
 

 

  

 به نام خدا

  

  

  بحران دریاچه ارومیه
  چشم انداز آینده دریاچه ارومیه

  کارهاي پیشنهادي  و راه
  بر مبناي استفاده از تکنولوژي 

RS / GIS   

    
  

  

  

  

 لی  اصغرپور مهندس ع

 عضونظام مهندسی ساختمان استان  البرز

 GIS & RSکارشناس ارشد 

                                                                                                com.ymail@aliasgharpour  

  



 

 

تعریف بحران
 به فزاینده صورت به یا و ناگهاني طور به بشر توسط یا و طبیعي طور به كه اي ادثهح

 بر جهت كه نماید تحمیل اي گونه به انساني جامعه به مشقتي به و سختي و آید مي وجود
  .باشد العاده فوق و اساسي اقدامات به نیاز آن كردن طرف

انواع بحران
سطح ملی

حوادث طبیعی حوادث غیر طبیعی

سطح جهانی

حوادث طبیعی حوادث غیر طبیعی

 -  بیماري ها اپیدمی -  رانش زمین - آتشفشان  - طوفان  - زلزله  -  مثل سیل
...و  قحطی  - خشکسالی 

  درگیري هاي داخلی و  - آتش سوزي  - انفجارات  - تصادفات  - مثل سوانح ساختمانی 
...و  جنگ– اغتشاشات اجتماعی 

  

  

  

ویژگی هاي بحران
بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است•

)یعنی نمی توان پیش بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می افتد(  

بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند•

.کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می شوند  

  



 

 

  

ادامه ویژگی هاي بحران

.ماهیت و آثاري طوالنی و استهالکی دارند •

در وضعیت بحرانی معموالً تصمیم گیري تحت•

شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات

.مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص است 

  

  

)تهدیدها(مشکالت و موانع 
:به علت گستردگی مطلب و نبود مجال کافی تنها یک دیدگاه معرفی می گردد

:پارسونز سه نوع بحران را بیان می کند که عبارتند از : »پارسونز«طبقه بندي بحران از دیدگاه 
این بحرانها داراي هیچگونه عالمت هشداردهندة قبلی نیستند و : بحرانهاي فوريـ  1 

.  سازمانها نیز قادر به تحقیق در مورد آنها و نیز برنامه ریزي براي دفع آنها نیستند

این : بحرانهایی که به صورت تدریجی ظاهر می شوندـ  2
می توان آنها را متوقف کرد و یا از طریق اقدامات سازمانی آنها را . بحرانها به آهستگی ایجاد می شوند

. محدود ساخت

.  این بحرانها هفته ها، ماهها و یا حتی سالها به طول می انجامند: بحرانهاي ادامه دارـ  3
استراتژي هاي مواجهه شدن با این بحرانها در موقعیتهاي متفاوت بستگی دارد به فشارهاي زمانی، 

.  گستردگی کنترل و میزان عظیم بودن این وقایع

  



 

 

)فرصت ها(امکانات  
 سیستمهاي و اینترنت مانند ارتباط آوري فن و رسانی اطالعات توسعه به رو روند : از عبارتند ها فرصت

 امداد، جهیزاتت حیطه در جهانی تکنولوژي  و دور از سنجش / جغرافیایی اطالعات سیتم هاي ،مخابراتی
 افزایش مایه که موجود جهانی جریان و کشور خیزي خطر و پذیري آسیب خصوص در عمومی باور افزایش

  . است گردیده کشور خیزي خطر و پذیري آسیب خصوص در عمومی باور

:به عنوان ابزاري قدرتمند جهت  GIS / RSاستفاده از سیستم هایی نظیر 
ایجاد پایگاه اطالعاتی توصیفی و فضاییامکان سنجی ١.
شناسایی محدودیت ها و نواقصکاهش اثرات٢.
ایجاد امکانات مورد نیاز آمادگی٣.
رفع نیاز و تامین امکاناتپاسخگویی۴.
آنالیز پارامترها و مکان یابی بهینهبازسازي۵.

