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  .تبيين شده است  بحران درياچه اروميه - 2بحث پيرامون چالش ها و راهبردهاي تدوين شده و  -1موضوع جلسه حول دوحور 
موضوع درياچه اروميه و چاره جويي براي پيـدا كـردن راه حـل بـرون رفـت از      : اظهار داشتند )دكتر خسرو شاهي( •

هـا و   هـاي متعـدد در سـازمان    گـروه  ، كـار  ، پيگيري شـده  امروزبحران آن، موضوعي است كه از دولت قبلي تا دولت 
راهكارهـاي عمليـاتي كارشناسـي     .، با راهكارهاي متنوع و مشخص، در اين باره مشغول به كار هسـتند   ها وزارتخانه

فـاد  و م.باشد  ي معاونت پژوهش و فناوري سازمان تحقيقات به عنوان پيشنهاد به شرح زير مي شده در پاسخ به نامه
  :نامه بدين شرح است 

در جدول مربوطه ، توصيه ها و راهبردهاي كاربردي و تحقيقات توسعه اي پيشنهادي ، سطح قابل اجرا ، براي هر 
، نيازهاي تحقيقاتي تكميلي مرتبط ) به صورت كمي(پيشنهاد منطقه ، ميزان اثر بخشي پيشنهاد در صورت اجرايي شدن 

  .، درخواست شده است ) مالي  –ساختار انساني (پيشنهاد  با راهبرد، راهكار اجرايي شدن
مطرح شده يعني نبايد مورد كشت و كار ))نكاشت ((از اراضي كشاورزي با عنوان طرح ./ . 40تا كنون از طرف دولت ، 
ب ، كار وري آ از مصرف آب كشاورزي حوضه درياچه اروميه كاسته شود و در عوض روي بهره./. 8قرار بگيرند و مقرر شده 

بنده خواستم امروز ، در اين باره ، موضوع به بحث گذاشته شود ميزان سطح قابل اجرا به طور كمي تا چه . بايد بشود
حدي بايد باشد و كالً برنامه چگونه بايد اجرايي و عملياتي شود؟ ضمن اينكه طرح اين نامه، اختصاصاً در برنامه آب گروه 

در راهبرد اول آب ، نوشته شده، ما بايد در مقابل سد سازي و حفر چاهها، از  چنانكه. گنجد  مشورتي بيابان مي
  .هاي آبخيز، حفاظت كنيم  سامانه

چقدر سطح قابل اجرا ؟ چه ميزان : اينكه . من هميشه مخالف اين نحوه پر كردن جداول بودم :  )دكتر روحي پور( •
هميشه ظرف . اثر بخشي ؟ چه اندازه نيازهاي تحقيقاتي ؟ كدام رهكارهاي اجرايي ؟ را در جداول خالي ، پر كنيم 

تا زماني كه پروژه و . آنها پاسخ دهيم  دوروزه از ما خوستند با در صدهاي كمي ، چنين جداولي را تكميل كنيم و به
طرح تحقيقاتي در منطقه با موضوع خاصي اجرا نشده و آماري بدست نيامد ، چگونه مي توان ، چنين جداولي را پر 
كرد ؟ به طور مثال زراعت گندم به چقدر اب نياز دارد ؟ در حال حاضر چه مقدار آب كشاورزي صرف اين محصول 

ز باغات ما به كشت انگور اختصاص دارد ؟ مازاد اراضي و باغات انگور بايد به چه كشتي تبديل مي شود ؟ چه مقدار ا
،  شود ؟ تا آماري از سطح زير كشت كشاورزي و باغات وجود نداشته باشد و ميزان كاري از سطح جديد معلوم نباشد

 3تا  2تواند  هاي بيولوژيكي ، مي بادشكندانيم كه احداث  پر كردن اين جداول سياه كاري و بيهوده است فرضاً ما مي
در مورد كشاورزي هم بايد . ، چون در باره اين موضوع تحقيق شده درصد تبخير و قعرق را در مزارع كاهش دهد

شان  اي از محققين كشاورزي به طور تيمي تحقيق كنند و بعد بر اساس آمار بدست آمده از نتايج تحقيقات عده
در صورتي كه كارشناسان . مان آب بايد كم شود تا بتوانيم بقيه را به درياچه اروميه بريزيمبگويند اينقدر از راند

