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دریاچهنجاتملیکارگروهماهاردیبهشت9جلسهدرمذکورمواردازراهکار14تعداد•

مورخ18171شمارهنامهطیرئیس جمهورمحترماولمعاونتوسطوگردیدهمصوبارومیه

اینطیدرمطالعاتیراهکار4کهاستگردیدهابالغکارگروهاعضایبه1393/02/28

.استشدهابالغمصوبه

شمارهابالغیهطیکارگروه1393/04/08مورخجلسهدردیگرمطالعاتیراهکار4•

.گردیدتصویب1393/05/25مورخ57542/49503
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منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

بارش متوسط حوضه در دوره ایستای

1373-1374تا 1331-1330

میلیمتر385

18
درصد 
کاهش

بارش متوسط حوضه در دوره ایستای

1391-1392تا 1374-1373

میلیمتر317

هکل پتانسیل آب تجدیدپذیر حوض

میلیون مترمکعب8875

هکل پتانسیل آب تجدیدپذیر حوض

میلیون مترمکعب7024
درصد کاهش20
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هکل پتانسیل آب تجدیدپذیر حوض

میلیون مترمکعب7024

.درصد از پتانسیل آب تجدیدپذیر حوضه برنامه ریزی می شود 40تا  20به طور متوسط در دنیا برروی 

:  للشاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان م

45  %
مصرف

کل منابع آب موجود حوضه برای 

برنامه ریزی و مصرف

میلیون مترمکعب3160

کل مصرف منابع آب حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه در حال حاضر

میلیون مترمکعب4825

میلیون مترمکعب4291: مصارف کشاورزی

534: مصارف شرب و بهداشت و صنعت
میلیون مترمکعب

درصد منابع آبی20کمتر از •

درصد منابع 40تا 20بین •

درصد40بیش از •

درصد از منابع آب تجدید پذیر70حدود : مصرف حوضه ارومیه❖

درصد25: اسپانیا-درصد21: آمریکا❖
درصد29: چین-درصد33: هند❖
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صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی؛ % 40با 

میلیون مترمکعب در مصرف این1700حدود 

.بخش کاهش می یابد

میلیون مترمکعب2590:   آب قابل دسترس برای مصرف آب کشاورزی

در این حالت مجموع آب قابل دسترس برای همه ی مصارف حوضه، حدود 

درصد از منابع آب 45میلیون مترمکعب خواهد بود که معادل 3124

.  تجدیدپذیر حوضه خواهد بود

کل مصرف منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال حاضر

% 70حدود 
از کل پتانسیل آب تجدیدپذیر حوضه
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برنامه زمان بندی احیای دریاچه ارومیه

1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

1800 1700 1650 1600 1550 1500 1500 1500 1500 1500
ورودی طبیعی   

رودخانه ها

ضه
عر

ب 
آ

(
ب

ن مترمکع
میلیو

)

600 600 600 600 600 - زاب

140 140 140 140 140 140 - ارس

300 300 300 250 200 100 - پساب

250 250 250 250 250 250 250 250 200 150 رهانتقال آب به پیک

1340 1340 1340 1340 1340 1070 800 450 227 -
% 40صرفه جویی 

بخش کشاورزی

- 640 580 510
رهاسازی آب از  

سدها

4430 4330 4280 4180 4080 3060 2550 2840 2507 2160 کل

2914 2718 2647 2511 2274 2064 2046 1945 1695 1466 تبخیر

14721 13205 11593 9960 8290 6485 5489 4985 4090 3278
حجم نهایی احیا شده  

(مترمکعبمیلیون)

4307 4266 3980 3875 3676 3330 3022 2996 2848 2482
سطح نهایی احیا شده

(مربعکیلومتر)

دوره احیادوره تثبیت
احیای 
نهایی



همطالعات مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومی

شدنخشکازناشیزیست محیطیواجتماعیبهداشتی،سالمتی،اثراتشناسیآسیب.1

محتملاثراتریسککاهشوپیشگیریبرنامهاجرایوتهیهارومیه،دریاچهازبخشی

ذی ربطدستگاه هایتوسطجایگزینمعیشتواشتغالافزایشبرنامهتهیه.2

ارومیهدریاچهآبریزحوضه(یکپارچه)جامعمدیریتتصمیم یارسامانهاستقراروطراحی.3

ارومیهدریاچهاحیایراستایدرنوینفناوری هایازاستفادهامکان سنجی.4

کشاورزیبخشدرآبمصرفکاهشوکنترل.5

ئهاراوارومیهدریاچهاکوسیستمبرکالنتریشهیدمیان گذرجادهاثراتبررسیومطالعه.6

اصالحیراهکارهای

مالحظاترعایتباارومیهدریاچهامالحازصنعتیبهر ه برداریامکان سنجیوارزیابی.7

زیست محیطی

آن هاتثبیت وگردریزتولیدکانون هایشناسایی.8

11
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وزیران،محترمهیئت1/5/94مورخهـ52139ت/53834شمارهتصویب نامهابالغپیرو•

چهدریااکوسیستمبرکالنتریشهیدمیان گذرجادهاثراتبررسیومطالعه"انجام

.استگردیدهمحولمحیط زیستمحترمسازمانبه"اصالحیراهکارهایارائهوارومیه

نتخاباطرحمشاورعنوانبهراتبریزدانشگاهمناقصه،برگزاریبازیستمحیطسازمان•

.نمایدمی

شمارهقراردادطیایرانهیدرولیکانجمنباناظرعنوانبهارومیهدریاچهاحیاستاد•

لحاصنتایجبرتخصصینظارتوظیفهسپردنراستایدر1396/01/15مورخ9606901

.مینمایداقداممذکورپروژهازشده

ر خشكی بررسی اثر میانگذر شهید کالنتری ب»مطالعه 
«دریاچه ارومیه



ارائه آخرین وضعیت دریاچه



(مترمکعبمیلیارد)حجم  (کیلومتر مربع)سطح  (متر)تراز  تاریخ

1.69 2116.3 1270.60 1396/12/14

1.79 2173.6 1270.65 1395/12/14

1.71 2127.8 1270.61 1394/12/14

1.71 2127.8 1270.61 1393/12/14

1.77 2162 1270.64 1392/12/14

14.1 4333 1274.1 تراز اکولوژیک


