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عبدالمجيد احمدي/ دانشجوي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه تربيت مدرس
مهدي درخشان/ دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس

مسائـــــــــل و مشكــــــالت

ــل آن ها و ارائــه ي راهكــارهايي براي حـ
درياچه ي زريبـــــــــــــــــار
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چكيده
محيطي  توان هاي 
ــي از جمله منابع خدادادي  و طبيع
ــر يك از مناطق  ــتند كه در ه و بزرگي هس
كره ي زمين،  نمونه هايي از آن ها وجود دارند. شناخت 
اين توان ها كه منابع غني و بسيار مهمي در بسياري از زمينه ها، 
ــگري، ورزش و غيره هستند،  مي تواند  ــاورزي،  اقتصاد،  گردش شامل كش
ــا بهره برداري بهينه  ــترش اين مناطق همراه ب ــعه و گس ما را در جهت توس
ــتند  ــد از آن ها ياري دهد. يكي از اين توان هاي طبيعي، درياچه ها هس و مفي
ــور  ــر كش كه نمونه هاي متفاوتي از آن ها را با قابليت هاي گوناگون در سراس

مي توانيم پيدا كنيم.
هدف از اين مقاله،  شناخت بيشتر و معرفي بهتر و كامل تر آن به ديگران 
و هم چنين بررسي مسائل و مشكالت توسعه و بهره برداري مفيد از آن است. 
ــي- توصيفي و با بهره گيري از  ــتفاده از روش هاي تحليل در اين مقاله،  با اس
ــا و كنفرانس هاي مرتبط با  ــع كتاب خانه اي و هم چنين، نتايج همايش ه مناب
موضوع، و مهم تر از همه،  بررسي ها و پيمايش هاي ميداني و مصاحبه علمي و 
عملي با مردم،  كارشناسان و صاحب نظران،  ابتدا اطالعات و داده هاي موردنياز 

ــده است. سپس به بررسي مسائل و مشكالت مهم اين درياچه  جمع آوري ش
ــده و سرانجام راهكارها و پيشنهادهايي براي حل آن ها ارائه شده  پرداخته ش

است. 
ــن درياچه و  ــمند اي ــيار مهم و ارزش ــان،  با توجه به موقعيت بس در پاي
ــي،  گردشگري،  ــرمايه هاي ورزش ــمند آن در جذب انواع س توانايي هاي ارزش
ــل تهديدكننده ي  ــماري عوام ــاورزي و... ضمن برش  تفريحي،  اقتصادي، كش
ــي هر يك  از نهادها  ــي را از جمله نظارت دقيق و قانون ــه،  راهكارهاي درياچ
ــئوالن و مديران مسئول، هم در سطح شهرستان  و ادارات ذيربط،  تالش مس
ــطح استان، براي جذب و مديريت بهينه ي سرمايه ها و اعتبارات،  و هم در س
ــازي و آموزش مردم براي بهره برداري بهينه از درياچه، و بسياري   فرهنگ س

موارد ديگر را پيشنهاد كرده ايم.

ــتم درياچه اي،  زريبار،  توان هاي محيطي،  مريوان،  كليدواژه ها: اكوسيس
 آب زيان.

مقدمه
ــناخت انواع توان هاي محيطي،  از جمله درياچه ها كه بخشي از منابع  ش
ــياري از زمينه ها از جمله گردشگري، كشاورزي،  ــيار مهمي در بس غني و بس
ــترش همراه با  ــعه و گس ــتند،  مي تواند ما را در جهت توس ــاد و ... هس  اقتص
ــار نيز از اين  ــا ياري دهد. درياچه ي زريب ــه و مفيد از آن ه ــرداري بهين بهره ب
ــتثنا نيست و به عنوان يكي از زيباترين درياچه هاي طبيعي منطقه  قاعده مس
حتي ايران،  مي تواند در توسعه ي اقتصادي، كشاورزي،  گردشگري و هم چنين 
ــتان مريوان،   ــياري از زمينه هاي ديگر،  براي منطقه و به خصوص شهرس بس
ــد. اين مقاله با هدف شناخت بيشتر زريبار و معرفي بهتر و كامل تر  مفيد باش
ــكالت بر سر راه توسعه و بهره برداري  ــي مش آن به ديگران و هم چنين بررس
مفيد از آن گردآوري شده به اين اميد كه گامي مفيد و مثبت براي استفاده هر 

چه بهتر و مناسب تر از اين نعمت خدادادي باشد.