  .شود  بتوانند درست برآورد كنند ، دستيابي به اين آمار ممكن مي
  .ما در حوزه تخصصي خودمان الزم است راهاكارهايمان را بدهيم و گرنه آنها كارشناس دارند :  )دكتر خسروشاهي( •
موضوع فاضالب شهري ، چه ربطي به حوزه تخصصي ما دارد ، تا اينها بخواهند طرح اكو را اجرا :  )رهبرمهندس (  •

  . شود  كنند، تا بخواهند فاضالب شهري را جمع كنند و بعد بازيافت كنند ، موكول به محال مي
درست است ، اصالً چنين تكنولوژي :  )مهندس رهبر(اش را در اختيار داريم؟ اصالً تكنولوژي مربوطه:  )دكتر شفيعي( •

ولي جايگزيني گياهان . ما در زمينه پوشش گياهي و خاك نيروي متخصص داريم. هنوز در ايران ساماندهي نشده 
، چه ارتباطي  به حوزه تخصصي ما دارد ؟ در حوزه بيابان زدايي ، ديگر تفكر سنتي كه  دارويي با گياهان مصرفي
. عمل اصلي بيابان زدايي ، تخريب خاك است . شود  كاري بود، بيابان زدايي ، تلقي نمي معطوف به تاغ كاري و گز

، براي درياچه اروميه ، طرح و برنامه ارئه  بر پايه همان راهكارها. براي آن بيست سال پيش راهكار مطرح كرديم 
 .تواند ارائه كند  ان روش كار ميخواهد راهكاري به سازمان ارائه دهد ، همان را به عنو ، اگر مؤسسه مي داديم
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منظورشان اين است كه در طي اين مدت چه بايد كرد ؟ آن برنامه كلي كه فشار بر حوضه :  )دكتر خسروشاهي(  •
اما عالوه بر آن برنامه كلي، چه راهكار و راهبردهايي در نظر داريد؟ . درياچه اروميه كم شود، جاي خود دارد 

 .يد با آب تغذيه شوندهاي درشت دانه ، با سامانه
اگر نپذيرفتند ، اصل . اين بيماري ، بدينگونه درمان مي شود. ما به كلي و جزيي كاري نداريم :  )مهندس رهبر( •

برنامه و راهكار اجرايي تĤييد و تصويب شده ، ولي هيچكدام به جز يك  21تا  19. قضيه را هنوز قبول نكرده اند 
اين قانون در سال . ك مورد هم اين است كه روي چاهها ، آب شمار قرار داده شود و آن ي. مورد ، معرفي نشده است 

گذارند به حال  اين برنامه و قانون مهم را در گوشه و كنار مي. تصويب شده بود ولي تاكنون اجرا نشده است 1347
يزيم و دور درياچه بادشكن خودش بماند و حاال ما بايد آب سدها را برداريم ببريم روي درياچه خشك شده اروميه بر

، از  همه كارشناسان بنه وزارت نيرو. دان هستند اگويند كارشناسان ما ن رويم ، بعد مي هميشه به بيراهه مي. بكاريم 
نالند ، همه آنها مي توانند راهكار درست بدهند و كار كنند ولي وقتي مقامات  آنچه كه اتفاق افتاده، مثل ما دارند مي

،  اين راهبرد را ارائه بدهيد و. ر چوب بايد اينطور بنويسد و اينطور عمل كنيد اگويند در اين چه باال دستي مي
  .كند  د درختان سريع الرشد كه مشكل درياچه اروميه را برطرف نمياپيشنه

. ت فاضالب كارخانه ها ، حاوي عناصر سنگين اس. اصالً طرح فاضالب شهري ، خودش بيابان زاست :  )دكتر شفيعي( •
از طرف ديگر طرح استفاده از فاضالب . عناصر سنگين ، قابليت كشت و كار و حاصلخيزي خاك را از بين مي برد 

مي خواهند از فاضالب شهري و صنعتي تصفيه شده براي آبياري مزارع كشاورزي . اي نيست  شهري ، كار ساده
وقتي ما . بياري مزارع كشاورزي استفاده كنندوقتي از فاضالب شهري و صنعتي تصفيه شده براي آ. استفده كنند 

