنطقه حیاکم بیوده اسیت، حیداقل      3335ی باشند، مثال در سال ذکر شده با هم مرتبط م

متر رسیده که در سالهای اخیر آن بی سابقه بوده و همچنین متوسط دما نیز باال میی   4373سطح آب دریاچه ارومیه با 

 باشد 

مانند توده هیوای سیرد شیمالگان و ییا      بر عک، در زمانهائی که منطقه تحت تاثیر توده های هوائی منطقه برون حاره

سیکلون های منطقه برون حاره که توسط بادهای غربی از دریای مدیترانه و اقیانوس اطل، به منطقه آورده می شیوند  

قرار می گیرد، متوسط دمای منطقه پایین آمده و خشکسالی بدل به ترسالی می گردد، در چنیین سیالهای تحیت تیاثیر     

نوسیانات دما،شیاخص   39-3دریاچه ارومیه باال آمده و نوسان کمتری مشاهده میشیود  نمیودار   عوامل مذکور سطح آب 

 نمایش داده شده است  خشکسالی و سطح تراز دریاچه ارومیه
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 شاخص خشکسالی و سطح تراز دریاچه ارومیه : نوسانات دما،39-3نمودار               
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 عوامل انسانی -2-2

 ) وضعیت کنونی و آینده( در حوضه دریاچه ارومیه مصارف آب -2-2-0

هجری  4133در وضعیت کنونی و در سال چشم انداز) اطالعات آماری مربوط به مصارف آب و حجم تنظیمی سدها

 اخذ شده است  4252و وزارت نیرو در سال آذربایجان غربی از گزارشات سازمان آب منطقه ای  شمسی(

 مصرف آب در بخش کشاورزی

میلیون متر  2217هزار هکتار می باشد  به منظور آبیاری ساالنه معادل  5/225ضه مجموعأ زیر کشت در این حوسطح 

میلیون متر مکعب آن از منابع آبهای سطحی) معادل  4553مکعب از منابع آب سطحی و زیرزمینی برداشت میشود که 

درصد( برداشت میشود  میانگین مصرف  11دل میلیون متر مکعب از منابع آب زیر زمینی) معا 4173درصد( و  53

 رد شده است متر مکعب برآو 9953ناخالص آب در هکتار معادل 

 33333شاورزی نسبت به سطح زیر حوضه مربوط به شهرچای است که با مساحتی معادل بیشترین تراکم اراضی ک

هزار هکتار بیشترین سطح  94شت زیر حوضه آجی چای با سطح زیر ک هکتار اراضی آبی است  44973هکتار دارای 

 داده است اراضی کشاورزی را به خود اختصاص 

میلیون متر مکعب بیشترین سهم را در برداشت از منابع آب حوضه دریاچه  529زیر حوضه آجی چای با برداشت سالیانه 

 141عب و نازلو چای با میلیون متر مک 735ارومیه را به خود اختصاص داده است  پ، از آن زیر حوضه زرینه رود با 

 میلیون متر مکعب حجم آب قابل توجهی را برای تامین نیاز آبی اراضی کشاورزی برداشت میکنند 

میلیون متر مکعب و کمترین آن مربوط به حوضه  723بیشترین برداشت از منابع آبهای سطحی  مربوط به زرینه رود با 

 ب است میلیون متر مکع 5/49با  صوفیان چای -دریان چای

با توجه به طرحهای توسعه کشاورزی در دست مطالعه پیش بینی میشود پ، از بهره برداری از این طرح ها مجموع 

هزار هکتار توسعه(  در زیر  333هزار هکتار برسد) حدود  525سطح زیر کشت خالص در حوضه دریاچه ارومیه به 

ینه رود، سد چراغوی،، سد ساروق، سد سنته، سد خانم گلی، حوضه زرینه رود با توجه به طرحهای افزایش ارتفاع سد زر

سد آجرلو، سد باروق، سد شورسر، سد لیالن و خراجو، سد مردق و تعداد زیادی طرحهای کشاورزی کوچک بیشترین 

 هزار هکتار توسعه(   53توسعه کشاورزی در این حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است) بیش از 

هکتار( و نازلو  54339هزار هکتار(، گدارچای) 433هکتار، زیر حوضه آجی چای) 439453پ، از زرینه رود با 

 هکتار( بیشترین اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده است  53143چای)

به منظور تامین نیاز اراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه پیش بینی میشود پ، از بهره برداری از طرحهای توسعه 

 4155یلیون متر مکعب از منابع آبی مختلف برداشت شود  زیر حوضه زرینه رود با برداشت ساالنه م 5337مجموعأ 
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میلیون متر مکعب بیشتری اثر را  4335میلیون متر مکعب برای مصارف کشاورزی و زیر حوضه آجی چای با برداشت 

 بر کاهش جریان ورودی به دریاچه ارومیه را خواهند داشت 

ت انجام شده مجموعأ پ، از بهره برداری از طرح های توسع کشاورزی برداشت از منابع آبهای با توجه به مطالعا

میلیون متر مکعب بیش از وضع موجود( در حالی که  4775میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت) 2353سطحی به 

ر مکعب کمتر از وضع موجود( میلیون مت 95میلیون متر مکعب خواهدرسید ) 4273برداشت از منابع آب زیر زمینی به 

سطح زیر  43-3متر مکعب در هکتار خواهد شد  جدول  9133معادل  4133میانگین مصرف آب در هکتار در سال 

مصرف آب برای اراضی   47-3کشت در وضعیت کنونی و پ، از بهره برداری از طرح های توسعه منابع آب و جدول 

 ی از طرح های توسعه را نشان می دهد کشاورزی در وضع موجود و پ، از بهره بردار
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 : سطح زیر کشت در وضعیت کنونی و پ، از بهره برداری از طرح های توسعه منابع آب43-3جدول 

سطح زیر کشت در وضع  زیر حوضه ردیف

 موجود)هکتار(

سطح زیر کشت پ، از بهره برداری از 

 طرحهای توسعه)هکتار(

 22343 45315 زوالچای 4

روضه  -نازلو چای 3

 چای

39472 53143 

 44973 44973 شهرچای 2

 33333 41395 باراندوزچای 1

 54339 49339 چپر آباد-گدارچای 5

 33333 5/41355 مهاباد 3

 45313 42355 سیمینه رود 7

 439477 55352 زرینه رود 5

 43753 43533 صوفی چای 9

 44445 3745 قلعه چای 43

 433333 94237 آجی چای 44

 47453 43213 شمال دریاچه 43

 521557 225522 جمع
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 : مصرف آب برای اراضی کشاورزی در وضع موجود و پ، از بهره برداری از طرح های توسعه47-3جدول 

رزی در وضع مصرف آب برای اراضی کشاو زیر حوضه ردیف

 موجود)میلیون متر مکعب(

رزی مصرف آب برای اراضی کشاو

از بهره برداری از طرحهای پ، 

 توسعه)میلیون متر مکعب(

آب زیر  آب سطحی آب زیر زمینی آب سطحی

 زمینی

 9/429 5/54 1/433 3/14 زوالچای 4

روضه  -نازلو چای 3

 چای

1/493 7/332 233 353 

 3/13 5/443 7/55 7/59 شهرچای 2

 5/39 473 5/445 7/33 باراندوزچای 1

 15 5/237 15 75 چپر آباد-گدارچای 5

 3 1/423 2/32 3/423 مهاباد 3

 23 355 5/25 1/95 سیمینه رود 7

 3/13 3/4145 5/23 723 زرینه رود 5

 4/27 5/423 7/13 7/443 صوفی چای 9

 3/27 3/53 3/23 5/35 قلعه چای 43

 535 153 7/535 2/242 آجی چای 44

 3/457 4/37 7/439 5/49 شمال دریاچه 43
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 آب در بخش شرب و بهداشتمصرف 

هاباد، بوکان، سلماس، نفر بوده است و شهرهای بزرگی چون تبریز، ارومیه، ممیلیون  5ه تقریبأ جمعیت مقیم در حوض

و نقده موجب تمرکز بخش قابل توجهی از جمعیت حوضه در مناطق شهری شده است  با توجه به سراب، سقز 

آذر  -در حوضه رودخانه شهرچای می باشد در میان دشتها، دشت تبریزگستردگی حوضه ها بیشترین تراکم جمعیتی 

 شهر که در بر گیرنده شهر تبریز می باشد دارای بیشترین تراکم جمعیتی است 

میلیون متر  3/241میزان آب برداشت شده برای مصارف شرب و بهداشت جوامع شهری و روستایی حوضه حدود 

 3/445لیتر در روز به دست می آید   479ه میانگین استحصال سرانه ای معادل ضکعب بوده که با توجه به جمعیت حوم

میلیون متر مکعب از  499درصد( و حدود  7/24میلیون متر مکعب از بخش شرب حوضه توسط منابع سطحی ) معادل 

ی مخزنی درصد(  به طور کلی جوامع شهری بیشتر از منابع آب سطحی )سدها 2/32منابع زیرزمینی تامین میشود)

زرینه رود، نهند، مهاباد،علویان( و جوامع روستایی عمومأ نیازهای شرب و بهداشتی خود را از آبهای زیر زمینی و چشمه 

 ها تامین میکنند (

میلیون متر مکعب بیشترین حجم مصرف آب شرب را به خود اختصاص داده است  425زیرحوضه آجی چای با برداشت 

 ز سد زرینه رود تامین میشود که بخش قابل توجهی از آن ا

میلیون نفر خواهد رسید و با بهره برداری از طرح های توسعه جهت  4/7جمعیت حوضه آبخیز ارومیه به  4133در سال 