  

  

فالت مرکزي

%2-متوسط درازمدت 

ƷǸǂǥ Ǩǥ

ارتفاع بارش
(میلیمتر)

سال آبی
91-92234

سال آبی
200گذشته

متوسط 
238 درازمدت

افزایش /کاهش 
بارش 

سال جاري
نسبت به 

سال آبی
%17گذشته

دریاي عمان

خزردریاي 

مرداد سال آبی جاري 30وضعیت بارندگی کل کشور از اول مهر تا 

 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقایسه سطح دریاچه در مقاطع زمانی مختلف                   
  

                             

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

۵٩%

۴١% برداشت کشاورزي از آب 
سطحی

برداشت کشاورزي از آب 
زیر زمینی

۴٧%
۵٣% اراضی آبی

اراضی دیم

وسعت اراضی  
)هکتار(آبی

511926

دیم   وسعت اراضی
)هکتار(

)هکتار(مجموع اراضی 

579740

1091666

مصارف ساالنه 
کشاورزي

م.واحدها به میلیارد م

2.50ب سطحیآ از

1.72از آب زیرزمینی
4.22کل

وضعیت مصارف آب کشاورزي حوضه دریاچه ارومیه

  

تصاویري از خشک شدن دریاچه ارومیه

  



 

 

  

تصاویري از خشک شدن دریاچه ارومیه

  

  

  

خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه

1375سال  1378سال  1389سال 

  

  



 

 

  

  

نبود برنامه آمایش

تراکم باالي جمعیت و 
پراکندگی نامناسب جمعیت

افزایش توسعه باغ ویال

تداوم استفاده بی رویه 
از آّبهاي زیرزمینی

رقابت  بر سر تخصیص و 
تداوم سدسازي

آلودگی آب

عدم سرمایه گذاري براي  
افزایش راندمان

چراي مفرط و افزایش 
فرسایش و رسوب 
گذاري در مصب ها

احداث بزرگراه میان گذر

کمبود بارندگی و خشکسالی

عمده عوامل تداوم 
تهدید دریاچه

  

پدیده ي ریزگرد که خود معلول شرایط خشکسالی است، می تواند تشدید  
.کننده ي آن نیز باشد

  

  

  



 

 

  

ایجاد طوفان نمک در شرق دریاچه 

تخریب پوشش گیاهی 

تخریب اراضی کشاورزي

تبعات منفی براي سالمت انسانی

چالش هاي زیست محیطی ناشی از افت سطح آب

انقطاع زیستگاه آبی دریاچه

  

  

کاهش شدید تراکم آرتمیا افزایش غلظت نمک

چالش هاي زیست محیطی ناشی از افت سطح آب

حذف زیستگاه هاي ارزشمند 

حذف رویشگاه هاي باتالقی اطراف دریاچه
حذف زیستگاه زمستانه شبه جزیره اسالمی 

حذف تاالب هاي آب شیرین در جنوب شرق دریاچه
کاهش ظرفیت دریاچـه بـراي پـذیرش پرنـدگان آبـزي      

...) فالمینگو، پلیکان و (

حذف زیستگاه گوزن زرد

  

  

  



 

 

  

 تاثیر پدیده گرد و غبار

  بر کاهش شدید بارش، کاهش تولیدات کشاورزي و مخاطرات سالمتی در ایران 

  

  

  

  

  برخی مصادیق بحران آب دریاچه

  

هایی  نمک. هاي اقیانوسی است، کویري از نمک است اي که میزان نمک آن دو برابر نمک آب اولین تاثیر خشکی دریاچه •
  .پوشانند ببندند، اما در یک دوره کوتاه چند ساله پودر شده، به همراه باد، مناطق اطراف خود را میکه شاید در ابتدا بلور 

هاي  هاي حاصلخیز آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و قزوین متحمل خسارات و آسیب در صورت وقوع این پدیده دشت •
   .شوند جدي می



 

 

