عنوان پروژه:
ارزیابی عوامل انسان ساخت بر روی بحران دریاچه ارومیه با محوریت اثرات میانگذر

نشست هم اندیشی – ستاد احیای دریاچه ارومیه  16 -اسفند 1396

دکتر علیرضا مجتهدی و دکتر جواد پارسا – دانشگاه تبریز

بیان مسئله و ضرورت انجام مطالعه
➢ طبق ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی ،طرح ها و پروژه های عمرانی بزرگ از قبیل پروژه های بزرگ راهسازی
(خصوصا به علت تداخل میانگذر با پارک ملی دریاچه ارومیه) مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند .متاسفانه این
مصوبه در مورد میانگذر دریاچه ارومیه مورد توجه قرار نگرفته است (سازمان محیط زیست و کمیته ارزیابی.)1384 ،
➢ پروژه میانگذر دریاچه ارومیه با صرف هزینه های زیاد و بدون آنکه امکان پذیری آن در مراحل اولیه مورد ارزیابی قرار
گیرد نمونه بارزی از فعالیتی شتابزده و توسعه ای ناپایدار است که صدماتی را بر اکوسیستم پارک ملی دریاچه ارومیه
بجا گذاشته است (طرح نواندیشان.)1382 ،
➢ از منظر حقوق بین الملل محیط زیست و مطابق با کنوانسیون رامسر ،دولتهای عضو ،متعهد به استفاده منطقی از
تاالبها می باشند .بنابراین انجام پروژه های اقتصادی واجد آثار منفی زیست محیطی در دریاچه ،مغایر قواعد عام

حقوق بین الملل محیط زیست می باشد (سازمان حفاظت محیط زیست ،برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه.)1389 ،

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

( HEALTHبهداشت)
SAFETY

(ایمنی)
ENVIRONMENT

(محیط زیست)

هدف از طرح  ،HSEاین است که ضمانت حفظ موضوعات در هم تنیده ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
در پروژه های مختلف تحت کنترل در آورده شوند.

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

( Eمحیط زیست)
محیط زیست در پروژه های مختلف عمرانی شامل موارد هوا ،خاک ،آب
بسته به نوع منبع آالیندگی نوع آالینده متفاوت می باشد.
آلودگی خاک و آب :انتشار مواد نفتی نظیر گازوئیل با نشست از منبع نگهدارنده
آلودگی هوا :انتشار گازهای هیدروکربن نسوخته از اگزوز ماشین آالت نیازمند تعمیر و نگهداری
آلودگی صوتی :حفاریها و فعالیت های مختلف عمرانی در مناطق شهری

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

)(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی

The awareness of various factors such as a flow pattern around the
structure is inevitable to recognizing the phenomenon of sedimentation
and washed out process.

)(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی

The flow pattern around the structures is a function of several factors such
as hydraulic and sediment conditions, current type, environment, regional
hydrology, geometry and shape, material, structural characteristics and the
type of the structure

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

)(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی

Groyne is a rigid hydraulic structure built from an ocean shore
(in coastal engineering) or from a bank (in rivers) that interrupts water flow and limits
the movement of sediment

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

(ارزیابی اثرات منفی زیست محیطی در نمونه پروژه عمرانی)

بیان مسئله و ضرورت انجام مطالعه
آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژه میانگذر:

از سال  82تاکنون ،در قالب مطالعات گوناگون و با تشکیل ماتریسهای ارزیابی اثرات و جمعبندی نتایج حاصله،
این نکته اثبات گردیده است که اجرای میانگذر ،آثار و پیامدهای زیانباری بر محیط زیست بسیار حساس ،منحصر
به فرد و با ارزش منطقه برجا گذاشته است.
این مطالعات ،پروژه جاده میانگذر را از نظر ارزیابی زیست محیطی مردود اعالم مینمایند .اما از منظر دیدگاه
اجتماعی -اقتصادی و به دلیل اهمیت ملی و استانی این پروژه ،موکداً پیشنهاد شده است که گزینههای اصالحی و
طرحهای بهسازی به اجرا درآمده و رعایت شوند .علی رغم تاکید مشاورین امر ،نظیر شرکت مهندسی مشاور طرح
نواندیشان که گزارشهایی را نیز برای وزارت راه و شهرسازی تهیه نمود ،متاسفانه هیچ اقدام اصالحی از سوی

مسئولین وقت آن وزارت محترم صورت نگرفت.
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شرح مطالعات
در این راستا ،مطالعات حاضر زیر نظر سازمان محیط زیست کشور انجام گرفته است .این مطالعات از بخشهای

