
:عنوان پروژه

ارزیابی عوامل انسان ساخت بر روی بحران دریاچه ارومیه با محوریت اثرات میانگذر
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دانشگاه تبریز–دکتر جواد پارسا و دکتر علیرضا مجتهدی 
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مسئله و ضرورت انجام مطالعهبیان 



زیستمحیطوایمنیبهداشت،

HEALTH(بهداشت    )

SAFETY(ایمنی  )

ENVIRONMENT(محیط زیست)

ت این است که ضمانت حفظ موضوعات در هم تنیده ایمنی، بهداشت و محیط زیس،HSEهدف از طرح 
.در پروژه های مختلف تحت کنترل در آورده شوند



E(زیستمحیط)

آبخاک،هوا،مواردشاملعمرانیمختلفهایپروژهدرزیستمحیط
.باشدمیمتفاوتآالیندهنوعآالیندگیمنبعنوعبهبسته

نگهدارندهمنبعازنشستباگازوئیلنظیرنفتیموادانتشار:آبوخاکآلودگی
نگهداریوتعمیرنیازمندآالتماشیناگزوزازنسوختههیدروکربنگازهایانتشار:هواآلودگی
شهریمناطقدرعمرانیمختلفهایفعالیتوحفاریها:صوتیآلودگی

زیستمحیطوایمنیبهداشت،



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)

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.



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)

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



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)

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



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)





(عمرانیپروژهنمونهدرمحیطیزیستمنفیاثراتارزیابی)



:میانگذرپروژهمحیطیزیستپیامدهایوآثار

حاصله،نتایجبندیجمعواثراتارزیابیهایماتریستشکیلباوگوناگونمطالعاتقالبدرتاکنون،82سالاز

منحصراس،حسبسیارزیستمحیطبرزیانباریپیامدهایوآثارمیانگذر،اجرایکهاستگردیدهاثباتنکتهاین

.استگذاشتهبرجامنطقهارزشباوفردبه

هدیدگامنظرازاما.نمایندمیاعالممردودمحیطیزیستارزیابینظرازرامیانگذرجادهپروژهمطالعات،این

وصالحیاهایگزینهکهاستشدهپیشنهادموکداًپروژه،ایناستانیوملیاهمیتدلیلبهواقتصادی-اجتماعی

رحطمشاورمهندسیشرکتنظیرامر،مشاورینتاکیدرغمعلی.شوندرعایتودرآمدهاجرابهبهسازیطرحهای

ویسازاصالحیاقدامهیچمتاسفانهنمود،تهیهشهرسازیوراهوزارتبراینیزراگزارشهاییکهنواندیشان

.نگرفتصورتمحترموزارتآنوقتمسئولین

4/۵9

مسئله و ضرورت انجام مطالعهبیان 



هایبخشازمطالعاتاین.استگرفتهانجامکشورزیستمحیطسازماننظرزیرحاضرمطالعاتراستا،ایندر

تماعی،اجالزاماتاساسبراصالحیگزینهترینمناسبارائهومیانگذراصالحسناریوهایارزیابیهدفبااصلی

.گرددمیتشکیلایسازهومحیطیزیستاقتصادی،

4/۵9

شرح مطالعات
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تهدیداتوخشکیعلل-ارومیهدریاچهاحیایضرورت

املیعوترینمهمکهاستالزمدریاچهاحیافرآینددرکهاستبدیهی

افزایشهمچنینودریاچهبهکافیآبجریانورودعدمبهمنجرکه

این.دادقرارنظرمددقتبهرااستگردیدهآنسطحازتبخیرمیزان

،حوضهپذیرتجدیدمنابعازمجازحدازبیشبرداشتشاملعوامل

ستمراراواقلیمیتغییراتوحوضهدرکشاورزیبخشنامتوازنتوسعه

گذرمیاناحداثعامل.گردندمیاخیرسالهایدرنسبیهایخشکسالی

.استداشتهنقشعواملایناثرتشدیددرنیز

بیان مسئله
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تهدیداتوخشکیعلل-ارومیهدریاچهاحیایضرورت
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تهدیداتوخشکیعلل-ارومیهدریاچهاحیایضرورت