ها آشنايي نداريم و حتي نمي دانيم چه تاثري  ايم و با انواع آالينده هنوز درباره آلودگي فاضالب شناخت حاصل نكرده
بر روي گياه باقي مي گذارند چگونه مي خواهيم از اين طريق ، آبياري مزارع كشاورزي را كه محصول غذايي انسان  

ريم ؟ هنوز دنيا ، براي بازيافت فاضالب براي آبياري مزارع كاري نكرده است كه ما يتامين مي كند ، بر عهده بگرا 
بدون شناخت اصل موضوع و جوانب و اثرات آن ، چگونه مي توان طرح نوشت ؟ تنها كاري . بخواهيم طرح بدهيم 

الب خودش را تصفيه كرده و بعد ، اول به عنوان كه مي شود انجام داد اين است كه هر كارخانه اي ، خروجي فاض
طرح آزمايشي روي گياهان خودرو اجرا شود و اثرات آبياري بر روي گياه سنجيده شود بعد به فكر آبياري مزارع 

ما از نظر شيميايي شايد شناخت از آلودگي فاضالب داشته باشيم ولي از نظر بيوشيمايي ما ، . كشاورزي بيفتند 
. Ĥثير است آلودگي فاضالب ها و اثرات اوليه و ثانويه آن بر خاك يا گياه نداريم كه بخواهيم طرح بدهيم اشرافي به ت

  .اما استفاده از آب هاي غير متعارف در حوزه تخصصي بخش ما هست و مي توانيم در اين رابطه طرح بدهيم
  اين پيشنهادات از طرف كجا مطرح و توسط چه كساني تاييد شده است ؟ :  )مهندس رهبر ( •
فعالً ما در اين زمينه بحث . اينها پيشنهادات بخش جنگل و بخش گياهان دارديي است :  )دكتر خسروشاهي( •

  . به ادامه بحث هاي قبلي خودمان مي پردازيم . كنيم  نمي
اند به عنوان تكليف ، مطالب كلي را بنويسند، احداث  بخش جنگل و بخش گياهان دارويي خواسته:  )پور دكتر روحي( •

هزار  500تا  400مشكل اساسي مصرف آب، براي آبياري بادشكن بيولوژيكي دور درياچه اروميه، درست است ، اما 
في و رود بايد الگوي كشت صحيح معالگوي كشت از ابتدا غلط ب. هكتار اراضي كشاورزي اطراف درياچه اروميه است
درصدي آب مصرفي حوضه را به اين دليل  8معتقدام اين كاهش . ميزان مصرف فعلي آب، كاهش داده و تعديل شود

درصد جوابگوي اينكه يك هزارم  8اين . دانند هيچ كس نمي تواند اين مشكل را حل كند اند چون مي مطرح كرده
يزان آبي كه قرار است از سدها به درياچه ريخته شود، ميزان آب مصرفي هر م. درياچه اروميه زنده شود نيست

فعال . گياهان جايگزين محصوالت فعلي معرفي شود. محصول و مقدار كاهش در كشت محصوالت بايد معلوم شود
. رو استهنوز در دنيا صادرات گياهان دارويي با برخي از مشكالت روب. طرز كشت و نياز آبي محصوالت معلوم نيست

نفر  10فرضاً روي اكاليپتوس، . توان راهبرد را نوشت وقتي همه اين مجهوالت معلوم شد مي. بازارشان مشخص نيست
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آب . استفاده از آب فاضالب براي كشت اكاليپتوس يا هر گياه دارويي ديگر كار آني و ساده اي نيست. دكار كردن
ها بايد  اين كار. تواند يكباره براي كشاورزي استفاده شود ميهاست ن فاضالب حاوي عناصر سنگين و انواع آلودگي

  .تدريجي پا بگيرد
جمع شما . هاي تحقيقات، بايد تحقيقاتي باشد ها در بخش رويكرد): زايي از كنوانسيون مقابله با بيابان،پور دكتر بدري( •

مثالً اين برنامه . سطوح از آن بيرون آيديكسري مطالعات بايد انجام شود تا سطح و . نبايد رويكرد اجرايي داشته باشد
  .هاي محلي داشته باشند قوانين بايد بخش نامه. هاي ممنوعه نبايد چاه زد، به عنوان قانون مطرح شود كه در دشت