اصلی با هدف ارزیابی سناریوهای اصالح میانگذر و ارائه مناسبترین گزینه اصالحی بر اساس الزامات اجتماعی،
اقتصادی ،زیست محیطی و سازهای تشکیل میگردد.
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بیان مسئله

ضرورت احیای دریاچه ارومیه -علل خشکی و تهدیدات

بدیهی است که در فرآیند احیا دریاچه الزم است که مهمترین عواملی

که منجر به عدم ورود جریان آب کافی به دریاچه و همچنین افزایش
میزان تبخیر از سطح آن گردیده است را به دقت مد نظر قرار داد .این
عوامل شامل برداشت بیش از حد مجاز از منابع تجدید پذیر حوضه،
توسعه نامتوازن بخش کشاورزی در حوضه و تغییرات اقلیمی و استمرار
خشکسالیهای نسبی در سالهای اخیر میگردند .عامل احداث میانگذر
نیز در تشدید اثر این عوامل نقش داشته است.
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ضرورت احیای دریاچه ارومیه -علل خشکی و تهدیدات
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ضرورت احیای دریاچه ارومیه -علل خشکی و تهدیدات
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✓ شبیه سازی بیالن هیدرولوژیکی دریاچه به روش پویایی سیستم ها ()1346-1391

-1جریان سطحی اندازه گیری شده

مدل سازی بیالن دریاچه
VENSIM شبیه سازی بیالن دریاچه در نرم افزار
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نکات الزم توجه در مرور ماتریس های ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در کارهای پیشین

گروه فیزیکی از فاکتورهای محیط زیستی:
 بهره برداری از میانگذر دارای پی آمدهای مخرب خیلی زیاد و زیاد بر فاکتورهای محیطزیست است.
 طرحهای بهسازی پیشنهادی :محاسبات هیدرولیکی برای یافتن محل مناسب و تعدادمورد نیاز آبگذری به منظور گردش طبیعی و درست آب دریاچه و در نتیجه جلوگیری از
فرسایش بیش از حد بعضی نقاط ساحلی و رسوب گذاری غیر طبیعی در بعضی دیگر از
نقاط ساحل

ماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برداری

فهرست فعالیت های پروژه

فاکتورهای زیست محیطی
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هدف گذاری پروژه “بررسی اثرات جاده میانگذر دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای اصالحی”
ملحوظ نمودن نتایج ارزیابی
ماتریس ارزیابی طرح

حالت پنجم ماتریس (شرایط
فعلی):
مشروط به گزینه های اصالحی و
طرح های بهسازی

30

حالت دوم ماتریس:
طرح مورد تایید (فاقد اثرات
تخریبی زیاد و خیلی زیاد)

ماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برداری

فاکتور
وزنی
باال

سیستم استنتاج فازی
شبیه سازی
بیالن
هیدرولوژیکی
دریاچه به روش
پویایی سیستم
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ماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برداری

مدل هیدرودینامیک جریان
چرخش هیدرولیکی

رسوب گذاری آواری
ترسیب نمک
تبخیر

مدل ریاضی MIKE DHI
دیدگاه های
نرم افزاری
مورد استفاده

مدل سازی بیالن VENSIM

 RSو GIS
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مطالعات لیمونولوژی
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نام نمونه
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هیدروشیمی آبهای وارده ،متاثر از لیتولوژی سنگها ،رسوبات در معرض هوازدگی و مدت زمان ماندگاری آب زیرزمینی درون
سنگهای حوضه می باشد.
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سوابق مطالعات پایه
مطالعات دریاچه شناختی-رسوب شناسی مغزه های تهیه شده
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مغزه گیری از دریاچه

2۰/۵9

سوابق مطالعات پایه
مطالعات دریاچه شناختی-رسوب شناسی مغزه های تهیه شده
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

21/۵9
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ارزیابی میزان تخلیه از آبخوانها
با توجه به عدم قطعیت
موجود در مطالعات قبلی ،با
گردآوری اطالعات میدانی و
ارزیابی شرایط چاههای
گوناگون موجود در منطقه،
آبخوانهای موثر در الگوی
جریان ،مورد مطالعه دقیقتر
قرار گرفتهاند.
نکته مهم ،عدم تاثیر
جریانهای مربوطه بر روی
گرادیان سرعت جریان ورودی
در مرزهای پیکره آبی دریاچه
میباشد .بنابراین ضمن اینکه
میزان ورودی جریان جهت
تدقیق مدل بیالن هیدرولیکی
در نظر گرفته شده است،
سرعت جریان ورودی از مرز
پیکره آبی در مدلسازی
ریاضی الگوی جریان ،تاثیر
معناداری نمیگذارد.

