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 یتعالباسمه

 

 مقدمه:

 

تاد احیا دریاچه س و تلفیق دفتر یزیربرنامهمدیر محترم دفتر  جناب آقای دکتر تجریشیدرخواست  بر اساس
مطالعه و بررسی اثر جاده  "جلد گزارشات  8(، تعداد 9/11/95/د ؛ مورخ 1146/95شماره ی نامه) ارومیه
ستاد احیا دریاچه ارومیه،  یهاطرح، از مجموعه "شهید کالنتری بر اکوسیستم دریاچه ارومیه  گذرمیان

انجمن  متخصصینتوسط مطابق با شرح خدمات، و با توجه به ساختار، محتوی، مستندسازی، و اثربخشی، 
ا ای بی این مکتوب، جلسهبود که پیش از ارائه مندعالقهانجمن ارزیابی گردید. هیدرولیک ایران 

گردد که مقدور  ابهاماتباعث رفع برخی از  توانستیمگزارشات مذکور داشته باشد که  کنندگانهیته
 یؤثرمهای آتی کمک ارزیابی تواند در به بهبودشک برگزاری جلسات مشترک همچنان مینگردید.  بی

 نماید.

 اند به شرح ذیل است:که در اختیار انجمن قرار گرفته و مبنای ارزیابی حاضر بوده ییهاگزارش

 

 گزارش مرحله چهارم

 (۹۵)آبان  گذرمیاناصالح  تأثیرات یابیو ارز یانجر سازیمدل -

  رازدوسنجشو  یاطالعات مکان یستممطالعه اثرات با استفاده از س -

o (۹۵ی )آبان خطوط ساحل ییرات، تغزارشورهدما،  یاهی،جلد اول: مطالعه پوشش گ 

 (۹۵)آبان طرح پل آبگذر یاجرا یهبرآورد اول -

 (۹۵یه )آبان اروم یاچهمنتخب حوضه در یهادشتآبخوان  یدروژئولوژیمطالعه ه -

 (۹۵ی )آذر اجتماع یو اقتصاد محیطییستزاثرات  یابیارز یانکارگزارش م -

 عات مقدماتیمطال

 (اول یوستپ)مطالعات مرحله اول  -

o (۹4)دی  یاماهواره یربا استفاده از تصاو یهاروم یاچهدر گذرمیاناثرات  یلتحل 

 (دوم یوستپ)مطالعات مرحله اول  -

o (۹4یر )دی تبخ شرایطدر  گذرمیاناثرات احداث  یابیو ارز یاچهروابط سطح حجم در یابیارز 

 (ومس یوستپ)مطالعات مرحله اول  -

o یاچهدر در یانجر الگوی یبعدسه سازیمدلجهت  شدهیآورجمع یهادادهاز  یاخالصه 

 

 



 

 فهرست عناوین:

 الف(  ارزیابی عمومی

 بند 21  

 در اصالح و تكمیل گزارش مطالعات ازیموردنب(  اصالحات 

 پارامترهای پایه هواشناسی، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند: سازییهشب(  در 1-ب

 بند 17

 (  در بررسی بیالن آبی حوضه دریاچه ارومیه، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند:2 -ب

 بند 8

 (  مطالعات مبتنی بر سامانه سنجش از راه دور دریاچه ارومیه، در موارد زیر نیاز به بازبینی دارند:3-ب

 بند 12 

 زیر نیاز به بازبینی دارند: هیدرودینامیک دریاچه ارومیه، موارد سازیمدل(  در فرآیند 4-ب

 بند 19 

 هیدرودینامیک دریاچه ارومیه، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند: سازیمدل(  در نتایج 5-ب

 بند 19 

 دریاچه ارومیه، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند: گذرمیان(  در خصوص راهکارهای اصالح 6-ب

 بند 11 

 :ودشمی، موارد زیر پیشنهاد "اجتماعی -اقتصادی -محیطیزیسترات ارزیابی اث"(  در تکمیل گزارش 7-ب

 بند 13 

 

 

 



 

 

 الف(  ارزیابی عمومی

 گیری از مطالعاتها؛ ارزیابی و نتیجهپیشینه مطالعات و داده مستندسازی ازنظرهای نهائی، ساختار گزارش (1
گیری در خصوص ها؛ و نتیجهمدلها و روش تحلیل پارامترهای ورودی به پیشین؛ همسانی اطالعات و داده

 این مطالعات، نیاز به اصالح و تکمیل دارند. یاثربخش

های مختلف طرح، همسان نیستند. مبانی بر دریاچه، در گزارش گذرمیانبرای ارزیابی اثرات  موردنظرسناریوهای  (2
ردیده گزارش نگ صورت مستند و منسجمبرای گزینه برتر، به گیرییمتصمهای منتخب، و روش طرح گزینه

 است. 

از ابتدا، و ارزیابی  گذرمیان( عدم ساخت 1مطابق بند )و( شرح خدمات: سناریوها و راهکارهای اصلی دیگر نظیر: ) (3
( برداشت 2شرایط مرجع محیط زیستی دریاچه؛ ) عنوانبهشرایط با تداوم روند طبیعی بستر دریاچه تاکنون، 

؛ گذرمیان( جانمائی بازشدگی در شانه شرقی 3ن در احیای دریاچه؛ )آ اثربخشیساخته شده و  گذرمیانکامل 
( ایجاد 5پایه( در حدفاصل کوه زنبیل تا کوه آق گنبد؛ و ) -پل سراسری )نظیر نوع عرشه یگزینیجا( گزینه 4)

 قرار گیرند. موردنظرتونل سراسری از زیر بستر دریاچه، 

 محیطیزیستبر هیدرودینامیک جریان و شرایط  گذرمیانت گزارش یا فصل مستقلی به راهکارهای بهبود اثرا (4
؛ گذرانمیطور مستند، پیشینه مطالعات در خصوص سناریوهای اصالح دریاچه اختصاص یابد. در این بخش به

یط مح -اجرائی -های فنی)با توجه به جنبه گیرییمتصمهای مناسب؛ و روش ارزیابی و مبانی طرح گزینه
به ترتیب های پیشنهادی )های برتر، ارائه شود. سپس، گزینه یا گزینهتصادی( برای گزینهاق -اجتماعی-زیستی

تر خصوصیات هیدرودینامیک جریان و شرایط محیط زیستی دریاچه برای اولویت( معرفی گردیده؛ و نتایج کامل
 های منتخب ارائه شود.گزینه یا گزینه

سطحی به دریاچه؛ رابطه هیدرولیکی  هایآبش )نظیر: ورودی شرح خدمات، پیشینه مطالعات در هر بخ بر اساس (5
؛ ژئوفیزیک و ژئوتکنیک بستر دریاچه ارومیه؛ شناسیزمینهای ساحلی و دریاچه؛ مطالعات بین آبخوان

، و ارزیابی ازدورسنجشهای هیدروژئولوژی آبخوان، طور مثال: گزارش( معرفی و ارزیابی گردد. بهازدورسنجش
ی، شیم -و استفاده از مطالعات پیشین است. همچنین، اطالعات ژئو مستندسازی، فاقد محیطیزیستاثرات 

 شود.فیزیک، تکتونیک دریاچه دیده نمی

سنجی، ژئوشیمی، کیفیت آب و حیات آبی سنجی، جریانگیری متناوب موجود از عمقهای بهنگام از اندازهداده (6
 شوند( در واسنجی وبرداشت می شناسیزمینچه ارومیه و سازمان دریاچه، و ... )توسط پژوهشکده مطالعات دریا

 قرار گیرند. مورداستفادهساز، های شبیهای و مدلصحت سنجی تصاویر ماهواره

ینی، زیرزم هایآبهای هواشناسی، ها، و مبانی تحلیل در بخشهای مبنا، دادههای پایه مربوط به ایستگاهگزارش (7
های مختلف ، در گزارشسازیمدلای، و دیگر اطالعات الزم برای صاویر ماهوارهسنجی دریاچه، تفسیر تعمق

 همسان و مستند گردند.



)برای  WRFهوا( و  ییروشنا)برای دما، و رطوبت نسبی و  ECMWFاستفاده از دو مدل متفاوت هواشناسی:  (8
مورد تردید است. پارامترهای باد و فشار هوا و تبخیر و بارش( در پهنه یک سامانه کوچک آبی )سطح دریاچه( 

مثال: تبخیر از سطح آب دریاچه تابع باد، دما، رطوبت و .. است.  طوربههستند.  به یکدیگرهواشناسی وابسته 
تطبیق  رسد که با استناد بهنمی به نظروابسته هستند.  به همبرآورد این عوامل در ساختار هر مدل هواشناسی نیز 

 ، برای هر پارامتر هواشناسی از یک مدل متفاوت هواشناسی استفاده نمود.سازیهشب نتایج میدانی با نتایج مدل

زیرزمینی، حجم تبخیر با توجه به تغییر  هایآبها، ورودی عوامل بیالن آبی دریاچه )بخصوص ورودی رودخانه (9
 امیکی، نیاز به تدقیقهای ورودی به مدل هیدرودینعنوان دادهسطح تبخیر در ترازهای مختلف دریاچه، و ...(، به

 و مستندسازی دارند.