میلیون متر مکعب از منابع آب حوضه به بخش شرب و بهداشت اختصاص خواهد یافت  7/557تامین آب شرب ساالنه 

خواهد بود  با توجه به طرح های سد مخزنی زوال، شهرچای، مهاباد، سیمینه رود، زرینه  لیتر در روز 333و سرانه مصرف 

میلیون متر مکعب از این نیاز توسط منابع آب  7/145رود، چراغوی،، ساروق، علویان، نهند و     مجموعأ امکان تامین 

 میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت خواهد شد  473سطحی و 

 آب در بخش صنعت مصرف

بیشتر صنایع در اطراف مناطق شهری به ویژه شهرهای تبریز و ارومیه مستقر هستند  تبریز از شهرهای صنعتی کشور 

خصوصأ در زمینه ماشین سازی است  بیشترین سهم از کارگاههای حوضه ارومیه به صنایع نساجی اختصاص دارد در 

شهید سلیم و شهرک صنعتی سقز در حال بهره برداری  ،4ارومیه  حال حاضر شهرک های صنعتی رجایی شهر تبریز،

 است 

میلیون متر مکعب بوده است از این  5/27حجم کل آب برداشت شده توسط کارگاههای صنعتی در این حوضه برابر 

است  میلیون متر مکعب از منابع زیر زمینی حوضه تامین شده  4/23میلیون متر مکعب از منابع سطحی و  1/5مقدار 

 درصد از کل برداشت(  73بیشترین فعالیت مربوط به زیر حوضه آجی چای است)
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شهرک افزایش  42شهرک صنعتی به  1مطابق اطالعات ارائه شده در طرح جامع آب کشور در حوضه آبخیز ارومیه 

 هکتار خواهند رسید  3457خواهد یافت و به مساحتی بالغ بر 

میلیون متر مکعب از  9/92میلیون متر مکعب پیش بینی شده که  32/95دل معا 4133نیاز آب بخش صنعت در سال 

 میلیون متر مکعب از منابع آب زیر زمینی حوضه تامین خواهد شد  22/1منابع سطحی و 

 مصرف آب در بخش پرورش آبزیان

ست  در وضع توسعه  آبزی پروری  در کشور تولید و مصرف آبزیان در سطح حوضه آبخیز ارومیه اندک اعلی رغم 

میلیون متر مکعب برآورد شده  33/5موجود حجم آب مورد نیاز به منظور پر کردن استخرهای پرورش ماهی معادل 

حجم آب مورد نیاز برای پرورش آبزیان معادل  4133است و بیشتر این نیاز از آبهای سطحی تامین میشود  در سال 

از منابع سطحی تامین خواهد شد  بزرگترین طرح پرورش آبزیان میلیون متر مکعب برآورد شده است که تمامأ  42/22

میزان  23-3میلیون متر مکعب را به این بخش تخصیص خواهد داد  نمودار 37مربوط به دشت تبریز است که معادل 

 مصرف منابع آب در وضع فعلی و در سال چشم انداز را نشان می دهد 
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 ع فعلی و در سال چشم اندازمیزان مصرف منابع آب در وض: 23-3نمودار
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 تاسیسات آبی در حوضه دریاچه ارومیه -2-2-2

 تاسیسات آبی در دست بهره برداری

ایستگاه پمپاژ بزرگ و همچنین تعداد فراوانی آبندانهای  45سد انحرافی،  14سد مخزنی بزرگ و کوچک،  32بیش از 

 فصلی کوچک در حوضه آبخیز ارومیه احداث شده است 

میلیون متر مکعب  4733در دست بهره برداری شناسایی شده در حوضه دریاچه ارومیه ساالنه امکان تامین سازه های 

میلیون  4193سد مخزنی با امکان تنظیم ساالنه  32از آبهای سطحی حوزه را فراهم می سازد  در حوضه دریاچه ارومیه 

سدهای انحرافی و ایستگاههای پمپاژ  طنیز توسمیلیون متر مکعب  333متر مکعب در دست بهره برداری می باشد و 

 برداشت میشود 

توسط تاسیسات موجود در میلیون متر مکعب  4245با توجه به تاسیسات در دست بهره برداری در استانها مجموعأ 

 ات استان آذربایجان شرقی تنظیم می شود  در حالسمیلیون متر مکعب نیز توسط تاسی 177بایجان غربی و استان آذر

پتانسیل آبی میلیارد متر مکعب از منابع آبهای سطحی حوزه برداشت میشود که این مقدار نسبت به  3حاضر ساالنه 

در زمانهای خشکسالی تنش قابل توجهی در شرایط زیست محیطی جوامع پایین دست  حوضه چندان باال نیست لیکن

 را فراهم می کند 

هرگز به سدهای مخزنی در دست بهره برداری ر حجم آب تنظیم شده شایان ذکر است که به دلیل خشکسالی های اخی

 مقدار پیش بینی شده نرسیده است 

آباد و سراب دراین زیر  به دلیل وسعت باالی زیر حوضه آجی چای و واقع بودن دشتهای بزرگ تبریز، هری، بستان

سد مخزنی   13چنانچه در حال حاضر ت تاسی، شده اسد سد مخزنی به منظور بهره برداری از آب حوضه بیشترین تعدا

میلیون متر مکعب در این حوضه در حال بهره برداری است  در زیر  3/442بزرگ و کوچک با امکان تنظیم سالیانه 

حوضه زرینه رود به دلیل حجم و کیفیت مناسب آب این رودخانه سدهای مخزنی بوکان و هفت سد مخزنی کوچک  

 میلیون متر مکعب  فراهم شود  3/42این حوضه امکان تنظیم ساالنه موجب  شده است تا مجموعأ در 

 در حال حاضر شش سد مخزنی بزرگ در حوضه دریاچه ارومیه در دست بهره برداری است که عبارتند از:

میلیون متر مکعب که از  353میلیون متر مکعب و حجم مخزن  753سد مخزنی زرینه رود با حجم آب قابل تنظیم 

 به بهره برداری رسیده است  4253سال 

میلیون متر مکعب که از سال  323میلیون متر مکعب و حجم مخزن  493سد مخزنی مهاباد با حجم آب قابل تنظیم 

 به بهره برداری رسیده است  4219
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میلیون متر مکعب که در سال  33میلیون متر مکعب و حجم مخزن  432سد مخزنی علویان با حجم آب قابل تنظیم 

 بر روی رودخانه صوفی چای به بهره برداری رسیده است  4235

میلیون متر مکعب که در سال  7/93میلیون متر مکعب و حجم مخزن  91سد مخزنی حسن لو با حجم آب قابل تنظیم 

 در محل تاالب شورگل به بهره برداری رسید   4279

میلیون متر مکعب که از  31و حجم مخزن میلیون متر مکعب  23سد مخزنی نهند با حجم تنظیمی با حجم تنظیمی 

 به بهره برداری رسید  4275سال 

میلیون متر مکعب که در سال  333میلیون متر مکعب و حجم مخزن  499سد مخزنی شهرچای با حجم قابل تنظیم 

 به بهره برداری رسید  4251

 کنند درصد حجم آب تنظیم شده در حوضه را تامین می  92مجموع این سدهای بزرگ 

 تاسیسات آبی در دست احداث و مطالعه-2-2-9

میلیون متر مکعب در دست احداث و مطالعه می  2355سد مخزنی با مجموع حجم آب قابل تنظیم  29در این حوضه 

 باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

آبهای سطحی رودخانه زرینه میلیون متر مکعب از  4323طرح افزایش ارتفاع سد مخزنی بوکان به منظور تنظیم سالیانه 

رود و تامین نیاز آبی اراضی کشاورزی پایین دست، شرب تبریز و مولد برق آبی  با افزایش ارتفاع سد بوکان حجم 

 میلیون متر مکعب خواهد رسید  733مخزن این سد به 

متر مکعب  که بر میلیون  372میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم  473طرح سد مخزنی نازلو با حجم مخزن 

 رودخانه نازلو چای در دست احداث بوده و امکان تامین نیاز آبی کشاورزی، شرب و صنعت منطقه را فراهم می سازد 

میلیون متر مکعب بر  5/373میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم  3/234سد مخزنی ونیار که با حجم مخزن 

امکان تامین نیاز آبی شبکه های شهید سرداری و دشت تبریز و  روی رودذخانه آجی چای در دست احداث بوده و

 شیالت تبریز را فراهم میکند 

میلیون متر  339میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم  231طرح سد مخزنی سیمینه رود که با حجم مخزن 

ست و بخشی از نیاز آبی دشت مکعب بر روی رودخانه سیمینه رود در دست مطالعه می باشد و نیاز آبی اراضی پایین د

 زرینه رود را  تامین خواهد کرد 

میلیون متر مکعب  3/355میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم  4/437طرح سد مخزنی چپرآباد با حجم مخزن 

که بر روی سرشاخه های رودخانه گدارچای در دست احداث می باشد و رواناب رودخانه گدار چای توسط یک کانال به 

 خزن این سد انتقال می یابد م
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میلیون متر مکعب و حجم آب قابل  4/95طرح سد مخزنی باراندوز بر روی رودخانه باراندوز چای که با حجم مخزن 

 میلیون متر مکعب در دست مطالعه است  5/325تنظیم 

 5/2543سید که میلیون متر مکعب خواهد ر 1554با اجرای سدهای مخزنی حوضه توان تنظیم آب در سال افق به 

میلیون متر مکعب در استان آذربایجان شرقی امکان پذیر می  5/731میلیون متر مکعب آن در استان آذربایجان غربی و 