  الذکر  هاي کشاورزي مناطق فوق از بین رفتن فعالیت •

 مهاجرت مردم ساکن و افزایش مشکالت اجتماعی شهرهاي اطراف •

  

 
  هاي بحران عدم تعادل میان عرضه و تقاضاي آب نشانه

 هاي آبی ناشی از رشد جمعیت و  رشد تقاضا  کاهش سرانه آب تجدید شونده و بروز تنش 

 عی و اقتصادي آنمحیطی، اجتما افت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و پیامدهاي مخرب زیست   

 دریاچه ارومیه، جزایر و (ها  تخریب اکوسیستم(...   

  افزایش ریزگردها، کاهش شرایط بارش در بسیاري از نواحی کشور بویژه ناحیه غربی، کاهش تولیدات کشاورزي، تخریب
   منابع طبیعی و پیامدهاي زیست محیطی آن و تهدید سالمتی ساکنان مناطق تأثیرپذیر

  

  

  اقدامات کوتاه مدت پیشنهاد

 هاي منتهی به دریاچه محیطی از رودخانه رهاسازي جریان زیست 

  جلوگیري از برداشت غیر مجاز در مسیر انتقال آب  به دریاچه 

  با هدف استفاده بهینه از منابع آب) مطالعاتی و اجرایی(بازنگري در اهداف سدها 

 اجراهاي مطالعاتی سدها به مرحله  ممانعت از ورود طرح 

 هاي غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی جلوگیري از برداشت 



 

 

پیشنهاد اقدامات کوتاه مدت

 به رودخانه ها مستقیم ارتباط ایجاد براي رودخانه ها مصب الیروبی
تبخیر کاهش به کمک و دریاچه

اقدامات جبرانی

برداشت نمک از پهنه هاي نمکی

انتقال سریع آب به جزایر براي تامین آب مورد نیاز حیات وحش 

کاشت ضرب االجل گونه هاي بادشکن

 حمایت گیاهی گونه هاي فهرست ثبت جهت جزایر وفلور فون مطالعهانجام مطالعات تکمیلی
جزایر در )ملی ژنتیکی ذخیره( زرد گوزن اسکان کننده

انجام مطالعات پیش از انتقال آب از حوضه هاي مجاور 

  

پیشنهاد اقدامات بلند مدت

سرمایه گذاري براي افزایش راندمان آبیاري بازنگري در استراتژي کشاورزي

اصالح الگوي کشت و استفاده از الگوهاي کم مصرف و پربازده  

تغییر کاربري آب از کشاورزي به سایر کاربري ها و ایجاد اصالح ساختار اشتغال
اشتغال جایگزین براي کاهش جذابیت هاي کشاورزي

 ظرفیت هاي از بهینه بهره وري ترتیبات آوردن فراهم
سرزمین آمایش انجام با طبیعی و اقتصادي ،اجتماعی

 همه ارومیه دریاچه وضعیت بودن بحرانی به توجه باارگان ها با مشارکت مردمی 
 این با مقابله و کنترل براي واحد مدیریت از باید مسئوالن

کنند تبعیت محیطی زیست بحران
  

  



 

 

پیشنهاد اقدامات بلند مدت

انجام مطالعات تکمیلی

مدلسازي پراکنش طوفان نمک جهت بررسی ابعاد تاثیر این 
پدیده بر محیط زیست 

بررسی نحوه آرایش و کشت گونه هاي تثبیت کننده 
سطوح تحرك باد

بررسی تغییرات روند پوشش گیاهی و ارائه راهکارهاي 
جهت احیا و حفظ پوشش گیاهی   اجرایی

انجام مطالعات برآورد حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه با  
استفاده از روش اکولوژیک و با توجه به شرایط اجتماعی و منابع  

آالینده

  

پیشنهاد اقدامات بلند مدت

انجام مطالعات تکمیلی

مطالعات ارزیابی ریسک در محیط مبدا و مقصد براي انتقال 
آب از حوضه هاي مجاور

اجراي طرح تکمیلی شبکه سنجش آب هاي سطحی 

جزایر زیست محیط مطالعه

  



