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دانشیار مهندسي رودخانه-مهدی یاسي

(1367-94)گروه مهندسي آب، دانشگاه ارومیه 
(1394-کنون)گروه مهندسي آبیاری و آباداني، دانشگاه تهران 

یهارومستاد احیای دریاچه مطالعات راهبردیاولویت هایاز 

:  کارفرما طرح
يشرقآذربایجان حفاظت محیط زیست استان کل اداره 

:  مجری مطالعات
(همکارانومجتهدی دکتر )دانشگاه تبریز 

:  نظارت طرح
(یهارومستاد احیای دریاچه به سفارش )انجمن هیدرولیک ایران

انجمن هیدرولیک ایران  : مدیریت جلسه هم اندیشي
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به نام خدا

ایرانهیدرولیکانجمن
(1373-کنون)

IHA: Iranian Hydraulic Association



IAHR
International  Association 

for Hydro-Environment

Engineering and Research 

(1935-now)

IAHR, founded in 1935, is a worldwide independent 

member-based organization of engineers and water 

specialists working in fields related to the hydro-

environmental sciences and their practical application. 

Activities range from river and maritime hydraulics to 

water resources development and eco-hydraulics, 

through to ice engineering, hydro-informatics, and 

hydraulic machinery.
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ترینبرجستهازتعدادیتوسط1373سالدرایرانهیدرولیکانجمن
.شددهنهابنیانکشورآبمهندسيوعلومحوزهپیشکسوتانواستادان

5

انجمن هیدرولیک ایرانتاریخچه

:بنیانگزاراناز 

دکتر جواد فرهودی

دکتر محمود جوان

دکتر سید محمود برقعی

دکتر عباس طالقانی

دکتر مسعود منتظری

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..............



ساختار 

ایرانهیدرولیک انجمن 



از رسالت های انجمن هیدرولیک ایران

لوم و  عدربعنوان یک نهاد مستقل و تخصصي -1
؛مهندسي آب و محیط زیست

فني کشور؛  -مرجع علمي-2

جهت مشاوره، ارزیابي، نظارت و پایش؛-3

در طرح های مطالعاتي ویا اجرائي؛  -4

.طرح های ملي ویا چالشي کشور-5
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دگانآینبرای زیستآبي سامانه هایاحیایوصیانت از آب کشور
.استجمهوری اسالمي ایرانتمدنآبروی 

(1393)رودزاینده
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Sevan

Van

Caspian

دریاچه زریوار 
(مریوان)
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Radical Changes in Just 10 years

2006 (1384)2011 (1390)
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!استتهيآب ازعثمانمشت



ارومیهدریاچه و تاالب هاو رودخانه هاحیاتخطر 

گوزن

آشغالآرتمیا

پرنده

ماهي

تشنگي
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Potential of Flows in even Dry Seasons (Sept, 2013)

ارومیهدریاچه و تاالب هاو رودخانه هاحیاتپتانسیل تجدید 
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سیمینه رود
(1393)پل میرزا رسول 

زرینه رود
(1393)پل میاندوآب 

زرینه رود
(1393)پل نظام آباد 

(1394)چای آجي 



نازلوچای
93/2/1

تاالب کانی برازان
دشت میاندوآب

92/7/28

اکوسیستمسالمت 



تاالب قوپی بابا علی
دشت نقده

91/4/7

رودخانه زوال
منطقه ممنوعه

93/8/11

نجات گونه های آبزیان 
از مانداب های سیمینه رود

دشت مهاباد :کانی برازانتاالب
(1393)
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زیستيسامانه هایاحیای وساماندهی 
(دریاچه ها، تاالب ها،رودخانه ها)



% 60بهمنابع آب تجدیدپذیرکاهش مصرف :وزارت نیروهدف گذاری19
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میلیارد مترمکعب 2=قابل بازیافت آب % 30حداقل 



21



22



23

دریاچه ارومیه

تاالب بین المللي

ثبت شده در

رامسرکنوانسیون 

km2 5000: سطح دریاچه

km 120: طول دریاچه

km 40: عرض دریاچه

m 8-6: عمق حداکثر

Bm3 18-14: حجم آب

دریاچه ارومیه، وتاالب های اقماری،رودخانه هااحیای سامانه
.استجمهوری اسالمي ایرانتعهد وتکلیف 
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طرح حاضربرروند نظارت وتاریخچه 
.(1395دی 27)درخواست ستاد احیای دریاچه ارومیه از انجمن هیدرولیک ایران -1

(.1395دی 27)اعالم آمادگي انجمن هیدرولیک -2

(.1395بهمن 9)از ستاد ( جلد8)دریافت مجموعه گزارشات طرح -3

حضوری از اعضای انجمن و آزاد، حضوری و غیر: تشکیل گروه تخصصي بین رشته ای-4
(.1395بهمن 13)