 شود 

به دلیل پتانسیل باالی زیر حوضه زرینه رود بیشترین تعداد سدهای مخزنی در این زیر حوضه در دست مطالعه است که 

تند  سدهای مخزنی چون زرینه رود، آجرلو، چراغوی،، باروق، ساروق، مردق، عمومأ جزء سدهای بزرگ حوضه هس

 خانم گلی، لیالن، خراجو، سنته     جزء سدهای در دست احداث و مطالعه در زیر حوضه زرینه رود هستند 

 حجم تنظیمی سدها در وضعیت فعلی و در صورت اتمام طرح های توسعه منابع آب را نشان می دهد45-3جدول 
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 : حجم تنظیمی سدها در وضعیت فعلی و در صورت اتمام طرح های توسعه منابع آب45-3جدول 

سد مخزنی  نام زیر حوضه

در دست 

بهره 

 برداری

حجم آب قابل 

توجه در وضع 

 موجود

سدهای 

مخزنی در 

دست مطالعه 

 و احداث

حجم قابل 

تنظیم 

طرح های 

 توسعه

سدهای مخزنی 

پ، از بهره 

کامل از  برداری

طرح های توسعه 

 منابع آب

مجموع تنظیم 

پ، از بهره 

برداری کامل 

از طرحهای 

توسعه منابع 

 آب

 3/437 2 3/437 2 - - زوالچای

 -نازلو چای

 روضه چای

- - 3 1/371 3 1/371 

 499 4 - - 499 4 شهرچای

 5/325 3 5/325 3 - - باراندوزچای

 3/257 5 4/355 2 5/99 3 گدار چای

 1/493 3 1/3 4 493 4 مهاباد چای

 3/373 3 3/373 3 - - سیمینه رود

 4/3373 49 4549 44 4/733 5 زرینه رود

 425 1 5/3 4 5/423 2 صوفی چای

 33 4 33 4 - - قاعه چای

 137 53 2/392 43 3/442 13 آجی چای

 5/5 5 3/7 2 9/3 3 شمال دریاچه

کل حوضه 

 دریاچه ارومیه

32 3/4195 29 1/2355 433 9/1553 
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 پیامد برداشت از منابع آب حوضه-2-9

حوضه آبریز ارومیه حوضه ای بسته محسوب میشود که نهایتأ به دریاچه ارومیه ختم میشود بنابراین هرگونه توسعه در 

 بود باالدست حوضه بر شرایط محیط زیستی دریاچه ارومیه به عنوان آخرین نقطه پایین دست حوضه اثرگذار خواهد 

برآورد  مصرفی با توجه به میزان مصرف در بخشهای کشاورزی، شرب و بهداشت، صنایع و پرورش آبزیان حجم آب

میلیارد متر مکعب از  7/4میلیارد متر مکعب است از این حجم  7/2شده در وضع موجود در حوضه دریاچه ارومیه برابر با 

درصد( برداشت میشود  زیر  51مکعب از آب های سطحی ) معادل  میلیارد متر 3درصد( و  13آبهای زیر زمینی )معادل 

حوضه آجی چای با داشتن دشتهای وسیع کشاورزی و شهرهای تبریز، سراب، آذر شهر و مراکز صنعتی بزرگ اطراف 

میلیارد متر مکعب از منابع سطحی و زیر زمینی باالترین مصرف آب در سطح حوضه  4شهر تبریز با برداشت بیش از 

درصد( نازلو  9/34درصد کل برداشت حوضه( پ، از آن زیر حوضه های زرینه رود ) 37خیز ارومیه را دارد)بیش از آب

درصد( قرار دارد  در حال حاضر بخشی از نیاز آب شهر تبریز از زیر حوضه زرینه رود تامین  1/44روضه چای )_ چای 

 میشود 

 3/1میلیارد متر مکعب می رسد که  75/5از منابع آب حوضه به پ، از بهره برداری از طرح های توسعه کل برداشت 

زیر حوضه  درصد( از منابع آب زیر زمینی خواهد بود  37میلیارد ) 55/4درصد( و  72میلیارد از منابع آب های سطحی )

 د داشت میلیارد متر مکعب برداشت بیشترین اثر را بر کاهش ورودی به دریاچه را خواه 5/4زرینه رود با بیش از 

 7/3391با احداث طرحهای توسعه منابع آب در این حوضه، ورودی دریاچه ارومیه از رودخانه های مختلف معادل 

میلیون متر مکعب خواهد شد  این در حالی است که در چهل سال گذشته حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه از منابع 

کاهش این حجم از آبهای سطحی معادل سال بوده است   میلیون متر مکعب در 7/1575سطحی به طور متوسط معادل 

میلیون متر مکعب  موجب افت قابل مالحظه تراز، حجم و سطح دریاچه خواهد  و شوری دریاچه افزایش خواهد  4551

 یافت که شرایط زیست آرتمیا  تهدید خواهد شد و از طرفی شور شدن اراضی کشاورزی را به همراه خواهد داشت 

درصد از جریانهای سطحی ورودی به دریاچه در وضع موجود  24رح های توسعه زرینه رود که با تامین با احداث ط

یاچه را به خود تخصیص می دهد) کاهش درصد کاهش ورودی با در 27مهمترین تامین کننده نیاز دریاچه ارومیه است 

میلیون  243رود زیر حوضه گدار چای با  میلیون متر مکعب از جریانهای سطحی(  پ، از زیر حوضه زرینه 395بیش از 

 4/45ر مکعب کاهش )%میلیون مت 355سطحی(، آجی چای با از کل کاهش جریان های  3/43متر مکعب کاهش) با% 

درصد کل کاهش( بیشترین اثر را بر جریانهای  3/9میلیون متر مکعب کاهش ) 5/453کل کاهش( و سیمینه رود با 

اثرات احداث طرح های توسعه در سایر زیر حوضه ها کمتر است و به ترتیب  د داشت سطحی ورودی به دریاچه خواهن

در باراندوزچای، نازلوچای، شهرچای، زوالچای، صوفی چای، مهاباد چای و قلعه چای بیشترین کاهش آورد آب به 

 دریاچه رخ خواهد داد 
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ه بیشترین کاهش در زیر حوضه های گدار در صورت در نظر گرفتن نرخ کاهش جریانهای سطحی نسبت به آورد ساالن

سهم جریانهای  21-3تا نمودار  24-3نمودار  درصد کاهش( رخ می دهد  73درصد کاهش( و زوالچای )با  54چای) با 

و پ، از بهره برداری از طرح های توسعه و حجم تنظیمی طرحهای  سطحی ورودی به دریاچه ارومیه در وضع موجود

 توسعه را نشان می دهد 

 

 

 میلیون متر مکعب( 157517سهم جریانهای سطحی ورودی به دریاچه ارومیه در وضع موجود): 24-3نمودار

 

 

میلیون  3395سهم جریانهای سطحی ورودی به دریاچه ارومیه پ، از بهره برداری از طرح های توسعه): 23-3نمودار 

 متر مکعب(
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 اری کامل از طرحهای توسعه منابع آباز بهره برد یشمجموع تنظیم پ: 22-3نمودار 

 

 

 مجموع تنظیم پ، از بهره برداری کامل از طرحهای توسعه منابع آبحجم : 21-3نمودار 
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 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه زوال چای: 53-2نمودار 
 

 
 دریاچه ارومیه در زیر حوضه نازلوچای تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی: 53-2نمودار 
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 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه شهر چای: 53-2نمودار 
 

 

 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه باراندوزچای :53-2نمودار                        
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 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه گدارچای:53-2نمودار
 

 

 

 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه مهابادچای:04-2نمودار 
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 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه سیمینه رود:04-2نمودار
 

 

 

 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه زرینه رود:02-2نمودار 
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 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه صوفی چای:00-2نمودار 

 

 

 عه چایتاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه قل:03-2نمودار 
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 تاثیر طرح های توسعه منابع آب بر ورودی دریاچه ارومیه در زیر حوضه آجی چای:03-2نمودار 
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 رتبه ریسکمحاسبه -2-4

برای ارائه  رتبه و عدد برای مدیریت ریسک خشکسالی با هدف حفظ حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه در حد نیاز 

شاخصهای بارش، دما،  میلیون متر مکعب 4/2یعنی 4252بر اساس گزارش مشاوریکم در سال  زیست محیطی دریاچه

(، حجم آب تنظیمی طرح های توسعه منابع آب و حجم آب مصرفی در وضعیت فعلی و در  SIAPارزیابی خشکسالی) 

 هجری شمسی( مورد وزن دهی و دسته بندی قرار گرفتند  4133سال چشم انداز )

از خشکسالی بسیار شدید تا خفیف در هر سال و در هرایستگاه  3337تا  4957از سال  SIAP شاخص خشکسالی

وزن دهی شد  به  49-3بررسی شد و تعداد بار مشاهده هریک از شدتهای خشکسالی ثبت گردید و مطابق جدول

 الی محسوب گردید عبارتی تعداد مشاهده خشکسالی در وزن اولیه ضری و سپ، مجموع آنها به عنوان امتیاز خشکس

به طور همسان در هر ماه اعمال می شود و نتیجه را به صورت ساالنه نشان می دهد و وزن ماههای  SIAPشاخ، 

حساس و مهم بارش که در ژانویه تا می بوده است چندان محسوس و متمایز قابل بح  نخواهد بود لذا شاخص بارش 

