
 گزارش نشست خبری

نشست خبری با موضوع بررسی اثرات جاده میانگذر شهید کالنتری بر خشکی دریاچه ارومیه، صبح چهارشنبه 

دی، رهوآقایان دکتر ف. گردیددر سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار  7931هفتم آذرماه 

مجتهدی، دکتر یاسی، دکتر نوری و دکتر براهیمی، اعضای پنل مرادی، دکتر دکتر منتظری، مهندس علی حاجی

 دادند.جلسه را تشکیل می

 

 
 

پس از تالوت قرآن، جناب آقای دکتر  فعالیت خود را آغاز نمود. 3179نشست با تالوت قرآن کریم در ساعت 

به معرفی موضوع مورد بحث در نشست و معرفی انجمن  (انجمن هیدرولیک ایران تس)ریا نمینمسعود منتظری

  پرداختند. های انجام شده؛هیدرولیک و شرح مختصری از فعالیت

ریزی و تلفیق ستاد مسوول واحد برنامهمرادی )، جناب آقای مهندس علی حاجی31:9 ، در ساعتطبق برنامه

یابی اثرات ارز گیری مصوبات ستاد احیا در خصوص، به ایراد سخنرانی با موضوع فرایند پی(احیای دریاچه ارومیه

انتخابات  ینامزدها ی، همزمان با سفرها:793بهار که  نمودندن اشاره اایشمیانگذر دریاچه ارومیه، پرداختند. 

از  یکیرا  هیاروم اچهیدر یایاح هیدر جمع مردم اروم یها، دکتر روحانبه استان یجمهور استیدوره ر نیازدهمی



 و این مصوب گردید هیاروم اچهیدر یستاد احیاتشکیل دولت،  همان سالخود برشمرد و  یاساس یهاتیاولو

عنوان دبیر کارگروه ستاد احیا دریاچه هبقای دکتر کالنتری آ نمود. همچنین به فعالیت شروع 39ستاد از سال 

 بعنوان بازوی علمی و وارد عمل شد فیشر یدانشگاه صنعت ،ییاجرا -یعلم یدر اقدامو  ارومیه تعیین گردیده

ه انجمن در ادام نیز با این ستاد همکاری نمودند.های تبریز و ارومیه دانشگاه از سوی دیگر نیز ستاد انتخاب شد و

ه ک گردیدندایشان متذکر  .ها انتخاب گردیدبرخی طرحبر جهت نظارت  ،مستقل یعنوان نهادهبایران  هیدرولیک

 بارندگی و تغییرات های اقلیمیروند از فارغارومیه  دریاچه خشکی که حاکی از آن است شده انجام هایبررسی

، وئاهمکاری با فاحیای دریاچه ارومیه، سابقه ستاد  .باشدمی درصد بیست حدوددر این میان  رشاب سهم و بوده

 را در کارنامه خود دارد. معتبربرخی نهادهای علمی مریکا و اهای دانشگاه، استرالیاتیم مشاوران جایکای ژاپن، 

بررسی اثرات  ،با عقد قرارداد با انجمن هیدرولیک ایران 793١در سال  ی دریاچه ارومیهبا مصوبه ستاد احیا 

 ن درآنتایج ارایه  ،یکی از اهداف این نشستسپرده شد که به این انجمن احداث جاده میانگذر دریاچه ارومیه 

 باشد.میکارشناسی و مدیریتی  ،این جلسه در سه سطح مردمی طی

سازمان حفاظت  ها درمعاونت امور تاالب) کریمیباقرزاده مسعودقای دکتر جناب آ، 31:9ساعت  و دردر ادامه 

ده میانگذر دریاچه محیطی در مطالعات اصالح جایکردهای زیستسخنرانی خود با موضوع رو ،(زیستمحیط

 هاییصحبت و کرده آغازدریاچه جاده میانگذر بر سابقه احداث را با  دخوان سخنان ایش ه نمودند.ارومیه را ارای

محیطی این پروژه ون داشتن اطالعات و تاثیرات زیستدریاچه بدها در حریم سازهچرا احداث پیرامون اینکه 

ایشان عنوان نمودند که  .؛ ایراد نمودنددر حال حاضر مشکالتی را به وجود آورده استشده و  شروع و اجرا

 محیطی جاده میانگذر در دست بررسی است.بار زیستسناریوهای مختلفی برای کاهش آثار زیان

با  را خود مطالب، (نایب رییس انجمن هیدرولیک ایران) یاسیمهدی دکتر  جناب آقای 31١9در ادامه از ساعت 

نمودند. ایشان در  بیانموضوع معرفی انجمن هیدرولیک ایران و روند ارزیابی طرح میانگذر دریاچه ارومیه، 

