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جلسه مشترک با فارغ التحصیالن دانشکده مهندسی عمران

1395بهمن ماه 21

احیای دریاچه ارومیه مساله ای بدخیم
(Wicked Problem)

مسعود تجریشی
استاد دانشکده مهندسی عمران و 

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

1395بهمن 21پنج شنبه -دومین نشست دستاوردهای اساتید و دانش آموختگان عمران شریف 



بحران آب و بالطبع احیا دریاچه ارومیه از آن جهت مساله ای بدخیم یا بد قلق محسوب می 

که راهکار مواجهه با آن مشخص نیست و راهکار در فرایند تعامالت میان همه   (Wicked Problem)گردد

. ذینفعانی که در پیدایش آن سهم داشته اند آشکار می شود

این نوع مسایل به شدت به ذی نفعان وابسته و حتی اتفاق نظر هم در مورد خود مسیله و علت به وجود 

لذا راهکار واحدی ندارد و حتی تعریف مسأله بر اساس راهکاری . آمدن آن وجود ندارد چه به رسد به راهکار

لق با حتی بعضی اوقات یک مسیله جدید به صورتی بدق. که برای آن در نظر گرفته می شود تغییر می کند

.تالش برای فهم مسیله و یا تالش برای حل آن پدید می آید

رفع بحران آب، چیزی از جنس حکمرانی است و با موضوعاتی از جنس تاریخ، قدرت، منافع، ادراکات و 

فرهنگ، رویه های تصمیم گیری، تفویض اختیار، اجماع سازی و پرداخت هزینه های اجتماعی و سیاسی  

. درگیر است

حکمرانی آب به شدت در عرصه میان رشته ای علوم اجتماعی، علوم تخصصی آب و علوم مهندسی طرح و 
. بحث می شود
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آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

(مترمكعبمیلیارد)حجم  (كیلومتر مربع)سطح  (متر)تراز  تاریخ

1.6 2080 1270.56 1395/10/18

1.1 1760 1270.30 1394/10/18

1.6 2080 1270.56 1393/10/18

1.58 2060 1270.55 1392/10/18

14.1 4333 1274.1 تراز اكولوژیك
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فروردیناسفند                                    دی                                  شهریور                               خرداد      
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1395آذر 26

1270.49: تراز
1394آذر 8

1270.15: تراز



حوضهرهاسازی از شش سد بزرگ 1.
درصدی مصرف كشاورزی سدهای  16اعمال كاهش 2.

حوضه
بستن سردهانه انهار در فصول غیرزراعی3.

با عوامل موثر بر افزایش حجم دریاچه ارومیه در سال آبی جاری در مقایسه
(شهریور31مهر الی 1)سال آبی گذشته 

بارش

سال آبی 
94-1393

رواناب ثبت شده در  
ایستگاه های هیدرومتری 

میزان خالص ورودی به 
پیكره آبی دریاچه

میلی متر317

درصد 36
تلفات مسیر

سال آبی 
95-1394

میلیون 480
مترمكعب

میلی متر326

میلیون مترمكعب701

میلیون 1900
مترمكعب

میلیون مترمكعب2290

درصد 15
تلفات مسیر

كیلومتر از رودخانه های منتهی به  120الیروبی 1.
دریاچه

كیلومتری اتصال رودخانه  25اجرای طرح 2.
زرینه رود به سیمینه رود
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600600600600600-كانی سیب

190190190190190909090-سیلوه

4070100200250300300300-پساب 

150200250250250250250250250250انتقال آب به پیكره 

بخش % 40صرفه جویی 
227450800107013401340134013401340كشاورزی 

-150200250سدهارهاسازی آب 

1800212726802740311041304230423042804380ورودی به دریاچهكل 

1035141516631907204221962459262627622845تبخیر

24533164414144974604279769747113511286914403حجم نهایی

2072243527922990321536003845404441664331سطح نهایی

1270.61270.91271.31271.51271.91272.41272.91273.31273.71274.1تراز در پایان سال

دوره احیادوره تثبیت
احیای 
نهایی

احیای دریاچه ارومیهدر حال اجرای مروری بر نقشه راه ده ساله 



با نقشه راه 1394-95پایان سال آبی مقایسه وضعیت دریاچه ارومیه در 
احیای دریاچه ارومیه

دوره احیا

دوره تثبیت

احیای نهایی

تراز اكولوژیك
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دسته بندی رئوس اصلی راهکارهای احیای دریاچه ارومیه

راهکارهای  
گانه  27

احیای  
دریاچه  
ارومیه



با  1396مقایسه وضعیت محتمل دریاچه در تابستان 
نقشه راه و دستاوردهای سه سال اخیر
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اله بررسی میزان انطباق وضعیت دریاچه با نقشه راه ده س
مصوب احیای دریاچه ارومیه
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احیای
نهایی

تراز اكولوژیك

تغییرات واقعی تراز دریاچه

85پیش بینی اختالف 
امهسانتی متری واقعیت با برن

کیلومترمربع1900کیلومترمربع1350کیلومترمربع2060 کیلومترمربع1400
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کیلومترمربع1900

به  1396ادامه روند کنونی افت تراز دریاچه ارومیه موجب می گردد، تراز دریاچه در نیمه نخست سال 

رسیده و سطح مرطوب دریاچه1395کمتر از زمان مشابه خود در سال 

.گرددکیلومترمربع کمتر از میزان مقرر در برنامه نجات دریاچه ارومیه 800

کیلومترمربع2700



اهم برنامه های در دست اقدام ذیل مطالعه و طراحی طرح نجات  
درصد مصرف آب در بخش کشاورزی40دریاچه ارومیه برای کاهش 
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مهندسین مشاور یكم1.
.2FAO
.3JICA

د  دانشگاه واخینیگن هلن4.
.5IIASA

دانشگاه دارمستاد آلمان6.

دانشگاه ملبورن  
استرالیا در زیرحوضه

(قلعه چای)عجب شیر 

ز دانشگاه تبری
برای زیرحوضه

رودخانه 
آجی چای

دانشگاه ارومیه 
برای زیرحوضه 

رودخانه های نازلو، 
روضه چای، 

شهرچای و باراندوز



با تشکر
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