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گفتارپیش
شرقِيِرکیلومت17آذربایجان و در يِایران، در منطقهغربیِارومیه در شمالِيِدریاچه

دو استانِکشوري، بینِآخرین تقسیماتاین دریاچه طبقِ. ارومیه واقع گردیده استشهرِ
عادي، ارومیه، در شرایطيِدریاچه. غربی تقسیم شده استشرقی و آذربایجانِآذربایجانِ

این دریاچه آبِ. دنیا بوده استشورِآبِيِو دومین دریاچهایرانیِداخليِترین دریاچهبزرگ
رود، گدار، باراندوز، شهرچاي، نازلو نهرود، سیمینهزریهايِعمده از رودبسیار شور است و به طورِ

يِدریاچهاي از دریاچه، عمدهبخشِشدنِبحران و خشکتا پیش از بروزِ. شودو زوال تغذیه می
-هگاارومیه، از جمله زیستيِدریاچهیِملپاركوغربی آسیايِیِدایمگیرِآبنتریارومیه بزرگ

.رفته استمیشمار جانوران در ایران به مهمِطبیعیِهايِ
مهاباد چاي، رود،رود، زرینهسیمینه: دریاچه عبارتند ازریزِآبيِحوضهمهمِهايِرودخانه

غربی و چاي در آذربایجانِچاي، زوالچاي و شهرضهگدار چاي، باراندوزچاي، نازلوچاي، رو
وشرقی در آذربایجانِچاي چاي، مردوقچاي، صوفیچاي، قلعهچاي، آذرشهرچاي، لیالنآجی
چاي، چاي، شیواسانهخرخرهايِشرقی و غربی به نامآذربایجانِفصلی در يِرودخانههفت
سهمِ.غلب در زمستان و بهار جریان دارندچاي که اچاي و وگبیچاي، دریانچاي، طسوجسنیخ

از درصد و85استان آذربایجان غربی به میزان هايِارومیه از رودخانهيِودي به دریاچهورآبِ
.استدرصد 15شرقی آذربایجاناستانِهايِرودخانه

سهمربع است که در حدودکیلومتر52000ِارومیه، در حدوديِدریاچهریزِآبيِحوضه
دشت هایی ماننددشتاین حوضه با داشتنِ. گرددشامل میایران را کشورِمساحتدرصد از کلِ

تبریز، ارومیه، مراغه، مهاباد، میاندوآب، نقده، سلماس، پیرانشهر، آذرشهر و اشنویه، یکی از 
.آیدایران به شمار میکشاورزيِبخشِفعالیتمهمِهايِکانون

متعددي را هايِاسالمی، آسیبجمهوريِحکومتدورانِارومیه در طولِيِمتاسفانه دریاچه
حجمِشدیدبا کاهشِ. بسیار نامناسبی قرار داردوضعیتدر که هاستمدتمتحمل شده است و

در (لیتردرمگر150َنمک از غلظتبزرگی از دریاچه خشک گردیده است و میزانِآب، بخشِ
عاديحالت(دلیلِبه . لیتر رسیده استدرمگر400َ، به حدودآرتمیا، موقعیتیچنین ایجاد

)قادر به زادو) دریاچهآبِدرونِيِزندهتنها موجودد نیستلَو .آرتمیا در در حالی که تعداد
1388لیتر باشد، در سالِعدددر15تا 8بایست عادي میشرایطو میزانِترکمبحران که شدت

!لیتر رسیده بوددردعدو دتابرلیتر بود، به یکمگر340َدریاچه، آبِيِشور
ها و و با توجه به سیاستارومیه قرار دارد يِدریاچهرويِنامعلومی پیشِيِبه هر روي، آینده

.گرددبینی نمیدریاچه پیشبرايِخوشی مِاسالمی، متاسفانه، فرجاجمهوريِحکومتکردعمل
به اسالمی جمهوريِرژیمِکردلایران، به فراوانی در عمین و مردمِکلی، ستم بر سرزمبه طورِ

حکومتاست که رشماريپهايِاز ستمارومیه، یکی يِدریاچهیِانبحراوضاعِ. خوردچشم می
.استما روا داشتهکشورِجمهوري اسالمی در حقِ
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بسیار طوالنی، نقشِيِهااش که مدتپیرامونیهايِارومیه و تاالبيِدریاچهيِمجموعه
ند، رو به زوال و امردم داشتهگیِهزندنطقه و شکوفاییِمهواییِوآبشرایطمهمی در تعادلِ

در راستايِالزم رابوده است، اقداماتوضعیتیچنینِبروزِاند و حکومت که خود مسببِنابودي
به شمار یهر حکومتیِبدیهظایفواین امور، ازدهد، در حالی که انجامِمشکالت انجام نمیرفعِ
.رودمی

هايِاقتصادي و نیازمطامعِارومیه قربانیِيِخواهید خواند، دریاچهکتابکه در این چنان
منطقه، پوشش گیاهیِنابوديِ. جمهوري اسالمی گردیده استانسانیِضدرژیمِامنیتیِ
جاده در ، احداث»تمیاآرِ«دریاچه مانندتولیداتآب و خاك، غارتء از منابعِسويِاستفاده

مستقیم توسطمستقیم و یا غیرِاند که به طورِباري بودهزیانگی مواردههم…دریاچه وداخلِ
ها، دریاچه و مجموعه آنمنفیِهايِآمدپیرت گرفته است و جمهوري اسالمی صوحکومت

.و بحرانی قرار داده استنامناسب اش را در شرایط بسیار پیرامونیهايِتاالب
کردعمليِآید، نتیجهارومیه به چشم میيِدریاچهدر خصوصِدر واقع آن چه امروز 

. حکومت است که چنین خود را نمایانده استاقلیم توسطمنابع و نابوديِغارتطوالنیِسالیانِ
اسالمی و جمهوريِیِد انسانضرژیمِحاکمانِهایی است که تفکرِارومیه از جمله نمونهيِدریاچه

ضمنِ.دهدنشان می،کشورموجود و منابعِهايِدر برخورد با پدیدهراهاآنيِگرانهغارتمشیِ
يِ بخشی از جمعیت ساکن در منطقهنمودنِوادار، ایجاد تغییرات شدید محیطی به منظورِآن که
.ستجا، دور از ذهن نیبه مهاجرت از آنغربِ کشورشمالِ

نهاد شده است موجود پیشبحرانیِاوضاعِارومیه از يِدریاچهنجاتمختلفی برايِهايِکارراه
گر دریاچه به دریاچه موثر افتد و اتواند در جلوگیري از نابوديِعملی و مثبت، میمواردانجامِکه 

و پیش از دور هايِخود در سالآلِو ایدهمناسب شرایطبابحرانی وضعیتکم از زنگردد، دست
-زیستذخایرِیِارومیه، تماميِدریاچهنجاتاساسی برايِيِاما چاره. نابودي نجات خواهد یافت

!چنین باد؛اسالمی استجمهوريِرژیمِیِایران، سرنگونمحیطی و 
ت اما من در این کوچک نوشتوان بسیار بیش از این کتابِارومیه میيِدریاچهيِبارهدر
ارومیه و به ویژه عواملِيِمربوط به دریاچهیِمهم و اساسبه مسایلِتربیشام تالش نمودهکتاب
جمهوري اسالمی را در حکومت، اشاره نمایم و نقشِدریاچهسامانِنابهاوضاعِو بحرانبروزِ

ترِبهآشناییِحال، برايِدر عینِ. دریاچه نشان دهمرفتنِنابوديو روبهمشکالتایجاد
اطمنطقه نیز که ارتبیِطبیعچون مشخصاتگرامی با موضوع، به مواردي همگانِهخوانند

. رساندل یاري میئمساترِبهها به دریافتاز آنزیرا آگاهی؛اممستقیمی با بحث دارد، پرداخته
، »ارومیه«چون متفاوتی هايِدریاچه، از واژهلف، براي نامیدنِمختدیگر آن که، در منابعِيِنکته

که »ارومیه«يِمتن، از واژهیِدستبراي یک،مناستفاده گشته است اما»اورومیه«و »اورمیه«
دو قالبتوضیحاتی را در میانِ،چنین در موارديهم.امورد استفاده است، بهره بردهمتربیش

.خللی صورت نگیردمتن خواندنِدر ام تا ارایه نموده) کروشه(
پور محمدي مهرداد مهر
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ارومیهيِدریاچهنامِ
نامِ دریاچهيِ پیشینه

:ارومیه، چنین توضیح داده استيِدهخدا در مورد دریاچهيِنامهلغت
چیچست«

مستوفی درنزهۀ القلوب هللا حمدا.ارومیهۀدریاچنام باستانیِ) اخ] (چی چِ[.چیچست
ارومیه و اشنویه و بالد. شور گویندآذربایجان، آن را دریايِبه والیتچیچست «: نویسدمی

دهخوارقان و طروج و سلماس بر ساحل اوست و در میانش جزیره و آنجاکوهی است که مدفن 
چیچست به لغت زند «:نویسدمحمدبن خلف تبریزي صاحب برهان می».پادشاهان مغول است

نیست و شاید اشتباه وي از این اما گفته او درست»بل خوانندو پازند کوه را گویند و به عربی ج
هللا حمدا.اندخواندهچیچست میدریاچه را به نامِمیانِجا ناشی شده است که جزیره و کوه

آن گوید نام باستانیِیمنویسد ومستوفی در نزهۀ القلوب نام این دریاچه را کبودان می
تغتو و جغتو و صافی و هايِخوانند و آبمیا کپوتان دزوچیچست بوده و ارامنه آن را کپوتان ی

ةوقل آن را بحیرمسعودي و ابن ح.چهل و چهار فرسنگ استدورش. ریزدسراورود در او می
راجع به دریاچه : نویسندمی133و312صۀآقایپورداود در خرده اوستا حاشی. اندکبودان خوانده

تا دریاچه »از چیچست«مندرج است ) زند(پهلويتفسیرِرومیه باشد در چیچست که همانا
از این عبارت چنین . داردچهارفرسنگ است این دریاچه چهار فرسنگ درازا و پهنا »چیچست«

غربیِدریاچه چیچست در شمالِ. خود نامزد بوده استمجاورِشهرِکه دریاچه به نامِآیدبرمی
آمد و این دریاچه به وجودزیرا زرتشت در نواحیِ.باستان مقدس بوده استایرانیانِایران و نزد

درصد نمک دارد و 17آن شور است و نزدیکآبِ. این دریاچه بدین مناسبت استتقدسِۀجنب
نام …کندگیزندد در آن توانهمان آب است نمیمخصوصِهیچ جانداري جز کرمی ریز که

»آذرگشنسب«معروفتشکدهآ.آمده است»خنجست«شاهنامه به غلط ناسخان چیچست در
.دریاچه قرار داشته استایندر کنارِ

نزهۀ (…چیچست به عفونت مایل وة قرب بحیرهوایش از تبریز گرمتر است و به جهت
چیچست ةخیزد و در بحیرو آبش از رود صافی است که از سهند برمی)80القلوب چ لیدن ص

ه چیچست افتاده هوایش گرم است و به عفونت بحیربرکنارِ)80نزهۀ القلوب چ لیدن ص(.ریزد
نزهۀ القلوب چ لیدن (.چیچست ریزدةخیزد و به بحیررمیبمایل و آبش از عیون آن جبال

گردانید تا جهان میردگاز دریا بگذشت و او را) افراسیاب(کیخسرو در طلب او)80ص
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نامِ. )94-95ص چ لندن صیدهتاریخ گز. (هوم اسیر شدچیچست بر دستآذربایجان در دریايِ
از فرهنگ ایران باستان (.به دریاچه داده استخود ظاهراچیچست که نامِۀدریاچشهري مجاورِ

1»).252ص

:يِ ارومیهمفهومِ نامِ دریاچه
شهرآشوري به معنايِدر زبانِاور. اندست که آشوریان به این دریاچه دادهانامیارومیهنامِ

استآببه معناي میهو ) جود داردهم و) آشتیشهرِ(اورشلیماي که در نامِههمان واژ(است
2.استآبشهرِیِمعنه بیهارومیا یهاورمپس ). ریشه با مآء عربیهم(
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مشخصاتغربیآذربایجانِيِکشورطبیعی و تقسیمات
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ارومیه در آن واقع گردیده است، يِاي که دریاچهمنطقههایی از مشخصاتآگاهیداشتنِ
اسالمی، اغلب در صددجمهوريِمربوط در حکومته مسئولینِکبه ویژه آن. ضرورت دارد

عواملِکم نقشِو یا دستندطبیعی بوده و هستارومیه به عواملِيِدریاچهبحرانِدادنِنسبت
.دهندعی را بسیار بزرگ و عمده جلوه میطبی

) ارومیهيِدریاچهاحتسابِبدونِ(مربعکیلومتر37590ِغربی با وسعت آذربایجانِاستانِ
درجه 39دقیقه تا 5درجه و 36شرقی و لِ دقیقه طو24درجه و 47دقیقه تا 3درجه و 44بینِ

.تاسـشده واقع ایران یِغربشمالی، در شمالِدقیقه عرض46ِو 
از شرق به استانِ،ترکیهنخجوان و کشورِمختارِخوديِاین استان از شمال به جمهور

ترکیه و عراق محدود کردستان و از غرب به کشورهايِاز جنوب به استانِ،شرقیآذربایجانِ
شهرستان، 17غربی دارايِآذربایجانِاستانِ، 1387سالِکشوريِتقسیماتبراساسِ. شودمی
.استنه کَسدارايِيِدآبا3031دهستان و 113شهر،38، بخش40

آذربایجانِعمده در استانِهايِناهمواري:استانارتفاعاتدر آن یعنییِغربغربی در قسمت
واقع امتداداین ارتفاعات که در . استایران و ترکیه و ایران و عراق واقع گردیده يِمرزیِنواح
هايِهبه سلسله کوه و در نهایتال به جنوب کشیده شدشمباشند، ازارمنستان میهايِکوه

ماکو، قطور، مرزيِهايِاین ناحیه را کوهيِعمدهارتفاعات. گردندیزاگرس منتهی میِشمال
ارومیه، پیرانشهر غربِهايِکوهو) ها قرار داردآنرويِمرزي برکه عموماً عالیمِ(خوي در شمال

سال پوشیده از برف بوده و اوقاتترِبیشها در این کوه. دهندو سردشت در جنوب تشکیل می
هايِارومیه و آبيِشرقی به دریاچهقسمتهايِآب. باشندمرزي میهايِآبيِکنندهتقسیم
یک يِمنظرهترکمها که هاین کو. شودوان در ترکیه منتهی میيِغربی به دریاچهقسمت
سلسلهمرزِالراسِطباشند از آرارات خیممتد را دارا مکوهایران و ترکیه شروع شده و در امتداد

شمالی زاگرسِيِناحیهدهند تا به کردستان درایران و ترکیه را در غرب تشکیل میخود، مرزِ
خوي و متر در شهرستان3622ِاورین به ارتفاعِيِقله،استانيِترین نقطهبلند. رسندمی

متر در 620به ارتفاعِ،زاب، از ایران به عراقيِرودخانهخروجِآن در محلِيِترین نقطهپست
.سردشت واقع استشهرستانِ

آذربایجان از فالتارومیه گودالی مستطیلی است که در مغربِيِدریاچه:ارومیهيِدریاچه
حوضههايِآب،وسیعیشمال به جنوب کشیده شده و با ابعادکیلومتر35000ِاي به مساحت

قسمت آذربایجان به دوطبیعیِتقسیمِو موجباتاست آذربایجان را جذب نموده از فالتمربع 
دقیقه 30درجه و38و درجه 37این دریاچه تقریبا بین . شرقی و غربی را فراهم ساخته است
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متري 1278تا 1274شرقی واقع شده و درارتفاع درجه طول46ِدرجه و 45و شمالی،عرضِ
.آزاد قراردارددریايِاز سطحِ

مربع تخمین زده شده کیلومتر70ِاستان بیش از هايِتاالبمساحت:استانيِعمدههايِتاالب
بیش از گیِزندهها محلِاین تاالب. ور هستندشآبِدارايِشیرین و برخیآبِدارايِکه برخی

، »گلآق«يِهاتاالبها؛آنترینِباشند و عمدهیزي مآبگانِهپرندمختلفگونه از انواع140ِ
ران، چالــددر شهرستانِ»ناور«ماکو، تاالبِدر شهرستانِ»کینگور«و »یاریم قیه«، »بوراالن«

ارومیه، در شهرستـانِ»آبـادجـمال«سلمـاس، تـاالبِدر شهرستـانِ»زیـارتآق«تـاالبِ
دورگه «و»آبادمیمند شیطان«،»یطقگرده «، »یادگارلو«،»سولدوز«، »حسنلو«هايِتاالب

سد «و تاالبِ»گپی باباعلی«، »گروس«، »کانی برازان«نقده، تاالبِدر شهرستانِ»سنگی
میاندوآب و تاالبِدر شهرستانِ»علیچنگیز بابا«مهاباد، تاالبِدر شهرستانِ»انحرافی یوسف

.باشندیدژ مشاهیندر شهرستانِ»نوروزلوسد انحرافیِ«

گانه وجود دارند سههايِهضهایی که در حوترین رودخانههعمد:استانيِعمدههايِرودخانه
:عبارتند از

باراندوز چاي، زوالچاي، نازلو چاي، شهرچاي، رودهايِ:ارومیهيِدریاچهغربیِيِحوضه-الف
.باشندمیدایمی گی جزو رودهايِهگدار، که همو زاب 

.چاي، زنگبار و الندقطور، آقرودهايِ:ارومیه تا رود ارسيِدریاچهشمالیِيِهضحو-ب
، )تاتائو(رود، سیمینه )جغتـاي(رودزرینههايِرودخانه:ارومیهيِدریاچهجنوبِيِهضحو-ج

.باشندمیه ضاین حوهايِتـرین رودخانهمهـاباد رود و سـاروق مهم

: استجنگل و مرتع استان شاملِگیاهیِپوششِ:استانگیاهیِپوششِ
آن واقـع اطـرافیِســردشت و نـواحـاستان در شهرسـتانِجنگلیِيِتنها منطقه:جنگل-الف

حفاظتعدمِدهد و به دلیلِهزار هکتار را پوشش می80تا 60شــده است کـه مساحتی بینِ
مناسب، با گذشتمزبور جنگلیِيِمنطقه. ستها کاسته شده اآنزمان از مساحت و کیفیت

هايِهو گون) کـوهیادامِبوکزالَ، زالوحشیيِانگـور، پسته(ايمیوهدرختانِانواعِشاملِ
.است) اهسفید و سیون، خـارِک و سیاه دلیک، نارافرا، سرخ دلی(ايوهمیغیرِدرختیِ

فعالیتبرايِمستعد مناطقِوسیع ازغربی به دلیل داشتن مراتعِآذربایجانِاستانِ:مرتع-ب
دبننو میاالقی، ییـالقیقشاستان به سه قسمتمراتعِ. آمده استپروري به حساب میدام

زیرِه اغلب کـ- مـراتع قشـالقیوستانااعـاتتفییـالقی در اراتعِشوند، که مریتقسیم م) آران(
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کاندارتفاع واقع شدهکمهايِدر دشت- دانرده شدهشت ب .این دو مرتع را مراتعِفاصلِحد
حدود؛مراتع، با توجه به برآوردهادرجـه و کیفیتاز نظرِ. دهندیبند تشکیل ممیان

1030471نامناسب و مرتعیِیِهکتار را اراض345547،مناسبهکتار را مراتع1148405ِ
.دهندمناسب تشکیل مییِمرتعاراضیِيِبالقوهگاههکتار را رویش

يِساالنهزیاد، میانگینِباال و ارتفاعِجغرافیاییِهايِاستان در عرضشدنِقعوابه دلیلِ:آب و هوا
مناطقِتر است و جزءکشور کممناطقِغلبِادمايِيِساالنهآن نسبت به میانگینِدمايِ

، به طوري استآن زیاد مطلقِحداقل و حداکثرِاختالف دمايِ. آیدبه حساب میکشور سردسیرِ
خوي گاهصفر در ایستدرجه زیر34ِداشبند و گاهصفر در ایستدرجه باالي44ِکه دمايِ

غربی حرکت هايِکوهستاناستان به سمتشرقیِهر قدر از نواحیِ. مشاهده شده است
.شودیهوا کاسته مدمايِکنیم، از میزانِیم

هواییِهايِهتودتحت تاثیرِ،جغرافیاییعـیتی با توجـه بـه موقغربآذربایجانِاستـانِ
.شوندمیعمده به چهار توده تقسیم به طورِباشد که یسال ممتفاوتی در طیِ

شمالیسردهوايِيِتوده-الف
عمده در گیرد و به طورِمیمنشا ) گرینلندنزدیکیِ(شمالقطبیِهوا، از نواحیِيِاین توده

يِاستان تا اندازهآن، هوايِدهد و در زمان نفوذیتاثیر قرار مزمستان منطقه را تحت فصلِ
.گرددیزیادي سرد م

سیبريقطبیِهوايِيِتوده-ب
صورتزمستان به گیرد و در فصـلِسیبري سرچشمه میشمالِهوا از نواحیِيِاین توده

این توده به استان، ورود. کندیان پیدا مجریغربیشرقی به جنوبِشمالِسردي از سمتواجِام
خزر، در برخی اوقات گذر از دریايِو به دلیلِداشتههوایی سرد با جوي صاف را به همراه 

به همراه داردرابارشبرايِمناسب رطوبت.
دریاییقطبیِيِهوايِتوده-ج

مناسب در وبترطبه دلیل جذبِشود ومیغربی وارد استان هوا از سمت شمالِيِاین توده
فصولِدر خاللِاستانهایی در سطحِبارشایجادسیاه و مدیترانه، باعثعبور از دریايِهنگامِ

کرددهد ناشی از عملیتابستان روي می که در فصلِیهاشباراکثرِ. شودیتابستان و زمستان م
.این سیستم است

دریاییيِحارههوايِيِتوده-د
پایینیِهايِقوي در الیهپایداريِاروپا است و با داشتنِيِقاره،هوايِن تودهایتشکیلِءمنشا
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.ابري استسیستمِگرم و دارايِهوايِيِبارزي از یک تودهيِخود، نمونه
باشد که با توجه به متوسط یمتر میلیم400تا 300استان، بینيِسالیانهگیِهبارندمتوسط

خوبی قرار دارد و به همین دلیل، استان دارايِتر در ایران، در وضعیتممیلی280گیِهبارند
.زیادي استدایمیِرودهايِ

میزانِاز لحاظ. باشدمیبه صورت برف استانهايِبارشکوهستانی بودن، اکثرِبه دلیلِ
توان تشخیص دادجغرافیایی در استان میبارش، سه واحد:

ارومیهيِدریاچهغربِيِحوضه-الف
وي کاسته جهايِبارشکنیم، از میزانِیاز غرب به شرق حرکت مچهه هر ضدر این حو

800بارش به سردشت، میزانِویژه در اطرافمرزي، بههايِهطوري که در کوشود، بهیم
. یابدیمتر کاهش میمیل300به حدودارومیهيِدریاچهدر اطرافولی،رسدیمتر ممیلی
افتد و به همین دلیل، تنها یجنوبی این حوضه اتفاق ميِجوي در نیمههايِبارشن یرتبیش

.غربی در آن واقع شده استآذربایجانِجنگلیِيِمنطقه
ارسارومیه تا روديِدریاچهشمالیِيِهضحو-ب

زمین ارتفاعِرویم، به تدریج از میرود ارس پیش به طرفارومیه يِدریاچهشمالِهر قدر از 
.کندیمتر کاهش پیدا میمیل250متر به میلی400بارش نیز ازمیزانِو کاسته شده

ارومیهيِدریاچهجنوبِيِهضحو-ج
مهمی چون رودهايِیِاصلهايِشاخهيِه، سرچشمهضاین حومرتفعِکوهستانیِنواحیِ

600ها، بینِمهگی در این سرچشهبارندانِمیز. استاوزن رود و قزلرود، زرینهرود، مهابادسیمینه
يِدریاچهپستشدن به نواحیِکه با نزدیکگیري شده است، در حالیمتر اندازهمیلی800تا 

يِگی، در منطقههبارندمیزانِاین کاهشِ. یابدیمتر کاهش میمیل300بارش به ارومیه، میزانِ
3.تاستکاب نیز، محسوس سمتشرقی و درجنوبِ
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ارومیهيِملی و دریاچهآشنایی با پارك
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جهانی، در جهان است که در مقیاسِمهمِيِشدهحافظتارومیه یکی از مناطقِيِدریاچه
و کرده استایفا را اي کنندهمهاجر، نقش تعیینگانِهاز پرندهاییگونهزیستیِيِچرخهتداومِ

فعالینِتوجهارومیه مورديِدریاچهيِایی بتوان یافت که به اندازهتر جشاید در دنیا کم
.المللی قرار گرفته باشدبینمحیطیِزیست

هایی محدودیتملی مشمولِاركپیکی از چهارده آن، به عنوانِارومیه و حریمِيِدریاچه
»رهکُتزیسانسان و«یا »و بیوسفرانسان«جهانیِيِیونسکو در برنامه. ویژه است

)»MAB«ManandBiospher(ُها حفاظت انتخاب کرده که یکی از آنه نقطه را برايِ، ن
کشور به آن 120برگزار گردید و 1349رامسر، که در سالِکنوانسیونِ. استارومیه يِدریاچه
میه یکیاوريِخاص برگزیده که دریاچهحفاظتراهمیت را در دنیا برايِپتاالب20ِاند،پیوسته

يِنقطهر چهارد»یاريآبسازيِبه«پیش اعتباراتی برايِجهانی چند سالِبانک. ها استاز آن
.اختصاص داد»رودزرینه «و از جمله ایران

با ) UNCED(محیطیزیست يِتوسعهيِمتحد دربارهمللِسازمانِپس از کنفرانسِ
180شرکتو 1992در سالِ»ریودوژانیرو«در شهرِ»ینزمسرانِمجمعِ«عنوانِکشور تحت
تسهیالت«طرحِشدنِو فعال1994در سالِ) Rio Declaration(ریويِاعالمیهصدورِ
که در قبالِشدمقرر )GEF«Global Environment Facilities«(»جهانیمحیطیِزیست

کشورهايِامکاناتی در اختیارِریو،يِاعالمیهمفادزیست و رعایتمحیطحفاظتکوشش برايِ
مربوطه از ایران بازدید ، کارشناسانGEFِطرحِ ارچوبِهدر چ. توسعه قرار داده شودحالِدر

.ارومیه بوده استيِدریاچهيِحفاظت دانستند، حوضهاي را که قابلِکردند و اولین منطقه
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ارومیهيِدریاچهیِپارك ملهايِگیهویژ

102میه داراي ارويِدریاچه
کوچک و بزرگ است که هر يِجزیره

بخشی از نیازهايِيِکنندهیک تامین
. روندیدریاچه به شمار میِزیست
به وسعت) کبودان(قویون داغیجزایرِ
، ائشک داغی به )کیلومتر مربع2/3(هکتار3175
2550وسعتهکتار و 1250هکتار، اسپیر با وسعت

هايِگاهترین ایستتار از مهمهک500آرزو به وسعت 
برخورداري از اند که به دلیلِدریاچهوحشِِحیات

گري، دارايِگردشهايِزیستی و جاذبههايِیگهویژ
جزایر و یِگیاهپوششِ. باشندیجهانی مارزشِ
غذايِيِکنندهمینتامهمِساحلی از منابعِهايِزمین
رفتهمیبه شمار اهلی هايِوحش و دامحیاتاند و قابل توجه داشتهها تاثیرِزمیناند، در تثبیت

آبِمنابعِ. انددادهیگري را افزایش مگردشهايِزیبا، جاذبهمناظرِبا ایجادجزایر، که مورد
قویون داغی، ائشک يِفقط در سه جزیرهوگرفته محدود استیوحش قرار محیاتيِاستفاده

.محدود موجود استیِدهایی با آبهداغی و اسپیر؛ چشمه
قوچ، میش، گوزن، پلنگ بزرگ شاملِدارانِارومیه، چند نوع از پستانیِملپاركدرجزایرِ

) خفاش و موشنظیرِ(حشرات نقش دارندیِبیولوژیکدارانی که در کنترلِچنین پستانوهم
کنند که میگیزندهساحلی هايِگان نیز در جزایر و تاالبهگان و پرندهخزند. اندشتهوجود دا

زي و خشکيِنوع پرنده27تاکنون حدود. بومی و بخشی دیگر مهاجرندگانِهبخشی از پرند
یِبومتوان کبکیاند که از آن جمله ممهاجر شناسایی شدهگانِهپرندنوع از انواع33ِبیش از 

نوك قاشقی، آنقوت، نگو، پلیکان، اردكفالمیمهاجر نظیرِرِچزي و آبآبگانِهزي و پرندخشک
دریاچه به عنوانِاي از سال، از جزایرِهرد که در دورصورتی را نام بمعمولی و کاکاییِکاکاییِ

هایی که به منظور آشنایی با یبررس. اندنمودهیگزینی، استفاده مالنهگاهی مطمئن برايِپناه
ها را نشان هگااین زیستیِجهانانجام گرفته است، اهمیتگذاري گان، با حلقههاین پرندگیِزنده
. شوندمیزمین پراکنده يِوسیعی از کرهگان در سطحِهاند و حکایت از آن دارد که این پرندداده

جنوبِروسیه تا انتهايِاي که از شمالِهگذاري شده را در محدودلقهحفالمینگوهايِ،از جمله
لیبی گسترده است، مشاهده کرده و هندوستان تا غربِپی و از شرقِسودان، سومالی و اتیو

.اندهگرفت
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)Enteromorpha(»آنترو مورفا«دریاچه چند نوع جلبک از جمله جلبکی به نامِشورِدر آبِ

کنند میگیزنده) ArtemiaUrmiana(»آرتمیا اورمیانا«زي به نامِآبپوستانِو نوعی از سخت
مهاجر نظیرِگانِهپرنديِتغذیهآرتمیا و آرتمیا خود صرفيِتغذیهمزبور صرفهايِککه جلب

يِمتوالی چنان نظمی یافته بود که چرخههايِسدهشده و این روند در طیِیفالمینگو م
هر یک از یِگزندهيِچرخهخوردنِهمبدیهی، بهبه طورِ. مندان تداوم یابداین زیستیِگزنده
.شده استنیزچنینکه4؛مندان را مختل کندزیستسایرِیِگزندهيِچرخهتواندییان مزآباین

يِ ارومیهدریاچهایرِجز

يِ بزرگ و جزیره102برخورداري از شرایط مناسب، دارايِ يِ ارومیه به هنگامِریاچهد
: استجزایرِ مزبور به شرحِ زیر نامِ. کوچک بوده است
سر، اشکو، امید، آرام، اردشیر، آرزو، آرش، اسپیر، اسپیرك، اسپیرو، اشک، اشکآتش، آذر، آذین، 

اشک، بهرام، پناه، پنهان، پیشوا، نژاد، برد، بردك، بردین، برز، برزو، برزین، بستور، بن، بنایران
تپه، تخت، تختان، تشبال، تک، تنجک، تنجه، توس، تیر، جودره، جوزار، جوین، چاك

، دي، زاغ، زرتپه، زرکمان، زرکنک، زیرآبه، سامانی، سپید، سرخ، سروش، کنار، خرسکچشمه
، شاهین، شبدیز، )اسالمی(شاهیسنگ، سیاوش،تپه، سیاهسریجه، سنگان، سنگو، سهران، سیاه

داشی، کاکایی باال، کاکایی پایین، کاکایی میانه، کام، کامه، تپه، کاظمشمشیران، شورتپه، شوش
تپه، گرده، گرز، نوك، کَلسنگ، کمان، کنارك، کوچککریوه، کفچهکاوه، کبودان، کرکس،

گریوك، گلگون، گیو، ماغ، مرکید، مشکین، مهدیس، مهر، مهران، مهرداد، مهوار، میانه، میدان، 
5.ناخدا، نادید، ناهید، ناوي، ناویان، نهان، نهفت
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ارومیهيِدریاچهریزِآبيِحوضه
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) حرالمیتب(ردهميِدنیا بعد از دریاچهشورِيِمیه که دومین دریاچهارويِدریاچه
غربی واقع شده است، با شرقی و آذربایجانِآذربایجانِهايِاستانرود و بینِشمار میبه

جهان يِین دریاچهم، زمانی بیست88/1277مربع دررقوم کیلومتر5822ِمساحتی بالغ بر
يِدریاچهآبِحجمِ. آمده استیبه حساب موسعت از لحاظ5822ارومیه در مساحت
مکعب تخمین زده شده میلیارد متر31ِمتر، بالغ بر 5/4متوسطمربع و باعمقِکیلومترِ

.بود
رود، مهاباد چاي، رود، زرینهسیمینه: دریاچه عبارتند ازریزِآبيِحوضهمهمِهايِرودخانه

غربی و و چاي، روضه چاي، زوال چاي و شهر چاي در آذربایجانِگدار چاي، باراندوز چاي، نازل
در آذربایجان مردوق چايوآجی چاي، لیالن چاي، آذرشهر چاي، قلعه چاي، صوفی چاي

خرخره چاي، شیواسان هايِشرقی و غربی به نامفصلی در آذربایجانِيِرودخانه7و شرقی
که اغلب در زمستان و بهار جریان ؛چايچاي، سنیخ چاي، طسوج چاي، دریان چاي و وگبی

85غربی به میزانِآذربایجانِاستانِهايِارومیه از رودخانهيِودي به دریاچهورآبِسهمِ. دارند
. استدرصد 15شرقی آذربایجانِاستانِهايِدرصد واز رودخانه

58ترین قسمتدریاچه در پهنمتغیر بوده و عرضِکیلومتر146تا 130دریاچه از طولِ
اسالمیيِجزیرهو] زمبیل[زنبیلکوهآن که در محلی بینِترین قسمتعرضر کمکیلومتر و د

دریاچه ریزِآبيِحوضهوسعت. باشدیکیلومتر م15واقع شده است، حدود] سابقشاهیِ[
دریاچه، به ودخمربع وسعتکیلومتر5822ِکه از این مقدار، حدوداستمربع کیلومتر52355ِ

6.یابدمیتغییر ،آبحجمِبا افزایش یا کاهشِدریاچه رابطه داشته وآبِمستقیم با ارتفاعِطورِ

، درصدي41زرینه رود با سهمِيِدریاچه، رودخانهآبِيِکنندهتامینهايِرودخانهدر میانِ
10چاي با درصد، آجی11رود با سیمینههايِین سهم را دارد و پس از آن رودخانهتربیش

.درصد، قرار دارند8چاي با درصد و گدار

هاهايِ ورودي به دریاچه از رودخانهنمودارِ سهمِ جریان
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ارومیهيِدریاچهریزِآبيِحوضهیِجغرافیایموقعیت

يِمربع، در محدودهکیلومتر876ِهزار و 51ارومیه با وسعتی معادلِيِدریاچهریزِآبيِضهحو
در استانِریزآبيِدرصد از حوضه51طوري که سه استان قرار دارد، بهيِکشورتقسیمات
کردستان واقع درصد در استان10ِشرقی و آذربایجانِدرصد در استان39ِغربی، آذربایجانِ

7.میلیون نفر در این حوضه ساکن هستند4است و حدود

- دهآن ذکر نموریزِآبيِریاچه و حوضهدمساحتبرايِ) اندكبا اختالف(دیگري نیزارقامِالبته 
خودمربع و مساحتکیلومتر51450ِرا، حدودآنگیرِآبيِحوضهاز جمله، مساحت. اند

هم. اندنیز نوشتهمربع کیلومتر5750ِدریاچه را حدودمربع از کیلومتر35120ِچنین حدود
ریزد و حدود اي است که به این دریاچه میدخانهرو21يِضهحو، مساحتریزآبيِحوضه
5800دریاچه و حدوداطرافستپها، مراتع و سواحلِباتالقآن شاملِکیلومتر مربع4600ِ

متر و 6دریاچه حدود عمقِمتوسط. باشدمیسیلم40يِهضحوآن نیز سطحِمربعِکیلومترِ
8.متر نیز گزارش شده است22آن تا حداکثرِ
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ارومیهيِدریاچهیِشناسزمین
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ارومیه تا تبریز و مراغه يِپلیستوسن، دریاچهـ پلیويِدوره، در)1941(فورونبه باورِ
،متر6ژرفاىِبا میانگینِ،وسیعژرفاىِکماین دریاچه در یک فرونشست. گسترش داشته است

. اردغربی جاى دشمالِيِمتر عمق در گوشه13آن با يِترین نقطهولى ژرف،قرار گرفته است
102در این دریاچه . متر باالتر قرار دارد1300آزاد، دریاهاىِآبِسطح آن نسبت به سطحِ

این جزایرِدر بینِ. ساالنه تناسب داردبارشِها با میزانِآنيِجزیره وجود دارد که شکل و اندازه
ربارش به پهاىِها است که در سالآنترینِبزرگ) شاهى(کوچک و بزرگ، شبه جزیره اسالمى

بر. آیدجزیره درمیصورتپلیوسن است، فشانىِآتشهاىِاسالمى که از سنگيِجزیرهخالف
میوسنزمانِریفىِهاىِآهکزیرین و یا سنگيِکرتاسهيِگونهفلیشهاىِجزایر، نهشتهدیگرِ

)يِ ، دریاچه)1934و بوبک، 1899گونتر، (قدیمىهاىِاگرچه در گزارش. هستند) قمسازند
شناسى، این حوضه حاصلِزمیناند ولى از نگاهمدیترانه دانستهدریاىِيِماندهارومیه را باقی

است که در سیستم ،رودتبریز و زرینهگسلِمانند،فشارىهاىِگسلهاىِسامانهکردعمل
و 1972(مکنزى باورِاى، به صفحهساختىِزمیناز نگاه. انداساسى داشتهآن نقشِگیرىِآب

عربستان و ایران و هاىِبین صفحهيِرد شدهخُيِارومیه، در قسمتى از پهنهيِدریاچه) 1976
ساختى دانست که زمینيِتوان آن را نوعى دریاچهایران و ترکیه قرار گرفته و میهاىِریزصفحه

.بلندى آن را در برگرفته استهاىِکوه
پیاى بر روىِدریاچهنرمِهاىِتهمتر نهش40تا 35حدوديِکرتاسهيِشدهسختسنگ

کنونى، سنِهاىِگیهقرار گرفته که با ویژ) قمسازند(مارنى میوسنهاىِآهکزیرین و یا سنگ
آن، پیرامونِاىِدریاچههاىِپادگانهولى براساسِ. کندهزار سال تعیین می40تا 30دریاچه را 

.کنندهزار سال برآورد می500تا 400سن دریاچه را 
هولوسن است که ردیفى از رسوباتگرِبستر، نشاننرمِگرفته شده از رسوباتهاىِنمونه

)Playa(کویرىاز نوعِ)Paleoenviroment(دیرینههاىِمحیطآن بازگوىِزیرینِهاىِقسمت

دریاچه نشان موجود در رسوباتيِگردههاىِدانهيِبررسى. است)Mud flat(گلى و یا کفه
.اقلیمى نیز وجود داشته استخشکدریاچه، شرایطدهد که در طول عمرِمی

تخریبىنازكهاىِبعضى الیهوجود. شیمیایى استدریاچه از نوعِهاىِنهشتهترِبیش
دریاچه ورىِآب و هوا و شيِموقتىتغییرِگرِنشان) کوارتز، کلسیت، پالژیوکالز، کائولینیت(

هاىِتیغهترین مقدار را دارد که به صورتدریاچه، آراگونیت بیششیمیایىِهاىِاز رسوب. است
الى ولدرشت در گمستقل و بلورهاىِهاىِالیهژیپس به صورت. نازك و منظم و یا نامنظم است

موجود هاىِسیتکل. آب به حداقل رسیده استآن در زمانى بوده که سطحِرشد کرده و تشکیلِ
گرِآن نسبت به کوارتز، نمایانمقدارِاند و تغییرِرودها به دریاچه رسیدهآبِاست و همراهآوارى 

آب و هوایى استتغییرات .دولومیتى هم وجود دارد که والىِاى گلدریاچهگاهى در رسوبات
دار پتاسیمهاىِلدسپارخوراکی و فنمک. جانشینى تشکیل شده باشنديِممکن است به شیوه
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دریاچه، یِغربيِائولیت دیده نشده، ولى در کرانه،فکَهاىِاگرچه در نهشته. فرعى هستندکانىِ
فشانى دیده نشده آتشها، اثرى از خاکسترهاىِدر این نهشته. تشکیل استائولیت در حالِ

کامل خشک گاه به طورِدهد دریاچه هیچمجزا هم دیده نشده که نشان میدر ضمن نمک. است
.ستنشده ا
سدیم و در سدیم، منیزیم و سولفاتکلریداز نوع6/7ِتا 2/7از PHارومیه با يِدریاچهآبِ

ژرفا، دریاچه دارد و با افزایشِعکس با ژرفاىِيِآب، رابطهيِشورتغییرِ. زیرقلیایى استحالت
280گرم در لیتر و در تابستان تا 220پرآبى آن در هنگامِيِشورمیزانِ. شودمیترکمشورى 

مختلف تا یک متر در نوسان است و به همین آب در فصولِسطحِ. یابدگرم در لیتر افزایش می
هاىِزیاد، جلبکيِشوربه رغمِ. رودآن به زیر آب میهایى از ساحلِپرآبى بخشدلیل در مواقعِ

Artemiaپوستان ، سختDundellaسبز مانند salinaهايو باکتردریاچهيِزندهاز موجودات
.کنندآن جلوگیرى میيِریاچه نقش مؤثر دارند و از نابوددداران در دوامِاین جان. هستند

ارومیه نشان داده است که يِنمک از دریاچهاستحصالِانجام شده براىِیِاکتشافمطالعات
در این میان، پتاسیم بر حسبِ. رسدن میمیلیارد ت5ُدریاچه به بیش از جامدنشستتهمجموعِ

O٢Kن و بر حسبِمیلیون ت27ُحدودپتاسیمِسولفات244ن، منیزیا میلیون ت60ُحدود
صنایع و سازمانِ(ن برآورد شده استت250ُن و لیتیم حدودت28ُن، برومید حدود میلیون تُ

يِدریاچههاىِنمکفرآورى، استحصالِس از مطالعاتبنابراین، پ) 1380غربى،آذربایجانِمعادنِ
9.پذیر استفرآورى امکانيِخورشیدى و کارخانهتبخیرِهايِچهحوضارومیه با احداث
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دریاچهآبِیِشیمیایها و ترکیباتگیویژه
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خشکيِماندهیو باقکلره داشتهارومیه تیپِيِدریاچهشیمیایی، آبِيِطبقه بنداز نظرِ
آبی در کمگرم و در زمان180ِپرآبی در حدود ، در دورانِ)T.D.S(آنمحلول درآبِعناصرِ
آبيِاسیدیته. بوده استگرم در لیتر 420حدود)PH (ِپایین به دلیلِ،بهاردریاچه درفصل
هدایت.است7-8ستان تابو در فصل6ِ-8يِاسیدي درمحدودههايِباراندما و بارشِبودنِ

میکروموس بر 600000تا 200000دریاچه از آبِحجمِآب، بسته به وضعیتیِالکتریک
6.مربع متغیر بوده استمترِیسانت

امالحِيِعمدهقسمتدهد، بنابر این از نظر خوراکی تشکیل میدریاچه ارومیه را نمک
شوري در متوسط. باشدکلره میهايِدریاچهدر آب از تیپ محلولهايِکشیمیایی و نوع نم

از (1385شوري در سالِگرم در لیتر بود اما متوسط163حدود)گاهایست36از (1374سال 
این آبِیِالکتریکهدایتسختی و قابلیتيِدرجه. گرم در لیتر رسید320، به )گاهایست12

.دریاچه نیز باال است
هايِو ماهدر فصوله دریاچآبِسطحِتغییراتچند روزه يِدر یک دورهاسال و حتمختلف

. گیردصورت می) کاهش(و تابستان) افزایش(در بهارترین تغییراتبیشسان نیست ویکهم 
میزانِکاهشِ] گذرمیانيِجادهنقشِنمودنِلحاظبدونِ[این تغییرات راترین عواملِمهم
.انددانستهمستقیم بر دریاچه و تبخیر هايِها، بارشو مسیلهاورودي از رودخانههايِآب

درجه 20صفر تا هاي مختلف متغیر بوده و در زمستان بینِآب در فصول مختلف و در ماهدمايِ
نزدیکآبِرنگ. گراد در تغییر استيِ سانتیدرجه40تا 35صفرو در تابستان هم بینِزیرِ

. باشددریاچه شور و تلخ میآبِيِباشد، تیره رنگ است و مزهمیساحل که در تماس با لجن 
.بوده است113/1تا 28/1دریاچه آبِمخصوصِوزنِ
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دریاچهاکوسیستمِ
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:باشدزیر میشامل اجزايِا ساده بوده و هاکوسیستمنسبت به سایرِنمکهايِدریاچهاکوسیستمِ

؛رندگانپفالمینگو و سایرِ-1
؛اهونژئوپالنکتتمیا، حشرات و سایرِآرِ-2
؛فیتوپالنکتون-3
؛هاباکتریوپالنکتون-4
- گیاهی یا جانوري یا دیتریتوسهايِپوده-5

ها به داخلِرودخانهریزشِکه توسطها
آبِيِرواکوسیستم آورده شده و یا با پیش

. گردندبه آن افزوده میدریاچه در خشکی،

یِاصلگانِهکنندها در واقع تولیدالنکتونپفیتو
آرتمیا این اکوسیستم هستند و به همراه

- یستم را تشکیل میاین اکوسیِاصلبخشِ

متالشی ها و موادولی باکتریوپالنکتون،دهند
بسیار مهمی اهی و جانوري نقشِگیيِشده
.توانند داشته باشندمی

رسد، نشان آب که اغلب تا چندین متر میبااليِشفافیت،ارومیهيِدریاچهیِکلیِدر ارزیاب
پرور کمهايِدریاچهدر دریاچه دارد و دریاچه در شمارِ) هافیتوپالنکتون(ینپایيِاولیهاز تولید

از عمدهسلولی که به طورِتکهايِمحدودي از جلبکهايِگونه.رودمیبه شمار یا اولیگوتروف
جنسِ: جنس شامل6ِدر دریاچه وجود دارند که از سه خانواده و ،ها هستندهها و دیاتومفالژله

، ناویکال، نیتشیاهايِکلروفیسه و جنسيِدونالیال ازردهسیانوفیسه، جنسِيِاوسیالتوریا از رده
8.اندهشناسایی و ثبت گردیدسیمبال و سیکلوتال از باسیالریوفیسه

فالمینگو

آرِتمیا
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دریاچهتها، تولیدات و خدماکارکرد
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1-ارومیه بريِدریاچهاثراتمنطقهیِاقلیموضعیت
یِشمالی و شرقی و جنوب، سواحلِ]زیستیشناسیِاقلیم[بیوکلیماتولوژیکاز دیدگاه

یِاستپاقلیمِآن توسطیِغرباي گرم و خشک و سواحلِمدیترانهاقلیمِارومیه توسطيِیاچهدر
آن در حدوديِنهساالتبخیرِمتوسطدریاچه که مقدارِفزون بر سطحِا. سرد، احاطه شده است

دریاچه را و به ویژه جنوبِشرقیجنوبِطبیعی، ضلعِوضعیتباشد، در متر میمیلی1200
کلیمایی خاص را به وجود خود میکروبودند که هر یک به سهمِهایی گسترده پوشانده تاالب

آماري هايِبا توجه به داده. توجه بوده استها نیز قابلتعرق در تاالبتبخیر و مقدارِ. ندآوردمی
يِارومیه، دریاچه- ه ارسضحویِاقلیمبه دست آمده از مطالعاتمنطقه و نیز نتایجِآب و هوايِ

اقلیمی در منطقه داشته و وضعیتآن نقش مهمی در تعدیلِپیرامونِهايِارومیه و تاالب
10.دارند

داتتولی-2
داريکشاورزي و دام-2-1

. مند استاقتصادي هم بسیار ارزشمحیطی، از نظرِزیست میه عالوه بر اهمیتروايِدریاچه
کشاورزي هايِزمینوسعت. گیردصورت میکشاورزي هايِفعالیتدریاچه،اطرافدر روستاهايِ

بخشی سنتی و به عنوانِورتاغلب به ص(داري نیزدام. هزار هکتار است180ساحلی در حدود 
.گیردیصورت م) روستانشینانهايِاز فعالیت

دور و نزدیک به ساحل، هايِهدریاچه و در درنه چندان دور، در سواحلِيِدر گذشته
ذغال يِتهیهگزینی، برايِيجاها بدونِطبیعی وجود داشته است که متاسفانه از آنهايِجنگل

تولید و فروش منطقه، شغلِمعمرینِيِبنا به گفته. اندهها را تخریب کرداستفاده کرده و جنگل
شناخته شده و نفتی، یکی از مشاغلِهايِفرآوردهمصرفمتداول شدن تولید وذغال تا زمانِ

گانِهکنندتولید.منطقه بوده استيِعمدهيِاقتصادهايِیکی از فعالیت»دره اجاره کردن«
بزرگی به تولیدي را در میدانِنمودند و ذغالِمیاین منظور اجاره جنگلی را برايِهايِذغال، دره

اي به همین نام در هکردند که از آن میدان، کوچعرضه می) ذغالمیدانِ(»کومورمیدانی«نام 
.ارومیه باقی مانده است

ارومیهيِدریاچهآرتمیايِذخایرِ-2-2
به آرتمیا خرچنگ. ه به شاخه بند پایان تعلق داردکوچک و ظریفی است کيِزآرتمیا آب

يِآرتمیا در دریاچهمربوط به وجوداولین گزارشِ. شودمیشور نیز گفتهآبِشور و میگويِلب
گانترارومیه، توسط)Gunther( میاگران آن را آرتمیالدي ارایه شد و پژوهش1899در سال -
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ر و د1368اما در سال . سالینا نامیدند
جدید، مشخص شد که هايِبررسیپیِ

اي ویژه ، گونهيِ ارومیهدریاچهآرتمیايِ
از این رو . این دریاچه استو مخصوصِ

ا این گونه آرتمیا، آرتمیا اورمیان
)Artemia Urmiana(نامیده شد.