جمن ان و مطالعات هانتایج بررسی اثرات جاده میانگذر بر خشکی دریاچه ارومیه که حاصل بررسی سخنان خود

های مختلف از جمله، ریاچه ارومیه از جنبهاهمیت دبا توجه به  کردند. ارایهرا  ؛استبوده ایران هیدرولیک 

باشد. ، احیا و جلوگیری از روند خشک شدن دریاچه بسیار مهم و ضروری میزیست، زیبایی، اکولوژیک و...محیط

عیت مشابه وض ،ای از تجربیات موفقهایشان با اشاره به حوضه موری دارلینگ در استرالیا، آن را به عنوان نمون

ود شکالت کمببا م رانیدر ا هیاروم اچهیهمانند دراین دریاچه،  ام بردند که باید از آن الگو گرفت.دریاچه ارومیه ن



 یازهاین یآب برا نیاست و تام یآب آن بخش کشاورز یکننده اصلکه مصرف یاآب مواجه بود؛ حوضه

 آنها است. یهااز چالش ریدر دو دهه اخ میو نوسانات اقل یطیمحستیز

و تاکید کردند که  ارایه نمودهرا  ها و دریاچهمحیطی رودخانهزیست یصلی برای احیاابند  3ن در ادامه اایش

 پذیر باشند.زیست و همچنین اجرایی و امکانید ترجیحا طبیعی و موافق با محیطراهکارها با

تاثیرات  روند آبگیری آن و، بررسی دو حالت احداث یا عدم احداث میانگذر بر رژیم دریاچه ارومیه و در ادامه

قرار گرفت. همچنین، نتایج و  واکاویمورد  دریاچه ارومیهشرایط کنونی احتمالی حذف این میانگذر بر 

بررسی شد. در  (،7931ماه اسفنده میانگذر شهید کالنتری )نشست تخصصی پیرامون بررسی مسالدستاوردهای 

یک بیانیه رسمی در سه سطح مردم، کارشناسان و مدیران انجمن هیدرولیک ایران  جلسه مذکور مقرر گردید که

 تهیه نماید.

دانشگاه تبریز شرح انجام تحقیق عنوان نماینده هب ،(مجری مطالعات) مجتهدی علیرضااقای دکتر  7917١در ساعت 

 نمودند. ارایها ر تحت عنوان اثرات جاده میانگذر بر اکوسیستم دریاچه ارومیه و راهکارهای اصالحی میانگذر

بیان کردند که تغییرات بارش تاثیر چندانی در روند خشکی دریاچه ارومیه نداشته و اکنون میانگذر به عنوان  ایشان

تاثیری بر رسوب نمک نداشته است.  و این در حالی است کهگردد معرفی می ؛متهم اصلی که در دسترس است

جدی  ثیراجاده میانگذر تپرداختند و عنوان نمودند که ایشان در سخنان خود به بررسی رابطه آبخوان و دریاچه 

کتر د باید راهکارهای اصالحی را مطرح نمود.منتفی است و  آن نداشته و گزینه حذف دریاچه ارومیه بر خشکی

 را به پایان رسانیدند.سخنان خود مطالب، بندی جمعبا مجتهدی 

 شرح، مطرح کردند1بدین هایی را پرسش (زادآکارشناس )قای دکتر موسوی آ

 جهت بررسی موضوعهیدرولیک یا جلسه مشترك با انجمن آو اینکه چیست زیست نظر سازمان محیط .7

 برگزار شده است؟ ی یجرااو راهکارها 

و در صورت بررسی این موضوع، آیا ارتباطی زیرزمینی مد نظر بوده  هایبآدریاچه ارومیه و  آیا ارتباط و .:

 ؟ باشدو آبگیری دریاچه میهای زیرزمینی بین تراز آب

 توسط چه نهادی باید اعالم گردد؟تراز دریاچه و دیگر اینکه  .9



؛ ستا پذیرفته جاده میانگذر بر دریاچه ارومیه را بررسی نقش که هیدرولیک انجمن از تشکرضمن  افشار قایآ

 ارفمص با رشد جمعیت، های اخیرو در سال هستند ارومیه دریاچه انصاحب ،کشور کلیه مردمان بیان نمودند که

 اچهدری خشکی لیدال . همچنین ازاست داشته افزایش های مختلف اعم از شرب، صنعت و کشاورزیآب در زمینه

 توسعه، غیرمجاز هایاهچ ، وجودبارندگی کاهش ،تحرار درجه و تغییر اقلیم تغییر توان به مواردی چونمی