(1346-1391)به روش پویایی سیستم ها شبیه سازی بیالن هیدرولوژیکی دریاچه✓

جریان سطحی اندازه گیری شده-1
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VENSIMشبیه سازی بیالن دریاچه در نرم افزار 

دریاچهبیالنسازیمدل

26





نکات الزم توجه در مرور ماتریس های ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در کارهای پیشین  

یطمحفاکتورهایبرزیادوزیادخیلیمخربآمدهایپیدارایمیانگذرازبرداریبهره-
.استزیست

عدادتومناسبمحلیافتنبرایهیدرولیکیمحاسبات:پیشنهادیبهسازیطرحهای-
ازریجلوگینتیجهدرودریاچهآبدرستوطبیعیگردشمنظوربهآبگذرینیازمورد

ازدیگربعضیدرطبیعیغیرگذاریرسوبوساحلینقاطبعضیحدازبیشفرسایش
ساحلنقاط

:گروه فیزیکی از فاکتورهای محیط زیستی



فهرست فعالیت های پروژه

فاکتورهای زیست محیطی

ماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برداری 

8/۵9



30

یارزیابنتایجنمودنملحوظ
طرحارزیابیماتریس

”اصالحیراهکارهای ائه اثرات جاده میانگذر دریاچه ارومیه و اربررسی “هدف گذاری پروژه 

شرایط)ماتریسپنجمحالت
:(فعلی

واصالحیهایگزینهبهمشروط
بهسازیهایطرح

:ماتریسدومحالت
اثراتفاقد)تاییدموردطرح

(زیادخیلیوزیادتخریبی



ماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برداری

ازیسیستم استنتاج ف
ر فاکتو
وزنی 

باال

شبیه سازی 
بیالن 

هیدرولوژیکی 
به روش دریاچه

تم پویایی سیس

11/۵9



اریماتریس ارزیابی آثار و پیامدهای میانگذر در مرحله بهره برد

چرخش هیدرولیکی

مدل هیدرودینامیک جریان

رسوب گذاری آواری

ترسیب نمک

تبخیر

دیدگاه های 
نرم افزاری 

مورد استفاده

MIKE DHIمدل ریاضی 

VENSIMمدل سازی بیالن 

RS  وGIS
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مطالعات لیمونولوژی
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نام نمونه
[Ca 2+] بر

ppmحسب 
[k +] بر
ppmحسب 

[Na +] بر
ppmحسب 

[Mg2+] بر
ppmحسب 

A31200775080000605.5

A51170791684000660.5

A161120725081700640.5

A201254757583200624.8

روندزیرزمینیآبماندگاریزمانمدتوهوازدگیمعرضدررسوباتسنگها،لیتولوژیازمتاثروارده،آبهایهیدروشیمی
.باشدمیحوضهسنگهای

19/۵9



شدهتهیههایمغزهشناسیرسوب-شناختیدریاچهمطالعات
کشورمعدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمان

دریاچهازگیریمغزه

سوابق مطالعات پایه

2۰/۵9



شدهتهیههایمغزهشناسیرسوب-شناختیدریاچهمطالعات
کشورمعدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمان

36

سوابق مطالعات پایه

21/۵9



آبخوانهاازتخلیهمیزانارزیابی

2۰/۵9

قطعیتعدمبهتوجهبا
باقبلی،مطالعاتدرموجود

ومیدانیاطالعاتگردآوری
چاههایشرایطارزیابی

منطقه،درموجودگوناگون
الگویدرموثرآبخوانهای

تردقیقمطالعهموردجریان،
.اندگرفتهقرار
تاثیرعدممهم،نکته

رویبرمربوطهجریانهای
ورودیجریانسرعتگرادیان

هدریاچآبیپیکرهمرزهایدر
نکهایضمنبنابراین.باشدمی

جهتجریانورودیمیزان
کیهیدرولیبیالنمدلتدقیق

است،شدهگرفتهنظردر
مرزازورودیجریانسرعت
مدلسازیدرآبیپیکره

رتاثیجریان،الگویریاضی
.گذاردنمیمعناداری

ریز نقشه هیدروژئولوژی محدوده مطالعاتی و آبخوان دشت تب
چاههای بهره برداری و پیزومترهاموقعیت 

1393تعیین جهت جریان آب زیرزمینی در فروردین 

تعیین تیپ و رخساره های هیدروشیمی نمونه های بریز نقشه موقعیت چاههای اکتشافی آبخوان دشت ت
زیرزمینی آبخوان دشت تبریز در دیاگرام چادهاآب 



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

22/۵9



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

FIS

MIKE

VENSIM

RS, GIS

بهبود توسط ملحقات  
جانبی شانه خاکریزی

پانلهای حائل صوت 

تدقیق توسط روش 
ی  تلفیقی سلسله مراتب

ماتریس و منطق فازی

23/۵9



40

ملحوظ در 
الزامات معماری و  

سازه ای

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



مدل جریان
جهت ارائه سناریوهای بهبوددر جریان مدل وضعیت نتایج ارزیابی 

2۶/۵9

جریانگردشبهبودسناریوهایارائهجهتدرجریانوضعیتمدلنتایجارزیابی

وبعادابابازشوهاتعبیهصورتبهاصالحیسناریوهایومیانگذروجودعدممیانگذر،وجودحالتسهدرجریانالگوی
طوفانیرایطشنوعدوگرفتننظردرباواکولوژیکوپرآبیآبی،کمترازسهبرایوگردیدمدلسازیممکن،موقعیتهای

.گرفتقراربررسیموردغالب

میانگذروجودعدممیانگذرفعلیحالتمتری3۰۰۰اضافیبازشوبا



میان گذرپیش از  میان گذرپس از احداث 

مدل جریان
جهت ارائه سناریوهای بهبوددر جریان مدل وضعیت نتایج ارزیابی 

2۶/۵9



بدون میانگذر

متری1000با بازشو اضافی متری3000با بازشو اضافی 

جریانمدل وضعیت ارزیابی نتایج 
جهت ارائه سناریوهای بهبوددر 

متری۵00با بازشو اضافی 

2۷/۵9



جریانمدل وضعیت ارزیابی نتایج 
جهت ارائه سناریوهای بهبوددر 

متری3000موقعیت بازشدگی اضافی 

28/۵9



ارزیابی گردش آب سالیانه دریاچه  
ردیابی مسیر ذرات رهاسازی شده

29/۵9

3000اضافی بازشدگی
متری

دو بازشدگی اضافی 
متری500

پیش از احداث میان گذر میان گذرپس از احداث 



استشدهدادهتشخیصبادوزشآن،درآبگردشودریاچهدرجریانایجادعاملتریناصلی.
گردیدشناساییآبیپهنهایندرغالبجریاندستهدوآنبامتناسبوغالبباددستهدو.
هسدربازشواجرای)اصالحیسناریوهایومیانگذراحداثازپسمیانگذر،احداثازپیشحالتسهدرجریانالگوی

غالبانیطوفشرایطنوعدوگرفتننظردرباواکولوژیکوپرآبیآبی،کمترازسهبرایو(شدهگرفتهنظردراندازه
.گردیدمدلسازی

درریاچهددرآبگردشبرتاثیریمیانگذرنبودوبودلذاواستخشکجنوبیناحیهازاعظمیبخشکم آبیحالتدر
.نداردحالتاین