آرتمیايِذخایرِمیزانِبراي تعیینِ
پژوهشی از ارومیه ، قرارداديِدریاچه

» گنت«گاهایران با دانشتسوي شیال
اجرایی بلژیک منعقد گردید و کارهايِ

يِتودهتولیداتکلِمیزانِپژوهش نشان داد که میانگینِنتایجِ. شروع شد1373آن در سال 
هزار ت400ُزنده و تخم مقاوم آرتمیا اورمیانا در طی یک سال حدودوزنِن به صورت

بر . میلیارد دالر ارزش دارد10ساالنه، حداقل نزدیک به لیداین مقدار تو. است) بیومس(رتَ
آن به صورتدرصدهدزنده یا بالغ به صورتآرتمیايِدرصدیکها اگر تنها پژوهشاساسِ

برداري قرار گیرد، رقمی حداقل بهرهتولید شده موردمقاومِتخمِدرصد به شکلِهدمنجمد و یا 
گرفته انجامبر اساس مطالعات4.ر در سال درآمد ارزي خواهد داشتمیلیون دال100نزدیک به 

ارومیانا در آرتمیاذخایرِیِارزیابطرحِیِنهایداخلی و خارجی و گزارشِکارشناسانِتوسط
هزار تن در هر سال 30تا 20) خشکوزنِ(آرتمیاسیستمیزانِ، 1997ارومیه سال يِدریاچه

8.دتخمین زده شده بو

:آرتمیاتولیدمیزانِکاهشِ
مرکزِرییسِ) 1385دي در (ه سال بعددر حدود د9در : کشور گفتآرتمیايِتحقیقاتماه

سال5ِاین میزان در مقایسه با . آرتمیا تولید شدن سیستت630ُارومیه يِگذشته در دریاچه
11.دهدان میدرصد کاهش نش60گذشته سال10ِدرصد افزایش و نسبت به 10گذشته 

:آرتمیايِموارد استفاده
درصد چربی دارد 4درصد پروتئین و 52مطلوب است و بیش از آرتمیا در حدیِغذایارزشِ

یِغذایچرب آن در حدي است که نیازهايِآمینه و اسیدهايِو ترکیب و میزان اسیدهايِ
آرتمیا موجودي کوچک و . سازدیه مشیرین را به این مواد، به طور کامل برآوردهايِآبزیانِآب

. گیرداهی و میگو مورد استفاده قرار میمپرورشِمختلف مانندقیمت است و در صنایعِگران

Artemia Urmiana -آرتمیا اورمیانا
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در . دو جنسی در جهان استگونه شناخته شده آرتمیاي7ِارومیه یکی از يِآرتمیاي دریاچه
به آرتمیا در جهان ترین منابعِیارومیه یکی از غنيِ، دریاچه1380گذشته و تا پیش از دهه 

12.آمده استشمار می

دنیا بوده و از نظر کیفیت و تولیداستثنایی در سطحِيِارومیه یک گونهيِدریاچهآرتمیايِ
يِدریاچهاز آرتمیايِ. آیدمرغوب به حساب میهايِو گونهجز) توده زنده(سیست و بیومس

نساجی، کمیاب و باارزش که در صنایعِيِدو ماده[ارومیه محصوالتی چون کتین و کیتوزان
آیدبه دست می] اي و نفتی کاربرد داردذایی، داروسازي، تصفیه مواد هستهپزشکی، کشاورزي، غ

-آرتمیا تولید میپولکی و پودرِولِ، محص]شدهداییزکپسول[ دکپسولهنظیرِهاییو نیز فرآورده

11.شود

آرتمیافروشِدرآمد:
آب بود، ساالنه مقادیرِرفعلی قرار نداشت و پیِبحرانهایی که دریاچه در شرایطسالدر 

شیالت داخلی در صنعتشد یا براي مصارفمیهاي باال صادر فراوانی آرتمیا صید و با قیمت
اقتصادي مهمِیک منبعِاقتصادي، آرتمیا را به عنوانِکارشناسانِ. گرفتقرار میمورد استفاده

شود و آرتمیا با خطرِمیندرت دیده دانستند، اما اکنون آرتمیا به میآذربایجان يِمنطقهبرايِ
آن هم در . بیندمیارومیه، مرگ را به خود يِنابودي مواجه شده است و زودتر از دریاچه

به طور، 1377آرتمیا، در سال يِکدهپژوهشیِعلمیک عضو هیاتيِشرایطی که به گفته
.میلیارد دالر درآمد از فروش آرتمیا به دست آمده است10میانگین 

توقفآرتمیازاد و ولد:
غیرممکن دشوار به شرایطمند، از شرایطارزشاین موجودیِگزندهيِحاضر، ادامهدر حالِ

يِشورارومیه به دلیلِيِدریاچهآرتمیايِرسیده است و زاد و ولداین دریاچه، آبِبیش از حد
: گفت) 1388آذر در (بارهایران دراینشیالتتحقیقاتيِموسسهرییسِ. متوقف شده است

در وضعیت مناسبی )حسینیهايِمرغ(فالمینگوهایِاصلباید اذعان کرد که آرتمیا این غذايِ«
ه یک تا دو عدد باآخرین تحقیقات حتارومیه طبقِيِذخایر آرتمیاي دریاچهقرار ندارد و میزانِ

!در لیتر رسیده است
گرم در لیتر است در حالی که در شرایطمیلی 340اکنونهمارومیه يِدریاچهآبِيِشور

. عدد در لیتر باشد15تا 8آرتمیا، میلی گرم در لیتر و تعداد150دریاچه آبِيِعادي باید شور
و ايحاشیهجز مناطقِارومیه يِدر دریاچهآرتمیا پوستانِسختبا توجه به این که زاد و ولد
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بدي در آب ممکن نیست، باید تصریح کرد که شرایطمفرطيِها، به دلیل شوررودخانهيِورود
ن کاهش یافته و این پدیده ت400ُارومیه به يِدریاچهآرتمیايِذخایرِ. این دریاچه حاکم است

».جدي داردهشدارِجايِ
و دریاچهارومیه هم در باره وضعیتگاهدانشيِزآبآرتمیا و جانورانِيِکدهپژوهشرییسِ

رونديِادامهدر صورت. دریاچه، نامطلوب و ناامید کننده استوضعیت«: آرتمیا گفته است
وها و به ویژه مطبرشناسان، رسانهدریاچه حتمی است، با این که کافعلی، مرگاستانی عات

کند که این دریاچه روزي یزنند، اما فریادرسی نیست و کسی باور نمییاد مدریاچه را فرمرگ
یابد، خود را بازمی یِگزنده، اولین موجودي که گیزندهدریاچه به با برگشتنِ. شودخشک

12».آرتمیا است

مبلغ1377ِل نفت در سافروشِکشور از محلِخوب است بدانید که درآمد ،میلیارد دالر هد
ارومیه در سال يِبرداشت شده از دریاچهآرتمیايِحاصل از فروشِیعنی درآمد13.استبوده

1377چه کسانی شده اما این درآمد نصیبِ. نفت برابر بوده استحاصل از فروشِ، با درآمد
است؟

آرتمیایِقانونغیرصید :
ایران رتمیا متعلق به ملتچون آآن همارومیه و منابع و تولیداتيِکه دریاچهآنبه رغمِ

بیکشور به طورِآمدي دیگرِدرمنابعِچون اغلبِکه هم- آنحاصل از فروشِاست، اما درآمد-

گرِغارترژیمِمقاماتمردم نشد و توسطنصیبِ- تغارت قرار گرفته اساي موردرحمانه
آرتمیا مجازِغیربرداشتوعِدر برخی منابع، به صراحت به موض. اسالمی چپاول گردیديِجمهور

انونی نیز، ملت از قظاهراًآرتمیا به طورِبرداشتهر چند در صورت. از دریاچه اشاره شده است
به دست آمده نصیبِاي نمی برد و منافعِآن بهرهدرآمدیِمافیایو باندهايِحکومت مقامات
ترین که کوچکآنحکومت ضمنِدهدکار به خوبی نشان میيِشیوهگردید؛ امامیآندرونِ

کند و با تکیه بر کشور دریغ نمیمنابعِيِگستردهغارتمردم قایل نیست، از ارزشی برايِ
ملی ثروتغارتبرايِوضعیتی،به هر روي. خود، از هیچ اقدامی ابایی نداردگرِسرکوبنیروهايِ

د برايِمکردند کالهی از این نَمیسعی مختلف، هر یکهايِها و سازمانم بود و افراد، گروهفراه
جمهوري اسالمی حکومتمسئولینِيِهمهارومیه در دیدگاهيِدریاچه. خود دست و پا کنند

اي انباشته از طال و جواهر بوده است که می بایست به فوریت سهمی از آن برايِخمرهمانند
که برداشت آرتمیا آنپس از . واهد رفتشان خدزدي از کفبردارند، وگرنه فرصت برايِ»خود«

ها فعالیتیِگهگونهبرداشت و چقراردادها، میزانِ، گزارشی از شرایطگردیدبه ظاهر قانونی نیز
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آرتمیا فروشِحاصل ازصورت گرفته و درآمدهايِهايِفعالیتيِدهندهنشاندر دست نیست که 
.باشد

يِ، در ادامه)1379/11/11(اسالمیشورايِمجلسِششمِيِدورهمِهشتود هفتايِدر جلسه
کشور، در کل1380ِسالِيِبودجهيِالیحهدر موردتلفیقکمیسیونِِگزارشبهگیهرسید
موردهایی درگرفت که ارومیه، بحثيِرداشت شده از دریاچهبيِآرتمیاحاصل از فروشِدرآمد

آرتمیا فروشِدولتی از درآمدهايِگاهدستسهمِتغییرِيِبارهنهادي در شپییِناشی از بررس
شرقی از محلِوآذربایجانِ غربیهايِدارياستانسهمِافزایشِان خواستارِگهنهاد دهندپیش. بود

رفعِخاصی در راستايِمربوطه اقدامِهايِگاهدستیک از که البته هیچ[آرتمیا بودندفروشِ
به برداشتمربوطمزبور، به برخی مسایلِهايِبحثضمنِ. ]انجام ندادنددریاچه تمشکال

نیز اشاره شده 1379تا سال1374ِقانونی از سالغیرِو برداشتبرداري آرتمیا، از جمله بهره
:است

جهادوزارتنهادپیشبهکههاییتعرفهِبراساس1380ِشود در سالِمیدادهاجازه«
برداريبهرهمجوزِاز صدورِحاصلرسد، درآمدمیوزیرانِهیاتتصویبِبهزيکشاور

محیطحفاظتسازمانِبا نظرِکهارومیهيِدریاچهِملیآرتمیا در پاركِو استحصال
اینسومِقسمت) 410521(ردیفعمومیدرآمدِحسابشود، بهمیانجامزیست
.گرددواریزقانون

اعتبارِاز محلِیارد ریالمیلسی الذکر حداکثر تافوقواریزيوجوهصددرصدمعادلِ
503545(ردیف (درصد براي53ِهايِنسبتبهقانوناینِچهارمقسمتشرکت

يِدرصد برا8، زیستمحیطحفاظتسازمانِِدرصد براي34، ایرانشیالتسهامی
اختصاص شرقیآذربایجانِيِداراستاندرصد براي5ِوآذربایجانِ غربیداريِاستان

»…یابدمی

و ناشناختهمجهول، خداوند نعمتی]ارومیهيِدریاچه[دریاچهدر این…:نیامحبیجهانبخش
مملکتتواند برايِیمقطعاًنهو بهینوینمدیریتِشرطبهکهبخشیدهآرتمیا را ارزانینامِهب

یکتواندمیکهايهناشناختمنبعِاین…باشدو ریالیارزيمهمِمنابعِآمدنِدستبهِموجب
. قرار بگیردملیحمایتما باشد، باید حقیقتا موردِنفتبدونِاقتصادبرايِخوبیاتکايِ
از مراکز و نهادهاییزیستو محیط، شیالتآذربایجانِ غربی،شرقیآذربایجانِيِداراستان

متاسفانههمطبیعتا تا به حالاند کهداشتهراخاصینظراتدریاچهبا ایندر رابطههستند که
ا به فلذا م. را ببردخودشاستفادهکافیيِاندازهبهمنبعاینازاستنتوانستهو نظاممملکت

شرقیآذربایجانيِداراستانهايِفعالیتبهبخشیدنتحركِو برايانگیزهِ تقویتخاطرِ
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به8، 20به35،34به53هايِرقمکهایمنهاد دادهپیشآذربایجانِ غربیيِداراستانچنینوهم
…درصد تغییر پیدا بکند15به5و 30

توافقآنِو براساسشدهانجامتوافقاتیگذشتههايِدر سال…): مخالف(سیدماشاءاهللا شکیبی
مسائلِدرآمد در چارچوبِاینتربیشبایستیکهو ارزشیملیدرآمدیکعنوانِبه
و بهاستملیِ بحثیکاین، چونايمنطقهِبا مسائلدر رابطهبشود نههزینهمحیطییستز
و شیالتبینِکهو توافقیدرکمیسیونکهما با تغییراتیکهآمدهدولتيِخاطر در الیحهینا

ِدقیقا سهمکهاین جا آمدهتلفیقِکمیسیونيِنهاد و مصوبهپیش، اینداشتیمزیستمحیط
ِبرايزیاديِئنا مشکالتمطمبزنیمرا به هماگر اینوکردهجا مشخصآنها را هماستان
از نظرِکهاز ظرفیتیجا بیشآنباشید کهخواهد شد و مطمئنایجادمحیطیزیستِمسایل

…خواهد شدبرداشتگرفتهقرار گاهدو دستتوافقِموردو علمیفنی

در واقعکهستامیهيِ ارودریاچهيِزندهآرتمیا تنها موجود…): موافق(انگنهشهربانو امانی
آن را ِبرداريبهرهاخیرا مجوزِکهستو ملیبسیار غنیاز منابعِو یکیمیگوستبچهیِاصلغذايِ

.استدادهدالیلاینبهزیستمحیطسازمانِ
کردیمرا تقدیمما طرحیکهشدمیبرداريبهرهغیرقانونی79تا سال74ِاز سالِ

منبعِیک! محترم، خواهرانِروابزرگِبرادرانولی. کنیممیصحبتخودشبه موقعِشااهللانکه
در کهندرمستحضباشد و دوستانداشتهياهتوجشیالتاین کهِبدونکهملییِبسیار غن

خواستهو رقمعددمحاسبات،ِانِاز دیوو همکلداريِاز خزانههم،»ه«بندتلفیقِِکمیسیون
کهو قراردادهاییهستذینفعو شیالتبستهقراردادها را شیالتاین کهبهبا توجهکهبودم

ندارند، منطقهرا مسئولینِنظارتیگونهوهیچها گرفتهاز شرکترا ارزيآندرصد30بسته،
ِدرصد از منابع2این کهرا صرفا برايه برداريبهرمجوزِودستور و اجازهمستحضر هستید که

فنی دانشِو امسالبودهاولِ، سالامسالاین کهبهاند و با توجهدهبشود دابرداريموجود، بهره
يِروپسوارد بکنند، به خاطرِایرانخواستند بهیم) قرارداد داشتندکهشورهاییکاکثرِ(را

بکند برداريبهرهقانونی و غیرقانونی، نشود و اگر شیالتايهویژاگر توجهارومیهيِدریاچه
قابلِو غیرِاستفادهِقابلغیرِو تاالبِگندابیکبهارومیهيِدریاچهخواهد شد کهاینمستلزمِ

تحقیقاتیهايِسایت، خصوصا چونطقهمنِمسئولینِچهاگرچنانولی. بشودتبدیلبرداريهبهر
و شرقیغربیآذربایجاناستانِبههماقتصاديکمیسیونِاین کهبه، باتوجههستدر ارومیه

احیانا اگر طرفخارجیهايِکاري بکنند تا اوال شرکتهمیکاین که، به خاطرِداشتهتوجه
بتوانند نظارتهاایناین کهبهثانیا با توجه. نرودسوالزیرِماِملیقرارداد هستند، حیثیت
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بتواند در استمیلیارد تومان3آنِتمامکهحاصلهنشود و درآمدبرداريهبهربکنند، غیرقانونی
و برداريههربآرتمیا قابلِتخمِکه(آرتمیاِزیستِبقايحفظ، برايِاکوسیستمحفظبرايِمنطقه

.بکندنظارت)استاستفادهقابلِ

سازمانِيِبه عهدهزیستمحیطِحفاظت:)مخالف،تلفیقِکمیسیونمخبرِ(فراهانیصفایی
مسئولیتیگونههیچملیهايِپاركبهها معموال راجعداريو استاناستزیستِمحیط
کهاستسالاولینآرتمیا آمدهدرآمد ازمحلِبه عنوانِامساليِدر بودجهکهچهآن…ندارند

دو کهو شیالتزیستمحیطحفاظتسازمانِبینِمورد همشود و در اینمیدارد مطرح
منخورد و هلطمهزیستِمحیطبههمکهاینِبرايشدههستند، توافقموضوعاینیِاصلیِمتول

رامنبعاینِنرود، تقسیماز بینطبیعیبسترِبکند و اینمناسبِبرداريبهرهبتواندشیالت
53یعنی؛اندکردهنحو تقسیمهمینبه) بشودفعالیتاینبهکمکدوبارهبتوانیماین کهِبراي(

راياقتصاديکمیسیونِنهادپیشاینبهدارد کهدرخواستکمیسیون…درصد34درصد و
به،شدهانجامزیستمحیطِحفاظتشیالت و سازمانِبینِرا کهدرصدهایینشود وهمانداده
بماندباقیخودشقوت…

کلِکههستمحلاز اینکهدرآمدي:)مخالف،ریزيو برنامهمدیریتسازمانِِرییس(عارف
زیستو محیطشیالتبینِکهاستقرار بر اینآندرصد87، استارد ریالمیلی30آن

با دو هنگیآهمبرايِ. بشوددریاچهو خودزیستِاز محیطحفاظتخودِصرفبشود کهتقسیم
درصد 5شرقیو آذربایجانِدرصد8آذربایجانِ غربیها دارند، بهاستانکهو مشارکتیاستان
بشود دادهداريدو استاندرصد از درآمد به45هجدید کنهادپیشما با این…گرفتتعلق

.بفرماییدگیري قرائترايرا براينهادپیش-رئیس.مخالفیم

شرکتِآرتمیا توسطصیدو مکانِزمان«:بشوداضافه»ه«بندپنجمِسطرِِانتهايـ بهمنشی
زیر به شرحِهم»ه«بنددومِِمذکور در پاراگرافدرصدهايِ»شودیممشخصشیالتیِامسه

.بشوداصالح
درصد 15درصد به5درصد، 30درصد به8درصد، 20درصد به34درصد، 35درصد به53«

.تغییر پیدا بکند
14».شدتصویب…ـرئیس

وقتدارِاستانبرادرِداشتنِارومیه، به دستيِدریاچهايِآرتمییِغیرقانونصیديِدر قضیه
مزبور الیتالبته فع. اشاره گردیده است) سید محمود میرلوحی،سپاهپاسدارِ(غربیآذربایجانِ
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بانفوذ و توان گفت غیرممکن است که افراد و نهادهايِنموده است و میکالنی تولید میدرآمد
پاسداران و سپاهمسئولینِ تا دولت و رییسِحکومتاز رهبرِ(حاکمیتدرونِمندقدرت
آرتمیا بهره ذخایرِغارتدر این قضیه دخیل نبوده و از منافعِ)…اطالعاتی وهايِگاهدست

نفت در همان سال فروشِدرآمدکلِبرابر با ،آن در یک سالکه درآمدبه ویژه آن.نبرده باشند
ترین اتفاقاتاخصارومیه، از جمله شيِدریاچهآرتمیايِذخایرِغارتبه هر روي، .بوده است

وي در آن شد برادرِکه گفته میسید محمود میرلوحی عنوان شده است يِداراستاندورانِ
.دست داشته است

گانِهخمین بود و گفته می شد از بستسپاه در شهرستانِمیرلوحی که پاسدارِدسید محمو
ریاست انتخاباتجا که درجریانِاز آن. ترقی را خیلی زود پیمودهايِپلهست،صفوي انوابِ

سیدیِانتخاباتيِمرکزستاد(»نبه آفری«ساختمانِانتظامات، مسئول1376ِسالِيِجمهور
وري و مرتضی حاجی، ابتدا در ش با عبداهللا نانزدیکارتباطبود و نیز به دلیلِ) محمد خاتمی

استاندارِعنوانِبه) 5/4/78(ماه بعد19سمنان انتخاب شد و استاندارِبه عنوان76ِماهآبان
خاتمی، از طرفيِریاست جمهوردومِچهار سالِوي با شروعِ.غربی منصوب شدآذربایجانِ

کشور برگزیده شد و تا پایانِوزارتیِحقوقی و پارلمانامورِمعاونِالري به سمتموسويِ
15.خاتمی در این سمت باقی مانديِریاست جمهوريِدوره

2-3-آبیِشیمیایمواد معدنی و ترکیبات
از دریاچه) گوناگونامالحِ(نمکبرداشتهايِطرح

میلیون ت2/5ُتا 2بنا به یک گزارش، سالیانه در حدودشودمیدریاچه ن نمک وارد .
سنتی صورت تبخیرِهايِچهحوضود، به روشِمحدنمک از دریاچه به طورِ، برداشتاکنونهم

-جمعتوان از دریاچه برداشت کرد، نمکیمقایسه با مقدار نمکی که مگیرد ولی در مقامِیم

. سنتی، بسیار کم استآوري شده به روشِ
مدرن و صنعتی نمک به صورتآوردنِدستگرفته براي بهانجامیِاجرایمطالعات و کارهايِ

ترکیب یِبررس1335ایران در سالِیِپتروشیمشرکت:ارومیه بدین شرح استيِاز دریاچه
1338در سالِ. مورد نیاز انجام دادنمکتامینِارومیه را به منظورِيِدریاچهآبِیِشیمیای
وقت از یک متخصصِصنایع و معادنِوزارتتاسیساتبحرالمیت به نام امالحِبرداشتBlock

يِدریاچهفنی برايِکادرِوتعلیمِمنابعیِبررسجهتارومیه دعوت به عمل آورد و وي تولید
یِبررس، طرح57ِپس از انقالبِ. نهاد کردارومیه پیشيِن پتاس را از دریاچههزار ت50ُساالنه 

مهندسینِمستضعفان و توسطبنیادسازمانِیِمالارومیه باحمایتيِدریاچهبا ارزشِامالحِ



يِ ارومیهدریاچه

43 | U r m i y a  L a k e

انجام 1367انرژي و صنعت در سالِمشاورِ
ارومیه و يِدریاچهبرداري از آبِنمونه . گرفت
امالحِصالِاستحهايِروشيِنظریِبررس

مزبور طرحِعملیاتیِاصلارومیه طرحِيِدریاچه
. بوده است

ارومیه بعد از يِدریاچهاستحصالِقابلِمالحِا
؛یدي و تصفیهخورشتبخیرِفرآیندهايِطیِ

منیزیم، ، پتاس، ترکیباتخوراکینمکشاملِ
ذکور مسدیم و برم است که هر کدام از امالحِ

توانند به میتکنولوژیکی فرآیندهايِخود طیِ
سایرِتولیدباارزش نظیرِیِشیمیایمواداکسید

فلزي، اسید کلریدریک، کلر و منیزیم، منیزیمِ
.غیره منتهی شوند

-یکانارومیه به صورتيِدر دریاچهپتاس-1
.استحصال استکاینیت و کارنالیت قابلِهايِ

البته فرایند. شودمیپتاسیم تبدیل معدنی به سولفاتیِشیمیایهايِپروسهکاینیت بعد از طیِ
. به دست آیدارومیه تواند طوري طراحی شود که کلرو پتاسیم نیز از شورابِیاستحصال م

سولمصرفعنوانِپتاسیم بهفاتتر از کلروپتاسیم کشاورزان به مراتب بیششیمیایی برايِکود
. باشدمی
2-ارومیه استيِدریاچهکسب از شورابِقابلِسود از دیگر امالحِدوسولفات .سود دوسولفات

به یخاصیِشیمیاییندهايِرآفها تشکیل شده و طیِچهمیرابیلیت در حوضیِکانبه صورت
شودیسود تبدیل مدوسولفات .هايِو شویندهسازيکاغذسود درصنایعِدوسولفاتصنعتی مورد
. گیردیقرار ماستفاده

3-یارومیه را مموجود در شورابِمنیزیمِترکیباتسولفات و کلرو توان مستقیما به صورت
. رکشور وجود نداردسولفات و کلرو منیزیم دتولیدواحد. منیزیم به دست آورد

آن در رم و مشتقاتب. شودخاص تولید مییِشیمیاییندفرآپتاس بعد از طیِبرم از شورابِ-4
دارویی، ، صنایعِو فاضالبآبيِسازي، عکاسی، چاپ، ضدعفونی و تصفیهرنگصنایعِ
برم در کشور تولیددواح. گیرداستفاده قرار میموردRetarder((روتاردرعنوانِو بهسازيباتري
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کشور به شمار برمِتولیدترین منبعِمهمتواند به عنوانِمیارومیه يِدریاچهشورابِ. وجود ندارد
.آید
5-آفرترین محصولِکمی بیشترین و از نظرِسدیم مهمخوراکی یا کلرورِنمکاستحصالِیند

سدیم مربوط به مصرفکلرورِوم از کاربردعمگرچه تصورِ. باشدیارومیه ميِامالح از دریاچه
در صنایعِ،یمصرفنمکدرصد از55صنعتی آن است اما امروزه در کشورهايِیِخوراک

مورد مصرف براي14000ِگیرد و تاکنون بیش از میاستفاده قرار شیمیایی موردخوراکی نمک
کلر، سدیم، فلزِيِدر تهیه؛طبیخوراکی و خوراکی عالوه بر مصارفنمک. شناخته شده است

16.اهمیت استدارویی، عکاسی و غیره، دارايِمواديِسدیم در صنایع سرامیک، تهیه

باارزشیِمعدنمواد
معدنی امالحِاستحصالِطرحِاز اجرايِ) 1375آذرِدر (شرقیآذربایجانِمعادن و فلزاتمدیر کلِ

هکتار در سواحل15ِطرح که در سطحِاولِيِدر مرحله: گفتارومیه خبر داد و يِدریاچهاز آبِ
هزار راکی، چهارخون نمکهزار ت200ُساالنه شود، استحصالِاجرا میارومیهيِدریاچهشرقِ

میلیارد ریال نیز در آن سال به این طرح 2مبلغِ. بینی شده استتن برم پیشن پتاس و پانصدتُ
17.اختصاص یافت

ارومیه ازنظرِيِدریاچهشورابِ: گفته بود) 1384در سالِ(نیزایرانمعدنِيِخانهرییسِنایب
درصد20شود و دارايِمیبندي تقسیمcl-na-(so4)شیمیایی در ردیفوژئترکیبِ
پتاس، . درصد برم است02/0پتاسیم و درصد کلرور2ِمنیزیم،درصد سولفات3سدیم، کلرورِ

ودسود، سدوسولفاتتواند از با ارزشی است که میمنیزیم، برم وکلروسدیم امالحِاش، ترکیبات
شرکت.داخلی و خارجی به فروش برسدارومیه استحصال شود و دربازارهايِيِدریاچه
گذار در نظر دارد، تا نسبت به طرح و سرمایهيِمجرآذربایجان به عنوانِمعادنِيِامنطقه
ن سولفهزار ت50ُتولیدهزار ت200ُپتاسیم، اتمنیزیم، ن کلرورِهزار ت60ُدو سود،ن سولفات
پتاسیم و سولفاتاکنونهم.سدیم اقدام نمایدرِن کلروهزار ت500ُن برم و بیش از هزار تُشش

هزار تن 200ما ساالنه نزدیک به حالی است که کشورِردشود و اینمیبرم در کشور تولید ن
عنوانِبه (پتاسیمسولفاتامالحِاستحصالِبرداري از طرحِکه با بهره،نیاز دارد) شیمیاییکود
-هصرف،جهانیاین مواد در بازارهايِکشور با توجه به قیمتنیازِبر تامینِارومیه عالوهيِدریاچه

فنی واقتصادي یِمطالعات و ارزیاباکنونهم. ي را به همراه خواهد داشتارزآورارزي ویِجوی
شود با یمبینیارومیه به عمل آمده است و پیشيِچهدریاهايِاز شوراببرداريهبهرتجه

میلیون 6/1به خصوصی، ساالنه نزدیکبخشِمیلیون دالري توسط100بیش از گذاريِسرمایه
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ر هزاکیاشتغالِيِیه استخراج شود و زمینهاروميِارزش از دریاچهبایِمعدن]مواد[تن انواعِ
سازي، شیمیایی، کاغذکشاورزي، مزبور در صنایعِیِمعدنمواد.ودویست نفر فراهم شود

18.سازي کاربرد داردو داروسازيشیشه

آن منیزیم و برداشت
موجودمنیزیمِیابی به ذخایرِدستشناسی به منظورِزمینمطالعات:

بسیار با اشاره به ذخایرِ) 1386در سال (ىغربآذربایجانِاستانِصنایع و معادنِسازمانِرییسِ
مذکور يِموجود در دریاچهيِنهفتههاىِشورابه: ارومیه گفتيِموجود در دریاچهمنیزیمِغنىِ

مطالعاتى در آن به عملیاتانجامِيِاجازهبینى شده که امید استن پیشبالغ بر یک میلیارد تُ
يِدریاچهبا معرفىِ. استان داده شودصنایع و معادنِمانِسازمربوطه و با نظارتکارشناسانِ

يِحاضر اجازهزیست، در حالِمحیطحفاظتسازمانِالمللى از سوىِبینتاالبِارومیه به عنوانِ
صنایع و معادنِسازمانِمنیزیم به کارشناسانغنىِذخایرِصِمطالعاتى در خصوعملیاتانجامِ

صورت گرفته این مشکل هر چه هاىِهنگىآه نشده است که امیدواریم با همادغربى دآذربایجانِ
آهن و ذوباهمیت در صنایعِدنى و بسیار پرافزومنیزیم یکى از مواداکسید. زودتر برطرف شود

ارزى از خارج تامین منابعِمعدنى با قیمت باال و خروجِيِحاضر این مادهدر حالِ. فوالد است
نهفته در این دریاچه بتوانیم هاىِبهشورامطالعات در خصوصِیدواریم با تکمیلِشود که اممى

19.بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیمبخشى از این ثروت

منیزیميِعمدهمصارف و کاربردهايِ
يِسازندهيِاجزامنیزیم به عنوانِآلیاژهايِ،از جمله. آن مصارف بسیاري داردمنیزیم و ترکیبات

. شودکربن استفاده می- منیزیمو آجرهايِ) هاگاهدست(تها و ماشین آالاتومبیليِاختارس
کرولمنیزیم در فرآیند(Kroll)يِیک کاهندهعنوانِ، بهبریلیوم،فلوئورید یا کلرید در تولید

زدن و زنگجلوگیري از چنین برايِهم. کندمیتیتانیوم، زیرکونیوم، هافنیوم و اورانیوم عمل 
اکسیديد،منیزیمهايِها و سلولگرمکنآبزیرزمینی، مخازن،هايِفوالد در لولهیِگهخورد

سازه، صنایعِفشار، کارهايِتحتيِگرریختهمنیزیم برايِآلیاژهايِ. شودمیمنگنز استفاده 
ه ته شده بریخمبتنی بر منیزیمِیِمغناطیسآلیاژهايِ. روندیبه کار م…گوناگون،سبکصورت
شوند، چون استفاده می(calder Hall)خنک شده با گازِيِاهستهشکل در راکتورهايِقوطی

اورانیم به اورانیمِفلوریدچنین دراحیايِهم. ها کم استآننوترونِموادي هستند که جذبِ
شودبریلیم و هافنیم استفاده میفلزي و تولید.
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سازي،سازي، سرامیکمصنوعی، شیشهشیمیایی، ابریشمِکودهايِيِتهیهمنیزیت در
چنینهم. کاربرد دارد... سازي، پالستیک وسازي، کاغذساختمانی، رنگداروسازي، صنایعِ

و است ندوالر در چدن هايِگرافیتمتداول و تولیدفشارِمولدمواداضافی برايِعاملِعنوانِبه
. باشدمیهاآنهايِدیگر از نمکو فلزاتخالصاورانیومِولیدتاحیا برايِعاملِعنوانِبه

آتشاندازِخیرتا(اکسیژنهايِزبانهانتشارِسد در برابرِمنیزیم به عنوانِهیدروکسید (و در تولید
20.آمید کاربرد داردپلیپروپیلنوپلی هایی مانندکترموپالستی

نمک
رومیهايِدریاچهنمکیِدرمانخواصِ

ارومیه با برخورداري از مقادیرِيِدریاچهنمکدر درمانِ،مختلفیِمعدنزیادي مواد
عضالنی و مفصلی موثر بوده قارچی و پوستی، دردهايِهايِياز جمله بیمار،متعددهايِيبیمار
که دور کشف شده بود، به طوري هايِارومیه از گذشتهيِدریاچهنمکیِدرماناثرات. است

.اندهکردتنی در آن طی میآبرسیدن به این دریاچه و طوالنی را برايِهايِبیماران مسافت
مقادیرِارومیه دارايِيِدریاچهمشخص شده است که نمکمعدنی از جمله بسیاري از مواد

باشند کتون میمعدنی به همراهها و دیگر موادکلر، سدیم، پتاسیم، منزیم، کلسیم، برم، سولفات
جمله ازمتعدد هايِيبیماربسیاري هستند و در درمانِخواصِیک به تنهایی دارايِکه هر
چنین گی و استرس، همهخستعضالنی و مفصلی، رفعِقارچی و پوستی، دردهايِهايِيبیمار
بهبود21.باشندمیپا و دست، موثر پینه و ترك

ارومیهيِنمک از دریاچهبرداشت
گان در هکنندبرداشت: گفت) 1386در سالِ(غربیآذربایجانِصنایع و معادنِانِازمسرییسِ

سنتی از هزار تن نمک را به شکل20ِتبت، انگنه و قالقاچی ارومیه هر سال ساحلیِمناطقِ
برخورداري ارومیه به لحاظيِموجود در دریاچهطعامِنمک. کنندارومیه برداشت میيِدریاچه
شمار جهان بههايِترین نمکچون ید از غنیمفیدي همعناصرِشتنِسفید و شفاف و دااز رنگ

این عنصر يِبندفرآوري و بستهغربی، صنایعِنِنمک در آذربایجایِغنمعادنِمی رود اما با وجود
مناطق نمک از این استان به سایرِمند، متناسب با این منابع ایجاد نشده و صادراتمفید و ارزش

نفر اشتغال 250نمک برايِاستحصالِيِاکنون در زمینههم. گیردخام صورت میصورتبه
ایجاد شده که در صورت22.افزایش استتبدیلی این میزان قابلِمنابعِوجود
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صنعتینمک به صورتبرداشتمسایلِ
مجلسچهارمِيِدوره139يِارومیه در مجلس، در جلسهيِنمایندهعلی کامیار

کرد، به صنایع صحبت مینهاديِپیشوزیرِعنوانِ، که در مخالفت با نعمت زاده به)25/5/1372(
غربی و مخالفتآذربایجانِاستانِصنایعِکلِيِنمک از سوي ادارهبرداشتیِاصولموافقتصدورِ

یِاصولهايِموافقترِبعدي صدويِلهامس«: نمود و گفتزیست اشاره محیطيِادارهيِبعد
موافقتما آمدهصنایعِکلِيِ، ادارهغربیدر آذربایجانِبه قوانین توجه رویه است و عدمِبی

اصولی همچند موافقت،نمک صنعتی بشودارومیه برداشتيِکه از دریاچهاصولی صادر کرده
اند، کلی گذاري کردهد سرمایهانکه قانون خیلی منظم است رفتهآنها به امیدبعضی. در شدهصا

-گوید که نه من نمیزیست میمحیطزیست،محیطاند االن که آمدند بهه هزینه کردهسرمای

يِطور هست بشود، از دریاچهمنطقه همیناکوسیستمِ، بایدملی استمنابعِجا جزوِدهم، این
-خصوصی سرمایهاهد از بخشِخوصنایع به کسی که میآیا وزارت.ارومیه نباید برداشت بشود

-که آقا شما که میاین قرار بدهددولت را در اختیارِهیأتمصوبِقوانینِگذاري کند نباید کلِ

توانی اشکاالت را برو ببین میخواهید این کار را انجام بدهید با این اشکاالت مواجه هستید، این
23».کنداصولی صادر میتموافقوگیردآید یک پولی از او میمیرفع کنی بعدا،

خدماتـ3
ارومیهيِگري و دریاچهگردش-3-1

تفریح و یکی از مراکزِ) الزمچند محروم از امکاناتهر(آنو اطرافدریاچهشک جزایرِبدونِ
یِباستانهايِگاهدریاچه و زیستیِتاریخيِبا توجه به سابقه. گران بوده استگردشاستراحت

که متاسفانه تاکنون ناشناخته ماندهآن،اطرافاولیه برايِاند، شرایطرشدتوریسم در صنعت
.منطقه موجود بوده است

و چشمهکهاستکبودانيِ، جزیرهارومیهيِدریاچهجزایرِتریناز بزرگیکی: کبودانيِجزیره
يِپسته، درختانِکوتاههايِرا علفآنیِگیاهپوششِيِعمدهقسمت. داردکوچک قناتی

در شرقِجزیرهاین. دهدیمتشکیلفرنگیو گوجهخشتوحشی، شیرِ، بادامِکوهی، سروِوحشی
و سنگیآنساحلِنوعِ. قرار داردمتري1521هکتار و در ارتفاع3175ِِبا وسعتارومیه
کبودانيِدرجزیره. شته استدامناسبیِامکاناتآبیهايِشنا و ورزشو برايِاستايماسه

و توان به قوچها می آنترینِاز عمدهکرده اند کهمی گیزندهگوناگوناز انواعِحیوانهزاران
.اشاره کردمیش
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يِکیلومتر40و در کبودانیِجنوبدر قسمتهکتار وسعت2115با جزیرهاین: اشکيِجزیره
-هگااز زیستبوده و یکیشیرینِآبيِچشمهاشک دارايِيِجزیره. قرارداردخانهگلمانبندرِ
پوششِاز نظرِ. رفته استبه شمار میتنجهفالمینگو وو مهاجر از جملهبومیگانِهپرندهايِ

جهانهايِگوزنیکی از نادرترینکهانیایرزردِو گوزناستکبودانيِجزیرهبه شبیهگیاهی
.کندیمگیزندهدر آناست

بندرِکیلومتري27ِو در کبودانِدر غربهکتار وسعت1151با جزیرهاین:اسپیرجزایرِ
ها و ییها، کاکافالمینگوها، پلیکانِهمانندگانیهپرندپذیرايِسالههمهوشدهواقعخانهگلمان

.غازها بوده است
ِهايِشنا و ورزشِبرايمناسباز امکاناتگانهنه، اسپیر، آرزو و جزایرِ، اشککبودانجزایرِ

توجه، موردآنداخلِِامالحِدلیلِبهارومیهيِدریاچهآبِقدیمهايِاز زمان. اندبرخوردار بودهآبی
ها یبندها، پدردهايِيبیماردر درمانِطبیهايِگل. استبودهمحلو پزشکانِپوستیبیمارانِ

ِهايِضربهو نیز در درمانِزنانههايِياز بیمارو بعضی) یا عفونترماتیسمبر اثرِ(هاو ماهیچه
فصلِ. ه استگرفتیقرار ماستفادهمورداندامنرمِهايِها، بندها و قسمتاستخوانبهوارده

ِبعد آببهزمانکشد و از اینیممرداد طول دومِيِتیر تا نیمهمعمول از اوایلِبه طورِتنیآب
.شودیسرد مدریاچه

دیدگاهارومیه از يِیاچهدرخشکی و آبی، جزایر و شبه جزایرِهايِاکوسیستمدر میانِ
نظیر گاهی، بیاکوتوریسمی و زیستهايِی و قابلیتاکولوژیکهايِخاص، ارزشاندازهايِچشم

.منحصر به فردي در جهان داردیِگاهزیستهايِبوده و ارزش
يِهزاران پرندهعبورِگاه و محلِپناه،کشوریِداخليِترین دریاچهارومیه بزرگيِدریاچه

دریاچه گذراز سواحلِاست که بوده مسافرانی يِخستهچشمانِپر بوده و مرهمی برايِرنگین
یِهزارتایچنددههايِدستهتماشايِخارجی و داخلی برايِگردانِطبیعتجذبِ. نمودندیم

را نیز از دیگر ) مناسبی برخوردار بودموقعیتکه دریاچه از در زمانی (مهاجرنِگاهپرند
گرما، چه در فصلِاین دریازیبايِساحلِ. توان برشمردیاین دریاچه میِتوریستهايِجاذبه

.نمودیآن به خود جذب منوازِروحهايِییشنا و استفاده از زیباها هزار نفر را برايِساالنه ده
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فراهم بودنِبا وجودیِطبیعشرایط
نیاز برايِموردهايِساخترزیپذیر، دل

مردم از شرایطعمومِمناسبِ يِبرداربهره
زیادي هايِینارسای.منطقه، فراهم نبوده است

و مردم خدمات وجود داشته استيِدر ارایه
زیادي هايِاستفاده از دریاچه، دشواريبرايِ

، افزون اخیرهايِدر سال. نمودندرا تحمل می
زیادي در وضعیتیِمنفتغییرات،بر آن

هايِو بخشوجود آمده استدریاچه به
، در وسیعی از دریاچه خشک گردیده است

،همآن یِپیرامونیاچه و محیطدرنتیجه
جذبِخود را برايِمناسبِشرایط
دیگر و مردم ،گران از دست داده استگردش

روي آوردن به آن تمایلی برايِگذشته مانند
.منطقه ندارند

که این«:گفت) 1388در سالِ(اسالمیشورايِارومیه در مجلسِيِنمایندهسید سلمان ذاکر
عمومی در منفی در اذهانِدریاچه بحرانی است ممکن است تاثیرِم وضعیتکنییما اعالم م

مناسب به امکاناتها، ارایه نشدنِراهوي مناسب نبودنِ».گر داشته باشدگردشجذبِيِزمینه
سرمایه را از يِناعادالنهمناسب و توزیعِيِگذارسرمایهگران، عدمِدهی به گردشسرویسمنظورِ
.، بیان کرداستانيِگرگردشتمشکالجمله 

گريگردشهايِزیرساخت
در سالِ(غربیآذربایجانِيِگرفرهنگی و گردشمیراثسازمانِيِگذارسرمایهمعاونِ

مسافران و یِرفاهامکاناتافزایشِدر راستايِیگذشته اقداماتدر سالِ: گفت)1388
دریاچه انجام گرفته از رو به خشکی نهادنِاقداماتی که  پس 16.استانجام شدهگران گردش

.بوده استچنان ناکافیمو البته هاست

يگرگردشبحران در صنعت
تهیه نموده است به برخی از 1390در گزارشی که در سالِآسوشیتدپرسيِخبرگزار

است، ارومیه با آن مواجه گردیده يِدریاچهبحرانِبروزِگري در پیِگردشمسایلی که صنعت
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دانند که چرخانند میاین دریاچه میمحلی که مسافران را با قایق بر رويِافراد: اشاره دارد
هايِبردن از جاذبهلذتبا قایق برايِگر و مسافر راتوانند صدها گردشدیگر نمیامسال 
.ارومیه در این دریاچه حرکت دهنديِدریاچهيِگرگردش

مسافرتی برايِتورهايِخود را از راهمهمی از درآمدبخشِمحلی پیش برخی مردمِدو سالِ
ارومیه يِسالی دریاچهولی از زمانی که خشک. آوردندارومیه به دست میيِدریاچهگرانِگردش

دقیقه قادر به 10ها تنها قایقشدت افزایش یافته است،این دریاچه بهآبِيِتشدید شده و شور
یک فرد. زودي از دست خواهند دادها این شغل را بهبراین آنبناو حرکت در دریاچه هستند 

مسافران باید . برندکننده لذت نمیخستهگران از این سفر و تورِمسافران و گردش: محلی گفت
هايِرانان قایقبسیاري از قایق. دریاچه بگذرند تا به قایق برسندزارِشورهصدها متر را از کف
.خود هستندهايِانهو در خخود را پارك کرده 

هايِآوریل مقامدر ماهگلمانيِاسکلهارومیه فعالیتکمخانه را به علتبودآب شدید
وضعیت . بودمتر رسیده 2تر از این اسکله به کمترین مناطقِآب در عمیقعمقِ. متوقف کردند

ارومیه يِدریاچهیِسالخشک.تالمی نیز به همین ترتیب بوده اسخانه و اسشرفهايِدر اسکله
گري داشته مربوط به گردشهايِفعالیتها و سایرِهتلشدیدي بر فعالیتیِمنفچنین تاثیرِهم

-سفر به دریاچهچندانی برايِداخلی و خارجی تمایلِگرانِاز زمانی که مسافران و گردش. است

24.وقف شده استهتل در ارومیه متساختهايِپروژهارومیه ندارند،يِ

ارومیه شهرِيِگرشگردصنعت: گفت) 1390در مرداد(نیزارومیه در مجلسيِنماینده،ذاکر
ارومیه يِدریاچهآبِیِنشینعقب. رو شده استبا بحران روبهآذربایجانِ غربیواقع در استانِ

گذاران ست، زیرا سرمایهارومیه داشته اشهرِيِگرگردشصنعتبسیار منفی بر رويِهايِآمدپی
25.ارومیه ندارندشهرِيِگرگردشگذاري در صنعتسرمایهبا این وضعیت تمایلی برايِ

ناگواري داشته و خواهد داشت که هايِآمدپیارومیه يِدریاچهشدنِکبه هر روي، خش
مله گري در منطقه، از جگردشصنعتدیدنِگران به منطقه و صدمهگردشورودکاهشِ

هاست که دریاچه از جمله آنيِهضگري در حوگردشهايِپالژها و مجتمعاستفاده ماندنِبی
بخشِفعالینِيِکارمربوطه و بیزیادي از مشاغلِتعداداین اتفاق خود به از دست رفتنِ

.گري خواهد انجامیدگردش

درمانی-بهداشتیهايِبرداريبهره-3-2
میه و وريِ ادریاچهآب و لجنِیِدرمانخاصیتيِایجان متوجهآذربیِاز دیرباز، اهال

در برخی نقاط نظیرِاحتنمودند و میها استفاده و از آننددریاچه بوداطرافیِمعدنهايِچشمه



يِ ارومیهدریاچه

51 | U r m i y a  L a k e

شوروي در بیمارستانِ. این منظور احداث کرده بودندخانه، تاسیساتی ابتدایی برايِشرفبندرِ
. پرداختمیبیماران يِدریاچه به معالجه، با استفاده از لجن1350ِو 1340هايِتهران در سال
اگر با رعایتهایی در سواحلِو ساناتوریومدرمانیمحیطی، مراکزِبهداشتی و زیستضوابط

4.منطقه باشدبرايِايمالحظهقابلِدرآمدتوانست منبعِمیشدند، ساخته میدریاچه 

دریاچه برايِاستفاده کننده از لجن و نمکمردمِاسکانِو شرایطتوجه به وضعیتعدمِ
در اواخرِملیشورايِمجلسِگانِهیکی از نمایند.اي طوالنی دارددرمانی، پیشینهمصارف ،

در این ) ملیايِشورمجلسِنوزدهمِيِاردبیلی در دورهمهندسِ(خورشیدي1330يِدهه
جلدي اشخاصی که رماتیسم یا امراضِتوجهه که امروز طرفرضاییيِدریاچه«: خصوص گفت

رضاییه يِب مرضی به دریاچهبفرمایید از مشهد، رشت، پهلوي، اصفهان، اغلدارند واقع شده، باور
اوال محلی برايِ. کشمبه قدري خراب است که من خجالت میشان وضعآورند ولیهجوم می

اند، یا زیرِدارد یا چادر زدهایی که شایسته باشد وجود ناستحمام جبرايِسکونت نیست، ثانیا
روند به دریاچه بعدا که می.خوردن نیستمستراح نیست، بهداشت نیست، آبِدرختان هستند،

شیرین نیست که استحمام کنند، اقال آبِشو میوشور شستبا آبِمالند،شان میلجن به تن
بهداري تقاضا وزیرِآقايِزجنابِمن اردم واقع شده است،متوجهمورد، حاال که این آب. کنند

ايِههزار نفر مریض40الی 30ل درحدودکه درهرسااینبرايِامر توجه بفرمایید کنم دراینمی
26».ستندزحمت هبهداشت خیلی دروسایلِآفتاب با نبودنِيِجا جلوآن

مذکور زمانیِمحدود به مقطعِدریاچه مناسب از آب و لجنِبرداريِدر بهرهالبته مشکالت
در برخی کهگان، همواره وجود داشته است هکنندبزرگی از مراجعهبخشِبرايِنبوده است و 

.ها به این موضوع اشاره شده استنوشته

طبیهايِلجنبرداري از بهرهمسایلِ
) 1388در سالِ(ایرانيِبیوتکنولوژانجمنِيِهیات مدیرهگاه و عضوِدانشمدرسِیک 

اخیر به هايِاما در سال،توجه بوده استردگذشته در دنیا موهايِلجن درمانی از سال«: گفت
صورتهايِکارشناسان و محققان قرار گرفته و پروتکلبحث و بررسی و تحقیقِعلمی مورد

ارومیه و يِچهطبی دریاآزمایش از لجن و نمکبا انجامِ. مدرن تدوین گردیده استیِدرمان
ایم که هبحرالمیت به این نتیجه رسیديِتولید شده از دریاچهمحصوالتآن با مواديِمقایسه
لجن و نمکایران، بسیار مشابه با خواصِيِارومیهيِدریاچهلجن و نمکیِطبی و درمانخواصِ
ژه فرانسه و انگلیس و خارجی به ویاست که کشورهايِ)اسراییل(اردنبحرالمیتيِدریاچه

شایانی برده يِایران بهرهکنند، ولی متاسفانه از این ظرفیتمیفراوانی از آن يِآلمان، استفاده
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علمی و این مبحثامهنوز نتوانستهساله چهارمستمرِهايِيگیرپیجانب با وجوداین.شودمین
. مقصود برسانممنزلِشور داشته باشد، به سرکبسیار مثبتی برايِتواند نتایجِیکه متحقیقاتی را

درمانی، آموزشی و پرداختن لجنکلینیکتحقیقاتی و ایجادیک فیلد و مرکزِتوانیم با ساختیم
توریسمجذبِبه این علم درچنین مرکزي، هم از لحاظعلم برايِدرمانی و ارزآوري و تولید

سرشاري را ارومیه، سوديِدریاچهیِطبو نمکاین لجن مفید باشیم وهم از صادراتکشور
امکانِ.کشورمان بکنیمعایدوجود ندارداکنونهمارومیه يِلجن و نمک از دریاچهبرداشت.