تعیین جهت جریان آب زیرزمینی در فروردین 1393

نقشه موقعیت چاههای اکتشافی آبخوان دشت تبریز

2۰/۵9

نقشه هیدروژئولوژی محدوده مطالعاتی و آبخوان دشت تبریز
موقعیت چاههای بهره برداری و پیزومترها

تعیین تیپ و رخساره های هیدروشیمی نمونه های
آب زیرزمینی آبخوان دشت تبریز در دیاگرام چادها

اصالحات و بهسازی بر مبنای ماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برداری
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اصالحات و بهسازی بر مبنای ماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برداری

بهبود توسط ملحقات
جانبی شانه خاکریزی
پانلهای حائل صوت

FIS
MIKE
VENSIM
RS, GIS
تدقیق توسط روش
تلفیقی سلسله مراتبی
ماتریس و منطق فازی
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اصالحات و بهسازی بر مبنای ماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برداری

تدقیق توسط روش
تلفیقی سلسله
مراتبی ماتریس و
منطق فازی

ملحوظ در
الزامات معماری و
سازه ای
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مدل جریان
ارزیابی نتایج مدل وضعیت جریان در جهت ارائه سناریوهای بهبود
ارزیابی نتایج مدل وضعیت جریان در جهت ارائه سناریوهای بهبود گردش جریان
الگوی جریان در سه حالت وجود میانگذر ،عدم وجود میانگذر و سناریوهای اصالحی به صورت تعبیه بازشوها با ابعاد و
موقعیتهای ممکن ،مدلسازی گردید و برای سه تراز کم آبی ،پرآبی و اکولوژیک و با در نظر گرفتن دو نوع شرایط طوفانی
غالب مورد بررسی قرار گرفت.

با بازشو اضافی  3۰۰۰متری

حالت فعلی میانگذر
2۶/۵9

عدم وجود میانگذر

مدل جریان
ارزیابی نتایج مدل وضعیت جریان در جهت ارائه سناریوهای بهبود

پس از احداث میانگذر

2۶/۵9

پیش از میانگذر

ارزیابی نتایج مدل وضعیت جریان
در جهت ارائه سناریوهای بهبود

بدون میانگذر

با بازشو اضافی  ۵00متری

با بازشو اضافی  3000متری

با بازشو اضافی  1000متری

2۷/۵9

ارزیابی نتایج مدل وضعیت جریان
در جهت ارائه سناریوهای بهبود

موقعیت بازشدگی اضافی  3000متری
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ارزیابی گردش آب سالیانه دریاچه
ردیابی مسیر ذرات رهاسازی شده

دو بازشدگی اضافی
 500متری

بازشدگی اضافی 3000
متری

پس از احداث میانگذر
29/۵9

پیش از احداث میانگذر

نتایج مدلسازی هیدرودینامیک پیکره آبی دریاچه












اصلیترین عامل ایجاد جریان در دریاچه و گردش آب در آن ،وزش باد تشخیص داده شده است.
دو دسته باد غالب و متناسب با آن دو دسته جریان غالب در این پهنه آبی شناسایی گردید.
الگوی جریان در سه حالت پیش از احداث میانگذر ،پس از احداث میانگذر و سناریوهای اصالحی (اجرای بازشو در سه
اندازه در نظر گرفته شده) و برای سه تراز کم آبی ،پرآبی و اکولوژیک و با در نظر گرفتن دو نوع شرایط طوفانی غالب
مدلسازی گردید.
در حالت کمآبی بخش اعظمی از ناحیه جنوبی خشک است و لذا بود و نبود میانگذر تاثیری بر گردش آب در دریاچه در
این حالت ندارد.
در حالت تراز اکولوژیک و پرآبی که ناحیه جنوبی نیز دارای آب است ،میانگذر منجر به تغییر الگوی جریان در دو بخش
شمالی و جنوبی شده و الگوی چرخش آب در دریاچه را به ویژه در مواقع طوفانی برهم زده است.
تغییرات سرعت در اثر احداث میانگذر در نواحی جنوبی دریاچه بیشتر از نواحی شمالی آن است.
با دور شدن از میانگذر ،اثر آن بر روی مقادیر سرعت جریان نیز کاهش مییابد.
اصالح میانگذر و ایجاد بازشوهای جدید ،به تنهایی تاثیر مستقیم بر تغییرات تراز آب دریاچه (حل بحران خشک شدن)
نخواهد داشت؛ بلکه بر اکوسیستم دریاچه تاثیر مثبت داشته و در جهت کاهش بحران دریاچه عمل خواهند نمود.
به طور کلی هرچه موقعیت قرارگیری بازشدگی جدید به سمت بازشدگی فعلی (شرق خاکریز) نزدیکتر میگردد ،مقادیر
شاخصهای ارزیابی اثرات کاهش یافته و در نتیجه وضعیت جریان به وضعیت پیش از احداث میانگذر نزدیکتر میشود.
با توجه به تغییراتی که بستر دریاچه در دو دهه اخیر دستخوش آن شده است و براساس مطالعات ژئوهیدروشیمیایی ،این
نکته باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که بازگشت به شرایط طبیعی در دریاچه با اجرای هر طرح اصالحی در میانگذر
مستلزم گذر زمان قابل توجهی خواهد بود.
3۰/۵9

