
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی



ارزش هاي دریاچه ارومیه
 حرارت درجه تعدیل×
پستانداران و پرندگان بخصوص جانوري زیستی تنوع زیستگاه×
 اکوتوریسیم و گردشگري×
 لجن و آب درمانی خواص× لجن و آب درمانی خواص×
 نمک غنی منبع×
ارومیانا آرتمیا بومی گونه زیست محل×
  آبی هاي ورزش×
  محلی مردم درآمد منبع×

معرفی پارک ملی



بخشی از تنوع زیستی دریاچھ ارومیھ 



منابع تامین کننده آب دریاچه ارومیه
S21  مسیل 39رودخانه فصلی و  7, رودخانه دائمی
S   چشمه هاي داخل دریاچه 
S    بارش مستقیم به سطح دریاچه

منابع تامین کننده آب دریاچه ارومیه
S21  مسیل 39رودخانه فصلی و  7, رودخانه دائمی
S   چشمه هاي داخل دریاچه 
S    بارش مستقیم به سطح دریاچه    بارش مستقیم به سطح دریاچه

ðð



تعیین نیازھای اکولوژیکی دریاچھ ارومیھ
واحدمقدارکیفی دریاچھ ارومیھ  –شاخص ھای کمی 

میلی گرم در لیتر 240شوری آستانھ تحمل

متر از سطح آبھای آزاد 1274/1تراز آب دریاچھ ارومیھ 

کیلومتر مربع 4652/2سطح اکولِوژیک دریاچھ 

میلیون متر مکعب بر  4467/9حجم تبخیر ساالنھ از سطح دریاچھ 
سال 

میلیون متر مکعب بر سال 1381/2حجم بارش ساالنھ بر سطح اکولوژیک 

نیاز آب دریاچھ از رودخانھ ھا جھت حفظ 
سطح اکولوژیک

میلیون متر مکعب بر سال 3086



شروع بحران دریاچه ارومیه
 79 و 78 ، 77 سالھاي در خشكسالي پدیده بروز با×

 این در و یافتھ كاھش بسیار دریاچھ بھ ورودي آب حجم
  كاھش ارومیھ دریاچھ تراز سطح متر 3 حدود در سال سھ
  كاھش روند ادامھ ھم بعدي سالھاي طي در . یافت  كاھش روند ادامھ ھم بعدي سالھاي طي در . یافت

  آب منابع از مصرف روزافزون فشار و ھا بارندگي
 بطور تراز سطح كاھش باعث زیرزمیني و سطحي
. است بوده سانتیمیر 30 سال ھر متوسط



 32 حدود در نرمال وضعیت در ارومیھ دریاچھ آب حجم•
.است گردیده برآورد مكعب متر میلیارد

 آب مساحت و حجم خصوص در میداني بررسي آخرین •
 است گرفتھ انجام جاري سال تابستان در ارومیھ دریاچھ

روند تغییرات مساحت ،  حجم و شوري دریاچه رومیه 

 ، دریاچھ سطح از بخشھایي در صرفًا جنوبي بخش در كھ
 كھ داشتھ وجود متر سانتي 10 از كمتر ھاي عمق در آب

 عمق شمالي بخش در اما . است داشتھ ناچیزي بسیار حجم
 این مساحت كھ بوده متر دو بھ نزدیك شده محاسبھ متوسط
است بوده مربع كیلومتر 926 حدود در قسمت



  عرصھ از باقیمانده مساحت وصف این با
 2/16  نرمال شرایط بھ نسبت دریاچھ آبي

  در باقیمانده آب حجم و باشد مي درصد
 متر، دو متوسط عمق با ارومیھ دریاچھ

روند تغییرات مساحت و  حجم آب دریاچه ارومیه 

 متر، دو متوسط عمق با ارومیھ دریاچھ
 كھ مكعب متر میلیارد 85/1 حدود در تنھا
 نرمال وضعیت در آب از درصد 6 تنھا
  . باشد مي



میزان شوري آب دریاچه ارومیه
  لیتر در گرم220 تا180 : نرمال وضعیت در×
لیتر در گرم400 : فعلی وضعیت در×

 تبدیل زمین کره دریاچه شورترین به دریاچه این×
   است شده

)  از مقام دوم به مقام اول رسیده است ( 



1275

1276

1277

1278

1279

)متر از سطح دریاهای آزاد(تراز سطح آب دریاچه ارومیه در طول دوره آماری

تراز 

1274.1

تراز 
اکولوژی
ک 

1274.1

1270

1271

1272

1273

1274

1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 1383 1388 1393



جدول مقایسه اي کاهش ارتفاع سطح تراز آب دریاچه ارومیه در طی دوره هاي مختلف 

وضعیت هاي مختلف سطح تراز دریاچه
سطح تراز بر حسب متر 

)باالتر از سطح آبهاي آزاد ( 
میزان کاهش در مقایسه با 

)متر ( سطح تراز فعلی

-1278.47.79)1374سال ( حداکثر سطح تراز دریاچه 
ارتفاع مصوب مرز پارك ملی حداکثر 

-1353127.106.49پیشرفتگی آب درسال  -1353پیشرفتگی آب درسال 
-1275.54.89)ساله 45( سطح تراز متوسط دراز مدت 