سوال و توصیه 99بخش موضوعي، با طرح 7در : تهیه گزارش ارزیابي اولیه-5
(.1395اسفند 10)صفحه 20تشریحي، در 

17)جلسه مشترک توجیهي و راهبردی ستاد احیا و انجمن؛ و ارائه گزارش ارزیابي -6
.(1395اسفند 

گاه  با شرکت ستاد احیا، دانش: جلسه هم اندیشي طرح در سازمان محیط زیست-7
(.1396خرداد 2)تبریز، و انجمن 

با شرکت  : جلسه هم اندیشي طرح در شرکت توسعه زیرساخت های وزارت راه-8
(.1396خرداد 3)سازمان محیط زیست، ستاد احیا، دانشگاه تبریز، و انجمن 



طرح حاضربرروند نظارت وتاریخچه 
نشگاه  با شرکت دا: جلسه هم اندیشي طرح در حاشیه کنفرانس هیدرولیک، اردبیل-9

(.1396شهریور 16)تبریز و انجمن 

(.1396آبان 2)صفحه 52دریاقت اولین پاسخنامه طرح از دانشگاه تبریز، در -10

(.1396آبان 20)ارزیابي پاسخنامه و اعالم نتایج توسط انجمن به ستاد احیا -11

گاه  با شرکت ستاد احیا، دانش: جلسه هم اندیشي طرح در سازمان محیط زیست-12
(.  1396آبان 21)تبریز، و انجمن 

(.1396بهمن 1)دریافت مجموعه گزارشات اصالحي از دانشگاه تبریز -13

گاه  با شرکت ستاد احیا، دانش: جلسه هم اندیشي طرح در سازمان محیط زیست-14
(.1396بهمن 25)تبریز، و انجمن 

ا  اعالم کفایت طرح براساس شرح خدمات، گزارشات اصالحي، و هم اندیشي ها ب-12
(.1396بهمن 30)کارفرمای طرح 

جلسه عمومي هم اندیشي طرح، توسط انجمن هیدرولیک، با شرکت نهادهای  -13
(.1396اسفند 16)وابسته و کارشناسان کشور، در خانه کشاورز 
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هایراهکار 
بازشدگي

دریاچهمیانگذر
ارومیه



دریاچه ارومیهاحیای محیط زیستي برایهمه 
.مسئولند

.تخصیص آب،تامین آب،کیفي آبوحفاظت کمي :وزارت نیرو-1

.تولیدات کشاورزیدرمصرف بهینه آب :وزارت کشاورزی-2

و،پساب،پایش منابع آبومطالعات :سازمان محیط زیست-3
.زیستگاه ها

.آبخیزداری:سازمان جنگل ها و منابع طبیعي-4

.دریاچه ارومیهوتاالب ها میانگذر،جاده ساحليوپل :وزارت راه-7

.راهکارهای اجرائي: دانشگاه ها و مراکز پژوهشي و فنآوری-5

.مشارکتو بسترسازی: مردم و تشکل های مردم نهاد-6

...-9و... -8



دعوت عمومي نشست
.استانيستاد مرکزی، دفاتر : ستاد احیای دریاچه ارومیه1)

معاونت راه، شرکت ساخت و توسعه، ادارات کل: راه و شهرسازیوزارت 2)
.شرقي-آذربایجان غربي

معاونت آب و آبفا، مدیریت حوضه دریاچه ارومیه، آب : وزارت نیرو3)
.نیروموسسه تحقیقات آب، آب و ، حوضهمنطقه ای 

ات  معاونت محیط، دانشکده محیط زیست، ادار: سازمان محیط زیست4)
.استاني

.کشورسازمان زمین شناسي 5)

.شریفمدرس، تربیت ، تهران، تبریز، ارومیه: اساتید دانشگاه ها6)

ملي سدها و آبیاری و زهکشي  هایآب، کمیتهانجمن های علمي 7)

مهندسین مشاور آب ایران8)



:هدددددف اصددددلي از ایددددن جلسدددده   

اثدرات جداده   بررسي : گزارش مطالعات-1
... وارومیده دریاچده  اکوسیسدتم بر میانگذر

...راهکارهددددددددددای اصددددددددددالحي

ادامده : هم اندیشي و پیشنهادات بدرای -2
راهکارهددای ؛ مالحظددات اجرائددي، مطالعددات

.اجرائدددددددددددددددددددددددددددددددي



دریاچه ارومیهکنونيخشکیدگيشرایطدر

اجرای راهکارهای

بهسازی جاده میانگذر
؛ازیبسترسوعملیات برداشت ؛احداث راه انحرافي موقت)

(احداث سازه آبگذر

!یک فرصت استثنائي است