ارزیابی نتایج در جهت ارائه سناریوهای بهبود

 مهمترین فعالیت در ارزیابی مرحله بهرهبرداری میانگذر که منتج به اثرات منفی بسیاری بر فاکتورهای زیست محیطی
میباشد ،گزینه “بهرهبرداری از پل” است که با توجه به منتفی بودن گزینه “حذف کامل میانگذر” ،عملکرد آن به
صورت بالقوه مطرح خواهد بود .بنابراین در طرح پیشنهادی ،مسئله ملحوظ داشتن گزینههای اصالحی افزون بر گزینه
بهبود گردش هیدرولیکی ضروری میباشد.
 گزینههای اصالحی منوط به وضع قوانین سیستم مدیریت محیط زیستی جهت ملزم نمودن فرآیند راهداری در استفاده
از تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست (نظیر استفاده از مواد بیولوژیکی تالیس ضد یخ در نمکپاشی در شرایط
یخبندان) ،ممنوعیت حمل و نقل موارد خطرناک اثرگذار بر سالمت زیست محیطی منطقه و همچنین بهبود کیفیت هوا،
صدا و محیط بیولوژیکی ،توسط نصب ملحقات جانبی نظیر پانلهای حائل صوتی در شانههای جاده ،میگردند.
 گزینه مهم دیگر ،ملحوظ نمودن قطعی رعایت الزامات معماری و سازهای در بهبود مسائلی نظیر مناظر انسانساخت
مربوط به اجرای پل آبگذری ،در جهت ارتقا فاکتورهای محیط فرهنگی (مشتمل بر گزینههای موسوم به تفرجگاهها و
اکوتوریسم) میباشد.

3۰/۵9

برآورد اجرای پل آبگذری با سیستم شمع-عرشه (واحد طول یک کیلومتر)
•
•
•
•
•
•

 1۵عدد شمع به قطر  8۰سانتیمتر (طول متوسط  ۷۰متر) ،غالف فوالدی  3سانتیمتر
 21کیسون ،هر کیسون سه ستون و سر ستون (قالبهای فلزی)
تیر مرکب شامل مقطع  Uشکل فوالدی ،دال بتنی
اتصال برشی مصالح با استفاده از گل میخ
کارهای فوالدی سبک
حمل و نقل ،تجهیز کارگاه
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پل کابلی (پل ترکه ای)

پل کابلی انتقال نفت کارون ( 4طول :حدود  38۰متر ،عرض 9 :متر)

کارفرمای اصلی :شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران
پیمانکار کل پل :ماشین سازی اراک
پیمانکار تخصصی :شرکت استرونگ هلد ایران

4۰/۵9

برآورد اجرای پل آبگذری سیستم کابلی (واحد طول  1000متر)
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معیارهای مقایسه

هزینه
اجرا

سرعت
اجرا

سهولت اجرا و
مناسب
برای محیط
دریاچه

زیبایی
طرح

هزینه
نگهداری
پایین

تاثیر پایه
ها بر
هیدرولیک
جریان

بومی بودن
تکنولوژی و
تجربه های
قبلی
در اجرا

مجموع
امتیاز

امتیاز آیتم
2۵

1۵

1۵

1۰

1۵

۵

1۵

1۰۰

نوع پل
کابلی

1۵

1۵

1۵

1۰

8

۵

8

۷۶

قوسی

2۰

1۰

۵

۷

12

4

1۰

۶۵

عرشه – پایه

2۵

۵

8

3

1۵

2

1۵

۷3

ارائه سناریوهای بهبود به ترتیب اولویت و بر مبنای مالحظات هیدرولیکی ،الزامات سازه ای ،زیست محیطی و
اجتماعی-اقتصادی