پوستی و مفصلی، از جمله هايِيبسیاري از بیمارارومیه در درمانِيِدریاچهلجن و نمک
هايِبسیاري از بیماريدرمانِ. یار مفید استموارد، بسو سایرِ»ویتلیکو«و»پسوریازیس«

بیماري يِروشیمیایی قطعی نبوده و تا حدودي از ادامه و پیشداروهايِپوستی، با مصرف
توان ارومیه، میيِدریاچهلجن و نمکیِطبشود، در حالی که با استفاده از خواصِمیجلوگیري

يِدریاچهنمک و لجنِیِدرمانهايِاز دیگر خاصیت. ها را داشتياین بیماریِقطعدرمانِانتظارِ
آسم و سینوزیت تنفسی مثلِهايِيبیمارآن در درمانِیِدرمانمفیدمیه می توان از اثراتارو

27».نام برد

آذربایجانِاستانِيِگردستی و گردشفرهنگی، صنایعِمیراثسازمانِرییسِيِبه گفته
گران از آب و گردشاکنونهمفراوانی است و یِدرمانخاصیته دارايِارومیيِدریاچه«:غربی
. شودها درمان میآنیِروماتیسم و پوستهايِيکنند و بدین وسیله بیماریآن استفاده ملجنِ
-میآن استفاده این دریاچه آمده و از لجنِتابستان به سواحلِفصلِمنطقه نیز در آغازِمردمِ
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رفعِپوشانند و برايِمیدریاچه اطرافهايِمنطقه خود را در ماسهمردمِ،در این فصل. کنند
این درمانی، لجنِلجنازسویی به منظورِ. گیرندیشن مروماتیسمی و جلدي، حمامِهايِيبیمار

موجود در از امالحِ. خوابندها در آفتاب میخود قرار داده و ساعتپوستمنطقه را بر سطحِ
این نمک در . شودمیاستخراج و به دیگر کشورها نیز صادر » وان«به نامِنمکیچهدریا

را در وانِتوانند آن میپوستی هستند قرار گرفته و هايِدرمانافرادي که در حالِرسِدست
16».خود استفاده کنندحمامِ

و بزرگکوچک بنادرِدریاچه از طریقِاطرافشهرهايِ:اجتماعیروابطيِتوسعه-3-3
آهنِهجا، با استفاده از رادریاچه و از آنیِشرقشمالِيِخانه در گوشهشرفدریاچه، با بندرِ

که به قفقاز و شوروي (جلفا-تبریزو راه آهنِ) اروپا متصل بودآهنِهکه به را(رازي-خانهشرف
از این راه به خارج از مسافرتیِآسان. اندارتباط داشتهاروپا و قفقاز ، با شهرهايِ)متصل بود

فرهنگها را میسر ساخته و سطحِفرهنگاروپایی، تبادلِکشور در گذشته، به ویژه به کشورهايِ
سازمانِپیش، اقدام به ایجادطوري که بیش از یک قرنِبه. منطقه را باال برده بودیِعموم

ها و صنعتفرهنگی، بر حرفهيِاین ارتباط، عالوه بر ارتقا. عالی در منطقه گردیده بودآموزشِ
يِشیشهساختیِفنشود، دانشِیدریاچه نیز اثرگذار بود، به طوري که گفته مکنارِشهرهايِ

که »گرخانهشیشه«جام، در محلی به نامِيِشیشهجام از ونیز به ارومیه منتقل شده و ساخت
عملی به صورتـشودنام خوانده میو هنوز هم به اینـقرار داشته»میدانیکومور«در کنارِ

.خود گرفت

ارومیه يِآب، دریاچهعمقِیِنسببودنِکمرغمِبه:مسافر و کاالارتباطات و حمل و نقلِ-3-4
دریاچه، یِساحلهايِرشهآبی، بینِيِنقلیهرانی مناسب بوده و از دیرباز با وسایلِیکشتبرايِ
مناسب يِ شوسههايِجادهواقع تا قبل از احداثدر. استرفتهگمیمسافر و کاال صورت حملِ
یِرانیتبریز، کشت–مراغه–میانهآهنِراهدریاچه و ساختنِتبریز و ارومیه از شمال و جنوبِبینِ

آذربایجان و حمل و نقل آبادترین مناطقِارتباطی میانِيِترین وسیلهارومیه مناسبيِدریاچه
خانه واقع در شرفبندرِرانی بینِیویژه کشتبه. کشور بوده استبا داخل و خارجِکااليِو مبادله

اقع در خانه وگلمانندرِشده و بمیآهن به تبریز و جلفا متصل دریاچه، که با راهشرقِشمالِ
ده جا به موصل و ترابوزان مرتبط بوآنشوسه به ارومیه و از يِدریاچه، که با جادهیِغربساحلِ

در منطقه نقشِگیزندهسطحِاقتصاد و ارتقايِداخلی و خارجی و اعتاليِاست، در تجارت
رانی در یکشتارتباطی، از اهمیتهايِجادهچه به تدریج با احداثاگر. کرده استمیبزرگی ایفا 

، 1330يِدر دهه. نمودندیمگیزندهاي از این طریق کار وچنان عدهدریاچه کاسته شد ولی هم
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بنادرِکاال و مسافر در بینِخانه مستقر بود و حملِارومیه در شرفيِدریاچهیِرانیکشتيِاداره
بدونِيِبادیِکشتفروند13موتوردار و کشِیدكیِدریاچه را با استفاده از شش فروند کشت

منظم ي دو بار به طورِاها هفتهیاین کشت. کردیشدند، اداره ممیش کشیده کموتور که با یدك
دیگر رفت و آمد منظم، بسته به نیاز، به بنادرِغیرِخانه و به طورِگلمانخانه وشرفبندرِبینِ

4.نمودندیم

ارومیهيِحمل ونقل در دریاچهآمارِ
گردـارومیهيِچهاحمل و نقل در دریدر موردـ 28از چند جدولآن رازیر که جدولِ

پیش از هايِساله در سالبیستيِیک دورهارومیه را در يِدریاچهدر و نقلحمل،امآورده
.دهدنشان می57انقالب

1355تا 1335هايِدر سال)رضائیه(يِ ارومیهمسافر و بار در دریاچهحمل و نقلِ

سال
باربریمسافربری

رفت و دفعاتِ 
رفت و آمدِ دفعاتِ مسافرتعدادِ كشتیآمدِ 

حمل شدهدامِ )تن(بارزنِ وكشتی
)رأس(

١٣٣۵٠٠٠١٩٠۶٢٠٠٠۴٢٢٠٣٢٠۶٣
١٣٣۶٠٠٠١٩٧٨۵٠٠٠١۶٣١٢۶۴٣۶
١٣٣٧٠٠٠١٧٧٣٢٠٠٠٨١٨٢٩٣٣۶
١)١(١٣٣٨١٠٢١٢٣٧١۶۴۵٨۴٢٣۵٨٨٨
١٣٣٩١۴٠١۶٩٠٠١۴٠٣۵١۵٣۶۶٨٩
١٣۴٠١١٨١۴۶۵٩١۶٠٢۴٩٨٣٣٠١٣
١٣۴١١٠٢١١٧٩٠٢٠٨٢۴۵٩٢۶٣۴٣
١٣۴٢١۴۶١١١٨١٢٢٠٢۵۵۵۴٨۴۵٠
١٣۴٣٢١٠١١٢١۶١٢٢١٣۴۵٣٣٩٠٣
١٣۴۴٢٠۴١٠٨٨٨٩٠۶٢٢٣٢۴۵٩
١٣۴۵٢١۶١١٧۵۴۵٢۴۵١٢١٨۴۴
١٣۴۶*٢٠۴١٠٨٨٨٩٠۶٢٢٣٢۴۵٩
١٣۴٧٩۴٢۶۴٢٨٣١٣۶٩٢۶١٢٩٢٠۴
١٣۴٨٨١۶۴٧٢٧١١٣۶١٠٢٨٢١۶۶۵
١٣۴٩٩۵٢۴۴٣٧٧١١٢٧٧٧١٢٧٩٧
١٣۵٠٨٨٨۴۶٢١٢١٢٠١۴۶٠۶٧٨٠
١٣۵١۵٢۴٢۶٧٠۴٣٧١١٨٢٢۵٢٢
١٣۵٢۵٢۴۵١۴٢٨۴٠١۵٣۵٨٢۵٨
١٣۵٣١١۶۴)٢(۵٢٩۶۵۴٢١۶٩٩٢٣۴۶
١٣۵۴٣٩٠۴٩۴٠٨۴٨١٨١۴٣٢۵١
١٣۵۵٠٠٠٣۶۵٨۵٠٠٠٢١۴۴٨٨٩٨
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.درج شده است36737تعداد،1338يِنامههمین رقم و در سال1339يِنامهدر سالـ 1
».ایرانیِدولتآهنِراههايِفعالیتآمارِ«يِساالنههايِنشریهـ مأخذ

هايِیکشتيِبرقراربه علت1353مسافري در سالِهايِکشتیرفت و برگشتتعدادافزایشِـ2
.تفریحی در تابستان بوده است

.رانییبنادر و کشتسازمانِـ ماخذ
ـــــــ

حمل و يِآمارباال درج گردیده است، از جدولِجدولِکه در1346سالِآمارِ: نگارندهتوضیحِ*
گرفته شده است اما در 1346تا 1335هايِرضاییه متعلق به ساليِمسافر و بار در دریاچهنقلِ

، آمار1350ِتا 1346هايِرضاییه متعلق به ساليِدریاچهمسافر و بارِحمل و نقلِجدولِ
:شوداست که در زیر آورده میظ گردیده لحا1346دیگري براي سال 

باربریمسافربریسال
رفت و آمدِ دفعاتِ ١٣۴۶

کشتی
تعدادِ 
مسافر

رفت و آمدِ دفعاتِ 
کشتی

باروزنِ 
)تن(

حمل شدهدامِ 
)راس(

۵٨۶٣٠٢٧٠٨٨١٧۵۴٢۵۴٧٠
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آنو دالیلِدریاچهآب و سطحِحجمِکاهشِ
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و آب میزانِنامساعدي قرار گرفته و دریاچه در شرایطسو، به این1370يِهدهيِاز نیمه
دریاچه يِعمده، بخش1390ِسالِتاکاهش یافته است، به طوري که شدتبهدریاچه سطحِ

يِزآبدارِتنها جانیِگزندهاي افزایش یافت و آب به طور بی سابقهيِید، شورخشک گرد
.که در ادامه بدان پرداخته خواهد شدنیز مختل گردید.. .گان و هدریاچه و پرند

:گذرمیانيِجاده-1
عبور از ارومیه و تبریز از طریقِهايِشهرستانارتباط میانِيِبرقراريِنخستین بار ایده

1346عمرانی در سالِچهارمِيِسپس در برنامه. شکل گرفت1326ارومیه، در سالِيِدریاچه
- ایدهموردعملی در، اقدام1358ِاما تا سالِ. اشاره قرار گرفتاي موردمنطقهطرحِیکعنوانِبه

. مزبور انجام نپذیرفتهايِها و طرح
از اطراف،هايِکوهآن از حصارِشدمیه و برونارویِارتباطهايِراهيِپذیرآسیبخطرِکاهشِ

اجتماعی و سیاسی در منطقه، ن با تحوالتزمااین طرح عنوان شده که هماجرايِهايِضرورت
آذربایجانِاستانِيِراه و ترابرکلِمدیرِموسی کالنتريتوسطاجرایی به خود غربی صورت
.گرفت
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به دستور1358ِاین پروژه در سالِیِابتدایکیلومتر از مسیر22ِيریزخاكعملیات
غربی آغاز شدساحلِيِریزبا سنگارومیه،يِدریاچهشرق و غربِاتصالِکالنتري و با هدف .

ي برايِتربیشبسیار راه و ترابري، امکاناتوزیرِموسی کالنتري به سمتپس از انتصابِ
.شرقی نیز آغاز شدریزي از ساحلِو سنگگذر بسیج شد میانساختبخشیدن به کارِسرعت

ترِو عمیقمیانیرد شدن به مناطقِریزي و واسنگعملیاتيِرواما به تدریج و با پیش
بینِیِارتباطيِدهانهشدنِحاصل از تنگآبِاجرایی و جریانِبستر و مشکالتیِسست؛دریاچه

خاكدو طرفکاهشِریز، باعثسرعتمیانساختاین در حالی . کار شدگذر و در نهایت توقف
11ارومیه بود که از سمتگذر ساخته شده یز سه کیلومتر از این میانتبرکیلومتر و از سمت

. میانی باقی مانده بودکیلومتر از بخش5/1ِبود و 
با توقفشدهریزيخاكدو سويِاتصالِریزي، فکرِخاكعملیاتگزینِيیک پل، جاتوسط

را ریز خاكکابلی، دو سويِيِفلز، یک پل1368ِبر همین اساس، در سالِ. ریزي شدخاكاتمامِ
رعایتعدمِبه دلیلِولی. کن شددریاچه ممخودروها از طریقِبه هم متصل کرد و عبور و مرورِ

دریاچه، این اتصال دیري یِاقلیموضعیتچنین در نظر نگرفتنِپل و همفنی در ساختاصولِ
پلِويِبالفاصله در دو س. یک توفان، درهم شکستبرداري، با وقوعِماه بهره4نپایید و پس از 
خودروها در دو بخش آغاز شد و عبورِتردد میانِشناور برايِيِاندازاسکله و راهیاد شده، ساخت

اصلی است، از يِماندهیباقدیگر که همان مسیرِخاکریزي شده و بخشِمسیرِاین محور از رويِ
. گرفتاتومبیل صورت میحملِشناورهايِطریقِ

ارومیه احداث شده بود، فکرِيِدریاچهروي1368ِکه در سالِاياولیهپس از تخریب پلِ
يِاولیهطرحِيِعملیات و تهیهبا آغاز1377ِپلی مقاوم وجود داشت که در سالِساختاحداث

یِاصلپلِيِمناقصهيِپل با برگزارساختاقدام در خصوص1379ِدر سالِ. پل، جدي شد
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برنده اعالم ،برترطرحِبه عنوانِ) صدرا(ایراندریاییِصنایعِشرکتگذر ادامه یافت و طرحِمیان
.گردید

و شرکت) کارفرما(راه و ترابريوزارتبه امضاي1381ِسالِماهشده در شهریوریادطرحِ
ماهدر شهریورکار تنفیذ و همان سال به پیمانبهمنِرسید و در اولِ) صدرا(ایراندریاییصنایعِ

یِاجرایو عملیاتشد شروعکارگاه تجهیزِطرح، عملیاتمطالعاتپس از تدوین1382ِلِسا
گذر در ابتدا شاملِاین میانساختيِاولیهقرارداد. آغاز گردید1382سال پروژه نیز در بهمنِ

شد انجام شده، چنین عنوان رو بود که با تحقیقاتهسواربرگشترفت و یک مسیرِیک مسیرِ
.منطقه نخواهد بودنیازهايِگويِجواب1400گذر در افقِمتر، این میان12که با عرضِ

-نامهطیِ)محمود احمدي نژاد(وقترییس جمهورِهایی که به عمل آمد، گیريپیدنبالِبه

یصِنیاز و تخصمورداعتبارِتامینِکشور، خواستارِيِبرنامه و بودجهسازمانِوقتاي به رییسِ
.پل شدبرداري از چهار خطتکمیل و بهرهآن برايِيِدرصد بودجه100

وقت يِریزمدیریت و برنامهسازمانِ، مخالفت1381این پروژه پس از سالِتاخیرِیکی از دالیلِ
اعتبارِتامینِيِنامهموافقتاصالحِمشکل1385ِسالِاین پل بود که تا شهریورِبانده شدنِبا پنج
29.نیاز باقی بودمورد
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تصویب سیاست. پروژه بوده استرو در اجرايِپیشِ، یکی از مشکالتمالیاعتباراتتامینِ
داخلی و گذارانِسرمایهمشارکتگذر، جلبِمیانتکمیلِيِبودجهتامینِقبلی برايِيِشده

کافی از شناختدیگر، عدمِهمِبسیار معاملِ. رو شدموفقیت روبهخارجی بود که در عمل با عدمِ
کیفیتآب و رسوباتترازِدریاچه، تغییراتدریاچه بود یِهیدرولیکی و ژئوتکنیکآب و شرایط

. دقیق نمودمطالعاتگذر را نیازمندمیانکه تکمیلِ

اقلیمیطرحِیِمعرف
خاص تشکیل شده که اتلجنی با ترکیبيِمتر از تودهبیش از چهلتا عمقِچهدریابسترِ

الزم براي بارگذاري استهايِمقاومتفاقد .

اجرایی
اجرایی در موردمعمولِهايِاستفاده از روشاقلیمی موجب گردید که امکانِهايِگیویژه

کار فاحشی بر اقتصادخاص که تاثیرِهايِارومیه ناممکن گردد و از شیوهيِدریاچهگذرِمیان
ها به کشها و یدكرا اعم از بارجيِ اجلهاستفاده در مرحموردشناورهايِ. شوددارد، استفاده 

لجنی و ناپایدارِبسترِ. شدندآزاد بایستی در محل ساخته میهايِراه نداشتن به آبدلیلِ
.مختلف را الزامی کردمتعدد، طویل و مورب با زوایايِهايِاستفاده از شمعروشِ،چهدریا

میانی را عریض و مرتفع ساخته که منجر يِها تا ارتفاع ده متر، دهانهرشناوبورِعیِبینپیش
دار شدنِشیبریزها موجبِمیانی و خاكيِدهانهارتفاعِتفاوت. به استفاده از آرك شده است

دریاچه، نشستی یِلجنقبلی بر بسترِيِانجام شده در مرحلهيِریزخاكبه دلیلِ. پل شده است
ریزها را با عمیق و خاكهايِتثبیت شده با شمعپلِرد که اتصالِو تدریجی وجود دادایمی

.مشکل مواجه نمود

کیفی
اي ضرورت یافت گستردهمطالعاتطرح،یِاقلیمی و اجرایخاصِهايِگیهدپیچیحلِبرايِ
.شور استفاده شدکهايِگاهخارجی و دانشمتعددهايِاین مطالعات از شرکتانجامِکه برايِ

طرحجزئیات
:دو پروژه تعریف گردیدکالنتري در قالبِطرحِ

:سه بخش استارومیه که شاملِيِدریاچهگذرِمیانيِپروژهـ1
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مسیرِمتر و5/9جداگانه هرکدام به عرضِرفت و برگشتاین پل با مسیرهايِ:اصلیپلِ-
این پل طولِ. استرو، طراحی و منظور شدهسوارهايِهپلمتر در وسط5آهن نیز به عرضِراه

پل به یِطولشیبِ. ستکیلومتر ا2ریز معادلِآن به خاكيِکنندهمتصلهايِکولهبا احتسابِ
يِدهانهآزاد در زیرِدرصد محدود شده و ارتفاع2/1ِآهن به راهعبورِعلتعبورِوسط، جهت

. متر خواهد بود10ریاچه حدوددترین وضعیتشناورها، در پرآب
.متر500یِتقریببه طولِ:گذرآبپلِ-
.ریزخاكيِسازحفاظت و بهاقداماتی جهتشاملِ: ریزخاك-
2-ارومیه-تبریزراه

.بینی شدقطعه پیش4آن در کیلومتر است که اجراي130ِمسیر در حدودکلِطولِ

:ارومیهيِدریاچهگذرِنمیاپلِيِپروژهکوتاه یِمعرف
-حطرمدیریت :شرکتایرانیانمدیریتیِخدمات)IREMCO(

AAS-JAKOBSENنروژ و NGIو ) دریایی ایرانصنایعِ(صدراشرکت: کارمانپی-

نواندیشانطرحِمشاورِو مهندسینIREMCOِدانمارك و COWIشرکت: مشاور-
متر1276: پلطولِ-
متر7/26: پلعرضِ-
آهنراهرفت و برگشت و یک باندباند2: باند-
متر12: یادرارتفاع از سطحِماکزیممِ-
نت30000ُ:پليِفلزکارهايِکلِجمعِ-
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پلساختبرخی مراحلِ
ریزهاخاكاجرايِ-1

ریاچه طرفدکنارِهايِهسیلیسی را از کومندبسیار ارزشهايِسنگجاده، احداثبرايِ
هایی که به این شکل سنگحجمِ. دریاچه ریختندارومیه تراش داده و پس از حمل، به درونِ

متر عرض دارد، در 7آب اي که رويِجادهدریاچه ریخته شد، بسیار زیاد است، فکر کنیددرونِ
آب ریخته شدند، به شکلِها درونِچون وقتی سنگمتر عرض دارد،20آب حدود زیرِ
که داخلِهاییشما سنگ: ژاپنی گفته بودیک شرکت. ذوزنقه در آمدندروطی ناقص و مقطعِمخ

سیلیسی، هايِاستفاده از سنگدلیلِ!! زنیمتان پل میریزید را به ما بدهید، ما برايدریاچه می
تنِریخدر اثرِ. آوردندآن دوام میها در مقابلِسنگبایست میآب بود که بیش از حديِشور

گذر، تا حدودمیانيِجادهدریاچه در دو سويِآبِدریاچه، ارتباطعظیمی سنگ درونِحجمِ
.دریاچه به هم خوردزیادي قطع گردید و اکوسیستمِ

شمع کوبی-2
کیسون [هااز قبل تعیین شده کیسونهايِمحلاز درونِ]عدد424به تعداد[هاشمع

ساخته تهیه پیشطورِخشک بههايِچهکه در حوضبتنیحجیمِيِهاعبارت است از صندوق
آن عبور کرده و به از ] شونددیگر قرارداده مییکدریا غرق و در کنارِگردند و سپس در آبِمی
شمعجنسِ. اندرسیدهچهدریاتهقطرِ. باشد و از ایتالیا وارد شده استمیزنگ ضدها از فوالد

متر ارتفاع 80میانگین ها متغیر ولی به طورِآنو ارتفاعِمتراستانتیس80ها حدودشمع
دیگر شمع16ِگوشه، و 4عمودي از شمع به صورت4شمع که 20داشتند که در هر کیسون 

انفجاري، در هايِجرثقیل و چکشها توسطشمع. انددرجه در دریاچه کوبیده شده45يِبا زاویه
در موقعِ: گفتمیپروژه یکی ازمهندسینِ. اندفتهو رفردریاچهزیرِخاكشمع کوبی، عملیات
و روزي بوداند، چون کار شبانهها خواب و استراحت نداشتهماهدریاچه،اطرافروستاهايِمردمِ

دریاچه، بر اثر يِکیلومتر30واقع تا شعاعِهاي انفجاري، روستاهايِچکشعالوه بر صدايِ
.لرزیدندها میکوبیشمع

3-هاپایهساخت
خالی را پر از بتن کرده و هايِکیسون، در سه مرحله داخلِشمع کوبیبعد از اتمامِ

آرماتورِپريِشبکه. داشتندمیپل نگه يِپایههايِقرار گرفتن ستونانتظار را برايِآرماتورهايِ
ها و با کنندهروانریزي از فوقِتنبساخته، در محل نصب شد که در موقعِپیشها به صورتپایه

از،منطقهیِآب و هوایتوجه به شرایطها استفاده افزودنیگیر و سایرِو کندگیر و تندیخضد
.شده است
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ارومیهيِدریاچهبحرانِگذر در بروزِمیاننقشِ
شود، میمحدود ن…کشاورزي وهايِچاهسالی و حفرِارومیه به خشکيِدریاچهمشکلِ

از جمله (برخی. بسیار مهمی داشته و داردموجود نقشِبحرانِگذر در بروزِمیانکه احداثبل
يِپروژهیِراه و ترابري که کارفرما و حاموزارتادعا ) ارومیه بوده استيِدریاچهپلِساخت

این در حالی . ددریاچه، ربطی به این پروژه نداربه وجود آمده در اکوسیستمِکنند بحرانِمی
شمالی و جنوبی تقسیم کرده و در نتیجه، وضعیترا به دو قسمتاست که این پل دریاچه

يِنتیجه. دریاچه را بر هم زده استیِنمکبستر و غلظتیِآبآن، از جمله جریاناتآبِیِطبیع
زیستیِحیطمدریاچه بوده که شرایطآبِآب و شورتر شدنِغلظتاین تغییرات، افزایشِ

ن به آزاري از نمک در جاي جايِاین دریاچه را مختل کرده و پهنهزیانِبومی و آبجانورانِ
30.وجود آورده است

ارومیهيِدریاچهگذرِمیانپلِيِاقتصادتوجیه
از)تبریز و ارومیه(استاندو مرکزِارومیه، تردد میانِيِدریاچهگذرِمیانپلِپیش از احداث

گرفت که با عبور یکیلومتر انجام م245سلماس به مسافتيِجادهدریاچه به نامِشمالِمسیرِ
بنا به . تر شده استهکیلومتر کوتا120این دو شهر به میزانِبینِيِارومیه فاصلهيِاز دریاچه
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نیرو، وزارتيِانرژيِکشور و ترازنامهو نقلِحملجامعِطرحِمطالعاتیک گزارش و بر اساسِ
منطقه، موجبِیِجغرافیایمنطقه، تاثیر دارد و با توجه به شرایطيِاقتصاديِگذر در توسعهمیان

-یرضایت کاربران مسفر و جلبِزمانِسوخت، کاهشِمصرفرسی، کاهشِدستیِایمنافزایشِ
31.شود

احداثيِانگیزهعنوانِرا بهتجاريمبادالتگذر بر بهبودمیانرژیم، تاثیرِمقاماتبرخی 
رژیمیِاجتماعر و امورِکاوزیرِسید محمد جهرمی،از جمله. اندنمودهعنوانگذرمیانيِجاده

سزایی هبتجاري نقشِمبادالتيِارومیه در توسعهيِدریاچهگذرِمیان«: گفت) 1387در سالِ(
يِزودبازدههايِگاهنببا ایجاد. دکنتر مینزدیکاروپاییکشور را به بازارهايِدارد و مرکزِ

قرار استفادهاین بازارها در داخل و خارج از کشور موردغربی، تولیداتنِدر آذربایجااقتصادي
تجاري است که باید مورد توجه مبادالتيِتوسعههايِها یکی از شاخصراهيِگیرد و توسعهمی

32».قرار گیرد

گذرمیاندر احداثاسی و امنیتیسیهايِانگیزه
ترین که شاید مهمتنها دخیل بود، بلامنیتی نیز نهجا، مسایلِ واقعیت این است که در این

سرعت و آسانیِگذر سببِيِ میانجاده. گذر نیز همین عامل بوده استعلت ساخت میان
کشور و داخلِی با مخالفانِچه در رویاروی-گردد و این امرغربی دریاچه میرسی به بخشِدست

سیاسی و مختلفهايِاست و مقامفراوانی داشته حکومت اهمیتبرايِ-چه در جنگ با عراق
گذر به نقشِ این عامل در ساخت میاندر ادامه.اندآن بودهساخت و اتمامِگیرِپی…مذهبی و

.پردازممی
احداثاي که به مزایايِگانههدیکی از بندهايِغربی، درآذربایجانِيِراه و ترابرکلِيِاداره

سیاسی و ثباتگذر در ایجاداین میانارومیه اختصاص داده است، به نقشِيِدریاچهگذرِمیان
:نمایداشاره میامنیتی چنین 

یسیاسی و امنیتثبات
هايِراهآن شهر،شیر در جنوبِتپه و عجبقرهارومیه و ایالنیِچی درشمالِقوشهايِگردنه

سال در سردبرفی سخت که در فصلِبارشِ. پذیر ساخته استبسیار آسیبارومیه رایِارتباط
این امر ذکر شده شود و با وقوعِهايِگردنهانسدادتواند موجبِمیاست،منطقه امري عادي

ل برطرف شده و راه گذر این مشکمیانبا احداث. گیردبست قرار میدر بنارومیه عمالشهرِ
33».امنیتی برخوردار خواهد شدنقاط از ثباتارومیه با سایرِیِارتباط
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مجلسگانِهنمایندتوسطگذر میانيِجادهساختیِامنیتهايِضرورتبیانِ 
در،)9/3/1360- 153يِجلسه(نخستيِمجلس در دورهيِنمایندهآباديدري نجف

گفت،1360سالِاولِيِکشور در چهارماهههايِهزینهانجامِيِاجازهيِالیحهپیرامونِبحث :
باغیهقرآقايِتفحصم جویا شد از جنابِبعد حسِ. ارومیه مطرح شديِدریاچهراهيِلهامس«

دانم کوه خراب بکنیم و بریزیم ارومیه که مطرح شد و نمیيِجادهيِلهاگرفتم که آقا مسسراغ
ها چیست؟ یا چه مقدار صحت دارد؟ اگر خودم رفته بودم و خواهد و اینپل میدریا و داخلِ
نظر بکنم ولی متاسفانه موفق نشده بودم که بروم وتخصص اظهارِتوانستم بدونِبودم میدیده
مختلف مسایلِ. دادیمداد، ما انجام میآقا اگر این کار را دولت هم انجام نمی: ایشان گفت. ببینم

تبریز به ارومیه را از جمله گفتند این راه. غیرهوالجیشی، غیرهسوقکردند، مسایلِرا مطرح 
500عادي برویميِبه ارومیه از تبریز اگربخواهیم با جادهکند در حالی که راهکیلومتر می120

این است و از خاکی آماده هم در آنجايِبعد گفت خدا ساخته است، تپه. کیلومتر است
34».ریزنددارند و میمیآهکی و غیره مرتب برهايِسنگ

آبادي دري نجفسخنانِدیگري که در يِ، نکته»الجیشیقسومسایلِ«افزون بر اشاره به 
بودم اگر خودم رفته بودم و دیده«: او استيِنماید، این قسمت از گفتهتوجه میجلبِ

موفق نشده بودم که بروم وولی متاسفانه نظر بکنم تخصص اظهارِتوانستم بدونِمی
مدعایی بوده و هست و با رواد و پسبیهايِچه آدمکشور در اختیارِامورِيِدارهببینید ا!!! »ببینم
کشور آمده است؟هایی، چه بر سرِن دیدگاهچنی

-سعیدياستیضاحِتقاضايِیِبررسبحث ويِدر جلسه) ارومیهيِنماینده(اهللا جعفريبیت

اي نقیصهتوجه استمطلبی که خیلی قابلِ«: ، گفت)1371در اسفند(راه و ترابريوزیرِکیا
.شودمشاهده میتعالی علیهشهید کالنتري رضوان اهللايِجادهاندازي و احداثاست که در راه

موسی کالنتري، چه وقت به شهادت رسیده از آن موقع تا حاال شما مالحظه بفرمایید که شهید
مهم و ملی، دو تا استانِدر حالی که از نظرِ.احداث استمطالعه ودر دستر دستاین جاده د
نظامی و انتظامیو از نظرِاقتصاديکند و از نظرِدیگر وصل میکشور را به همیِعمده و اصل

باشد که هنوز آن اهمیت میملی و قابلِمهم است و از هرنظر شما حساب بکنید یک طرحِ
فنا رفته، به صورتجا به بادها در اینقدرمخارج و هزینههجواب نداده و چو شایدکه باید طوري

ها آنهايِپارهن قسمت بسته شده و االن آهناینظامی رويِهايِپلو به صورتشناور هايِپل
تمامِبرغربی عالوهآذربایجانِاستانِهايِراه. شودارومیه مشاهده میيِدریاچهدرسواحلِ

به توجهمخصوصی دارند که عدمِیِامنیتيِمرکزي دارند، جنبههايِهایی که در استانمزیت
نظرِبر واستراتژیک ازمیانهايِقتی که جادهشود، یعنی وما میتلفاتی به نیروهايِها باعثاین
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انتظامی به آن مراکزِها وگاهرسانی به پاي، نیرورسانی و کمکنظامی و انتظامی موجود نیست
عنوانِمن به. بدهیميتربیششود که ما شهدايِکنند، باعث میمرزي را تامین میکه امنیت

کثیف، کیان و نوامیسِيِوابستهنقده که احزابِيِدر غائله: کنمنقده اشاره میيِنمونه به غائله
ارومیه به نقده يِه جادهوابستاحزابِکردند، توسطنقده را اعم از کرد و ترك تهدید میمردمِ

کیلومتر از آن 25ترین راه که و نزدیکارومیه نقده بودبري که بینِمیانبسته شد، تنها راه
ارومیه و سلحشورِبود که نیروهايِنقده به حیدرآباديِتر است، جادهدیگر، نزدیکيِجاده

يِهمیشه توطئهرسانند و برايِرا بامام از آن جاده توانستند خودشانحضرتپیروِجوانانِ
سندعنوانِخ بهسرکوب بکنند که در تاریها را چنانفاسد را دفن بکنند و اینيِمنحلهاحزابِ

35».وابسته، ثبت شده استهايِهگرومسلمان علیهافتخار به نیروهايِ

هشتاردیبدر(قبل از دستور در مجلسارومیه در نطقِيِنمایندهنصرت صمد زاده
آذربایجان دو استانِخاصی برايِاهمیتازارومیهيِدریاچهراهبزرگاتمامِ«: گفت) 1371

آهن از وسطراهدهد از طرفی چون خطسوم تقلیل میفعلی را تا یکيِاصلهاست و فبرخوردار
مسایلِخاطرِبهشودکشور محسوب میترین پروژه برايِبینی شده است حیاتیپیشراهبزرگ

36».پروژهامنیتی و اقتصادي بودنِ

گذريِ میانيِ ارومیه در ساخت جادهنقشِ امام جمعه
: گفت) 27/8/1387در (يِ ارومیهمحمود احمدي نژاد به هنگامِ افتتاحِ باند اولِ پلِ دریاچه

به . شداچه پر میکندند و با آن دریا میاین طرح، کوه زمبیل ریِزمانی در آغازِ عملیات اجرای«
فقیه يِ ولیِکارِ ارومیه و نمایندهيِ مرتجع و جنایتامام جمعه[حاج آقا حسنییاد داریم که 

در روزهايِ آغازِ اجرايِ این طرح، نخستینِ نمازِ جمعه را در کنارِ ] غربیدر استانِ آذربایجانِ
ها حمایت خود پارهداختنِ سنگمحلِ احداث این پل برگزار کرد و مردم در حرکتی نمادین، با ان

37».را از اجرايِ این طرح اعالم کردند

: ارومیهيِراه دریاچهبزرگتکمیلِاسالمی برايِشورايِمجلسِنمایندگانِيِگیرپی
يِجادهاحداثگیرِاسالمی، پیشورايِمجلسِمختلفهايِارومیه در دورهگانِهنماینداغلبِ

:زیر اشاره نمودافرادتوان به از آن جمله می. اندگذر بودهمیان
عرب خادم، محسنزادهجعفري، علیرضا غنیعلی کامیار، نصرت صمد زاده، بیت اهللا

و محمد ، جواد جهانگیرزاده، عابد فتاحی، شهربانو امانی انگنه، میرمحمود یگانلیباغی
38.عباسپور
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برنامه و بودجهزمانِهنگی با ساآهمگذر بدونِمیاناحداث:
در بحث، )1360در خرداد(شورايِ اسالمیمجلسِنخستيِدر دورهفرعلی اکبر معین

در مورد«: گفت1360سالِاولِيِکشور در چهارماهههايِهزینهانجامِيِاجازهيِالیحهپیرامونِ
گاهیک دستیاز بهریزي صحبتی کردم و توضیح دادم که ما خواه ناخواه، نبرنامهنقشِ
ایرادي که بر توانیم از آن فرار کنیم ویها داریم و نمرکايِهنگ کنندهآهمریزيِبرنامه

. زنندبرنامه پل میسازمانِاست که بر رويِهستند داشتم و دارم این ایرادمان در دولت برادران
مملکت يِرانی، اقتصادعماالن کارهايِ.کنندرا عمال در کارها حذف میبرنامهسازمانِ

نظر داشته باشد شروع به کار عوامل را مدکه سایرِاینبدونِهرکس در هرجاهنگ استآناهم
من یک موردي را که در همین خواهد پول میدارایی فقط و وزارتبرنامهکند و از سازمانِمی

ه کسی که انجام داده ازکاینخاطرِبرايِدوسالی که با حسن نیت هم این کار انجام شده
، این پروژه.سازمان برنامه به یک شکلی استمن است، ولی کنار گذاشتنِخودعزیزِبرادرانِ

این مطلب هم بنده ا است وارداجرارومیه االن در دستيِدریاچهاي است که بررويِهپروژ
- این بحث نمیت، واردت یا خوب نیساقتصادي خوب اسپروژه اساسا از نظرِشوم که ایننمی

يِکند که یک فاصلهآذربایجان وقتی که نگاه میاستانِراهمدیر کل1358ِاین را درسالِ. شوم
دریاچه برود کوهی هم تبریز به ارومیه را نزدیک بکند و از رويِتواند راهمیکوتاهی است که

ن دریاچه ریخت و راه را ما گوید خوب، این کوه را باید خراب کرد و در ایهست میاین طرف
نظرِمهم را که ازدو شهرِکه راهاینقدر اثر دارد به جهتهکیلومتر راه چ14کنیم که این کوتاه

مقداري بار دانید چهاقتصادي هم میولی از نظرِ) آن نشدهالبته مطالعات رويِ(اقتصادي هم
اگر بخواهد یم؟ قاعدتا این نوع پروژهکند چرا این کار را نکنبه هم نزدیک می،حمل می شود

ر قدهچرهیک آدمیکه به نظرِاینخواهد، یعنی به صرفریزي میهانجام بشود یک مدتی برنام
محیطاز نظرِ.بدهدقدر هم دانا باشد برسد، این را قاعدتا نباید انجامهچهم متخصص باشد و هر

جانبی که آثارِ. ریزدمیهایی که به دریاچهآبدخوخواهد، مطالعاتی از نظرِزیست مطالعاتی می
حاال فرض بفرمایید مطالعات اگر باید داشته باشد این مطالعات را باید انجام بدهید حداقلی هم

ماهه این 8-7مثال فرض کنید جال می کشد، یک سال طول می کشد اینهمه جا دو سال طو
دیگر کنند این پول اگر به کارِکار میاینه مصرفو بعد نگاه کنند پولی ک. کار را انجام بدهند

شود که انقالبی باعث میبه هرحال آن شورِمثال ریخته بشود مصلحت است یا به این کار؟ ولی
انقالب من در شورايِ. ارومیه بکشیميِدریاچهراهی، بر رويِگویند ما یک اتوبانی، بزرگمی

له مطرح شده بود دیدم تعدادي اموقعی که این مسآن. ودمبرنامه نبسازمانِالبته وزیرِ،بودم
آالتی که دارند این کار را شود، ماشیندارد انجام میرنگی و خیلی جالب از کارهایی کهعکسِ
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راه شدند، آن موقع راه چون بعدا ایشان وزیرِکالنتري وزیرِدهند برادرمان آقايِانجام می
من . دهیمبودند، ایشان دادند و گفتند داریم این کار را انجام میآذربایجاناستانِراهکلِمدیرِ

تواند زود تصمیمی بر روي این میعادي آدم نچون به هرحال به طورِسطحی کردم،یک سوالِ
گوید کند و میش همه را شیفته میااول. صحیح نیستبگیرد که ببیند این کارصحیح است یا

برداري هم موجود، وسایلِ خاك،جا موجودیعنی کوه در این،بیاین خوبهاصال کارِ. صحیح است
ریزیم و این راه را دریاچه میمتري در داخل10ِمتري یا 8-7یک آدمش هم موجود، خوب

فنی نداشته کسانی که اطالعِبرايِااول تردید حتاین در نظرِسازیم، بنابرمیکشیم و اتوبانیمی
فنی داشته باشد یک تردیدي پیش کسی که کمی اطالعاتبرايِ. آوردخصوصا پیش نمیباشند

کنید؟ جواب به این دریاچه را چه کار مییِراناید؟ شما االن کشتیهآن را مطالعه کردآید کهمی
. شودگذاریم که یک قایقی یا چیزي از آن ردمتر آن را باز می8-7انعی ندارد دادند که ممن

اي راکنار هآن نباشیم که چنین پروژی خواستیم بکنیم دنبالِرانی هم هر نوعحاال کشتی
.بگذاریم

در آن موقع صدر همبنیآقايِـصحبتمدیگري در جلسه مطرح بود که من ضمنِبعد بحث
يِ آورند جلومیضمن صحبتم گفتم بعضی از دوستان کوهی از مشکالت راـجلسه بودندرییسِ

درحالی . که بخواهد مشکل راحل کندشود در اینزده میوحشتهمان اولگذارند و آدم آدم می
شود جلو تر میسادهدانه آمد طرح بکند خیلیسیستماتیک و دانهکه اگر مسایل را به طورِ

کنند و را دارند میها چیست؟ کوهبنی صدر به من اعتراض کرد و گفت این حرفآقايِ. رفت
دریاچه است و بر رويِجاسنگی که در آنرا تشبیه به کوهمشکالت دریا، کوهریزند داخلِمی

مقصود . وار زد و رفتبولدوزرباید. در هرحال مالنقطی زیاد نباشید: شود، کرد و گفتریخته می
آمد البته اتوبان بود، اتوبان باید می.صدر هم وجود داشتبنیآقايِبرايِاکه این روحیه حتاین

روستایی و یک راهاهیک ر. شدبرنامه مطالعه میسازمانِهايِهبرنامبرنامه، جزوِدر سازمانِ
این بود که به حقچندمی نبود در یک جا، که اصال ساده بشود کشید و رفت،يِدرجهیِفرع

است یا صحیح نیست؟ شد که آیا اوال صحیحآمد، حق بود که مطالعاتی میبرنامه میسازمانِ
يِخواهند حل کنند؟ بعد ازمدتی سرو کلهت را به چه نحوي میاگر مشکالت دارد، مشکال

کنید، میجدادریاچه را از هممحیط زیست پیدا شد و گفت این که دارید دو طرفسازمانِ
دریاچه، آبی که به آن ریخته مییِشمالدرحالی که قسمتصد وسی میلیون نهشود، در حدود

زیاد دارد، و درحالی که قدر وسیع است و تبخیرِهچآن هممکعب در سال است و سطحِمترِ
هایی رودخانهاعظمِتر است و قسمتشود کوچکآن دریاچه که ایجاد مییِجنوبقسمتسطحِ

این . کندیایجاد مسطح داردشود از جنوب است، یک اختالفارومیه ریخته میيِکه به دریاچه
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يِ شمالی از دریاچهبعد از مدتی، قسمتی. تی داردکند چه مشکالسطحی که ایجاد میاختالف
که حساب کرده این که آن حدوديخاطرِزار، برايِهبایر و شوریِشود به یک اراضتبدیل می

دوآب خودش میانِرود پایین، و این طرف االنسانت دارد می60سانت یا 50بودند سالی مثال
طرف باال خواهد اینسانت آب40ِلیانه در حدوداین مرتب ساآبِبا اضافه شدنِ. باتالق است

دیگر این که ایراد. استاین یک مشکل و ایراد. این طرف زیادتر خواهد شدباتالقِرفت و مقدارِ
قبال اسمش (اندآن گذاشتهاسالمی رويِيِدریاچه است که نام جزیرهاي که در داخلِهآن جزیر

- زیست چه تاثیراتی میمحیطکه در آن هستند و از نظرِموجوداتی) شاهی بوده استيِجزیره

زیادي ازاین ایرادها، که ممکن است غیرِبه هرحال ما دیدیم و برخورد کردیم به مقدارِ. گذارد
را بتوانیم رد بکنیم ولی این نتیجه هاممکن است بعضی از آن. منطقی هم باشد، من کاري ندارم
طوري گفته شد کاري ندارد حاال که این.قبلی داشتيِمطالعهرا به ما می داد که نیاز به یک 

آید دایما برود آن طرف و یک پلِمیزیادي که این طرفکنیم آن میزان آبِاست کاري می
نیم کیلومتر باشد باید زده بشود که ش در حدودااول االن پلی که طولدر نظرِ. بزرگی بزنیم

،وقتی که حساب بکنیم منطقی باشدشاید آخرش. ف کنیماین آب را فعال این طرف و آن طر
درحالی ،اولویتحاال از نظرِ. بکنداقتصادي صرفشاید از نظرِ. کنمآن هیچ بحث نمیکه رويِ

ها متصل نیستند، صحیح است در بخشما اصالما راه ندارند، در حالی که دهاتکه روستاهايِ
سوال جا آن عالمتاولویت دارد یا نه؟ آنارومیه بزنیم؟ آیايِدریاچهکه این اتوبان را بر رويِ

به هرحال .که باید این را بررسی کنند،صحیح باشداقتصادي همولی شاید از نظرِ. ماندباقی می
- هراهايِهگادستیک مثال بود که االن تمامِعنوانِبهخاصی که من مثال آوردميِاین پروژه

این کار باشند که این کار احتماال هم ممکن شرقی درگیرِو آذربایجانِغربیآذربایجانِسازيِ
اولیه است، چون شاهدش بودم يِمطالعهفقط ایرادم به عدمِکاري ندارم من. است خوب باشد

خیلی عوامانه و سطحی این سوال را کردم، آن هم سوالِاي که وقتی که بنده سوالجلسهدر
8-7رانی؟ به من گفتند کشتیچه خواهد شد از نظرِاین دو طرفکردم نه از روي تخصص، که 

ایم به این هاالن نیم کیلومتر پل باشد، االن که رسیدمتر باید8-7این رويِ. گذاریممتر باز می
ها بهربفرمایید وقتی که کازمانی، االن مالحظهموقفصورتموضعی پیش برود، به صورت

٣٩».بشودمجرد در هرجا تصمیم گرفته

ارومیه يِدریاچهخشکیدنِترین دلیلِگذر، مهممیانيِجاده
گذري که میانيِجاده«: گفت) 1390در شهریورِ(زیستمحیط، کارشناسِدکتر دهزاد

دریاچه آبِشدنِقسمت و ساکن 2دریاچه به تقسیمِارومیه احداث شده باعثيِدر دریاچه
. شودرا باعث میآن سریعِآب جلوگیري کرده و تبخیرِگردشِگذر از این میان. شده است
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گذر در گردشِگفت میانمیایشان : گفتغربیآذربایجانِدارِاستانهايِوي با اشاره به صحبت
تبخیر و درنتیجه باعثآب باعثگردشِکه عدمِآب نه، درحالی آب تاثیر داشته اما در کاهشِ

آبِدرصد در کاهش10ِاقلیمی تنها دهد که تغییراتیقات نشان میتحق. شودآب میکاهشِ
ارومیه يِدریاچهیِآبکمکشاورزي دومین دلیلِمنطقه برايِاستفاده از آبِ. دریاچه موثر است

دکتر دهزاد با .آیندیآبی به شمار مکمدیگرِسدها عواملِاقلیمی و ایجادتغییرات. است
11حدود: ارومیه یادآورشديِدریاچهیِآبمکعب نیازِمیلیارد متر3/1ِمِرقواقعی خواندنِغیرِ

مستند اعالم شد تخمینی و غیرِصورتسال پیش تحقیقی صورت گرفت که در این تحقیق به
. خواهدقدر آب میهامون اینکه تاالبِارومیه این میزان است، در حالی يِدریاچهیِآبنیازِ

ان تاکنون هیچ تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته و مسئوالن مدام به این متاسفانه از آن زم
40».کنندغیر مستند تکیه میآمارِ

معلّقمواداکنشِوپروپیرامونیمرزِنوساناتيِلهابه مسکه -علمیيِدر یک مقاله
-میاناحداثیِمنفتاثیرِيِگران در بارهپژوهشهايِبه یافته-پرداخته استارومیهيِدریاچهدر

تصاویرِازبا استفاده)2002(خدائیپناهوعلوي«:استبر دریاچه نیز اشاره گردیدهگذر 
و کردهمطالعهراارومیهيِدریاچهآبِيِشورورسوبغلظتمیزانTMِيِسنجندهايِماهواره

جریانِبراثراتیارومیهيِدریاچهرويِدرارومیهوتبریزشهرِدوبینِگذرِمیانکهدادندنشان
با) 1991(صدیقیانوبرزگر.استداشتهگذرمیانيِکنارهدرگذاريرسوبمیزانِوآب

برراهبزرگاحداثثرِکه ادادندنشانSPOTو MSSلندستيِاماهوارههايِدادهازاستفاده
که.استشدهجنوبیوشمالیيِهنیمدرگذاريرسوبمیزانِدرتغییراتیباعثدریاچهيِمیانه
) 2000(تاریخی. شدخواهددریاچهیِمحیطزیستتعادلِوضعیتدرتغییراتیبهمنجرامراین

يِدریاچهيِمیانهبرراهبزرگاحداثکهدادنشانSPOTو TMلندستتصاویرِازاستفادهبا
41».استکردهایجاده دریاچآبِدررسوبیموادتمرکزِووضعیتدرراارومیه تغییراتی

ارومیهيِورودي به دریاچهآبِحجمِکاهشِ-2
ارومیهيِدریاچهسدها در بحرانِقشِن

ملی و امنیتکمیسیونِارومیه و عضوِيِنمایندهزادهگیرجواد جهاناي که با حضورِجلسهدر 
محکارشناسِکهرماسماعیلِ، دکتردر مجلسخارجی سیاستدالور نجفیزیست،یط

ها در تاالبکارشناسِباقرزاده کریمی وزیستمحیطسازمانِیِطبیعمنابعِسابقِمعاونِ
ارومیه بحث يِدریاچهمشکالتبرگزار شد، در مورد) 1390شهریورِدر (زیستمحیطسازمانِ
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سدها در بروزِه نقشِاشاره بها در این جلسه، ضمنِی از گفتهمروري بر بخش. و بررسی گردید
نیز زیست رامحیطحفاظتسازمانِگانِهنماینددریاچه، موضعِبه وجود آمده برايِمشکلِ

دریاچه عمده یِکنونیتوضعطبیعی را در بروزِعواملِنمایند نقشِدهد که تالش مینشان می
سازي، م دادیم پلجاکارشناسی انجا که ما تحقیق و کارِتا آن: دالورنجفی«: جلوه دهند

70شود و خشکی محسوب میعاملِصددر30ارومیه تنها يِسازي در دریاچهسازي و جادهسد
باران یِکافبارشِطبیعی مانند تبخیر نسبت داد و البته عدمِتوان به عواملِی را میمابقصددر
وضعیت را داشتیم و هم همین 2000تا سال1980ِمن به یاد دارم که در سالِ. هضاین حودر

کارشناسان بخواهند هشداراآن که حتتر ازخیلی زودواقعپایین آمده بود دردریاچه آبِسطحِ
.دهند
طبیعی را عاملِدرصد70انسانی و عاملِصددر30آقاي دکتر کهرم آیا شما این رقمِـسوال

؟قبول دارید
هايِارومیه را با دستيِحاضر بتوان دریاچهکه اگر در حالِمن معتقد هستم :اسماعیل کهرم

خطا شده دریاچه مرتکبِاز بین رفتنِانسان نجات داد،  پس حتما این انسان است که برايِ
.است

حفاظت خود هستیم و سازمانِیِکارشناستحقیقات و کارِچنان ما بر سرِهم:باقرزاده کریمی
در33ی تنها انسانزیست معتقد است که عواملِاز محیطارومیه يِدریاچهیِخشکدالیلِصد

لومتریک150يبا فاصله)سمت چپ(وانياچهیدرو) راستسمت(هیارومياچهیدر
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نامه همما در تفا. طبیعی استآسمانی و عواملِنزوالتکاهشِدیگر به دلیلِصددر67است و 
حفاظت از محیطکارشناسی که فقط مختص به سازمانِایم نه کارِکارشناسی انجام دادهکارِ

له اتفاقِااین مسبر سرِدیگر هايِگاهدر دستاحتذیربطکارشناسانِيِهکه همزیست باشد بل
این اعداد اما من معتقد هستم رويِ. خود باقی استاند و هنوز هم این نظریه به قوتنظر داشته

آب از من به انتقالِگشا نخواهد بوداین اعداد راهاست، خیلی توقف کردن رويِتربهتوقف نکنیم 
است و اکوسیستم هم سیرِکارراهترین مناسبکارراهبنده این نظرِعتقد هستم و بهها مرودخانه

ش ریزآبيِهضحومتر متوسطمیلی300ارومیه يِدریاچه. طبیعی خود را طی خواهد کرد
فتد خب این باالنس اگر اتفاق نیا! متر تبخیر دارد]میلی[1200گی دارد و بااليِههست و بارند
. اي بدان وارد نشود طبیعتا آب پایین خواهد آمدپس اگر رودخانه. یمشومشکل میطبیعتا دچارِ

دریاچه پایین آمده استمتر آبِسانتی7اتفاقی که االن افتاده و با آن مواجه هستیم، که حدود .
ش، نه به بارانِادستباالهايِخانهته است و رودخیزش وابسآبيِهضاین دریاچه به حو

ارومیه يِمن دریاچهدکترايِکنم که تزِبارد و من به شما عرض میمیآنستقیمی که بررويِم
جا از باید اظهار کنم که ما آن. ارومیه هستميِدریاچهيِلهامسگیرِاز شغل من پیاست و فرايِ

3من . ی بوده استکافباران به حدسالی نداریم و بارشِخشکپیش تا کنون مشکلِسال3ِ
سالی خشکگویند به دلیلِکه میاین . جا آب استهمه. جا بازدید کردمهفته پیش از آن

.این دریاچه نیستشدنِخشکارومیه خشک شده است تنها دلیلِيِدریاچه
ها تغییر کرده وزن. طبیعی تغییر کرده باشدعاملِدرصد67پس باید آن عدد:دالورنجفی

.باید بازنگري بشود. رسیده باشدحاضر به پنجاه پنجاه هم است و شاید در حالِ
.نه مشاهداتحاضر نه آمار چنین چیزي را نشان می دهد وواقع درحالِدر:باقرزاده کریمی

ارومیه که يِیاچهتوان این موضوع را نادیده انگاشت، این که درباز هم نمی:اسماعیل کهرم
زارِسرخ در بیاید و شورهر به رنگحاضایران بود در حالِيِانگشتررنگايفیروزهروزي نگینِ

ارومیه آبی شور داشت يِدریاچه. اي بدان عظمت باشددریاچهو عمرِقدمتنمک تنها حاصلِ
.انگیز استبرزند و این تاسفآن به تلخی میحاضر آبِاما در حالِ

کشاورزي هايِینباغات و زماین بخش را صرفیِآبها و منابعِرودخانهما آبِ:باقرزاده کریمی
در بسیاري . شودباغات استفاده نمیز محصوالتچیند و اآن را نمیکنیم که کسی محصولِمی

-ها میدرختها رويِها سیبمحصوالت تا هفتهبرداشتاز مواقع مالحظه شده است در فصلِ

.مانند
آب از تقالِید از اناین مشکل باحلِکه شما معتقد هستید که برايِبا آن:جواد جهانگیرزاده

.بسیاري مواجه هستیمهايِها بهره جست، اما با مخالفترودخانه
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شورايِمردم در مجلسِگانِهنماینديِاردبیل گفته که دغدغهمردمِيِنماینده:دالورنجفی
آب از سدقبول است اما باید قبول کرد که انتقالِارومیه قابلِيِدریاچهموضوعِاسالمی برايِ

اردبیل در مردمِارومیه به صالح نیست و متاسفانه به حق و حقوقِيِارس و عمارت به دریاچه
خطر برايِاارومیه از بین برود حتيِدر حالی که دریاچه. شرب اشاره کرده استکشاورزي و آبِ

این سالی رويِچون خشک. ایشان هم دور از ذهن نخواهد بوداردبیل و کشاورزيِاستانِمردمِ
.خطه هم تاثیر خواهد داشت

. آبی داشته باشیم بازهم متضرر هستیمقدر هم منابعِچهما در این میان هر:قرزاده کریمیبا
نیرو من از وزارت. آب مواجه هستیمداري بیش ازحد با مصرفکشاورزي و باغچرا که در بخشِ

آن اقدام احقاقِیده است، برايِآبی رسمنابعِتخصیص1/3ِاستدعا دارم حاال که خود به عدد
.نماید
ارومیه را از مرگ نجات داد يِآن دریاچهيِحلی که بتوان بدان تکیه کرد و بر پایهراهـسوال