ا، هبررسی پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر پارامترهای هواشناسی )بارش، تبخیر، دما و ...(، هیدرومتری رودخانه (10
ینی بهای برتر( برای پیشهای ورودی به مدل هیدرودینامیکی، در سناریوهای پیشنهادی )گزینهعنوان دادهبه

 رسد.و دریاچه، ضروری به نظر می گذرمیانآینده 

 گذرمیان( برای مقایسه زمانی شرایط قبل از 1976-2015ساله ) 40ای، بازه زمانی در استفاده از تصاویر ماهواره (11
 -شوری -دما -های میدانی )عمققرار گیرد. داده موردنظرهای مختلف طور همسان در بخشتاکنون، به

ای )ولی با مختصات(، و با تناوب زمانی مناسب در دریاچه، توسط پژوهشکده هصورت نقطهای حیاتی( بهشاخص
ر )گروه خانم دکتشناسی ها توسط سازمان زمینگردد. مشابه این برداشتمطالعات دریاچه ارومیه برداشت می

ابلیت ق های نمکی در بستر،: نوع امالح، غلظت امالح، جنس ترسیبازنظربر ژئوشیمی دریاچه  یدتأکبا لک( 
سنجی تصاویر در واسنجی و صحت باارزشگردد. این اطالعات در شرایط احیای دریاچه، انجام می هاآنانحالل 
 ای استفاده نشده است.ماهواره

چه، )ژئومرفولوژی( دریا شناسیریخت -از شرایط زمین اعتمادقابلمطابق بند )ب( شرح خدمات: ارزیابی کامل و  (12
تغییرات شکل کف بستر و عمق آب  ازنظرسنجی، های زمینی عمقای با دادهماهواره انطباق تصاویر بر اساس

( در شمال و جنوب دریاچه، 2(؛ و )1978-2015) گذرمیانهای مختلف قبل تا بعد از ( در زمان1)بسیمتری( در: )
 گزارش گردد.  

دی( در شرایط سطح زیاد دریاچه بعدی )و نه دوبعجریان: خالصه مبانی انتخاب مدل سه سازیمدلدر گزارش  (13
در مطالعات پیشین(؛ دلیل انتخاب نوعی از  MIKE21)نظیر  دوبعدیهای با عمق کم؛ دالیل ناکارآمدی مدل

برای  MIKE3-Coupled FM Modelبعدی که فرض هیدرواستاتیک دارد؛ امتیازات مدل مدل سه
نشست رسوبات معلق ته سازیشبیهل برای همزمان توزیع جریان آب، شوری و دما؛ قابلیت مد سازیشبیه

در بخش واسنجی و  MIKE HDورودی به دریاچه و ترسیب امالح در بستر دریاچه؛ دلیل ورود ناگهانی مدل 
های محاسباتی و پارامتری(، )با مجوز، نسخه کامل، یا نسخه با محدودیت مورداستفادهسنجی؛ آدرس مدل صحت

 در طرح حاضر فهرست گردند. مورداستفادهو درجه اعتبار نتایج مدل  هاگزارش گردد. فرضیات، محدودیت

ای ه: نقشه پایه و بهنگام بسیمتری دریاچه )با شرح سال، منابع داده"(1395جریان )آبان  سازیمدل"در گزارش  (14
های مختلف، زمینی و هوائی، روش تحلیل، و دقت( معرفی گردد. مشخصات بسیمتری دریاچه، در گزارش

 شناسی( در تدقیقهای میدانی )از پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و سازمان زمیننیست. ردپای داده همسان
 حجم دریاچه؛ و تفاوت آن در شمال و جنوب دریاچه( دیده نشده است. -سطح -بسیمتری دریاچه )و رابطه عمق



و سال اخیر )نظیر: الیروبی طور منطقی و بخصوص با توجه به اقدامات اجرائی دجریان، به سازیمدلدر  (15
( موقعیت ورود آب 1های جنوبی، شدت و زمان رهاسازی آب سدها(، ارزیابی اثرات: )ها، اتصال رودخانهرودخانه
روزه ابتدای بهار، بر روند  45( ورود جریانات سیالبی در دوره محتمل 2ها به پیکره آبی دریاچه؛ و )رودخانه

گوئی به آن بوده، که پاسخ سؤالصورت، این اقدامات مورد ت. در غیر اینچرخش جریان در دریاچه ضروری اس
 در این مطالعات باید با دقت و اطمینان کافی صورت یابد.

: چرخش جریان، توزیع مکانی دما و شوری، توزیع رسوب معلق در شمال و جنوب دریاچه؛ ازنظر سازیمدل.نتایج  (16
های جنوبی(؛ بادهای غالب و امواج، همسان و منسجم صوص رودخانهای )بخاثربخشی جریانات رودخانه ازنظرو 

 ضروری است.  هاآنسنجی بازنگری نتایج و صحت روینازاگزارش نشده؛ و تناقضاتی وجود دارد. 

های دیگر های بازشدگی با گزارش: مشخصات هندسی گزینهگذرمیاندر بخش راهکارهای اجرائی اصالح  (17
قرار نگرفته است.  موردنظر(، نظیر احداث آبگذرهای زیر جاده، 3-دیگر )در بند الفهای همسان نیست. گزینه

اطالعات پایه ژئوتکنیکی از بستر دریاچه و طرح پل موجود استفاده نشده است. طرح گزینه سه نوع پل و شیوه 
ت. همچنین، برآورد های مشاور طراح پل موجود دریاچه اساز گزارش ترضعیفها بسیار ابتدائی و برآورد هزینه

های مشابه مقایسه نشده است. ها در دو گزارش طرح حاضر متفاوت بوده؛ و میزان برآوردها نیز با طرحهزینه
 برتر است.  ها و انتخاب گزینهاقتصادی، برای تعیین اولویت گزینه -فنی -ایاین بخش فاقد اعتبار تحلیل سازه

قرار گرفته است، پیشینه کارآئی این روش  موردنظر POBSروش  (: اگرEIA) محیطیزیستدر ارزیابی اثرات  (18
های دیگر ارائه گردد. همچنین، روش مقایسه بین های مشابه؛ و دالیل انتخاب آن نسبت به روشدر طرح

شرح گردد. سناریوهای مورد ارزیابی، و راهکارهای اجرائی با  گیریتصمیمهای مختلف اثرگذار، و گزینه
 همسان گردد. های دیگرگزارش

ده های ارزیابی ارائه نشها، روش و یا مدلدر ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی: پیشینه مطالعات مشابه، شاخص (19
، در مرحله "(1395اجتماعی )آذر  -اقتصادی -محیطیزیستارزیابی اثرات "، آخرین گزارش طورکلیبهاست. 
 است؛ و نتایجی را در بر ندارد. شناسیروش

ائی ها، پیشنهادهای اجرنتایج موجود و عدم قطعیت بر اساسریاضی، و  سازیمدلکمیل و تدقیق سامانه برای ت (20
طح گیری تراز سمثال: جانمائی شبکه اندازه طوربهبرای پایش پارامترهای کلیدی )ورودی به مدل( ارائه گردد. 

ودی به دریاچه؛ دما و شوری های ورهای سطحی؛ دمای آب رودخانهسنجی؛ سرعت و جهت جریانآب؛ عمق
 ها پیشنهاد گردد. گیریآب؛ مواد معلق آب؛ و تناوب و برنامه اندازه

و نتایج کاربردی، نیاز به بازنگری دارد.  سازیمدلها، روش تحلیل و روند تدقیق داده ازنظرهای حاضر گزارش (21
 نهاد گردیده است.موارد اصالح، تکمیل و تدقیق نتایج این مطالعات، در بند )ب( زیر پیش

 

 در اصالح و تكمیل گزارش مطالعات ازیموردنب(  اصالحات 

 

 پارامترهای پایه هواشناسی، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند: سازیشبیه(  در 1-ب



های پایه، و نتایج تحلیلی پارامترهای هواشناسی )بخصوص در ارزیابی بارش، تبخیر و های مبنا و دادهایستگاه (1
 ارزیابی"طور مثال به مقایسه گزارش های مختلف همسان نیستند. بهروی سطح دریاچه(، در گزارش باد بر
با  "(1395مطالعه اثرات با استفاده از سیستم اطالعات ... )آبان "و گزارش  "(1395... )آذر  محیطیزیست

 در خصوص باد و تبخیر و بارش مراجعه گردد. "حاضر"گزارش 

های منتخب هواشناسی )سینوپتیک ارومیه، مهاباد و ...( در ایستگاه "تبخیر و تعرق"پارامتر (: آیا 5-2در بخش ) (2
 ( نیاز به تائید دارد. 9-2گیری تبخیر و تعرق در شکل )شوند؟ نتایج اندازهمی گیریاندازه

چنین، در دهد. هم( ایستگاه ارومیه کمترین تبخیر و تعرق را نشان می9-2شکل ) بر اساس(: 5-2در بخش ) (3
معرف  عنوانهبها بر هم منطبق نیستند. چگونه ایستگاه ارومیه شش ماه تابستان و پائیز، اطالعات تبخیر ایستگاه

 تبخیر در سطح دریاچه انتخاب گردید؟

ارائه  "تبخیر از سطح دریاچه"با  "تبخیر و تعرق"عنوان این بخش، رابطه پارامتر (: با توجه به5-2در بخش ) (4
تبخیر "ها و تحلیل ، منابع داده"(1394حجم دریاچه و ... )دی  -ارزیابی روابط سطح"در گزارش  نشده است.