از نظر عملکرد فاکتور آبگذری و در جهت بهبود پارامترهای مرتبط با گردش جریان در تراز اکولوژیکی سطح
آب دریاچه ،سناریوهای اصالحی در شانه غربی جاده میانگذر و به ترتیب الویت به صورت زیر میباشند:
سناریو اول -بازشدگی به طول  3۰۰۰متر از محل بازشدگی فعلی
سناریو دوم -دو بازشدگی ،اولی به طول  ۵۰۰متر به فاصله یک و نیم کیلومتر از بازشدگی فعلی و دومی به
طول  1۰۰۰متر به فاصله  3کیلومتر از محل بازشدگی فعلی
سناریو سوم -دو بازشدگی به طول  ۵۰۰متر به فواصل دو و نیم و  ۵کیلومتر از محل بازشدگی فعلی
سناریو چهارم -بازشدگی به طول  1۰۰۰متر به فاصله  3کیلومتر از محل بازشدگی فعلی
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ارائه سناریوهای بهبود به ترتیب اولویت و بر مبنای مالحظات هیدرولیکی ،الزامات سازه ای ،زیست محیطی و
اجتماعی-اقتصادی

با لحاظ نمودن کلیه عوامل مطرح شده در کنار فاکتور بهبود گردش جریان ،سناریوهای اصالحی به ترتیب الویت
به شرح ذیل پیشنهاد میگردند که سناریو اول ،به عنوان گزینه برتر توصیه میشود:
سناریو اول -دو بازشدگی به طول  ۵۰۰متر به فواصل دو و نیم و  ۵کیلومتر از محل بازشدگی فعلی
سناریو دوم -دو بازشدگی ،اولی به طول  ۵۰۰متر به فاصله یک و نیم کیلومتر از بازشدگی فعلی و دومی به طول
 1۰۰۰متر به فاصله  3کیلومتر از محل بازشدگی فعلی
سناریو سوم -بازشدگی به طول  1۰۰۰متر به فاصله  3کیلومتر از محل بازشدگی فعلی
سناریو چهارم -بازشدگی به طول  3۰۰۰متر از محل بازشدگی فعلی
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ب )3 -مطالعات مبتنی بر سامانه سنجش از راه دور دریاچه ارومیه

از اهداف اصلی :ارزیابی اثرگذاری عوامل آنتروپوژنیک بر بحران دریاچه ارومیه

جداسازی حوضهی آبریز دریاچه ارومیه

ارزیابی تغییرات دما با استفاده از  RSو GIS
بازهی زمانی از سال  1999تا سال  2۰۰2از تصاویر ماهوارهای لندست  ،۷از سال  2۰۰3تا  2۰12از تصاویر ماهوارهای لندست  ،۵از سال
 2۰13تا  2۰1۵میالدی از تصاویر ماهوارهای لندست 8
روش کار در نرم افزار  DN ،ENVIباندهای حرارتی به فایل  TIFمناسب تبدیل گرفته و در نرم افزار  ArcGISو با استفاده از shape file

دریاچه ارومیه ،پهنهی آبی جدا شده و دمای سطح آن بررسی می گردد

55

ارزیابی تغییرات دما
در بازهی زمانی مورد مطالعه ،میزان دمای آب در نیمه شمالی طی سالهای بیشتری ،از نیمه جنوبی میانگذر بیشتر بوده است
ولی در حالت میانگین گیری کلی ،دمای آبهای نیمه جنوبی در حدود  ۰/21درجهی سانتیگراد بیشتر از آبهای شمالی بوده است

ارزیابی شوره زائی با استفاده از آنالیز باند چند طیفی
بازهی زمانی از سال  1999تا سال  2۰۰2از تصاویر ماهوارهای لندست  ،۷از سال  2۰۰3تا  2۰12از تصاویر ماهوارهای
لندست  ،۵از سال  2۰13تا  2۰1۵میالدی از تصاویر ماهوارهای لندست 8

روش کار ()ISO cluster supervised classification

2015

2014

2013

ارزیابی غلظت رسوبات معلق

58

بررسی تغییرات پوشش گیاهی

نقشه پوشش گیاهی حوضهی آبریز دریاچه ارومیه در سالهای :الف)  200۵و ب) 201۵
زمینهای زراعتی و باغات
4165

3592

4641

4546

3879

3164

2590

4418

5015

4394

2014

3713

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

روند تغییرات پوشش گیاهی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بین  201۵ – 200۵برحسب کیلومترمربع

بررسی تغییرات مساحت آبی

تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه از سال  199۵تا سال 2016
4029.58