روش تحقيق
ــاس تدوين اين مقاله بوده  ــتفاده از روش هاي توصيفي- تحليلي اس اس
ــات كتاب خانه اي،  بخش بزرگي  ــت. عالوه بر بهره گيري از منابع و مطالع اس
ــجويان  ــتادان و دانش از اطالعات آن به صورت مصاحبه عملي و علمي با اس
ــكالت زريبار و هم چنين مردم عزيز شهرستان  ــنا با مسائل و مش بزرگوار آش

مريوان و روستاهاي اطراف آن، گرداوري شده است.

تعريف درياچه و انواع درياچه ها
به گودي  بزرگ سطح زمين كه به وسيله ي آب پر شده است و با آب هاي 
ــته باشد،  «درياچه» اطالق مي شود. اين گونه فرورفتگي ها به  آزاد تماس نداش
علت فرسايش و يا عوامل داخلي سطح زمين پديد مي آيند. درياچه ها در نواحي 
ــواحل  ــت ها،  در باالي كوه ها،  در ته دره ها و هم چنين در س ــتاني،  دش كوهس
ــوند. درياچه ها در معتدل كردن آب و هوا نقش مهمي  ــكيل مي ش درياها تش
ــطح زمين را  ــاالنه را زياد مي كنند. حدود 1/8 درصد س دارند و ميزان باران س
درياچه ها پوشانده اند. تعداد درياچه هاي ايران به دليل وضعيت خاص تكتونيك 
ــتر روزهاي سال  ــت. برخي از آن ها دائمي و بعضي در بيش آن،  تقريبًا زياد اس
ــتند. از درياچه هاي مهم دائمي مي توان به خزر،  اروميه،   ــك و بي آب هس خش
بختگان،  جازموريان، پريشان،  مهارلو،  زريوار و هامون اشاره كرد [درويش زاده، 

.[778 :1370
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ــكيل درياچه ها و نحوه ي تغذيه ي آب آن ها و هم چنين،  نوع  نحوه ي تش
ــت و به انواعي نظير: يخچالي،  ــوبات و امالح آن ها با يكديگر متفاوت اس رس
ــتي،  ساحلي و  ــي از ريزش كوه،  تكتونيكي، كارس ــدي ناش ــاني، س  آتش فش

رودخانه اي تقسيم مي شوند [شهرابي، 1373].

درياچه زريبار
اين درياچه در دو كيلومتري شمال غربي شهرستان مريوان در ارتفاع 1285 
ــتان كردستان  ــطح دريا قرار دارد و از زيباترين ميراث هاي طبيعي اس متري از س
ــمار مي آيد. آب درياچه از چشمه هاي جوشان و رودخانه هاي چندي كه به  به ش
آن مي ريزند، تأمين مي شود. تاريخچه ي پيدايش آن به دوران سوم زمين شناسي 
برمي گردد. حجم آب درياچه 5/22 ميليون مترمكعب تا 5/47 ميليون مترمكعب، 
 طول درياچه شش كيلومتر،  عرض آن 1700 تا 3000 متر،  مساحت آن حدود 720 
ــعت آن حدود 8/5 كيلومتر مربع است. فرونشستي محلي به نسبت  هكتار و وس
باريك،  در پهنه ي سنندج- سيرجان تشكيل شده كه دو سوي خاوري و باختري 
ــل طولي شمال غربي- جنوب شرقي محدود است [قسيمي، 1384 و  آن به گس

حسيني، 1387].
درياچه ي زريبار به دليل نيزارهاي اطراف هم چنين گياهان آب زي،  از جمله  
ــن، بزواش،  نعناع و گندميان،  ــگ آبي،  هزار ني،  نيلوفر آبي،  ني،  لويي،  جگ بارهن
زيستگاه مناسبي براي انواع جان داران،  شامل ماهيان،  پرندگان و پستانداران است. 
ــتوي دريايي و  ــبز،  خوتكا،  چنگر، گيالر، پرس انواع پرندگان بومي، مانند اردك س
ــتند. گونه هاي بومي كه در درياچه  ــيم، از بوميان درياچه ي زريبار هس انواع كش
زندگي مي كنند،  عبارت اند از: سياه ماهي خال دار،  سياه ماهي معمولي،  عروس ماهي،  
ــه اي، فيتوفاك،   ــامل كپور معمولي،  كپور آين ــده ش مارماهي، و گونه هاي رها ش
مورسفيد و كپور سرگنده اند. پنج گونه پالنكتون گياهي و 17گونه پالنكتون جانوري 
در درياچه شناسايي شده اند. پستانداراني نيز در درياچه زندگي مي كنند كه عبارت اند 