؟آن بر جامعه بگذارد چیستیِسالخشکاین دریاچه و تواند مرگو تاثیراتی که می؟ چیست
تخصیص1/3ِباید بخواهیم که این . تی هستیمي عملیاکارراهه دنبالِما ب: جواد جهانگیرزاده

سال که بخشِدومِماه6ماه اتفاق بیافتد یعنی از مهر تا فروردین یعنی 6آبی در منابعِ
-تبریز صرف میرود فقط برايِهزرینهاست که آبِببینید سال. کشاورزي هم دچار آسیب نشود

هاست که برايِاین آب سال. چنین بوداینشرب، که اي کاش کشاورزي و آبِاما نه برايِ. شود
ارومیه يِدریاچهیِانسانی را در خشکرسد نباید عواملِمیبه نظر. شودتبریز مصرف میگاهنیرو

33آن ها بیش ازپس ما انسان. زیادي هم در این فاجعه دارندنادیده گرفت که اتفاقا سهمِ
.هستیمفرمایید مقصرصد که شما میدر

[!].زمین باالرفته است و بارش کم شده استدمايِ: ه کریمیباقرزاد
سازمانِفرمایید، با لندرورِهایی که شما میدر باراندوز، من در همان سال:اسماعیل کهرم

آن دوره بر رويِیِآب و هوایشما تاثیرِ. ما را بردجا آمدم و باران ماشینِزیست به آنمحیط
ارومیه يِبه دریاچه1352من از سالِ. انید با حال مقایسه کنیدتوا نمیارومیه ريِدریاچه

ها المینگوفيِگذارقهحلتهران تا ارومیه را برايِزیادي پیدا کردم و سالی چند بارمسیرِيِعالقه
دیگر در گانِههزار پلیکان و پرند20هزار فالمینگو، 40ما در آن سال آمارِطبقِ. کردمطی می

متر 2ها، تا گذاري کرده بودند در تاکستاننهکردند و المیگیزندهآن اطرافاین دریاچه و
سالمتيِارومیه، نشانهيِنوع پرنده در دریاچه4یِگزندهرسیدیم و حضور و زمین به آب میزیرِ

شورگز دراین منطقه هستیم که یعنی مرگ گیاهپدید آمدنِاما االن شاهد. این دریاچه بود
ان زیاد، اي نه چندوان در ترکیه با فاصلهيِکه دریاچهگونه است هچ. ارومیهيِدریاچهبرايِ
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-کردهویز آآسمانی را دستنزوالتچنان کاهشِاي باقی مانده است؟ اما ما همگونه فیروزههمان

ارومیه يِی به دریاچهدایميِرودخانه15مان دیده نشود؟ پیش از این ایم تا بسیاري از خطاهاي
حاضر با در حالِ. اندها ساختهاین رودخانهبر رويِسد 36کنون حدودشد که تاسرازیر می

ها مواجه هستیمدخانهاین رودر رويِسد 70ساخت.
مان زیستها را خراب کنیم و محیطگونه سدهکنند که چکا کتاب چاپ میدر حالی که در آمری

سد مانع از 88کلی طورِبه. کنیممان افتخار میسدهايبه ساختچنان را نجات دهیم ما هم
آب به این دریاچه شدندورود .مخرب و منفی بررويِسدها اثراتاع میزیست و اجتممحیط-

محلی مرکزي و مقاماتاند دولتمحیطی در امریکا توانستههی زیستحاضر گرودر حالِ. گذارند
ه ما گونهچ. دارندمریکا براهايِرودخانهرويِو بزرگ را از کوچکسد430را متقاعد نمایند که 

ر سدي ساخته نشده میالدي دیگ70يِمریکا از دههاشنوند که در ما نمیبینیم و مهندسانِنمی
خود يِاولیهحل به این موضوع بیاندیشیم که اکوسیستم را به حالِراهعنوانِبیاییم به. است

اي حضور داشتم که من در جلسه. زیادي کردیمما اشتباهات. گام باشدبرگردانیم و این اولین
. یکی از کارشناسان عنوان کرد سد هیچ تاثیري بر این بحران نگذاشته است و نخواهد گذاشت

بعد از جلسه من متوجه شدم این فرد خود کارمندخواهم بگویم که کمی می. نیرو استوزارت
اکومنصف باشیم و به نجاتکه خود و یا مان بیاندیشیم نه آنزیستسیستم و محیط

.وارده مبرا نماییممان را از یک اتهامِخانهوزارت
که آقایان نجفی و کریمی را مبنی بر اینيِدکتر کهرم با این حساب شما نظریهآقايِـسوال

پذیرید؟ست را نمیسالی دریاچه شده اخشکعاملی مانند تبخیر باعث
زنیم که یعظیم حرف ميِانتها، از یک دریاچهبیببینید ما داریم از یک نعمت:ل کهرماسماعی

درصد، 100این دریاچه از . اکنون چنین مشکلی نداشتیمشد یقینا همخود رها میاگر به حالِ
اگر . زنیمعظیم حرف میما از یک مخزنِ. درصد آن باالست36در صد آن پایین است و 64

رفت؟ کرد چرا باید از بین میمیکرد که سابقا دریافتآبی را دریافت میهمان میزانِخزن این م
نیرو با این چرا وزارت. انسانیهايِها گرفتیم، ما عاملسدآب را ما با ساختریزشِجلويِ
تري شهید کالنيِجادهی از احداثاندازد و بحران را ناشراه میوزارتا اتهام را به گردنِهحرف

باران، در انتها هم در گزارشِبارشِدار و بعد عدمِیناپايِگوید کشاورزداند و بعد هم میمی
.کندوان میسد عنصد را ساختدر27خود

؟خود اعالم کرده استیِرسماین موضوع را در گزارشِ:جواد جهانگیرزاده
باران ید نمازِکنند که بامینجفی که اظهاراتفاقا به آقايِخواهم من می.بله:اسماعیل کهرم

ها تخریبِکه بیاییم در برنامهباران است بگویم بارشِکاهشِها به گردنِتقصیريِخواند و همه
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. آن اطمینان داشته باشیميِتوانیم به نتیجههم هست و ما میترها را قرار دهیم که عملیاتیسد
يِدریاچهيِبهآحق؟کنداشتهیم که درسخوامیایم بعد از خداایم خراب کردهخودمان آمده

شد و مکعب آب به دریاچه ریزش مید مترِمیلیار7. نیرو پرداخت کندارومیه را باید وزارت
مکعب از میلیارد متر5/0ِها بوده است، از رودخانه5/5. این ریزش را گرفتنیرو جلويِوزارت
این با . گیر خیلی بزرگ استآبيِهضا که حوآسمانی، چرها و یک میلیارد از نزوالتچشمه

ابرها سوال جهانگیرزاده که از بارورکردنِخواهم دو پاسخ بدهم، یکی به شما آقايِآمار می
آب به ریزشِمیلیارد5/5ما از آن واقع سدهايِدر. دوستاننیرو ودیگرِکردید و دیگر به وزارت
باران ابرها و یا بارشِسزایی که، بارورکردنِو بهعمده اند یعنی بخشِدریاچه جلوگیري کرده

کشاورزي پاسخ بدهد، چرا جهادوزارت. آن را جبران نمایدمکعبِمیلیارد متر1ِتواند تنها می
شهید کالنتري هم گردشِيِکشاورزي و از دریاچه آب کشیدند؟ جادهقدر چاه زدند برايِاین

. اختالل کرده استزد را دچارِساعت در دریاچه دور میيِهاعقربهآب و هوا که مانندجریانِ
وجودگویند از اي هم میضمن عدهدر. بوده و هستگذار خود بسیار تاثیراین جاده هم در حد

شود و یک مغان مختل میدشتيِدام هم کشاورزارس آب به دریاچه بریزیم که با این اق
ها هم رابشوم که بارور کردنِیادآور میمن بازهم.ریمبرا نیز از بین میدیگریِطبیعجریانِ

تربهسدها را هستیم و من راهاي عظیم مواجهکه ما با گسترهآن ساز باشد برايِتواند چارهینم
42».دانممی

آبيِشهرمصارفتاثیرِ-3
در خصوصِ،)1390در مرداد(اسالمیشورايِارومیه در مجلسِيِنمایندهپورنادر قاضی

مکعب حاضر در هر ثانیه دو مترِدر حالِ: گفتارومیهيِورودي به دریاچههايِآبکاهشِدلیلِ
انتقالِطرحِاجرايِوي از عدمِ. یابدتبریز اختصاص میشربِرومیه به آبِايِدریاچهسهمِآبِ

آب از انتقالِطرحِجرايِادر صورت: داد و گفتارومیه خبريِارس به دریاچهيِآب از رودخانه
- تامین می] شرقیآذربایجانِ[تبریزشهرهايِشربِارومیه نیز، آبِيِارس به دریاچهيِرودخانه

ارومیه از يِدریاچهآبِکنم سهمِنهاد میپیش. شودارومیه سرازیر نمیيِآب به دریاچهشود و
تبریز اختصاص داده شده شهرِشربِآبِدوآب نیز که هم اکنون بهنرود در میايِ زرینهرودخانه

صاص رود اختيِ زرینهارومیه از رودخانهيِدریاچهآبِاگر سهمِ. ارومیه سرازیر شوديِبه دریاچه
هايِشهريِبهآتواند حقهم می] شرقیجانِآذربای[تبریزآید،داده شود، مشکلی به وجود نمی

به وجود آمده یِبحراندهیم با توجه به شرایطزه نمیاجا. ارس تامین کنديِخود را از رودخانه
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شرقی رود به آذربایجانِآب از زرینهانتقالِدومِکانالِاجرايِارومیه، عملیاتيِبراي دریاچه
.اجرایی شود

از آب انتقالِدومِخطیِاجرایکه عملیاتبیان گردید قاضی پور در حالی هايِهگفت
يِبه گفتهآغاز شده و1389شاهین فوالد بناب از سالِيِر منطقهرود به تبریز دزرینه

پنج سال، سه این طرح درمدتاجرايِشرقی برايِآذربایجانِيِامنطقهآبِشرکتمدیرعاملِ
187ین خط ايِگذارلولهعملیاتبینی شده است و طولِمیلیارد ریال اعتبار پیش600ر و هزا

آبِدرصد60تبریز،ارس به دشتآبِانتقالِطرحِبرداري از آن به همراههکیلومتر است و با بهر
انتقالِدومِخطظرفیت. صنعتی مسیر تامین خواهد شدتبریز و واحدهايِمورد نیازِیِآشامیدن

ارومیه يِدریاچهاز آبِدرصد 48رود زرینه. مکعب درثانیه اعالم شده استآب به تبریز پنج مترِ
شرقی آذربایجانِيِشهرهاشربِآبِاین رودخانه برايِکرد ولی امروز بخشی از آبِامین میرا ت

43.شوداختصاص داده می

تاثیرِردارومیهيِدریاچهشهري در بحرانِمصارف
آذربایجانِزیستمحیطحفاظتکلِمدیرِبیوك رئیسینادر قاضی پور، هايِدر پاسخ به گفته

شرب و مصارفآبِسهمِ«: کارشناسی دانست و گفتظرهایی از این دست را غیرِشرقی، اظهارن
برابرِ. از یک درصد استترکمارومیه يِدریاچهریزِآبيِحوضهیِآبتبریز از منابعِيِشهر

هايِارومیه در بخشيِدریاچهریزآبيِحوضهیِآباستفاده از منابعِموردرسمی آبِآمارهايِ
تبریز شربِو سه درصد است که بخشی از آبِزي، صنعت و شهري به ترتیب نود، هفتکشاور

پذیرد که این میزان در مقایسه با مصارفاستان صورت میبه مرکزِرود زرینهآبِانتقالِاز طریقِ
رود بهانتقالی از زرینهآبِکلِمیزانِ. اثر استمحسوس و بیکشاورزي غیرِبخشِبسیار بااليِ

مکعب در ثانیه اعالم نمودهو مترِآن را دموضوع که میزانِمنتقدانِتبریز با استناد به اظهارات -

يِساالنهیِآبشود که در مقایسه با نیازِمکعب در سال مین مترِمیلیو70تا 60اند، بینِ
محیطحفاظتسازمانِتالشِ. شوداز دو درصد را شامل میترکمرقمی ارومیه، يِدریاچه

يِدریاچهحفاظت از تاالبِیِالمللبینطرحِزیست در مطالعاتیِشناسایارومیه در جهت
هايِمجاز و برداشتغیرِمصارفهايِبخشبرداريِآب در بهرهمنابعِغیرقانونی و هدر رفت

عب از منابعِمکبوده است که ساالنه بیش از دو میلیارد مترِریزآبيِحوضهیِآبمختلف از منابعِ
ریزآبيِحوضهیِآبمنابعِمیزانِ. شودامل میارومیه را شيِدریاچهریزآبيِحوضهیِآب

مدیریتیِاجرایستاديِمصوبهبرابرِ. مکعب استهفت میلیارد مترِارومیه حدوديِدریاچه
مکعب بایستی موردمترِمیلیارد3/7ه ضحویِآبمنابعِارومیه، از کلِيِدریاچهخیزِآبيِحوضه
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دریاچه بِآحقمکعب نیز به عنوانِمیلیارد متر3/1ِمختلف قرار گرفته وبرداري و مصارفبهره
بخشِمصارفجوار به همراههمهايِاستانمختلفشهرهايِشربِدد که آبِسازي گررها

44».بینی شده استکشاورزي و صنعت در آن پیش

دریاچهمراتع در باالدستها وجنگلتخریبِـ4
ارومیه را تخریبِيِدریاچهزیستِمحیطتخریبِدیگرِزیست، عاملِمحیطیک کارشناسِ

دقت موردنهاد نموده است که موضوع بهدست دریاچه دانسته و پیشها و مراتع در باالجنگل
45.خود را بازیابديِدریاچه پایدارکارشناسی، تالش شود تا هايِاقدامررسی قرار گیرد و با انجامِب

آب و خاك يِهزمدیریت در حوسوء
چهارم و پنجم هر دو به يِسالهپنجيِبرنامه، قانونِ)1390شهریورِدر (بنا به گزارشی

اند و از دولت خواستند خطر توصیف کردهو در معرضِارومیه را بحرانیيِصراحت دریاچه
منحصر به بومِاین زیستنجاتالزم را برايِيِبودجهبحرانِحلِ، برايِقانونیيِمصوبهاساسِبر

يِبرنامهایران منظور کند، اما با پایانِفرديِیک سالهچهارم و تمدیدهايِماهآن و گذشت
استثنایی يِاین دریاچهمشکلِحلِچندانی برايِپنجم، هنوز کارِيِساله5يِمتمادي از برنامه

.ورت نگرفته استص
که هاییطرحيِهمه: گویدزیست میمحیطسازمانِ، مشاورِیزاده کریممسعود باقر

بخش خواهند بود که بتوانیم اند در صورتی اثرارومیه دادهيِدریاچهیِبخشنجاتکنون برايِتا
یم وگرنه آب و خاك، یاري کنکشاورزي در مدیریتوزارتیِکفایتبیمشکلِدولت را در حلِ

و طرحخود باقیمشکل باز هم به قوتمسکن عمل خواهند کردها به صورت .
آب ارومیه و انتقالِيِدریاچهنجاتطرحِکنار گذاشتنِمجلس برايِوي با انتقاد از تصمیمِ

ارومیه به چه درديِدریاچهشورِگوید آبِاي میوقتی نماینده: بوم گفتارس به این زیستاز 
گذاري، از قانونترین مرجعِمهماین است که پارلمان به عنوانِيِدهندهنشانخورد؟ردم میم

زیستدركکافی نداردکشور اطالعِغربِشمالِاکوسیستمِاین دریاچه برايِمحیطی و اهمیت.
نویه مردم در اشداشت،الزم را میيِریزبرنامهآب و خاكمنابعِکشاورزي برايِاگر وزارت

يِملی استفادهنعمت و ثروتعنوانِکردند و از آب بهخود رها نمیتابستانی را به حالِهايِسیب
به این روز -زمینی و سطحیزیرهايِآبدادنِهدررغمِبه- مايِکردند و کشاورزبهینه می

ها سدرا پشتها کنند؟ آبکشاورزي چه کار میوزارتمعلوم نیست مسئوالن در کاخِ. افتادنمی
کشاورزان و نیز مشکالتحلِدهیم، در حالی که برايِایم و با تبخیر از دست میته کردهانباش

چرا مثال سد. بخش باشدتواند حیاتارومیه این آب میيِدریاچهيِحاشیههايِتاالب



يِ ارومیهدریاچه

78 | U r m i y a  L a k e

داشته باشد و روزآمد مشکليِبردارما در بهرهيِرود باید پر از آب باشد ولی کشاورزیمینهس
ارومیه جلوگیري کنیم؟يِدریاچهشدنِعلمی از قربانیچرا نتوانیم با مدیریت

مکعب میلیارد متر3ِمنطقه بیش ازیِسطحهايِارومیه را از آبيِدریاچهو سهمِنیروزارت
يِدهد و همهارومیه نمیيِکشاورزي این آب را به دریاچهدر سال تصویب کرده اما وزارت

کشاورزي و منابعِفعلی به علمی نبودنِمشکالتآب و خاك مربوط طبیعی در مدیریت
.شودمی

يِدریاچهریزِآبيِتوسعه را در حوضهاست چیدمانِواقعیت این است که دولت نتوانسته
کل منطقه تعریف کند و تا این اتفاق نیفتد مشیِشناختیا بوماکولوژیکارومیه متناسب با توانِ

اي به نشدهحساباخیر به شکلِهايِارومیه در ساليِدریاچهخیزِآبيِحوضه. رفع نخواهد شد
این دریاچه ریزِآبيِکشاورزي حوضههايِزمین. ورزي اختصاص یافته استکشابخشِ

رشديِدهندههزار هکتار رسیده و این نشان680هزار هکتار بود و اکنون به320قبال
46.آب در منطقه استزراعی و هدردادنِهايِزمینيِرویهبی

آب و هواییعواملِتاثیرِـ5
مشکالت و را در بروزِخودکردعملو کند نقش اسالمی همواره سعی میجمهوريِومتحک
ها را تقصیریِیار اندك جلوه دهد و تمامارومیه، هیچ یا بسيِدریاچهها، از جمله مشکالتبحران
غربی، اي آذربایجانِمنطقهآبِیِسهامنمونه، شرکتعنوانِبه. طبیعی بگذاردعواملِيِدهبه عه

ین نقش را در کاهشِتربیشوي جبرخی آمارها، چنین ادعا نموده است که عواملِيِبا ارایه
عواملِها، تبخیر و دما به عنوانِرودخانهبارش، جریانِ. اندداشتهارومیهيِدریاچهآبِسطحِ

:اندداد گردیدهارومیه، قلميِدریاچهايِبحران براثرگذار در بروزِ

:بارش
يِدریاچهيِسنجی حاشیهبارانهايِگاهگی در ایستهبارندمتوسط25ارومیه در یک پریود

گی بر هسالی، بارندخشکيِدورهآورد شده است که با شروعِمتر برمیلی250ساله در حدود
متوسطصدرد40معادلِ(78-79یِآبمتر در سالِمیلی100ارومیه به حدوديِدریاچهسطحِ
.رسید) ساله25پریودیِگهبارند

مبنا به میزانِهايِگاهایستدر بین86ِ-87یِآبثبت شده در سالِیِگهبارندین مقدارِترکم
.باشديِ ارومیه میدریاچهيِر حاشیهموش آباد دیِسنجبارانگاهمتر در ایستمیلی104
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:هارودخانهجریانِ
و 78-79و 77-78یِآبسه سالِاصلی در طیِهايِرودخانهيِتخلیهکلِحجمِمجموعِ

به درصد نسبت64مکعب بوده که درحدودمیلیون متر1146ِبه میزانِ) سالیخشک(80-79
اصلی در طیِهايِرودخانهيِتخلیهکلِین حجمِچنهم.دهددرازمدت کاهش نشان میمیانگینِ

درصد افزایش 49درحدود81-82یِآبدرسالِدرصد و52کاهشی در حدود80-81یِآبسالِ
یِآبدرصد و در سال32ِدرحدود83-84یِآبدرصد درسال13ِمعادل82ِ-83یِآبو درسالِ
85-84د85-86یِآبدرصد و در سال46ِدرحدوددهددرصد کاهش را نشان می11ر حدود .

504در حدود86-87یِآبارومیه در سالِيِمنتهی به دریاچههايِرودخانهيِتخلیهکلِحجمِ
نسبت صد ودر82در حدود85-86یِآبمکعب بوده که این مقدار نسبت به سالِمیلیون مترِ
.دهدشان میصد کاهش را ندر84دراز مدت در حدودبه میانگینِ

:تبخیر
یالقوزآغاج، بندرِ(ارومیهيِدریاچهموجود درغربِیِتبخیرسنجهايِاهگایستآمارِیِبا بررس

گیري گردیده است که متوسطچنین نتیجه) ه کند، آباجالو سفلیخانه، تازخانه، داشگلمان
-80یِآبمتر در سالِمیلی1586به مقدار74ِ-75یِآبمتر درسالِمیلی1156تبخیر از مقدارِ

متر مشاهده شده که میلی1420تبخیر در حدودمیزان80ِ-81یِآبدرسالِ. رسیده است79
درصد 5/2درصد کاهش و نسبت به میانگین در حدود10درحدود79-80یِآبنسبت به سالِ

81-82تبخیر درسالِارتفاعِافزایش داشته است متوسط82-83سالِدر و1442درحدود ،
در و1440در حدود84-85در سالِو1435درحدود83-84یِآبمتر و درسالِیمیل1535

متر بوده میلی1629در حدود86-87یِآبمتر و در سالِمیلی1435درحدود85-86یِآبسالِ
.درازمدت افزایش داشته استاین مقدار نسبت به میانگینِ. است

:دما
يِها درحوضهگاهایست) میانگین، حداکثر وحداقل(گانهسهدمايِيِساالنهانگینِمییِبررس

يِدورهمیانگینِحوشِودما در حوليِساالنهنوساناتيِدهندهيِ ارومیه نشاندریاچهریزِآب
يِرهدودماها از میانگینِها میانگینِطوري که دربعضی از سالبه. باشدیم1374آماري تا سالِ

ساالنه دماهايِيِصعودازاین سال به بعد سیرِ. تر بوده استها کمتر ودربعضی سالآماري بیش
دما کند بوده، ولیافزایش1376ِالبته تا سالِ. آماري شروع شده استيِدورهنسبت به میانگینِ

طوري شود بهیمها مشاهدهگاهایستيِدما در کلیهشدیدبه بعد افزایش76ِ-77یِآباز سالِ
. باشدیدرازمدت مدرصد نسبت به میانگین9/6ِدر حدود77-78یِآبکه این افزایش در سالِ
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2/12درازمدت درحدودنسبت به میانگین78ِ- 79یِآبدما درسالِيِساالنهمتوسطمیانگینِ
متوسطدمايِمیانگینِ. ادامه داشته است79-80یِآباین افزایش تا سالِدرصد افزایش یافته و

آبی سالِو2/12به میزان81ِ-82یِآبدرسالِو8/12به میزان80ِ-81یِآبساالنه درسالِ
به میزان84ِ-85یِآبو در سال12ِبه میزان83ِ-84یِآبدر سالِو4/12به میزان83-82ِ

دمايِمیانگینِ. باشدگراد میيِ سانتیدرجه1/11به میزان85ِ-86یِآبو در سال7/12ِ
گراد بوده که نسبت به سالِيِ سانتیدرجه9/11به مقدار86ِ-87یِآبساالنه در سالِمتوسط

6».دهدصد افزایش را نشان میدر7در حدود85-86یِآب

یِبحرانوضعیتایجادیِاصلالبته دلیلِ. دانمباال ضروري میسطورِيِبارهی را درنکاتذکرِ
در سطورِ. ها نیستبارشوسیعی از آن، کاهشِهايِبخششدنِارومیه و خشکيِچهدریا

اي به این موضوع نموده بودندامر را آوردم که اشارهبرخی کارشناسانِپیشین نیز نظرات .
که در (»غربیآذربایجانِاستان1387ِسالِآماريِيِنامهسال«آمار و اطالعاتچنین، برابرِهم

استان، يِسالیانهیِگهبارندمتوسط«):این نوشته به آن اشاره گردیده استپیشینِهايِبخش
متر در ایران، در یمیل280یِگهبارندباشد که با توجه به متوسطیمتر میلیم400تا300بین

تاثیرِآب، در خصوصِسازمانِدر گزارشِ».خوبی قرار داردوضعیتشرایطجوي بر وضعیت
اچه عنوان گردیده و آمارِدریيِبارش در حاشیهمیزانِبودنِارومیه، از جمله پایینيِدریاچه
ادعا ارایه گردیده است؛ شاهدعنوانِدریاچه نیز بهيِواقع در حاشیهیِسنجبارانهايِگاهایست

ست و اگر قرار د بوده امعمول در همین حطورِدریاچه بهيِبارش در حاشیهدر حالی که میزانِ
بحرانی دریاچه به شرایط،)مترمیلی250(مزبورگی در حدهبارندبود که به علتبر این می

ریزِآبيِحوضهگی در کلِهبارند. افتادها پیش میبایست سالمیین اتفاق رسیده باشد، ا
. گیردآن قرار میيِدریاچه نیز در زمرهيِهبررسی قرار گیرد که حاشیباید معیارِیاچه میدر
اچه دارد که در گزارش بدان دریتبخیرِبسیار مهمی در افزایشِدریاچه نقشِگذرِچنین، میانهم

آبی منطقه و منابعِیِگیاهپوششِمستقیمی با شرایطدما نیز تاثیرِافزایشِ. اي نشده استاشاره
عواملِبه عمل آمده توسطهايِبتخریسوءنتایجِ. کاهش یافته استتخریب دارد که در اثرِ

.دهدآب و هوایی، خود را نشان میرایطمختلف و از جمله تاثیر بر شانسانی، به اشکالِ
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آنریزِآبيِارومیه و حوضهيِدریاچهیِآلودگ
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ساکنانِ، جانِزمینییرسطحی و زهايِآبگی به داخلِهکشاورزي و خانهايِآالیندهورود
شرقی و غربی آذربایجانِهايِاستانيِشهربافت. کندکشور را تهدید مییِغربشمالِهايِاستان

سطحی و هايِآبشهري و روستایی واردهايِاي است که فاضالباردبیل به گونهو استانِ
زیادي هايِزمین. نداخته استاین مناطق را به خطر ایِبسیاري از اهالشود و جانِزمینی میزیر

خروجی و کنترلِتوانِعدمِکشاورزي است که به علتهايِمزارع و زمینها،در این استان
يِآالیندهها شده و بهها و رودخانهآبها واردگیهآلودوکشاورزيکشاورزي، سمومِهايِبآپس
ها را آلوده زیرزمینی، آنهايِآبمنابعِها با نفوذ بهآالینده.اندمنازل تبدیل شدهشربِآبِ
ریزند، ارومیه میيِگی هستند و به دریاچههآلودرودهایی که دچارِچنین،همسازند و می
.نمایندها را به دریاچه منتقل میگیهآلود

هارودخانهمرگ
اهد هستیم هایی که کشاورزي رونق دارد، شدر استان: زیستمحیطیک کارشناسِيِبه گفته

شیمیایی خطرناك گیاهی و کودها و موادآفاتسمومِها به ورودگیهاي از آلودعمدهشِکه بخ
که در مناطقی. گرددها باز میرودخانهکشاورزي به داخلِهايِزمینیِبرگشتهايِآباز طریقِ
سیستمِنبودیلِشهري نیز، به دلبرخی مناطقِاکنند و حتها از روستاها عبور میرودخانه

ها هدایت هرودخانگی نیز به داخلِهخانهايِبسطحی، فاضالهايِفاضالب و آبيِآورجمع
فاضالبِجریان داشتنِرودخانه شاهدپایین دست، به جايِطوري که در مناطقِشود، بهمی

47.ستیمآلی و شیمیایی به جز هیدروژن و اکسیژن هموادروانی مملو از انواع و اقسامِ
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صنعتیهايِبآپسارومیه مدفنِيِدریاچه
واقع ]داکاوه سو[س.كیِصنعتمجتمعِ«: )1387منتشر شده در ديِ(یک گزارشاساسِبر

يِاولیهيِماده(سدیمکربناتيِکنندهداب که تولیمراغه و بنهايِشهرستانمیانِيِدر محدوده
نداشتنِبه دلیلِشیرین،زیادي آبِحجمِون بر مصرفاست، افز) کاغذشیشه، شوینده وصنایعِ

شیمیایی خطرناكهايِبآتبخیر، همواره پسهايِچهحوضایزوالسیونتصفیه خانه و عدمِ
منطقه سرازیر نموده است زیستزیادي آمونیاك و نمک و نیکل را نیز به محیطمقادیرِشاملِ

.منطقه آسیب رسانده استيِکشاورزهايِرها به زمینزمینی نفوذ کرده و بازیرهايِکه به آب
سازمان این مجتمع به حدي بوده است که رییسِخطرناك از سويِهايِبآپسصدورِ

حفاظتتاکید بر موضوع را صادر کرد و ضمنِيِگیرپیدستور1386ِزیست در سالِمحیط
این یِتعطیلشرقی را مامورِآذربایجانِِناستازیستمحیطیاد شده، مدیرکلِمجتمعِیِگهآالیند
ي کارراهکه این مشکل صورت نگرفت بلرفعِتنها اقدامی مناسب برايِصنعتی کرد، اما نهواحد
سازمانِبدین صورت که رییسِ. یاد شده ارایه شديِکارخانهفعالیتيِادامهبار برايِتاسف

حفاظتمحیطاشارهنِضمشرقیآذربایجانِزیستهايِبه وجود آمده در زمینبه مشکالت
يِکارخانهبِآپسیاد شده، انتقالِيِکارخانههايِبآپسنفوذمراغه و بناب بر اثرِيِکشاورز

این یِزیست محیطبحرانِحلِکارِراهارومیه را يِدریاچهيِبه حاشیه] مراغهکاوه سودا[س.ك
به یاد شدهيِکارخانهيِتولیدبِآپسيِتخلیهریزي برايِنامهبر: کارخانه عنوان کرد و گفت

يِدریاچهيِبه حاشیهاین کارخانهبِآپسارومیه آغاز شده است و با انتقالِيِدریاچهيِحاشیه
.ممکن خواهد رسیدین حدترکمزیست به این کارخانه بر محیطفعالیتسوءارومیه آثارِ

س.كيِکارخانهبِآپس: این کارخانه گفتیِصنعتهايِبآپسمخربِآثارِوي در خصوصِ
نفوذ به خاك آثارِالکتریکی باال به هنگامِهدایتقابلیتداشتنِمراغه به دلیلِ]کاوه سودا[

این کارخانه بر بِآپسسوءعالوه بر تاثیرِ.منطقه داردیِزیرزمینهايِآبمنابعِمخربی بر رويِ
آمونیاك به خطرناکی مانندنیکل و موادسنگین نظیرِزیرزمینی، برخی از عناصرِآبِمنابعِ

شوداطراف جاري میهايِب از این کارخانه خارج و در زمینآپسصورت.

پذیر نیستکارخانه امکانیِتعطیل
در سالِ(- این شهرستان قرار دارديِدر محدودهکاوه سودايِکه کارخانه-مراغهدارِفرمان

-یک کارخانهیِتوان به راحتی نسبت به تعطیلنمی«:کارخانه گفتیِتعطیلدر خصوصِ) 1387
اجتماعی و اقتصادي در منطقه این کارخانه تبعاتیِتعطیل. خصوصی حکم دادبخشِصنعتیِيِ

نده و نیز شویصنایعِيِاولیهموادتولیداین مجموعه یکی از معدود مراکزِ. کشور دارداو حت
محصوالتی در کشور خواهد بودچنینیِگرانآن موجبِیِبوده و تعطیلشیشه در ایرانصنعت .
جاست که چرا اساسی اینوالِس. له استامسصورتکردنِاین کارخانه تنها پاكیِتعطیل
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ي چنین واحدتاسیسِمسئول در آن زمان مجوزِهايِزیست و دیگر ارگانمحیطوقتمسئوالنِ
در نظر داشتنِتوان بدونِحاضر نمیدر حالِ.شددا چنین مجوزي داده میاند؟ نباید از ابترا داده

عدمِاین کارخانه در خصوصِیِناشی از تعطیليِاجتماعی و اقتصادخساراتآن تصمیم فعالیت
ین رفع ايِمنطقه بسیار مضر است اما براکشاورزيِاین مجتمع برايِهايِبآالبته پس. گرفت

…، صنایع ومحیط زیسته با مسئوالنِکدر جلساتیاي اساسی اندیشه شودمشکل باید چاره
ارومیه يِلوله به دریاچهاین واحد از طریقِبِآپسگردیدهداري تشکیل شده، مقرردر استان

.هاي آن نیز ایزوله شودچهحوضیِمنتقل شده و تمام
ارومیه يِدریاچهاین کارخانه به سويِيِگذاریلومتر از لولهک25که تاکنون اینوي با بیانِ

مانده نظر باقیمورديِرسیدن به منطقهدیگر برايِکیلومتر4ِتنها : به اتمام رسیده است، افزود
نگرانی براي مردم ایجاداي برخورد نکنند که ضمنِله به گونهاها با این مسامیدواریم رسانه. تاس

».خصوصی از منطقه گرددبخشِگذارانِسرمایهفرارِ، باعثو کشاورزان
منطقه ایجاد دیگري برايِکاوه سودا نیز مشکلِيِمصرفی در کارخانهآبِبسیار بااليِحجمِ
علویان به شیرین از سدمکعب آبِکارشناسان، روزانه هشت هزار مترِاعالمِبر اساسِ. نموده بود

خطرناك از آن بِآمکعب پسشده و در عوض، روزانه شش هزار مترِمزبور پمپاژ يِکارخانه
آمونیاك و سرشار از نمک بوده و طیِيِمنتشر شده حاوهايِبآپس. گردیدمجتمع خارج می

.منطقه را به کویر تبدیل کرده استهايِيِ زمینعمدهگذشته بخشِهايِسال
زایی این زیست و نیز اشتغالارده به محیطوخسارات، میزانِمصرفیآبِمیزانِيِمقایسه

یک . وال قرار داده بودآن را مورد سفعالیتمنطقه، شرایطیِصنعتمجتمع با دیگر واحدهايِ
آب و نیز صدورِمصرفمیزانِيِدر مقایسه: زیست در این خصوص گفتمحیطکارشناسِ

پنج هزار یِزایپتروشیمی تبریز با اشتغالنفر باید گفت مجتمع300ِاین واحد با اشتغالِبِآپس
هاي بآپس. ب می دهدآمکعب پسمتر4800ِمصرفی، تنها نفري، روزانه با این مقدار آبِ

پتروشیمی تصفیه شده و هايِبآتصفیه نیست اما پسعنوان قابلِبحث به هیچموردمجتمعِ
انجام شده، در محاسباتطبقِ. گیردمصرف قرار میزیست موردمحیطيِدوباره در چرخه

صورتمنطقه، برايِخیزِبسیار حاصلهايِمکعب آب در زمینروزانه هشت هزار مترِمصرف
حدوداشتغال خواهد شدیک هزار نفر ایجاد.

ارتفاع، بناب از نظرِرستانِشه: بناب در مجلس نیز گفتيِنمایندهاعزازيضیاءاهللا 
این یِاصولغیرِهايِچهموجود در حوضهايِبآپسه قرار دارد و تمامِتر از این کارخانپایین

این فعالیتيِادامه. بناب نفوذ کرده استشهرستانِیِزیرزمینهايِدر آب] کاوه سودا[کارخانه
. اندازدمنطقه را به مخاطره میمردمِیِمتمنطقه را به کلی از بین برده و ساليِکشاورز،کارخانه
يِ یاد شده به دریاچهيِکارخانههايِبآپسآشکار با انتقالِصورتطی بهزیست محیسانِکارشنا
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این پروژه منطقه بازهم بر اجرايِدانیم چرا برخی از مسئوالنِارومیه مخالف هستند اما نمی
اصرار دارند؟

زیرزمینی، ايِهب به آبآپسورودرونديِادامهدر صورتمحلیمسئوالنِهشدارِاساسِبر
حیوانی و گیاهی در هايِمردم و نیز بیماريگوارشی و پوستی برايِهايِبیماريشیوعِاحتمالِ

ارومیه يِاین واحد به دریاچهبِآپسدیگر در حالی انتقالِاز سويِ. منطقه، دور از ذهن نیست
زیست د با مشکالتبرگشته خوبختيِعمده مطرح شد که این دریاچهکارِراهیک عنوانِبه

اي که که چرا چنین کارخانهبا این اوصاف این . بسیاري دست به گریبان بوده استیِمحیط
اندازي خیز راهاي حاصلدر منطقهشود،کشت تاسیس میقابلِکویري و غیرقِاغلب در مناط

گويِید پاسخوقت باوالی است که مسئوالنِکند، ساطراف را به کویر تبدیل میهايِشده و زمین
48».آن باشند

يِکارخانهفاضالبِورودمراغهنمک
اي برنامهاز تدارك)1388در خرداد (زیستمحیطحفاظتسازمانِیِطبیعمحیطمعاونِ

ارومیه خبر داد و آن را يِمراغه به دریاچهشهرِیِصنعتنمکيِکارخانهفاضالبِبراي ریختنِ
.ارومیه توصیف کرديِدریاچهکاملِيِنابودکابوسی برايِ
متر 20این کارخانه که بااليِیِصنعتهايِبآپساین هستند که حجمِدنبالِ: وي گفت

توان به نمیارومیه کنند که اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر يِدریاچهثانیه است را واردمکعب در
بازگشتدریاچه امیدوار بود و قطعا فآرتمیايِحیاتارومیه را يِدریاچهکاملِيِنابودرایند

اگر این کار انجام شود و فاضالب با این حجم در دریاچه رها شود، با توجه به . آوردفراهم می
ارومیه يِدریاچهیِزیستموجودات و حیاتریزيِکلر، نابودوینکارخانه مثلِامالحِحجمِ

.خصوص آرتمیا قطعی خواهد بودبه
که تا امروز در چه این کارخانه و اینهايِبآپسفعالیت و تولیدزمانِابهامِتشریحِوي در

این کارخانه اشاره فاضالبِيِآورجمعمخصوص برايِهايِشده، به استفاده از گالنتخلیهمکانی
49.خطرناك نیستاین فاضالبِحجمِگويِکرد که دیگر جواب

رودتلخهگی از طریقِهورود آلود
، )رود استتلخ و چاي به معنايِترکی، آجی به معنايِدر زبانِ(رود یا آجی چايخهتل

400هزار و 3شرقی است که از ارتفاعِکیلومتر در آذربایجان265ِحدودرودي دایمی به طولِ
گیرد و با عبور از سراب سرچشمه مییِشرقشمالِيِلومترکی33سبالن و حدودکوهيِمتر

رود تلخهریزِآبيِحوضه. ریزدارومیه میيِمتري به دریاچه270هزار و ریز، در ارتفاعِتبشمالِ
مربع وسعت داردکیلومتر200ِهزار و 9حدود .این رودخانه از رود به عبورِتلخهيِتسمیهوجه
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يِدر ردهزیست محیطعلمِگردد که از نظرِتبریز برمیدشتواقع در باالدستیِنمکگنبدهايِ
ی اطالق گهتوان به آن آلودنمیکارشناسانگیرد، اما از دیدگاهمیطبیعی قرارهايِگیهآلود
.کرد

شهري، صنعتی و کشاورزي به تلخههايِفاضالبانواعِورودبحرانِرود عالوه بر ایجاد
نامطبوع و بويِمتصاعد شدنِمنطقه را به خطر انداخته و به علتمردمِمحیطی، سالمتزیست

. گران را فراهم کرده استاین رودخانه و گردشحریمِساکنانِیِنارضایتمشمئزکننده، اسبابِ
کمیت، شهري به لحاظهايِفاضالب: گفت)1389در سال (زیست و آبمحیطیک کارشناسِ

خود ايِرودخانهرود کارکردتاسفانه تلخهم. شوندرود محسوب میيِ تلخهآالیندهمنبعِترینمهم
ها از دست داده و به بسترِهآالیندپاالیشِرا از حیثپایینب به آپسفاضالب و انواعِهدایت -

دستاستتبریز تبدیل شده دشت.
رود را یکی هایی از تبریز به تلخهانباشت شده در قسمتهايِزبالهيِشیرابهوي سرازیر شدنِ

: دگویند و میدااین رودخانه میيِآالیندهشهريِهايِفاضالبترین انواعِاز شدیدترین و سمی
آباد و ارم و در ادامه ورودیلخلمناطقی مانندیِگهخانهايِفاضالبرود، ورودتلخهدر طولِ

.رود شده استتلخهیِگهآلودتبریز باعثهواییِگاهپايیِمسکونواحدهايِبخشی از فاضالبِ
بسیار هايِدمانپستبریز و تولیدغربِيِصنعتی در منطقهواحدهايِفعالیتاو با اشاره به
این واحدهايِبِآفاضالب و پس: گویدجیوه، کارنیوم و سرب میین مانندخطرناك و سنگ

شوند و پس از انباشت در آن مییِزیست محیطیِگهآلودود باعثرصنعتی پس از ورود به تلخه
اي که مشامِکنندهمشمئزبويِدیگر ایجادمهمِاز عواملِ. کنندتعفن ایجاد میيِها، بولجنکنارِ

یکی از بِآخانه پستصفیهيِآزارد، نقص در سامانهرود را میتلخهر اطرافگذري دهر ره
شهر تبریز است، يِ چرمبدبو در منطقههايِبآپسلبنیات و نیز تولیديِفرآورهايِکارخانه
140. نامطبوع استاین بويِایجاددیگرِها عاملِکشيِ لجنتخلیه شدهاین که لجنِضمن 

رود تلخهکنارِيِدر جادههاآنيِکنند که همهشی میکمستمر چاهکش در تبریز به طورِجنل
بسیار شدید، بويِیِگهودآلایجادشود و همین عامل باعث شده است ضمنِتخلیه می

ها آالیندهگذشته، غلظتهايِسالی سالخشکبا بروزِ. ا فرا گیرداي نیز منطقه رمشمئزکننده
اگر فرض . ل شده استیخام تبدهايِفاضالبهدایترود به بستري برايِافزایش یافته و تلخه

چهار مترمکعب در ثانیه باشد تبریزي شهروندانِشرب، صنعتی و بهداشتیِآبِکنیم که مصرف
63توان مشخص کرد که این آب به فاضالب تبدیل شود، میدرصد75همین فرض اساسِو بر

-نی تلخهتبریز یعدشتیِاصلکشِمحیط و در نهایت به زهخام واردمکعب فاضالبِمیلیون مترِ
هاي ها را سامانهمکعب از فاضالبمیلیون متر47ِاین در حالی است که فقط . شودرود وارد می

.کنندیش میتصفیه، بازپاال



يِ ارومیهدریاچه

87 | U r m i y a  L a k e

داند و خاطر نشان یز محتمل میارومیه را نيِر دریاچهرود بتلخهیِگهآالیندتاثیرِوي
رسد، اما با هدایتارومیه نمیيِهرود به دریاچآبی، تلخهکمهايِچه به ظاهر در زماناگر: کندمی

هم به ه، خطراتی مانندارومیيِزیرقشري آلوده به دریاچههايِها و فاضالببآپسيِهمه
-نیز روي میآرتمیاآن به نامِيِزندهتنها موجوداین دریاچه و از بین رفتنِبومِخوردن زیست

خطرناكآمدپیتواند ارومیه میيِرود به دریاچهتلخهايِهبآها و پسفاضالبورود. دهد
راه یافته به سنگینِفلزهايِشود چرا که »درمانیلجن«پدیده چون از بین رفتنِدیگري هم

.برددرمانی را از بین مید، لجنروتلخهارومیه از طریقِيِدریاچه
یِبهداشتهايِآمدپیرود، نباید از کنارِتلخهیِگهناشی از آلودیِمحیطزیستعالوه بر آسیبِ

انسان در سالمتبه مخاطره افتادنِيِآن نیز به راحتی گذشت، چرا که کارشناسان درباره
یک کارشناسِ. دهنداي هشدار میآلودهچنین محیطبهداشتمرکزِمحیطآذربایجانِبهداشت

شدت به انسان را بهمتجدي دارد و سالبهداشتیِکنونی، تبعاتوضعیتتداومِ: گویدمیشرقی
يِندهبد و مشمئزکنبويِانتشارِروانی، به علتبرخی مشکالتعالوه بر بروزِ. اندازدمخاطره می

کشاورزي اطرافمحصوالتیِگهآلودرود، احتمالِها در تلخهمیکروارگانیسميِناشی از تجزیه
مجاز، اما هايِآب از چاهول بر برداشتمسئادهايِنهنظارتبا وجود. این رودخانه نیز وجود دارد

.شودگاهی گزارش میکه هر از چندمجازي شد غیرِهايِبرداشتتوان منکرِنمی
هايِالتور و دیگر بیماريواگیر مانندهايِبیماريمحیط، انتقالِبهداشتاین کارشناسِ

در : و گفتنمود این رودخانه اعالم یِگهآلودیِاحتمالهايِآمدپیاي و انگلی را از دیگر روده
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يِیارآبصورتگی هاین آلودجذبِاحتمالِشیمیایی، يِآلودههايِکشاورزي با آبمحصوالت
رفعِکارِراهترین مهم. ددارآن به انسان وجود ر نهایت انتقالِتولیدي و ددر گیاهان و محصوالت

ه به این رودخانه مسکونی و صنعتی است کفاضالبِیِدهرود سامانتلخهتعفنِگی و بويِهآلود
.شودسرازیر می

پنیر يِکارخانهبِآپسدفعِ: نیز گفته استشرقییجانِآذربااستانِآب و فاضالبِمدیرعاملِ
واقع در مجاورتفاضالبِرود همراه با دفعِتلخهپايمناطقی مانندتبریز که شکاريِدومِگاه

سوب بد در این منطقه محبويِایجاداین شرکت است، از عواملِیِرسانيِ خدمتهزخارج از حو
.شودمی

تحقیقات سه عامل در بر اساسِ: شرقی گفته استآذربایجانِزیستیطمححفاظتمدیرکلِ
مناطق حاشیه فاضالبِسومِنخستین عامل بیش از یک. این رودخانه مهم دخالت داردیِگهآلود

این ریزآبسنتی و غیربهداشتی واردتبریز است که به صورتغربِشمال و شمالِنشینِ
-تولیدي و واحدهايِبرخی واحدفاضالبِنشترود،تلخهیِگهآلوددیگرِعاملِ. شودمیرودخانه 

تخلیه چاه تانکر140ِروزانه حدوديِسوم، تخلیهعاملِ. رود استيِحاشیهیِصنعتکوچکهايِ
.آن استرود و حواشیِتلخهریزِآببه 

هايِی از زمینهایخود، قسمتآن، در مسیرِهايِرود و سرشاخهتلخهذکر است که قابلِ
50.کندسکو، شبستر و آذرشهر را سیراب میسراب، بستان آباد، هریس، تبریز، اهايِشهرستان

رودزرینهگی از طریقِهآلودورود
آذربایجانِاستانِیِشرقایران که در جنوبِیِغربرودي است در شمالِ)جغاتو(رودهزرین

استان است که طولِترین رودکیلومتر طوالنی230این رودخانه با طولِ. غربی قرار دارد
رود نهزری. ریزدارومیه میيِپیماید و سرانجام به دریاچهشاهین دژ و میاندوآب را میستانِشهر

زیادي از ماهیان بوده است، هايِگونهگاهزیستآید وبه شمار میمیدایهايِی از رودخانهکه یک
ماهیان را میرِومرگها،فاضالبيِها و تخلیهبیش از حد آالیندهتغلظی به علتآبکمدر فصولِ
چندین سال مدتها بهآالیندهاین اثرِسالی، برخشکبحرانِيِقبل از پدیده. شودباعث می

.ارومیه رخ داده استيِاین رودخانه به دریاچهریزشِگان در محلِهپرندمیرِومرگ
قند، يِصنعتی از جمله کارخانهواحدهايِبِآهري و پسشهايِدرصد از فاضالبشصت

-غربی سرازیر میيِ آذربایجانِودخانهترین رمهمعنوانِرود بهدر حالی به زرینه…کشتارگاه و
قند و يِکارخانهواقع شدنِ. کنندطبیعی تلقی میها را امرِرودخانهیِگهشود که مسئوالن، آلود

موثر به يِتصفیهاین واحدها بدونِرود سبب شده که فاضالبِزرینهارِکشتارگاه میاندوآب در کن
این دستپایینساکن در روستاهايِیِاهالیِگزندهرود تخلیه شده و محیط زیست و رینهز

.جدي مواجه شودکنند با تهدیده میاستفادآشامیدنآن برايِرودخانه که از آبِ
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گی هآلودمیزانِآذربایجانِ غربیزیست محیطکلِيِادارهیِانسانمحیطبا این حال، معاونِ
.استرا طبیعی و نرمال دانسته آذربایجانِ غربیاستانِهايِدرتمامی رودخانه

گیرد که در حالی صورت میآذربایجانِ غربیزیستمحیطیِانسانمحیطمعاونِهايِگفته
ميِادارهرییسِ،1390سالِدر خرداد ماهحیطزیستدرصد از شصتمیاندوآب از ورود

خبر داد و ناشی از این امر و عوارضِرود يِ زرینهاین شهرستان به رودخانهيِشهرفاضالبِ
این درصد از فاضالب60ِفاضالب، هم اکنون يِآورجمعسیستمِنشدنِتکمیلبه دلیلِ: گفت
رود به يِ زرینهودخانهاین میزان فاضالب به ردورو. شودرود سرازیر میيِ زرینهبه رودخانهشهر

متعددي از یِزیست محیطرودخانه پایین است، مشکالتآبِهایی از سال که حجمِویژه در ماه
-نقطه14شهري که از عالوه بر این میزان فاضالبِ…اردزیان را به همراه دآبمیرِوجمله مرگ

قند، يِدیگر از جمله کارخانهصنعتیِواحدهايِشود، فاضالبِرودخانه میمختلف وارديِ
. ریزدزرینه رود میعباسی نیز به بیمارستانِکشتارگاه و فاضالبِ

: گفت) 1390ماهدر تیر(غربی نیزپزشکی آذربایجانِعلومِگاهدانشبهداشتیِامورِمعاونِ
شهري و روستایی به هايِبفاضالهدایتبه دلیلِاستان،هايِهمتاسفانه بسیاري از رودخان

51.اندآلوده شده،...ی، فضوالت حیوانی وها، پشم شویرودخانه
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ارومیهيِدریاچهیِکنونوضعیت
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زارشورهایجاد

: گفت)1387سالِدر اردیبهشت(غربیآذربایجانِاستانِزیستمحیطحفاظتکلِمدیرِ
ارومیه تبدیل به يِدریاچهیِملپاركهزار هکتار از سطح120ِاخیر بیش از دو سه سالِطیِ

منطقه از جمله کشاورزي، هايِکاربريسایرِزار شده که این امر تهدیدي جدي برايِشوره
.شودمحسوب میگريداري و گردشباغ

متر و نسبت به 47/5آن سبت به ماکزیممِاکنون نارومیه هميِدریاچهیِملپاركآبِترازِ
ماهارومیه در فروردینيِدریاچهیِملپاركآبِسطحِ. تر استینمتر پای40/1اکولوژیک ترازِ
از . دهدمتر کاهش نشان میسانتی29گذشته سالِمشابهنسبت به زمانِ] 1387[جاريسالِ
.ارومیه رو به پایین استيِدریاچهیِملپاركآبِترازِکنون نمودارِپیش تاسال12ِ

شناورها، ها و سختی در تردداسکلهیر به خشکی، از کار افتادنِبرخی از جزاوصل شدنِ
آرتمیا، گرفتار شدنِيِزادآورگرم در لیتر، توقف330امالح به آب و رسیدنِيِشورافزایشِ

آبِهايِدهی چشمهآبمیزانِکاهشِجزایر و یِگیاهپوششِشدنِگان در نمک، ضعیفهپرند
52.ارومیه استيِدریاچهیِملپاركترین مشکالتاز مهمجزایرموجود در داخلِشیرینِ
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شودمیدیگر خشک سال3ِارومیه تا يِدریاچه

:گفت)1390سالِدر مرداد(غربیآذربایجانِزیستمحیطحفاظتکلِمدیرِ
- زیستبحرانِیِفعلرونديِبا ادامه