 

 

  

ساز شد برداشت نمک دریاچه ارومیه هم مشکل  
 

  .انتقال نمک مرطوب دریاچه ارومیه خالف ضوابط زیست محیطی است

در تبریز، بیوك رئیسی در جلسه رسیدگی به مشکالت برداشت کنندگان سنتی نمک دریاچه ارومیه بـا اشـاره بـه عـدم     ) ایسنا(به گزارش 

نبود اتحادیه یا سندیکاي فعاالن حوزه نمـک  : ایجاد اتحادیه فعاالن این بخش تاکید کرد و گفتهماهنگی میان فعاالن این بخش به ضرورت 

 .کند محیطی را نیز با مشکل مواجه می در استان، امکان ابالغ و کنترل ضوابط زیست

مواد معدنی و جاري شدن آب وي با اشاره به شکایت برخی از کشاورزان روستاهاي واقع شده در مسیر حمل نمک در خصوص ریخت و پاش 

هاي حاصل نمک باید از کاور و چادر براي پوشاندن محموله نمک استفاده کـرده و   کامیون: هاي کشاروزي اضافه کرد آغشته به نمک در زمین

  .صرفا نمک خشک را بارگیري کنند

در مجوزهـاي  : ینده ارزیـابی کـرد و گفـت   محیطی و آال مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی انتقال نمک مرطوب راخالف ضوابط زیست

  .آوري و برداشت نمک خشک در حاشیه محل برداشت تاکید شده است صادره به جمع

کننـدگان   وي در تائید انتقاد برداشت کنندگان نمک مبنی بر غیراقتصادي بودن و درآمد پایین برداشت نمک به دلیل انحصاري بودن مصرف

کنندگان صنعتی شده و ارزش اقتصـادي واقعـی    رداشت نمک دریاچه ارومیه نصیب بخش صنعت و مصرفسود حاصل از ب: داخلی اضافه کرد

  .شود آن پرداخت نمی

کنیم طرح کنترل ضوابط برداشت نمک و اسـتقرار اکیـپ نظـارتی در حاشـیه      تالش می: مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی تاکید کرد

  .دریاچه ارومیه با قدرت اجرایی شود

رصد دریاچه ارومیه خشک شده استد 85 
 

درصد باقی مانده است 15هم اکنون از کل مساحت دریاچه ارومیه : مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی . 

    از بخش جنوبی دریاچه تنها شش درصد آن باقی مانده و این بحران حامل تبعات فراوانی براي مردم جوامع محلی است
  

بحران در دریاچه ارومیه هم اکنون شاید بسیار مهم باشد ولی در آینده که تبعات آن دامنگیر مردم پایتخت، زنجان، قزوین و 
  .سایر استان ها را خواهد گرفت بر اهمیت آن بیش از گذشته افزوده خواهد شد

: با بحرانی که هم اکنون دریاچه ارومیه با آن مواجه شده باید منتظر افزایش سرطان ها و بیماري هاي تنفسی در افرادي که تحت 
  تاثیر نتایج حاصل از خشک شدن دریاچه هستند باشیم

  
هم اکنون دریاچه ارومیه که دومین دریاچه شور جهان بود به نخستین و بزرگترین دریاچه شور جهان تبدیل شده و اگر هر 



 

 

  .اقدامی را در این زمینه آغاز کنیم هر چند با سرعت باز بسیار دیر شده است
  

  .هم اکنون کشاورزي آذربایجان غربی با توجه به خساراتی که به محیط زیست وارد می کند مقرون به صرفه نیست
  
 

  
 

  

  

شود ماه دیگر خشک می 12نیمه جنوبی دریاچه ارومیه تا   
اگر مشکل خشکسالی پیش نمی آمد و دریاچه ارومیه با ایجاد یک جاده در طول کل عرض دریاچه به دو نیم کامل تقسیم 

ري دو اکوسیستم کامال متفاوت می شد آیا باعث خشک شدن دریاچه می شد؟ به هیچ وجه ولی این عمل باعث شکل گی
توانست از نظر اقتصادي به نفع منطقه باشد می شد که می . 