 اهد شد مورد بررسی قرار گرفت به گونه ای که در قسمت های بعد توضیح داده خو

 :وزن اولیه شدت خشکسالی49-3جدول

 وزن اولیه حد تغییرات

 5 ار شدیدیخشکسالی بس

 1 خشکسالی شدید

 2 خشکسالی متوسط

 3 خشکسالی خفیف

 

در ارتباط با شاخص بارش و با توجه به آمار بارش موجود از ایستگاههای اطراف دریاچه ارومیه این نتیجه حاصل شد 

برای کلیه   3337تا  4957که  بارش در ماههای ژانویه تا می به بیشترین مقدار خود می رسد آمار بارش از سال 
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میانگین بارش در ماههای ژانویه  3337تا  4957د لذا از سال ایستگاههایی که در این مطالعه بررسی شده اند موجود بو

تا می به دست آورده شد  سپ، فراوانی ماههایی که میزان بارش از میانگین فوق کمتر بوده در هر ایستگاه و به تبع در 

حسوب   مجموع فراوانی فوق امتیاز شاخص بارندگی در هر ایستگاه م(33-3)جدولهر زیر حوضه به دست آورده شد

امتیاز گرفته  4ساله ژانویه تا می،  33گردید به عبارتی هر ایستگاه در ازاء یک ماه با بارش کمتر از میانگین بارش 

  (34-3)جدولاست

در ارتباط با شاخص دما و با توجه به آمار دما موجود از ایستگاههای اطراف دریاچه ارومیه این نتیجه حاصل شد که  دما 

برای کلیه ایستگاههایی   3337تا  4957پتامبر به بیشترین مقدار خود می رسد آمار دما  از سال در ماههای جون تا س

میانگین دما در ماههای جون تا سپتامبر به  3337تا  4957که در این مطالعه بررسی شده اند موجود بود لذا از سال 

یشتر بوده در هر ایستگاه و به تبع در هر زیر دست آورده شد  سپ، فراوانی ماههایی که میزان دما از میانگین فوق ب

  مجموع فراوانی فوق امتیاز شاخص دما در هر ایستگاه محسوب (33-3)جدولحوضه به دست آورده شد

 4ساله جون تا سپتامبر،  33به عبارتی هر ایستگاه در ازاء یک ماه با دمای بیشتر از میانگین دما  (34-3)جدولگردید

 امتیاز گرفته است 

و حجم آب تنظیمی طرح های توسعه منابع آب  برای  4133م آب مصرفی)برداشت( در وضعیت کنونی و در سال حج

هر زیر حوضه از منابع مربوط به آب منطقه ای و گزارش های منتشره مربوطه جمع آوری شد  سپ، به ترتیب از 

میلیون متر مکعب اختالف هر  33زاء هر رتبه بندی شده سپ، به ا 7تا  4کمترین به بیشترین حجم زیر حوضه ها از 

امتیاز به امتیاز آن زیر حوضه اضافه گردید، این نحوه اضافه کردن امتیاز در هر  4زیر حوضه به زیر حوضه قبلی خود 

  اعداد به دست آمده به خوبی تفاوت ها را با نسبت و شدت تفاوت در (34-3)جدول طبقه به صورت تجمعی انجام شد

 نمایش داده اند هر زیر حوضه 

 Shapeدر جداول توصیفی  GISاز بسته نرم افزاری  Arc  Mapپ، از مقایسه شاخصها و وزن دهی آنها در محیط 

file  های ایجاد شده اطالعات مربوطه وارد شده و به صورت رقومی نقشه های منطقه در ارتباط با هر شاخص و وزن

(، حجم  SIAPنسبت به شاخصهای بارش، دما، ارزیابی خشکسالی)  آن در هر زیر حوضه تهیه شد  به عبارتی منطقه

هجری  4133آب تنظیمی طرح های توسعه منابع آب و حجم آب مصرفی در وضعیت فعلی و در سال چشم انداز )
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روی هم انداخته شده و رتبه و عدد ریسک  (3-3تا  4-3) نقشه شمسی( زون بندی شده سپ، الیه های فوق

 به دست آمد  (5-3و استان)نقشه  رای هر زیر حوضهب (7-3)نقشهنهایی

 در این رویهم اندازی امتیاز هر الیه به صورت زیر محاسبه شده است:

پ، از آن که هر شاخص وزن دهی شده و امتیاز آن به دست آمد هر زیر حوضه از کمترین مقدار امتیاز شاخص مورد 

را گرفته سپ، عدد به دست آمده برای هر  73و بیشترین نمره  433مرتب شده و کمترین مقدار نمره  7تا  4نظر از 

 ( 33-3شاخص در هر زیر حوضه جمع زده و عدد ریسک و رتبه ریسک هر زیر حوضه به دست آمد)جدول 

این عدد در واقع نمایشی کمی از عوامل طبیعی و انسانی اثر گذار بر کاهش ورودی های منابع آب به دریاچه ارومیه می 

 نها به شاخص خشکسالی طبیعی بسنده نکرده است باشد و ت
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 : مشاهدات مخاطرات منجر به خشکی در هر زیر حوضه بر اساس دریاچه ارومیه33-3جدول

 

 شاخص

 

 زیر حوضه

)بر خشکسالی

-3اساس جدول

49) 

دما )تعداد 

 ماه(

بارش)تعداد 

 ماه(

برداشت 

 فعلی)م م م(

 برداشت آینده

 )م م م(

حجم تنظیمی 

طرح های 

توسعه منابع 

 آب)م م م(

 3/373 233 411 33 12 27 سیمینه رود

صوفی چای و قلعه 

 چای

52 14 57 453 233 5/31 

 3/7 495 495 14 13 25 شمال دریاچه

مهابادچای، گدار 

 چای

13 27 23 411 233 3/373 

 4549 4521 5/545 53 12 11 زرینه رود

زوال، نازلو بارانداز 

 چای

23 25 22 993 4133 373 

آجی چای، آذر 

 شهرچای

15 29 21 4334 4231 2/392 
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 امتیازمشاهدات مخاطرات منجر به خشکی در هر زیر حوضه دریاچه ارومیه :34-3جدول 

 امتیاز شاخص

 

 زیر حوضه

حجم تنظیمی  برداشت آینده برداشت فعلی بارش دما  خشکسالی

طرح های 

 توسعه منابع آب

 4 4 4 5/3 4 4 وزن اولیه

 49 44 4 33 12 27 سیمینه رود

صوفی چای و قلعه 

 چای

52 14 57 1 7 5 

 4 4 5/5 14 13 25 شمال دریاچه

مهابادچای و گدار 

 چای

13 27 23 2/43 31 47 

 51 33 2/25 53 12 11 زرینه رود

زوال، نازلو بارانداز 

 چای

23 25 22 5/17 35 13 

آجی چای، آذر 

 شهرچای

15 29 21 2/19 34 33 
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 امتیازمشاهدات مخاطرات منجر به خشکی در هر زیر حوضه دریاچه ارومیه :33-3جدول 

 

 

 زیر حوضه وزن

 

 برداشت  بارش دما  خشکسالی

 فعلی

 برداشت 

 آینده

حجم تنظیمی طرح های 
 توسعه منابع آب

صوفی چای و  سیمینه رود 73
 قلعه چای

 سیمینه رود

 زرینه رود

چای، آذر آجی  سیمینه رود
 شهرچای

 زرینه رود زرینه رود

آجی چای، آذر  صوفی چای 33
 شهرچای

زوال،نازلو و  صوفی چای شمال دریاچه
 بارانداز چای

زوال،نازلو 
و بارانداز 
 چای

 زوال،نازلو و بارانداز چای

آجی  زرینه رود زرینه رود صوفی چای زرینه رود شمال دریاچه 53
چای، آذر 
 شهرچای

 شهرچایآجی چای، آذر 

مهابادچای و  مهابادچای 13
 گدار چای

آجی چای، 
 آذرشهر چای

شمال 
 دریاچه

مهابادچا مهابادچای
 ی

 سیمینه رود

زوال،نازلو و بارانداز  سیمینه رود زرینه رود 23
 چای

آجی چای، 
آذرشهر 
 چای

سیمینه  شمال دریاچه
 رود

 مهابادچای

زوال، نازلو بارانداز  33
 چای

زوال، نازلو 
 بارانداز چای

زوال،نازلو و  مهاباد چای
 بارانداز چای

صوفی  صوفی چای
 چای

 صوفی چای

آجی چای، آذر  43
 شهرچای

شمال  سیمینه رود مهاباد چای - شمال دریاچه
 دریاچه

 شمال دریاچه
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 : رتبه و عدد ریسک خشکسالی زیر حوضه های حوضه آبخیز ارومیه32-3جدول

 عدد ریسک زیر حوضه رتبه

 233 زرینه رود 4

 393 آجی چای و آذر شهر چای 3

 353 سیمینه رود  2

 313 زوال، نازلو و بارانداز چای 1

 323 صوفی چای و قلعه چای 5

 473 مهاباد چای و گدار چای 3

 453 شمال دریاچه 7
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 : خروجی حاصل از الیه وزن دهی خشکسالی طبیعی)اقلیمی(4-3نقشه
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 هیاروم زیآبخ حوضه در( یم تا هی)ژانوبارش شدت از حاصل یخروج:   3-3نقشه
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 هیاروم زیآبخ حوضه در( سپتامبر تا جون) دما شدت از حاصل یخروج:   2-3نقشه
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 هیاروم زیآبخ حوضه در یکنون تیوضع در آب مصرف شدت هیال از حاصل یخروج:  1-3 نقشه
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 هیاروم زیآبخ حوضه در 4133 سال در یمصرف آب شدت هیال از حاصل یخروج:   5-3نقشه

 

 