ارومیه، تا سه سالِيِدریاچهیِمحیط
بینانه تا پنج سالِخوشآینده و در حالت

باارزش بومِاین زیستيِنابودآینده شاهد
اکنون این تاالبِهم. خواهیم بود

بسیار بحرانی را طیمند روزهايِارزش
این روند مشکالتيِادامهکند و می

منطقه به را برايِزیادي یِمحیطزیست
حاضر به در حالِ. ارمغان خواهد آورد

آب، شصتبااليِتبخیرِباال بودنِدلیلِ
سه این دریاچه شاملِدرصد از مساحت

خشک و تبدیل به ،مربعهزار کیلومترِ
نمکغلظتمیزانِ. زار شده استشوره

گرم بر360ارومیه به بیش از يِدریاچه
ترین سفانه عمیقلیتر رسیده است و متا

حاضر ارومیه در حالِيِدریاچهيِنقطه
. دو متر آب دارد

يِدریاچهمحلول در آبِاکسیژنِ
شدت کاهش یافته است که این ارومیه به

تنها موجودیِگزندهامر موجب شده 
با خطرِ) میاناورآرتمیا ا(الباین تايِزنده

اي که در حالِجدي مواجه شود، به گونه
يِدریاچهآرتمیا در آبِضر میزانِحا

جزایرِیِتمام. ارومیه به صفر رسیده است
اند و هارومیه به هم چسبیديِدریاچه
این دریاچه نیز به خشکی متصل سواحلِ

.شده است
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. بحرانی خارج شودیک یا دو سال از حالتمند در عرضِارزشنباید انتظار داشت این تاالبِ
مکعب است که در این مدت میلیارد متر34ِنرمال ارومیه در شرایطيِاچهدریموجودآبِکلِ
آبی به همان کمجبرانِبین رفته است و برايارومیه از يِدریاچهمکعب آبِمیلیارد متر20ِ

53.میزان آب نیاز است

ارومیهيِدریاچهآبِسرخ شدنِ

.دریاچه روي دادشرایطتغییرِتکه به علبوداز جمله مسایلی دریاچهآبِسرخ شدنِ
باره در این) 1390سالِدر شهریورِ(تهرانگاهدانشزیستمحیطاستاد»اسماعیل کهرم«
يِها در شورازآنکنند که هر کدامِیگونه جلبک زیست م14ارومیه حدوديِدر دریاچه«:گفت

نام دارد هنگامی رخ »بلوم«ها که کلبجرشد سریعِ. رشد دارندین شرایط را برايِتربهویژه، 
ناگهانی در ها به طورِیک سري از جلبک،محیطیشرایطمساعد شدنِيِدهد که در نتیجهیم

ارومیه شده در يِدریاچهآبِقرمز شدنِاکنون موجبِجلبکی که هم. شوندیمحیط زیاد م
آن سمی ناشی از ترشحِو موادکندیگرم در لیتر نمک شروع به رشد ممیلی400حدوديِشور

يِاین پدیده. ارومیه از بین بروديِآرتمیاها نیز در دریاچهيِماندهشود باقیمیاست که موجب 
يِاز چندین گونهاست که یکی»دونالیدا سالینا«نام جلبکی به یِشکوفایرنگ به دلیلِتغییرِ

سازگاري با اشباع، برايِدر حد اشباع و فوقِشوري با افزایشِ. این دریاچه استفیتوپالنکتونِ
ها جلبک را رنگیزهشود که افزایشِتر میبتاکاروتن در این جلبک بیشيِرنگیزهمحیط، مقدارِ

برخی از کلرورها و چنین وقتی کریستالِهم. کندینمک حفاظت مغلظتزیادمقدارِدر مقابلِ
گیرد یارغوانی و قرمز به خود مآید، رنگیمتراکم در مرتصو، بهغلظتدر اثر باال رفتنِیدورها

نابود شده است و ارومیهيِدرصد از دریاچه60تاکنون . شودیقرمزي دریاچه مو این امر موجبِ
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اي نمانده که این گر دریاچهارومیه از بین رفته دیيِدریاچهکه بیش از نصفبا توجه به این
54».لطمه بزندآنها به اکوسیستمِجلبک

ارومیه يِدریاچهيِاقمارهايِتاالب:هاتاالبوضعیتمنطقه و از جمله بر وضعیتبر شرایط
.مناسبی برخوردار نیستندوضعیتمتعدد، از به دالیلِمثبتی دارند امااتدریاچه تاثیر

يِتوسعه: ن برشمردتوامیاند، این موارد را ها آسیب رساندهاز جمله عواملی که به تاالب
شیالت، ها توسطبومی به تاالبماهیان غیرِالروِیِتاالبی، معرفکشاورزي در مناطقِهايِزمین
هايِها و شبکهجادهها، احداثتاالبيِضهتصفیه نشده در حویِروستایهايِفاضالبيِتخلیه

هايِآبها، نفوذتاالبیِآباز منابعِبیش از حديِربردا، بهرهاقماريهايِتاالبلِیاري در داخآب
فاسد شده در کنارِمهماتارِها، انفجتاالبپیرامونِ، انفجار در معادنِتاالبزیرزمینی به درونِ

کشاورزي و روزافزونِيِها، توسعهتاالبراف و کنارِاطهايِساختمان در چراگاهها، احداثتاالب
تخصیص یافته به دریاچه و بِآآب و کاهشِرقابت بر سرِیشِافزاصنعت و شهرنشینی که باعث

55.شودها میتاالب

از سويِ یک خبرنگار، گزارشی 1390سالِدر مهر ماهدر پیِ دریاچه رامنتشر شد که وضعیت
:گسترشِ خشکی ثبت نموده است
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دارومیه برسيِدریاچهيِترین جزیرهخواست به بزرگخبرنگاري که میتالشِ
ارومیهيِدریاچه» خوان9ِ«گذر از 

یدنِارومیه ديِما از سفر دریاچهنخستین هدفترین بزرگ(کبودانيِجزیرهوحشِحیات
این گزارش، خواندنِ. اما این روزها رسیدن به جزیره به این آسانی نیست. بود) دریاچهيِجزیره

کشور رفته را بر دلِزیستحیطچه بر مهمراه شدن در سفري است که داغی بزرگ از آن
.گذاردسفران میهم
خانهگرميِاسکلهـ1

روسیه تجاريِهايِکشتیيِبارگیرخانه محلِروزگاري گرم. خانه استگرميِجا اسکلهاین
حاال . گرفتندجا پهلو میاینبلندترین موجِایرانی رويِیِتجاري وتفریحهايِکشتی. بود

البته تا رسیدن به این . اندپیکر را گرفتهغولهايِکشتیکشاورزي جايِکوچکتراکتورهايِ
دیگري هم برايِهیچ راه. بلند رفتهايِارومیه را با چکمهيِدریاچهیِنمکيِتراکتور باید پهنه
تراکتوري . مسافران است وجود نداردآبی که در آن تراکتوري کوچک منتظرِرسیدن به ابتدايِ

زند و گران و مسافران بود را دور میگردشخانه را که روزگاري میزبانِمتروك گرميِکه روستا
.رسدمسافران باالتر میبلند و سیاههايِدریاچه از چکمهرسد که آبِاي میبه نقطه

ارومیه با تراکتوردر قلبِـ 2
هایی نمکهايِصخرهيِیک کیلومتر را با تراکتور از رو. راه استشدن به تراکتور ابتدايِسوار

از . نهایت است آرام آرام باید رفتآن بیيِآبی که شورشود و در میانِتر میکه هر روز بزرگ
خانه است در گرميِاسکلهکوهی که پشتکم تصویرِکیلومتر که فاصله طی شود کمل سهساح
.گیردعمق نقش میآبی کممیانِ

موتوربدونِقایقِـ3
تراکتور که موتورِ. جا کاربرد داردتراکتور تا به این. ومتر با دریاچه فاصله داردکیل4جا این

. دریاچه نداردهايِمسافران نشسته که هیچ هراسی از موجشود، قایقی به انتظارِخاموش می
آب دقیقه باید قایق را داخل10ِقایق شوند نزدیک به که بتوانند سوارِالبته مسافران براي این

مصرف است قایق بیجا موتورِاین. اي برسند که قایق بتواند در آب حرکت کندند تا به نقطهبکش
.شودموتور منجر میکاملِيِنمکی به نابودآن با بلورهايِترین برخوردکوچکو

ارومیهبخارِدر ال به اليِـ4
آمد اما ها درمیموجيِهپیکر به سیطرغولهايِارومیه زیر کشتیيِدریاچهيِاگر دیروز پهنه

دریانوردي لذت. دریاچه گذر دهدتواند از دلِپنج نفر را نمییک قایق بیش از چهاراامروز حت
کمی که باقی آبِدر میانِ. خود را از دست داده استکامل معنیِطورِامروز بهيِدر دریاچه

خورشید باید به نورِشود در زیرِآفتاب تقسیم میهايِدریاچه و شعلههايِنمکمانده و میانِ
.قایق را روشن کردرسیدن به عمقی از دریاچه نشست که بتوان موتورِانتظارِ
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بیلدستهنصف:دریاچهعمقِـ 5
خود را به رويِیِگهها را باید طی کند تا به جایی برسد که بتواند خستقایق کیلومتر

آید اي به کار میقایق درست در نقطهموتورِ. ندموتورش بیندازد و باالخره موتورش را روشن ک
بیل یک دستهدریاچه به نصفعمق داشت اما االن عمقِمتر18تا 14که روزي روزگاري بینِ

تربیشش به ادریاچه بکوبند عمقبا هر توانی که بیل را به دلِ. هوده استها بیتالش. رسدمی
بیل نخواهد رسیداز نصف.

نمکیهايِصخرهـ6
نمک سرتا پاي سرنشینان خورد و آبِشود قایق به نخستین صخره میموتور که روشن می

بان جا اگر کسی قایقاین. سرباز کننددریاچهيِهاي ناپیدابرد تا زخماي سفید فرو میرا در الیه
شوند قایق تر مینارنجی بزرگ-قرمزهایی که هر روز با رنگنمایی نکند ممکن است صخرهرا راه

ها، خبري نمکنشین شدنِتهدریاچه وشدنِهایی که تا پیش از خشکصخره. نندرا واژگون ک
گذر از میانِکنند و برايِها را دوره مینارنجی قایقهايِکابوسها همانندصخره. ها نبوداز آن

رانی کیلومتر قایق40کند تا پس از ها را رد میقایق صخره. ها باید مدام مسیر عوض کردآن
بلند هايِجا باز هم باید چکمهاین.کندکبودان پیاده میزیبايِيِجزیرهخود را نزدیکمسافرانِ

ها به آنيِساالنهها که تعداددر این مسیر نه خبري از فالمینگو. پوشید و دریاچه را قدم زد
رسید است نه خبري هزار فالمینگو می40زگاري به شناس، روپرنده» اسماعیل کهرم«يِگفته

خبري او نه حترسیدندمیهزار 20دریاچه تعدادشان به یِسرخوشهايِها که در سالاز پلیکان
زودرس هایی که مرگدریاچه و تاکستاناطرافهايِدیگر در تاکستانگانِهپرندگذاريِاز النه

.ها فرا رسیده استآن
!یروزدکبودانِـ 7

يِ کبودان یکی از سالی برسد، جزیرهخشکیِارومیه به سراشیبيِکه دریاچهقبل از این
اند زیبا که پیش از انقالب ساخته شدهگاهدو اقامت. دریاچه بودطرفدارترین جزایرِپر

نِکردند از آن روزگاراکبودان را شنا میآرزو ويِجزیرهکسانی که میانِگاهی برايِواستراحت
.چندان دورباقی مانده استنه

اردوهايِزیادي در قالبِآموزانِپیش دانشبان، تا چند سالِيِ حاج حسنی محیطبه گفته
زیبا دوباره ظهرِازیک بعدآمدند و بعد از گذراندنِا میجبزرگ به اینهايِآموزي با کشتیدانش

شود که در نمکی دیده مینها یک کویرِاشک و آرزو تاما حال میانِ. گشتندبه ارومیه برمی
سالی خشکنخستدر روزهايِ. حیوانی منجر شده استهايِگونهنخست به مرگروزهايِ

نمکی منتشر شد که هايِها در باتالقچنین پلیکانزرد و همهايِگوزنهایی از گیر کردنِعکس
نشان از شرایطسازمانِو کارشناسانِبانانالبته محیطحیواناتی که. ارومیه داشتيِدریاچهبد
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حفاظتزیست بامحیطمردمِکمک،
ا هنمکاز دامِرا ها بسیاري از آن

ها را به وشو آنرهانیدند و بعد از شست
حسنلو دریاچه مثلِيِاقمارهايِتاالب

.بردند…و
!امروزکبودانِـ 8

از چنان مملوکبودان هميِجزیره
ارمنی هايِها و قوچمیش. استگیزنده

خبر از ها بیکبکها وغرابدر کنارِ
چرخند و ان آمده میبالیی که سرش

ها آنخوارهايِشنخرتخرت. چرندمی
آبی هنوز به جزیره دهد که بینشان می

خطر را البته زنگ. نرسیده است
همین اند و برايِبانان حس کردهمحیط

چشمه اند تا آبِشیرین کبودان را استتار کردهآبِيِدقت دو چشمهاست که در نهایت
.گان آلوده نشودهدنجنبگان وسایرِهپرنديِوسیلهبه

داري برند و در انبار نگهچه میلوله به حوضيِوسیلهشیرپنجه، آب را به يِبه گفته
هرچند . شود تا اسراف نشودوحش قرار داده میحیاتتیارِاندازه در اخاین آب بهشیرِ. کنندمی

ها باید شود و آنزودي تمام میدانند که این آب هم بههم او، هم حاج حسنی و ایمانی خوب می
اش که دوست ندارند زیاد دربارهنگرانی. جزایر برساننددستی به حیواناتصورتآب را به

دهدها را لو میعاشق آنبانانِمحیطایننگرانِصحبت کنند اما نگاه.
گانهنُهجزایرِـ9

دوربین نگاهی به جزایر دریاچه از دلِیکی دیگر از محیط بانانِ» بهزاد شیرپنجه«
بازدید در جزایر با روزگاري برايِ» .اندگانه هم به چسبیدهنُهجزایرِ«: گویداندازد و زیرلب میمی

جزایرِوحشِحیاتموتور است که آرامشِند و امروز صدايِکردقایق و کشتی استفاده می
.اندجزایر به هم چسبیده. زندارومیه را به هم میيِدریاچه

يِدریاچهيِگانهنُهجزیره از جزایر5ِتا کنون . گانه همین کبودان استنُهیکی از جزایرِ
دیگر وصل نزوالت به یککاهشِکم آبی وکبودان، اشک، آرزو و اسپیر در اثرِارومیه شاملِ

56».اندشده
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ارومیهيِدریاچهشدنِسطح و خشککاهشِعوارضِ
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نمکتوفانِ
گفته ) 1390سالِدر شهریورِ(اسالمیشورايِارومیه در مجلسِيِجهانگیرزاده نماینده

ارومیه و تحتيِدریاچهیِخشکيِمکی نتیجهنمیلیارد تن نمک و توفان10ِبه جا ماندنِ: است
باد از غرب به شرق وزشِکه جهتایندلیلِبه. میلیون نفر است14یِگزندهتاثیر قرار گرفتنِ
هايِتري به زمینو جديتربیشهايِارومیه، آسیبيِیاچهدرشدنِخشکاست، در صورت

57.شرقی وارد خواهد شدآذربایجانِ

کشاورزيهايِزمینیِگهدیدآسیب
یِگهدیداز آسیب) 1389سال در آبان ماه(شرقیکشاورزي آذربایجانِجهادسازمانِرییسِ
ارومیه خبر داد و يِیاچهدرتاثیر شرایطشرقی تحتآذربایجانِهايِهزار هکتار اززمین300
ارومیه آسیب دیده يِدریاچهبسیار نامناسبِشرایطدلیلِشرقی بهآذربایجانِهايِزمین: گفت

حاکم بر وضعیتبهبودالزم در راستايِهايِتر با ساز و کارچه سریعست هرورياست که ضر
در شمالِواقعهايِشرقی و استانکشاورزي آذربایجانِیِاراضکلِ.کشاورزي اقدام شودیِاراض
ارومیه، يِدریاچهشدنِخشک. دارندارومیه قراريِدریاچهآبِيِروپسکشور، تحت تأثیرِغربِ

يِنابوديِمنطقه را در آستانهکشاورزي و باغاتکامل قرار داده و در صورتنبودحلی راه
عظیمی در منطقه يِزیست محیطی، اقتصادي ، اجتماعی و کشاورزيِفاجعهاورژانسی، شاهد

کشاورزي در بخشِترین چالشِها بزرگتنفعلی، نهدریاچه در وضعیتآبِيِروپس. خواهیم بود
یِفعلروندادامه یافتنِدر صورت. منطقه و کشور استکه در سطحِبلکشور،غربِشمالِ

اراضی کشاورزي و درختان، امالح و نمک به سمتيِحاوبادهايِآن با وزیدنِیِدریاچه و خشک
تواند کشاورزي دست میدوروذ در نقاطکه با نفبلشرقی و غربی آذربایجانِتنها در استانِنه

58.جدي خویش قرار دهدتاثیر و تهدیدمناطق را تحتسایرِ

زمینیزیرهايِشورتر شدن آب
يِروبا پس: گفت)1390سالِدر فروردینِ(شرقیکشاورزي آذربایجانِجهادسازمانِرییسِ

شبستر را شهرستانِورتر شده و باغاتکشاورزي روز به روز شهايِچاهارومیه، آبِيِدریاچه
کشاورزي شبستر در بخشِشهرستانِیِدرصد از اهال52باید توجه کرد که . کندیمتهدید

59.اشتغال دارند

بادهايِ: نمکی نیز هشدار داد و گفتبادهايِآسیبِدر خصوصِ)1390سال در خرداد(وي
شیر و آذرشهر را شبـستر، عـجبهايِهرسـتانویژه در شاسـتان بهيِکشاورزهايِنمکی زمین

.کندیاین مناطق خسارت وارد مهايِغتهدید کرده و به با
يِدریاچهشرقی در اطرافآذربایجانِيِکشاورزهايِهزار هکتار از زمین205نمکی، بادهايِ
آبی و يِکشاورزهايِهزار هکتار از زمین600چنین هم. کندمیمستقیم تهدید طورِارومیه را به
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شدنِناشی از خشکیِنمکبادهايِخطرِمستقیم در معرضِغیرِطورِشرقی بهدیم در آذربایجانِ
60.اندتهارومیه قرار گرفيِدریاچه

ساکنانِمهاجرتارومیه يِخشکیدهيِدریاچهاطراف
درخصوصِ) 1390سالِدر مرداد ماه(غربیایجانِآذرباستانِزیستمحیطکلِمدیرِ
ارومیه يِدریاچهیِشرقبرخی از روستاهايِ: ارومیه گفتيِدریاچهیِمحیطزیستمشکالت

حاضر حالِدر . این دریاچه مهاجرت کردنداطرافمشکالتی که وجود داشت به شهرهايِدلیلِبه
وجود نمکی بهآن ریزگردهايِکه در پیِارومیه است و اینيِدریاچهشدنِما از خشکیِنگران
این ریزگردها واقع وجودبیند و درمنطقه آسیب میخیزِحاصلهايِآن دشتآیند که بر اثرِمی

مشکالتاستان درگیر10ِنزدیک.باري به دنبال داردزیاناین منطقه مشکالتمردمِبرايِ
طوري گذارد بهر میمنطقه تاثیمردمِیِگزندههستند که طبیعتا مشکالت بر يِ ارومیهدریاچه

آن اطرافارومیه به دیگر شهرهايِيِدریاچهیِشرقبرخی از روستاها در قسمتکه مردمِ
61.مهاجرت کردند

گريمنفی بر گردشاثرات
محلی که مسافران را با قایق بر ، افراد)1390در سالِ(آسوشیتدپرسخبرگزاريِبه گزارشِ

گر و مسافر را با توانند صدها گردشمیدانند که امسال دیگر نیمچرخانند، یاین دریاچه مرويِ
. ارومیه در این دریاچه حرکت دهنديِدریاچهيِگرگردشهايِبردن از جاذبهلذتقایق برايِ

تر از این قایق دیگر بیش. نگاه کنید قایق گیر کرده است: گویدیمحلی در این باره میک فرد
ملو از نمککند که میارومیه اشاره ميِدریاچهحال به کفدر عینِوي. تواند حرکت کندینم

.زار شده استو شوره
خود را از راهمهمی از درآمدمحلی بخشِپیش برخی مردمِاین گزارش، دو سالِاساسِبر

ولی از زمانی که . آوردندیارومیه به دست ميِگران دریاچهگردشمسافرتی برايِهايِتور
شدت افزایش یافته این دریاچه بهآبِيِارومیه تشدید شده است و شوريِدریاچهیِالسخشک

ها این شغل را به این آنبه حرکت در دریاچه هستند و بنابردقیقه قادر 10ها فقط است، قایق
هايِخود را پارك کرده و در خانههايِرانان قایقبسیاري از قایق. زودي از دست خواهند داد

.هستندخود 
ها و سایرِهتلشدیدي بر فعالیتیِمنفچنین تاثیرِارومیه هميِدریاچهیِسالخشک

داخلی و از زمانی که مسافران و گردشگرانِ. گري داشته استمربوط به گردشهايِفعالیت
هتل در ارومیهساختهايِارومیه ندارند، پروژهيِسفر به دریاچهچندانی برايِخارجی تمایلِ

62.متوقف شده است
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ارومیهيِدریاچهیِخشکعوارضِفراگیر شدنِ
اگر : گفت) 1390در سالِ(اسالمیشورايِمجلسِيِبرنامه و بودجهکمیسیونِعضوِیک
63.کشور را متاثر خواهد کرداستان18ِآن مدهايِآارومیه خشک شود، پیيِدریاچه

ارومیهيِدریاچهيِخواري در محدودهزمین
نداشته است، پی تنها زیانی در گروهی نهآن برايِیِارومیه و خشکيِدریاچهسطحِکاهشِ
يِارومیه، از جملهيِخشک شده دریاچههايِزمینبخشی از تصرف. آور نیز بوده استبلکه سود

.این موارد است
در حـالِ«: گفت) 1390سالِدر خرداد(آذربایجانِ غربیدادگستري استانِکلِرییسِ

خواران و سودجویان زمینارومیه به تصرفيِدریاچهيِخشک شدهیِحـاضر بخشی از اراض
64».شرقی واقع شده استهم در آذربایجانِدرآمده و قسمتی از تصرفات

، )1390سالِدر خرداد(اسالمیشورايِارومیه در مجلسِيِسید سلمان ذاکر نماینده
يِارومیه که به وسیلهيِدریاچهيِشدههاي خشکزمینمساحتحقیقی و حقوقی تصرف افراد

65.اعالم نمودهکتار 6500شده است را 

مجلس، از تاراجِيِغربی و یک نمایندهاستان آذربایجانِدادگستريِکلِدر حالی که رییسِ
خواران و سودجویان خبر داده زمینارومیه از سويِيِدریاچهيِشدهخشکهايِزمینبخشی از 

.این امر شدمنکرِرژیم دیگري در مجلسِيِبودند، نماینده
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انجمنِيِهیئت مدیرهعضوِکهاسالمی يِشوراارومیه در مجلسِيِنادر قاضی پور نماینده
: گفت) 1390در خرداد(در این خصوص،نیز هستغربیآذربایجانِاستانِسازانِهصنفی انبو

هايِزمین. ارومیه دریافت نشده استيِدریاچههايِزمینتاکنون خبري مبنی بر تصرفاطراف
73هايِسالدریاچه در طولِآبِيِروبا پیش. استفاده نیستزار است و قابلِاین دریاچه شوره

ها اکنون نیز قادر به کشاورزان خارج شد و آندریاچه از دستاطرافیِمزروعهايِ، زمین76تا 
.خود نیستندهايِزمینيِباز پس گیر

غربی در این آذربایجانِاستانِسازانِهانبویِصنفانجمنِيِهیئت مدیرهدیگرِ اما یک عضوِ
مربوط به مراتع و یِعمومهايِاخبار حاکی از این است که عده اي سودجو، زمین: خصوص گفت

ها مدرك، در این زمینکنند و با کاغذبازي و جعلِیجنگلی را دخل و تصرف مهايِكپار
.رسانندمیها را تفکیک کرده و به فروش دهند یا این زمینیساخت و ساز انجام م

جا که از آن: دریاچه گفتاطرافهايِسودجو از زمینافراديِاستفادهيِ نوعِبارهوي در 
مسکونی واحدهايِدریاچه وجود دارد، ساختآبِگی و باال آمدنِهبارندمیزانِافزایشِاحتمالِ

صنعتی در هايِكشود، اما شهرمیکیلومتري با شهر انجام ن17مسافتها به دلیلِدر این زمین
گی و بروزِهبارندمیزانِکاهشِدلیلِاخیر بههايِسالطیِ. شودیها احداث ماین زمین

هايِزمینایم و بعضا افرادي که قبال صاحبِهدریاچه بودوسعتکاهشِسالی، شاهدخشک
برخورد و اقدامِ. ها هستنداین زمینتصرفاند، دوباره در حالِهزراعی و باغ در این محدوده بود

66.خواران در این زمینه ناکافی استزمینباقانونی

)1390سالِدر مرداد(نیزشرقیآذربایجانِجهاد کشاورزي استانِسازمانِاراضیِامورِمدیرِ
اتوجه است و حتارومیه مورديِدریاچهخواري در استان و از جمله اطرافزمینبحث«: گفت

67».شودیله با جدیت دنبال مان مسدریاچه ایاطرافيِخشک شدهدر مناطقِ
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آن بر منطقهارومیه و تاثیرِيِدریاچهيِآینده
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!کوچکیک تاالبِتشکیلِ

در صورت«: گفت)1390در شهریور سال (آذربایجانِ غربیزیستمحیطحفاظتمدیرکلِ
وقت البته هیچ. شودتر میارومیه بحرانیيِدریاچهده وضعیتینآفعلی تا سه سالِرونديِادامه

این . شودکوچک میتنها تبدیل به یک تاالبِکامل خشک نشده وصورتارومیه بهيِدریاچه
مکعبی آبِمیلیارد متر1/3ِتامینِعدمِوضعیت در صورتدریاچه در هر سال روينیازِمورد

. ورودي به دریاچه صفر استآبِدریاچه بوده و میزانِخیرِتبحاضر فصلِدر حالِ. دهدمی
افتاد که امسال ارومیه اتفاق میيِدریاچهمتر تبخیر در سطحِمیلی960متوسط ساالنه به طورِ

دریاچه افزایش یافته آبِورودارومیه میزانِيِدریاچهمتر به ارتفاعِسانتی85با توجه به افزایشِ
تبخیر شده استیزانِمکاهشِو باعث.مطالعاتيِدریاچهریزآبيِحوضهبومِزیستمدیریت

عنوانِارومیه بهيِدهد دریاچهجهانی به اتمام رسیده، نشان میبانکيِکارارومیه که با هم
با به .شدیدي مواجه خواهد شدآینده با بحرانِسال20ِاز ترکمجهان تا شورِيِدومین دریاچه

هايِگونهاستان، حیاتیِمحیطزیستاین دریاچه عالوه بر تهدیداتوضعیتافتادنِخطر 
68».نیز به خطر خواهد افتاد…ایرانی وزردکشور از جمله گوزنِارزش و نادرِبا

يِ ارومیه از دریاچهيِحوضه«: گفته است) 1390در خرداد (کشاورز نیزيِخانهکلِدبیر
يِدرجهسزایی در تنظیمِهبآبی تاثیرِيِه تا سبالن را شامل شده و این گسترهترکیمرزِهايِکوه

يِدریاچهبدونِ. منطقه داردحرارتارومیه محیطدیگري پیدا خواهد کرد یِمنطقه معنزیست
نمک در غلظت. رودسوال میشدت زیرِجوار بههمهايِتاندر اسگیزندهيِو اصوال ادامه

دریاچه به گلی از نمک تبدیل آن است که آبِاین به مفهومِ. درصد است40ارومیه يِدریاچه
اي از نمک در آن جریان اشباع شدهکه محلولِود ندارد بلدریاچه آب وجشده و در واقع درونِ

کامل خشک طورِارومیه بهيِارومیه خشک شده و اگر دریاچهيِدریاچهسطحِدو سومِ. دارد
وفانی که از مدیترانه تارومیه يِدریاچهبا خشک شدنِ. شوندمنطقه ناچار به کوچ مییِشود، اهال

واردها را به اردبیل، زنجان و ممکن است نمکاکند، حتشرق حرکت میایران شده و به سمت
تبریز، میاندوآب و غیره مجبور به ارومیه، شهرهايِيِدریاچهبا خشک شدنِ. قزوین نیز برساند

سنگینی بر کشور هايِساکن در آذربایجان، هزینهعیتجمهايِررفتاتغییرِ. خلیه خواهند شدت
يِدریاچهاحیايِتر از مبالغی است که باید برايِها صدها برابر بیشاین هزینه. وارد خواهد کرد

یه غیرِاروميِدریاچهيِمحیطی در حوضهو زیستاکولوژیکیسوءاثرات. ارومیه پرداخت شود
69».بینی استپیشقابلِ
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يِ ارومیههايِ نجات دریاچهطرح
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ارومیهيِارس به دریاچهيِرودخانهآبِانتقالِـ 1
اي را هویژنیرو تدابیرِوزارت: گفت)1390در شهریورِ(آب و آبفانیرو در امورِوزیرِمعاونِ

یک طرحِصورته بهذیربط در نظر گرفته است کهايِگاهدستا کمکارومیه بيِدریاچهرايِب
غربی در درازمدت يِ ارس و آذربایجانِهضآب از حوانتقالِ. مدت عملیاتی خواهد شدبلند
ارومیه در نظر گرفته يِدریاچهخشک شدنِمشکلِحلِنیرو برايِي است که وزارتکارراه

70.است

ارومیهيِارس به دریاچهآبِالِانتقطرحِيِناکارآمد
:داندحل را کارساز نمیها و مراتع، این راهجنگلتحقیقاتيِموسسهیِعلمهیاتعضوِیک

است، یعنی اگر ما بخواهیم آب را از ارس به ترکمارومیه يِارس از دریاچهيِرودخانهارتفاعِ«
زمین پمپاژ کنیم که این عملیاتثقلِنیرويِفارومیه انتقال بدهیم باید آن را بر خاليِدریاچه
ارومیه بسیار حاد و عاجل يِدریاچهدر صورتی که مشکلِ. خرج و طوالنی خواهد بودربسیار پ

اي مرزي است، برداشتهدیگر چون ارس رودخاناز طرف. است و باید به سرعت آن را حل کرد
. خزر یا مازندران هم ما همین مشکل را داریمدریايِدر مورد. آب از آن مشکالتی حقوقی دارد

. آن کردآبِخزر یا مازندران فقط متعلق به ایران نیست که بتوان هر دخل و تصرفی در دریايِ
سال وقت الزم دارد که در این 10کم افزون بر این اگر قرار باشد چنین طرحی اجرا شود دست

نمکیِسونامتواند مشکلِه بدل شده و این طرح نمیارومیارومیه عمال به کویرِيِمدت دریاچه
71».میلیارد تنی را حل کند8

دریاچه نجاتپروفسور کریستین اوپ برايِهايِکارراهـ2
يِکدهدانشآب و خاك و استادمتخصصِ) Christian Opp(پروفسور کریستین اوپ

به ایران سفر نمود و از 1390سالِتآلمان، که در اردیبهشماربورگگاهدانشدر جغرافیا 
خود در رابطه با خطرات و یِرانسخناطراف بازدید به عمل آورد، طیِارومیه و مناطقِيِدریاچه

حفاظت و جلوگیري از هایی در جهتکارراهآن، وخیمِآرال و عواقبِيِدریاچهخشک شدنِعللِ
حفاظت از دربرخی کارشناسان،يِبه عقیدهه نمود که ئآرال ارايِدریاچهتربیشتخریبِ
:گشا باشدتواند راهارومیه نیز میيِدریاچه

.)…وکشاورزي، صنعتی(موجودهايِبخشحوضه و در تمامِآب در سطحِراندمانِافزایشِ-1«
.دریاچهخیزِآبيِحوضهمدیریتيِپارچهیکطرحِاجرايِ-2
صورتآب از حوضه بهآب یا خروجِورود(جوارهمهايِحوضهآب بینِانتقالِعدمِ-3

).اکولوژیکی و هیدرولوژیکی صحیح نیستطبیعی، از نکته نظرِغیرِ
72».حوضهزایی در سطحِجلوگیري از بیاباندقیق و مدون برايِيِریزبرنامه-4
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رسازي ابرها؟ باروـ3
ابرها خبر بارورسازيِارومیه بر اثرِيِدریاچهآبِسطحِکه مسئوالن از افزایشِدر حالی

ها این روش را آن. دانندزمانی میخاصِشرایطمنتقدان این افزایش را حاصلِ،دهندمی
.دهنددریاچه هشدار میيِچنان نسبت به نابودو همکنندمینامطمئن تلقی 

موادي و تزریقِشلیک فناوري است که در آن از طریقِ) cloud seeding(ابرهايِبارورساز
بلورهايِمانندها را تغییر داده و بارش ایجاد آنابرها ساختمانِخشک به داخلِنقره یا یخِیدید

ابرها تزریق هواپیما به درونِباالتر توسطزمین یا سطوحِتوان از سطحِاین مواد را می. کنندمی
.کرد

متري سانتی70تا 40ئوالن از افزایشِبرخی مس، 1390سالِماهاردیبهشتاولِيِدر نیمه
آذربایجانِيِاهمنطقآبِشرکتعاملِمدیراز جمله . ارومیه خبر دادنديِدریاچهآبِسطحِ

ملی تحقیقات و بارورسازي مرکزِ«مدیرِ. متر عنوان کردسانتی50شرقی، این افزایش را حدود
هايِارومیه انجام شد بارشيِدریاچهيِحوضهابرها که بر رويِيِبارورعملیات«: گفت»ابرها

15فروردین تا 15قدند که ـقدان معتـاما منت».درصد تشدید کرد20تا 15این حوضه را بینِ
يِدریاچهآبِسطحِآذربایجان بوده و افزایشِيِمنطقههايِگیهبارندهر سال اوجِاردیبهشت

. بیعی استزمانی امري طيِهارومیه در این محدود
درست «: گفتها و مراتع، در این موردجنگلتحقیقاتيِموسسهیِعلمهیاتعضوِیک

50فروردین چیزي حدودارومیه نسبت به ماهيِدریاچهآبِسطحِماهاست که در اردیبهشت 
بینیم میمقایسه کنیم89را با اردیبهشت90متر افزایش پیدا کرد ولی اگر ما اردیبهشتسانتی

کیلومتر 245آن حدودمتر کاهش پیدا کرده و مساحتسانتی31دریاچه حدودآبِکه سطحِ
پس نباید بگوییم که چون ابرها را بارور کردیم باعث شدیم که وضعیت. مربع کم شده است

. ل استواسزیست موردمحیطدارانِطرفاین ماجرا از نظرِکلِ. شودتربهارومیه يِدریاچه
گر با ترفندي کاري زمین ثابت است، ايِکرهآبِدانیم مجموعِکه مییعنی ما با توجه به این

دیگر را يِیک منطقهي ببارد به این معنا است که ما حقِتربیشجا آبِکنیم که در یک
یا را کشوري در دنترکم. طبیعتقوانینِابرها کاري است بر خالفيِاصوال بارورساز. گرفتیم

بارش سالی و افزایشِمقابله با خشکتوانیم نام ببریم که توانسته باشد از این روش برايِمی
يِمرکزهايِسعودي یا بخشعربستانِمندي مثلِثروتکشورهايِااستفاده کرده باشد، حت

آبِسطحِسالی و افتگی و خشکهبارندبودکالیفرنیا در آمریکا که االن به شدت با کم
کدام از این کشورها که از نظرِهیچ. چینهایی از کشورِزیرزمینی مواجه هستند و بخش

که ایني از ما دارند نتوانستند از این تکنیک استفاده کنند برايِتربهتکنولوژیکی وضعیت
از این تربیشرسد که این موضوع شان داشته باشند و به نظر میي در سرزمینتربیشیِگهبارند
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برخی از عزیزانی که این وسایل را ما حل کند مشکلِسالی را در کشورِخشککه بتواند مشکلِ
».کندخواستند به سودي برسند را حل میوارد کردند و می

بارورسازي را دور از این طرح، روشِتبریز و از دیگر منتقدانِگاهدانشدر آب کارشناسِیک
»کافیدانشِفاقد«در ایران را »این روشاجرايِیِمتولفرادا«منطقه دانست وهايِيمندتوان

پیش از این «: ابرها در ایران اشاره کرد و گفتيِبارورسازيِتکنولوژهايِبه کاستیوي. خواند
».شمالی این روش آزمایش شده ولی موفق نبوده استهايِیزد و استاننیز در کویرهايِ

يِمنطقهابرهايِدهد و نوعِخاصی جواب میابرها در شرایطيِزکارشناسان معتقدند که بارورسا
71.اي براي این کار مطلوب نیستپنبهآذربایجان یعنی ابرهايِ

ارومیهيِدریاچهيِبه حوضه) کالس(زابيِرودخانهآبِمازادانتقالِطرحِـ4
و آذربایجانِ غربیاي منطقهبِآیِسهاماین پروژه شرکتموجود، کارفرمايِاطالعاتبرابرِ

.بوده است) کعبهيموسسه(خاتم االنبیاءگیِزندهساآن قرارگاهکارِپیمان
يِدریاچهيِبه حوضه) کالس(زابيِرودخانهمازادآبِانتقالِطرحِمزبور، طرحِیِدر معرف

-دریاچهوضعیتن بهبودچنیمنطقه و هماکوسیستمِشرایطترین راه براي حفظارومیه، مناسب
بیش از يِسالیانهاین طرح را به ویژه در جلوگیري از خروجِاهمیت. ارومیه، عنوان شده استيِ
.اندعنوان نمودهزاب از کشور يِرودخانهمناسب توسطبا کیفیتمکعب آبِمیلیارد متر2ِ

در . شودچاي تشکیل میوینآواجرچاي و اليِهادخانهروزاب از به هم پیوستنِيِرودخانه
گدار و در نهایت يِرودخانهریزِآبيِزاب به حوضهيِرودخانههايِسرشاخهمازاداین طرح آبِ

بندآباد با احداثيِ بادینرودخانهبه این منظور آبِ. ارومیه منتقل خواهد شديِبه دریاچه
. شودسیب منتقل میکانیسدلومتر به مخزنِکی4یِتقریبطولِه آباد و کانالی ببادینیِانحراف

این بند صورت آباد نیز از طریقِبادینيِکشاورزهايِزمینهکتار از 6200يِیاردر این بین آب
مخزنِکلِمکعب و حجمِصد میلیون مترِهفترودخانه يِساالنهمیانگینِآوردبر. فتخواهد گر

باشدمکعب میمیلیون متر373ِسیب کانیسد .
يِکیلومتر5/1زاب در يِرودخانهسیب بر رويِکانییِمخزنسدکانیروستايِباالدست -

کیلومتر، 3کانالی به طولِاین سد، آب توسطمخزنِيِگیربا آب. باشداحداث میسیب در حالِ
30مسافتی به طولِشود و پس از طیِمیمتر وارد 5/5تونلی با قطرِيِوروديِبه دهانه

زاب به ریزِآبيِفتی و کوهستانی، از حوضهرآبمناطقِتونل از میانِکیلومتر در داخلِ
بدین ترتیب . ارومیه خواهد ریختيِگدار منتقل شده و در نهایت به دریاچهریزِآبيِحوضه
73.گرددبه این حوضه منتقل میزابيِرودخانهمکعب آبِمیلیون متر800ِحدود
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دکتر کهرم استاد:ارومیهيِدریاچهنجاتکارراهدر موردیک کارشناسِ محیط زیستاهدیدگ
به «، در پاسخ به پرسشِ)1390در شهریورِ(گوییوزیست در گفتمحیطو کارشناسِگاهدانش

متأسفانه ما«:گفت» ارومیه چه باید کرد؟يِدریاچهنجاتکنونی، برايِشما، در وضعیتنظرِ
طور کننده زدیم و همانمشروبهايِرودخانهسد را بر روي35ِردیم و بینی کسد را پیش77

سد10حاضر هم در حالِ. ش بود محروم کردیماارومیه را از آبی که حقيِیاچهکه گفتم، در
يِدریاچهبِآباید حق. متوقف کنیمبنابراین سدسازي را باید. ساختمان هستندحالِدیگر در

توانیم از هر سد ما می. ها ذخیره شده استسدزیادي آب در پشتاالن مقدارِ. اورمیه را بدهیم
درصد از آب را رها کنیم20حدود .ارومیه يِدریاچهنیرو تعهد کند که این آب را تحویلِوزارت

اییز و زمستان و وقت منتظر بمانیم، ببینیم امسال در پراه از آن پمپاژ نشود و آنبدهد که وسط
»آینده آبی خواهد آمد تا دریاچه نفسی بکشد؟سالِنیز بهارِ

ارومیه هست یا کار از کار گذشته يِدریاچهنجاتآیا هنوز امکانِ«وي در پاسخ به پرسشِ
.ممی را که توضیح دادم انجام بدهیکار از کار نگذشته و هنوز اگر ما اقدا! خیر«:گفت»است؟

هايِسیستمآب از جایی دیگر و یا بهبودابرها، یا انتقالِی مانند بارور کردنِهایالبته طرح
ترکمشود در باالدست آب چون باعث می. هستمآن موافقیاري نیز هستند که من با آخرینِآب

اگر این کارها . ارومیه قرار بگیرديِدریاچهي در اختیارِتربیشمصرف بشود و در نتیجه آبِ
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رومیه تعلق بگیرد، من ايِذخیره شده در هر سد، به دریاچهدرصد آب25ِ-20بگیرد، اگر انجام 
74».دوباره خواهد یافتارومیه جانِيِهم دریاچامطمئن

نجات دریاچه کارِراهکشاورزي،يبه و تغییر شیوهآحقتامینِ
آن ارومیه و نجاتيِدریاچهآبِتامینِکارِراهترین زیست مهمِمحیطتعدادي از کارشناسانِ

يِشیوهچنین تغییرِسدها و هماین دریاچه و بازکردنِيِبهآحقکامل را وروداز خشک شدنِ
آب از انتقالِ، طرحِبرهان ریاضیدکتر . اندهآب دانستمصرفکاهشِمنطقه برايِيِکشاورز
را طرحی ارومیهيِدریاچهشهر بهنسیلوه در پیرايِرودخانهاز آبارس و پمپاژِيِرودخانه

يِآب از یک حوضه به حوضهانتقالِ: محیطی عنوان نموده و گفته استزیستمغایر با معیارهايِ
مشکل جا کردنِجابهواقعمقصد باشد ولی دريِحوضهمشکلِيِکنندهحلدیگر ممکن است 

تمامِارومیه رويِيِدریاچهباالدستيِمحدودهيِله این است که ما در حوضهامس. است
اها حتده از بعضی از این رودخانهها باعث شسازياین سد. ایمهشیرین سد زدآبِهايِرودخانه

يِدریاچهسدها به رويِيِدریچهسدسازي و بستنِ. یک قطره آب هم به دریاچه راه پیدا نکند
اي از یک سو ما هر جا که رودخانه. این دریاچه استآبِسطحِکاهشِترین دلیلِارومیه مهم

ایم، هآبی و دیم بردکشتمنطقه را زیرِیِاراضدیگر، تمامِایم و از سويِختهآن سد سابوده رويِ
.درصد است60افزایش به درصد، در حالی که این راندمان قابل35ِآن هم با راندمانِ

نماید و میمنتهی به ارومیه اشاره هايِرودخانهاحداث شده رويِسد35دکتر کهرم، به 
هزار هکتار 700هزار هکتار به 300ارومیه از زیرکشتیِاین سدها اراضبا ساخت: گویدمی

يِدریاچه[افزایش یافت و در نتیجه آبی که قرار بود وارد[زیرکشت یِاراضارومیه شود صرف
مکعب آب میلیارد متر5/5ِاین سدها، ساالنه این در حالی است که تا پیش از احداث. شودیم

دولت هیاتزمان با حضورِو نیم پیش، همیک سال .شدها به ارومیه وارد میرودخانهاز طریقِ
دولت آن، هیاتپیِدر . این دریاچه اقدام کندنجاتدر ارومیه، مردم از دولت خواستند تا برايِ

اي هقطريِیارآبگزین کردنِابرها، جايبارورسازيِ: نهاد داد که عبارت بودند ازپیشکارراهچند 
7/3نیرو واقع قرار شد وزارتدر. نیرووزارتبه توسطآقحسنتی و تامینِيِیارآببه جايِ

میلیارد 200هزار و 2ه بر این، عالو. ارومیه تخصیص دهديِمکعب آب به دریاچهمیلیارد مترِ
هايِآب از حوضهدر همان جلسه، انتقالِ. ارومیه اختصاص یافتيِدریاچهاحیايِتومان برايِ

آبِمطرح شد اما صحبتی از انتقالِکارراهعنوانِمازندران هم بهدیگر از جمله ارس و دریايِ
این . کنندزاب تاکید میيِاز رودخانهآباکنون برخی بر انتقالِ. زاب به ارومیه مطرح نبود

2012آبی یعنی تا سپتامبرِيِآیندهالمللی اگر تا سالِبینمقرراتدرحالی است که طبقِ
)برايِ) آیندهسالِمهرماهتوان در این یزاب اقدامی نشود، دیگر نميِرودخانهسد رويِاحداث

زمانی، خواهند با این محدودیتگونه میهحال پرسش این است که چ. خصوص کاري انجام داد
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اي با این مختصات آیا محاسبه هسازيِکیلومتر احداث کنند و اصوال هزینه45تونلی به طولِ
نظر موردآن که ما موفق بشویم تونلِرسد؟ به فرضِمقرر به سرانجام میشده و آیا تا زمانِ

آبی يِآیندهسالِمحدودي که تا شروعِه را در زمانِزاب به ارومیيِآب از رودخانهانتقالِبرايِ
دیگر يِنکته. آب مشکل پیدا کنیمبرداشتباقی مانده احداث کنیم، ممکن است با عراق بر سرِ

مکعب و در ترسالیمیلیون متر600ِمعمولی هايِزاب در سالرودخانهیِبداین که کلِ
این میزان آب را هم به يِمکعب است که اگر همهمترِنزدیک به یک میلیارد) پرآبیهايِسال(

.ماندخود باقی میارومیه منتقل کنیم باز هم مشکل به قوتيِدریاچه
: ارومیه خشک شده، گفتيِدریاچهدرصد60حاضرکه در حالِکهرم با اشاره به ایندکتر
37موجود این دریاچه آبِیزانِارومیه بود، مآبِپرهايِکه از سال1374و 1373هايِدر سال

بنابراین اگر آبِ. دریاچه خشک شده استپنجمِکعب برآورد شده بود اما اکنون سهممیلیارد مترِ
ارومیه آبِبودکشد تا کمها طول میاین دریاچه شود سالکامل هم واردطورِزاب بهيِرودخانه

محیطی در زیستناگوارِساز که تبعاتمشکلبراین اساس، شایسته است از اقدامات. جبران شود
محیطی را در زیستمنطقی و منطبق با معیارهايِهايِکارراهپی دارد پرهیز کنیم و در عوض 

سدها را به پشتآبِدرصد20نیرو نخست، وزارتکار قرار دهیم، ازجمله در گامِدستورِ
این شیوه تداومِ. ارومیه وارد شود] ریاچهد[سال این آب بهدریاچه اختصاص دهد تا در طولِ

.ارومیه استنجاتبرايِکارراهکارسازترین 

کارشناسانزیست مغایر با نظرِ محیطِ حفاظتِ سازمانِ نظرِ 
متعدد در سدهايِزیست، ساختمحیطنظرانِکارشناسان و صاحبکه اغلبِدرحالی 

کنند، ارومیه عنوان میيِدریاچهخشک شدنِیِصلاارومیه را یکی از عواملِریزِآبيِحوضه
سدهایی که بر :اعالم کرد) 1390در شهریورِ(زیستمحیطحفاظتسازمانِرییسِ
این دریاچه یِآبه با کماند مشکلی در رابطهارومیه ایجاد شديِمنتهی به دریاچههايِهرودخان

آب از این دریاچه سالی و برداشتبه خشککه مشکلی که وجود دارد مربوطکنند بلیایجاد نم
75.کشاورزي استبرايِ
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ارومیهيِدریاچهبحرانِو دولت 
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کردها و عملنابودي کشانده است، سیاستبه سويِارومیه را يِچه دریاچهواقع آندر
کهدر زمانیاحت. اسالمی بوده استيِجمهورحکومتدریاچه بر يِنگران کنندهوضعیت

سریعی را طلب حال گاه منطقی و در عینِآن، اقداماتگان مشخص است و نجاتههم
الزمِعملیاتدر اقدامی بدونِاجراییهايِگاهدست. گیردصورت نمیمناسبینماید، اقدامِمی

الزم از ند که منابعِاخود معترفاندرکارانو برخی دستاندنمودهرا تهیه اي برنامهصرفا بعدي، 
این برنامه که . گیرددر اختیار قرار نمیارومیه يِدریاچهمقابله با بحرانِمالی برايِجمله منابعِ

ارومیه يِدریاچهریزِآبيِحوضهریزي و مدیریتی در سطحِبرنامههايِفعالیتمحورِعنوانِبه
برخی مشخصات.نام گرفت»يِ ارومیهدریاچهجامعِمدیریتيِبرنامه«،ه استگردیدمعرفی

.دهمآن میبرخی موارديِبارهکوتاه دریو توضیحآورمرا در زیر میاین برنامه

»يِ ارومیهدریاچهجامع مدیریتيِبرنامه«
ارومیهيِدار از دریاچهیپايِبردارحفاظت و بهرهيِاستراتژ

ریزِآبيِحوضهمدیریتيِنامه و برنامهتفاهمتصویبِ(1388تصویب شده، خرداديِنسخه
) 28/7/1387باري ارومیه، اجالسِيِدریاچه

ارومیه، يِدریاچهریزِآبيِحوضهپایدارِحفاظت و مدیریتمشتركيِمهناتفاهم 
کشاورزي و جهادنیرو و وزارتزیست و وزارتمحیطحفاظتسازمانِمابینِ
.کردستانيِدارشرقی و استانآذربایجانِيِدارغربی و استانآذربایجانِيِارداستان

زیبا و اندازِچشميِسازکافی براي پایداراي با آبِدریاچه: ارومیهيِدریاچهيِساله25اندازِچشم
يِبردارآن بهرهریزِآبيِحوضههايِمحلی از ظرفیتکه مردم و جوامعِايیزیستی غنتنوعِ

تقویتبرايِآن کوشا هستند و دریاچه بستري پایدارِکنند و آگاهانه در حفاظتخردمندانه می
.ذیربط استهايِنهادها در استانمیانِيِسازندههايِکاريهمتعامل و گسترشِ

ها طرفشمسی به امضاءيِهجر27/7/87در تاریخِنامهاین تفاهم:نامهتفاهمششِيِماده
.االجرا خواهد بودامضا الزمده و از تاریخِرسی

هر یِنیز تا اعالم کتبامضا تا پنج سال اعتبار دارد و پس از آننامه از تاریخِاین تفاهم: تبصره
.خود باقی خواهد بودها به قوتیک از طرف

1386سالِبین بخشی در طولِمدیریتی، سه کارگاهيِاین برنامهيِتهیهبه منظورِ:گفتارپیش
ها بیش این کارگاهشرقی برگزار گردید در هر یک از غربی و آذربایجانِآذربایجانِهايِدر استان
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گروهی محلی در مباحثدولتی و جوامعِغیرهايِاستانی، انجمنز نهادهايِاز پنجاه نماینده ا
.شرکت نمودند

عنوانِبرنامه را بهاین29/1/1389مورخ17182/44070ِيِشمارهيِمصوبهدولت طیِهیات
ارومیه معرفی نمود يِدریاچهریزِآبيِحوضهریزي و مدیریتی در سطحِبرنامههايِفعالیتمحورِ

55».ارومیه تشکیل گردیديِدریاچهخیزِآبيِحوضهمدیریتیِاجرایآن ستادو در پیِ

نکته اشاره کوتاه فقط به چندطورِبهست کهایاد شده وارديِمتعددي به برنامهایرادات
فوري و ارومیه، اقداماتيِدریاچهجامعِمدیریتيِذکر در برنامهقابلِیکی از نکات:نمایممی