از: سگ آبي، روباه،  گرگ، خوك وحشي،  خرگوش و... [باليده، 1385].
موقعيت خاص درياچه و اهميت اكوسيستمي و علمي آن

ــم انداز جنگل،  دشت و درياچه در چهار فصل سال،  امكان ماهي گيري،   چش
قايق راني،  شنا،  كشاورزي و گردشگري،  قدمت1 ، زيستگاه انواع ماهيان،  پرندگان 

ــي و 17 گونه پالنكتون  ــود پنج گونه پالنكتون گياه ــتانداران، وج و پس
جانوري،  از جمله ظرفيت هاي اين درياچه هستند كه موقعيت ويژه 

و اهميت اكوسيستمي آن را نشان مي دهند. اين ويژگي ها به 
همراه ساير ويژگي هاي موجود زريبار،  مي توانند در جذب 
گردشگران بسيار مؤثر باشند و توجيه اقتصادي خوبي براي 
ــط بخش خصوصي و دولتي داشته  ــرمايه گذاري توس س
ــرايط بالقوه ي درياچه زريبار و وجود  باشند. در نهايت، ش
مبادالت تجاري، و هم چنين ، موقعيت جغرافيايي مريوان 

ــهر به قطب گردشگري و اقتصادي غرب كشور  ــود كه اين ش مي تواند موجب ش
تبديل شود [كريم پناه،  1386 و حسيني 1387]

تصوير 1. عكس هوايي از درياچه ي زريبار و موقعيت آن نسبت به شهر مريوان

عوامل تهديد كننده ي تاالب زريوار
عوامل انساني

اين عوامل را مي توان چنين دسته بندي كرد:
• اجتماعي: تغير كاربري هاي زراعي به ساير كاربري ها،  ورود فاضالب هاي 
انساني و مواد زائد روستاهاي حاشيه به درياچه، نبود شناخت كافي و درك روشن از 

اين درياچه در دو كيلومتري شمال غربي 
شهرستان مريوان در ارتفاع 1285 متري از سطح 

دريا قرار دارد و از زيباترين ميراث هاي طبيعي 
استان كردستان به شمار مي آيد
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مسائل زيست محيطي در ميان اقشار جامعه، نپرداختن به مقوله ي آموزش به طور 
ــاختار برنامه ها، خصوصًا  «سازمان حفاظت محيط زيست»،  جدي و اصولي در س
شكار غيرقانوني پرندگان و پستان داران و ريختن غيراصولي بچه ماهي هاي پرورشي 
به داخل درياچه (غيربومي)،  تعدد مديريت و ناهماهنگي  نهادهاي متولي (از جمله 
محيط زيست،  شيالت،  امورآب،  شهرداري،  جهادكشاورزي و ...)،  منفعت طلبي هاي 
شخصي،  افزايش روزافزون جمعيت،  گسترش شهرنشيني،  پيشرفت و توسعه ي 

صرفاً يك بعدي و سريع،  توليد مستمر انواع آلوده كننده ها و...
ــاي متعدد و  ــراف درياچه ،  حفر چاه ه ــت جنگل هاي اط اقتصـادي: تخري
ــه،  فعاليت هاي غيراصولي  ــدازه از آن ها در اطراف درياچ ــرداري بيش از ان بهره ب
ــكار بي رويه،  قايق راني و ...،  بهره برداري بدون  ــامل ماهي گيري،  ش تفريحي ش

ضابطه از منابع طبيعي. 
كالبدي: دخالت هاي حريصانه ي بشر براي بهره برداري هرچه بيشتر، بدون 
توجه به ظرفيت  مكان و ميزان توانايي آن و در نتيجه، تغيير سيماي اطراف درياچه، 
 استفاده ي نامحدود بدون در نظرگرفتن نياز آيندگان، و تبديل شدن درياچه از يك 

اكوسيستم باز به اكوسيستم بسته در اثر احداث سد 
خاكي [فرجي، 1380].