 

گویند  ، برخی میبسیاري، عوامل طبیعی و خشکسالی را دلیل اصلی کم آبی دریاچه ارومیه می دانند و می گویند باید به طبیعت زمان داد تا خود را احیا کند
کالنتري باعث خشکی دریاچه شده و وزارت نیرو را مقصر می دانند، برخی مصرف بی رویه روان آبها و آبهاي زیر زمینی را از یک ساخت سدها و میانگذر شهید 

عداد کثیري از طرف و تغییر در الگوي کشت و راندمان پایین آبیاري سنتی را دلیل اصلی می دانند و جهاد کشاورزي مقصر معرفی می کنند و به این ترتیب ت
خصصان عامل انسانی را علت اصلی تشدید بحران می دانندمت . 

دانشگاه ارومیه به  بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا و آبزیان ، عضو هیات علمی ودکتر ناصر آقوگو با  خبرگزاري دانشجویان ایران منطقه آذربایجان غربی در گفت 
 .بررسی ابعاد و پیامدهاي مختلف بحران دریاچه ارومیه پرداخته است

سال گذشته از نزدیک شاهد اتفاقات و تغییرات در حوزه آبی دریاچه ارومیه  18وي در ابتداي سخنان خود تاکید کرد که به عنوان یک شخصیت علمی که طی  
ه و عدم مدیریت صحیح بوده و به طور مستمر در ارتباط با دریاچه ارومیه تحقیق کرده معتقد است که شروع بحران به خاطر تغییرات طبیعی و خشکسالی بود

 .منابع آبهاي منطقه باعث تشدید بحران شده است

 هیچوقت دیدگاه هایم مورد توجه قرار نگرفت



 

 

  

بنده در سالهاي گذشته مرتبا براي حل بحران دریاچه ارومیه روشهاي واقع بینانه ارائه کردم ولی متاسفانه هیچوقت دیدگاه هایم : وي گفت

متاسفانه خیلی ها با اینکه هیچوقت در کنار دریاچه ارومیه نبودند و نه تنها هیچ تحقیق میدانی در ارتباط با  .مورد توجه قرار نگرفت

ود دریاچه انجام نداده اند بلکه حتی شاهد تغییرات تدریجی در وضعیت دریاچه نبوده و از ابعاد بحران در حال حاضر اطالعی ندارند، امروز خ

متاسفانه تعدادي از مسووالن نیز بدون درنظر گرفتن پیشینه اجرایی و . د را علمی تر و عملی تر اعالم می کنندرا دلسوزتر و دیدگاه هاي خو

هاي سنگینی به آنان واگذار می کنند که در نهایت پس از صرف بودجه کالنی از بیت المال بدون نتیجه مطلوب و با  تحقیقاتی افراد مسوولیت

 .بدتر شدن شرایط خاتمه می یابد

  

 آب نیمه جنوبی دریاچه ارومیه کمی بیشتر از میزان آب در دریاچه پشت سد شهرچاي است

  

. هاي اخیر بنده از میزان آب در نیمه جنوبی دریاچه ارومیه شدت بحران را پیش از پیش آشکار می کند بررسی: وي اظهار کرد
وبی دریاچه وجود دارد که کمی بیشتر از میزان آب در میلیون مترمکعب آب در نیمه جن 250متاسفانه در حال حاضر حداکثر 

این میزان آب در پهنه اي به وسعت حدودا . دریاچه پشت سد شهرچاي است کیلومتر مربع با عمق بسیار کم پخش شده،  240
محدوده بسیار  بخش جنوبی دریاچه ارومیه به جز در 1393لذا به سرعت تبخیر می شود و با ادامه روند کنونی تا پایان تابستان 

این یعنی چیزي فراتر از یک . به طور کامل خشک خواهد شد) به طول و عرض حداکثر یک کیلومتر(کوچکی در زیر پل میانگذر 
ها اعالم می شود فاجعه و بسیار متفاوت تر از آمار و ارقامی که توسط برخی از رسانه ها یا سازمان فرصتهاي طالیی براي احیاي  .