ارومیه را حاصلِيِدریاچهیِکنوندریاچه است که در آن قسمت، شرایطنجاتاضطراري برايِ
آب توسط برداري از منابعِبهرهو افزایشِتوسعههايِطرحه، اجرايِضحوبارش در سطحِاهشِک

بروزِدالیلِه را در صدرِضحوبارش در سطحِمختلف دانسته است، یعنی کاهشِبردارانِبهره
انسانی و عواملِچنان نقشِاست و همرار دادهدریاچه قبحرانی برايِشرایطاقداماتسوء

.داده استرنگ جلوه حکومت را کم
اقماري هايِخارج از دریاچه و تاالبعواملِ(بیرونیتهدیدات«:تهدیداتدر بخشِن چنیهم

ورودي، آبِهايِجریانکاهشِتهدید، در توضیحِ»)گذارندها اثر میکه بر دریاچه و یا تاالب
ها راانهرودخبرداري از جریانِکند و پس از آن، بهرهسالی را نخستین دلیل ذکر میخشکوقوعِ

.گرددحکومت تکرار میواقع همان ادعايِیعنی در. نمایددرج می
مردم و جوامعِ«: ارومیه، چنین آمده استيِدریاچهيِساله25اندازِکه، در چشمدیگر آن

کنند و آگاهانه در حفاظتخردمندانه میيِبردارآن بهرهریزِآبيِحوضههايِمحلی از ظرفیت
آن موفقیت حاصل مدیریت، که بدونِیِاصلیکی دیگر از عناصرِ«و یا »آن کوشا هستندپایدارِ

بنابراین ارتقاء.آن استيِروپیشتاالب و تهدیداتهايِارزشمردم درموردیِنخواهد شد، آگاه
خواسته القا کند این جمالتکه با آوردنِ».مدیریتی استبرترِهايِمردم از اولویتعمومِیِآگاه
يِهضحوهايِمردم از ظرفیتيِخردمندانهيِبرداربهرهعدمِارومیه به علتيِریاچهدنِبحرا
نقشی در تخریب و پایدار از دریاچه، رخ داده است و حکومت آنان در حفاظتیِخیز و ناآگاهآب

ایجادمهم و اثرگذاري نداشته و نداردنقشِکم، ِدریاچه نداشته و دسترو به زوالِشرایط.
با استفاده از توانِبرنامه مزبور سعی شده نشان داده شود که يِبرنامهگفتارِدر پیش

من،به باورِ. اندزیادي دخیل بودهبرنامه افراديِدر تهیهو موجود تهیه گردیده است کارشناسیِ
ها در برنامهاغلبِتدوینِدر فرآینداه و باسواد آگبرخی کارشناسانِاز اسالمی، جمهوريِحکومت

ي کهدر موارداحت. وابسته و مطیع استافرادکارها به دستگردد و استفاده نمیولی مستقل 
معمول طورِبهحضور داشته باشند،مشورتیهايِجمعدر نیز سوزباسواد و دلکارشناسانِ
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آننظراتتواقعیها لحاظ نمی گردد و با تحریفو نه ـ تحکومها، همواره منافع و مصلحت
.شوددر نظر گرفته میـرملت و کشو

کارشناسی بر و دیدنیز چنین استارومیهيِدریاچهجامعِمدیریتيِبرنامهیِنهایيِنسخه
حکومت را در به دهد و تقصیرهايِطبیعی را پررنگ جلوه میلِئمساقشِن.آن حاکم نیست

يِهزدهد و آن را فقط در حوش مییه، بسیار کاهاروميِدریاچهبحرانی برايِشرایطوجود آمدنِ
رو، راه حلِو پیشِموجود لِئبسیاري از مسابیند؛ برايِعمد میغیرِچنین فنی و هممسایلِ

از سویی، برخی مواردي هم که در برنامه .پردازدگویی میبه کلیتربیشو کندعملی ارایه نمی
کاغذ و مصوبات تنها بر رويِشود، به اجرا گذاشته نمیاجرایی داردبینی گردیده و قابلیتپیش

.وجود دارند
دریاچه خشک شدنِآن است که حکومت اعتنایی به رونديِدهندهبرنامه نشانتدوینِزمانِ

نیل به در راستايِادریاچه، حتنجاتریزي برايِفراوان در برنامهتاخیرِافزون بر. نداشته است
اي کهنامهتفاهماهدافن پنج سال تعیین گردیده و از مهرآيِاولیهاعتبارِمدت1387سال ماه

صورت نگرفته خاص و مناسبیهیچ اقدامِ-بیش از سه سالبا گذشت- االجرا بوده استالزمنیز 
نیاز برايِموردیِمالمنابعِاختصاصِعدمِرو خواهید دید، شِپیهايِصفحهدرکه چنان. است
.گردددریاچه عنوان میرفع بحرانِترین مشکل برايِبینی شده، مهمپیشاقداماتانجامِ

پاسخی به هشدارها و تربیشمزبور يِبرنامهيِرسد که ارایهقع چنین به نظر میوادر
عمومی بوده است افکارِفشارِکاهشِدر راستايِمستقل و برخی کارشناسانِجامعه و اعتراضات

تا البته صد. دریاچه شده استگیرِمسایل و مشکالتی که دامنرفعِر جهتبردي دتا راه
که (نپذیرندـکارشناسینظراتاساسِبرـ بروز بحران رامسئول دالیلِهايِگاهدست
ات اقدامانجامِالزم برايِو منابعِمشکالت تالش نکنندرفعِصادقانه در جهت، )پذیرندنمی

.روددریاچه نمیسامانِنابهشرایطبودهبه بامیدي اختصاص نیابد،

ارومیهيِدریاچهزیست در قبالِمحیطسازمانِکردعمل
محیطحفاظتسازمانِکردبسیاري به عملداتاانتقدریاچه، به وجود آمده برايِدر بحرانِ

يِزیست و توسعهطمحییِغیر دولتهايِسازمانيِدبیرخانهاز جمله، مسئولِ. زیست وارد است
انتقاد ارومیهيِزیست در ارتباط با دریاچهمحیطسازمانِکردعملاز )1388در شهریور (پایدار
هايِسازي و فعالیتسازي، پلجادهاطراف بر اثرِيِنطقهارومیه و ميِدریاچه: گفتکرد و

وي رسوخِ. ي فراخوانده استزاري تبدیل شده که منطقه را به نابودتخریبی و عمرانی به شوره
نابوديِارومیه را عاملِيِآبی در دریاچهها و منابعِساخت و ساز در زمینهايِو نخالهسیمان
گیاهی و تغییراتهايِخاك از پوششعریان شدنِ: منطقه دانست و تاکید کردهايِدشت
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- زیستفجیعِهايِقه را با چالشتواند منطمیطبیعی در خاك،غیرِعناصرِنفوذایی در اثرِیشیم

انسان و غیرِهايِاین عریانی چیزي جز فعالیترسد منشاءه نظر میمحیطی مواجه کند و ب
76…پایدار نیست

هايِاسالمی در حوزهجمهوري حکومتیِگههمیشاز اقدامات:نتیجهبیجلساتيِبرگزار
- که ارادهآنبدونِ،است…یش وآمسه و هجليِو برگزار…و کارگروه وستادمختلف، تشکیلِ

این اقدامات نمایشی است و جز آن که سودي اغلبِ. مشکالت وجود داشته باشدرفعِبرايِاي 
کشور و ايِبرنفعیاي که متضمنِهیچ نتیجهداشته باشد، به دنبال اندرکاران برخی دستبرايِ

ارومیه نیز يِدریاچهرفع مشکالتدر همین راستا، برايِ. آیدمردم باشد، به دست نمی
گردید که در پابر) ارومیهيِدریاچهخیزِآبمدیریتيِامنطقهملی و شورايِستاد(تشکیالتی

در از جمله (اموريِگیرپیبه روندتربیشهم گانخوانندهنمایم تا اي به آن میادامه اشاره
.آشنا شوند) ارومیهيِدریاچهیِبحرانوضعیتگی به هرسیدخصوصِ

خیزِآبمدیریتيِامنطقهملی و شورايِستاديِتین جلسهها، نخسرسانهبه گزارشِ
ها، تخصیصِکرداقدامات و عملتآخرین وضعییِبررسبا هدف1/5/1390ارومیه در يِدریاچه

ارومیه يِدریاچهيِاحیاها در راستايِخانهوزارتيِاقداماتی که در حوزهيِگیراعتبارات، پی
خیزِآبيِحوزهمدیریتيِامنطقهشورايِیِتشکیالتبه ساختارِدادنانجام شده و رسمیت

.برگزار شددریاچه
کشور و زیستمحیطحفاظتسازمانِرییس جمهور و رییسِمعاونِرِاین نشست با حضو

جهادارتوزآب و خاك و صنایعِونِارومیه، معايِملی دریاچهيِکمیتهیِاجرایستاددبیرِ
غربی و شرقی و کردستان و جمعی از آذربایجانِکشور و استاندارانِوزارتکشاورزي، قائم مقامِ

و دستورِبرگزار گردیدشرقی و کردستان ، آذربایجانِآذربایجانِ غربیسه استانِیِمحلمسئوالنِ
77.ارومیه بوديِدریاچهیِملسنديِوبهمصیِاجرایهايِکارراهيِارایهجلسه،کارِ

ارومیهيِدریاچهنجاتيِشدهيِ گمملی حلقهاعتباراتاختصاصِ
خیزِآبمدیریتيِامنطقهملی و شورايِستاديِدر جلسهشرقیآذربایجانِاستاندارِ

یِمحیطزیستبحرانِرفت از برونهايِکارراهیِتمام«: گفت) 1/5/1390در (ارومیهيِدریاچه
اجرایی مشخص هايِگاهدستيِهمهباري اتخاذ و تکالیفاجالسِارومیه در سنديِدریاچه

در . هاستکارراهاین يِمفقودهيِحلقه،ملیهايِمنابع و ردیفتخصیصِمتاسفانه عدمِشده ولی 
مشخص ومیه را به صورتاريِدریاچهاحیايِیِملاین راستا مجلس باید اعتبارات و منابعِ

يِدریاچهرفت از بحرانِبرونریزگردها اعتباري برايِاعتباراتکه ازمحلِاختصاص دهد نه این
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بومِاین زیستبحرانِزیست باید اهمیتحفاظت ازمحیطسازمانِ. ارومیه تخصیص داده شود
چنین از نامشخص وي هم».م کندیکشوري، مجلس و دولت تفهمند را به مسئوالنِمهم و ارزش

درحالِ«: وگفتانتقاد نمودارومیه يِدریاچهنجاتاي برايِهضحوِبینآبِانتقالِاعتباراتبودنِ
میلیارد ریال است که 210اي اختصاص یافته هضبین حوانتقالِحاضر اعتباري که برايِ

78».گو نیستجواب

ارومیه يِدریاچهنجات، تنها راه)2/5/1390در (نیزشرقی و کردستانآذربایجانِاستاندارانِ
استاندارِ. است»پول«این دریاچه فقط احیايِیِاصلمشکلِ: اندتهاعتبار بیان کرده و گفرا تامینِ

در .اي وجود نداردهشدتعریفیِملبزرگ منابعِاین کارِانجامِهنوز برايِ«: شرقی گفتآذربایجانِ
موضوعِارومیه به عنوانِيِدریاچهآبِیِخشکاسالمی، موضوعِشورايِملی و نیز مجلسِسطحِ
يِدوم مطرح است و همهدستاگر من کلِاحت. ریزگردها جلب شده استتوجهات به سمت

ارومیه هزینه کنم، باز يِدریاچهشرقی را برايِِآذربایجاناستانِامسالِمیلیارد ریال اعتبار3000ِ
مفقوده در يِنیز گفته است که حلقهآذربایجانِ غربیاستاندارِ».ي از پیش ببرمتوانم کارینم

79.مالی استاعتباراتارومیه بحثيِدریاچهموضوعِ

ارومیهيِدریاچهنجاتهايِنشستتصمیماتاجرایی نشدنِ
يِدریاچهخیزِآبمدیریتيِامنطقهملی و شورايِستاديِکردستان در جلسهاستاندارِ

يِهااتخاذ شده در نشستکدام از تصمیماتمتاسفانه هیچ«: گفته است) 1/5/1390در (ارومیه
یِاجرایمسئوالنِترین مشکلِحاضر بزرگدر حالِ. شوندارومیه اجرایی نمیيِدریاچهنجات

. شده استبرگزار جلساتتصمیماتارومیه اجرایی نشدنِيِدریاچهبحرانِکشور در خصوصِ
هايِکارراهبرگزار شده و نیز ارومیه، اقدامات و جلساتيِدریاچهيِگذشتهسوابقِیِاگر به تمام

-زیستاین مشکلِکافی به ضرورت و اهمیتيِدهد به اندازهنشان میاتخاذي نگاه کنیم،

الزم تهم. ها اجرایی نشده استاین نشستولی هیچ کدام از مصوباتمحیطی پرداخت شده 
مسئوالن ارومیه در بینِيِدریاچهاحیايِهايِنشستتصمیمات و مصوباتکردنِراییبراي اج

ارومیه يِدریاچهجلوگیري از بحرانِاي برايِویژهاعتباراتمقررشد1389در سالِ. وجود ندارد
ه اتخاذ تصمیم امروز نیز موفق باگر در جلسات. اختصاص داده شود که این امر نیز محقق نشد

ارومیه يِدریاچهیِفعلرفت از بحرانِبرونویژه برايِاعتباراتعملی و جدي و نیز اختصاصِ
نند مسئوالن تالش ک. شودایم افزوده میهایی که کار نکردهسال به سالنشویم تنها یک 

80».اجرا در بیاینديِها در این زمینه به مرحلهنشستتصمیمات و مصوبات
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در (اسالمیيِجمهورحکومتدولتنژاد رییسِمحمود احمدي : دولترییسِگاهدید
سال با چنین شرایطی 500ارومیه هر يِها دریاچهارزیابیبر اساسِ«: گفت) 1390شهریورِ

سالی در این اندك و خشکبارشِشود وضعیتبینی میشود به طوري که پیشرو میروبه
300ارومیه چنین وضعیتی داشته و بیش از يِال پیش نیز دریاچهس500.منطقه حاکم باشد

81».گی در این منطقه اتفاق افتاده استهبارندمتر کاهشِمیلی

يِجمهوردولترییسِادعايِ. خود ننموديگفتهاي به منابع و مستنداتالبته وي اشاره
-در صفحه.استمزبورحکومتيِتبهرعالیمسئولینِدیدگاهيِدهندهاسالمی به خوبی نشان 

بروزِنمایدوانمود است کهبر اینحکومت تالشِتمامِپیشین بدین نکته اشاره نمودم که هايِ
.استطبیعیارومیه ناشی از عواملِيِدریاچهبحرانِ
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ارومیهيِدریاچهاسالمی و بحرانِشورايِمجلسِ
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یِبحرانوضعیتيِاسالمی گزارشی در بارهشورايِمجلسِهايِپژوهشمرکز1389ِدر سالِ
بحرانی شرایطبروزِيِعمدهعلتدولت،ادعايِبا تکرارِارومیه تهیه نمود که در آن يِدریاچه

کلی ددر یک دی…«: در این گزارش آمده بود. ه بودسالی قلمداد نموددریاچه را خشکبرايِ
هايِطرحسالی، اجرايِخشکدریاچه را به سه عاملِآبِترازِموثر در کاهشِتوان عواملِمی

هاي سالسالی بینِخشکيِاین عوامل در دورهسازي تقسیم کرد که سهمِاي و سدتوسعه
7».درصد بوده است5/6و 27/3، 67/1به ترتیب برابر1380ِتا 1378

وسیعی از آن، تعدادي از بخشِران دریاچه و خشک شدنِبحپس از شدت گرفتنِ
.طرحی در مجلس نمودنديِمبادرت به ارایهدیرهنگام،مجلس، در اقدامیگانِهنمایند

) 25/5/1390در (،شدنارومیه از خشکيِدریاچهنجاتآب برايِانتقالِیِدو فوریتطرحِ
. آن مخالفت کردندگان با دوفوریتهمایندنمطرح گردید که اغلبِاسالمیشورايِدر مجلسِ

دو مخالف و جهانگیرزاده و عنوانِپور به عنوان یکی از طراحان، نوراهللا حیدري و ثروتی بهقاضی
.ددو موافق سخن گفتننقوي حسینی به عنوانِ

ا ب: ذخایر ملی عنوان کرد و گفتارومیه را جزءيِدریاچهارومیهيِنمایندهنادر قاضی پور
این دریاچه و پسيِکنندهنگرانتوجه به شرایطاین دریاچه و آب در جنوبِسریع و مداومِرفت

آینده، ضرورتچند سالِارومیه طیِيِدریاچههایی مبنی بر خشک شدنِیبینپیشبا توجه به
نجاتتاین زیسیِگیاهی و حیوانحیاتدکریچنین طرحی را ایجاب ميِارایهبوم، ضرورت.

این طرح به دو فوریتمخالففارسان به عنوانِاردل ومردمِيِنوراهللا حیدري، نماینده
آب از آن بینی شده انتقالِآیا در مناطقی که پیش: کرد و گفتآن اشارهمنفیمدهايِآپی

قرار نیست براي این که یک جا را …مردم شده است؟مشکالتیِبینپیشمناطق صورت گیرد،
احساسات کارشناسی و از رويِوي این طرح را غیرِ. دیگر را خراب کنیمکنیم، مناطقِبادآ

.تر بر این طرح را یادآور شدبیشیِکارشناسکارِانجامِو ضرورتدانست
طرح را ملی دانست و موضوعِدو فوریتی،موافق این طرحِعنوانِجواد جهانگیرزاده به

جلوگیري از دهد، چه کسی توانِیتاثیر قرار مکشور را تحتموضوع جغرافیايِاین: گفت
آذربایجان نیست، چرا که يِمنطقهارومیه فقط موضوعِيِدریاچهموضوعِ.را داردنمکیِسونام

ناشی از شاهد خواهیم بود و آثارِنمک راها بارانِاگر این دریاچه خشک شود در بسیاري استان
آواره خواهد کردمیلیون نفر را13تما ارومیه حيِدریاچهمرگ.یِاستانسفرهايِدر مصوبات

این دریاچه مصوب شده بود اما احیايِمیلیارد تومان براي700ِنیز دو هزار و 87دولت در سال 
دو يِارومیه به اندازهيِدریاچه…دولت استکاري و قصورِکمیک ریال نیز هزینه نشد و این

…آب داردسال
آب را به زارعینی که به این انتقالِيِاگر هزینه: مخالف گفتالرضا ثروتی به عنوانِیسمو

.تر استفهاند بدهید که دست از کشت بردارند، بسیار به صرتهآب را گرفزده و جلويِناحق سد
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:احساساتی دانست و گفتصرفا مسائلِاین طرح راموافقِيِنمایندهمطرح از سويِوي مسائلِ
…کنیدیماصال پسندیده نیست که در این زمینه دولت را محکوم

نظامِو حیثیتملیموضوعِيِ ارومیهدریاچهموضوعِ: گفتموافقنقوي حسینی به عنوانِ
ارومیه در مصوباتيِدریاچهارس بهآبِانتقالِاسالمی است ضمن آن که موضوعِجمهوري

محافلِيِدو دهه است که کلیه. شدیبایست اجرا میدولت نیز تصویب شده بود و مهیات
کارشناسی انجام ارومیه کارِيِدریاچهآبِخشک شدنِکشور بر موضوعِیِگاهی و علمدانش

ه ئاراهایینهادداده و پیشکارشناسی انجام جغرافیایی نیز کارِیِالمللبینمحافلِ. دهندیم
.دانهکرد

ارومیه از خشک يِدریاچهنجاتآب برايِطرحِ انتقالِ و فوریتديِدر بارهگیري پس از راي 
ممتنع راي25ِمخالف و راي94ِموافق، راي57ِ؛بودندنماینده آن را امضا کرده66شدن، که 

.گیردعادي مورد بررسی قرار به صورتمزبورطرحِمقرر شد در نتیجه به دست آمد و
این طرح،یِنهایتصویبِدر صورتمکعب شد حداقل یک میلیارد مترِموظف مینیرووزارت

سیلوه در پیرانشهر به يِپمپاژ از رودخانهارومیه از طریقِيِحفاظت از دریاچهآب را برايِ
غربی آذربایجانِيِهضارومیه از دو حويِدریاچهارس بهيِرودخانهآبِارومیه و انتقالِيِدریاچه

82.و شرقی فراهم آورد

گانِهنماینددیدگاهارومیه يِآب به دریاچهانتقالِطرحِتصویبِعدمِمجلس در مورد
یِبررسممکن از دستورِترین رايِارومیه با کميِآب به دریاچهانتقالِیِدو فوریتطرحِ

از تعدادي،آبانتقالِيِنهادپیشطرحِتصویبِعدمِدر مورد.مجلس خارج شدیِعلنصحنِ
: بیان نمودندبدین صورت خود را نظراتاسالمیشورايِمجلسِگانِهایندنم

وارد به طرح به قدري زیاد يِساختارایرادهايِ: خوي گفتيِنماینده»موید حسینی صدر«
یِیک فوریتطرحِشرایط برايِادو فوریتی خارج کردیم و حتمذکور را از فهرستبود که طرحِ

کارِانجام نشدنِیِارومیه به معنيِها به دریاچههآب از تمام حوضقالِانت. آن نیز پیدا نشد
مناطق آن بر سایرِیِاجرایاقتصادي و عواقبِيِجغرافیاشرایطکارشناسی و در نظر نگرفتنِ

.است
بحران نیز ارومیه از شرایطيِکه دریاچهدر حالی : ارومیه گفتيِنماینده»نادر قاضی پور«

ارومیه را يِدریاچهگویند، مجلس بحرانِمیاین دریاچه سخن ده و کارشناسان از مرگعبور کر
.درك نکرد

گان و آماده نبودنِهنمایندرایزنی نکردن با سایرِ: مهاباد گفتيِنماینده»جالل محمد زاده«
يِدغهارومیه دغيِدریاچه. الزم را کسب نکنداهمیت رايِمجلس باعث شد این طرح به رغمِ

تان و اردبیل و کردسهايِمستقیم استانکه به صورتغربی نیست بلِآذربایجانفقط استانِ
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توقفتدوین شده پخته نبوده و یا به جايِطرحِ. کشور را متاثر خواهد کردمستقیم تمامِغیرِ
ارس را يِخانهآب از رودریز فقط انتقالِآبهايِهآب از بسیاري از حوضسدها و انتقالِيِگیرآب

باالتري نسبت به ارومیه قرار دارد با ارس در ارتفاعِریزِآبيِجا که حوضهاز آن. کردیمطرح م
يِانتقال نیز سوار بر دریاچهآن صورت می گیرد و در مسیرِانتقالِتري امکانِپایینيِهزینه

.ارومیه خواهد بود
نامه به نظام با ارسالِمصلحتتشخیصِمجمعِيِدبیرخانه1389سالِدر پیش از این و

يِدریاچهبراي نجاته بوداسالمی، از این کمیسیون خواستشورايِکشاورزي مجلسِکمیسیونِ
در ارومیه يِدریاچهوضعیتيِتحقیق دربارهاي برايِدو نفرهيِکمیته. ارومیه راه حلی پیدا کند

دریاچه میلیارد تومان اعتبار براي15ِآن اختصاصِيِکشاورزي تشکیل شد که نتیجهکمیسیونِ
83.نبودکافیبودجهاین که بود90سالِيِدر بودجه

يِدریاچهمشکلِيِفورحلِمجلس در مورديِآذري زبان به هیات رییسهيِنماینده22يِنامه
سه گانِهنمایندکه آنگانِهکنندامنتشر شد و امض1390شهریورِپنجمِاین نامه روزِ:ارومیه
شرقی و اردبیل بودند، تاکید کردند که دولت باید در قبالِِبایجان، آذرآذربایجانِ غربیاستانِ
يِاجتماعی، سیاسی و اقتصادتبعاتگو باشدارومیه پاسخيِدریاچهخشک شدنِناشی از روند.

این نامه پس از مخالفتارومیه از يِدریاچهخشک شدنِجلوگیري از طرحِمجلس با دو فوریت
84.ارس و سیلوه نوشته شدهايِودخانهآب از رپمپاژ و انتقالِطریقِ

هايِاي از فعالیتعمدهبخشِمهمی که بایستی عنوان نمایم این است کهينکته
و ) شرقی و کردستانِ، آذربایجانآذربایجانِ غربیبه ویژه در سه استانِ(موافقگانِهنمایند

هاي کارراهه مطرح و یکی از ضآب از آن حوانتقالِاردبیل که بحثبه ویژه در استانِ(الفمخ
مجلسِيِمین دورههنُاتمربوط به انتخابپیش ازموعدیِتبلیغاتهايِفعالیت، )بودنهادي پیش

يِبه دریاچهها آنيِعالقهاز ناشینه است و بوده ) 1390در اسفند سال (اسالمیشورايِ
در واقع بحرانِ. ارومیه بکوشنديِدریاچهبحرانِرفعِ، که بخواهند در جهتآنارومیه و غیرِ

خود را حفظ آن منافعِتبدیل به فرصتی شده است تا از قبلِبرخی ارومیه برايِيِدریاچه
يِدریاچهرِگیگریبانگان از بحرانِهنمایندیِآگاهنمایند و یا توسعه بخشند، وگرنه با وجود

انتخايِفقط چند ماه پیش از برگزارآنان رو به زوال آن، چرا ارومیه و روندمجلس، یِنمایشبات
ند؟به حرکت درآمد
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مردمی برايِاعتراضاتارومیهيِدریاچهنجات
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، ارومیهيِدریاچهسطحِیدشدحکومتی نسبت به کاهشِهايِدستگاهیِتفاوتبیمردم در پیِ
زمانی مختلفآمیز در مقاطعِمسالمتیِاعتراضآن، اقدام به تجمعاتیِبحرانو شرایطخشکی

در این جا به برخی . را به دنبال داشتجمهوري اسالمیحکومتشدیدنمودند که سرکوبِ
.گرددوقایع اشاره میاعتراضات و 

:ی در تبریزمحیطزیستفعاالنِ» نمک نوردي«
توجهمحیط زیست در اعتراض به عدمِيِ حوزهجمعی از فعاالنِ، 1388در سال 

ناشی از زارِارومیه بر روي کیلومترها شورهيِدریاچهخشک شدنِدولتی به روندهايِگاهدست
شهر تبریز، اسکو، مرند، آذردر این برنامه جمعی از مردمِ. کردند» نمک نوردي«دریاچه ت رفپس

آمیز اعتراض» نمک نوردي«حاضران در این . اسالمی حضور داشتنديِجزیرهاطرافو روستاهايِ
ها و حفاظت از تاالبیِملطرحِاجرايِانسانی بر لزومِيِزنجیرهمراسم با تشکیلِدر پایانِ

85…حمایت از این دریاچه تاکید کردند

1389فروردین 13یِاعتراضحرکت:
يِدریاچهارومیه و تبریز به سواحلِ، صدها نفر از مردم1389ِسالِفروردینِمِدر سیزده

امنیتی در آن هنگام مامورانِ. تشنه آب دادنديِارومیه رفتند و با لیوان، پارچ و بطري به دریاچه
84.گیر کردنددستنوشت باال برده بودندکه شعار داده و پارچهرا ی از کسانی برخ
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:1390فروردین 13یِراضاعتکمپینِ
آمیز در اعتراض ارومیه و تبریز تظاهراتی مسالمتمردم در شهرهاي1390ِفروردین13ِدر 

يِدریاچهبه وضعیتارومیه و درخواستمسلح و آن برگزار نمودند که طی آن نیروهايِنجات
گان را هاز تظاهرکنندمردم حمله کردند و تعداد زیادي یِتجمع اعتراضرژیم به یِلباس شخص

.ر و زخمی نمودندگیدست

:اي صادر نمود که به شرح زیر استاین رویداد، بیانیهملل در موردالبینعفوِسازمانِ
:المللبینعفوِسازمانِيِبیانیه«

گیر شدندارومیه دستيِدریاچهاعتراض به وضعیتها در جریانِآذربایجانی
2011آوریلِچهارِ

70قریبِهاگزارشآوریل، بر طبقِآمیز در روز دومِمسالمتیک تظاهراتجریانِدر 
شهروندگیر ایران دستغربِیه در شمالِنفر دیگر در اروم20آذربایجانی در تبریز و حدود

سازي در خطرِسددلیلِارومیه که به يِکردند دریاچهیگان درخواست مهکنندتظاهر. اندشده
اند اما از محلِگان آزاد شدههشدگیردستترِبیش. ودقرار دارد نجات داده شخشک شدن

.کننده اطالعی در دست نیستتظاهر5حداقل يِدارنگه
-آذربایجانیدیگري که در شهرهايِهاتبریز، ارومیه و بنا به گزارشتظاهرات در شهرهايِ

ایرانی درخواست شده که مقاماتآن ازکنند صورت گرفته و طیِیمگیزندهایران هايِ
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. باشد باز شودیخشک شدن مارومیه که در خطرِيِمنتهی به دریاچههايِهرودخانسدهايِ
مشابهها را در آب به همراه آورده و آنهايِخود بطريباگانکنندهشرکتگذشته، تظاهرات

خود چنین پالکاردهایی با ان همآن. دریاچه ریختندمنتهی به دریاچه و یا خودهايِرودخانه
ها را باز کنید و بگذارید تا آب به دریاچه سد«ی از قبیلِکردند که در آن شعارهایحمل می

و »دریاچه ارومیه آب ندارد و اگر آذربایجان همین االن بپا نخیزد دیگر دیر خواهد بود«، »بریزد
.نوشته شده بود» زنده باد آذربایجان«

لباس هايِصورت گرفت، پلیس) آجی چاي(رودتلخهیِدر تبریز در نزدیکدر تظاهراتی که 
عده اي از . ها را مصدوم کردندو خیلیگیردستنفر را 70لح قریبِمسشخصی و نیروهايِ

از جمله حبیب پورولی، جلیل علمدار میالنی، علی سلیمی، و سعید صیامی گانگیرشدهدست
شهر صورت گرفت و بر اساسِارومیه در پارکی در داخلِراتتظاه. چنان در بازداشت هستندهم

ترِبیش. نفر از جمله سعید خیضیرلو در این شهر بازداشت شدند20رسیده، قریبِهايِگزارش
يِدارنگهمحلِ. اندآزاد شدهساعت48تا 24يِهایی که بازداشت شدند، احتماال، در فاصلهآن
.برند هنوز معلوم نیستسر میبه هایی که هنوز در بازداشت آن

قید و شرط حبیب پورولی، جلیل علمدار ایرانی تا به سرعت و بدونِدرخواست از مقامات
کسانی که . دیگر را آزاد کنندمیالنی، علی سلیمی، سعید صیامی و سعید خیضیرلو و معترضانِ

گیردستصلح آمیز تجمعاتآمیز و شرکت در مسالمتخود به طورِنظراتا ابرازِدر ارتباط ب
86».آیندعقیده به حساب مییِاند و زنداندهش

1390شهریور 5آمیزِمسالمتتظاهرات:
دیگر مردمِارومیه، یک بارِيِدریاچهیِبحرانحکومت به وضعیتیِتوجهبیبه دلیلِ

یِاعتراضتجمعِدست به ) 1390شهریورِدر پنجمِ(ارومیه و تبریزآذربایجان در شهرهايِ
.رو گردیدبهحکومتی رومسلحِنیروهايِشدیدکوبِآمیز زدند که با سرمسالمت

این دو شهر در اعتراض مردمِ): 6/6/1390در ( ها از ارومیه و تبریزیکی از رسانهبه گزارشِ
ی اعتراضاجتماعاتدست به تجمع زده و این5/6/1390ارومیه، در يِدریاچهبه خشک شدنِ

معترضان به ویژه عینی، حضورِشاهدانِيِبه گفته. رو شده استهامنیتی روبنیروهايِبا سرکوبِ
اشک آور مردم از گازِامنیتی براي متفرق کردنِارومیه، پر شمار بوده و نیروهايِدر شهرِ

.اندهاستفاده کرد
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اند تظاهراتینی گفتهعشاهدانِ
ه که در ارومی) 5/6/1390(شنبهروزِ

يِدریاچهدر اعتراض به خشک شدنِ
ارومیه صورت گرفته، با برخورد

امنیتی مواجه شده و این نیروهايِ
اشک معترضان گازِنیروها به سويِ
ماموران برخورد. اندهآور شلیک کرد

خیام با خشونت به ویژه در خیابانِ
مناطقی در تبریز که . بوده است

جا معترضان قصد داشتند در آن
تجمع کنند، امنیتی بود و لباس

ویژه در آن جا ها و یگانِشخصی
در امنیتیمامورانِ. حضور داشتند

يِگیرشکلتبریز تالش کردند مانعِ
چنین این شهروند هم. تجمع شوند

سه تن يِگیردستگوید خبر از می
يِگوسخنیاشار حکاك پور، . دارد

آذربایجان که خارجِیِسیاسزندانیانِ
تظاهرات و تجمع در اعتراض بهرايِگذشته فراخوانی بدر روزهايِ: برد، گفتمیران به سر ای
»در شهرهايِ»ارومیهيِدریاچهخشکاندنِسیاستشده و شرقی پخشآذربایجانِ غربیمختلف

ومیه دست به تظاهرات زدند که اینارنفر در شهرِ»هزار10«شش نزدیک بهساعتحدود. بود
شود حدودتخمین زده می. ضد شورش همراه بودنیروهايِاو با برخورديِرات به گفتهتظاه
زدنداز جمله فریاد میها مردم در این اعتراض. نفر در ارومیه بازداشت شده باشند300

بیایید برویم با «، »کنددهد، مجلس فرمان قتل آن را صادر میجان میيِ ارومیهدریاچه«
تلفن و خطوطيِارومیه شبکهچنین در شهرِهم. »را پرآب کنیميِ ارومیهدریاچههاي خود گریه

87.تلفن با اختالل مواجه شده بود



يِ ارومیهدریاچه

128 | U r m i y a  L a k e

:1390شهریور 12یِاعتراضهايِتجمع

ارومیه، يِدریاچهاتنجارومیه و تبریز برايِشهرهايِمردمِ) 12/6/1390در(دیگریک بارِ
رژیمِمزدورِنیروهايِيِوحشیانهراضی کردند که باز هم با سرکوبِاعتهايِاقدام به تجمع

.رو شدرو بهجمهوري اسالمی 
:ارومیهدر تبریز و12/6/1390مردم در یِاعتراضهايِاز تجمعهایکی از رسانهبه گزارشِ

نجاتبرايِها ریخته و دیگر به خیابانارومیه بارِيِدریاچهدارانِهزار نفر از دوستچندین«
ارومیه يِدریاچهبه خشک شدنِامنیتی این بار نیز با معترضانِمامورانِ. دریاچه شعار سر دادند

.اندهبرخورد کرد
ارومیه، روزِيِدریاچهدارانِچند هزار نفر دوست: عینی گفتیک شاهدشنبه حدودساعت
تبریز چند هزار نفر اجتماع کرده کوچه تبریز اجتماع کردند، در راسته کوچهپنج در راسته

مامورانِتبریز برخوردساکنِاین شهروند. بودتربیشسان هم جمعیت رِآبيِبودند و در منطقه
امنیتی در مواجهه با معترضان از گازِامنیتی با معترضان را خشن توصیف کرد و گفت نیروهايِ

.داندهآور استفاده کرکاش
روابط عمومی انجمن «خارج از کشور و مسئولِيِآذرفعالِپور، یکیاشار حکاكيِبه گفته

دارانِشنبه در ارومیه نیز چندین هزار نفر از دوستروزِ: »زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران
عطایی و از جمله در خیابانِ. ارومیه شعار سر دادنديِدریاچهارومیه، براي نجاتيِدریاچه
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ارومیه صورت گرفته يِدریاچهدولت در موردهايِتظاهرات در اعتراض به سیاستایالتمیدانِ
سیکلت سعی در متفرق رنگی و نیز موتورهايِوم و گلولهامنیتی با توسل به باتمامورانِ. است

دارایی تجمع کردهملی و خیابانِبانکدر تبریز معترضان در اطراف. اندتهمعترضان داشکردنِ
.اندهبازداشت شدگانکنندهتجمعو ارومیه شماري ازرسیده در تبریزاخبارِيِبرپایه. بودند

ارومیه در ارومیه و تبریز به يِدریاچهدارانِیکشنبه گذشته نیز چند هزار نفر از دوست
رفته درصورت گهايِدر اعتراض. این تاالب فراخواندندبه نجاتخیابان آمدند و مسئوالن را

ارومیهيِدریاچهنجاتطرحِفوریتدوراي نیاوردنِمجلس به خاطرِریز و ارومیه، مردم علیهتب
88.شعار سردادند

مدنی در آذربایجان فعاالنِبازداشت
اعتراضی علیهتجمعِفراخوان برايِدر پیِ): 4/6/1390در(خبرييِشبکهیک به گزارشِ

. دندمدنی در آذربایجان بازداشت شارومیه، شماري از فعاالنِيِدریاچهیِبحرانوضعیتيِادامه
خبري و هايِسایتارومیه، برخی وبيِدریاچهعمومی نسبت به سرنوشتحساسیتبا افزایشِ

هايِدر استان) 5/6/1390(شنبهتجمعی اعتراضی در روزِيِاجتماعی از برگزارهايِشبکه
.بر دادندایران خیِشرقی و غربِآذربایجان

آذربایجان بازداشت یِمدنی و سیاساخیر شماري از فعاالنِپس از این فراخوان، در چند روزِ
چهارشنبه بعدازظهرِ»مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران«سایتوبگزارشِبر اساسِ. اندهشد
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توسطافطار نفر در یک مراسم30ِقم تپه تبریز بیش از يِدر محله) اوت24(شهریور2
.نامعلومی منتقل شدندامنیتی بازداشت و به محلِنیروهايِ

ها در موردمدنی را احضار و به آننفر از فعاالن20ِاین شهر اطالعاتيِدر ارومیه نیز اداره
سیاسی و مدنی آذربایجان با انتشارِوابسته به فعاالنِهايِوب سایت. شان هشدار دادهايفعالیت

برخی از این افراد در هنگامِاخیر از ضرب و شتمِروزهايِگانشدهتاز بازداشنفر 33نامِ
ارومیه، در يِو فرماندارآذربایجانِ غربیيِدر رخدادي دیگر استاندار. دهندي خبر میگیردست

آینده را رد يِشنبهاعتراضی در روزِهر گونه تجمعِمجوز برايِاي صدورِهجداگانهايِاطالعیه
.ندکرد

تجمع و شایعاتی در خصوصِپخشِ«: آمده استآذربایجانِ غربیيِاستانداريِدر اطالعیه
این مسئول در خصوصِنهادهايِقانونی ندارد و هیچ گونه مجوزي از سويِيِپیمایی وجههراه

گونههیچ«: ارومیه نیز اعالم کرديِچنین فرماندارهم».قبیل تجمعات صادر نشده است
پیمایی از این فرمانداري درخواست تجمع و راهیِبرپایهیچ مرجعی برايِی از سويِدرخواست

انقالبی دارند، جعلی و ضديِکه ریشه) کوتاههايِپیام(هایینشده، لذا به شایعات و پیامک
وضعیتاعتراض به آذربایجان خواسته است به جايِاین فرمانداري از شهروندانِ».اعتماد نکنید

.فلسطین شرکت کننددر دفاع از مردمِ»روز قدس«یِپیمایجمعه در راهروزِارومیه،يِاچهدری
فوتبالِهايِتیمدیدارِشنبه در جریانِپنجگاهها شامشبرخی گزاربا این حال بر اساسِ

هزار تماشاگر برگزار شد، شعارهایی در60بیش از تراکتورسازي و شهرداري تبریز که با حضورِ
دولتی به والنِئمسیِتوجهارومیه و بیيِدریاچهنجاتطرحِدو فوریتتصویبِاعتراض به عدمِ

89.این دریاچه داده شده استوضعیت

برايِمردم مسئولین با تجمعِمخالفتحکومتی، هراسان از مسئولینِ:ارومیهيِدریاچهنجات
نشان دادند و به قلبِمردمیاعتراضاتبا تندي در مخالفت هايِمردمی، واکنشهايِحرکت
سیاسی و معاونِتنديِگیرصورت گرفته، موضعهايِاز جمله واکنش. ها پرداختندواقعیت
این عاملِهايِدر گفته. ه در زیر آورده شده استکبودغربی آذربایجانيِاستانداریِاجتماع

.خوردمردم به چشم میو تهدید نسبت به احترامیتهمت و بیرژیم، انواعِ
: گفت) 1390شهریوردر(غربیِآذربایجاناستاندارِیِسیاسی، اجتماعالهی معاونِابراهیم فتح

ها، يتدبیرورود پیدا کند و نباید با برخی بیيِ ارومیهدریاچهاحیايِيِلهادنیا باید به مس... «
به دست آمده استفاده از فرصتءي با سواهخیابانی تبدیل کرد تا عدهايِاین موضوع را به آشوب

که شویم چرامیاي وارد نیهحاشما به کارهايِ. گرایانه سر دهندقومانحرافی وشعارهايِ
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دقیق و شفاف در یِرسانمسلما با اطالع.، آگاه سازي است[!]فکرمعتقدیم کار یک روشن
ضد و نقیض در این خصوص ، اخبارِومیهيِ اردریاچهاحیايِصورت گرفته برايِاقداماتيِزمینه

اجتماعی را در این زمینه توسعه دهیم يِمتمدنانهرفتارِقدر بتوانیم فضايِهشود؛ هرچیمترکم
.نظام و جامعه خواهد بودبه نفعِ

ارومیه باید از يِدریاچهاحیايِيِدر زمینهرفتارِ متمدنانهبخشی به جامعه و لزومِآرامش
مردم نهاد نیز که باید در این مواقع واردهايِها دنبال شود، عالوه براین، سازمانرسانهسويِ

جلساتيِکار آیند و با برگزارخورد و باید پايِیبه چشم مشانخالیعمل شوند، جايِ
را به جامعه منتقل کنندالزمکارشناسانه، اطالعات.

شورايِارومیه در مجلسِيِدریاچهحیايِایِدوفوریتطرحِوي در رابطه با راي نیاوردنِ
ها در استانسایرِگانِنمایندهخوبی چه با دولت و چه با هايِیالبدر صورتی که: اسالمی گفت

شد ن زمینه ارائه میاي در ایپختهچنین طرحِگرفت و همیصورت ماسالمیشورايِمجلسِ
گاننمایندهنین نشد، چنان که برخی داد اما چیاین طرح راي میِقطعا مجلس بر دوفوریت

.امضا براي این طرح اطالعی نداشتنديِبودند از جمع آورآذربایجان نیز مدعی
دیگر در یک کشورِدهند و با پرچمِگرایانه میقومکسانی که در تجمعات شعارهايِمطمئنا
آن است که گرِامر نشانارومیه نیستند؛ این يِدریاچهاحیايِکنند، خواستارِیپیدا مآن حضور

ارومیه نیست که برخی مردم متمدن مثلِیک شهرِيِشایسته. اندهراهه رفتافراد راه را به بیاین
این .چند موتور اقدام کنندچند بانک و سوزاندنِهايِشیشهها به شکستنِآن در خیابان

مردمی ندانید بلتجمعات را مطالباتطلب فرصتايعدهه از سويِاستفادکه این امر یک سوء
يِفرماندار. الزم بودمجوزاتکسبِبدونِقومیتی است، تجمعاتی که انجام شدمسائلِبراي طرحِ

-میها که ییپیماکنفرانس و راهيِگونه برگزارهمهالزم برايِمجوزهايِدادنِگیِآمادهارومیه 

انتظامی به عنوانِنیرويِبرخورد.دشد دارداشته باارومیهيِدریاچهيِاحیاتواند کمکی برايِ
این که معتقدیمبود چرا[!]آمیزمسالمتگانکنندهامعه با این تجمع امنیت در جيِکنندهبرقرار

خارج اند اما اگرعواملِنزدهعلم و آگاهی دست به چنین امري به خیابان آمده از رويِچند جوانِ
از کشور بخواهند مدیریتانتظامی با کسی خیابانی را به دست بگیرند، نیرويِاین تجمعات

90…تعارفی ندارد و به شدت برخورد خواهد کرد

ارومیه دستاویزي يِدریاچهموضوعِ«: گفت) 1390شهریور در (شرقی نیزِآذربایجاناستاندارِ
استفاده ثرِمجازي حداکدر این فرآیند از فضايِ. ملی و عمومی بودامنیتکردنِدارخدشهبرايِ

ارومیه تالش شد تا دولت يِدریاچهدر موضوعِ. مردم این جریانات ناکام مانديِشد اما با هوشیار
91».دولت در سدسازي زیر سوال برودموثرِناکارآمد نشان داده شده و اقدامات



يِ ارومیهدریاچه

132 | U r m i y a  L a k e

مردم برايِیِپیمایارومیه با راهيِامام جمعهمخالفتهايِدعوتدنبالِبه:ارومیهيِدریاچهنجات
رسانیآبدو فوریتتصویبِاعتراضی به عدمِیِپیمایشرکت در راهارومیه برايِپیامکی از مردمِ

ارومیه کارِمرتجع و جنایتيِاسالمی، امام جمعهشورايِمجلسِارومیه در صحنِيِبه دریاچه
نماز هايِحسنی در خطبهاالسالم حجت. غیرقانونی اعالم کردایی راپیمحضور در این راه

، )5/6/1390(شنبهروزِیِپیمایراهمجوز برايِخودسرانه و بدونِحرکات«: ارومیه گفتيِجمعه
استفاده دارند و سوءاي قصدهبه وجود آمده عددر این فضايِ…غیرقانونی بوده و محکوم است

این راه. هم بزنندجامعه را برخواهند نظمِپیمایی میراهمردم برايِبا دعوتپیمایی برخالف
92».کشور استمصالحِ

مردم از تجمعپرهیزِارومیه برايِيِنمایندهتقاضايِ
مردم از هرگونه تجمع در ارتباط : گفت) 1390شهریوردر (ارومیهيِنادر قاضی پور نماینده

مجلس و گاننماینده.و مسئوالن اعتماد کنندگاننمایندهارومیه خودداري و به يِبا دریاچه
ارومیه يِدریاچهموضوعِگیرِجمهور به جدیت پیرییساولِکشوري از جمله معاونِمسئوالنِ

بیگانه را تریبونِاستفاده نموده و رادیوهايِسوءانقالب ضدطلب و فرصتبرخی از افراد. هستند
ارومیه نباید یِآگاه و انقالبو مردمِها کاري جز دروغ پردازي ندارنداین رسانه. اندهخود قرار داد

داخلی و خارجی بدهنددشمنانِبهانه به دستکنند احساسی خودداريو از هرگونه حرکت
ینظام حل مسوزانِتمام دلچرا که این موضوع با اهتمام و جدیتدرخششِشود و شاهد

93.آذربایجان خواهیم بوديِالجوردنگینِيِدوباره

ارومیهيِدریاچهمعترضین به خشک شدنِسرکوبِبشر در محکومیتحقوقِبانِدیدهسازمانِيِبیانیه
بشرحقوقِبانِدیدهسازمانِيِبیانیه«

بشرحقوقِبانِسازمانِ دیده: نویسنده
بشرحقوقِبانِسازمانِ دیده: ناشر

1390شهریور19ِ: انتشارتاریخِ
ي  فوراقدامِدرخواست: متننوعِ

اعتراضاتایرانی باید بهبشر امروز گفت که مقاماتحقوقِبانِسازمانِ دیده-)نیویورك(
ارومیه يِدریاچهخشک شدنِدولت که ممکن است روندهايِسیاستمردم علیهآمیزِمسالمت

که به راافرادييِبرگزاري بدهند و همهيِ را، سرعت بخشد، اجازهآذربایجانِ غربیدر استانِ
. اند آزاد کنندشدهگیردستدولت نظر علیهتجمعات و اظهارِيِخود در برگزارحقِاحقاقِدلیلِ
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اند که بشر گفتهحقوقِبانِدیگر به دیدهیِعینو شاهدانِگانشدهبازداشت يِخانوادهاعضايِ
.اندهشدگیردستکنون تا2011اوتچند صد نفر از معترضان و فعاالن از اواخرِ

ایران آذربایجانِيِمنطقهسراسرِاخیر در شهرهايِهايِههفتيِگستردههايِيگیردست
محیطی زیستفعاالنِبازداشت و تهدیداستسیها در راستايِيگیردستاین . گرفته استانجام

که آب را ازي از سدهااهشبکوجودارومیه به دلیلِيِمدنی است که معتقدند دریاچهيِوجامعه
اطرافتجاري در داخل وهايِنیز ساخت و سازها و پروژهسازند ویاین دریاچه منحرف ممسیرِ

يِشورآب بهسطحِگویند که کاهشِفعالین می. خشکی قرار دارديِاین دریاچه در آستانه
و سببِدهمنطقه آسیب رسانوحشِافزاید و این امر ممکن است به گیاهان و حیاتدریاچه می

ارومیهيِدریاچه. نمکی شودهايِتوفاندیگري چون تحریکیِمحیطزیستهايِآسیببروزِ
».جهان استشورِآبِبزرگيِدریاچه در ایران و سومین دریاچهترینبزرگ

اخیر هايِبازداشت«: بشر گفتحقوقِبانِدیدهيِمیانهخاوربخشِجو استورك، معاونِ
مقامات باید . عمومی استهر نوع انتقادایرانی نسبت به مقاماتشدیدیِتحملبیيِدهندهنشان

شرکت آید صرفا به دلیلِآذربایجان را که به نظر میيِمنطقهيِشدهبازداشت ساکنانِ
معتبري در دست دارد کهاگر دولت شواهد. اند آزاد کنندبازداشت شدهآمیزصلحهايِتجمعدر

صورت ایناتهام و در غیرِها را تفهیمِاند باید آنزدهد معترضان دست به خشونت دهینشان م
».آزاد کند

یک امنیتی بهاوت انجام گرفت، یعنی هنگامی که نیروهاي24ِها در يگیردستاولین دورِ
. بردندشرقی، هجومآذربایجانِاستانِپور در تبریز، مرکزِصادق عوضيِخصوصی در خانهتجمعِ

جمع شده همرمضان، دورِمباركروزه در ماهمراسم افطار، شکستنِمهمانان در آن شب برايِ
گانشدهزداشتبايِخانوادهاعضايِ. کردندگیردستنفر را 30امنیتی حدودنیروهايِ. بودند

.انددهتا کنون آزاد نشگانشدهبازداشتگفتند که هیچ یک از

اوت، 27حقوق بشر گفتند که از ابتدايِبانِیدهارج از ایران به دداخل و خيِآذرفعاالنِ
اند که درتبریز، ی زدهگانکنندهفعاالن و تظاهريِگیردستچنین دست به امنیتی همنیروهايِ

دولت یِتوجهیبآذربایجان در اعتراض به آن چه آنانيِمنطقهشهرهايِارومیه، اردبیل و سایرِ
هزار تظاهرکننده، اوت، چندین27در . دانند گرد هم آمده بودندیارومیه ميِدریاچهبه نجات

اي در ارومیه هگستردضد شورش نیز درگیر شدند، در تجمعِکه تعدادي از آنان با مامورانِ
تظاهرکننده تنها در 300بشر گفتند که حدودحقوقِبانِمحلی به دیدهفعاالنِ. شرکت کردند

فعاالنِدر پی تقاضايِ. اندشدهها تن از آنان تاکنون آزادهشدند، اما دگیردستارومیه شهرِ
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سپتامبر 3شهرها در روزِارومیه و سایرِدیگر در تبریز،ها تنِهاعتراضات، ديِمحلی براي ادامه
.شدندگیردست

یو مرتضاشدند، مصطفگیردستاوت 24ها، از جمله کسانی که در هخانواديِبه گفته
شرکت تبریز هستند و قبال نیز به دلیلِسرشناسِمیزبان بودند که از فعاالنِپور، پسرانِعوض

بانِآنان به دیدهيِخانوادهچندین عضوِ. شده بودندگیردستارومیه يِدریاچهدر تظاهرات
وردبیش از دو هفته، مقامات هیچ نوع توضیحی درمبشر گفتند که تا کنون، با گذشتحقوقِ
.اندهارائه ندادگانشدهبازداشتيِدارنگهي و محلِگیردستدالیلِ

امنیتی تالش نیروهايِپور گفت که وي چندین ساعت بعد از یورشِعوض امصطفهمسرِ
ساعتاو افزود که حدود. وي شدندورودپدر شوهرش شود، اما مقامات مانعِيِخانهتا واردکرد

انتظامی نیرويِخانواده از جمله پدر شوهرش را به پایگاهاعضايِاو و سایرِشب، مقامات،11:30
عوض پور طیِامصطفبعد،روزِ. جا نگه داشتندها را دو ساعت در آندر تبریز احضار کردند و آن

سازد، اماخود مطمئن میتماسی تلفنی همسرش را از صحت و سالمته دیگري ارایاطالعات
.دهدنمی

جمله ازگانگیرشدهدستنفر از 15يِها مبنی بر آزادرسانههايِها گزارشهخانوادايِاعض
ند تعدادي ازو گفتند که آنان معتقدآن شب را تکذیب کردهتجمعِگانشدهبازداشت
به دیگرگانشدهتیکی از بازداشهمسرِ. اندتبریز منتقل شدهيِمرکزبه زندانِگانشدهبازداشت

انتظامی نیرويِهمسرش چندین بار به پایگاهيِگیردستبشر گفت که او بعد از حقوقِبانِدیده
شوهرش در تاریخِاند کهاطالعات در تبریز مراجعه کرده است و مقامات به او گفتهوزارتو دفترِ

مات دفتر مراجعه کرد مقاهنگامی که وي در آن تاریخ مجددا به آن. سپتامبر آزاد خواهد شد6
مرتبه 6کم گفت که او دستهاهدیگري از خانوادعضوِ.سپتامبر برگردد11به او گفتند که 

وپرسجهتجو در موردهرگونه ها از دادنِاست اما آنبرادرش به مقامات مراجعه کردهوضعیت
م از این بیانیه، هیچ کدانگارشِتا هنگامِ. اندبرادرش خودداري نمودهتی در مورداطالعا
.اندها، آزاد نشدههخانواد، بنا بر گزارشِگانشدهتبازداش

اضطراري يِیک الیحهایران با تصویبِتبریز بعد از آن صورت گرفت که مجلسِیِگردهمای
ارس به آن مخالفتيِرودخانهآبِانتقالِارومیه از طریقِيِدریاچهآبِسطحِافزایشِمنظورِبه

تجمعاتيِبرگزارآذربایجانی خواستارِوجب شد تا بسیاري از فعاالنِگیري ماین راي. کرد
آذري که فعاالنِ. غربی ایران شوندشمالِشهرهايِاوت در تبریز، ارومیه و سایر27ِاعتراضی در 

امنیتی در آن زیادي از نیروهايِکردند اظهار داشتند که تعدادوگوگفتبشر حقوقِبانِبا دیده
.برهم زدندها معترض را بازداشت کرده و تجمعات رایز حضور داشتند و دهروز در تبر
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مجلس دهد،جان میيِ ارومیهدریاچه«نفر تجمع کرده و شعارهایی ماننددر ارومیه هزاران 
ارومیه آب يِ مان به دریاچههايبیایید بگرییم و با اشک چشم«، و »!دهدبه قتل آن فرمان می

که نیروهايِبشر گفتحقوقِبانِحاضر در اعتراضات به دیدهیکی از شاهدانِ.دادندمی»بدهیم
آنان شتمِوآور شلیک کردند و با باتوم به ضرباشکگازِگانکنندهرتظاهشورش به سويِضد

آمیزتعمدتا مسالمارومیهوي و تعدادي دیگر از فعاالن تاکید داشتند که تظاهرات. پرداختند
پالستیکی هايِو گلولهآوراشکشورش گازِضدخی دیگر گفتند هنگامی که نیروهايِبود، اما بر

هايِفیلمیِبررس. شدنددرگیرهابا آنگانکنندهمعترضان شلیک کردند بعضی از تظاهربه سويِ
اعتراضات به خشونت کشیده شده دهد کهبشر نشان میحقوقِبانِدیدهیوتیوب توسطیِویدیوی

سنگ پرتاب کرده و تعدادي ضد شورشنیروهايِبه سويِگانکنندهرعدادي از تظاهاست، ت
تواند به طورِحقوق بشر نمیبانِدیده. اندرا آتش زدهامنیتینیروهايِهايِدیگر موتورسیکلت

کندمنتشره در ویدیوها را تاییدوقایعِمستقل صحت.