 

 هیاروم زیآبخ حوضه در آب منابع توسعه یها طرح یمیتنظ آب شدت هیال از حاصل یخروج:   3-3نقشه
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 حوضه ریز هر در شده محاسبه سکیر:عدد 7-3 نقشه
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 هیاروم زیآبخ حوضه در واقع یاستانها یخشکسال سکیر عدد: 5-3 نقشه
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 فصل سوم
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پایش خشکسالی در حوضه آبخیز راهکار مدیریتی جهت کنترل، پیشگیری و اقدامات اصالحی مناسب و  -9

 دریاچه ارومیه

 تغییر اقلیم و خشکسالی -9-0

ناحیه دیگر بطور محسوسی خشکسالی تقریباً در تمام نواحی اقلیمی رخ میدهد ولی ویژگیهای آن از ناحیه ای به 

متفاوت است  خشکسالی یک ناهماهنگی موقت است و با خشکی که منحصر به نواحی با بارندگی سالیانه کم بوده و 

رود متفاوت است  به خشکسالی نباید صرفاً بصورت یک پدیده فیزیکی یا یک ویژگی آب و هوائی دائمی به شمار می

معه از رابطه متقابل بین یک واقعه طبیعی ) میزان بارش کمتر از مقدار مورد طبیعی نگریست  عواقب خشکسالی در جا

انتظار از تغییرات طبیعی اقلیمی( و تقاضای ایجادشده برای منابع آب از طرف مردم ناشی میشود  فاکتورهای بشری 

یافته ودر حال  اغلب باع  تشدید عواقب خشکسالی میگردد  خشکسالی های اخیر در هر دو گروه کشورهای توسعه

توسعه و آثار سوءاقتصادی و عواقب زیست محیطی آن در کنار مشقت های مردمی، آسیب پذیری همه جوامع را در 

 (  4255برابر این بالی طبیعی نمایان ساخته است) نیک بخت شهبازی، 

باشد  خشکسالی کشاورزی ممکن است های محیطی و بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی میخشکسالی یکی از پدیده

ها و اثرات آن از قبیل شدت، مدت و بزرگی خشکسالی از در هر محلی رخ دهد و باع  کمبود آب گردد، اما ویژگی

های مختلف آب و هوایی با هم متفاوت ها در رژیمها و اثرات خشکسالیباشد  ویژگیمحلی به محل دیگر متفاوت می

گذارد و در اغلب است  در مناطق حساس خشک و نیمه خشک کمبود بارندگی اثرات شدیدی بر روی منابع آب می

ها اثرات منفی شوند  خشکسالیهای هیدرولوژیکی منتهی میهای هواشناسی به وقوع خشکسالیموارد خشکسالی

ها بیشتر باشد گذارد  هر چه شدت و گستره خشکسالیانسانی، زیستی و اکولوژیکی بر جای میهای بسیاری بر محیط

شود  در این مناطق که به طور طبیعی دارای محدودیت تأثیرات آن عمیق تر بوده و موجب ایجاد بحران در منطقه می

 ،دالور)گردد غلب موجب ایجاد بحران میباشند، بروز خشکسالی تأثیرات منفی بیشتری به دنبال داشته و امنابع آب می

های شدید و بلند مدت بویژه در مناطق حساس و شکننده موجب وقوع پیاپی خشکسالی(  1331،مفيع  فا  ،ما   

ای آرام و خزنده است که به آرامی یک محیط را بر خالف سیل پدیده شود  خشکسالیهای شدید اقتصادی میزیان

های سنگینی بر یک باره خسارتای چون سیل و زمین لرزه به یکپدیده،رگرددعی تبدیل میتسخیر و به یک بالی طبی
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باشد، اما چون به تر و گسترده تر میهای ناشی از خشکسالی اغلب سنگینکنند در حالیکه خسارتجامعه تحمیل می

و هشدار خشکسالی یکی  بینیپیش تر است از این رو بررسی،تدریج ایجاد می شود برای مردم و حتی مدیران نامحسوس

های باشد  برای جلوگیری و یا کاهش خسارتای میهای اساسی جوامع، مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقهاز نیاز

 سنگین ناشی از خشکسالی الزم است قبل از وقوع حادثه تدابیر الزم اندیشیده شود 

 مدیریت ریسک خشکسالی -9-2

ی در اکثر مناطق آید، اما مدیریت آن، پیشرفت اندکشمار میمعمولی از اقلیم هر منطقه به هر چند وقوع خشکسالی جزء

ای که تاکنون واکنش هنگام مواجه با پدیده خشکسالی عمدتاً سنّتی بوده و تا حد زیادی به گونهبهدنیا داشته است 

اند و در تالشند تا اعتبار شدن مدیریت بحران پی بردهها، اکنون به بیتوجه شده است  بیشتر دولت 3«مدیریت بحران»

های صحیح مدیریت ریسک کسب نمایند تا از این طریق، صدمات وارد بر جامعه اطالعات بیشتری در زمینه روش

نیز به حداقل برسانند )مرید و مقدسی، های آینده را ناشی از خشکسالی را کاهش داده و اثرات مربوط به خشکسالی

 ( 4251؛ عرب و مهدیخانی، 4251

های آمادگی در مقابل این پدیده را با های ملّی خشکسالی و برنامهبایست سیاستکشورهای مستعد خشکسالی می

ا افزایش های سایرین رتأکید بر مدیریت ریسک نسبت به رهیافت سنّتی مدیریت بحران که وابستگی به دولت و کمک

طرح جامع خشکسالی، حلقه گمشده در »ای با عنوان ( در مطالعه4253دهد، توسعه دهند  میرابوالقاسمی و مرید )می

، اظهار داشتند، اثر متقابل رشد جمعیت و تغییرات هیدرولوژیکی بر افزایش مصرف «ریزی مدیریت منابع آب ایرانبرنامه

ریزی های قبلی کشور، اتخاذ عزم ملّی و برنامهریزیلی در مطالعات و برنامهگرفتن خشکساو کاهش تولید آب و نادیده

در بررسی  (4252زاده )ناپذیر تبدیل نموده است  فرجمدت در این زمینه را به ضرورتی اجتنابمنسجم و کوتاه

پذیر مدت امکانهها به راحتی و در کوتاراهکارهای کاهش اثرات خشکسالی در ایران بیان داشت که جبران خسارت

ها در ریزیبایست برنامهاعتقاد وی می باشد  بههای کالنی میگذاریها و سرمایهها، تالشنبوده و نیازمند فرصت

( خاطر نشان کردند که ایران در 4251راستای نوعی همزیستی با پدیده خشکسالی صورت گیرد  مرید و مقدسی )

بایست اقداماتی نظیر ارزیابی و نقد اقدامات رد و جهت تحقق آن، ابتدا میابتدای تفکر جدید مدیریت ریسک قرار دا
                                                           

2 Crisis Management 
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پذیری کشور از خشکسالی و تالش در جهت کاهش تأثیر این گذشته برای خشکسالی، شناخت عوامل مؤثر بر آسیب

 عوامل انجام شود 

 مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه -9-9

تنها در مقایسه با یریت ریسک خشکسالی( که بتواند اثرات خشکسالی را کاهش دهد، نهای )مداقدامات پیشگیرانه

هایی که بعد از وقوع خشکسالی صرف باشد، بلکه این اقدامات در هزینههای جبران خسارت مبلغ ناچیزی میهزینه

این بخش سک خشکسالی، در انجامد  با توجه به اهمیت مدیریت ریها نیز میجویی و کاهش هزینهشود، به صرفهمی

 شود پذیری سطح آب دریاچه ارومیه پرداخته میبه ارائه راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی با هدف کاهش آسیب

 تجزیه و تحلیل -9-9-0

مطابق یافته ها و نتایج به دست آمده در فصل دوم  گزارش، بخش های مختلف حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به لحاظ 

به خشکسالی و به عبارت دقیقتر شاخص های منجر به خشکی دریاچه ارومیه همگن نبوده و در زیر  مخاطرات منجر

 متفاوت است  4-2حوضه های حوضه آبخیز دریاچه ارومیه مطابق جدول 

و به تبع در هر بخش از استان  2-3عدد ریسک نهایی حاصل از برآیند شاخصها در هر زیر حوضه نیز مطابق جدول 

 به دست آمده است  4-2 مطابق نقشه

دوم گزارش  پایه مدیریت ریسک خشکسالی ارایه شده در   -فاز -سنتز شده در فصل 4-2و نقشه  3-2و  4-2جدول 

 این بخش است 

 بر اساس شاخص های انسانی بیشترین اثر کاهشی بر آب ورودی دریاچه ارومیه به ترتیب زیر است:

صوفی چای  <سیمینه رود <مهابادچای و گدارچای <آجی چای و آذرشهر چای <زوال،نازلو و بارانداز چای <زرینه رود

 و قلعه چای

 بر اساس شاخص های طبیعی بیشترین خشکسالی و اثر کاهشی بر آب ورودی دریاچه ارومیه به ترتیب زیر است:
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د چای و مهابا <شمال دریاچه <آجی چای و آذر شهر چای <زرینه رود <صوفی چای، قلعه چای و سیمینه رود

 گدارچای ، زوال، نازلو، باراندوزچای

 بر اساس شاخص های انسانی و طبیعی بیشترین اثر کاهشی بر آب ورودی دریاچه ارومیه به ترتیب زیر است:

مهابادچای  <صوفی چای و قلعه چای <زوال، نازلو، باراندوزچای <سیمینه رود <آجی چای و آذر شهرچای <زرینه رود