بخشدوردجریانالگویتغییربهمنجرمیانگذراست،آبداراینیزجنوبیناحیهکهپرآبیواکولوژیکترازحالتدر
.استزدهبرهمطوفانیمواقعدرویژهبهرادریاچهدرآبچرخشالگویوشدهجنوبیوشمالی

استآنشمالینواحیازبیشتردریاچهجنوبینواحیدرمیانگذراحداثاثردرسرعتتغییرات.
می یابدکاهشنیزجریانسرعتمقادیررویبرآناثرمیانگذر،ازشدندوربا.
(شدنشکخبحرانحل)دریاچهآبترازتغییراتبرمستقیمتاثیرتنهاییبهجدید،بازشوهایایجادومیانگذراصالح

.نمودخواهندعملدریاچهبحرانکاهشجهتدروداشتهمثبتتاثیردریاچهاکوسیستمبربلکهداشت؛نخواهد
مقادیر گردد،مینزدیکتر(خاکریزشرق)فعلیبازشدگیسمتبهجدیدبازشدگیقرارگیریموقعیتهرچهکلیطوربه

.می شودرنزدیکتمیانگذراحداثازپیشوضعیتبهجریانوضعیتنتیجهدرویافتهکاهشاثراتارزیابیشاخصهای
اینمیایی،ژئوهیدروشیمطالعاتبراساسواستشدهآندستخوشاخیردههدودردریاچهبسترکهتغییراتیبهتوجهبا

انگذرمیدراصالحیطرحهراجرایبادریاچهدرطبیعیشرایطبهبازگشتکهگیردقرارویژهتوجهموردبایدنکته
.بودخواهدتوجهیقابلزمانگذرمستلزم

دریاچهمدلسازی هیدرودینامیک پیکره آبینتایج 

3۰/۵9



محیطیستزیفاکتورهایبربسیاریمنفیاثراتبهمنتجکهمیانگذربرداریبهرهمرحلهارزیابیدرفعالیتمهمترین
بهآنعملکرد،”میانگذرکاملحذف“گزینهبودنمنتفیبهتوجهباکهاست”پلازبرداریبهره“گزینهباشد،می

گزینهربافزوناصالحیهایگزینهداشتنملحوظمسئلهپیشنهادی،طرحدربنابراین.بودخواهدمطرحبالقوهصورت
.باشدمیضروریهیدرولیکیگردشبهبود

استفادهدرراهداریفرآیندنمودنملزمجهتزیستیمحیطمدیریتسیستمقوانینوضعبهمنوطاصالحیهایگزینه
رایطشدرپاشینمکدریخضدتالیسبیولوژیکیموادازاستفادهنظیر)زیستمحیطدوستدارهایتکنولوژیاز

هوا،یتکیفبهبودهمچنینومنطقهمحیطیزیستسالمتبراثرگذارخطرناکمواردنقلوحملممنوعیت،(یخبندان
.دگردنمیجاده،هایشانهدرصوتیحائلپانلهاینظیرجانبیملحقاتنصبتوسطبیولوژیکی،محیطوصدا

تساخانسانمناظرنظیرمسائلیبهبوددرایسازهومعماریالزاماترعایتقطعینمودنملحوظدیگر،مهمگزینه
وهااهتفرجگبهموسومهایگزینهبرمشتمل)فرهنگیمحیطفاکتورهایارتقاجهتدرآبگذری،پلاجرایبهمربوط

.باشدمی(اکوتوریسم

ودنتایج در جهت ارائه سناریوهای بهبارزیابی 

3۰/۵9



(کیلومترواحد طول یک )عرشه -شمعبرآورد اجرای پل آبگذری با سیستم 

سانتیمتر3فوالدیغالف،(متر۷۰متوسططول)سانتیمتر8۰قطربهشمععدد1۵•
(فلزیقالبهای)ستونسروستونسهکیسونهرکیسون،21•
بتنیدالفوالدی،شکلUمقطعشاملمرکبتیر•
میخگلازاستفادهبامصالحبرشیاتصال•
سبکفوالدیکارهای•
کارگاهتجهیزنقل،وحمل•
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(متر9: متر، عرض38۰حدود : طول)4پل کابلی انتقال نفت کارون 
مدیریت منابع آب و نیروی ایرانشرکت : اصلیکارفرمای 

