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دریاچه ارومیه مرگ  



دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران و  

 در میان دو استان

شرقی قرار  آذربایجانغربی آذربایجان

بزرگترین دریاچه درون  گرفته است

دریاچه دومینسرزمینی ایران و   

 شور دنیاست



 این دریاچه از روخانه های زرینه رود،گدار،سیمینه رود

 

 باراندوز،شهرچای،نازلو و زوال تغذیه می شود

تدریاچه ارومیه در گذشته چی چست و کبودان نام داش  





دریاچه ارومیه یکی از دریاچه های فوق اشباع از نمک 

دنیا است و به عنوان بیستمین دریاچه بزرگ جهان با 

هزار هکتار یکی از مهمترین و 483مساحتی حدود    

باارزش ترین اکوسیستمهای آبی و بزرگترین دریاچه 

داخلی ایران به شمار می آید که به دلیل سه دهه توسعه 

  ناپایدار و

  بی رویه در منطقه که بارگذاریهای غیر قا بل تحملی را

  برای این حوضه ایجاد کرده است،هم اکنون با بحران

  زیست محیطی مواجه شده است













تفاع رتاکنون رقوم ا 74-75از سال آبی 

سطح تراز آب دریاچه سیر نزولی پیدا  

 کرده و در طول سالهای اخیر آب

دریاچه باالتر از شش متر کاهش داشته 

است که نیاز به یک عزم ملی و منطقه ای 

برای نجات این اکوسیستم باارزش و 

  بحران زده است







کیلومتر مربع  51876حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

مساحت کل کشور را در بر % 3که پیرامون  است

ی گیردم . 

ملی دریاچه ارومیهپارک   

پس از مرداب انزلی از جالبترین و نغزترین  

 زیستگاههای

.طبیعی جانوران در ایران بشمار میرود   

 





گونه  27دریاچه در حال حاضر در این 

گونه خزنده،  41گونه پرنده ،  212پستاندار،

گونه ماهی حیات  26گونه دوزیست و  7

  وحش آن را تشکیل داده است





جزیره است که همه آنها  102دریاچه ارومیه دارای 

از سوی سازمان یونسکو به عنوان اندوخته طبیعی  

 جهان به

ثبت رسیده است،جزیره اشک زیستگاه پرندگان  

زیبای کوچک از جمله مرغ آتش و تنجه و نیز گوزن 

.است زرد  

گل کرانه دریاچه ارومیه خاصیت درمانی دارد   

برای گشت و گذار در دریاچه و جزایر آن از دو  

توان بهره گرفتی کشتی نوح وسهند م  

 





آرتیما ها یکی از غنی ترین منابع در 

جهان محسوب می شوند و این 

موجودات سخت پوش از منابع اصلی 

پروتئین در صنایع غذایی دریایی نظیر 

  پرورش میگو و ماهی به

  شمار می رود





میزان شوری آب دریاچه ارومیه آن قدر زیاد است که 

جلبک های عامل کشنده قرمز نمی توانند در این محیط  

 زیست کنند
 

 

 

 