یکی از .دیگر از سر گرفته شدو چندین شهرِ، ارومیهت در تبریزسپتامبر تظاهرا3در روزِ
ی از جمعیتظهربعد از6:10ساعت بشر گفت که درحدودحقوقِبانِعینی به دیدهشاهدانِ

خواستارِشعار،دولتی حرکت کردند و با دادنِیک ساختمانِتبریز به سويِگانکنندهتظاهر
نیروهايِفت که پس از مدتی، گروهی ازاو گ. ارومیه شدنديِدریاچهنجاتعمل جهتاقدامِ

سرِآرایی پشتا صفشدند و گروهی دیگر بگانکنندهتظاهريِروپیشامنیتی مانعِ
پرتابِامنیتی باعینی افزود که نیروهايِاین شاهد. پرداختندآنان، به تحریکگانکنندهتظاهر

تاییدنشده، هايِگزارشبر اساسِ. دکردنگانکنندهتظاهرآور شروع به تعقیب و زدنِاشکگازِ
شاهد. اندشدید در میان مردم شدهایجاد جراحاتامنیتی با استفاده از باتوم باعثنیروهايِ

دیده است که بشر گفت که ويحقوقِبانِتبریز شرکت داشت به دیدهتظاهراتدیگري که در 
.کردندحملهگانکنندهاهرآور به تظاشکبرقی و گازِامنیتی با باتومِيِهانیرو

جوانی پسرِ. زنان و کودکان راادادند، حتشتم قرار میوضربها همه را موردآن«: او گفت
امنیتی نیروهايِهفت نفر ازکرد و در تظاهرات شرکت نداشت توسطکه از خیابان عبور می

رحمله و ضرب و شتم قرار گچنان موردما نتوانستیم . دویدنداوفت که گروهی از زنان به نجات
».دادندنمیحرکتيِکاري بکنیم، به ما اجازه

بانِدیدهکانادا، بهونکوورِایران، واقع در شهرِآذربایجانِیِسیاسدفاع از زندانیانِانجمنِ
امنیتی در دهد نیروهايِاند که نشان میهایی دریافت کردهبشر گفت که آنان گزارشحقوقِ

نفر در آن چندینيِاند که در نتیجهفجاري استفاده کردهانات از مهماتبرخی از تظاهر
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حقوق بشر تا کنون قادربانِدیده. اندهسپتامبر کشته شد3اوت و 27تظاهراتهر گونه به تایید
نبوده استگانشدهکشتهمرگ و میر و یا هویت.

را درگانکنندهدادي از تظاهرامنیتی تعدهد که نیروهايِچنین نشان میها همگزارش
یکی از. اندهکرداوت تا کنون بازداشتایران از اواخرِیِغربشمالِشهرهايِاردبیل، مراغه و سایرِ

التحصیل از فارغیِجویدانششناخته شده و فعالِنویسِاین افراد وحید فائض پور، وبالگ
امنیتی در ارتباط با نیروهايِاو توسطوي مطمئن هستند کهيِخانواده. استتبریزگاهدانش

حقوقِبانِه دیدهبيِ اوخانوادهیکی از اعضايِ. شده استگیردستارومیه يِدریاچهاعتراضات
اروزنیروهايِبشر گفت که فائض پور توسطاو افزود که . شدگیردستاوت28اطالعات در ت

گونه اطالعی در دست نیز هیچاويِدارنگهاز محلِداند و یفائض پور را نميِگیردستوي دلیلِ
.ندارد

دولت را در خشک شدنِنوع مسئولیتهاست هردولت سالدارِطرفنشریاتمقامات و
کنترلِقابلِغیرعواملِزمین و سایرِشدنِه گرمارومیه تکذیب کرده و ادعا دارند کيِدریاچه

.دآن دریاچه نقش دارندر خشک شدنِمحیطی
) مریکاییامیلیون دالر95ِمعادل (بیلیون تومان950سپتامبر، مقامات اعالم کردند که 5در 

محلی فعاالنِ. دادآن اختصاص خواهندارومیه و احیايِيِها به دریاچهرودخانهآبِانتقالِبرايِ
يِاعادهدر مجموع این اقدام را ژستی ریاکارانه جهتت در این مورد دوليِ هبرباد رفتحیثیت

.ستاروشِ ي پیتربیشیِاعتراضموجود، تجمعاتهايِگزارشبر اساسِ. دانندمی

در اي زدند که با تجمعهها تظاهرکنندهديِگیردستامنیتی دست به در آوریل، نیروهايِ
آذري از مقاماتشعارهایی به زبانِپالکاردها و دادنِارومیه و حملِيِدریاچهاطراف

ضدکنند که تظاهراتمیدولتی ادعا مقامات. ارومیه را حفظ کننديِخواستند تا دریاچهیم
یِالمللبینمیثاق21ِيِاین در حالی است که ماده. ایران غیرقانونی استدولتی در آذربایجانِ

آمیز را مسالمتتجمعاتمدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را تصویب کرده است، حقِحقوقِ
خلِآمیزي که مصلحتجمعاتيِآزاداساسی ایران نیز حقِقانون27ِيِماده. کندتضمین می

.کندمبانی اسالم نباشد را تضمین می

خبرنگاران گفت غربی، بهآذربایجاناستانِفرماندارِاللهی، معاونِسپتامبر، ابراهیم فتح6در 
يِدریاچهمعضلِدولت بهتوجهجلبِهانِی که خواگانکنندهتظاهرکه مقامات حاضرند برايِ

-دیده. اندنکردهدولت چنین درخواستی را تسلیمِگانکنندهاند مجوز صادر کند، اما تظاهرارومیه

صدورِشهرها تقاضايِو سایرِدر تبریز، ارومیهگانکنندهداند که آیا تظاهریبشر نمحقوقِبانِ
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هاي اخیر مقاماتسالبشر، طیِبانِ حقوقِدیدهمعلوماتسِاما بر اسا. ا خیراند و یمجوز کرده
.اندنکردهدولتی صادرضدتظاهراتگونه مجوزي برايِایران هیچ

کشور نشان دیگرِایران و نقاطایرانی در آذربایجانِبارها و بارها مقامات«: جو استورك گفت
انتقاد از معترضان برايِبه جايِ. تی را ندارندضد دولاعتراضاتتحملِگیآمادهاند که آنان داده

شرکت درکسانی را که به خاطرِيِمجوز، مقامات باید همهعدم اخذآمیز صلحتظاهرات
94».آینده شرکت کنندیِاعتراضاند آزاد کنند و اجازه بدهند تا آنان در تجمعاتشدهگیردست

يِ ارومیهدریاچهمعترضان به وضعیتکنندپیمایی میخدا راهعلیه
مهر ماه در(غربیآذربایجانِدادگستريکلِاالسالم سیدمحمدعلی موسوي رییسِحجت

1390 (تامینِسدها برايِ«: ارومیه به شدت انتقاد کرد و گفتيِدریاچهازمعترضان به وضعیت
مهارِمیه معترضِارويِدریاچهخشک شدنِيِبهانهاند و کسانی که بهمردم ساخته شدهنیازِ
توجهی ها بیانساننیازِتامینِظام برايِنهايِتالشکریم و نیزقرآنِشوند به تاکیداتها میآب
کاري و لجاجت با نظام موج ارومیه سیاسیيِدریاچهشدنِاعتراض به خشکدر باطنِ. کنندمی

کسانی که به این اعتراض دامن . کنندکشور و ملت تشویق میو این اعتراض را نامحرمانِزندیم
کرد، پیماییتوان راهخدا هم میعلیهکنند که عقیده دارندرا پیاده میدیدگاه کسانیزنند می
95».خبرندتبارك و تعالی بیخداوندقدرتها ازآن

مردمی در شهرهايِآمیزِالمتمسدر این روز تجمعات:1391خرداد یکمِاعتراضیِتجمعِ
ارومیه سازماندهی يِدریاچهشدنِمسئوالن به خشکتوجهیِبیاعتراض بهو تبریز، برايِارومیه

شهروندان، به سرکوب و جلوگیري از تجمعِشورش ضمنِامنیتی و ضد، اما نیروهايِشده بود
نیروهايِ. آنان پرداختندبازداشتاقدام به خرداد،پیش از اولِشورش از شبِامنیتی و ضد

کرده ارومیه و تبریز شهرِدو تردد رپایست و بازرسی در برخی از مناطقِهايِپستاريِبرقر
آذربایجان بزرگاین دو شهرِمحسوسی در سطحِنیز حضورِخرداد اولِروزِاز صبحِو ندبود

دست بهباتومسوارانِموتورعصر با ورودپنجِامنیتی در ساعتنیروهايِر تعدادحضور پ. داشتند
ممانعت از امنیتی برايِنیروهايِجمعیت و فشارِبا افزایشِ. ها تشدید شدخیابانبه سطحِ
شهروندان و اي بینِپراکندهدرگیرهايِ،تبریز و ارومیهشهروندان در برخی از نقاطایستادنِ
وهايِنیرچنین هم.تعدادي از شهروندان شدشدنِ، که منجر به زخمیامنیتی رخ دادنیروهايِ

96.ن از شهروندان را بازداشت کردندها تَامنیتی ده
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تبریز گلیِائلبا حضور در پاركمردمجمعی از در این روز :1391خرداد15اعتراضیِتجمعِ
جهانیِروزِبه مناسبتزیستمحیط،در این .ارومیه اعتراض کردنديِدریاچهنسبت به وضعیت

ن از شهروندان شهر ادامه یافت صدها تَغربِگلی آغاز و به سمتلائپیمایی که از پاركراه
ارومیه يِدریاچهشدنِدر اعتراض به خشکخودجوش،حاضرین در این تجمعِ.داشتندحضور 
» آذربایجان اویانماسا اتوزدي/ اورمو گولو سوسوزدو«گان شعارِهکنندتجمع.سر دادندشعار 

چنین تصاویري هم.ادندسر د) د بازنده استنَکُکوتآذربایجان س/آب استارومیه بیيِدریاچه(
برخی از نیز در دست1391سالِماهخردادیکمِروزِاعتراضاتگانِهشداز بازداشت

بدونِ،تجمعامنیتی به محلِنیروهايِاین تجمع پیش از رسیدنِ. وجود داشتگان هکنندتجمع
97.خشونت به اتمام رسید

احکامِ معترضانِ زندانیوضعیت و 
يِبرخی از افرادي که در مقاطعِ مختلف زمانی توسط نیروهايِ سرکوبِ حکومت جمهور

ها بالتکلیفی و تحملِ مسایل و مشکالت فراوان، در شدند، پس از مدتگیردستاسالمی 
ها ی براي آنهايِ واهی، احکامِ سنگینهايِ رژیم به اصطالح محاکمه گشتند و به بهانهبیدادگاه

:بینیددر زیر تعدادي از موارد مزبور را می. صادر شد

1390احکامِ صادره در خرداد ـ1
به گزارشِ یکی از :ارومیهيِدریاچهشدنِمعترضان به خشکيِيِ نقدو جریمهشالق حکمِاجرايِ
يِومان جریمههزار ت300بیست ضربه شالق و پرداختحکمِ):1390خرداد 26در (هارسانه

اعتراض به خشک شدنِبازداشت شده در میتینگتبریز براي سه تن از فعالینِدادگاهيِنقد
.شدخرداد اجرا 25میه روزِروايِدریاچه

ارومیه يِدریاچهنفر از معترضان به خشک شدن70ِفروردین حدود13امنیتی در نیروهايِ
ن از بازداشت پنج تَکردند و برايِگیردستشده بود، میتینگی که ترتیب داده را در جریانِ

حبیب پورولی، جلیل علمدار میالنی، حجت مختارزاده، علی سلیمی ، سعید :هايِبه نامگانشده
» عمومیاخالل در نظمِ«و » امنیتجرائم علیهارتکابِتبانی و اجتماع برايِ«سیامی به اتهامِ

.قضایی تشکیل شديِپرونده
يِشالق و جریمهحکمِاجرايِمدنی با تاییدوکیل این پنج فعالِ»ی برزین خلیفه لوموس«

جلیل علمدار میالنی، علی سلیمی و سعید سیامی بعد از سه ماه بازداشت و آزاد شدنِيِنقد
.برندپورولی و مختارزاده در بازداشت به سر میکه هنوز، گفتاین فعالین
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تبانی «برده به اتهامِنامتبریز، هر پنج فعالِانقالبِدادگاهاولِيِبهدر شع«:برزینيِگفتهه ب
ها اخالل در نظم و آندیگرِاتهامِ. ددنتعزیري محکوم شده بوبه شش ماه حبسِ» و اجتماع

امنیتاتهامِ. عمومی بررسی شدعمومی بود که این اتهام هم در دادگاهانقالب اول که در دادگاه
نظر آقایان سیامی، تجدید نظر اعتراض نوشتیم و در دادگاه تجدید، به دادگاهبررسی شد

پورولی و مختارزاده تایید شد و به قوتماه حبسِششسلیمی و میالنی تبرئه شدند، اما حکمِ
.خود باقی ماند

116يِش که در شعبهاَموکلین"عمومیاخالل در نظمِ"به اتهامِ«:گفتبرزین در ادامه 
گیرسیدهعمومی جزایی تبریز دادگاهنقدي هزار تومان جزاي300ِشد، هر پنج نفر به پرداخت

تبانی و انقالب در رابطه با اتهامِسه نفري که در دادگاه«. ضربه شالق محکوم شدند20و تحملِ
عمومی یعنی دادگاهحکمِامنیت تبرئه شده بودند، با اجرايِم علیهیجراارتکابِاجتماع برايِ

.دنقدي آزاد شدنيِشالق و جریمهتحملِ
تبریز هستند و البته زاده در زندانِمختارماهه، پور ولی و حجت 6حبسِحکمِبر اساسِ

نقدي خودشان هم اعتراض دارند و منتظر هستیم تا دادگاهيِشالق و جریمهها به حکمِآن
».د نظر چه تصمیمی بگیردتجدیِ

استفاده از حال به این دو نفر برايِه تاب«:گفتزادهمختارپورولی و حجت دبرزین در مور
در زندان هستند و برايِچنانهمبازداشت، اولِزندانیان اجازه داده نشده است و از روزِمزایايِ

یی یامربوط به زندان و زندانیان یک سري مزايِنامهدر آیین. ها مرخصی داده نشده استآن
این مزایا در مورد.گونه مزایاباز و اینشده، منجمله مرخصی، آزادي مشروط، رايِبینیپیش

ش ااي که جرمنمونه زندانیبرايِ. شودامنیتی دارند، چندي است که اعمال نمیکسانی که اتهامِ
کند، اما بارها برايِمخدر است، از این مزایا استفاده میموادربایی و حملِمثال آدمبرايِ

یِسیاسی و مدنفعالینِ(رسول بدلی، حسین نصیري و محمدرضا هاديزندانیانی مانند
ما ایم و درخواستباز دادهمرخصی و رايِدرخواست) اکنون در حبس هستندآذربایجان که هم

98».رد شده است

1390احکامِ صادره در تیر ماه ـ2
ن ت20َتعداد ؛ هابه گزارشِ رسانه:يِ ارومیههتن از معترضان به خشک شدنِ دریاچ20يِ محاکمه

يِفاجعهدر مقابلِحکومت یِعملبه سکوت و بیاز شهروندان و فعاالنِ مدنی معترض 
آذربایجانِ غربیدرقضاییگاهدست، توسطارومیهيِدریاچهخشک شدنِیِمحیطزیست

.محاکمه شدند
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تیر ماه و در 18،آذربایجانِ غربیدر استانِ) فروردین13(طبیعتروزِگانشدهبازداشت
محاکمه افرادي که در این دادگاه موردیِاسام. محاکمه قرار گرفتندجزایی مورد104يِشعبه

:زیر استقرار گرفتند به شرحِ
محرم جعفرپور، محمد خطیبی، بابک رضایی، وحید پوررضا، الیاس شکري، وحید طربناك، "

پور، کاظم واحدي، توکل زاده، بهنام ملکزاده، یونس قلییزاده، مهدي قلیمختار عهدنو، حسن قل
آفتابی، صفر آفتابی، جعفر آکنیش، رضا اقبالی، محمد اقبالی، مهدي باقري، رسول بهاري، هاشم 

".پناهی

مشابه در يِتر و در محاکمهدقیقی در دست نیست، اما پیشاطالعِگانشدهبازداشتاز اتهامِ
محاکمه قرار غیرقانونی موردشرکت در تجمعاتبه اتهامِگانشدهبازداشت،گذشتهسالِتجمعِ

متهمان به صورتدادگاه در این خصوص صادر نشده است و دفاعیاتگفتنی است، رايِ. گرفتند
99.اخذ شده استهاآنمکتوب از 

1390ماه احکام صادره در ديـ3
104يِشعبه، )1390ماهدر دي(بر اساسِ گزارش:تبریزيشهروند57برايِسال زندان26

دادگاهن به خشکاندنِنفراز معترضی112به اتهامِ»کیانوش شکوه تازه«جزایی تبریز به ریاست
شالق در حبس ومحکومیتسنگینِحکمِو مبادرت به صدورِگیرسیدهارومیه يِدریاچه

سال 26نفر در تبریز به مجموعاً 57اند، بشري گزارش دادهحقوقِمنابعِ.نفر کرد57خصوصِ
.خوردنوجوان نیز به چشم می9ها آندر میانِچنینهم.اندحبس محکوم شده

جریانِو درجاري در تبریزسالِشهریور ماه12روزِگانشدهاز این افراد بازداشت ايعده
اي دیگر عده.ارومیه هستنديِرسانی به دریاچهآبیِدو فوریتطرحِمردمی به ردیِاعتراضتجمعِ

کرمان و استقاللتراکتورسازي و مسِهايِفوتبال بین تیممسابقاتيِنیز، پس از برگزار
یِروحی و جسمهايِتوهین و شکنجهاطالعات در معرضِيِو پس از انتقال به ادارهگیرستد

.ها بازجویی موقتا آزاد شده بودندها و هفتهاز روزسزیاد قرار گرفته و پ
شده در گیردستنسبت به دو نفر از اطفالِ«: دادگستري گفته استنقی محمودي وکیلِ

وي در .»جنسی شده بودبازجویان تعرضِانتظامی تبریز از سويِنیرويِاطالعاتيِاداره
قانون618ِيِدادگاه به مادهیِاستناد قاض«: گفتصادره از دادگاه رايِیِحقوقتحلیلِخصوصِ
این جرم موضوعِيِمادعنصرِاستنادي حقوقی نبوده و انطباقِ) تعزیراتبخشِ(اسالمیمجازات

چرا که معترضین به ندايِ. معترضین بالوجه و مخدوش استیِانسانمشروع وماده با رفتارِ
این معضل و عدمِبیدار خود که در بسیاري خفته است گوش فرا داده و با جدي دانستنِوجدانِ
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بنابراین، رفتارِ. انداخطار به مسئولین را داشتهها، قصدآنمسئولیت از جانبِتوجه و احساسِ
آلود نیز به خود گرفته قهرآمیز و خشمن که ممکن است در مواردي شکلِمعترضیآمیزِاعتراض

منباشد به هیچ وجهمذکور يِعمومی موضوع مادهاخالل در نظمِيِمادعنصرِالوجوه در ردیف
100».نیست

1390ماه صادره در اسفنداحکامِـ4
تبریز با صدور انقالبِ دادگاهِ اولِ یِ شعبھ:آذربایجانی در تبریزفعال11ِسال حبس براي 23

آذربایجانی در تبریز را مجموعا بھ بیست و جویان و فعالینِ دانشن از وکال،حکمی یازده تَ 
.تعزیری محکوم کرددوسال و سھ ماه حبسِ 

»موسی برزین خلفه لی«؛سیاسی آذربایجانی در ایراندفاع از زندانیانِانجمنِبه گزارشِ
علی «گاه تبریز،دانشدرشناسیجامعهجويِدانش»ي حمیدي شفیقمهد«وکیل دادگستري، 

وحید شیخ «، »مصطفی عوض پور«، »تقی سلحشور«،نگارروزنامه»)حسن ارك(حاج ابولولو
مهدي «و »محمود فضلی«، »احمد ریاضی مبارکی«، »عزیز پورولی«، »جمشید زارعی«، »بگلو

يِجلسهحین1390ِشهریورِادي هستند که دومِاز افر،آذربایجانییِمدناز فعالینِ»نوري
و پس از گیردستتبریز شهرِيِ »تپهقوم«يِارومیه در محلهيِدریاچهيِلهامساندیشی برايِهم
.تبریز آزاد شده بودندوثیقه از زندانِها بازداشت به قیدماه

يِلهااندیشی براي مسهميِجلسهگانشدهدادگستري و یکی از بازداشتموسی برزین وکیلِ
در مراسم دیگر از حاضرانِتن28ِخود و يِگیردستيِارومیه در خصوص نحوهيِدریاچه
- ارومیه فعالیتيِدریاچهنجاتطرحِدو فوریتردامسال در پیِدر شهریورماه«: گویدمیچنین

فعالینِهایی از طرفشهریور ماه ام گرفت که در دومِدریاچه انجيِلهامسآذربایجانی در مورد
ارومیه يِدریاچهنجاتي برايِکارراهپیدا کردنِنظر جهتبحث و تبادلِاي پیرامونِجلسه

این امنیتی متوقف شد که در پیِنیروهايِبرگزار شد که متاسفانه این جلسه با هجومِ
ها د بگویم آن موقع در رسانهتن از این افراد تشکیل شد که بای29ي پرونده اي برايِگیردست

ي برايِکارراهپیدا کردنِکه آن جلسه برايِافطاري عنوان شده بود حال آنيِبا عنوان جلسه
».ارومیه ترتیب داده شده بوديِدریاچهيِلهامس

نظام از طریقِامنیت و تبلیغ علیهجرم علیهارتکابِاتهام این افراد اجتماع و تبانی برايِ
ارومیه و يِدریاچهایران در خصوصِحکومتهايِاعتراض به سیاستگیري برايِمتصمی

.ها عنوان شده استخارجی و عضویت در گروههايِمصاحبه با رسانه
آذربایجانی میدیگر از فعالینِخودش و چند تنِصادره در خصوصِحکمِبرزین در مورد-

امنیتجرم علیهارتکابِاجتماع و تبانی برايِاتهامِوارده، یعنیهايِیک مورد از اتهام«:گوید
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این اتهام را بر این قرار داده است و دادگاه مبنايِ.متهمان مطرح استيِهمهکشور برايِ
ارومیه يِدریاچهاي که در مورداند که در آن جلسهامنیتی این چنین گزارش کردهنیروهايِ

امنیت انجام بدهیم یا اغتشاشاتی در سطحِاقداماتی علیهایم تشکیل شده بود ما قصد داشته
هاي م با رسانهاَموکالنهایی که در موردمصاحبهبنده به دلیلِچنین برايِهم. شهر انجام بدهیم

یک اتهام ،به جز این اتهام،سیاسیهایم در رابطه با زندانیانِچنین نوشتهام و همخارجی داشته
مهدي حمیدي شفیق به چنینهم. نظام هم منتسب شده استبلیغ علیهتدیگر یعنی اتهامِ

به تبلیغ »قورتولوش«عضویت در گروهشان با رادیو فردا و تقی سلحشور به دلیلِمصاحبهدلیلِ
اندنظام محکوم شدهعلیه.«

این پرونده، حکمِوارده به خود و دیگر متهمانِاتهاماترددادگستري ضمنِاین وکیلِ
:افزایدخواند و میامنیتی مینیروهايِمجعولِهايِگزارشحقوقی و بر اساسِصادره را غیرِ

امنیتی صادر شده و مطلقا چنین چیزي نیروهايِمجعولِهايِگزارشحکم صرفا بر اساسِ«
ارومیه بوده و هیچ امري يِدریاچهنظري پیرامونِدر آن جلسه یک بحث و تبادلِ. نبوده است

يِدر همهچنینهم. امنیت و هیچ تصمیمی مبنی بر اغتشاش گرفته نشده استفخال
ام کامال واقعی بوده و هیچ سیاسی کردهموکلین و محبوسینِهایی که من در موردمصاحبه

در حتادادگاه این را محرز دانسته و محترمِیِکذبی اشاره نشده بوده اما متاسفانه قاضمطلبِ
صدوقی و به وکالتآن جلسه یعنی آقايِیِنفر بازداشت29یکی دیگر از ز برايِاي که دیروجلسه
اند که دفاعیات ظاهرا تاثیري قاضی اشاره کرده،فاطمه ستاري ترتیب داده شده بودخانمِ

».نخواهد داشت
گوید او و دیگر متهمان پروندهمیدهد و پرونده خبر میحکم به وکاليِابالغِبرزین از عدمِ

حکم اعتراض و پرونده را در پس از ابالغِيِبیست روزهصادره در مهلتتصمیم دارند به حکمِ
.گیري کنندیعالی پمحاکمِ

عوض پور که روزِارومیه در منزلِيِدریاچهیِخشکمعضلِحلِاندیشی برايِهميِدر جلسه
ن بازداشت شده بودند که ت29َبود تبریز برگزار شدهيِتپهقوميِدر محله1390شهریورِدومِ

تعزیري تعلیقی و چهار ماه حبسِماه حبس20ِن از این افراد هر کدام به پانزده تَ،پیش از این
101.اندن نیز تبرئه شدهو سه تَمحکوم

ترس و وحشت :ارومیهيِدریاچهخشکیدنِسرود در رثايِاجرايِشهروندان برايِيِمحاکمه
يِ دریاچهیِبحرانوضعیتيِ هايِ مردم در بارهري اسالمی از بازتابِ واکنشحکومت جمهو

در بهمن (هااز جمله به گزارشِ رسانه. آوردارومیه چنان شدید است که هیچ اقدامی را تاب نمی
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يِ ارومیه در چهار شهروند ساکنِ تبریز برايِ اجرايِ سرودي در رثايِ خشکیدنِ دریاچه):  1390
یکی از فعالینِ . سِ عروسی از سويِ دادگاه انقالبِ تبریز مورد محاکمه قرار گرفتندیک مجل

در 1390ماه الر، روزِ چهارشنبه یازدهمِ بهمنبردارِ مراسم به همراه مالک تافرهنگی، داماد، فیلم
علیه نظامِ اتهامِ این افراد مشارکت در تبلیغ. يِ اولِ دادگاه انقالبِ تبریز محاکمه شدندشعبه

يِ ارومیه جمهوري اسالمی از طریقِ شرکت در مجلسِ عروسی و خواندنِ سرود در رثايِ دریاچه
اساسِ اتهامِ وارده به فعالِ فرهنگی، اجراي سرود مذکور؛ به داماد به خاطر . اعالم شده است

ضبط اجرايِ بردار به جهت ثبت و اش؛ به فیلميِ سرود به مجلسِ عروسیدعوت از اجراکننده
102.يِ محل عنوان شدسرود و به مالک تاالر به لحاظ اجاره

دانشجویانِتعدادي از دانشمحرومیتگزارش شد 1390در اسفند :تحصیلتبریز از حقِگاه ،
دانشکه حراستشرکت در در اعتراضات گاه را به دلیلِاین دانشجويِتبریز، هفت دانشگاه

. تحصیل محروم نمود، از حقِ)1390در تابستان سال (ارومیهيِدریاچهشدنِنسبت به خشک
نموده بودرا تهدید مزبور جویانِگاه دانشدانشحراستاین اي شدنِانهرسکه در صورت

103.تبریز معرفی خواهد کرداطالعاتيِها را به ادارهموضوع آن

آموزیک دانشمحکومیت:18آموزِدانش»سهند نوبخت«ارش شد که گز1391در اردیبهشت
بازداشت شده - ارومیهيِدریاچهشدنِبه خشک-شهریورماه آذربایجانی که در اعتراضاتيِساله
دادگاهاولِيِشعبهاز سويِاین شهروند معترض.ه استسال حبس محکوم شده چهارب،بود

تعلیقی محکوم تعزیري و سه سال حبسِغربی به یک سال حبسِمهاباد در آذربایجانِانقالبِ
برگزاريِملی از طریقِامنیتنظام و اقدام علیهتبلیغ علیه،آذربایجانیاین فعالِاتهامات. شد

غیرقانونی و چاپِجلساتزمان با هم»سهند نوبخت«. استبودهمجوز بدونِنشریات
نیروهايِگذشته توسطسالِهریورِش19میه، واريِ دریاچهعمومی به وضعیتهايِاعتراض

يِادارهگاهندوآب به بازداشتاگیر و پس از چند روز بازداشت در میندوآب دستااطالعاتی در می
1390مهر ماه سال 17وي پس از چندین روز بازداشت، . اورمیه منتقل شده بوداطالعاتبه قید

1372سالِآموز که متولداین دانش. میلیون ریالی به طور موقت آزاد شده بود750وثیقه 
يِسهند مسئولیت یک نشریه. استبوده گاهی دانشپیش، مشغول تحصیل در مقطعِاست
قبل از این نیز واین شهر برعهده داشته استيِ»احمد خمینی«آموزي را در دبیرستانِدانش
عواملِبا فشارهايِندوآب دایر کرده بود کهامیرا در شهرستانِ» دوشونجه«وشی فرکتاب

104.آن شدکردنِاطالعاتی مجبور به تعطیل
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کشوردر داخلِمحیطیزیستفعاالنِفعالیت
ثبت در تاریخاي برايِنامه

تالش ارومیه انجام دادند، يِدریاچهنجاتمحیطی برايِزیستیکی از اقداماتی که فعاالنِ
جلبِجهتدر آباناز جمله . بوداز سوي آنان و اقداممسئولین به موضوع توجه1390سالِماه،

طبیعیِزیست و منابعِمحیطآشنايِنامفعال و متخصص38ِبه همراهمحیطیزیستتشکل25ِ
اسالمی نوشتند و در آن نسبت به شورايِمجلسِيِرییسهاي به هیاتيِ سرگشادهنامهکشور، 
اي برايِنامه«: استتاملو قابلِاین نامه بسیار گویاوانِعن. دریاچه هشدار دادندبحرانیِوضعیت

يِ نتیجهبینامه از سرانجامِگانِهکننداین عنوان نشان می دهد که امضا105.»ثبت در تاریخ
يِ اجعهفکیمسئولیت نسبت به سرزمین، در برابرِاحساسِاما به دلیلِ،اندنامه آگاهی داشته

.کتاب آمده استپیوستبخشِاین نامه در کاملِمتنِ.ادندواکنش نشان دمحیطیزیست

هايِ مخالف حکومتافراد و سازمانهايِها و فعالیتواکنش
يِدریاچهجمهوري اسالمی، نسبت به بحرانِحکومتمخالفها، احزاب و افرادسازماناغلبِ
و ان دادندکومت، واکنش نشحمردمی توسطتجمعاتآن و نیز سرکوبِهايِآمدپیارومیه و 

که سبب بروز بحرانارومیهيِدریاچهمورددر حکومتهايِسیاستنمودنِمحکومضمنِ
را نیز مردم یِاعتراضاجتماعاتو سرکوبِه با معترضین صورت گرفت، برخوردهايِگردیده است

، رادیو و تلویزیونیهايِو فعالیتاعتراضیهايِبرخی حرکتيِافزون بر برگزار. ندوم نمودمحک
هايِ مزبور در هایی از نوشتهنمونه.استانتشار یافتهدر این خصوصنیز متعددي هايِنوشته

.هايِ این کتاب آمده استبخشِ پیوست



يِ ارومیهدریاچه

145 | U r m i y a  L a k e

بنديجمع
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بسیاري از چونهمـ ارومیهيِدریاچهبا توجه به اسناد و شواهد، تردیدي نیست که 
نقش و تاثیرِ.جمهوري اسالمی گردیده استحکومتیِقربانـکشوریِزیست محیطهايِدیدهپ

.ل انکار استقابآن، غیرِبه وجود آمده و گسترشِبحرانِحکومت در هايِها و برنامهسیاست
که (تربیشسود یابی بهدستمحیط زیست براي انباشت سرمایه و يِتخریب و نابودجداي از 

رسد حکومت با توجه به شواهد، چنین به نظر می، )از ماهیت نظام سرمایه داري استناشی 
يِ شرایطی را فراهم نموده است که به بحرانِ دریاچهبه عمدجمهوري اسالمی ایران، آگاهانه و 

بسیار ساخته شده بحران ابعاد. هاي وسیعی از آن انجامیده استگی بخشهارومیه و خشکید
.باشدشدید میوناشی از آن نیز بسیار گستردههايِوارض و آسیبعوسیع است و 

و امر را سنجیدجوانبِيِارومیه بایستی همهيِدریاچهمشکالترفعِمن برايِبه باورِ
منطقی و درستی را انجام داداقدامات.ارومیه يِدریاچهگیرِبحرانی که دامنبا توجه به شدت

چه میسر باشد که امیدوارم چنان(خودیِطبیعطآن به شرایداندنِشده است، نجات و بازگر
مختلفی هايِکارراهارومیه يِدریاچهنجاتبرايِ. پذیر نیست، در کوتاه مدت امکان)چنین گردد

انکارقابلِغیرِشدید،و تاثیرِنهاد گردیده است اما از یک نکته نباید غفلت کرد و آن نقش پیش
اي موجود است که بایستی چارهیِبحرانوضعیتدریاچه در ایجادگذرِمیانيِجادهو آشکارِ

تاثیر قرار دریاچه را تحتنجاتاحتمالی برايِاقداماتاساسی براي آن اندیشید، زیرا سایرِ
. مطلوب خواهد بوددریاچه به شرایطخواهد داد و همواره مانعی در رسیدنِ

باید انتخاب هایی میکارراهگردد، ارومیه ارایه میيِدریاچهنجاترايِنهادهایی که باز پیش
هر مختلف و نیازهايِهايِبخشدر آن لحاظ شده باشد و شرایطملی و اجرایی گردد که منافعِ
تواند مشکلی به زده میمنطقی و شتابغیرو اقدامِهر گونه حرکت. بخش را در نظر بگیرد

الگويِاز جمله تغییرِ. مایدموجود اضافه نمشکالتکه برخی عنوان ـ کشاورزيخشِشت در بک
تردیدي . پذیر باشدبه آسانی و در زمانی کوتاه امکان،برنامهکاري نیست که بدونِـداننموده

برنامه و بی،بانیباغبخشِچه در زیرو زراعتبخشِچه در زیر،شتکسطحِافزایشِنیست که 
آبی ورسی به منابعِدستیِگهگونهچاز جمله و عوامل و شرایط يِکلیهنِلحاظ نمودبدونِ
بیش از حدي بر در نتیجه فشارِ.استصورت گرفته)مدتبه ویژه در دراز(مطمئنآبِتامینِ
.مزبور انجامیده استمنابعِتخریبِرفتن وتحلیلکه به منطقه وارد آمده است آب و خاكمنابعِ

يِو استفادهبیش از ظرفیت يِبرداربهرهنمایم که یی را ارایه میین نوشته، آمارهاايِادامهدر 
.دهد، نشان می1357پس از انقالبِنخستيِرا، به ویژه در دههمنابع سوء از 

ارتقايِدریاچه و چه برايِچه براي نجات(کاروهاي کشتکه تغییر در شیوهضمن آن
يِمنطقهدرکشاورزيبخشِدردور داشت کهحال نباید از نظردر عینِضروري است، )وريبهره
بحثمورد،وابسته از این طریق کشاورزي اشتغال دارند و خانوارهايِهايِزیادي به فعالیتافراد
برابرِ. کشاورزي وابسته استهايِشان از فعالیتآنان به درآمدیِگزندهو نمایندمعاش میامرارِ
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بردار بهره204391آذربایجان غربی، تعداداستانِيِکشاورز، در بخشِ)1382سالِ(وجودمآمارِ
106.اندخانوار ساکن بوده172530وجود داشته است که تعداد

بسیاري در دهد مسایل و مشکالترس نشان میدر دستآمار و اطالعاتنگاهی به 
غربی به دیگر نقاطشمالِهايِاز استانمهاجرتوکشور وجود داردغربِشمالِيِمنطقه
روستایی، ها، به ویژه از مناطقِاین مهاجرتاغلبِيِعمدهدلیلِ. گیري داردچشم، روندکشور

هايِکارراهاز این رو . استگیزندهيِاولیهنیازهايِتامینِدر یِتوانایاقتصادي و عدمِمشکالت
صد البته .امور انتخاب و اجرا گرددجوانبِتمامِلحاظ نمودنِارومیه بایستی بايِدریاچهنجات

-بایست به گونههاي اقتصادي میبه طور کلی، فعالیتحفظ محیط زیست در اولویت قرار دارد و 
زیست نسازداي انجام شود که آسیبی را متوجه محیط.

رحمانه از منابع از بیيِ سوء و استفادهجمهوري اسالمی، در اثرِحاکمیتدورانِدر طولِ
وارد گردیده است يِ مزبورفراوانی به منطقههايِآسیبطبیعی،منابعِنیز جمله آب و خاك و 

که است خاك سطحِ، تخریبِلئمساي ایناز جمله. فراوانی را به وجود آورده استکه مشکالت
آب شدیدجریانِزافزون بر آن که اهی گیاپوششِ. در پی داشته استفراوانیهايِآسیب

از .کاهدآب نیز میتبخیرِمیزانِاز ،نمایدزیاد میآب رايِنفوذپذیرکند و میزانِجلوگیري می
خاك جریان یابد آب با شدت در سطحِگردد جریانِزمین موجب مییِگیاهپوششِین بردنِب

يِاتفاقی که در منطقهآب نیز افزوده گردد، تبخیرِو بر شدتوخاك شسته شده و از بین برود
.غرب ایران به وقوع پیوسته استشمالِ

شرقی، آذربایجانِ، در هر سه استانِ)1384(هااستانيِتوسعهیِملسندمفادبرابرِ
پیش از دام و مرتع و چرايِتعادلِها و مراتع، عدمِجنگلتخریبِو کردستان؛آذربایجانِ غربی
107.ها، وجود دارددر دشتزیرزمینیهايِمنفی آبیالنِخاك و بشدیدموعد، فرسایشِ

با این حال، متاسفانه، در همان سندتوسعه، افزایش سطح زیر کشتبلند آبی، از اهداف
کشاورزي، عدم تکمیل و احداثوري در بخشِبهرهپایین بودنِ. مدت اعالم گردیده است

رفعِخصوصِدر الزم جود است که اقداماتمولِئآبیاري و زهکشی از جمله مساهايِشبکه
شرایط صورت نپذیرفته استمشکالت و بهبود  .

مطرح و تولید، از جمله مواردآشامیدنمطمئن برايِآبِشرقی، تامینِدر استان آذربایجانِ
میه ارويِدریاچههايِگیري از قابلیت، بهرهآذربایجانِ غربیدر استانِ. توسعه استشده در سند

. توسعه استیِملسندآن، یکی از بندهايِیِمحیطزیستشرایطمختلف با حفظهايِدر حوزه
اي انجام رحمانهبیامري است که تا کنون به صورتارومیهيِدریاچههايِگیري از قابلیتهبهر

پذیرفته است و عبارت»با حفظنِدر استا.نیز فریبی بیش نیست»محیطییستزشرایط
رود، اوزن، زرینهقزل(آبیيِهضاستان در پنج حوسرآبِکافی به حقوقِکردستان، عدم توجه
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آب و نپذیرفتنِتخصیصِهايِتوجهی به درخواستبیرو شدن با هو روب) سیروان، زاب و کرخه
107.توسعه استمندرج در سندها، از جمله مسایلِطرحمطالعه یا تصویبِ

موجود یابد اما منابعِافزایش میچنانهمباال است و غرب شمالِيِطقهآب در منمصارف
لِئزیرزمینی نیز مساهايِسطحی، آبهايِاز آبجدايِ. نیستآبینیازهايِيِهمهگويِجواب

.گذاردمنطقه تاثیر میستند که بر شرایطخود را دارا ه
استانِزیرزمینی در سطحِهايِآباز اند که برداشتمسئول اعالم نمودههايِگاهدست

947،عمیقنیمهحلقه چاه40000،عمیقحلقه چاه4000، با استفاده از آذربایجانِ غربی
هايِها بر اساس پروانهآنيِتخلیهپذیرد که میزانِیدهنه چشمه صورت م675رشته قنات و 
هايِآبنظر به افت. باشدیممکعب در سال مترِ)میلیارد1/2(میلیون1200صادره معادلِ

هايِبرداري از آببهرههايِپروانهصدورِحاضر ممنوعیتحالِگذشته، در هايِدر سالزیرزمینی
خوي،کشمش تپه،هايِدشت، شاملِغربیآذربایجانِاستانِيِعمدهدر شش دشتزیرزمینی

ارایه شده شاملِآمارِالبته 108.سلماس، قالقاچی، کهریز و ارومیه برقرار گردیده استدشت
غیرمجاز نیز به حساب آیند، قطعا میزانِهايِچه چاهگردد و چنانمجاز میهايِبرداريبهره

خواهد گردیدتربیشآب برداشت.
بدین 1363ارومیه در سالِيِدریاچهریزآبيِهضحویِزمینزیرهايِآبآمار، منابعِبرابرِ

:شرح بوده است
3570يِحلقه16941مکعب، میلیون متر796ِساالنه يِعمیق با تخلیهحلقه چاهچاه

ساالنه يِرشته قنات با تخلیه1550مکعب، میلیون متر1139ِساالنه يِعمیق با تخلیهنیمه
مکعب، که جمع میلیون متر88ِساالنه يِدهنه چشمه با تخلیه535مکعب و میلیون متر382ِ
109.مکعب بوده استمیلیون متر2405ِزیرزمینی مقدارِآب از منابعِبرداشتکلِ

، 1363سالِمنطقه در یِزیرزمینآب از منابعِبرداشتمیزانِگردد طور که مشاهده میهمان
ضمن آن .اخیر بوده استهايِه در سالضآب از همین حوبرداشتمقدارِاندکی بیش از دو برابرِ

ترکم، 1363عمیق در سال عمیق و نیمههايِچاهکه تعداداخیر بوده هايِها در سالآناز تعداد
در حلقه بوده است، 16941، 1363عمیق که در سالِنیمههايِچاهبه ویژه تعداد.است
.حلقه رسیده است40000اخیر به هايِسال
:بدین شرح بوده است1357ل ارومیه در سايِدریاچهيِهضحویِزیرزمینهايِآبمنابعِآمارِ

عمیق با حلقه چاه نیمه2320مکعب، هزار متر188049ِعمیق با تخلیه هحلقه چا756
719مکعب، هزار متر361469ِرشته قنات با تخلیه 1626مکعب، هزار متر129092ِتخلیه 

زیرزمینی ابعِآب از منبرداشتکلِمکعب که جمعِهزار متر174628ِيِه چشمه با تخلیهدهن
110.بوده استمکعب هزار متر238ِمیلیون و 853مقدارِ
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زیرزمینی به هايِآب، منابع1357ِپس از انقالبِهايِبه خوبی مشخص است که در سال
در نتیجه و )کشاورزيمصارفبه ویژه برايِ(انداي مورد استفاده قرار گرفتهرحمانهبیطورِ

.دهدخود را نشان میآب در منطقهدبوکممشکلِمدتی است که
در بخش مسئول هايِگاهدستریزي و حمایتبا برنامهبایست هایی که میاز جمله فعالیت

کرد در واحدعملافزایشِاز طریقِمحصوالت تولید مقدارِ گرفت؛ باال بردنِانجام میکشاورزي 
محصوالتتولیدآن افزایشِجايِگیر نبوده و بهکرد چشمعملافزایشِسطح بوده است که 

آبی، صورت گرفته هايِکشتسطحِو به ویژه افزایشِکشتسطحِافزایشِکشاورزي از طریقِ
در کشاورزيبخشِیِآبآبی، نیازِهايِکشتيِبرنامهرویه و بدونِيِ بیبا توجه به توسعه.است
بیش برداشتمدتی به علتاست کهیافته مداوم افزایش به طورِپس از انقالب، هايِسالطولِ

اما در ،میسر بوده استگستردهدر سطحِ فعالیت يِادامهموجود، امکانِیِآباز حد از منابعِ
قادر به منفی بوده وبیالنِزیرزمینی دارايِیِآبمنابعِ) گذشتهيِبه ویژه در دهه(اخیرسالیانِ
آبی در کشتسطحِیِتدریجاز این رو، کاهشِ. نیست) هگذشتدرحد(آبیبخشی از نیازِتامینِ
، ضروري رس، در تعادل باشدموجود و در دستآبِمقدارآن به سطحی که باو رساندنِمنطقه

.رسدبه نظر می

يِاي که اثرگذارگذر به گونهمیانيِجادهیِدهسامان:دریاچهبحرانِرفعِبرايِنهادهاییپیش
محلِدریاچه از يِورودآبِيِسهمیهلحاظ نمودنِرفع گردد،دریاچه یتآن بر وضعیِمنف

خیزداري در منطقه، آبهايِطرحاجرايِمنطقه، یِگیاهپوششِتقویتسطحی،هايِجریان
آبی،منابعِمجازِغیريِربردابهرهجلوگیري از،هادر تمام بخشآبیبهینه از منابعِيِبرداربهره

یاري در کشاورزي آبراندمانِافزایشِ،ریزندمیبه دریاچهکهی یهارودخانهیِروبيو السازي به
هايِشبکه، احداث و تکمیلِباشندي میتربیشارزشِآب به محصوالتی که دارايِو تخصیصِ

.هر گونه آالینده به دریاچهورودسدها، جلوگیري از یِکشو زهیاريآب
واقعیت این . سامانِ دریاچه استنابهاوضاع بهبودبرايالزم يِادهارمهم نبوديِ نکتهالبته

نه نجات- کشور استمختلفمنابعِيِکنندهکه نابود-جمهوري اسالمیحکومتاست که برايِ
کشاورزي ی،آشامیدن(مختلفهايِبخشمورد نیازِآبِارد و نه تامینِارومیه اهمیتی ديِدریاچه

-جام میمردم؛ و اگر در جایی اقدامی انکشور و رفاهاعتاليِمی در جهتو نه هیچ اقدا) …و
.حکومت در آن لحاظ شده استحکومت و عواملِگیرد، منافعِ

حکومت در اندرکارانِجمهوري اسالمی، دستحکومتناپایدارِبا توجه به وضعیتویژهبه 
ین بهره را تربیشممکن، ترین زمانِتاهدر کوـبرداري استبهرهاز آن چه قابلِـ کهآنندپیِ

اسالمی، پر شمار است جمهوريحاکمیتکشور در دورانِیِمحیطزیستبا تاسف، فجایعِ. ببرند
کشور بر امورِیحکومتچنین تا . ها استارومیه، فقط یکی از آنيِدریاچهيِزروتیرهيِو قصه

.عی ایران نیز همین استطبینابعِزیست و ممحیطمسلط است، حال و روزِ
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هاوستــپی
ارومیهيِحوضهسدهايِ-1پیوست

مورد37: تعداد(ارومیه اصلیِيِحوضهيِشدهبرداريبهرهسدهايِفهرست(
آب قابل تنظیم ساالنھ ناستا مرحلھ اجرایی دستگاه اجرایی نام سد ردیف

۴ آذربایجان شرقی برداریدر دست بھره ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد پارام ١

۴/۵ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری جھاد کشاورزی سد اردالن ٢

۴ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری جھاد کشاورزی سد آمند تبریز ٣

۴/۵ یجان شرقیآذربا در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد تاجیار سراب ۴

٠/٧ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد تیل ۵

٩۴ آذربایجان غربی در دست بھره برداری ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد حسنلو ۶

٠/۴۵ آذربایجان غربی برداریدر دست بھره ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد ده گرجی اشنویھ ٧

١٣٢/۵ آذربایجان غربی در دست بھره برداری ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد زوال ٨

۵١/٨ آذربایجان غربی در دست بھره برداری ای آذربایجان غربیآب منطقھ )گوگردچی(سد ساروق  ٩

١٩٩ آذربایجان غربی اریدر دست بھره برد ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد شھرچای ١٠

۶٠۵ آذربایجان غربی در دست بھره برداری ای آذربایجان غربیآب منطقھ )زرینھ رود(سد شھید کاظمی بوکان  ١١