ماشین سازی اراک: پیمانکار کل پل
ایرانشرکت استرونگ هلد : تخصصیپیمانکار 

(پل ترکه ای)پل کابلی 

4۰/۵9



(متر1000واحد طول )برآورد اجرای پل آبگذری سیستم کابلی 

41/۵9



معیارهای مقایسه
هزینه 

اجرا
سرعت 

اجرا

سهولت اجرا و 
مناسب

برای محیط 
دریاچه

زیبایی
طرح

هزینه 
نگهداری 

پایین 

ه تاثیر پای
ها بر 

هیدرولیک
جریان

بومی بودن 
تکنولوژی و
تجربه های  

قبلی
در اجرا

مجموع 
امتیاز

امتیاز آیتم

نوع پل
2۵1۵1۵1۰1۵۵1۵1۰۰

1۵1۵1۵1۰8۵8۷۶کابلی

2۰1۰۵۷1241۰۶۵قوسی

2۵۵831۵21۵۷3پایه –عرشه 



ومحیطیزیستای،سازهالزاماتهیدرولیکی،مالحظاتمبنایبرواولویتترتیببهبهبودسناریوهایارائه
اقتصادی-اجتماعی

سطحیاکولوژیکترازدرجریانگردشبامرتبطپارامترهایبهبودجهتدروآبگذریفاکتورعملکردنظراز
:ندباشمیزیرصورتبهالویتترتیببهومیانگذرجادهغربیشانهدراصالحیسناریوهایدریاچه،آب

فعلیبازشدگیمحلازمتر3۰۰۰طولبهبازشدگی-اولسناریو
هبدومیوفعلیبازشدگیازکیلومترنیمویکفاصلهبهمتر۵۰۰طولبهاولیبازشدگی،دو-دومسناریو

فعلیبازشدگیمحلازکیلومتر3فاصلهبهمتر1۰۰۰طول
فعلیبازشدگیمحلازکیلومتر۵ونیمودوفواصلبهمتر۵۰۰طولبهبازشدگیدو-سومسناریو
فعلیبازشدگیمحلازکیلومتر3فاصلهبهمتر1۰۰۰طولبهبازشدگی-چهارمسناریو

44/۵9



ومحیطیزیستای،سازهالزاماتهیدرولیکی،مالحظاتمبنایبرواولویتترتیببهبهبودسناریوهایارائه
اقتصادی-اجتماعی

الویتیبترتبهاصالحیسناریوهایجریان،گردشبهبودفاکتورکناردرشدهمطرحعواملکلیهنمودنلحاظبا
:شودمیتوصیهبرترگزینهعنوانبهاول،سناریوکهگردندمیپیشنهادذیلشرحبه

فعلیبازشدگیمحلازکیلومتر۵ونیمودوفواصلبهمتر۵۰۰طولبهبازشدگیدو-اولسناریو
طولبهدومیوفعلیبازشدگیازکیلومترنیمویکفاصلهبهمتر۵۰۰طولبهاولیبازشدگی،دو-دومسناریو
فعلیبازشدگیمحلازکیلومتر3فاصلهبهمتر1۰۰۰
فعلیبازشدگیمحلازکیلومتر3فاصلهبهمتر1۰۰۰طولبهبازشدگی-سومسناریو
فعلیبازشدگیمحلازمتر3۰۰۰طولبهبازشدگی-چهارمسناریو
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ارومیهدریاچهدورراهازسنجشسامانهبرمبتنیمطالعات(3-ب