ا هزینه کمتر از بین رفته است ولی هنوز هم روزن هاي امید به طور کامل بسته نشده و اگر فرصتهاي باقی مانده دریاچه ارومیه ب
را از دست ندهیم و واقع بینانه تر و علمی تر به قضیه نگاه بکنیم هنوز هم می توان دریاچه ارومیه را به صورت فاز بندي شده 

 .احیا کرد

 

هاي دریاچه ارومیه حال این روز  

می شود پیچیده و سخت نیست و قطعا می آق در عین حال با تاکید بر این که حل مشکل دریاچه ارومیه آنقدرها هم که مطرح 
خشکسالی در دریاچه ارومیه از : توان دریاچه ارومیه را نجات داد در رابطه با خشکسالی و اثرات آن بر دریاچه ارومیه اظهار کرد

لی کردند که اینهم یکی از همان دوره هاي طبیعی خشکسا در سالهاي اول شروع خشکسالی همه فکر می. شروع شد 1376سال 
برعکس . کردند که پس از چند سال رفع خواهد شد که اینطور نشد است که قبال هم در سالهاي دور اتفاق افتاده بود و تصور می

متاسفانه در هشت سال . به خاطر گرمتر شدن هواي منطقه و افزایش شدت تبخیر، روند کاهش آب دریاچه ارومیه شدت گرفت
ه علت توسعه کشاورزي و باغداري در منطقه و استفاده بی رویه از آبهاي سطحی و گذشته روند خشک شدن دریاچه ارومیه ب

به این ترتیب عوامل طبیعی جاي خود را به عوامل انسانی داد و روند خشک شدن دریاچه . زیرزمینی بیش از پیش تشدید شد
 .ارومیه فزونی گرفت



 

 

 

 

 

 تاثیر سدسازي بر بحران دریاچه ارومیه

سد سازي در تمام کشورهاي دنیا جزو برنامه  .توسعه کشاورزي مستلزم مهار آبها و استفاده بهینه از منابع آبی براي نیازهاي آبی کشاورزان 
 هاي خوب یک سازمان با فعالیتهاي بد یک متاسفانه در کشور ما فعالیت. هاي زیربنایی وزارت نیرو با هدف استفاده علمی تر از منابع آبی است

هاي پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده است چون  درواقع یکی از اهداف سدسازي کنترل و مقابله با بحران. سازمان دیگر زیر سووال می رود
شود و بخشی هم مستقیما مصرف انسانی دارد؛ بنابراین  هاي مهار شده پشت سدها در بخشهاي کشاورزي و صنعت مصرف می بخش عمده آب

از آب بسیار ضروري و عدم حفاظت صحیح از آن خیانت است ولی در نقطه مقابل مصرف بی رویه و غیر علمی از این آب کنترل و حفاظت 
هاي زیرزمینی باعث  هاي پشت سدها، روان آبها و آب هاست که ایجاد بحران می کند؛ بنابراین نه عمل سد سازي بلکه استفاده غیر علمی از آب

.اي منطقه شده که در واقع حق آبه دریاچه ارومیه محسوب می شوده هدر رفتن حجم بزرگی از آب . 

 تاثیر توسعه کشاورزي بر بحران دریاچه ارومیه

هاي زیربنایی هر کشور  قطعا توسعه کشاورزي با توجه به تامین غذایی جمعیت رو به رشد کشور برنامه ریزي شده است که جزو فعالیت
غذایی مردم خود را تولید کند نمی تواند به توسعه در سایر ابعاد برنامه ریزي کند ولی روشهاي محسوب می شود چون کشوري که نتواند 

 .توسعه کشاورزي باید بر اساس واقعیتهاي موجود و میزان منابع آبی انجام گیرد

  