١٢٣/۴ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد علویان ١٢

١/۵ آذربایجان شرقی ه برداریدر دست بھر جھاد کشاورزی سد قاضی کندی ١٣

۵۵ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد قلعھ چای عجبشیر ١۴

٠/٨ آذربایجان غربی در دست بھره برداری جھاد کشاورزی سد قوریچای میاندوآب ١۵

٢/٨ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری یجان شرقیای آذرباآب منطقھ سد قیصرق ١۶

۶/٠٣ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد کردکندی ١٧

۴ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری جھاد کشاورزی سد مال یعقوب ١٨

١٠ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد ملک کیان ١٩

١٩٧/٨ آذربایجان غربی در دست بھره برداری ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد مھاباد ٢٠

٣٢ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد نھند ٢١
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)سد37:تعداد(ارومیهيِساخته شده در حوضهسدهايِکمیِاهدافاطالعاتيِخالصه
م ساالنھآب قابل تنظی

)میلیون متر مکعب(
مصرفی صنعت

)میلیون متر مکعب(
مصرفی آشامیدنی

)میلیون متر مکعب(
مصرفی کشاورزی

)میلیون متر مکعب(
نیاز محیط زیست

)میلیون متر مکعب(
حجم مخزن

)میلیون متر مکعب(

١/٩٧۴/٧۶-٣٨٩/١۴١/٢۴١/۶١/٧٠٩/٩٣-٢
سطح زیر کشت

)ھکتار(
اراضی توسعھ

)تارھک(
اراضی بھبود

)ھکتار(
ظرفیت نیروگاه

)مگاوات(
تولید برق ساالنھ

)گیگاوات ساعت(
١۵٩/٢٠٧٨٧/۵٨٨٩٠/۶٢١٢٩/۶٠٨٠/٢٠

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=26536

٣/١ آذربایجان غربی در دست بھره برداری جھاد کشاورزی سد ھاچھ سو ٢٢

٣ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری د کشاورزیجھا سد ینگجھ آذرشھر ٢٣

٠/۴ آذربایجان غربی در دست بھره برداری ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد سنجاق ٢۴

٠/۶ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد سفیدان عتیق ٢۵

١/٧٩ آذربایجان غربی در دست بھره برداری یای آذربایجان غربآب منطقھ سد کانسپی ٢۶

٠/١۴ آذربایجان غربی در دست بھره برداری ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد قوشخانھ ٢٧

١/٢ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد داش اسپران ٢٨

۴٢۵ آذربایجان غربی در دست بھره برداری ای آذربایجان غربیآب منطقھ اع سد کاظمی بوکانافزایش ارتف ٢٩

٠/٢۵ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ ١سد آمند ٣٠

٠/٢۵ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ ٢سد آمند ٣١

٠/١۵ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ ریسسد باروق ھ ٣٢

٠/٢۵ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد پیره یوسفان ٣٣

٠/٣۵ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد خرمالو ٣۴

١ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد خونیق ٣۵

٢/۵ بایجان شرقیآذر در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد گاودوش آباد ٣۶

١ آذربایجان شرقی در دست بھره برداری ای آذربایجان شرقیآب منطقھ ھریس١سد ینگجھ ٣٧
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)مورد13: تعداد(دست ساخت حوضه اصلی ارومیه فهرست سدهاي در

)سد13تعداد (سدهاي در دست ساخت حوضه ارومیهخالصه اطالعات اهداف کمی 
آب قابل تنظیم ساالنھ

)میلیون متر مکعب(
مصرفی صنعت

)میلیون متر مکعب(
آشامیدنیمصرفی 

)میلیون متر مکعب(
مصرفی کشاورزی

)میلیون متر مکعب(
نیاز محیط زیست

)میلیون متر مکعب(
حجم مخزن

)میلیون متر مکعب(
١/١٩٩/١٠٣۵١٣١٩٢١١٠٨/٧۵١/١١٠/٣٠

سطح زیر کشت
)ھکتار(

اراضی توسعھ
)ھکتار(

اراضی بھبود
)ھکتار(

ظرفیت نیروگاه
)مگاوات(

تولید برق ساالنھ
)گیگاوات ساعت(

١۶۴/۶٣١٧۴/٩١٧٩٨/٩١۵١٧/۴٠٨١/٢٠

fa.html?rnd=61693-http://daminfo.wrm.ir/tabularview

آب قابل تنظیم ساالنھ استان مرحلھ اجرایی دستگاه اجرایی نام سد ردیف

٨۵ آذربایجان غربی )بدنھ سد(اجرایی ای آذربایجانآب منطقھ )چپرآباد(سد اشنویھ ١

٨۶ کردستان )بدنھ سد(اجرایی  ای کردستانآب منطقھ سد چراغ ویس ٢

٣/٢ آذربایجان شرقی )بدنھ سد(اجرایی  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ )جوقان(سد چوغان  ٣

٢/٧ آذربایجان شرقی )بدنھ سد(اجرایی  جھاد کشاورزی سد امام چای ۴

١۴٧/۵ آذربایجان غربی )سیستم انحراف آب(اجرایی  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد باراندوز ۵

٢۵۶ آذربایجان غربی )سیستم انحراف آب(اجرایی ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد سیمینھ رود ۶

٣٠٠ آذربایجان شرقی )بدنھ سد(اجرایی  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ )ونیار(سد شھید مدنی  ٧

٣١ آذربایجان شرقی )بدنھ سد(اجرایی  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد لیالن چای ٨

٢٧٣ آذربایجان غربی )دنھ سدب(اجرایی  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد نازلو ٩

٢/٣ آذربایجان غربی )بدنھ سد(اجرایی  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد ورگیل ١٠

۵/٩ آذربایجان غربی )بدنھ سد(اجرایی  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد احمدآباد سفلی ١١

٢ آذربایجان غربی )بدنھ سد(اجرایی  بایجان غربیای آذرآب منطقھ سد خراسانھ بوکان ١٢

۴/۵ آذربایجان غربی )بدنھ سد(اجرایی  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد دیرعلی ١٣
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)مورد39: تعداد(فهرست سدهاي در دست مطالعه حوضه اصلی ارومیه 

آب قابل

تنظیم ساالنھ
استان مرحلھ دستگاه اجرایی نام سد ردیف

آذربایجان شرقی )شناسایی(العھ در دست مط ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد آتمیان ١

٧٢/٨ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد آجرلو ٢

آذربایجان شرقی )شناسایی(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد آلقو ٣

٠/٩٣ آذربایجان شرقی )حلھ اولمر(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد ابرغان ۴

٩٧ آذربایجان غربی )مرحلھ دوم(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ )قطار(سد باروق  ۵

٠/۵ آذربایجان شرقی )مرحلھ دوم(در دست مطالعھ  جھاد کشاورزی سد ترپ ۶

۶/۴ آذربایجان شرقی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقینطقھآب م سد تسوج ٧

۶/١ آذربایجان شرقی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد توپچی ٨

١۵/٧ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد خانم گلی ٩

٩/۶ آذربایجان شرقی )مرحلھ دوم(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیطقھآب من سد خراجوچای ١٠

١/٢ آذربایجان شرقی )مرحلھ دوم(در دست مطالعھ  جھاد کشاورزی سد دوش ١١

١٣/٩ آذربایجان شرقی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد ساینجق ١٢

٢٠/۵ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  جھاد کشاورزی سردارآبادسد  ١٣

۶۵/٩ کردستان )مرحلھ دوم(در دست مطالعھ  ای کردستانآب منطقھ سد سنتھ ١۴

آذربایجان شرقی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد سینیخ چای ١۵

١٣/٩ آذربایجان شرقی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد شورسو ١۶

آذربایجان شرقی )شناسایی(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد عباس آباد ھریس ١٧

١٧ آذربایجان شرقی )شناسایی(در دست مطالعھ  جھاد کشاورزی سد عسگرآباد ١٨

١/۵ آذربایجان شرقی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ سد قاشقیھ ١٩

١۵/۶ ربایجان غربیآذ )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد کھریز ٢٠

٧١/۶٧ آذربایجان شرقی )مرحلھ دوم(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ )قره ناز(سد مردق چای  ٢١

٩/٩۵ کردستان )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای کردستانآب منطقھ سد مرخز ٢٢

۴/٢ ربایجان شرقیآذ )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان شرقیآب منطقھ خارج (سد ھرزورز ھریس  ٢٣
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)بستر

١٢ کردستان )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای کردستانآب منطقھ )قپالنتو(سد کردکند  ٢۴

١ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ ورانسد زره ش ٢۵

٢/۶ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد قینرجھ ٢۶

١/۴ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد خلیفان ٢٧

٣/۵ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ زیدکندیسد  ٢٨

١ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد مامالو ٢٩

٣ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد بردوک ٣٠

٢/۴٢ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ لکانسد ف ٣١

٣/٨ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد رشکان ٣٢

١ آذربایجان غربی )مرحلھ دوم(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد خانقاه سرخ ٣٣

٣٠ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ گل تپھ مھابادسد  ٣۴

۶ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد شیرمرد ٣۵

٠/٨ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد قیزقاپان ٣۶

٠/٨٧ آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ن غربیای آذربایجاآب منطقھ سد حاجی بابا ٣٧

آذربایجان غربی )مرحلھ اول(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد بالقچی ٣٨

١/۵ آذربایجان غربی )مرحلھ دوم(در دست مطالعھ  ای آذربایجان غربیآب منطقھ سد یزدکان ٣٩

)سد39تعداد(رومیه سدهاي در دست مطالعه حوضه اخالصه اطالعات اهداف کمی 
آب قابل تنظیم ساالنھ

)میلیون متر مکعب(
مصرفی صنعت

)میلیون متر مکعب(
مصرفی آشامیدنی

)میلیون متر مکعب(
مصرفی کشاورزی

)میلیون متر مکعب(
نیاز محیط زیست

)میلیون متر مکعب(
حجم مخزن

)میلیون متر مکعب(
۵١۵/٢۴١٠٠/٠۵۴١٩/٢٩٣٧/٩٠۵٩۴/٠۴

کشتسطح زیر
) ھکتار(

اراضی توسعھ
)ھکتار(

اراضی بھبود
)ھکتار(

ظرفیت نیروگاه
)مگاوات(

تولید برق ساالنھ
)گیگاوات ساعت(

٧٩/۴٩١٣۴/١٨٠٢۵/٣٩۵١/۵٠۶/٧٠

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=27799



يِ ارومیهدریاچه

162 | U r m i y a  L a k e

اي برايِ ثبت در تاریخنامهـ2پیوست
ثبت در تاریخاي برايِنامه

25آشنايِنامصِ فعال و متخص38تشکل به همراهکشور، طبیعیِزیست و منابعِمحیط
ناكهولوضعیتيِبارهاي را امضاء کردند که شاید آخرین هشدار به مسئولین درنامهپايِ

:نامه چنین بودمتنِ. ارومیه باشديِدریاچه
ثبت در تاریخاي برايِنامه

اسالمیشورايِمجلسِمحترمِيِت رئیسهاهی
اي، دیر زمانی فیروزهيِارومیه. ارومیه خوب نیستيِدریاچهدانیم، حالِطور که میهمان

يِگذشتهابیِ طراوت و شادابیِبازیدارویی برايِانتظارِست و چشمبیمارياست که در بسترِ
.خود

اعالمِها برايِآنهايِزیست و تالشمحیطها و فعاالنِمردم، تشکلهايِما نگرانی
ایشان در قبالِپذیريِستاییم و آن را نشان از مسئولیتملی را میيِگی با این سرمایههبستهم

ملی است ِتوجهارومیه نیازمنديِروز دریاچهراستی که امآري؛ به. دانیمکشور میطبیعیِذخایرِ
شان، اجراییايِهتمسيِکسانی که به واسطهو ما در این راستا الزم دیدیم نکاتی را به تمامِ

:دریاچه دارند، متذکر شویمسرنوشتنقشی در تعیینِ
نامتوازن، يِعهتوسانسانی نظیرِزیست این است که مداخالتمحیطمتخصصانِاغلبِباورِ-1

هايِچاهشتابانِکشاورزيِ ناکارآمد و حفرِگذر، گسترشِمیانرویه، احداثبیهايِسدسازي
انکاري داشته است و این قابلِغیرِارومیه اثرِيِدریاچهمشکالتمجاز، بر پیدایشِمجاز و غیرِ

.منطقه نیستاکوسیستمِطبیعیِیک روندآمد، فقط پیمساله
ارس یا زاب، هايِآب از رودخانهانتقالِاي، نظیرِحوضهبینِآبِنهاديِ انتقالِپیشهايِطرح-2

زیانِبه علتبزرگایجاد شده در مبدا و اثراتقریب به اتفاقِنامعلوم در مقصد، از طرف
حمایت از این مِاعالما ضمنِ. اندنگرانی مواجه شدهزیستی با هشدار و اعالمِمحیطکارشناسانِ

ها نگاهاي، باور داریم تصمیماتی که در آننسنجیدههايِها و مخالفت با چنین اقدامنگرانی
که مشکلی بر مشکالتگشا نیستند، بلتنها راهمنطقه نشده باشد، نهاي به اکوسیستمِجانبههمه

.موجود اضافه خواهند کرد
3-شبه هم اند که بتوان یکشبه درست نشدهارومیه، یکيِدریاچهآمده برايِوجودبهمشکالت

اول باور داشته باشیم که يِاي اساسی بیاندیشیم و در درجهباید چاره. ها را رفع و رجوع کردآن
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مسئول، فراتر از متهم کردنِهايِلذا، سازمان. منطقه نیستبومِزیستيِتر از آیندهچیزي مهم
رويِشان را بپذیرند، و در این راه، اگر الزم شد که برهايکوتاهیوهادیگر، باید اشتباهیک

قبلیِبرخی تصمیماتغلطقرمز بکشند، این کار را با شجاعت انجام دهندخود، خط.
ترین کارشناسی و خردورزانه، بهگويِوگفتفضايِفعلی، حاکم شدنِما، در شرایطبه نظرِ-4

طبیعی و منابعِسوزِدلها و کارشناسانِها، تشکلن دولت، رسانهتواند بیاتفاقی است که می
پیدا کردنِ": ش یک چیز باشداگویی که هدفوگفت. زیست بیافتدمحیطحلی معقول برايِراه
اقتصادي، منطقه و حیاتاکوسیستمِحلی که با نگاهی جامع، تمامِ؛ راه"ارومیهيِدریاچه

نظر داشته باشداجتماعی و طبیعی آن را مد.
محیطترین مشکلِايحاضر رسانهارومیه در حالِيِدر پایان باید اشاره کرد که اگرچه دریاچه

خطرات  کشورمان نیست و ما باطبیعتيِالهایران شده است، اما این موضوع، یگانه مسزیستیِ
هايِعرصهشدیدبري و کاهشِکارخاك، تغییرِفرسایشِبااليِدیگري ازجمله سرعتاهمیتپر

زمین و گسترشِکشور، فرونشستمرکزيِهايِها و دریاچهتاالباغلبِجنگلی، خشک شدنِ
.رو هستیمهمحیطی هم روبهايِگیهریزگردها و آلوددادگرد و غبار و رخزایی، تشدیدبیابان
مقابله با آن، کند و برايِهدید میجدي تطورِما را بهيِجامعهيِزیست، آیندهمحیطبحرانِ

دارِمردمی که هریک داوطلبانه، پاس: ملی هستیمراهیِگی و همهبستیک همنیازمندمحیط
نظراتشان و البته با درنظر گرفتنِدر دستيِزیست باشند و مسئوالنی که با امکانات و بودجه

.موجود باشندهايِنگرانیگويِ، پاسخرکشوزیستمحیطسوزانِکارشناسان و دل
تر برايِبهروزهايِبه امیدمحیطایران؛زیست

محیط زیستیها و کارشناسانِجمعی از تشکل
:رونوشت
جمهوري، رئیسِریاستنظام، دفترِمصلحتتشخیصِمجمعِرهبري، دفترِمعظمِمقامِدفترِ
خانه، وزارتآبِمنابعِنیرو، معاونِحترمِموزیرِ(نیروزیست، وزارتحفاظت از محیطسازمانِ

مجلسِطبیعیِکشاورزي و منابعِ-آب، کمیسیونِ)آب ایرانمنابعِمدیریتشرکتمدیرعاملِ
.گانیههمهايِاسالمی، رسانهشورايِنیرو در مجلسِاسالمی، کمیسیونِشورايِ

:الفبا حروفکننده به ترتیبِامضاکارشناسانِ
ها و مراتعجنگلتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئت، عضوِوانرضا اخ-1
تهرانگاهدانش، استادوحید اعتماد-2
یزدگاهدانش، استادمحمد حسین ایران نژاد پاریزي-3
اصفهانصنعتیِگاهدانشيِبازنشسته، استادمهدي بصیري-4
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خیزداريِخاك و آبحفاظتتحقیقاتمرکزِيِبازنشستهکارشناسِعبدالرسول تلوري،-5
کشور

تهرانگاهدانش، استادمقداد جور غالمی- 6
شهید بهشتیگاهدانش، استادبهرام حسن زاده کیابی-7
ها و مراتعجنگلتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئت، عضوِمحمد خسرو شاهی-8
تهرانگاهدانش، استادعلی اصغر درویش صفت-9

ها و مراتعجنگلتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئت، عضوِمحمد درویش-10
ها و مراتعجنگلتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئت، عضوِاحمد رحمانی-11
ها و مراتعجنگلتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئت، عضوِحسن روحی پور-12
شیرازگاهدانش، استادعزت اهللا رئیسی-13
تهرانگاهدانش، استادین زاهدي امیريلداقوام -14
تهرانگاهدانش، استادعلی سالجقه-15
تهرانگاهدانش، استادتقی شامخی- 16
تهرانگاهدانش، استادانوشیروان شیروانی-17
تربیت مدرسگاهدانش، استادسید حمیدرضا صادقی-18
تهران شمالحدواآزادگاهدانش، استادهوشنگ ضیائی-19
شیرازگاهدانش، استادناصر طالب بیدختی-20
ها و مراتعجنگلتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئت، عضوِسیدرضا طبایی عقدایی-21
دارپاييِآب و توسعهگرِ، پژوهشفاطمه ظفرنژاد-22
تهرانگاهدانش، استاداحسان عبدي-23
تهرانگاهدانش، استادپدرام عطارد-24
ها و مراتعجنگلتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئت، عضوِمهدي فرح پور-25
زیستمحیطگرِ، کارشناس و پژوهشبیژن فرهنگ دره شوري- 26
ها و مراتعجنگلتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئت، عضوِعباس قمري زارع-27
تهرانتحقیقاتمرکزِآزادگاهدانش، استاداسماعیل کهرم-28
علوم و تحقیقاتآزادگاهدانش، استادهادي کیا دلیري-29
کرجزیستمحیطگاهدانش، استادحمید گـُشتاسب میگونی-30
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کشاورزيجهادوزارتترویج، آموزش و تحقیقاتسازمانِ، کارشناسِابوالقاسم متین-31
نتهراگاهدانش، استادباریس مجنونیان-32
تهرانگاهدانش، استادمجید مخدوم-33
تهرانگاهدانش، استادمحمدرضا مروي مهاجر-34
تهرانگاهدانشيِبازنشسته، استادمحمدرضا مقدم-35
ایرانبانیِجنگليِجامعهزیست و رئیسِمحیط، کارشناسِکاظم نصرتی نصرآبادي- 36
تهراناهگدانش، استادمنوچهر نمیرانیان-37
هاجنگلسازمانِگرِ، کارشناس و پژوهشپیمان یوسفی آذر-38

:کنندهامضاهايِعلمی و تشکلهايِانجمن
اعضايِایران، انجمنِخیزداريِآبعلمیِایران، انجمنِزیستمحیطارزیابیِعلمیِانجمنِ

ارانِددوستها و مراتع، کانونِجنگلِتحقیقاتيِموسسهعلمیِهیئتمحیطدانشزیستگاه
محیطسبز و حفظفضايِگسترشِعالیِایران، کانونِبانیِجنگلعلمیِصنعتی شریف، انجمنِ

زیستگیِهمبارزه با آلودزنانِایران، جمعیتمحیطسبز، کانونِداوطلبانِزیست، جمعیت
محیطحامیِگرانِپایشی، انجمنِدبیر شهید رجایتربیتگاهدانشزیستمحیطدارانِدوست

دارِپاييِتوسعهيِ، موسسه)سبزپیامِ(طبیعیزیست و منابعِحمایت از محیطزیست، انجمنِ
دار، کانونِپايطبیعتآوايِيِسرزمین، موسسهطرحِایران، انجمنِبانیِجنگليِهرمد، جامعه

انجمنِ،زیستمحیطن، کمیسیونِگیالسبزکارانِيِپاك، موسسهزمینِ- پاكانسانِ
محیطحفظزیست و اکوتوریسم، انجمنِمحیطايِرشتهبینِانزلی، انجمنِيِتوسعهدارانِطرف

طنینِيِایرانی، موسسهیوزپلنگبادرود، انجمنِزیستمحیطحافظانِکوهستان، انجمنِ
کوهستانبانِگان، دیدههتیرطبیعت.«

:منبع
http://mohammaddarvish.ir/post-2156.aspx
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يِ ارومیهيِ دریاچههایی دربارهنوشتهـ3پیوست
!اسالمی به ستوه درآمده استجمهوريِارومیه هم از دستيِدریاچه

امید بهرنگ
يِفاجعهکتنها یاین امر نه. ن قرار گرفته استشدکخشخطرِارومیه در معرضِيِدریاچه

ها انسان را نیز به خطر انداخته میلیونگی و معاشِکه زندهاست بلكنادهشتمحیطیِزیست
مردمِمبارزاتیِيِاین دریاچه به عزم و ارادهرو به خاموشیِحیاتاکنون اندوههم. است

آذربایجان جوانان در برخی شهرهايِاي توسطگستردهاعتراضات. آذربایجان بدل شده است
معترض زبانِاین مردمِ. مردم را با خود داشته استدلی و همراهیِراه افتاده  که موجی از همهب

درحالی که جمهوريِ. آن هستندنجاتفوري برايِاقداماتاین دریاچه شده و خواهانِگویايِ
یکی . اسالمی خارج کردمجلسِکارِدریاچه را از دستورِایننجاتدوفوریتی برايِاسالمی طرحِ
» ارومو گولو جان ویریر، مجلس اونون قتلینه فرمان ویریر«مردم این بود که از شعارهايِ

همیشه به رژیم مانند.)دهدیآن فرمان ممجلس به قتلِدهد،یارومیه جان ميِدریاچه(
اند زیست برخاستهگاهانه به دفاع از محیطآکه این اعتراضات پرداخته و مردمی راسرکوبِ

وضربموردتن کشته، 4رسیده تاکنون خبرهايِطبقِ. جمعی قرار داده استشتم و بازداشت
مردمِاین فداکاري و تالشِکشبدونِ. اندگیر شدهنفر دست4000تعدادي زخمی و حدود

اسالمی جمهوريِ. انقالب را بارور خواهد ساختحاصل نخواهد بود و زمینِآذربایجان بیيِخطه
طبیعت نیز از . این دریاچه و دیگر جنایاتی که صورت داده حساب پس دهدقتلِباید در قبالِ

انقالب شده استداري به ستوه درآمده و خواستارِسرمایهيِفرسودهنظامِدست.

شدن است؟کخشارومیه درحالِيِچرا دریاچه
ایران هايِترین دریاچهکیلومتر، یکی از بزرگ50کیلومتر و عرض150ِبا طولِاین دریاچه

تاریخا جزایرِ. هزارساله برخوردار است400جهان است که از قدمتی بزرگيِو بیستمین دریاچه
این دریاچهمتعدد)محلِ) جزیره100حدودمتنوع و زیبایی از گیاهان و جانوران انواعِزیست

. منطقه بودمردمِيِاستفادهدرمانی داشته و موردآن خصلتساحلیِرسوبات. استبوده
متر 7متر به 16دریاچه از متوسطعمقِزار بدل شده،این دریاچه به شورهدرصد60اکنون هم

سال5ِدو تا زیست طیِمحیطکارشناسانِارزیابیِرسیده و اگر اقدامی صورت نگیرد طبقِ
.باقی خواهد ماندکمیلیارد تن نمهخواهد شد و کویري با دکاین دریاچه کامال خشآینده 

منطقه در بر داشته مردمِسالمتی و معاشِباري برايِزیاناین دریاچه عوارضِشدنِکخش
خطر قرار خواهد و فلز در معرضِکنميِگردهاستشمامِدلیلِها بهبسیاري از انسانو سالمتیِ

و مراتعِهااین دریاچه، کشاورزي و باغناشی از وجودهوايِرطوبتاز بین رفتنِر اثرِد. گرفت
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تا شعاعِکنمتر از آن گردبادهايِمهم. منطقه سخت آسیب خواهد دید) داريداميِدرنتیجه(
.جدي قرار دهندتخریبِکشاورزي را موردهايِتوانند زمینکیلومتر می200

دریاچه کیلومتري15ِنشینیِعقبدلیلِاین دریاچه بهاطرافچهل روستايِاکنون حدودهم
يِرانی در حاشیهیتوریسم و حمل و نقل و کشتلِبکسانی که ازقگیِزندهبه ویرانه بدل شده،

دریاچه ادامه یابد یکی از خشک شدنِاگر روند. شد مختل شده استاین دریاچه تامین می
چند میلیون انسانگی و معاشِایران منهدم خواهد شد و حداقل زندهزيِروکشامهمِهايِقطب

.تالشی خواهد شددچارِ) نمیلیون ت6َ–14برآوردهایی طبقِ(
داري کمر به سرمایهسود و هرج و مرج حاکم بر نظامِمنطقِ! عمدي در جریان استقتلِ

قتل طراحی شد و يِفسنجانی نقشهرریاست جمهوريِدر دورانِ. این دریاچه بسته استقتلِ
» گیسازندهسردارِ«يِتوسعهطرحِ. گام این نقشه به اجرا گذاشته شدبهاخیر گامسال20ِطیِ

. کار استوار بودنیرويِهرچه شدیدترِطبیعی و استثمارِمنابعِترِهرچه بیشغارتيِبر پایه
ها منطقه را آماج قرار داد و آنبتا خودکفايِمعیشتی و نسصادراتی، اقتصادکشاورزيِهايِطرح

تري بیشارزيِمنطقه صادر شوند تا درآمدباغی به بازارهايِقرار شد محصوالت. را ویران کرد
که اکنون درحالِ(سد36برد این طرح، پیشگذشته برايِسال20ِطیِ. دولت شودنصیبِ

12شد بسته شد؛ ارومیه سرازیر میيِه دریاچهشان برودخانه  که آب21بر ) برداري استبهره
سددیگر در دستمطالعه استساختمان است و چهل سد هم در دست .این سدها با ایجاد

مکعب آب در سال میلیون متر5,5ِچیزي حدود-خود آبیِترین منبعِارومیه از مهميِدریاچه
.محروم شد
. عمیق تشویق کردهايِچاهمنطقه را به حفرِو کشاورزانِدارانباغبر این دولت تمامیِعالوه

خود آبِدیگرِيِکنندهتامینعنوانِآب، بهزیرزمینیِهايِارومیه از سفرهيِسان دریاچهبدین
.محروم شد

اما . ها نیز بر مشکالت افزودآسمانی، در برخی سالنزوالتنسبیِبوددوم، کميِدر درجه
تبلیبرخالفدریاچه مهمی در خشک کردنِبود نقشِاسالمی این کمجمهوريِمسئولینِغات

وان در ترکیه، یا سیوان در ارمنستان يِي چون دریاچهامشابههايِنداشته است چراکه دریاچه
خشکی نشدندارومیه برخوردارند، دچارِيِسانی با دریاچهنسبتا یکاکولوژيِکه از موقعیت.
شده پشتذخیرهآبِفروشِلِبگی از قسازندههادجداران و پاسسپاهتی ماننددولنهادهايِ

.اندجیب زدهگزافی بهکردند، مبالغِسدها تاسیسکنارِکهباغات و ویالهاییسدها، و فروشِ
این ترِبیشتخریبِاین دریاچه نیز موجبِسازي بررويِسازي و پلجادهحال طرحِدر عینِ

میلیارد تن خاك و سنگ به دریاچه ریخته شد تا شرق و غرب این 5بیش از . شددریاچه
عمال . شمالی و جنوبی تقسیم شديِدرنتیجه دریاچه به دو ناحیه. دریاچه به هم متصل شود

دریاچه برهم محیطیِزیستپارچه و واحد به دونیم تبدیل شد و تعادلِآبی یکاکوسیستمِ
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هايِآب در حاشیه و کنارهچرخشِخوراکی که از طریقِو هوا و موادآب طبیعیِگردشِ. خورد
شمالیِآب در بخشِنمکغلظتشده تخریب شد و این موجب شد که میزانِیدریاچه انجام م

سرعت باال برود که منجر به نابوديِاین دو بخش بهآب بینِطبیعیِتبادلِعدمِخاطرِدریاچه به
شمالی يِدر نیمه) این دریاچهمعروف به خاویارِ(آرتمیاپوست به نامِسختزيِآبدارِتنها جان

زیستیِخودروها امنیتحاصل از رفت و آمدصوتی و محیط زیستیِگیِهبر این، آلودعالوه. شد
مافیایی هايِشرکتضروريِغیرِاقتصاديِاین طرحِپشت. گان را نیز به هم زده استهپرند

.رهبري وصل استسرشان به بیتکار داشتند که شایعه است یساختمانی قر
این هرج و مرج همواره به . رودآنارشی و هرج و مرج جلو میيِداري بر پایهسرمایهنظامِ
درازمدت بر يِعقالنی و برنامههیچ منطقِ. شودانسانی و طبیعی منجر میمنابعِعظیمِتخریبِ

ها میلیونگیِزندهارومیه هماننديِدریاچهسرنوشت. سودحاکم نیست جز منطقِاین نظامِ
صندوقِاي رقم خورد که رفسنجانی بنا به فرامینِ»بازسازي«توسعه یا طرحِدیگر توسطایرانیِ

امپریالیستی هايِ»بازسازي«چنین در جوهرِ. جهانی به اجرا گذاشتکپول و بانالمللیِبین
. اقلیتی استثمارگر باید تامین شودقرار دارد چراکه همواره منافعِهمواره تخریب و هرج و مرج 

.اقتصادي و اداري فراگرفته استآن را فسادآن هم در نظامی که سراپايِ
این نظام گانِهگردانندبرايِ. اقتصادي مهم نیستهايِطرحدرازمدتاین نظام نتایجِبرايِ

بست نشان به ب»کشاورزيتوسعه و خودکفاییِ«ح اصطالهبهايِاکنون طرحمهم نیست که هم
مردم را به خطر صادراتی آسیب رسانده و سالمتهايِمیوهبه باغاتکنمگردباد. رسیده است

هايِتامین بود، اکنون چاهشش متري قابلِکشاورزي با چاهشربِاگر قبال آبِ. انداخته است
گی را هها بوده و همنفوذ به این چاهچه درحالِدریاشورِمتري نیاز است و تازه آب120ِ

.سرمایه هستندکورِقوانینِداران نیز اسیرِسرمایه. کندبالاستفاده می

حفظمحیطیطبقاتی است نه ملحلِِراهزیست نیازمند!
بشر بدل شده است تا ترین مشکالتزیست به یکی از مبرممحیطامروز حفظدر جهانِ

نظام مبتنی بر سود پختاین دست. انسان را به خطر انداخته استکلیِه موجودیتبدان حد ک
به قولِ. این نظام، بر مشکالت خواهد افزوديِحل در چارچوبههرگونه راه. و حرص و آز است

واقعیِتحقیرِخصوصی و پول بالیده است حکمِمالکیترژیمِنگاه به طبیعت که تحت«:مارکس
)1(».آن را داردعملیِبه تباهی کشاندنِطبیعت و 

طبقاتی حلِبشر، راهکنونیِمشکالتتمامیِزیست نیز مانندمحیطحفظاز این رو معضلِ
طبیعی را منابعِغارت و ویرانیِدارانه بود و جلويِسرمایهيِسود و مبادلهدارِتوان طرفنمی. دارد

ها قایل نیست توقع داشت که انسانین ارزشی برايِترتوان از نظامی که کوچکنمی. گرفت
طبیعت را نگاه داردحرمت.

-مقابله با ستماي برايِارومیه، به عرصهيِدریاچهحفظاین واقعیتی است که مبارزه برايِ
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هايِشوونیستاي از اعمالِعمد را حلقهبسیاري این قتلِ. ملی نیز بدل شده استگريِ
که دولتاین. ل نیستندئقا) كرتُ(آذريملتبینند که هیچ حقی برايِفارس میطلبِعظمت

یا (مرکزياقتصادي در مناطقِهايِکالن به طرحهايِبودجهاختصاصِاسالمی هنگامِجمهوريِ
کند اما کیسه را شل میسرِ) جمکرانچاهيِهایی چون توسعهطرحخرافه از طریقِيِاشاعه

کند خود بندها را سفت میرسد کمرملی و دور از مرکز میستمِتحتناطقِزمانی که نوبت به م
اخیر نیز آن است اعتراضاتسرکوبِاصلیِعلت.ملی استگريِاي آشکار از تبعیض و ستمجلوه

- خوبی میرژیم به. خود در این منطقه بکاهداي از قدرتخواهد ذرهاسالمی نمیکه جمهوريِ
آذربایجان مردمِملیِهايِدادن به دیگر خواستتندر این زمینه به معنايِنشینیداند که عقب

-را تشکیل میآناصلیِملی یکی از ارکانِارتجاعی که ستمِدولتو این امر در ظرفیت. است
.دهد نیست
ارومو گولو سوسوزدي، «شعارهایی چون، کنند با سر دادنِآذربایجان سعی میجوانانِ
) ارومیه تشنه است، آذربایجان بیدار نشود باخته استيِدریاچه(» اویانماسا اتوزدوآذربایجان 

يِدریاچهها باید بدانند که نجاتاما آن. ملی بدل کننديِلهاارومیه را به یک مسنجاتيِالهمس
الیسمِناسیونهايِگرایشدمیدنِله برايِاخواهند از این مسارومیه ربطی به کسانی ندارد که می

کشیدنِبدونِ. مردم سود جویندرکیسم در میانِتُپانافراطی و ارتجاعی مانندتمایز با خط
منطقه و دار در سطحِسرمایهاین یا آن قدرتسیاسی که سر در آخورِها و جریاناتچنین گروه

تر از همین شبیسهمِکسانی که دنبالِ. واقعی دست یافتحلِراهکتوان به یجهان دارند نمی
اي که طبقه. ارومیه انجام دهنديِدریاچهنجاتموجودند، قادر نیستند اقدامی اساسی برايِنظامِ
آن عمل خواهد کرد، مهم نیست آذري باشد یا فارس یا منطقِسود است اجبارا طبقِيِبرده

اند یکسانستن بر جايِنشارتجاعی خواهانِهايِناسیونالیستترین حالت این جماعتدر به. ردکُ
محدودبا دیدگاه. اندایران آوردهآذریابجان و دیگر نقاطزیستمحیطکه این بال را بر سرِ

-ياقتصادیک نظامِکارکردلِتوان مشکلی را که حاصنمی» منملت«و » منسرزمینِ«
تر از ري و مهمزیست امري سراسحفاظت از محیط. جهانی است حل کرداجتماعی در مقیاسِ

توان فهمید مشکل تنها با دیدي علمی و افقی انترناسیونالیستی می. آن امري جهانی است
جويِوبورژوایی گسست و به جسترایجِبنابراین باید از تفکرِ. واقعی کدام استحلِِچیست و راه

.جدي برآمدحلِِراه
خاطرِآنان به. ان بر طبیعت سخن راندندانسيِبورژوایی بودند که از سلطهنظامِاین متفکرانِ
بخشی از طبیعت و برآمده از طبیعت را عنوانِانسان بهسازي میانِشان همنظامکارکرد و منافعِ

مارکس و انگلس . طبیعی برهم زدند و انسان را نسبت به طبیعت بیگانه ساختندبا جهانِ
نقد قرار ستین بار چنین تفکري را موردنخکمونیستی برايِانقالبِيِبرجستههايِتئوریسین

ها به انسانمداومِگیِهوابست. خود واسط طبیعت استآنان تاکید کردند که انسان بخشِ. دادند
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ئبشر جزنظامی طبیعی که خودتسلط بر طبیعت محدود انسان را برايِی از آن است ظرفیت
اوست، و اگر ید، طبیعت همانا تنِزطبیعت میلِبانسان از ق«مارکس به قولِ. کندمی

ککس مالهیچ) 2(».بایست گفت و شنودي مستمر با طبیعت داشته باشدخواهد بمیرد مینمی
را با اند و باید آنمندان از آنگان و بهرههها صرفا دارندانسان. طبیعی نیستزمین و منابعِ

از ای. بعدي واگذارندهايِیافته به نسلبودبهوضعیتمتقابل میانِکنشِن رو باید به کیفیت
.عقالنی توجه کننديِانسان و طبیعت به شیوه

هامان بر طبیعت بیش از حد پیروزيدلیلِبگذارید به«: جهت نبود که انگلس تاکید کردبی
بر طبیعت انتقام خود را از ما خواهد يِهاياز پیروزکچون که هر ی. خودمان را گول نزنیم

راند، مانند کسی که بیرون فاتحی که بر مردمی خارجی فرمان میرو مانندبه هیچما . گرفت
-که با گوشت و خون و مغز از آن طبیعتبل–رانیم طبیعت ایستاده است بر طبیعت فرمان نمی

ما بر طبیعت عبارت از این است که تسلطکه تمامیِبریم، و اینسر میآن بهيِایم و در میانه
دیگر موجودات در این است که می توانیم قوانین طبیعت را بشناسیم و آن را يِما بر همهامتیازِ

)3.(درستی به کار بندیمه ب
خود و طبیعت برقرار کرد و از ساز میانِاي صحیح و همتوان رابطهتفکري نمیچنینِبدونِ

کامل که باشد در تقابلِاي چنین تفکري نیز هر فرد را از هر طبقهداشتنِ. طبیعت مراقبت کرد
رنجِ«اي که در معرضِاما تنها طبقه. دهددارانه قرار میسرمایهبا خودخواهی و حرص و آزِ

نظامی مبتنی تواند از پسِزیست قرار دارد، میمحیط» گانیِههمگیِهآلود«جمله من» گانیههم
رهاییِگذرِام پرولتاریا که فقط از رهاي به نطبقه. بر سود برآید و جامعه را از این وضعیت برهاند

تواند خود را نیز رها کندداري مینظام سرمایهتام و تمام بشریت و طبیعت از دست.

!ارومیه را نجات داديِتوان دریاچهانقالب نمیبدونِ
پشتتوان آبِمرگ رهانید؛ میارومیه را از خطرِيِفوري دریاچهتوان با چند اقدامِمی

عمیق را ممنوع ساخت؛ از کشتهايِتوان استفاده از چاهها را به جریان انداخت؛ میسد
زیاد نیازمندند، خودداري کرد؛ دریاچه که به آبِاطرافهايِمحصوالتی چون چغندر در زمین

شان آسیب دید خسارت پرداخت؛ می گی و معاشبودجه به کسانی که زندهتوان با تخصیصِمی
المللی را با عزم و ملی و بینمتخصصان در سطحِراه انداخت و علم و دانشِهعمومی بتوان بسیجِ

اما این . تري کشف کردبیشهايِچارهو آذربایجان در هم آمیخت و راه مردمِگانیِههميِاراده
عمیقا بافته شدهاسالمیِ با جمهوريِ. پذیر نیستاسالمی امکانجمهوريِيِسلطهاقدامات تحت

توان هیچ کاري در جهتدر سود و فساد، دزدي و ارتشا، سرکوب و جنایت و خرافه و دین نمی
مردم مقاومت خواستاسالمی در مقابلِجمهوريِ. مردم انجام دادروزيِزیست و بهبود محیطبه

ن اکنون بر ایران و مشخصا آذربایجااجتماعی هست که هماقتصاديساختارِکند زیرا حافظمی
منطقه، دگرگون اقتصاديِساختارهايِساده یعنی به هم زدنِهمین اقداماتانجامِ. حاکم است



يِ ارومیهدریاچه

171 | U r m i y a  L a k e

حاکم و محکوم و ملتمیانِيِسلطه و زور و رابطهموجود و از میان بردنِاجتماعیِروابطکردنِ
انقالبی . میسر استاجتماعیانقالبِسازمان دادنِها تنها از طریقِاینيِهمه. دارا و ندارطبقات

این انقالب سرنگونیِاولِگامِ. خود قرار دهدکارِمردم و طبیعت را در دستورِاکثریتکه منافعِ
.اسالمی استجمهوريِانقالبیِ

تا . هاستانسانرابطه میانِتغییرِاول نیازمنديِانسان با طبیعت در درجهرابطه میانِتغییرِ
هرگونه ستم و استثمار گام بر رفعِنه و آزاد شکل نگیرد و در جهتاي عادالزمانی که جامعه

امروز زیست در جهانِمحیطحفظ. ندارد، طبیعت نیز از غارت و ویرانی مصون نخواهد بود
شان ساده میخته که حلآگوناگونی در این زمینه درهم تضادهايِ. اي استپیچیدهيِوظیفه
هايِگشاییتواند به راهمثبت و منفی در این زمینه میتجاربِمیِتمااما بشر با بازنگريِ. نیست

.اي دست یابدتعیین کننده
سوسیالیسم در ساختمانِيِگذشتهگیري از تجاربِدرسانقالبی نیز درحالِهايِکمونیست

يِلنین که برازمانِمثبتيِاز تجربه. زمان لنین و استالین هستندزمان مائو و شورويِچینِ
طبیعی تاسیس شد، تا تجاربِيِحفاظت شده، مناطق1920ِنخستین بار در روسیه در سالِ

کاهشِویژه برايِهايِسوسیالیستی که برنامهچینِمثبتصنعتی سازمان هايِزبالهمنفیِاثرات
ن رفتنِاز بیتخصصی که موجبِکارهايِاستالین از تقسیمِزمانِشورويِيِتجربهداد و برخالف

ها کمونیستيِجانبهکیاما این هم واقعیتی است که تاکید. شد، دوري جستطبیعی میمنابعِ
حسابی به طبیعت فشار بیيِمولدهنیروهايِرشدشد که برايِعمومی موجب میرفاهبر تامینِ

-جمع. مصرف و تصرف قرار گیردطبیعی صورت گیرد و بیش از حد طبیعت موردو نیروهايِ
کمونیسم است نوین از علمِعلمی و نقادانه از این تجارب مثبت و منفی بخشی از سنتزِبنديِ

.اي نیستندتودهپیروزمندانقالبِها قادر به هدایتآن کمونیستکه بدونِ
امري که با . ارومیه بوديِدریاچهآبِآذربایجان شیرین کردنِمردمِزمانی یکی از رویاهايِ

. هنوز باید چنین رویاهایی را در سر پروراند. پذیر بوداهر و سبالن امکانيِرودخانهکمنکنترلِ
کمونیستی انقالبِها از طریقِانساناجتماعی میانِروابطشیرین کردنِرویایی که تنها از طریقِ

.بشریت پیوند زندخردمندانه را با رهاییِانقالبی که اکولوژيِ. میسر است
:منابع

یهوديِلهامسيِدربارهـمارکس ـ1
فلسفی  اقتصاديِهايِنوشتهدستـمارکس ـ2
مارکس، ماتریالیسم و طبیعت اثرِاکولوژيِبه نقل از کتاب25ِمارکس و انگلس جلدآثارِيِمجموعهـ3

.دیگراکبر معصوم بیگی نشرِيِجان بالمی فاستر  ترجمه
:منبع
56يِ شماره). مائوئیستـ لنینیستـمارکسیست(حزبِ کمونیست ایران، ارگانِ»حقیقت«يِ نشریه

www.sarbedaran.org/hagh/hagh56/hagh56_oromieh.htm)1390شهریورِ (
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کارگرياي وتودهجنبشِمیه ضروري است، زنده باد روايِدریاچهامروز نجات

يِ آژیرنشریه
نجات و تر کسی در فکرِآذربایجانی، کمزیستمحیطمتاسفانه تاکنون به جز معدود فعالینِ

تواند میه بوده است، به این لحاظ دو دیدگاه میرواروبه نابوديِيِدریاچهاوضاعِبودیا به
دریاچه و در طرفنجاتطرفی تحرك برايِعام موجود باشد، که در حضور در بینِصورتبه

.محض استفیزمِیتوجهی و پاسدیگر بی
سزایی داشته و گاها دولت را هبهايِخود تالشزیست به سهمِمحیطدر این بین فعالینِ

دریاچه زیستيِادامهتر برايِمناسبشرایطایجادهایی در مسیرِگیريمجبور به موضع
واقعیت.اندمثبت، دائما پوچ و پوشالی از کار درآمدههايِگیريکه این موضعناند، کمااینموده

دریاچه، امانِبیيِنابودي و استفادهمرکزي از راهداريِسرمایهچنین است که دولتامر این
گردد از نابوديِخویش بازمیداري به منافعِجا که سرمایهمناسبی داشته و تا آنيِتغذیه
غرب بشريِمحور و حقوقِرفته، انسانپیشداريِیز دریغ نخواهد نمود، مگر همان سرمایهچهیچ

داري گناه در ژاپن خالی نمود؟ مگر همان سرمایهبیها انسانِمیلیوناتم را بر سرِنبود که بمبِ
دست داري حتا سرمایهخون و مرگ فرو برده است؟ نظاماتنیست که امروز عراق را در باتالقِ

سرمایه را تضمین نموده و ثبات بخشد ایشان و سودجمعی، که منافعِکشتارِهايِبه سالح
هزاران هزار فعالِ) 60يِدهه(یک دهه ایران طیِداريِسرمایهبرند، نظامِدست برده و می

مرگ و جنگ برايِهايِمرگ سپرده، یک دهه مردم را به جبههسیاسی و مبارز به گورستانِ
دریاچه از خود وجدانی بیدار نشان تحیايِادامهسپار نمود، آیا حال این نظام در قبالِرهخون

خواهد داد؟
میه توهمی نسبت به عملِروايِدریاچهوضعیتبودبهتوان در جهتبا این اوصاف نمی

.آن استترین انواعِایران داشت که ذاتا از وحشیداريِسرمایهگذار و مثبت نظامِتاثیر
ثمر واقع گردند، چراکه از منظرِاند مثمرِدریاچه تاکنون نتوانستهنجاتفعالین در مسیرِ

اي مقدس تر جنبهکش که بیشزحمتهايِتودهها این حرکت نه در پیوند با منافعِبسیاري آن
تقدس را يِجامعهچنین است که کنند، اما واقعیت ایناي مادرانه میآن نالهمزارِداشته و بر سرِ

کند، مبارزه بر سرِارتجاع شاید نبیند اما درك میبر پشتدریاچه، اگر با منافعِنجاتکلیت
گاه نه به نیرویی جدي بدل خواهد شد و نه عینی نداشته باشد، هیچکشان پیوندجامعه و زحمت

.فشار کنددولت اعمالِهايِخواهد توانست که بر سیاست
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!اي در حرکت باشدتودهدریاچه باید جنبشِتنجابرايِ
چنان تنها ارتجاعی نیست، آنمرگ نهمیه از چنگالِروايِدریاچهرهاییِمبارزه برايِ! آري

ارباب داري و دورانِسرمایهماقبلِارتجاعیِمناسباترا در نفعِکه بسیاري چنین پنداشته و آن
باالیی از آن میزانِاطرافکه این دریاچه و اکوسیستمِآندلیلِهکه بکنند، بلرعیتی کشف می

تواند و اجبارا کند در هر گام به پیش میمنطقه و دولت را تأمین میداريِسرمایهمنافعِ
.گیرداسالمی قرار میآن یعنی جمهوريِمنافعِحامیِداري و دولتسرمایهرودررويِ

کشان استو زحمتکارگران زیست امرِامروز دفاع از محیط!
هزاران هزار کارگر و يِروزانهگیِمیه نه امري مقدس که زندهروايِدریاچهاکوسیستمِ

هاست که تأمین می کند، هزاران هزار کشاورز، کارگر اسکله و آن، سالکش را در اطرافزحمت
ز رو به نابودي ها نیآنگیِشغلی زندههايِموقعیتدریاچه و از بین رفتنِکه با نابوديِ…

دریاچه يِگی در منطقهاي از حیوانات که زندهمجموعهگیِزندهاز نابوديِخواهد رفت، جدايِ
آذربایجانِمردمِهویتنابوديِيِتنها به منزلهارومیه نهيِدریاچهنابوديِ. هاستآنيِخاصه

.ستکار شده ااز کار بیانِکشزحمتنابوديِکه به معنايِجنوبی بل
کارگرانی است که با عمومیِدریاچه، اعتصابِيِمنطقهگی و اوضاعِزندهبودتنها راه در به

شان را ناخواسته رو به خود و طبقهگیِمنتهی به دریاچه زندهرودهايِسدها بررويِساختنِ
اچه را متوقف درینابوديِيِگاه پروژهخود هیچسودداري بنا بر تأمینِبرند، سرمایهنابودي می

.کارگران باقی خواهند ماندرهاییِنکرده و تنها در این مسیر برايِ
بانی از طریقِجنوبی بدین جهت پشتیآذربایجانِآگاه و مبارزِمردمِيِدر این بین وظیفه

کارگران عملی اعتصابِيِاز این نوع مبارزه…ها وسازيها، نشریات، تشکلها، پتیشنکمپین
.باشدمی

ایشچی لرین حرکتی، اورمو گولون برکتی

: منبع
آژیريِنشریه،کارگرياي ومیه ضروري است، زنده باد جنبش تودهروايِ دریاچهامروز نجات،

).1390مرداد16(6يِشماره
http://ajir90.files.wordpress.com/2011/08/nashriye-ajir-shomareh-6.pdf





يِ ارومیهدریاچه

175 | U r m i y a  L a k e

:در خاتمه
جویان و جوانانِ چپِ شورايِ دانش(پس از آن که کتاب را برايِ انتشار به ناشر

قِ يِ کتاب بود، اتفاسپردم، طیِ زمانی که ناشر در حالِ آماده سازي) ایران
يِ ارومیه رخ داد و آن وقوعِ توفانِ نمک بود که به دیگري در ارتباط با دریاچه

متاسفانه . افزایمسبب اهمیت موضوع، خبر و تصویرِ مربوط به آن را به کتاب می
شد، آغاز گردیده است و توفانِ نمک که نسبت به وقوعِ آن هشدار داده می

بد، تکرارِ آن همراه با افزایشِ شدت و يِ دریاچه ادامه یاچه روند خشکیچنان
.باشدهايِ وارده، قطعی میيِ آسیبتوسعه

يِ ارومیهتوفانِ نمک دریاچه
که توسط -در سایت هايِ خبري، تصاویرِ مربوط به توفانِ نمک برخاسته از بسترِ دریاچه

1.منتشر گردیده است-برداشته شده است1391یکی از شهروندانِ آذربایجان در اوایلِ تیر ماه 

:يِ ارومیهيِ نمک دریاچههايِ مربوط به سونامیادعايِ جعلی بودنِ عکس
هايِ موجود که عکس: گفت-1391تیر ماه 20در - يِ آذربایجانِ شرقیمدیرکل هواشناسی

هایی که عکس. يِ نمک در اطراف دریاچه ارومیه گرفته شده، جعلی استشود از سونامیادعا می
است به هیچ عنوان مربوط ی چند روزِ گذشته منتشر شده و در فضايِ مجازي نیز قابلِ رصدط

به . اي از این دنیا باشدنیست و امکان دارد مربوط به هر نقطهيِ ارومیه و یا اطراف آنبه دریاچه
ثبت يِ استان و یا منطقه هايِ هواشناسیاي در هیچ کدام از ایستگاههیچ عنوان چنین پدیده

هايِ موجود در دریاچه و یا چندین سال و چندین تابستان باید سپري شود تا نمک. نشده است
2.اطراف آن در اثرِ تابشِ نورِ خورشید به پودر و یا ریزگرد تبدیل شود
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:تایید وقوع توفان نمک
-1391ه تیر ما20در -يِ ارومیهيِ مجلسِ شورايِ اسالمی از حوزهپور نمایندهنادر قاضی

درصد 70تا 60بین ... يِ ارومیه در روزهايِ اخیر صحت دارد وقوعِ توفانِ نمک در دریاچه: گفت
غربی این درحالی است که مدیرکلِ محیط زیست آذربایجانِ. يِ ارومیه خشک شده استدریاچه

وفان نمک رخ که آیا تيِ استان در پاسخ به این سوالهايِ خبريگو با یکی از سایتودر گفت
3.اطالعی کرده استداده است یا خیر، اظهارِ بی

:منابع
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