4015.02

4227.48

4275.91

4119.19

4411.86

4901.85

5166.09

2521.61
1342.81

1583.83

2151.92

2371.08

2851.33

2831.41

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

تغییرات مساحت دریاچه ارومیه از سال  199۵تا 2016

نمودار اختالف میانگین دمای دریاچه ارومیه بر حسب درجهی سانتیگراد 2005-1995
0.56
0.4

0.3

0.29

0.27
0.14

0.1
2015

2014

2013

-0.04
2011

2010
-0.18

2009

2007

2006

2003

2002

2001
-0.5

-0.67

2000

1999

-0.57

-1.06

اختالف میانگین دمای آبهای نیمه شمالی و نیمه جنوبی دریاچه

میانگین دمای سطح آب دریاچه ارومیه در فصل سرد (دی ماه) سال در بازهی زمانی 2015-2001
4.71

4.13

4.36
3.45

1.64

1.97
1.16

1.08

0.34

0.64

-0.11
-0.14
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2.29

-2.78

-3.02

میانگین دمای سطح آب دریاچه ارومیه در فصل گرم (تیر ماه) سال در بازه زمانی 2015-2001

29.68

27.79 28.06
25.23

28.19 27.49

24.5 24.76 25.17 23.99 25.01 25.28 24.95 23.97 23.92

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

همانطور که انتظار میرود ،نتایج نشان میدهند که با گذر زمان از مساحت دریاچه ارومیه کاسته شده و بر مساحت شورهزارهای اطراف آن
افزوده گشته است ،بطوریکه مساحت سطح شور اطراف دریاچه از  129کیلومترمربع در سال  1999به  24۷۰در سال  2۰1۶رسیده است.
افزایش سطح شورهزارها و توزیع بیش از حد نمک در محیط ،اثرات نامطلوب فراوانی در پی خواهد داشت .بنابراین الزم است با شناسایی
مناطق با پتانسیل شوری باال و برنامهریزیهای مناسب ،خطرات زیست محیطی ناشی از شورهزایی را کنترل و به حداقل رساند.
مساحت زیر کشت حوضهی آبریز دریاچه ارومیه از  3۷13کیلومترمربع در سال  2۰۰۵به  41۶۵در سال  2۰1۵افزایش یافته است.
بنابراین در حالیکه در سالهای اخیر و در محدوده مورد مطالعه ،کاهش نسبی بارش تجربه گردیده ولی پوشش گیاهی آن از نظر وضعیت
استفاده از منابع آبی و همچنین گسترش وسعت ،شرایط فزایندهای را طی نموده است .بنابراین با توجه به ارقام اشاره شده میتوان نتیجه
گرفت که در بخش کشاورزی و به منظور تأمین کسری میزان آب ناشی از تغییرات شرایط اقلیمی ،استفاده و برداشت بیرویه از آبهای
سطحی و زیرسطحی جهت فعالیتهای زراعی انجام گرفته است .این نتایج به صورت کمی و به طور قطعی اثبات مینمایند که مجموعه
عوامل آنتروپوژنیک ،مسبب اصلی بحران خشک شدن دریاچه میباشند.
در طول بازه زمانی مورد مطالعه ،دمای کل سطح آبی دریاچه چه در فصول گرم و چه در فصول سرد سال با افزایش نسبی همراه بوده
است .این مسئله میتواند بر افزایش نیاز آبی گیاهان و همچنین میزان تبخیر از سطح دریاچه تأثیر زیادی بگذارد .مطالعه میانگین دمای
آبهای شمالی و جنوبی میانگذر نشان میدهد که طی سالهای بیشتری دمای آبهای شمالی میانگذر بیشتر از آبهای جنوبی
میانگذر است ولی در حالت کلی میانگین دمای آبهای نیمه جنوبی در حدود دو دهم درجهی سانتیگراد بیشتر از آبهای نیمه شمالی
است .این نتایج برخالف آن دسته مطالعاتی است که با بیشتر نشان دادن نسبی دمای یک نیمه از دریاچه ،آن را به عنوان یکی از نتایج
مهم اثرگذاری میانگذر بر وضعیت توده آب دریاچه ،مطرح نمودهاند .در حالیکه نتایج این مطالعه ،مبین این است که میانگذر تأثیر معنی-
داری بر روی تغییرات الگوی دمای نیمه شمالی و جنوبی دریاچه نداشته است.