. گذارد توانند بكارند و به چه ميزان؟ بهره بردار روي محيط طبيعي تاثير مي در كدام روستاها نبايد بكارند؟در كجا مي
. باشد... بردار كيست؟ ممكن است كشاورز يا دامدار، ماهيگير يا راننده يا  بهره. گذارد هم روي بهره بردار اثر مي محيط
اش را نكار و به بهره برداري هم كه فقط با يك  گويند نصف هكتار زمين را زير كشت برده، مي 100برداري كه  به بهره

اگر نگاه . ويند نصفش را نكار؟ بحث درياچه اروميه بحثي سيستمي استاش را ميچرخاند ميگ هكتار زمين، تمام زندگي
ر خصوص درياچه اروميه، د..ايم هايي، شده بينيم كه در موارد مختلف، دچار گزيدگي سيستماتيك داشته باشيم، مي

 1374تراز آبي سال ، مبناي كار را 1374دانيم در سيستمي كه براي درياچه به سال  چون ما سابقه و آينده كار را نمي
و بر مبناي آن، كاهش حجم آب را بدست آوردند و متوجه شدند در حال حاضر، درياچه اروميه چقدر كمبود . قرار دادند

بر اين مبنا . آب دارد؟ بر اساس متوسط، چهل ساله بارش حوضه درياچه اروميه، ميانگين را معيار عمل قرار دادند
آب سدها چقدر است؟ در مرحله بعد محاسبه كردند سدهاي موجود چقدر منابع  محاسبه كردند، ميزان مصرف و حجم

آب براي چه بخشهايي نگه مي دارد؟ در مرحله بعد حساب كردند مقدار آبي كه براي سدها باقي مي ماند، سهم صنعت 
نستند براي آب توا توانستند حذف كنند و بخش كشاورزي تنها جايي بود كه مي سهم صنعت را نمي. و كشاورزي است

توانيم كاهش ايجاد كنيم تا  بر اساس برنامه، در سهم بخش كشاورزي چقدر مي. تنظيمي مخازن، روي آن مانور بدهند
سد، دست پيدا كنيم؟ مثالً با توقف كشت چغندر قند و جايگزين كردن گندم اي كه بايد به درياچه بر بتوانيم به حق آبه

تا اينجا به حوزة ما . رسيدند% 8كنيم؟ در مجموع بر اساس اين برنامه به عدد  مي به چه حجم مقدار آبي دسترسي پيدا
آن سدهايي كه قرار . شود، آبخيزداري و بيابان زدائي است آن بخش كه به حوزه تخصصي ما مربوط مي. شود مربوط نمي

اضافه شود، اينها در محاسبه  هاي آب زيرزميني بود احداث شود ولي بعد منصرف شدند، آن هرز آبهايي كه بايد سفره
مشخص نشد كه . ايم ماهنوز در بحث آبخيزداري كشور به نتيجة مشخصي نرسيده. حجم آب مصرفي دخيل است

تواند تبخير را  چقدر مي. كند عمليات بيولوژيكي چقدر به منابع آبي كشور آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي اضافه مي
آب حاصل از . آبخيز طالقان نتيجه ده سال عمليات آبخيزداري، چنين بوده استكاهش دهد؟ به عنوان مثال در حوضة 

به دبي پايه % 17رطوبت زير خاك را افزايش داده و % 13ارندگي در حوضة آبخيز طالقان از طريق پوشش گياهي ب
  .ايم اشتهدر حاليكه چنين آماري در مورد كل كشور ند. افزايش نشان داده است% 30اضافه شده كه در مجموع 

داري در حوضة  هايي كه براي آبخوان پتانسيل. ما در حوضة درياچة اروميه، بايد اعداد و ارقام را در اختيار داشته باشيم
درياچه اروميه موجود است در كدام مناطق وجود دارد؟ آيا به منابع آب دور است يا نزديك؟ اينها را روي هم اندازي و 

خواهند در فرصت  طي نامه اداري مي"براي دستيابي به اين نتايج اين رويه كه . ايج برسيمتجزيه و تحليل كرده و به نت
ميليارد تومان  729 "طرح نكاشت"در طي دو سه هفته گذشته، با تصويب . كار ساز نيست "روز پاسخ بدهيد 4يا  3