 و مقایسه قرار نگرفته است.  مورداستفادهارائه شده، ولی در این بخش  "از سطح دریاچه

ک : تبخیر ی"(1394حجم دریاچه و ... )دی  -ارزیابی روابط سطح"( از گزارش 4-2-با توجه به بخش )پ (5
ل های مدورودی تردقیقفیزیکی است، که اهمیت زیادی در بیالن آبی دریاچه و تخمین  -پارامتر کلیدی

هیدرودینامیکی دارد. تبخیر )یا ضریب تشتک تبخیر( با واسنجی مدل ریاضی )برای تطبیق تراز سطح آب 
تک برای ن یک ضریب ثابت تشتواند تدقیق یا توجیه گردد. همچنین، در نظر گرفتمشاهداتی و محاسباتی( نمی

 شود.کل سال منجر به خطا می

های نزدیک دریاچه )داشخانه و آباجالو و یالغوز آغاج و بناب و (: برای تبخیر و بارش از ایستگاه5-2در بخش ) (6
های دورتر متفاوت از ، مقادیر تبخیر در ایستگاهJICA (2016)شد. طبق گزارش شرفخانه( باید استفاده می

 حساب هاآندهی شده و میانگین ها وزنهای نزدیک دریاچه است. و از طریق روش تیسن ایستگاههایستگا
شده، و بر محدوده سطح دریاچه تعمیم داده شود. همچنین تفاوت تبخیر در شمال و جنوب دریاچه ارزیابی و 

 گزارش نشده است.شود، که ای نیز استفاده میگزارش گردید. در ارزیابی تبخیر از تصاویر ماهواره

ر بسازی شده است. ای )ایستگاه ارومیه( سادهصورت نقطهبه "بارش بر سطح دریاچه"(: ارزیابی 5-2در بخش ) (7
های نزدیک دریاچه )داشخانه و آباجالو و یالغوز آغاج و ( و با توجه به بارش ایستگاه8-2نتایج شکل ) اساس

ی شد. این مورد در بیالن آبیاب )نظیر: تیسن( استفاده میی درونهارود که از روشبناب و شرفخانه(، انتظار می
 گردد. تراز سطح آب می ازجملهبوده؛ و باعث اشتباه در سایر پارامترها  یرگذارتأثدریاچه 

 دارد.   ایگردیده است؛ که نیاز به تحلیل ناحیه یسازسادهعنوان معرف دما، (: ایستگاه ارومیه به6-2در بخش ) (8

مطالعه اثرات با استفاده از سیستم اطالعات ... آبان "از گزارش  4-3-1-3های دیگر )نظیر: بخش شدر گزار (9
موانع طبیعی و درختان منطقه، برای تحلیل باد مناسب گزارش نشده است. چرا  ازنظر(، ایستگاه ارومیه "1395

و شمال و جنوب علفزار و  این ایستگاه معرف انتخاب شده است. هرچند که پیرامون فرودگاه در سمت شرق
اد های باز دریاچه، است؛ و در سمت غرب نیز تا فاصله زیادی باغات با ارتفاع کم است. آیا داده متأثر، زارشوره

 نیست؟ استفادهقابلمتری نیز  10ارتفاع 



 هاآنهای طرح )دو طوفان( و تحلیل جهت و سرعت (: مبانی انتخاب طوفان7-6( و در بخش )3-2در بخش ) (10
-ترین عامل چرخش جریان در پهنه دریاچه( ارائه نشده است. تحلیل باد و طوفان طرح در گزارشعنوان مهم)به

خالصه گزارش "و  "1395مطالعه اثرات با استفاده از سیستم اطالعات ... آبان "های پیشین )نظیر: گزارش 
تحلیل  1394مطابقت ندارد. در گزارش دی ( نیز با نتایج این گزارش "1394...، دی  شدهیآورجمعهای داده

انجام یافته، که در این گزارش نامناسب تشخیص داده شده است. و در گزارش  ECMWFباد با استفاده از مدل 
 ( نیز مطابقت ندارند.  4-3-1-3( با )5-8-2-1های )، اطالعات سرعت و جهت باد در بخش1395آبان 

 ازجملهساعت برای تحلیل باد مناسب نبوده؛ و مطالعات دیگر ) 6زمانی  باد، گام سازیمدل(: در 3-2در بخش ) (11
 اند. ساعته انتخاب کرده 3و ... برای دریاچه ارومیه( نیز گام باد  1384و توفیقی  1395پیرانی، 

های باد (: برای اطالعات باد باید ضریب اصطکاک باد و آب اعمال شود. همچنین، کلیه جهت7-6در بخش ) (12
طور مثال باد شمال به جنوب به .خواندمی مبدأجهت باد را از  MIKEدرجه افزوده شود چرا که مدل  180باید +

ها که اطالعات باد در ایستگاه است یحالدرجه. این در  90را صفر درجه باید وارد کرد؛ و باد شرق به غرب را 
 شود.صورت آزیموت ثبت میبه

-طور مستند و در ارتباط با انتخاب طوفانموج، و ارزیابی مشخصات موج، به های میدانیگیریها و یا اندازهداده (13

 های طرح گزارش نشده است.

( مناسب نبوده 5-2و  3-2 هایبخشبرای تحلیل بارش و باد و تبخیر و فشار هوا )در  ECMWFاگر مدل  (14
 ییوشناردما، و رطوبت نسبی و است، چگونه برای ارزیابی پارامترهای وابسته دیگر )نظیر فشار هوا در بخش ؛ و 

تر ، برای هر پارامسازشبیهتوان با تطبیق نتایج میدانی با نتایج مدل ( مناسب است؟ آیا می6-2در بخش 
 هواشناسی، از یک مدل متفاوت هواشناسی بر روی سطح یک دریاچه استفاده نمود؟

-2( و )3-2خیر و بارش در بخش )در تحلیل باد و فشار هوا و تب ECMWFمستندات برای عدم تطبیق مدل  (15
سنجی و تطبیق مدل ها، مستندات الزم برای نمایش واسنجی، صحت( ارائه گردیده است؛ ولی در این بخش5

WRF ارائه نگردیده است.  سازیمدلهای خروجی آن در برای اطمینان از داده 

( 6-2هوا در بخش  روشناییبی و برای پارامترهای دیگر )نظیر: دما، و رطوبت نس WRFچرا از خروجی مدل  (16
تری است؛ که هم دقت مناسب WRFهای مورد انتظار مدل که این اطالعات از خروجیاستفاده نگردید. درحالی

ا توان بشود که: آیا مییادآوری می مجدداًی دریاچه قابل دریافت است. ها در پهنهدارد و هم تغییرات آن کمیت
، برای هر پارامتر هواشناسی، از یک مدل متفاوت هواشناسی بر روی سازشبیهمدل  تطبیق نتایج میدانی با نتایج

 سطح یک دریاچه استفاده نمود؟

پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر پارامترهای هواشناسی ورودی به مدل هیدرودینامیکی، برای طرح سناریوهای  (17
 رسد.و دریاچه، ضروری به نظر می گذرمیانپیشنهادی برای آینده 

 

 (  در بررسی بیالن آبی حوضه دریاچه ارومیه، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند:2 -ب



ارزیابی روابط "بعد از گزارش  ECMWFآیا ارزیابی اجزای بیالن آبی دریاچه ارومیه، و نتایج کاربرد مدل  (1
 هیدرودینامیکی سازیمدلطور مشخص در گزارش ، تغییر یافته است؟ به"(1394حجم دریاچه و ... )دی  -سطح
های ورودی به مدل هیدرودینامیکی، نیاز به عنوان داده( تشریح شود. عوامل بیالن آبی دریاچه، به1395)آبان 

 تدقیق و مستندسازی دارند.

تدقیق برآورد تبخیر و بارش بر روی دریاچه در ارزیابی بیالن آبی ضروری است. در خصوص شیوه محاسبات  (2
به تغییر سطح تبخیر در ترازهای مختلف دریاچه، و تفاوت تبخیر در شمال و جنوب دریاچه  حجم تبخیر با توجه
 گزارش نشده است. 

رسد که می به نظر( کارآئی ندارد. 7-2( و شکل )1-2ها به دریاچه ارومیه، اطالعات جدول )در آورد رودخانه (3
 "(1394حجم دریاچه و ... )دی  -سطحارزیابی روابط "( از گزارش 2-2-ای در جدول )پاطالعات رودخانه

ی صورت نمودار، ایستگاه معرف جریان ورودی از هر رودخانه به مرز دریاچه ارومیه باید بههرحالبهتر باشد. کامل
های منتهی به دریاچه استفاده شود. ترین ایستگاه هیدرومتری رودخانهو جدول ارائه شود. بهتر است از نزدیک

( 1-2های جدول )کدام اطالعات استفاده شده است. ارزیابی بده متوسط جریان در ایستگاه در بیالن نهائی، از
 آبادنظامدر ایستگاه  رودزرینهمثال آورد آجی چای به دریاچه،  طوربه( نامطمئن و یا نادرست است. 7-2و شکل )

 دارند.  روزرسانیبهو ... نیاز به تدقیق و 

 طورهبصل آخرین ایستگاه هیدرومتری تا پیکره آبی دریاچه در حالت تعادل )های سطحی در حدفابرآورد جریان (4
 19تا دریاچه  آبادنظام، از ایستگاه رودزرینهکیلومتر؛ و در  27، از ایستگاه تازه کند تا دریاچه رودسیمینهمثال: در 

 ق بافری در گزارشکیلومتر است( گزارش نشده است. این بخش از جریان عالوه بر بحث جریان سطحی مناط
 است. "(1394حجم دریاچه و ... )دی  -ارزیابی روابط سطح"

 سازیمدلتحلیل جریان سیالبی ورودی به دریاچه )شدت، حجم و محدوده زمانی وقوع محتمل آن(، برای  (5
که های زیاد، در چند روز بر چرخش جریان در دریاچه( الزم است؛ هیدرودینامیکی دریاچه )اثرات آورد با شدت

 گزارش گردد.