 دریاچهشمال  <و گدار چای

 تا 453آمده است عدد ریسک به دست آمده در سطح  حوضه  آبخیز ارومیه بین  3-2همانطور که در جدول 

 ، قطب بحرانی تر می باشد 4متغییر است  شدت مدیریت اعمالی در سه قطب زیر متفاوت خواهد بود،  قطب  233

 قطب

 مدیریت

 عدد ریسک

3 <022 

2 333-233 

1 >022 
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 دریاچه ارومیه:مخاطرات منجر به خشکی 4-5جدول 

 ماههای فوق بوده است.در دوره جون تا سپتامبر دما در آنها بیش از متوسط دراز مدت سال اخیر در  21* تعداد ماههایی که  در 

 دوره ژانویه تا می بارش در آنها کمتر از متوسط دراز مدت ماههای ژانویه تا می بوده است.سال اخیر در  21** تعداد ماههایی که در 

 

 

 

 

     
ص

شاخ
 

  
ی
خشکسال

 

دما 
ش *
بار

**
ت  

برداش
 

ی
فعل

ت  
برداش

 

آینده
 

ی 
حجم تنظیم

ی 
طرح ها

ب
توسعه منابع آ

 

ضه
زیر حو

 

صوفی چای و 

 قلعه چای

 سیمینه رود

 زرینه رود

آجی چای، آذر  سیمینه رود

 شهرچای

 زرینه رود زرینه رود

آجی چای، آذر 

 شهرچای

زوال،نازلو و بارانداز  صوفی چای شمال دریاچه

 چای

زوال،نازلو و بارانداز 

 چای

زوال،نازلو و 

 بارانداز چای

آجی چای، آذر  زرینه رود زرینه رود صوفی چای زرینه رود

 شهرچای

آجی چای، آذر 

 شهرچای

مهابادچای و 

 گدار چای

آجی چای، 

 آذرشهر چای

 سیمینه رود مهابادچای مهابادچای شمال دریاچه

زوال،نازلو و  سیمینه رود

 بارانداز چای

آجی چای، 

 آذرشهر چای

 مهابادچای سیمینه رود شمال دریاچه

زوال، نازلو بارانداز 

 چای

زوال،نازلو و  مهاباد چای

 بارانداز چای

 صوفی چای صوفی چای صوفی چای

 شمال دریاچه شمال دریاچه سیمینه رود مهاباد چای - شمال دریاچه
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 و قطب مدیریتی آنها : رتبه زیر حوضه های دریاچه ارومیه بر اساس مخاطرات3-2جدول 

 قطب مدیریتی عدد ریسک زیر حوضه رتبه

 4 233 زرینه رود 4

 3 393 آجی چای و آذر شهر چای 3

 353 سیمینه رود  2

 313 زوال، نازلو و بارانداز چای 1

 323 صوفی چای و قلعه چای 5

 2 473 چای و گدار چایمهاباد  3

 453 شمال دریاچه 7

 

 

، حجم آب تنظیمی طرح های توسعه منابع آب، 4133در زیر حوضه زرینه رود به ترتیب حجم آب مصرفی در سال 

 حجم فعلی برداشت و خشکسالی اقلیمی مهم ترین مسائل محسوب میشوند 

( و تا حدی حجم آب تنظیمی طرح های توسعه 4-2در زیر حوضه سیمینه رود دما و بارش)مطابق توضیح*و** جدول 

 منابع آب مهمترین مسائل هستند 

در زیر  4133در زیر حوضه آجی چای و آذر شهر چای مصرف فعلی آب، خشکسالی اقلیمی و حجم مصرفی در سال 

قلیمی و حوضه صوفی چای و قلعه چای خشکسالی اقلیمی،دما و بارش در زیر حوضه مهاباد و گدار چای خشکسالی ا

، در زیر حوضه نازلو، زوال و باراندوز چای حجم آب صرفی در حال  4133حجم آب مصرفی در حال حاضر و در سال 

و حجم تنظیمی آب طرح های توسعه و در زیر حوضه شمال دریاچه دما و بارش مهمترین  4133حاضر و در سال 

 مسائل هستند 
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 ی آبخیز ارومیه: عدد ریسک حشکسالی  زیرحوضه ها4-2نقشه 
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 برنامه مدیریت ریسک خشکسالی با رویکرد حفاظت از دریاچه ارومیه -9-9-2

Vision )چشم انداز( 

اظت از دریاچه ارومیه به منظور استفاده خردمندانیه نسیل کنیونی و آینیده از کارکردهیای اکولوژییک، اقتصیادی و        حف

 اجتماعی آن 

Goal ()هدف 

 متر باالی سطح دریا نگه دارد  4371آبی دریاچه را تامین کند و سطح آب دریاچه را در حد جریانهای ورودی نیازهای 

Objectives )اهداف عملیاتی( 

سطح آب دریاچه و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش  خشکسالی به مدیریت ریسکخشکسالی حرکت از مدیریت بحران 

طبیعی) مخاطرات منجر به خشکی دریاچه ارومیه( در کنار اجرای اثر فعالیتهای انسانی و خشکسالی های در  ارومیه

 برنامه های توسعه که به لحاظ محیط زیستی و انسانی کارشناسی شده اند 

Concept 

ها باید یافت که بر اساس آن بتوان پ، از تدوین اهداف عملیاتی برای تحقق آنها راهکاری برای اجرایی تر شدن آن 

ایجاد یک سیستم ذهنی ع موجود و چشم انداز برنامه جهت بخشید  در واقع هدف این بخش اهدف را با توجه به وض

ها نقش راهنما داشته و بر پایه آن  solutionدر تدوین  conceptاست  مستقل اما منطبق بر سیستم دنیای واقعی

وشته شده است و در راه حلهایی که برنامه با تاکید بر مدیرین منابع آب و کاربریها ن Conceptراه حلها ارائه میشوند  

 مستقیمأ با بح  کمی آب در گیر هستند مورد استفاده بیشتری دارد  

Concept    به صورت زیر است: 4-2برنامه مطابق با نمودار 
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  برنامه ریزی Concept :4-2نمودار  

 

 

 

 

 تعیین اولویتهاي مصرف آب در وضعیت

 فعلی

رنامه تعیین انطباق اولویتهاي مصرف آب با ب

منطقهآمایش سرزمین   

 

 منطبق است
منطبق 

 نمیباشد

تعیین حجم مصرف در هر یک از 

 اولویتها

 

آب  در نظر گرفتن بخشی از منابع

سطحی به عنوان ذخیره در 

 سالهاي ترسالی و نرمال

 تعیین وضعیت

خشکسالی 

 خشکسالی

ترسالی یا 

 نرمال

برنامه ریزي 

 جهت حذف 

آب تعیین پتانسیل منابع  
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 Solutions (راهکار) 

راه حلهای ارائه شده در دو گروه قرار می گیرند، راه حلهایی که قابلیت ارائه راهکار اجرایی در این سطح از پژوهش 

احتیاج به سطح باالتری از پژوهش داشته و حساسیت  علی رغم ضرورت آنهاوجود دارد و راه حلهایی که برای آنها 

آورده   2-2  گروه اول راه حلها به شرح زیر است و گروه دوم در جدولهای اقتصادی و اجتماعی خاصی را دارا هستند

) در راستای تعیین انطباق اولویتهای مصرف آب تهیه نقشه کاربری زمین بر اساس ارزیابی توان اکولوژیک شده است  

 با برنامه آمایش سرزمین منطقه(

 )محاسبه نیاز آبی کاربری ها) در راستای تعیین انطباق اولویتهای مصرف آب با برنامه آمایش سرزمین منطقه 

  (در راستای ساماندهی کاربریهای اطراف دریاچه بر اساس نقشه کاربری تولید شده بر اساس ارزیابی توان

 تعیین انطباق اولویتهای مصرف آب با برنامه آمایش سرزمین منطقه(

 در راستای تعیین اولویتهای مصرف آب در ) حذف تدریجی کاربریهای آب بر معارض با توان اکولوژیک اراضی

 (وضعیت فعلی

 (در راستای تعیین اولویتهای مصرف آب در وضعیت فعلی)بازنگری طرح های توسعه منابع آب 

  معرفی معیشت های محلی وابسته به دریاچه، حمایت مالی از آنها و مطرح شدن آنها در سطوح ملی جهت

 افزایش سودآوری و پایدار و مانا نمودن آنها) در راستای کاهش فشار بر منابع(

 در راستای کاهش مصرف( عملیاتهای به زراعی ( 

 وبهسازی آب بندان ها،   ذخیره آب، توسعهتامین آب، استخرهای  زود بازده جرای طرح های کوچک وا

 ) در راستای افزایش پتانسیل منابع آب(تامین آب کشاورزی بهسازی چشمه های

 در راستای افزایش داری ومنابع طبیعی اقدامات آبخیزداری وآبخوانداری در قالب طرح جامع مدیریت آبخیز (

 پتانسیل منابع آب( 

  بین ذی نفعان دریاچه ارومیه در میزان و شدت بهره برداری از منابع  ت موجودمشکالوفصل  حلشناسایی و

مدیریت یکپارچه زیست بومی می تواند یک مدل مدیریتی مناسب برای استفاده اکولوژیک دریاچه ارومیه،ذ
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خردمندانه از منافع تاالب و حفاظت از تنوع زیستی آن به شمار آید در فرآیند توسعه مدل مدیریت جامع زیست 

 ومی دریاچه ارومیه تشخیص ذی نفعان از مهمترین و اساسی ترین گامهاست  ب

 بر دریاچه ارومیه و کارکردهای آنصحیح از میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم خشکسالی  برآورد 