ارومیهدریاچهآبریزحوضه یجداسازی

ارومیهدریاچهبحرانبرآنتروپوژنیکعواملاثرگذاریارزیابی:اصلیاهدافاز
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GISو RSاز با استفاده ارزیابی تغییرات دما

سالاز،۵لندستماهواره ایتصاویراز2۰12تا2۰۰3سالاز،۷لندستماهواره ایتصاویراز2۰۰2سالتا1999سالاززمانیبازه ی
8لندستماهواره ایتصاویرازمیالدی2۰1۵تا2۰13

shapeازاستفادهباوArcGISافزارنرمدروگرفتهتبدیلمناسبTIFفایلبهحرارتیباندهایENVI،DNافزارنرمدرکارروش file

گرددمیبررسیآنسطحدمایوشدهجداآبیپهنه یارومیه،دریاچه



ارزیابی تغییرات دما

تاسبودهبیشترمیان گذرجنوبینیمهازبیشتری،سالهایطیشمالینیمهدرآبدمایمیزانمطالعه،موردزمانیبازه یدر

استبودهشمالیآب هایازبیشترسانتیگراددرجه ی۰/21حدوددرجنوبینیمهآب هایدمایکلی،گیریمیانگینحالتدرولی



طیفیچندباندآنالیزازاستفادهبازائیشورهارزیابی

2013 2014 2015

از تصاویر ماهواره ای  2۰12تا 2۰۰3، از سال ۷از تصاویر ماهواره ای لندست 2۰۰2تا سال 1999از سال زمانی بازه ی 

8میالدی از تصاویر ماهواره ای لندست 2۰1۵تا 2۰13، از سال ۵لندست 

(ISO cluster supervised classification)روش کار
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ارزیابی غلظت رسوبات معلق



گیاهیتغییرات پوشش بررسی 

201۵(بو200۵(الف:سال هایدرارومیهدریاچهآبریزحوضه یگیاهیپوششنقشه
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آبیمساحت تغییرات بررسی 

2016سالتا199۵سالازارومیهدریاچهساحلیخطوطتغییرات

2016تا199۵سالازارومیهدریاچهمساحتتغییرات
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0.56

-0.57
-0.5

-1.06

0.14
0.27

0.1

0.3

-0.18

-0.04

-0.67

0.29
0.4

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

2005-1995نمودار اختالف میانگین دمای دریاچه ارومیه بر حسب درجه ی سانتیگراد 

دریاچهجنوبینیمهوشمالینیمهآب هایدمایمیانگیناختالف



3.45

4.36

0.64

1.97

0.34

1.16

-3.02

-2.29

-0.14

4.71

1.08
1.64

-0.11

-2.78

4.13

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

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

24.5 24.76 25.17 23.99 25.01 25.28 24.95 23.97 23.92

28.19 27.49
25.23

27.79 28.06
29.68

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

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



آنافاطرشوره زارهایمساحتبروشدهکاستهارومیهدریاچهمساحتاززمانگذرباکهمی دهندنشاننتایجمی رود،انتظارکههمانطور
.استرسیده2۰1۶سالدر24۷۰به1999سالدرکیلومترمربع129ازدریاچهاطرافشورسطحمساحتبطوریکهاست،گشتهافزوده

ناساییشبااستالزمبنابراین.داشتخواهدپیدرفراوانینامطلوباثراتمحیط،درنمکحدازبیشتوزیعوشوره زار هاسطحافزایش
.درسانحداقلبهوکنترلرازاییشورهازناشیمحیطیزیستخطراتمناسب،برنامه ریزی هایوباالشوریپتانسیلبامناطق

.استیافتهافزایش2۰1۵سالدر41۶۵به2۰۰۵سالدرکیلومترمربع3۷13ازارومیهدریاچهآبریزحوضه یکشتزیرمساحت
وضعیترنظازآنگیاهیپوششولیگردیدهتجربهبارشنسبیکاهشمطالعه،موردمحدودهدرواخیرسال هایدرحالی کهدربنابراین
نتیجهی توانمشدهاشارهارقامبهتوجهبابنابراین.استنمودهطیرافزاینده ایشرایطوسعت،گسترشهمچنینوآبیمنابعازاستفاده