طور مستند گزارش نشده است. های ساحلی به دریاچه و بالعکس، بهارزیابی رابطه جریانات ورودی از آبخوان (6
هیدرولوژی "و در گزارش  "(1394حجم دریاچه و ... )دی  -ارزیابی روابط سطح"طور مثال: در گزارش به

سطحی است. همچنین،  هایآب %1گزارش حاضر ها؛ و در از کل ورودی %4در حدود  "(1395آبخوان )آبان 
طور مثال: قرار نگرفته است. به مورداستفاده، پیشینه مطالعات "(1395هیدرولوژی آبخوان )آبان "در گزارش 

دشت مشرف بر  12مطالعات آقای دکتر رضا دادمهر )دانشگاه ارومیه(، برای رابطه هیدرولیکی بین آبخوان 
( MODFLOWای و با استفاده از مدل های مشاهدههای میدانی از چاهادهدریاچه ارومیه )با تحلیل د

ر متن د مورداستفاده، همچنین الزم است که منابع مستندسازیو مقایسه قرار نگرفته است. برای  مورداستفاده
 ارائه گردد. "(1395هیدرولوژی آبخوان )آبان "در پایانه گزارش  هاآنو فهرست 

و ژئوتکنیکی موجود از دریاچه )همچنین،  یزیکیژئوفلوژی و اطالعات هیدرو-ژئوبا توجه به استنادات  (7
ها در بستر دریاچه، و شدت اثر بر روی دریاچه(، وجود و یا عدم وجود چشمه شناسیزمینهای سازمان گزارش

 جریان آن در بیالن آبی دریاچه )در صورت وجود( گزارش گردد. 



در بیالن آبی )نظیر: تبادالت جریانات زیرسطحی بین شمال و  گذرمیان در مقیاس دریاچه، اثر تحکیم جاده (8
 جنوب دریاچه( گزارش نشده است.

 

(  مطالعات مبتنی بر سامانه سنجش از راه دور دریاچه ارومیه، در موارد زیر نیاز به بازبینی 3-ب

 دارند:

ای ای ادغام گردیده؛ پوشش تصاویر ماهوارههای ماهوارهپایگاه داده ازنظرهای مرحله اول و مرحله چهارم گزارش (1
قرار گیرد. گزارش  موردنظرتاکنون،  گذرمیان(، برای شرایط قبل از 1976-2015ساله ) 40در بازه زمانی مشترک 

، یموردبررس( برای هر پارامتر 1395)آبان  ازدورسنجشمطالعه اثرات با استفاده از سیستم اطالعات مکانی و "
ند. دهرا نشان نمی گذرمیانسال اخیر( استفاده کرده است؛ که اثرات نبود  20، یا 16، یا 10ختلف )از بازه زمانی م

گیری نهایی گزارش، ساله بوده؛ اما در بخش نتیجه 10ای برای دوره در برخی موارد: بررسی تصاویر ماهواره
 ساله شده است. 15اشاره به دوره 

قط نیرو صورت نگرفته است؟ فسنجی میدانی توسط آبو عمق دورازسنجشمقایسه نقشه بسیمتری حاصل از  (2
ها برای مقایسه مناسب اند و کیفیت ارائه شکلو اطالعات میدانی ارائه شده 94صورت کیفی تصاویر سال به

های مورد ارزیابی قرار گیرد، تا در سال ازدورسنجش، خطای روش هاآنبندی رود که: با شبکهنیست. انتظار می
 یگر هم بتوان روند تغییرات مکانی را نیز بررسی نمود.د

؛ و 1394و  1392های زمینی موجود )نقشه بسیمتری دریاچه ای با کنترلواسنجی تصاویر ماهواره بر اساس (3
 -طحس -و پژوهشکده دریاچه ارومیه(، روند تغییرات رابطه )ارتفاع شناسیزمینهای متناوب سازمان سنجیعمق

ساله اخیر، استخراج و مورد مقایسه قرار  40ای همسان در دوره ز سری زمانی تصاویر ماهوارهحجم( دریاچه ا
 گیرد.

در بستر و اطراف دریاچه برچه اساسی صورت گرفته است؟ تعریف سطح  زارشورهپراکنش نقاط بازدید میدانی  (4
ای )در پیرامون جزیره ( بخش اعظم مصب آجی چ29-3و شاخص تشخیص آن تدقیق گردد. در نقشه ) زارشوره

نیامده  حساببه( 2015های قبلی )نظیر در شکل کهدرحالیمحسوب شده؛  زارشوره 2016اسالمی( برای سال 
در شرایط و تصاویری که تراز آب باال بوده  گذرمیانو تغییرات آن در حاشیه جاده  زارشورهاست. ارزیابی سطح 

 شده است. تفسیر میو بستر زیر آب بوده است، چگونه تعیین و 

( 8-3تا  2-3 هایشکل)مربوط به  گذرمیانو تغییرات آن در محدوده  زارشورهای سطح نتایج ارزیابی ماهواره (5
 صورت کمی گزارش شود.به

وسط ت ای حوضه دریاچه ارومیهتحلیل ماهوارهدر ارزیابی تغییرات کاربری اراضی، نتایج این بررسی با مطالعات  (6
 40آنچه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و در ( مقایسه گردد. بر این اساس، 1395زاده جلیلی )کمالی و یونس 

های زراعی آبی و باغی و کاهش سطح دریاچه ( رخ داده، افزایش سطح زیر کشت زمین1355-95سال گذشته )

ه ترتیب معادل ب1392و  1389، 1355های های زیر کشت آبی زراعی و باغی در سالمساحت زمین .(15است )

های منطقه در حدود سطح زیر کشت زمین %26بوده، که نشانگر افزایش  یلومترمربعک 4337و  4083، 3186

( نیز 1392تا  1389ساله اخیر ) 3 مدتکوتاهروند افزایشی حتی در دوره  .( است1355-95سال گذشته ) 40



 3316، 5231به ترتیب معادل 1392و  1389، 1355های ادامه داشته است. مساحت پهنه آبی دریاچه در سال
( 1355-95سال گذشته ) 40سطح آب دریاچه در حدود  %62بوده، که نشانگر کاهش یلومترمربعک 1976و 

، بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه 1395کمالی، م. و س. یونس زاده جلیلی،  منبع:) .است

دانشگاه صنعتی شریف، ستاد احیای دریاچه  ازدورسنجشای. مرکز تحقیقات ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره
 ص(. 71ارومیه، 

(، مراحل تطبیق میدانی گنجانیده 2-2و  1-2های در روندنما )فلوچارت( تعیین رسوب معلق و شوری آب )شکل (7
 گردد.

ی )اندازه، شکل و رنگ های میدانی، نوع و مشخصات فیزیکدر ارزیابی رسوب معلق دریاچه: از نتایج داده (8
ها، رنگ صای و مقادیر شاخرسوبات(، شیمیائی )ترکیبات آن( و بیولوژیکی ارائه گردد. در تفسیر تصاویر ماهواره

های اخیر، و عموماً در فصل گرم غالب بوده است؛ و حتی درشدت آن در شمال آجری آب دریاچه )که در سال
ا رسوب معلق همبستگی داده شده است؟ مطالعات تطبیق میدانی و جنوب دریاچه متفاوت بوده است( چگونه ب

 رسوب معلق گزارش گردد. 

( به تفکیک برای شمال و جنوب 1-3( نیز نظیر شکل )2-3( گزارش جلد دوم: نتایج جدول )1-3در فصل ) (9
 دریاچه ارائه و با هم مقایسه گردند.

 یبررسقابلدر کل دریاچه، و بین شمال و جنوب  گذرمیان(، اثرات 2000-2015ساله ) 15با توجه به دوره بررسی  (10
ر شدت د گذرمیانشاخص مناسب در ارزیابی رسوب معلق، تغییرات کیفی دریاچه و اثر  بر اساسنبوده است. 

 این تغییرات گزارش گردد.

نمک "و  "نمک قدیم"است؟ تعریف  موردنظر، کدام "زارشوره"یا  "شوری"(: واژه 2-3در تحلیل شوری )فصل  (11
هرسال "(: عبارت 6-3شکل ) بر اساس)بخصوص در بستر زیر آب( ارائه گردد.   هاآن، و روش تشخیص "جدید

 پذیری )انحالل امالح بستر(،رسد. زیرا برگشتنمی به نظردرست  "شودنمک تازه افزوده می هاییکسلپبه 
در کل دریاچه، و بین شمال  گذرمیانت شود. اثرا( در تصاویر دیده می2001و  2006و  2009سال ) 3حداقل در 

 و جنوب بررسی و گزارش گردد.