و با در نظر گرفتن  هم کنار موارد کلیه است بهتراشاره نمود. با توجه به این ابعاد همه جانبه ...  و کشاورزی

مدیریت یکپارچه برای حوضه دریاچه ارومیه، اعمال توسعه پایدار و رعایت بندهای چندگانه در مطالعات 

 .شود بررسی ،های مختلف در کشورطرح

 

 

 

 791١9 ساعت از (کشور هایزادراهآ توسعه و ساخت معاون) میرشفیعسیدحسین  مهندس قایدر ادامه نشست آ

 ودهب میانگذر شهید کالنتری جاده دریاچه خشکی صلیا دلیل که دکردن بیان ناایش آغاز نمودند. ارخود  ارایه

از مسایلی که برای احیای دریاچه  .است شده ممنوع ارومیه دریاچه در خاکریزی . بنابراین در حال حاضر،است



ید او در این امر ب گردد احیا تا ؛باشدباید  چقدر ارومیه دریاچه سطح کهاینتخمین  ارومیه باید در نظر داشت؛

 وشهرسازی راه وزارت در های دریاچه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند.تبخیر از سطح دریاچه و ورودی

ایسته ب همچنین .باعث تخریب نگردد و باشد شده کنترل دریاچه در عمرانی هایپروژهاست که  شده بینیپیش

 .کند پیدا تخصیصمورد نیاز برای این امر نیز  بودجه و شده انجام ،هاگذاریسرمایه بندیاولویتاست تا 

 ت اس الزم که متذکر گردیدند (،شرقی آذربایجانای ب منطقهآ شرکتنماینده ) جعفری دکتردر ادامه جلسه آقای 

( تاسجاد کرده ایه مشکالت و تغییراتی چن آو توسعه  میانگذر جادهجلسه ) سازه در راستای موضوع مطالب 

 به اینب دریاچه در حاشیه ساحل شده و آپیشرفت سطح  موجب . برای مثال، وجود جاده میانگذر،ارایه گردد

، با توجه به بارندگی خوب 37تا  1٧های سال در دهد کهبررسی نشان می .است ضافه شدهاسطح تبخیر ترتیب بر 

ت تغییراجسم موجود چه نقشی در بررسی این نکته ضروری است که لذا  ؛یماهسطح دریاچه بود کاهش شاهد

 سطح دریاچه دارد؟

تاکنون برای کنترل شوری دریاچه ارومیه چه اقداماتی که نمودند  ( این سوال را مطرحدانشگاه تهران)دهقان آقای 

تعیین الگوی زراعی و در خصوص همچنین  ؟صورت گرفته و دستاندرکاران چه راهکاری را مد نظر دارند

سازی در حوضه گموزش و فرهنو آ ؟اقداماتی انجام شده استها و مطالعات خاکشناسی چه البااکوسیستم ت

 و در چه سطحی باید انجام پذیرد؟چگونه 

آیا ه اینکو در مورد شود  برجسته ه در این جلسه،مطرح شد نکاته پیشنهاد نمود کشرکت نواندیشان نماینده 

 .قاطع گرفته شودتصمیم جدی و  ؛ن کم بوده استآیا سهم و باعث خشکی دریاچه نبوده میانگذر جاده احداث 

 یا بازدارنده باشد.گیرانه یشپنتیجه آن در راستای حفاظت از دریاچه، طوری که به

ود شکسب نظر  مرتبط با دانش آنها، فراد متخصص در خصوص موضوعاتااز  که بایدعنوان نمودند دکتر نوری 

 ند.یت الزم جهت تعیین تکلیف رو ندارکیف رار گیرد چرا که برخی مطالعات،و مورد بررسی ق

 و اینکه نمودسوال نقش هر کدام از عوامل در خشکی دریاچه در مورد میزان اه تربیت مدرس گدانش نماینده

مجتهدی نماید؟ آقای دکتر کمک میبه حل این مشکالت دکتر مجتهدی چقدر  ی عنوان شده توسطراهکارها

ه است اددن اها نشیسربردر رابطه با دریاچه ارومیه و جاده میانگذر، که  را بدین شکل بیان نمودندپاسخ سواالت 

باشد میمرتبط با موضوعات متعددی  این چالش، زیرامشخص کرد  یسهم ودشدر خصوص جاده میانگذر نمی که

 .کندپایش مستمر دریاچه هزینه باالیی دارد و زمان الزم را طلب می و



اند تهدر این جلسه حضور یافپرسشگر با اشاره به اینکه ایشان به عنوان دکتر باقرزاده در ادامه همین بحث، آقای 

رد مومستقیم جاده رار است و اثرات مستقیم و غیربرقها هماهنگی و نه در نقش پاسخ دهنده، عنوان کردند که

است و در مورد مجاز بودن برداشت نمک از پایه پل و بررسی دایک، در سطح ستاد هماهنگی کامل وجود بررسی 

ع همچنین از مهندس میرشفی دارد و جلسات انجمن به طور مرتب برای رسیدگی به این موضوع برقرار شده است.