آب هایازویهبی ربرداشتواستفادهاقلیمی،شرایطتغییراتازناشیآبمیزانکسریتأمینمنظوربهوکشاورزیبخشدرکهگرفت
مجموعههکنمایندمیاثباتقطعیطوربهوکمیصورتبهنتایجاین.استگرفتهانجامزراعیفعالیت هایجهتزیرسطحیوسطحی
.می باشنددریاچهشدنخشکبحراناصلیمسببآنتروپوژنیک،عوامل

دهبوهمراهنسبیافزایشباسالسردفصولدرچهوگرمفصولدرچهدریاچهآبیسطحکلدمایمطالعه،موردزمانیبازهطولدر
دمایمیانگینمطالعه.بگذاردزیادیتأثیردریاچهسطحازتبخیرمیزانهمچنینوگیاهانآبینیازافزایشبرمی تواندمسئلهاین.است

جنوبیآب هایازبیشترمیان گذرشمالیآب هایدمایبیشتریسال هایطیکهمی دهدنشانمیان گذرجنوبیوشمالیآب های
مالیشنیمهآب هایازبیشترسانتی گراددرجه یدهمدوحدوددرجنوبینیمهآب هایدمایمیانگینکلیحالتدرولیاستمیان گذر

نتایجازکییعنوانبهراآندریاچه،ازنیمهیکدماینسبیدادننشانبیشترباکهاستمطالعاتیدستهآنبرخالفنتایجاین.است
-معنیتأثیرمیانگذرکهاستاینمبینمطالعه،ینانتایجحالی کهدر.نموده اندمطرحدریاچه،آبتودهوضعیتبرمیانگذراثرگذاریمهم

.استنداشتهدریاچهجنوبیوشمالینیمهدمایالگویتغییراترویبرداری



اجتماعی-اقتصادی-ارزیابی اثرات زیست محیطی"گزارش ( 7-ب ”

(RIAMنرم افزار )ماتریس پاستاکیا • 1

روی هم اندازی نقشه ها• 2

ماتریس ایرانی• 3

دنگر رهیافت ارزیابی توسعه پایدار به روش فرآین•
(POBS)

4



((RIAMماتریس پاستاکیا نرم افزار 

ماتریس پاستاکیااز ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه با استفاده ❖

RIAMکمی سازی شاخصها با استفاده از نرم افزار ❖

فازهای ساخت و بهره برداری❖

شاخصهای اکولوژیک، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و عملکردی❖



RIAMپروژه با آنالیز 

با.دافتمیاتفاقساختزماندرنظرمورداجتماعیمثبتآثاربیشترین

نهادهایبین،شدهارائهمواردرعایتصورتدرعمرانیعملیاتشروع

"بهبودبهامید"حسمحلیجوامعومردموهاسمنوموجودسیاستی

موقتاحتمالکهنموددقتباید.شدخواهدایجادارومیهدریاچهشرایط

یبازشدگشدنعادیوعملیاتپایانازبعدوداردوجودشرایطاینبودن

.هستند"برگشتقابل"



روی هم اندازی نقشه ها

:شاملجانوریحساساکوسیستمهاینقشهتولید

ایرجز،(آرتمیاتخمبازگشاییمحل)هارودخانهمصبشاملباالحساسیتبامناطق❖

جنوبیهحاشیشیرینآبتاالبهای،(پستاندارانزیستگاهوزندگیمحل)جنوبینیمه

.دریاچه

یکدیگربهمناطقکنندهمتصلآبیبدنه:متوسطحساسیتبامناطق❖

دریاچهشمالینیمه:کمحساسیتبامناطق❖
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ه هانتیجه آنالیز پروژه با رویهم اندازی نقش