 درست است. "امالح"نادرست؛ و  "نمک"ژئوشیمی دریاچه ارومیه، واژه  ازنظر (12

 

 هیدرودینامیک دریاچه ارومیه، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند: سازیمدل(  در فرآیند 4-ب

اند؛ لیکن بدون های عددی مختلف معرفی شده، مدل(1395)آبان جریان و ...  سازیمدلگزارش ( 3در فصل ) (1
 انتخاب شده است.  MIKE افزارنرمها، ها و محدودیتانجام بررسی و مقایسه قابلیت

تنی ارائه شده است. تحلیلی مب دوبعدیاستفاده شده؛ ولی نتایج عموماً در حالت  بعدیسهدر این بررسی، از مدل  (2
 ان جریان و توزیع سرعت، شوری و دما نمایش داده نشده است.مید بعدیسهبر نتایج 

استفاده  سازیمدل( برای 1394یا  1392(: از بسیمتری کدام سال )1395جریان )آبان  سازیمدلدر گزارش  (3
 باهمنشینی نمک متر و حداکثر یک متر به دلیل ته 6/0طور متوسط حدود شده است؟ این دو بسیمتری به



ان های مختلف همسها و روش تحلیل(، در گزارشمنابع داده ازنظر. همچنین نتایج بسیمتری دریاچه )اندمتفاوت
، "(1394حجم دریاچه و ... )دی  -ارزیابی روابط سطح"( از گزارش 1-3-2-طور مثال در بخش )پبهنیست. 
 سازیمدل( و با گزارش 95ان )آب GISو  RS( از گزارش مطالعه اثرات با استفاده از 2-3( و )1-3های )با بخش

حجم دریاچه و ...  -ارزیابی روابط سطح"( از گزارش 2-3-، در شکل )پبر آن(. عالوه 1395جریان و ... )آبان 
متر؛ و در  1274( با سطح تراز آب 1368متر )در سال  6، عمقی برابر گذرمیان، در محدوده پل "(1394)دی 
 گیری شده بود؛ که دلیل این اختالف نیاز به تشریح دارد.متر اندازه 8، عمقی برابر 1359سال 

 صورت همسان و مستند گزارش گردد. ها بهمبانی طرح سناریوهای مختلف و جانمائی بازشدگی (4

سال  )تداوم شرایط حیات از گذرمیاندریاچه بدون احداث  محیطیزیستگزینه ارزیابی شرایط هیدرودینامیکی و  (5
عدم وجود "قرار گیرد. شرایط  موردنظر( و مقایسه آن با شرایط موجود، باید گذرمیانتاکنون، بدون  1358
 در خشک گذرمیانمتفاوت است. بنابراین قضاوت در خصوص نقش  "گذرمیانحذف "با شرایط  "گذرمیان

عنوان هبو عملکرد آن  گذرمیانشدن دریاچه ارومیه، بر اساس این نتایج صحیح نخواهد بود. زیرا به دلیل وجود 
 باعث شده تفاوت وجود و مسئلهتراز و زبری به هم زده است. همین  ازنظربزرگ، شرایط بستر را  شکنآبیک 

)با اعمال بسیمتری یکسان فعلی یا چند سال اخیر( خیلی خود را در هیدرودینامیک دریاچه  گذرمیانیا عدم وجود 
که در این گزارش توزیع شوری در دو حالت طوریهدر توزیع شوری هم صادق است. ب مسئلهنشان ندهد. این 

سال پیش،  20و  یپرآبهای ای سالکه تصاویر ماهوارهوجود و عدم وجود خیلی تفاوت نشان نداده است درحالی
 دهد.را نشان می گذرمیاناختالف فاحش در دو سوی 

ا، هدو سال اخیر )الیروبی رودخانهطور منطقی و بخصوص با توجه به اقدامات اجرائی جریان، به سازیمدلدر  (6
ها ( موقعیت ورود آب رودخانه1؛ شدت و زمان رهاسازی آب سدها(، ارزیابی اثرات: )رودسیمینهبه  رودزرینهاتصال 

روزه ابتدای بهار، بر روند چرخش جریان  45( ورود جریانات سیالبی در دوره محتمل 2به پیکره آبی دریاچه؛ و )
وئی گگیرد؛ که پاسخقرار می سؤالاخیر مورد  دوسالهاقدامات  ییکاراصورت، ست. در غیر ایندر دریاچه ضروری ا

 به آن در این مطالعات، باید با دقت و اطمینان کافی صورت یابد.

های میدانی طی دو ها به پیکره آبی دریاچه گزارش نگردیده است. بررسیشرایط و موقعیت ورود آب رودخانه (7
دی کالً به وعنوان عمده جریان وربه رودزرینهها نشان داده که: جریان رد ورودی رودخانهسال گذشته در مو

ی های آجکند. یا مسیریابی جریانسمت شرق متمرکز بوده و از سمت شرق جزایر به سمت شمال حرکت می
ست. عدم لحاظ این صورت دو شاخه از طرفین جزیره اسالمی به دریاچه بوده اچای در تصاویر هوائی، عموماً به

 خواهد بود. مؤثرها شرایط بر روی نتایج توزیع جریان و اثربخشی رودخانه

روزه ابتدای بهار  45های باالیی در دوره حدود های جنوب دریاچه دارای سیالببا توجه به اینکه رودخانه (8
سیالب  تأثیرتوان از نمیجریان،  سازیمدلاز گزارش  51در صفحه  شدهعنوانگیری باشند، برخالف نتیجهمی

نظر نمود. افزون بر آن، چنین ، و دوره زمانی وقوع محتمل آن( بر جریان دریاچه صرفیانجرشدتها )رودخانه
د سیالب و ورو یانجرشدتتطابق و تغییرات تراز آب دریاچه صحیح نبوده؛ و اثرات  بر اساسگیری صرفاً نتیجه

 خواهد بود.  یرگذارتأثریاچه ها بر روند چرخش جریان در درودخانه

های دمای آب ورودی جریان، عنوان شده است که به علت نبود داده سازیمدل( از گزارش 12-4در فصل ) (9
ای استفاده شده است. سپس نشان داده شده ها، در محل ورود رودخانه به دریاچه از دمای دریاچه نقطهرودخانه



کند. چنین فرضی صحیح نبوده؛ و از تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی که اعمال دمای رودخانه با عدم اعمال آن
سازی دمای آب دریاچه استفاده شود. وقتی دمای واقعی رودخانه فرضیات با مبنای علمی درست باید در شبیه

سازی کند، دمای ورودی شود. اساساً در مدلی که قرار است دما را شبیهاعمال نشود، همین نتیجه گرفته می
 سازی دماآوردن اطالعات دمای ورودی رودخانه غیرممکن بوده است، شبیه به دستر مهم است. اگر واقعاً بسیا

تفاده از توان با اسهای مستقیم صورت نگرفته باشد، میگیریآید حتی اگر اندازهمی به نظربیهوده خواهد بود. 
 های آماری و تغییرات دمای هوا به دمای رودخانه رسید.تکنیک

 61های صدرا برای برآورد پارامترهای فیزیکی )نظیر ضریب زبری و ارتفاع زبری در صفحه اد به گزارشاستن (10
های آن نیز تناقضات بسیار سازیبوده؛ و در نتایج مدل یدموردترد( 1395جریان و ... ، آبان  سازیمدلگزارش 
مراجع، مقدار و واحد ضریب زبری تدقیق  در شدهیهتوص(: با توجه به مقادیر 6-4مثال، در فصل )طور است. به

 گردد. 

 گزارش گردد. هاآنسنجی مدل، و دالیل انتخاب برای دو مرحله واسنجی و صحت سازیمدلسال مبنای  (11

(: اعتبار 1395جریان و ... ، آبان  سازیمدلاز گزارش  57سنجی مدل )صفحه در بخش واسنجی و صحت (12
اعتبار  یجهدرنتسنجی، و رفته؛ که نتایج واسنجی و صحت سؤالیف( زیر های موجود )با دالیل ضعگیریاندازه

 برد.می سؤالکل نتایج را زیر 

 گزارش گردد.  هاآناز واسنجی مدل، و اعتبار فیزیکی  آمدهدستبهدر بخش واسنجی مدل، مقادیر ضرایب  (13

 ییهاشاخصنیاز به بازبینی دارد. اگر سال(  4تا  3رسیدن مدل به پایداری ) زمانمدتبا توجه به  سازیمدلروند  (14
سال متوالی اجرا گردد؟ علت اصلی آن،  4نظیر عدد کورانت برای پایداری مدل تعریف شده، چرا باید مدل برای 

ابت و صورت ثای است که به مدل معرفی شده است. بجای اینکه شرایط اولیه شوری را بهشاید شرایط اولیه
قرار  عنوان شرط اولیهی آن بهکه ابتدا مدل برای شرایط اولیه اجرا گردیده؛ نتیجه ای وارد کرد، بهتر استنقطه

اجرا گردیده؛  Cold Startصورت منظور ساخت شرایط هیدرولیکی جریان، مدل هیدرودینامیکی بهداده شود. به
اجرای مدل قطع  گیری شده،های اندازهها با سرعتپس از رسیدن جریان به همگرایی و مقایسه نتایج سرعت

به مدل معرفی شود.  سازیمدلعنوان گام اولیه هیدرولیکی در روز اول سال مبنای گردد؛ و آن گام زمانی به
 یجتاناین روند برای شوری نیز به همین صورت باید انجام گیرد؛ و بعد از رسیدن شوری به همگرایی و مقایسه 

گام اولیه شوری در روز اول سال  عنوانبهو آن گام زمانی شوری مشاهداتی و محاسباتی، اجرای مدل قطع شده 
سال متوالی نخواهد بود و مدل  4 صورتبهمنظور گردد. در این حالت نیازی به اجرای مدل  سازیمدلمبنای 

 همگرا خواهد شد. یراحتبه

که  Reference Runدر روند تحلیل حساسیت مدل، بهتر است که بجای احتساب یک طوفان مشخص، یک  (15
 یرگذارتأثباد عامل بسیار  چراکهوضعیت دریاچه در شرایط باد معمولی باشد، در نظر گرفته شود.  یدهندهنشان

، در حوضه بسته است؛ و اثر یک طوفان طراحی، مانع از بررسی اثر عوامل دیگر شده، و عمقکمهای بر دریاچه
تن عدد بزرگ برای ضریب باد در این گزارش، این اثر را کند. از طرفی در نظر گرفغلبه می هاآناثر باد بر همه 

 بیشتر نیز کرده است.