عوامل طبيعي
ــه ي خود در افزايش  اين عوامل نيز به نوب
مسائل و مشكالت اين درياچه نقش دارند ، ولي 
ــد در رابطه با عوامل انساني نقش  به نظر مي رس

كمرنگ تري دارند كه اهم آن ها عبارت اند از: 

نتيجه گيري
ــخص است كه مديريت و بهره برداري صحيح از هر منبع  امروزه كامًال مش
خدادادي، به شناخت و اطالع دقيق از نقاط قوت و ضعف  هم چنين توانمندي ها 
و مسائل و مشكالت آن منبع نياز دارد. در اين خصوص،  لزوم توجه به توان هاي 
محيطي،  باالخص درياچه ها،  كامًال روشن و آشكار است و نيازمند برنامه ريزي دقيق 
ــئوالن است تا بتوان به صورت پايدار و دائمي،  ضمن حفظ  از طرف مديران و مس

منبع، از آن بهره برداري كرد.
ــئوالن امر بايد ضمن حفظ موارد قانوني، در جهت شناساندن بيشتر اين  مس
ــوان طبيعي تالش كنند. مردم نيز ضمن كمك به مجربان امر،  خود نيز بايد در  ت
تالش براي رساندن زريبار به آن چه كه مستحق است،  از هيچ كمكي دريغ نكنند. 
باشد كه زريباري داشته باشيم نمونه و بي همتا؛ نه در منطقه،  بلكه در سطح جهان 
كه اين امر شدني است؛ البته با همكاري دوجانبه ي مردم و مسئوالن و مديريت 

دقيق و علمي همراه با برنامه ريزي درست و مدون.

پى نوشت
1. سن سنجي نمونه هاي اين درياچه به روش كربن 14 و مطالعات گرده شناسي نشان داده 
است ، اين درياچه بيش از 20 هزار سال پيش از ميالد مسيح-دوره ي پليستوسن- و در شرايط 

آب و هواي سرد تشكيل شده است. 
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1. بارش هاي سنگين و رگباري كه باعث افزايش رسوب ورودي به درياچه 
مي شوند.

2. خشك سالي ها و كمبود بارش در فصول متفاوت سال كه موجب كاهش 
آب وردودي مي شود.

ــيار پايين كه باعث برهم زدن تعادل اكوسيستم  3. يخ بندان ها و دماهاي بس
درياچه مي شوند.
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راهكارها و پيشنهادهايي براي رفع مشكالت مطرح شده
به طور كلي،  به منظور برنامه ريزي و مديريت بهينه همراه با توسعه ي پايدار، 

 راهكارها و پيشنهادهاي الزم را مي توان به اين حيطه ها تقسيم بندي كرد: 
• اجتماعي: همكاري و تعامل مسئوالن با مردم و مردم با مسئوالن،  آموزش 
و فرهنگ سازي،  وجود ضمانت اجرايي براي تصميم گيري ها،  برنامه ريزي و مديريت 

علمي و دقيق،  توجه به نقش NGOها در اين رابطه و...
• اقتصادي: تخصيص اعتبارات و تسهيالت الزم،  ايجاد سدهاي رسوب گير 
ــوب گير به طور ساالنه،  ــدهاي رس ــتان هاي اطراف درياچه و تخليه س در كوهس
ــائل و مشكالت اقتصادي،  تشكيل هيئت هاي متخصص   يكپارچه  نگري به مس

براي مطالعات اقتصادي. 
• اكولوژيكي: تخريب سد درياچه و تأمين آب كشاورزي منطقه ي مريوان و 
زمين هاي اطراف،  از طريق بند انحرافي «كه لينكه وه»،  تالش در راه ثبت زريبار 
ــتفاده از قوانين جاري در اين باب،  به عنوان تاالب در مجامع بين المللي براي اس
 نگرش نظام مند و جامع نگر در زمينه ي مسائل اكولوژيكي،  بسترسازي مناسب براي 
جذب گردشگر،  استفاده از طبيعت و زيبايي هاي بكر آن به صورت بهينه،  تشكيل 
هيئت هاي متخصص براي مطالعات اكولوژيكي در مورد تمامي جنبه هاي زريبار 

و... [پيشين].