ورد كشت گندم اجرا شود تا به اعتبار را پيش بيني كردند كه در اراضي سد مياندوآب و سد مهاباد، اين طرح در م
. داد) كشاورز(التفات قيمت يا تن آژ گندم، محاسبه شود و آنجايي كه نمي توان به تن آژ رسيد، پولش را به بهره بردار 

وقتي . اند ونت پژوهشي سازمان از ما خواسته است تكميل كنيم ميزان سطح قابل اجرا را از ما پرسيدهادر جدولي كه مع
  .توانيم ارائه دهيم دانيم، چه درصدي را مي را نمي... واقعي بارش، نفوذ، بيالم آب، نياز آبي، فرسايش و ما ارقام 

ميليارد توماني؟ موسسه بين المللي  729اعداد و ارقام يك مقدار ناراحت كننده است؟ چرا اعتبار : )پور دكتر بدري( •
ها، مبناي علمي  براي خسارت و هزينه. كند ميم گيري ميسياست غذايي دربارة هزينة اقالم و خسارت عدم اقالم تص

زميني كه . شود برداري منابع، مصرف مي هايي است كه براي بهره برداري از منابع، هزينه فرآيند بهره. جود داردو
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ها بايد توازن وجود داشته باشد براي همين  بين خسارت و هزينه. عاطل و باطل مانده است، هزينه و خسارت دارد
اگر به بهره بردار . انجامد ها مي سناريوي بعدي، برآيند اين دو به رفتن به سمت محور مثبت. گيرد برآورد صورت مي

اي چقدر  هر برنامه. آورد چقدر خسارت به بار مي "كاشتن"چقدر هزينه دارد و  "نكاشتن"بايد ديد  "نكار"بگوييم 
  .ين معامله را برآورد كنيمهزينه دارد و چقدر منافع دارد؟ ما بايد بتوانيم ا

اي بايد هدفمند باشد در مورد كشت گياهان دارويي، بدون برنامه بدون بررسي بازار،  هر برنامه: )زاده مهندس مؤمن( •
بدون برآورد نياز آبي هر گياه دارويي، بدون در نظر گرفتن منبع آبي براي آب رساني، نمي توان دست به كشت 

اما درست بر عكس اينكه برخي . آيد اكثر گياهان دارويي در مناطق خشك، به عمل مياگر چه . گياهان دارويي زد
گويند گياهان دارويي آب كمي الزم دارند بسياري از گياهان دارويي براي رشد به آب زيادي نياز دارند اوالً بايد  مي

خواهيم بكاريم؟ قبالً زعفران فقط در  ي مياي از نياز آبي، و براي چه هدف بدانيم در كجا، چه گياه دارويي، با چه اندازه
يا خار مريم . شود امروز عالوه بر خراسان، در ورامين و در چهارمحال و بختياري هم كاشته مي. شد خراسان كشت مي

گونه گياهي در كشور ما كشت 2000. شود كنند در مناطق خشك كاشته مي كه از آن داروي كبد درست مي
قبل از . هاي فرآوري گياهان دارويي را بايد تأسيس كرد شت گياهان دارويي، بايد كارخانهثانيا در كنار ك. شود مي

توان گياهان دارويي را  چون در غير اينصورت، نمي. كشت گياه دارويي، بايد با يك كارخانه، قرار داد داشته باشيد
بايد بدانيم . نها، علوفه درست كرداي حتي نمي توان از آ بدون برنامه قبلي جمع كرد در صورت شكست چنين پروژه

با دستگاههاي . هر آبي براي گياهان دارويي مناسب نيست. توان به كشت گياه دارويي دست زد با آب فاضالب نمي
اين عناصر توسط اين . عناصر آالينده موجود در گياهان دارويي قابل تجزيه هستند HBCو   GCMخاصي مثل 

شود براي اين گياه از چه آبي استفاده شده است در صادرات محصوالت گياهي  مي مشخص. شود دستگاهها، آناليز مي
كند؟  اساساً چه زماني انسان از دارو استفاده مي. گردد كنند اين گياه قابل مصرف نيست و بار محصول بر مي اعالم مي

اگر گياهان . د را بدست بياورندخواهند سالمتي خو زماني كه سالمتي به خطر افتاده است، انسانها با مصرف دارو، مي
  .رود و ديگر دليلي براي مصرف آنها وجود ندارد دارويي حاوي عناصر آالينده باشند، موجوديتشان زير سوال مي