سنجی هیدرودینامیکی مدل، صرفاً بر اساس مقایسه تغییرات تراز آب کافی و صحیح نیست. واسنجی و صحت (16
 ق)بخصوص در ترازهای باالتر که حساسیت سطح آب به تراز آب بسیار زیاد است(، تطبی عمقکمبرای دریاچه 



فاده حجم( نیز باید است -ارتفاع -منحنی سطح بر اساستراز آب شاخص کافی نبوده؛ و از تطابق سطح زیر آب )
های پژوهشکده مطالعات برداریگیری شده جریان )در پیشینه مطالعات و از دادههای اندازهنمود. همچنین، از داده

 ه گردد.سنجی استفاددریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه(، برای صحت

ر ب یرگذارتأثجریان، بیان شده که ویسکوزیته گردابی عامل  سازیمدل( از گزارش 7( و )12-4های )در بخش (17
دهد که: نوع مدل تالطمی و عامل ویسکوزیته )بخصوص سرعت جریان نیست. نتایج مطالعات دیگر نشان می

هم شده این م یترؤاثر غالب طوفان مانع از رسد می به نظراست.  تأثیرگذارویسکوزیته قائم( بر بردار سرعت 
 است.

بندی حرارتی در دریاچه ارومیه به دلیل چگالی آب شور، با وجود عمق کم، نیاز به بازنگری نتیجه عدم وجود الیه (18
بندی حرارتی است. آیا دارد. وجود پدیده استخر خورشیدی در دریاچه شور ارومیه خود دلیل محکم بر وجود الیه

 شرایط استخر خورشیدی را دارا است؟ سازیمدلتوانایی  MIKEمدل 

قابلیت  MIKEبر ترسیب نمک، گزارش نگردیده است. آیا مدل  گذرمیانشرح خدمات، اثر  "د"مطابق بند  (19
 ترسیب نمک در بستر دریاچه را دارد؟ این امر به چه صورتی انجام شده است؟ سازیشبیه

 

 یک دریاچه ارومیه، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند:هیدرودینام سازیمدل(  در نتایج 5-ب

بینی تراز آب با جریان: انطباق مقادیر پیش سازیمدل( از گزارش 5-6( و )4-6(، )7-5های )شکل بر اساس (1
-آید. با توجه به اینکه تنظیمات مدل بر مبنای مقادیر اندازهنمی به نظرگیری شده چندان خوب های اندازهداده

ر از تگیری شده بایستی بسیار مناسبهای اندازهده صورت گرفته است، همخوانی نتایج مدل با دادهگیری ش
 نتایج ارائه شده باشد. 

گردد، صرفاً ناشی از ورودی به مدل است و باید کامالً تطابق داشته تغییرات سطح آب که از مدل استخراج می (2
 خوبی هم نداشته باشد. تطابق 7-5باشد. چه رسد به زمانی که مانند شکل 

آمده است کم نیست. انتظار  14-2اختالفی که در دوسری از اطالعاتی که برای تراز آب دریاچه در شکل  (3
 رود که در این زمینه تحلیل صورت یافته، و یکی را با دلیل انتخاب کند.می

ای خاص بوده؛ و الزاماً لحظهمربوط به  86تا  83و  81تا  76در صفحات  شدهارائهالگوهای جریان و تراز آب  (4
نمونه مناسبی برای جریان در شرایط طوفان نیست. در ضمن الگوهای سرعت معلوم نیست که مربوط به چه 

 شوند.اند، شامل این مشکل میبه بعد هم آمده 67-6های که در شکل هاآبترازی است. تراز 

امواج بر  تأثیررسد که یان، به نظر میجر سازیمدل( در گزارش 13-4( و شکل )8-4با توجه به فصل ) (5
وده شکل موج بلند بها بهدرستی مدل نشده است. جریانات ناشی از طوفانبهارومیه  یاچهدرسازی جریان شبیه

کنند. اما گردش کلی در دریاچه عمالً توسط ها ایجاد میها و هم در سرعتکه حرکتی نوسانی هم در تراز
تنهایی برای ارزیابی الگوی درازمدت به اجرا گیرد که این پدیده الزم بود بهها صورت میورودی رودخانه

 .آمدیدرم



ود که ربعدی دریاچه باشد، ارائه نشده است. انتظار میبعدی بودن مدل، هیچ خروجی که نشان از رفتار سهاز سه (6
کند؛ که احتماالً جاد میها در سطح حرکت کرده و چرخش خاصی در عمق ایهای آب شیرین از رودخانهورودی

هند. دها احتماالً یک متوسط گیری در عمق را نشان میی خروجییک الگوی متفاوتی در عمق ایجاد نماید. همه
های ارائه شده؛ و توزیع شاخص دوبعدی. نتایج عموماً در حالت رودیمهمان چیزی که از مدل دوبعدی انتظار 

 است. های مختلف، ارزیابی نشده هدف در الیه

ا ب گذرمیانسازی در محدوده پل موجود در رسد نتایج شبیه( و نظیر آن: به نظر نمی15-6( یا )16-6در شکل ) (7
 الگوهای سرعت همخوانی داشته باشند.

 ارائهها هایی از شمال به جنوب، در شرایط طوفانی، با جهت وزش باد شمال به جنوب، در شکلوجود جریان (8
توسط پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه )دانشگاه ارومیه(، در  شدهانجامبه بازدیدهای شده است. اما با توجه 

های شمال به جنوب در زیر پل با سرعت شرایط وزش باد از غرب به شرق و نیز در شرایط بدون باد، جریان
زی ساای را شبیهتواند سناریوهای مشاهدهسانتیمتر در ثانیه مشاهده شده است. آیا مدل موجود می 30حدود 
 کند؟

 هرچندرود جریان های جنوبی انتظار می( بیان شده است که به دلیل ورود جریانات از رودخانه9-4در فصل ) (9
های جنوبی، جریان به جزئی از جنوب به شمال وجود داشته باشد. در صورت ورود جریانات از سمت رودخانه

العمل این جریانات بالفاصله از ن محیط دریاچه، عکسبسته بود یلبه دلسمت شمال حرکت خواهد کرد؛ ولی 
 است. گونهینهمشمال به سمت جنوب خواهد بود. حتی در مورد جریانات ناشی از باد نیز 

کند در مقابل سرعت جریان ( بیان شده است که حداکثر سرعتی که رودخانه در دریاچه ایجاد می9-4در فصل ) (10
گی دارد. در مدل بست شدهگرفتهن مسئله کامالً به مقدار ضریب باد در نظر ایجاد شده توسط باد ناچیز است. ای

ه برسد. در واقعیت، در روزهایی ک به نظرآید که باال بودن ضریب باد باعث شده اثر جریانات ناچیز می به نظر
گر ها است. اهوا بادی نیست و یا سرعت باد کم است، سرعت و الگوی جریان تابع بده جریانات ورودی رودخانه

اثر جریانات سطحی با اعمال بده متوسط ماهیانه تخفیف یابد؛ ولی جریانات ورودی سیالبی، حتی در شرایط باد 
معمولی، در گردش آب )رفت و برگشت آب( و یکنواختی توزیع شوری، و همچنین تعادل تراز سطح آب شمال 

 زارش گردد.و جنوب دریاچه اثر دارد. شدت این اثرات باید ارزیابی و گ

ه ب( بیان شده است که: جریانات ناشی از اختالف چگالی در حد خیلی کم وجود داشته است. 10-4در فصل ) (11
در حدی نیست که جریان غلیظ ایجاد شود. اثبات این  210یا  240رسد اختالف چگالی جریان با شوری می نظر

 موضوع نیاز به ارائه شکل و مستندات دارد.

نیز  ند. ولی تبخیر بر شوری سطح آبتأثیرگذارتبخیر و بارش تنها بر بیالن آب و تراز آب بیان شده است که  (12
حتانی های تتاثیرگذار است. چنانچه در منابع دیگر هم این موضوع بیان شده و تفاوت شوری سطح آب با الیه

زیع شوری در سطح و ، نتایج تو71ی در فصول گرم، به تبخیر از سطح دریاچه ربط داده شده است. در صفحه
د. شها تفسیر میگیرینتایج با اندازه یهاتفاوتشد و عمق الزم بود آورده شده و تحلیلی روی آن انجام می

 گزارش نشده است. گذرمیانهای باز بندی شوری در عمق در دهانهحتی الیه

د ندارد. این انتظار که وجو B2و  C1گزارش بیان شده است که: روند منطقی سرعت در نقاط  60ی در صفحه (13
مکن م چراکههمواره سرعت در نزدیکی سطح بیشتر از کف باشد، در مورد دریاچه ارومیه همیشه صادق نیست. 



ر و در های پایینی بیشتگیرد، سرعت در الیهای که در اثر برگشت آب شکل میاست به دلیل جریانات گردابه
 های باالیی است.جهت مخالف سرعت الیه

تر بودن تراز محاسباتی توسط مدل از تراز سطح آب واقعی بستگی زیادی (: میزان باالتر یا پایین7-5ل )در شک (14
در نظر گرفتن ضریب ثابت باعث بیش برآورد تبخیر در زمستان  چراکه .به ضریب تبخیر در نظر گرفته شده دارد

 سازیدلمن تراز سطح آب واقعی کمتر از مطابق این شکل در تابستاشود. و کم برآورد کردن آن در تابستان می
 شده است.  سازیمدلشده و در زمستان بیشتر از مقدار 

میزان تغییرات شوری در طول سال ، بیان شده است که در نقاط مربوط به نواحی شمالی دریاچه 120در صفحه  (15
( یا پرآبی باشد یآبکم)زی سااین موضوع به شرایط سال شبیه تا حدی کمتر از میزان آن در نواحی جنوبی است.