”ب )7-گزارش "ارزیابی اثرات زیستمحیطی -اقتصادی -اجتماعی

 • 1ماتریس پاستاکیا (نرم افزار )RIAM

 • 2روی هم اندازی نقشه ها

 • 3ماتریس ایرانی

• رهیافت ارزیابی توسعه پایدار به روش فرآیندنگر
4
()POBS

ماتریس پاستاکیا نرم افزار ))RIAM

❖ ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه با استفاده از ماتریس پاستاکیا
❖ کمی سازی شاخصها با استفاده از نرم افزار RIAM
❖ فازهای ساخت و بهره برداری
❖ شاخصهای اکولوژیک ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی و عملکردی

آنالیز پروژه با RIAM

بیشترین آثار مثبت اجتماعی مورد نظر در زمان ساخت اتفاق می افتد .با
شروع عملیات عمرانی در صورت رعایت موارد ارائه شده ،بین نهادهای
سیاستی موجود و سمن ها و مردم و جوامع محلی حس "امید به بهبود"

شرایط دریاچه ارومیه ایجاد خواهد شد .باید دقت نمود که احتمال موقت
بودن این شرایط وجود دارد و بعد از پایان عملیات و عادی شدن بازشدگی
"قابل برگشت" هستند.

روی هم اندازی نقشه ها

تولید نقشه اکوسیستمهای حساس جانوری شامل:
❖ مناطق با حساسیت باال شامل مصب رودخانه ها (محل بازگشایی تخم آرتمیا) ،جزایر
نیمه جنوبی (محل زندگی و زیستگاه پستانداران) ،تاالبهای آب شیرین حاشیه جنوبی

دریاچه.
❖ مناطق با حساسیت متوسط :بدنه آبی متصل کننده مناطق به یکدیگر
❖ مناطق با حساسیت کم :نیمه شمالی دریاچه
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نتیجه آنالیز پروژه با رویهم اندازی نقشه ها

❖ بررسی خروجی مدلهای سرعت بازشدگی در سرعت جریان در حاشیه نزدیک به میانگذر مووثر بووده و عمودتا سورعت
جریان در محل بازشو بیشترین افزایش و با زیاد شدن فاصله از سرعت کاسته خواهد شد.
❖ به دلیل قرار گرفتن مناطق حساس محیط زیست در بخش های حاشیه ای دریاچه (مصب رودخانه ها) احداث بازشو تاثیر

معناداری در شرایط اکولوژیکی مناطق مذکور ایجاد نخواهد کرد.
❖ بنابر نتایج حاصل از این روش ،گزینه های پیشنهادی (بازشو  1000و  ۵00متری ،بازشو  3000متری ،بازشو  1000متوری ،دو
بازشوی  ۵00متری) از نظر تاثیر بر شرایط اکولوژیکی ،اختالف معناداری با یکدیگر نخواهند داشت.

شاخصهای مورد بررسی در ماتریس ایرانی

•خاک برداری و اختالط
بستر

• آلودگی صوتی
ناشی از عملیات
عمرانی

•خاکریزی
•شمع کوبی
•حمل و نقل آبی

بستر دریاچه
ذخیره ژنتیکی
آرتمیا

محیط
اجتماعی

زیستگاههای
حساس

محیط فیزیکی

• استخدام

• دفع پساب

• تاثیر روی مناطق مسکونی
اطراف مسیر جایگزین

• دفع نخاله های ساختمانی

• هزینه های اجرای آبگذر

• آالینده های هیدروکربوری

نتیجه آنالیز پروژه با ماتریس ایرانی

در مدل ماتریس ایرانی مقایسه نتایج حاصل در ماتریس اجرا و
عدم اجرا نشان میدهد آثار مثبت اجرای پروژه (بخصوص در
بخش اجتماعی اقتصادی و فرهنگی) نسبت به حالت عدم
اجرای آن بیشتر است بنابراین اجرای طرح با انجام و اجرای

برنامههای مدیریتی ارائه شده قابل قبول میباشد.

روش فرآیندنگر ))POBS
Process-Oriented Based System

تیپ بندی
شاخص

تدوین
زیرشاخص

ارزیابی
شاخص

شناخت نقاط
ضعف

ارائه راهکار

تیپ بندی شاخصها
معرفهای
مشخصکننده
وضعیت اجتماعی
و سیستمهای
موجود

محرکهای
اجتماعی-
اقتصادی
(نیروهای
محرک)،

بارهای وارد بر
محیط طبیعی
(فشارها)،

معرفهای نشان-
دهنده وضعیت
اکولوژی
(وضعیت)،

روش فرآیندنگر ))POBS

ایجاد زیستگاه مناسب آرتمیا (کنترل شوری)
عدم ایجاد اختالل در زیستگاههای موجود

اکولوژی

هزینه احداث آبگذر

❖ا

هزینه های ناشی از بستن میانگذر برای احداث آبگذر

اقتصاد

گردش مالی آبادی های حاشیه جاده ارومیه تبریز پس از بستن میانگذر
ایجاد اتحاد ملی و آشتی فرهنگی