زاده، لزوم و گرايش مردم به محصوالت كشت  طالب مطرح شده از سوي مهندس مؤمنمضمن تأييد : )دكتر شفيعي( •
  .ارگانيك را مطرح كردند

هاي مستقيم و غير مستقيم دست اندركاران سطوح ملي و محلي، ده الي  براي تحليل هزينه: )جعفريانمهندس ( •
شناسي،  هاسناد باالسري داللت بر هر گونه مداخله متخصصين اكولوژي، متخصصين جامع. دوازده، روش وجود دارد

اگر با هدف  .كمي و انسجام سازماني دارد هاي دانان، در مديريت بحران دياچه اروميه، مبتني بر بكاربري روش اقتصاد
ند، كمك گرفته شود، ارقام و اها، از افرادي كه صاحبنظر هاي شور روي مثل هالوفيت نجات درياچه اروميه، در گونه
ش ارزيابي و پايش آن كه يك ا سند. در حال حاضر بحران ما نجات درياچه اروميه است. اعداد نيز تغيير خواهند كرد

دست اندركاران با تمايل به . ها، بايد از مدل استفاده كنيم در سنجش. اجرائي است در اينجاست -تيسند عمليا
  .كنند كنند يا با اين اقدام ممانعت مي پرداخت يا از اين اتفاق استقبال مي

ها و  بحث مديريت ريسك االن سالهاست كه در كنوانسيون بيابان زدايي، در سازمان جنگل: )مهندس سيد اخالقي( •
ما . نگرش ما، مانند نگرش وزارت نيرو براي اروميه است. نگرش سيستمي مطلوب است. مراتع مطرح شده است

آبان امده  24رويكرد حاكم اين است كه نامه . درياچه اروميه ماكت نيست. كنيم تا به يك ماكت برسيم محاسبه مي
ميليارد دالر از صندوق سرمايه  10دولت . خ ميداديمآبان بايد با ارقام و درصد هاي دقيق به آن پاس 27و ما تا 

خواهند به بخش نيرو بدهند، آيا  ميليارد دالر كه مي 10گذاري ملي، براي آب اختصاص داده است در مقابل اين 
. بحث هم سوي با مفاد برنامه كنوانسيون بايد رويكرد ما باشد. هاي مساعد ايجاد شده است ظرفيت و موقعيت

  .هاي اجتماعي، مسئوليت اين پايش را برعهده گيرد تواند به عنوان متولي پايش سيستمموسسه مي 
كند كه  خود وزارت كشاورزي اعالم مي. گذاري ما را به اين روز رسانده است مشكالت سياست: )دكتر خسروشاهي( •

رود و  به بازار، از بين مي ها، انبار و سيلوهاي استاندارد و معضل حمل محصوالت ما به خاطر نداشتن سردكننده% 35
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و چند ميليارد متر مكعب در آب صرفه  20اگر ما بتوانيم فقط همين مشكالت را مرتفع كنيم، حدود . شود تلف مي
ميزان . كنند برداري مي هزار چاه غير مجاز به طور غير قانوني بهره 350در حال حاضر . شود جويي مي

هاي مجازي است كه در حال پمپاژ و  برداري چاه خودش چند برابر بهره هاي غير مجاز، هاي اين چاه برداري بهره
ها را بدهيم نه اين كه وقتي بحران  رود كه جلوتر حركت كنيم و هشدار اين انتظار از ما مي. استخراخ آب هستند
ت نكرده سازمان تحقيقات در هيچ جلسه اي از ما دعو. سال وقت تلف كنيم و تحقيق كنيم 10پيش امد، بخواهيم 

بيني كرده و  با ارقام دقيق برايشان پيش... اند كه خيلي فوري سطح قابل اجرا و است، بعد يك نامه براي ما فرستاده
  .ارسال كنيم

بسيار جالب است كه اين نامه به استان كرمانشاه كه بخش اعظمي از آب حوضه درياچه اروميه را : )مهندس عباسي( •
  .وز ارسال نشده استبراي كشاورزي مصرف مي كنند هن

تواند، ميزان انتقال آب ارس به  اين مدل مي. توان استفاده كرد از مدل پيش بيني طرح انتقال مي: )دكتر فتاحي( •
 .بيني كند روميه را پيشدرياچه خزر و درياچه ا