های ورودی و دیگری رودخانه بدهیکی  :ی ارومیه تابع دو عامل استشوری دریاچه طورکلیبه .بستگی دارد
ریانات ج بدهچون  ،بی و خشک بودن و پایین بودن تراز سطح آب دریاچهآکم یآبهای بسیمتری دریاچه. در سال

وری در میزان ش یکنندهیینتعبنابراین عامل بسیمتری  است؛م خیلی ک (که اکثرشان از جنوب است)ورودی 
های جنوبی تر هستند شوری کمتری نسبت به بخشهای شمالی که عمیقبخش روینازا  .هر بخش است

 ،حدی هست که بتواند وارد بخش شمالی شودهبی که دبی جریان از جنوب بپرآهای ولی در سال .دارند عمقکم
بخش جنوبی شوری کمتری نسبت به  ،ب شیرین از غرب و جنوب دریاچهآدلیل ورود جریان در این حالت به 

 .تفاوتی گرفتتوان نتیجه ممییا پرآبی باشد(  یآبکم) سازیمدلبخش شمالی دارد. بنابراین بسته به سال مبنای 

ست؛ که این نتایج ( تغییرات دمای هوا و تغییرات دمای سطح آب خروجی مدل نشان داده شده ا2-5در شکل ) (16
تر از دمای هوا باشد. یعنی انتظار است که دمای آب )چه دریاچه و چه رودخانه( معتدل اصوالً است.  یدموردترد

های روزانه و حداقل دمای آب از حداقل دمای هوا بیشتر و حداکثر دمای آب از حداکثر دمای هوا باید )در دوره
، در شود که در زمستاندهد. در گراف پایینی مشاهده میا نشان نمیساالنه( کمتر باشد. که شکل مذکور این ر

که دمای سطح آب که رسد، درحالیدرجه بندرت می 5ای بیش از یک ماه دمای هوا در حداقل خودش به دوره
گویای نامطمئنی خروجی مدل  4-5رسد. شکل درجه می 5به منفی  دو هفتهدهد برای یکی مدل نشان می
و صرفاً  داد،سازی انجام نمیگونه شبیهنیست. یعنی اگر مدل هیچ قبولقابلتا نزدیک ده درجه است. اختالف 

 شد.تر میای نزدیکها به اطالعات ماهوارهداد، جوابدمای هوا را قرار می

 psu 400( زیر برای نمایش تغییرات شوری گزارش شده است. در این نتایج، مقادیر شوری از 62-6شکل ) (17
تعریف شده است.  psu 400نرفته است. علت این امر این است که محدوده شوری در مدل از صفر تا فراتر 

را در سطح و نزدیک سواحل )که عمق آب کم است(  psu 400شوری بیشتر از  یاچهدردر تابستان  کهدرحالی
را در نظر بگیرد.  psu 400تجربه کرده است. چون مقدار شوری محدود شده است، مدل نتوانسته مقادیر باالی 

ابد. یشود، با گذشت زمان کاهش می محاسبهنمک در این حالت  جرماین است که: اگر  آیدیممشکلی که بوجود 
د نمک نسبتاً ثابت است و اگر هم تغییراتی داشته باشد بای جزم کل چراکهنباید باشد  چنینیناولی در واقعیت 

کنند(. همچنین نقاط ساحلی که مقادیر ها مقادیری نمک وارد مینهرودخا چراکهافزایشی باشد نه کاهشی )
 psu 400هایی که شوری باالی شوری باالیی دارند، باید در مدل به رنگ قرمز شوند؛ ولی در این شرایط بخش

 نخواهند بود. یترؤقابلدارند، 



 

ی در دریاچه باشد؟ چطور این امر تواند ردیاب مسیر ذرات رسوبمی سازیمدلآیا مسیر ردیابی ذرات آب در  (18
موجود در بستر دریاچه مقایسه و گزارش  یگذاررسوببینی با وضعیت تواند صحیح باشد؟ وضعیت پیشمی

 گردد.

ه ب( با شواهد تجربی منطقی گذرمیاندر بستر دریاچه )در هر دو شرایط با و بدون  شدهارائهای گرچه ردیابی ذره (19
توزیع دمایی و توزیع شوری منطقی نیست زیرا که مسیر چرخش آب در این دو رسد؛ ولی تشابه در می نظر

 شرایط تفاوت فاحش دارد.

 

 دریاچه ارومیه، موارد زیر نیاز به بازبینی دارند: گذرمیان(  در خصوص راهكارهای اصالح 6-ب

 ورطبهسان نیستند. های مختلف همبر دریاچه، در گزارش گذرمیانبرای ارزیابی اثرات  موردنظرسناریوهای  (1
-2؛ به فصل )"(1395جریان و ... )آبان  سازیمدل"( از گزارش 2-6و شکل ) 74( صفحه 6مثال: به فصل )

خالصه  12( صفحه 7) فصل؛ و به "(1395.... )آذر  زیستیطمحارزیابی "گزارش  28تا  24( و صفحات 8
....  زیستیطمحارزیابی "گردد. یا در گزارش  مراجعه "(1395ارزیابی سناریوهای اصالحی ... )آبان "گزارش 

 "(1395جریان و ... )آبان  سازیمدل"( به گزارش 13-2( تا )10-2های )، در سناریوهای شکل"(1395)آذر 
 نبوده، یا گزارش نشده است. موردنظر سازیمدلآدرس داده شده است؛ ولی این سناریوها در گزارش 

ارزیابی سناریوهای اصالحی ... )آبان "گزارش  10در صفحه  "گذرمیانمل گزینه حذف کا"عبارت منتفی بودن  (2
 ، بدون ارزیابی، با شرح خدمات درخواستی مطابقت ندارد. "(1395

از ابتدا، و ارزیابی  گذرمیان( عدم ساخت 1مطابق بند )و( شرح خدمات: سناریوها و راهکارهای اصلی دیگر نظیر: ) (3
( برداشت 2عنوان شرایط مرجع محیط زیستی دریاچه؛ )ستر دریاچه تاکنون، بهشرایط با تداوم روند طبیعی ب

 -پل سراسری )نظیر نوع عرشه یگزینیجا( گزینه 3آن در احیای دریاچه؛ ) اثربخشیو  شدهساخته گذرمیانکامل 
 -بررسی جامع فنی( ایجاد تونل سراسری از زیر بستر دریاچه، 4ای( در حدفاصل کوه زنبیل تا کوه آق گنبد؛ )پایه

 اقتصادی گردد. -اجتماعی-محیط زیستی -اجرائی

)حدفاصل پل موجود و کوه آق  گذرمیانها، جانمائی بازشدگی در شانه شرقی در سناریوهای مختلف بازشدگی (4
( نشان داده Aralو. دریاچه  Great Salt Lakeقرار گیرد. مطالعات مشابه )نظیر دریاچه  موردنظرگنبد( نیز باید 

یری گکه بیشترین اثرات بازشدگی برای چرخش و تبادل جریان، در ناحیه عمیق دریاچه است. مشابه این نتیجه



نیز بیان شده است. حتی در  "(1395ارزیابی سناریوهای اصالحی ... )آبان "برای دهانه پل موجود در گزارش 
ده بود )دهانه پل موجود، و دو بازشدگی های دریاچه، ابتدا سه دهانه در نظر گرفته شپیشینه طراحی بازشدگی

حذف گردیدند. در گزارش  یببه ترتهای طرفین، در شانه شرقی و در شانه غربی(؛ که سپس هر دو بازشدگی
بازشدگی در شانه شرقی نامناسب بیان شده است؛ که اثربخشی  "(1395ارزیابی سناریوهای اصالحی ... )آبان "

 صورت مستند ارزیابی و گزارش گردد.العات بهپذیری آن باید در این مطو امکان

هانه، ها، عرض دها، جانمائی، تعداد بازشدگی)نوع بازشدگی گذرمیانهای بازشدگی مبانی طرح مهندسی گزینه (5
طور مستند گزارش نشده است. شیوه معرفی و ارزیابی گیری برای گزینه برتر، به...(؛ و روش ارزیابی و تصمیم

ارش مثال در گز طوربهو پل موجود دریاچه است.  گذرمیانهای پیشین طرح اجرا شده ز گزارشتر ابسیار ضعیف
متر گزارش شده است؛  3000تا  1000بین  مؤثر: بازشدگی "(1395ارزیابی سناریوهای اصالحی ... )آبان "

 سازیمدلی( در بخش متری با یک یا دو دهانه بازشدگ 2000سناریوهای الزم در این محدوده )نظیر  کهدرحالی
 صورتبههای کوچک و متعدد )مورد آزمون قرار نگرفته؛ و یا گزارش نشده است. همچنین، گزینه بازشدگی

های متعدد در طول جاده کالورت -که تجربه احداث پلمنتفی شمرده شده است. درحالی یسادگبهکالورت( 
ن در پهنه هامون سیستان و احیای هامون، بسیار کمربندی کنترل سیالب شهر زابل( برای تبادل جریا یزرخاک)