خروجی مدلهای سرعت بازشدگی در سرعت جریان در حاشیه نزدیک به میانگذر مووثر بووده و عمودتا سورعت    بررسی ❖

.  کاسته خواهد شدسرعت و با زیاد شدن فاصله از بیشترین افزایش جریان در محل بازشو 

اثیر احداث بازشو ت( مصب رودخانه ها)های حاشیه ای دریاچه به دلیل قرار گرفتن مناطق حساس محیط زیست در بخش ❖

.مذکور ایجاد نخواهد کردشرایط اکولوژیکی مناطق معناداری در 

، دو متوری 1000متری، بازشو 3000متری، بازشو ۵00و 1000بازشو )پیشنهادی گزینه های نتایج حاصل از این روش، بنابر❖

.  معناداری با یکدیگر نخواهند داشتاز نظر تاثیر بر شرایط اکولوژیکی، اختالف ( متری۵00بازشوی 



شاخصهای مورد بررسی در ماتریس ایرانی

استخدام•

ی  تاثیر روی مناطق مسکون•
اطراف مسیر جایگزین

هزینه های اجرای آبگذر•

دفع پساب•

دفع نخاله های ساختمانی•

آالینده های هیدروکربوری•

خاک برداری و اختالط •
بستر

خاکریزی•

شمع کوبی•

حمل و نقل آبی•

آلودگی صوتی •
ناشی از عملیات  

عمرانی

زیستگاههای  
حساس

بستر دریاچه

ی  ذخیره ژنتیک
آرتمیا

محیط  
اجتماعی

یمحیط فیزیک



نتیجه آنالیز پروژه با ماتریس ایرانی

ورااجماتریسدرحاصلنتایجمقایسهایرانیماتریسمدلدر

دربخصوص)پروژهاجرایمثبتآثاردهدمینشاناجراعدم

عدمحالتبهنسبت(فرهنگیواقتصادیاجتماعیبخش

اجرایوانجامباطرحاجرایبنابرایناستبیشترآناجرای

.باشدمیقبولقابلشدهارائهمدیریتیهایبرنامه



((POBSروش فرآیندنگر 
Process-Oriented Based System

تیپ بندی شاخصها

-های نشانمعرف

دهنده وضعیت 
اکولوژی 

،(وضعیت)

بارهای وارد بر 
محیط طبیعی 
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نتیجه آنالیز پروژه با مدل فرآیند نگر

وضعیتپایداریارزیابی

پایداری طرح اصالح میانگذر در مقیاس    
منطقه ای

تمام بخشها در محدوده سبز نمودارپایدار

پایداری نسبیعمدتا مثبت
حداقل در دو بخش در سبز و یک بخش در
محدوده ی زرد ، ولی هیچ یک از بخش ها 

.  دبه محدوده ی قرمز نمودار کشیده نمی شو

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

پایداری اندک
یک بخش در قرمز یا بخش های واقع در 

زرد بیش از بخش های واقع در محدوده ی  
سبز

اقدامات کوتاه تا میان مدت در بخش های  
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

هتجدریاچه،خشکبسترکنونیوسعتگرفتننظردرباکهشودمیمتذکرنهایت،در

.مایدنمیمناسبیزماناکنوناجرائی،لحاظازبهسازی،واصالحسناریوهاینمودنعملیاتی

آبیدهتوحجمکنونیوضعیتبهتوجهباهمچنینواقتصادی-اجتماعیارزیابیمنظرازولی

طرح،اجرایزمانآینده،درآنآبترازافزایشمیزانبرایمعینچنداننهدورنمایودریاچه

اجتماعیطشرایواحیاستادهایبرنامهبهتوجهباشودمیپیشنهادکهاستمدیریتیتصمیمی

.گردداتخاذطرح،اجرایدستاوردهایدقیقگرفتننظردرباهمچنینوموجود
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