  صندوق ذخیره مالی یا حساب بانکی اضطراری خشکسالیایجاد 

 نی برای برنامه های ارایه شدهو ایجاد پشتوانه قانو تهیه و تدوین قوانین اضطراری  

 اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای با برنامه های کارشناسانه 

 ارتقاء آگاهی مردم و مسئوالن از تاثیرات پدیده خشکسالی 

 

راه حلهای ارائه شده بر اساس رتبه ریسک می باشد که در هر رتبه ریسک مشکالت و معضالت به  2-2در جدول 

 لیکن اجرای این راه حلها و ضوابط اجرای آن نیاز به بررسی بیشتری دارد  تفصیل بررسی شده است
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 : راه حلهای تکمیلی2-2جدول 

رتبه 

 ریسک

 راه حل زیر حوضه

 جلوگیری از افزایش ارتفاع سد بوکان - زرینه رود 4

 در نظر گرفتن درصدی از آب تنظیمی سد بوکان به عنوان ذخیره آب -

م م م  ورودی دریاچه ارومیه  733زرینه رود منجر به کاهش آبگیری سد -

میشود این حجم نمی تواند مورد تایید متولیان حفاظت از دریاچه ارومیه باشد  

با استفاده از راه حلهای ارائه شده در بخش قبل نیاز آبی در بخش کشاورزی 

 کمتر شده و این حجم سدسازی لزومی نخواهد داشت 

 از آب تنظیمی سد سیمینه رود ذخیره سازی بخشی-

کاهش سرانه مصرف آب به ویژه در قسمتهای شمالی مربوط به آذربایجان -

 شرقی و نواحی شهری

 کاهش تراکم جمعیت-

آجی چای و آذر  3

 شهر چای

سد مخزنی با توجه به حجم تنظیمی طرح های توسعه جلوگیری ازآبگیری -

روری است  بدین وسیله حداقل به منظور تامین بخشی از آب دریاچه ض ونیار

م م م از کاهش ورودی دریاچه ارومیه ممانعت می شود  با استفاده از راه 353

حلهای ارائه شده در بخش قبل نیاز آبی در بخش کشاورزی در عین تامین 

 شدن کمتر شده و به این ترتیب این حجم سدسازی لزومی نخواهد داشت 

اطق شهری از طریق آموزش و یا کاهش سرانه مصرف آب به ویژه در من-
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 تغییر قیمتها

کاهش تراکم جمعیت از طریق ایجاد امکانات و توزیع عادالنه زیر ساختها -

 در سطح کل حوزه

صوفی چای و  5

 قلعه چای

 مشخص کردن اراضی کم عمق و اقدامات کاهش تبخیر-

 در نظر گرفتن درصدی از آب تنظیمی سد علویان  به عنوان ذخیره آب -

مهاباد چای و گدار  3

 چای

 333جلوگیری از آبگیری سد چپر آباد بخشی از کاهش آب دریاچه در حدود 

 م م م  را ممانعت می کند 

 در نظر گرفتن درصدی از آب تنظیمی سد مهاباد چای به عنوان ذخیره آب 

 مشخص کردن اراضی کم عمق و اقدامات کاهش تبخیر شمال دریاچه 7
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Implementation Action Plan 

به صورت زماندار و مکاندار در هر   solutionهنمای پایش در مورد هر را به همرا را این بخش راهکارهای اجرایی

 بیان شده است   1-2جدولقطب مدیریتی مطابق با 

 

 مربوط به هر راه حل راهکارهای اجرایی - 2-1

 بر دریاچه ارومیه تاثیرات پدیده خشکسالیارتقاء آگاهی مردم و مسئوالن از : 1راه حل

راهکارهای 

 اجرایی

زمان 

 اجرا

 ناظر اجرا اجرا کننده مکان اجرا

یا نهاد 

 همکار

منبع 

 بودجه

 

 پایش

مکان یا 

مقیاس 

 مکانی

زمان 

یا 

مقیاس 

 زمانی

 مسئول

گنجاندن واحد -

محیط زیست در 

سر فصل آموزشی 

وزارت آموزش و 

تشویق  و پرورش

مدارس به ارائه 

واحد اختیاری 

 محیط زیست

پیوسته 

در قالب 

برنامه 

 4های 

 5ساله و 

 ساله

وزارت آموزش و   کل حوضه

 پرورش،  

وزارت 

و آموزش 

 پرورش

بودجه 

 عمومی 

وزارت  ساالنه کشور

و  آموزش

 پرورش

طراحی وب -

سایت،توزیع سی 

دی و پوستر، 

بروشرهای 

پیوسته 

در قالب 

برنامه 

 کل حوضه

با تاکید 

بیشتر در 

روزنامه های 

محلی، شبکه 

های استانی صدا 

سازمانهای 

 مردم نهاد

بودجه 

عمومی 

و کمک 

شهرستان 

یا 

 دهستان

سازمانهای  ساالنه

 مردم نهاد



146 

 

 آموزشی

انتشارخبرنامه  -

 دریاچه ارومیه

اختصاص برنامه  -

یا ستونی به مسئله 

و دریاچه ارومیه 

راهکارهای 

در حفاظت از آن 

شبکه های استانی 

و روزنامه های 

 محلی

های یک 

 5ساله و 

 ساله

قطب 

 3و4مدیریتی

و سیما، 

سازمانهای مردم 

 نهاد

 های 

بین 

 المللی

آگاه سازی و -

 آموزش

برنامه ریزان و -

سیاست 

گزارش ،گذران

پیوسته مردمی به 

نمایندگان استانها 

مجل، شورای در 

از طرق  اسالمی

سازمانهای مردم 

 ، نهاد

برگزاری -

سمینارها و 

کنفرانسهای علمی 

ملی و بین المللی 

پیوسته 

در قالب 

برنامه 

های یک 

 5ساله و 

 ساله

 کل حوضه

با تاکید 

بیشتر در 

قطب 

 3و4مدیریتی

شهر و شوراهای 

روستا و 

سازمانهای مردم 

 نهاد

سازمانهای 

 مردم نهاد

بودجه 

 عمومی

استان و 

یا منطقه 

 ای

سازمانهای  ساالنه

 مردم نهاد
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)به طور کلی این 

سطح آموزشی 

مشارکتی با خود 

مسئولین برگزار 

 شود (

 و ایجاد پشتوانه قانونی براي برنامه هاي ارایه شده تهیه و تدوین قوانین اضطراري

بررسی تمامی 

قوانین و مقررات 

مربوطه و تولید 

پایگاه اطالعات 

دریاچه حقوقی 

ارومیه در 

بخشهای 

آب،خاک، کاربری 

اراضی، تنوع 

، شناسایی  زیستی

ضعف قوانین و یا 

نقصان آنها جهت 

ایجاد پشتوانه 

قانونی برای  

تخصیص آب 

کافی از حوضه به 

دریاچه )حق آبه 

 طبیعی دریاچه(

 4،3قطب

   2و 

ساله در  5

قالب برنامه 

 ساله 4های 

محیط زیست، 

جهاد 

 کشاورزی،شیالت،

 جنگلها و مراتع،

 وزارت نیرو

وزارت 

علوم از 

طریق 

نزدیکترین 

مرکز 

آموزش 

 عالی

بودجه 

عمومی 

و کمک 

 های 

بین 

 المللی

منطقه 

 ای

ادارات کل  ساالنه

حفاظت از 

محیط زیست 

و نمایندگان 

استانها در 

مجل، 

شورای 

 اسالمی

 بر اساس ارزیابی توانساماندهی کاربریهاي اطراف دریاچه بر اساس نقشه کاربري تولید شده -

 حذف تدریجی کاربریهاي آب بر معارض با توان اکولوژیک اراضی-

 محاسبه نیاز آبی کاربري ها-
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تهیه نقشه کاربری -

زمین بر اساس 

ارزیابی توان 

توسعه و ، اکولوژیک

اجرای یک برنامه 

استراتژیک جهت 

کاربری خاک و آب 

 در حوضه،

ساماندهی -

کاربریهای اطراف 

بر اساس دریاچه 

نقشه کاربری تولید 

شده بر اساس 

 ارزیابی توان،

حذف تدریجی - 

کاربریهای آب بر 

معارض با توان 

 اکولوژیک اراضی

سازمان مدیریت و  2و 4،3قطب ساله 5

برنامه ریزی، 

کمیته آمایش 

کارگروه سرزمین،

مدیریت پایدار 

منابع آب و 

 کشاورزی

سازمان 

مدیریت و 

برنامه 

 ریزی

بودجه 

 عمومی

منطقه 

 ای

سازمان  ساالنه

مدیریت و 

برنامه ریزی، 

کمیته آمایش 

 سرزمین

 اجراي طرحهاي انتقال بین حوضه اي با مطالعات کارشناسی

اجرای ارزیابی  

زیست محیطی 

استراتژیک برای 

 منطقه ایطرح های 

 و محلی

سازمان محیط   ساله 4

زیست، وزارت 

 نیرو

سازمان 

محیط 

 زیست

بودجه 

 عمومی

منطقه 

 ای

سازمان  ساالنه

 محیط زیست

 ساماندهی کاربریهاي اطراف دریاچه بر اساس نقشه کاربري تولید شده بر اساس ارزیابی توان-

 حذف تدریجی کاربریهاي آب بر معارض با توان اکولوژیک اراضی-
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مطالعه و تعیین -