 بوده است. بخشیاتحو  مؤثر

طراحی پل  یابی مطروحه درشیمی از بستر دریاچه، و پیشینه گزینه -فیزیکی -تکنیکی -از اطالعات پایه ژئو (6
رآورد پایه( و شیوه ب -ای سه نوع پل )قوسی، کابلی، عرشهموجود استفاده نشده است. سیمای مشخصات سازه

 های پیشین طراحی پل موجود دریاچه است. تر از گزارشها بسیار کلی و ضعیفهزینه

های بازشدگی برای دهانه "پل قوسی": گزینه "(1395ارزیابی سناریوهای اصالحی ... )آبان "در گزارش  (7
 "ر دریاچهود دپل قوسی موج"گیری بر نادرست بودن جانمائی نامناسب تشخیص داده شده است. آیا این نتیجه

 نیز داللت دارد؟ 

؛ و گزارش برآورد اولیه 1395....، آذر  زیستیطمحارزیابی "ها در دو گزارش طرح حاضر )گزارش برآورد هزینه (8
مشابه مقایسه نشده است.  یهاطرح( متفاوت بوده؛ و میزان برآوردها نیز با 1395اجرای طرح پل آبگذر، آبان 

ده است. معین نش یخوببههای مختلف ، ابعاد فنی و صعوبت کار در گزینهگذرمیان اجراشدههندسه واقعی مقاطع 
 -اقتصادی -محیطیزیستارزیابی اثرات "در گزارش  گذرمیان( از مقطع نمونه 6-2شکل )طور مثال، به

 شکل، عمق مواد ازنظر) گذرمیاندر طول  شدهساخته، اساساً با شکل مقاطع عرضی "(1395اجتماعی )آذر 
مطابقت ندارد. برای باز نمودن دهانه اجرای پل، عمق بدنه  در پی، ارتفاع، سکوبندی شیروانی، و ...( یزرسنگ
تا الیه مناسب،  یبردارخاکمتر(. لذا برنامه  30-40)باالتر از باشدیم توجهقابل گذرمیانشده در  یزیرسنگ

 قرار گیرند.  موردنظراد جاده، و .. باید متری، ارزیابی خسارات انسد 80کوبیدن شمع فوالدی به ارتفاع 

؛ شدهسازیهیشببرای بررسی اثرات سناریوهای مختلف پل آبگذر، الزم است این سناریوها با مدل هیدرودینامیک  (9
ر تهای پیشنهادی )به ترتیب اولویت( معرفی گردد. نتایج کاملگزینه یا گزینهو مورد مقایسه کامل قرار گیرند. 

 ردد.های منتخب ارائه گدریاچه برای گزینه یا گزینه محیطیزیستدینامیک جریان و شرایط خصوصیات هیدرو

، با رعایت حداقل زمان انسداد گذرمیانکارهای اجرائی مناسب برای عملیات اصالح های برتر، راهبرای گزینه (10
 د.دریاچه، پیشنهاد گرد زیستیطمحو آسیب به  یخوردگدستترین ، و کمگذرمیانجاده 



 محیطیزیستبر هیدرودینامیک جریان و شرایط  گذرمیانکارهای بهبود اثرات گزارش یا فصل مستقلی به راه (11
مستند و همسان، پیشینه مطالعات در خصوص سناریوهای اصالح  طوربهدریاچه اختصاص یابد. در این بخش 

)جانمائی، تعداد، عرض دهانه(؛ و  رگذمیانهای مناسب برای بازشدگی اضافی در ؛ مبانی طرح گزینهگذرمیان
ای پیشنهادی هگیری برای گزینه برتر، ارائه گردد. سپس مطابق این روش، گزینه یا گزینهروش ارزیابی و تصمیم

 )به ترتیب اولویت( معرفی گردند.

 

هاد ، موارد زیر پیشن"اجتماعی -اقتصادی -محیطیزیستارزیابی اثرات "(  در تكمیل گزارش 7-ب

 د:شومی

بر عدم تعادل محیط زیستی و خشک شدن دریاچه  گذرمیانترین هدف این مطالعات، بررسی اثرات جاده اصلی -1
های کاری ستاد احیای دریاچه ارومیه معین نشد؛ در قالب ارومیه است. ازآنجاکه این موضوع در مجموعه گروه

رود که مطالعات حاضر، این هدف را میکشور واگذار گردید. انتظار  زیستیطمح حفاظتیک مصوبه به سازمان 
 به آن را پیشنهاد نماید. گامبهگاممحقق ساخته و حتی نحوه دستیابی 

، و ارائه گذرمیانای پل هایی است که در زمان اجرای سازهاز این مطالعات تقریباً همان شدهاصلحنتایج  -2
هیدرولیکی دریاچه، توسط مشاور مطالعه و  کارهایی برای جلوگیری از قطع فرآیندهای هیدرودینامیکی وراه

تراز آب دریاچه باالتر از تراز اکولوژیک بوده است.  کهزمانیدر  همآنانجام شد.  گذرمیانای نظارت طرح سازه
 با معیارهای بسیار باالتر داشته باشد. هایییخروجمطالعات حاضر یک کار پژوهشی است، ولی باید 

 و ابعاد تخصصی کار سؤاالتگونه مطالعات، نیاز است تا در مراحل مختلف طرح، این شناسیروشدر فرآیند  -3
بندی شده؛ و نظر متخصصین مرتبط اخذ و اعمال گردد. آنگاه پس از انجام )نظیر آنچه در باال آمده است( طبقه

 ادشدهیر فرآیند های مصوب شده، در قالب ارائه نتایج، جلسه یا جلساتی برگزار شود. بدون شک دهر گام از گام
 ناشی از ساخت شدهانجاممثال: آثار تحکیم  طوربهتوان ارزیابی درستی از صحت و مراحل مطالعات داشت. می

ر ب یزرخاک صورتبهپل بر خشک شدن دریاچه و احتماالً بستر نمکی کف دریاچه چیست؟؛ آثار اجرای پل 
ه های مختلف آب دریاچدر تراز شدهیطراح گذرمیان فرآیندهای هیدرودینامیکی دریاچه ارومیه چیست؟ اثرات پل

آن  یآبکمچیست؟ در زمان خشک شدن دریاچه و یا  شدهیطراح گذرمیانای پل های سازهچیست؟؛ ویژگی
)ارتفاع زیر تراز اکولوژیک( که ارتباط میان قسمت شمالی و جنوبی در اکثر اوقات سال قطع شده است و یا 

ه چیست؟ چراک شدهارائهکارهای گیرد. موضوعیت راهک همانند زمان نرمال شکل نمیفرآیندهای هیدرودینامی
که دریاچه احیا شده؛ و الزم است تا با اعمال تمهیداتی آثار آن  است یزمانمربوط به  شدهارائهعمده راهکارهای 

 بر اکوسیستم به حداقل برسد؟

ی بررس"معرفی سامانه ارزیابی برای  اعی طرح،اجتم -اقتصادی -محیطیزیست، در مرحله ارزیابی هرحالبه -4
ارهای برتر و راهک هایینهگزگزینه یا "برای انتخاب  گیریتصمیم، و "بر حیات دریاچه ارومیه گذرمیاناثرات 

و  یخوردگدست، و کمترین گذرمیان)با رعایت حداقل زمان انسداد جاده  گذرمیاناجرائی مناسب برای اصالح 
 مورد انتظار است.دریاچه، و ...(  زیستیطمحآسیب به 

است؛ و  شناسیروش، در مرحله "(1395اجتماعی )آذر  -اقتصادی -محیطیزیستارزیابی اثرات "گزارش  -5
 نتایجی را در بر ندارد.



بر دریاچه، و راهکارهای اجرائی،  گذرمیانبرای ارزیابی اثرات  موردنظردر این گزارش، اطالعات پایه، سناریوهای  -6
 های طرح همسان نیستند. گر گزارشبا دی

بر روی دریاچه ارومیه، ارائه و مورد  یافتهانجام محیطیزیستهای در این گزارش، سوابق مطالعات و ارزیابی -7
ثال، شکل م طوربهفهرست در پایانه گزارش ارائه گردد.  صورتبهدر متن،  مورداستفادهارزیابی قرار گیرند. منابع 

 )در عنوان شکل( یافت نشد. ( در مرجع نامبرده2-6)

های برای کاربرد روش یازموردن( این گزارش، خالصه مستندی از اطالعات 6های مختلف فصل )از بخش -8
 ، ارائه گردد. محیطیزیستارزیابی 

( این گزارش: الگوریتم و اطالعات الزم برای روش ماتریس پاستاکیا، و ارزیابی پیشینه کاربرد 1-7در فصل ) -9
 ر مطالعات مشابه، ارائه شود.این روش د

قرار گرفته است، پیشینه کارآئی این روش  موردنظر POBS(: اگر روش EIA) محیطیزیستدر ارزیابی اثرات  -10
های دیگر ارائه گردد. همچنین، روش مقایسه بین های مشابه؛ و دالیل انتخاب آن نسبت به روشدر طرح

 ی در این روش شرح گردد. گیری نهائهای مختلف اثرگذار، و تصمیمگزینه

گزینه  عنوانبه "متر 500احداث دو آبگذر به طول "(: استناد به گزینه 91( این گزارش )صفحه 8در فصل ) -11
 های طرح، مستند نگردیده است. برتر، در مجموعه گزارش

شده زیابی ارائه نهای ارها، روش و یا مدلدر ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی: پیشینه مطالعات مشابه، شاخص -12
 است. 

ق ، با رعایت موارد فو"اجتماعی -اقتصادی -محیطیزیستارزیابی اثرات "رود که گزارش تکمیلی انتظار می -13
 تهیه و ارائه گردد.

 