-1274.13.49)مطالعات مشاور یکم ( سطح تراز اکولوژیک 
--1270.31)92/8/12تاریخ ( حداقل سطح تراز دریاچه 

+ 1270.610.30سطح تراز دریاچه در وضعیت فعلی  



سال آبی  mتراز متوسط  سطح متوسط 
km^2 mmارتفاع بارندگی  mmارتفاع تبخیر  

(I(ورودی  (o(خروجی  ∆S

mcmحجم بارندگی  جریان سطحی 
mcm

جریان زیرزمینی 
mcm mcmجمع        mcmحجم تبخیر 

تغییرات حجم  
mcm

76-77 1277.23 5849 169.5 981 991 3956 40 4987 5738 -750

77-78 1276.41 5545 108.6 963 602 586 35 1223 5340 -4117

78-79 1275.44 5184 125.5 982 651 440 33 1124 5091 -3967

79-80 1274.36 4782 131.6 1165 629 341 30 1000 5571 -4571

80-81 1273.76 4558 229 1030 1044 1761 36 2841 4695 -1854

81-82 1273.62 4506 213.5 1106 962 5298 38 6298 4984 1314

91-92تا  76-77بیالن عمومی دریاچه ارومیه در طول سالهاي 

962 6298 4984
82-83 1273.73 4547 241 1158 1096 3368 37 4501 5265 -765

83-84 1273.57 4487 223 1039 1001 2551 36 3588 4662 -1074

84-85 1273.17 4338 214.5 1003 931 1947 36 2914 4351 -1438

85-86 1272.88 4229 330.4 854 1397 3400 45 4842 3610 1232

86-87 1272.64 4140 122.7 1203 508 280 31 819 4980 -4161

87-88 1272.16 3960 198.2 1181 785 590 37 1412 4677 -3265

88-89 1271.79 3822 315.0 913 1204 1354 40 2598 3489 -892

89-90 1271.46 3698 280.0 1109 1035 1380 40 2455 4101 -1646

90-91 1271.02 3534 256.6 1144 907 2285 42 3234 4044 -810

91-92 1270.84 3000 289.1 1148 867 1279 40 2186 3444 -1258

جمع -28020



عوامل تاثیرگذار بر وضعیت دریاچه ارومیه
 )عوامل طبیعی ( 

بروز پدیده خشکسالی در حوضه ?
تبخیرو  افزایش دما?
  )افزایش سطح تبخیر  (پخش آب در اراضی کم عمق مصب رودخانه ها ?

  )عوامل انسان ساخت(   )عوامل انسان ساخت( 
آبیاري اراضی کشاورزيانتقال آب و راندمان پایین در ?
ذخیره آب در سد هاي احداث شده در حوضه براي مصارف مختلف ?
چاههاي مجاز و غیر ( برداشت بی رویه ازمنابع آب سطحی و زیرزمینی ?

)  مجاز 



1392دریاچھ ارومیھ در حداقل آب سال  1385دریاچھ ارومیھ در حداکثر آب سال 



روش برآورد تقریبی مساحت باقیمانده  پارك 
ملی دریاچه ارومیه

Dدریاچه ملی پارك اي ماهواره تصویر آخرین دریافت  : اول گام 
  ارومیه
Dرا ارومیه دریاچه تصویر ابتدا( تصویر کردن ژئورفرنس :دوم گام 
  دستور از استفاده با و کرده ArcGis افزار نرم وارد  دستور از استفاده با و کرده ArcGis افزار نرم وارد

Georeferencing طبیعی عارضه از نقطه چند واقعی مختصات 
) .کنیم می وارد را است مشخص تصویر در که
Dتعیین و ارومیه دریاچه آبی عرصه بندي پلیگون : سوم گام 

آن مساحت



1392مساحت محدوده آبی دریاچھ در اوایل آبانماه 



روش برآورد تقریبی حجم آب باقیمانده  در 
دریاچه ارومیه

Dدریاچه آبی عرصه از باقیمانده مساحت دقیق برآورد  : اول گام 
Dاستفاده با دریاچه آبی عرصه در آب عمق گیري اندازه :دوم گام 
  از بیش در گیري اندازه محل مختصات ثبت و دستی گیري اندازه از