اجتماعی فرهنگی

استفاده از نیروهای بومی در مراحل ساخت
بستر سازی برای مشارکت فرهنگی مردم
اطالع رسانی به ارگانهای ذیربط
وجود ساز و کار اطالع رسانی به جوامع محلی در راستای اقدامات برنامه ریزی شده

ارزیابی منظم پایداری طرح
وجود و ارتباط با سازمانهای مردم نهاد

چارچوبهای الزم برای
نهادها

بررسی سنجش پایداری

اصالح اکوسیستم تاالبهای آب شیرین اقماری

اکولوژی

بخش

ایجاد زیستگاه مناسب آرتمیا (کنترل شوری)
ایجاد اختالل در زیستگاههای موجود
اصالح اکوسیستم تاالبهای آب شیرین اقماری

بررسی سنجش پایداری اصالح میانگذر

چارچوبهای الزم برای نهادها

اجتماعی فرهنگی

اقتصاد

هزینه ایجاد آبگذر
هزینه های ناشی از بستن میانگذر برای احداث آبگذر
گردش مالی آبادی های حاشیه جاده ارومیه-تبریز پس از بستن
میانگذر
ایجاد اتحاد ملی و آشتی فرهنگی
استفاده از نیروهای بومی در مراحل ساخت
بستر سازی برای مشارکت فرهنگی مردم
اطالع رسانی به ارگانهای ذیربط
وجود ساز و کار اطالع رسانی به جوامع محلی در راستای اقدامات
برنامه ریزی شده
ارزیابی منظم پایداری طرح
وجود و ارتباط با سازمانهای مردم نهاد

رده بندی

بی
تاثیر
موقعیت حساس ،پایداری در حال از بین رفتن ،اقدامات اصالحی ضروری

راهنمای طبقه بندی
در روش POBS

زیر بخش

رده

میانگین

وضعیت

نتیجه آنالیز پروژه با مدل فرآیند نگر
ارزیابی

پایداری

وضعیت

پایداری طرح اصالح میانگذر در مقیاس
منطقهای

پایدار

تمام بخشها در محدوده سبز نمودار

عمدتا مثبت

پایداری نسبی

حداقل در دو بخش در سبز و یک بخش در
محدودهی زرد  ،ولی هیچ یک از بخشها
به محدودهی قرمز نمودار کشیده نمیشود.

موقعیت حساس ،پایداری در حال از بین
رفتن ،اقدامات اصالحی ضروری

پایداری اندک

یک بخش در قرمز یا بخشهای واقع در
زرد بیش از بخشهای واقع در محدودهی
سبز

اقدامات کوتاه تا میان مدت در بخشهای
مربوط ضروری است

فاقد پایداری

هیچ بخشی در وضعیت سبز قرار ندارد و
یا چندین بخش در وضعیت قرمز قرار
دارند

نتیجه گیری نهایی و جمع بندی

در نهایت ،متذکر می شود که با در نظر گرفتن وسعت کنونی بستر خشک دریاچه ،جهت
عملیاتی نمودن سناریوهای اصالح و بهسازی ،از لحاظ اجرائی ،اکنون زمان مناسبی می نماید.
ولی از منظر ارزیابی اجتماعی -اقتصادی و همچنین با توجه به وضعیت کنونی حجم توده آبی

دریاچه و دورنمای نهچندان معین برای میزان افزایش تراز آب آن در آینده ،زمان اجرای طرح،
تصمیمی مدیریتی است که پیشنهاد میشود با توجه به برنامههای ستاد احیا و شرایط اجتماعی
موجود و همچنین با در نظر گرفتن دقیق دستاوردهای اجرای طرح ،اتخاذ گردد.

• پایش وضعیت اکوسیستم دریاچه توسط تحلیل دادههای کیفیت آب حاصل از طریق نصب ایستگاه
پایش آنالین
• مطالعات ارزشافزائی اجرای طرحهای اصالح و بهسازی با استفاده از معیارهای ریسکهای سرمایه-
گذاری در مرحله بهرهبردای با در نظر گرفتن الزامات توسعه پایدار و بهرهوری ژئوتوریسم
• پایش بلندمدت میدانی پارامترهای کمی و کیفی دریاچه و پیکرههای آبی سطحی و زیر سطحی وابسته
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