خواسته شد در راستای اعالم نمودن جاده به عنوان مقصر اصلی در روند خشکی دریاچه ارومیه که پیش از این 

اده اثر مخرب جکه  بیان داشتندها دهند. آقای دکتر باقرزاده در ادامه صحبت ارایهعنوان نموده بودند؛ مستنداتی 

ر روند چرخش آب پس از احداث جاده میانگذر، عنوان کردند که باید اول آبی و در مورد تغییدر اولویت نیست 

  درون دریاچه باشد تا بتوان صحت این ادعا را بررسی نمود و سطح مقطع الزم برای گردش آب را طراحی کرد.

 موضوع به اغلب سواالتکه  خاطرنشان ساختند مرادی حاجی قایهای مطرح شده، آدر ادامه پاسخ به پرسش

 انجامو به طور دقیق و روزانه  الکترونیکی صورتهبسطح آب  تراز ارتفاع برداشت ولی نیست مرتبط نشست

 دند.است؛ اشاره نمو شده منتشر ارومیه هچدریا و زیرزمینی بآ اندرکنش ای که با موضوعمقاله بهود. ایشان شمی

 بر دریاچه ترکیبی پارامترها به صورت این و کرد عالما یعدد ود به صورتشنمی ار پارامتر هر سهمو گفتند که 

 یمحیطزیست نیاز با کهاست  مترمکعب میلیون 99::حجم آب ورودی به دریاچه  طور متوسط. بههستندتاثیرگذار 

 ییجراا ایهدستگاه حقوقی وضعیتشود می پیشنهاد ی دارد.زیاد فاصله باشد؛میمیلیون مترمکعب  ٧99:که 

 قید گردد. بیانه در زیستمحیط وشهرسازی و سازمان راه وزارت

الگوی استفاده از بخش خصوصی مثل  ، عنوان نمودند که(زیستمحیطسازمان معاون ) دکتر تجریشیجناب آقای 

نه گوبا بسط این روش و استفاده از اینالزم است و  است بسیار موفق و خوب بودهایران انجمن هیدرولیک 

دون برود این است که میها انجمن ی که از اینانتظار شود.ها تا بخش دانشگاهی استفاده در سایر پروژه هاانجمن

سواالت مطرح شده از جانب متخصصان و خبرنگاران را  ونموده بررسی موضوع را کاری محدودیت و مالحظه

 و این نشست خبری به همین منظور تشکیل شده است.بدهند پاسخ 

م بیانیه نشست در سه سطح مرد ارایهو  دستاوردها بندیجمعپاسخ، جناب آقای دکتر یاسی به وپس از پرسش 

د لذا بای ؛سیون رامسر ثبت شدهنوانو در ک است ، دارای هویتدریاچه ارومیه ، پرداختند.مدیران و کارشناسان

 ... ومحیطی زیستلزامات ا با توجه به در ضمن موثر در راستای حفظ حیات این دریاچه صورت گیرد.اقدامات 

هایی از برداشت آب را کسر نمود تا به هدف احیای دریاچه بخشجاری شود و لذا باید به سوی دریاچه ب آباید 



میانگذر مانع ورود  -7 1به این شرح است مطرح شده مواردای از در خصوص بیانیه خالصهارومیه دست یافت. 

 دستاست و ارتباط بین باالدست و پایینب ورودی نداشته آثیری بر حجم امیانگذر ت -:؛ یستب به دریاچه نآ

دست باالبین زاد آارتباط  موجب کاهش ،بازشدگی کماین بازشدگی میانگذر کافی نیست و  -9باشد؛ میبرقرار 

دو الزم است  -١ ی دارد؛بهتر دریاچه وضعیت ب در جنوبآعمق و کیفیت  -: گردیده است؛و پایین دست 

در آینده الزم است  ا بررسی نموده ومعماری جاده رتاثیر ین مطالعه فقط ااجرا گردد و دگی در میانگذر بازش

 یفرصت مناسب دریاچه ارومیه دوره خشکیدگی -1 صورت گیرد؛مطالعات تکمیلی توسط وزارت راه وشهرسازی 

صورت رسانی اطالع الزم و است مشارکت مردمیاحیای دریاچه ارومیه نیازمند  -1؛ است برای مطالعه و اجرا

 گیرد.

 

 