حریم قانونی و 

اراضی ساحلی 

)اراضی ساحلی و 

مستحدثات( دریاچه 

عنوان ارومیه به 

الویت مطرح بوده و 

بنابر این حریم تعیین 

شده براساس 

باالترین سطح تراز 

 4252آب در سال 

( باید اصالح 4971)

 گردد

کوتاه 

مدت 

 یکساله

سازمان 

محیط 

زیست، 

 وزارت نیرو

سازمان محیط 

 زیست

بودجه 

 عمومی

منطقه 

 ای

سازمان  ساالنه

محیط 

 زیست

سازمان 

محیط زیست، 

 وزارت نیرو

محاسبه نیاز آبی -

 کاربری ها و 

بازنگری طرح های -

 توسعه منابع آب

ارزیابی جریانات - 

آب شیرین که جهت 

حفظ اکولوژی 

دریاچه ارومیه و 

دیگر سایتهای 

 بحرانی الزم 

ایجاد ایستگاههای -

هیدرومتری برروی 

رودخانه های اصلی 

جهت پایش آبهای 

سطحی که وارد 

دریاچه و دیگر 

تمام 

حوضه 

با 

اولویت 

قطب 

4 

در قالب 

برنامه های 

میان مدت 

 ساله 5

کارگروه مدیریت 

پایدار منابع آب و 

 وزارت نیرو

سازمان محیط 

 زیست

سازمان 

محیط 

 زیست

بودجه 

 عمومی

منطقه 

 ای

سازمان  ساالنه

 محیط زیست
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می  سایتهای بحرانی

  شوند

 توانمند سازي مردمان بومی و معیشتهاي جایگزین

معرفی معیشت -

محلی وابسته  های

به دریاچه، حمایت 

مالی از آنها و مطرح 

شدن آنها در سطوح 

ملی جهت افزایش 

سودآوری و پایدار و 

مانا نمودن آنها، 

احداث سایت های 

گردشگری، حمایت 

از صنایع دستی، 

سایتهای لجن 

 درمانی و آب درمانی

سازمان   4،3قطب ساله 5

گردشگری ، 

سازمان حفاظت 

 ،محیط زیست

 بهداشتوزارت 

سازمان 

محیط 

 زیست

سازمان  ساالنه شهرستان عمومی

 محیط زیست

 داري ومنابع طبیعی اقدامات آبخیزداري وآبخوانداري در قالب طرح جامع مدیریت آبخیز

وبهسازی   توسعه-

 آب بندان ها، 

بهسازی چشمه -

تامین آب  های

 ، کشاورزی

معرفی گونه های -

زراعی با نیاز کمتر 

 آبی،

 استفاده از مواد -

برنامه 

های 

میان 

مدت 

ساله  5

و بلند 

مدت 

35 

کل حوضه 

با تاکید در 

 3و 4قطب 

جهاد کشاورزی و 

 وزارت نیرو

معاونت 

برنامه 

ریزی و 

نظارت 

راهبردی 

رئی، 

 جمهور

جهاد  ساالنه استانی عمومی

 کشاورزی
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جاذب رطوبت مانند 

ها، هیدروژل

کمپوست، پامی، و 

پرلیت در محیط 

 ریشه گیاهان

 ساله

 افزایش راندمان آب در بخش کشاورزي 

عملیاتهای به -

و افزایش  زراعی

:  راندمان آبیاری

حمایت از طرحهای 

آبیاری بارانی و قطره 

 ،مشابه طرح ملیای 

کمک های فنی 

 واعتباری آبیاری

، تحت فشار

استخرهای ذخیره 

 آب،

برنامه 

های 

میان 

مدت 

ساله  5

و بلند 

مدت 

35 

 ساله

کل حوضه 

با تاکید در 

 3و 4قطب 

جهاد کشاورزی و 

 وزارت نیرو

معاونت 

برنامه 

ریزی و 

نظارت 

راهبردی 

رئی، 

 جمهور

جهاد  ساالنه استانی عمومی

 کشاورزی

 دریاچه ارومیه در سالهاي بحرانی خشکسالی تامین منابع مالی مدیریت

صحیح از  برآورد

میزان خسارات 

مستقیم و غیر 

، مستقیم خشکسالی

ایجاد صندوق ذخیره 

مالی یا حساب بانکی 

 اضطراری خشکسالی

جهاد کشاورزی،   2و 3قطب ساله5

وزارت نیرو و 

سازمان محیط 

زیست، بانک 

 مرکزی

سازمان  عمومی

مدیریت 

و برنامه 

 ریزی

معاونت برنامه  استانی ساالنه

ریزی و 

نظارت 

راهبردی 

 رئی، جمهور

 مطالعات کارشناسیاجراي طرحهاي انتقال بین حوضه اي با 
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جرای طرحهای 

انتقال بین حوضه ای 

کارشناسانه، مطالعات 

امکانسنجی  انتقال 

آب از زیر حوضه 

مرزی زاب به حجم 

م م م  333تا  233

در سال به زیر 

حوضه مهاباد چای، 

سیمینه رود و زرینه 

 رود

کوتاه 

مدت و 

میان 

 مدت

زیر حوضه 

مهاباد چای، 

سیمینه رود 

و زرینه رود 

 زابو 

وزارت نیرو و 

سازمان محیط 

 زیست

کوتاه مدت 

و میان 

 مدت

زیر 

حوضه 

مهاباد 

چای، 

سیمینه 

رود و 

زرینه 

رود و 

 زاب

وزارت 

نیرو و 

سازمان 

محیط 

 زیست

کوتاه 

مدت و 

میان 

 مدت

زیر حوضه 

مهاباد چای، 

سیمینه رود و 

زرینه رود و 

 زاب

 

 

 7/3391ورودی دریاچه ارومیه از رودخانه های مختلف معادل با احداث طرحهای توسعه منابع آب در این حوضه، 

میلیون متر مکعب خواهد شد  این در حالی است که در چهل سال گذشته حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه از منابع 

طحی معادل میلیون متر مکعب در سال بوده است  کاهش این حجم از آبهای س 7/1575سطحی به طور متوسط معادل 

موجب افت قابل مالحظه تراز، حجم و سطح دریاچه خواهد  و شوری دریاچه افزایش خواهد میلیون متر مکعب  4551

 یافت که شرایط زیست آرتمیا  تهدید خواهد شد و از طرفی شور شدن اراضی کشاورزی را به همراه خواهد داشت 

میلیارد متر مکعب باید باشد، این عدد  2 برای حفاظت از دریاچه ارومیه ورودی آبهای سطحی به آن ساالنه حداقل

 بدون در نظر گرفتن نیاز تاالبهای اقماری است 

وجود سالهای خشکسالی و تکرار آنها در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و شدت طرح های توسعه نابودی دریاچه ارومیه را 

راه حلهایی ضروری ولی با مشکالت  2-2در آینده ای نه چندان دور را قطعی می نمایاند  در قسمت راه حلها، جدول 

اجرایی فراوانی هستند لذا ارائه راهکار اجرایی برای آنها نیازمند به سطح باالتری از تصمیمات و  تحقیقات می باشد که 

در مواردی مانند عدم آبگیری سدهای در دست مطالعه و یا حتی در حال احداث توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی 
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به نظر می آید لیکن با مطالعات سخت طلبد  تصمیم به اجرایی شدن بخشی از این راه حلها ظاهرأ  عمیقی را می

 سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و مدیریت منعطف و آگاه میتوان آنها را اجرایی کرد 
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 منابع

علوم کشاورزی ، تاثیر تغییر اقلیم بر آنارزیابی ریسک تراز دریاچه ارومیه و ،4257، م ،شفیعی فر ،س  ،مرید ،م ،دالور 

 .388-379:(2)39نایرا

یسک: ضرورتی در استراتژی های مدیریت گذار از مدیریت بحران بسوی مدیریت ر، 4251،مهدی خانی  ، عرب 

  غیرمترقبهبحران در حوادث  اولین کنفران، بین المللی مدیریت جامع،  خشکسالی

 ، گزارش پوشش گیاهی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 4253سازمان جنگلها و مراتع، 

 حوضه آبریز ارومیه  ،، طرح جامع آب کشور4279شرکت مهندسین مشاور جاماب، 

 حوضه آبریز ارومیه ،، طرح جامع آب کشور4255شرکت مهندسین مشاور جاماب، 

 ، مدیریت جامع دریاچه ارومیه 4252غربی،شرکت آب منطقه ای آذربایجان 

 ، پوشش گیاهی باتالقهای شور دریاچه ارومیه 4275عصری، 

 صفحه 194، راهنمای پوشش گیاهی ایران، انتشارات دانشگاه ایران، تهران، 4279فیروز، 

خیز ارس و مطالعات طرح جامع توسعه کشاورزی ومنابع طبیعی حوضه های آب ،4273مهندسین مشاور جامع ایران، 

  ( ارومیه )گزارش رسوب و فرسایش

 ، مدیریت جامع منابع آب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه  3332مهندسین مشاور یکم،

استانهای آذربایجان شرقی  -سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گزارش تفصیلی، 4255تا 4255مرکز آمار ایران، 

 وغربی، کردستان  

 کشور    4:4333333، نقشه خاک شناسی 4273و خاک،  مرکز مطالعات و تحقیقات منابع آب

اولین ،   ،طرح جامع خشکسالی ، حلقه گمشده در برنامه ریزی مدیریت منابع آب ایران، 4253،میرابوالقاسمی ، مرید

 بحران در حوادث غیرمترقبه کنفران، بین المللی مدیریت جامع
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،دومین همایش ملی خشکسالی و راهکارهای ای خشکسالی مدیریت ریسک و پایش منطقه4255نیک بخت شهبازی، 
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