  نقطه 40  نقطه 40
Dافزار نرم از استفاده با عمق هم نقشه تهیه : سوم گام GIS



نقشھ ھم عمق
دریاچھ ارومیھ در 

 1270/31تراز 
1392آبانماه 

متر   2:  عمق متوسط  متر   2:  عمق متوسط 



total avrage
anuual long 
term(mm )

wet or 
drought  

codition 
present year 
/average long 

term (%)

codition
present 

year/last 
year(%)

average long 
term this 

time

total 
precipitation2

3sep2012-
31january201

3

total 
precipitation2

3sep2013-
31january201

4

Station,S

325.6 wet 1.263717 0.798658 113 178.8 142.8 urmieh

447.7 wet 1.462846 0.79446 158.8 292.4 232.3 oshnavieh

352 wet 1.443524 0.997918 132.8 192.1 191.7 bookan

23sep2013- 31january2014 &..  Urmeih lake basin  
synoptic station   precipitation condition

671 wet 1.179048 0.646678 262.5 478.6 309.5 piranshahr

316.8 drught 0.929015 0.861728 112.7 121.5 104.7 takab

243.1 wet 1.439469 0.725753 60.3 119.6 86.8 salmas

318.5 wet 1.738537 1.296 102.5 137.5 178.2 shahidezh

286.5 wet 1.561001 0.744036 95.9 201.2 149.7 kahriz

402.1 wet 1.14951 0.81177 163.2 231.1 187.6 mahabad

293.9 wet 1.247253 0.781411 109.2 174.3 136.2 miandoab

327.1 wet 1.315462 0.776962 128.7 217.9 169.3 nagadeh

378.8412 wet 1.236772 0.805266 130.1824 199.9412 161.0059 average 



میزان آب ورودي به دریاچه ارومیه 
میزان بارندگی در ضلع غربی و جنوبی دریاچه ارومیه برابر 

 93-92میلی متر در سال آبی   160
میزان آب ورودي به دریاچه از طریق رودخانه ها در سال آبی 

میلیون مکعب  100:   92- 93 میلیون مکعب  100:   92- 93
میزان آب ورودي به دریاچه ارومیه از طریق بارش مستقیم با 

)  برآورد ( میلیون متر مکعب  250: میلی میر  160بارندگی 



1392مساحت محدوده آبی دریاچھ در بھمن ماه 



بندر گلمانخانه
کبودان

مسیر ابی رنگ برای رسیدن بھ جزایر با خودرو  طی می شود 





وضعیت حیات وحش جزایر دریاچه ارومیه 
)  91سرشماري سال  ( راس  1400قوچ و میش به تعداد 

با حضور مدیر کل  91برآورد سال ( راس  230گوزن زرد ایرانی بیش از 
)حیات وحش سازمان و کارشناسان سازمان مرکزي  

. قطعه در مصب رودخانه ها مشاهده گردیده است  3000بیش از : فالمینگو 
. هیچگونه آرتمیایی مشاهده نشده است  92سال : آرتمیا ارومیانا  . هیچگونه آرتمیایی مشاهده نشده است  92سال : آرتمیا ارومیانا 



:در دریاچه ارومیه بوجود آمده و مشکالت پیامدها 

E افزایش شوري در حد فوق اشباع
E ملی دریاچه ارومیه پارك داخل کویر زایی در
E مشکالت شدید مدیریتی و حفاظتی حیات وحش جزایر
E و اکوسیستم آبیتهدید جمعیت حیات وحش جزایر E و اکوسیستم آبیتهدید جمعیت حیات وحش جزایر
E اراضی و باغات کشاورزي و حتی جوامع سکونت گاهی تهدید

در اطراف دریاچه
E کاهش شدید ذخایر آرتمیا در سطح دریاچه



:در دریاچه ارومیه بوجود آمده و مشکالت پیامدها 

Eکاهش شدید در جمعیت پرندگان مقیم و مهاجر
E برهم خوردن سیماي طبیعی حواشی دریاچه و از دست رفتن

...ارزش هاي گردشگري سنتی نظیر شنا ،لجن درمانی و 
E آبدهی چشمه هاي آب شیرین موجود در جزایر و کاهش E آبدهی چشمه هاي آب شیرین موجود در جزایر و کاهش

لزوم آبرسانی به جزایر 
E ملحق شدن خشکی هاي داخل دریاچه به یکدیگر و از دست

رفتن ارزش هاي زیستی در دریاچه 
E کریستالیزه شدن نمک در بال و پر پرندگان



ظهور پدیده شن هاي روان و تپه هاي شنی §
کانون ریزگردها§

خروج حیات وحش از جزایر  و ورود گونه هاي مهاجم به جزایر 

مهم ترین پیامدهاي قابل مشاهده :

خروج حیات وحش از جزایر  و ورود گونه هاي مهاجم به جزایر 
از بین رفتن گونه بومی و منحصر بفرد آرتمیا ارومیانا  
تاثیر خشک شدن دریاچه بر میکرو کلیماي منطقه

غیر قابل استفاده شدن پوشش گیاهی براي حیات وحش در جزایر 



ایجاد تپه هاي شنی در سواحل  پارك ملی دریاچه ارومیه
)92پائیز (



کانون ریزگردخروج حیات وحش از جزایر 

تصویر از آرتمیا ارومیانا در آب شور دریاچه ارومیه  بستر خشک دریاچه ارومیه 