آب دریاچه ارومیه به  1389از اوایل مرداد 

متمایل شد سرخرنگ   





















متخصصان محیط زیست با ابراز نگرانی از مرگ 

 سازی سدبخشی از دریاچه ارومیه 

متعدد،خشکسالی،فاضالب صنعتی و پل میان گذر 

 پلارومیه را از علل نابودی دریاچه ارومیه می دانند 

غ و .شهید کالنتری که ارتباط میان دو استان آ میان گذر

کیلو متر خاکریزی 14ش را به هم متصل می کند،با .آ

که در داخل دریاچه صورت گرفته ،ارتباط بین شرق و 

 غرب دریاچه را قطع نموده است





بحران دریاچه ارومیه زخم کهنه ای است که هم اکنون 

  سرباز زده است

هزار هکتار از دریاچه ارومیه به طور کامل به   130

  شوره زار تبدیل شده و دیگر قابل برگشت نیست

















درصد بر تولیدات   5علی رغم خشکسالی ها ،هر سال 

محصوالت کشاورزی در استانهای حاشیه دریاچه  

 افزوده می شود







کشاورزی اطراف دریاچه عمال فشار بر منابع آبی اعم از آبهای  

 سطحی و زیر زمینی در این منطقه را به شدت افزایش داده است



سد سازی روی رودخانه های زرینه رود،گدار،سمینه رود و باراندوز با هدف تولید 

متر برسد 5متر به کمتر از  22تا  16برق سبب شده ،عمق آب در این دریاچه از   



بحرانی ارزیابی  90کارشناسان وضعیت دریاچه ارومیه را در سال 

کرده و احتمال بروز سونامی نمک را پیش بینی مکنند و این در حالی 

 است که دریاچه ارومیه همچنان گرفتار جلسات غیر تخصصی است



از نظر کارشناسان مسایل محیط زیست ایران،گسترده 

شدن نمک این دریاچه می تواند تمامی باغستانهای 

انگور و باغهای سیب آن منطقه را با خطر نابودی 

روبرو کند و به مانند ضایعات عظیمی که خشک شدن 

دریاچه هامون گذاشت، اکوسیستم منا طق اطراف را 

 تحت تاثیر قرار دهد

 





هزار کیلومتر مربع از  3با اعالم خشک شدن بیش از 

هزار کیلومتر مربع از دریاچه به شوره زار  5مجموع 

 ،روند خشکی این دریاچه بر آب آن غلبه کرد





میلیارد تنی نمک در ارومیه 8خطر انفجار بمب   

 

اولین خطر :اکو نیوز،نماینده مردم ارومیه گفت

عدم توجه به خشکسالی دریاچه ارومیه ،انفجار 

میلیارد تنی نمک توسط بادهای فصلی خواهد  8

میلیون نفر را تهدید و قطب  15بود که جان 

 کشاورزی استان ها را از بین می برد

هزار هکتار حواشی دریاچه ارومیه به شوره  25

 .زار تبدیل شد









سانتی متری آب دریاچه ارومیه 45کاهش    

سانتی متر بود 1272( 1390)تراز آب دریاچه ارومیه در خرداد ماه سال جاری   

سانتی متررسیده است 55/1271که این میزان در حال حاضر    



 مسعود باقر زاده کریمی،کارشناس تاالب های ایران در سازمان محیط زیست:

  

شوری آب دریاچه ارومیه آن قدر زیاد است که جلبکهای عامل کشنده قرمز 

  نمی توانند در این محیط زیست کنند



وقتی شوری آب از حد استاندارد فراتر رفت و به حد فوق  

اشباع رسید،ترکیبات نمک عوض میشود و برخی از انواع  

ترکیبات نمک ها به ویژه نمک های دارای   

سدیم که رنگ بلورهای آن سفید است رسوب می کند اما  

 که برخی دیگر از نمک ها به ویژه نمک های منیزیم دار

  هستند به علت قرمز مایل به نارنجییا  نارنجی رنگ

 مقاومت باال همچنان به صورت محلول در آب باقی می مانند





 اختالف نظر درباره ی ماهیت وضعیت دریاچه ارومیه

احداث پل میانگذر ارومیه و سایر پروژه های عمرانی مخاطرات 

  زیست محیطی

 جدی به دریاچه ارومیه وارد کرده است



:مدیر کل محیط زیست آذربایجانغربی ،مهندس بیوک رئیسی  

  شوری دریاچه ارومیه به حد فوق اشباع رسیده است

هزار هکتار از اراضی دریاچه به شوره زار تبدیل شده است 250   

  ورودی آب دریاچه ارومیه هم اکنون صفر است

 جمعیت آرتمیا ارومیه تقریبا به صفر رسیده است





 سرنوشت ارومیا آرتمیا ،گونه ای منحصر به فرد از موجودات زنده که اکنون مرده است



 احتماال آخرین آرتمیا های زنده



:مدیر کل محیط زیست کردستان،مهندس خیراهلل مرادی   

  وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی است

!تمامی راه های ورودی آب به دریاچه ارومیه بسته شده است  

درصد از حق آبه ارومیه را کردستان می دهد ولی به ارومیه نمی رسد 30  

  در خصوص افزایش راندمان آب کشاورزی عمال هیچ اتفاقی نیفتاده است

 کاشت درختان مثمر در اراضی شیبدار بر بحران دریاچه ارومیه افزوده است



:مهندس حجت جباری هماهنگ کننده دبیر خانه شورای منطقه ای دریاچه  

 

سال  5احیای دریاچه ارومیه حتی در شرایط تر سالی و وضعیت نرمال حداقل 

 زمان نیاز دارد

میلیارد متر مکعب است 20کاهش آب دریاچه ارومیه حدود    



به هر حال این بار دریاچه ارومیه خون می گرید تا تمام  

فریادهای با صدا و بی صدایش را به گوش دوستداران محیط  

  زیست برساند




