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 بسمه تعالی

 

 

 گفتارپیش

وى دز  گررازی  زغرَ  تْیِ ًقؿِ بػیوتسی دزیازِ ازٍهیِ ٍ برسوٍزد ًرس    »هطالعات 

برا اغرتدادُ اش فٌراٍزی غرٌدؽ اش دٍز ٍ اولیرات       24:5ترا   24:3ّرای   فاقلِ غال

هَغػرِ   ایي ؾسکت تَغعِ هٌابع و  ٍ ًیسٍی ایساى بِ تَغطی طی قسازداد« هیداًی

دز ازٍهیرِ  دزیازرِ   غرٌدی  اوقتْیِ ًقؿِ  پسٍضُ،. ّدف اش اًدام ایي هحَل گسدید

ّرای هشتلر     ًور  دز بشرؽ   گررازی  زغرَ  هیصاى بسوٍزد ٍ  24:5اٍاخس تابػتاى 

برس هنٌرای   ایري هطالعرات   زٍؼ کراز دز  برَد.   24:5ترا   24:3 ّای غالبیي دزیازِ 

برَد.  ای ٍ اطالارات هیرداًی اورق و  دزیازرِ      اغتدادُ تلدیقی اش تكراٍیس هراَّازُ  

 کرِ دز وى  اًدرام گسدیرد  زٍش  21حردٍد   طیکازؾٌاغی تین  تَغط هطالعات هیداًی

 .بسداؾت ؾد دزیازِ وبی هحیطبیؽ اش ّؿتكد ًقطِ اش اطالاات هَزد ًیاش دز 

دزیازرِ ازٍهیرِ    کًٌَی ٍنعیت اش ای گَؾِ ًوایؽ باّدف، حانس گصازؼ تكَیسی

ِ دز خالل هطالعرات هیرداًی هررکَز    هؿاّدات تین کازؾٌاغی  اغاظ بسٍ   ؾردُ  تْیر

زنرا زٍشبْراًی هردیس پطٍّهؿردُ      دکتس اش شحوات وقای داًن هیالشم دز اًتْا اغت. 

ِ فسّاد َّؾریازی پرَز،    هطالعات ٍ تحقیقات هٌابع و  ٍ وقای دکتس ایري   کٌٌردُ  تْیر

 گصازؼ قدزداًی ًواین.

 

 هزتضی افتخاری

 رئیس هوسسه
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

 

 وضعیت عووهی دریاچه -1

ِ اغرت   ؾردُ  تندیل 2دزیازِ بِ ی  پالیا ؾدُ خؿ غطح  -2-2 ِ  طرَزی  بر و   کر

ِ   کرن اورق بػریاز    دزدز تورام ًقراآ وى    شیسغطحی ٍ برا یر     اغرت  قرساز گسفتر

ؾرْید   گررز  هیراى دز حرَالی   هثال اٌَاى بِ .بِ و  زغید تَاى هیخصئی  گَدبسدازی

 .(2)ؾهل  اغت هتس غاًتی 21کالًتسی اوق و  شیسغطحی حدٍد 

 
 شهیذ والنتزی گذر هیاىگودتزداری انذن در هجاورت  (1 شىل

 

                                                             
ِ ایري کلورِ   . ؾرَد  هیاغت کِ دز اقلین خؿ  تؿهیل   بػتِ افتادُ گَدی  غطح  (Playa) پالیا 2 ِ  بر شهریي   ٍغریل

بهراز زفترِ اغرت. پالیاّرا      دز حال خؿر  ؾردى   ّای دزیازِازٍپا ٍ اهسیهای ؾوالی خْت  ؾٌاغاى اًگلیػی دز

 ٍ زِ هَقت )هثل گاٍخًَی(. دازای دزیازِ باؾٌد، زِ دائوی )هثل دزیازِ ازٍهیِ( تَاًٌد هی
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

ٍاقرع   "برازی "هدتوع تدسیحی اقراهتی   با اغتدادُ اش ؾسایط فیصیهی دزیازِ، -2-5

دز نلع غسبی دزیازِ تكوین دازد با گَدبسدازی اًدک دز هداٍزت هدتورع یر    

 دزیازِ هكٌَای بسای اّداف تدسیحی ایداد ًواید.

ؾیب بػتس دزیازِ دز ًقاآ ٍزٍدی دزیازِ بػریاز کرن اغرت بطَزیهرِ دز      -2-6

پٌداُ حدٍد زْاز کیلَهتس اوق اش قدس بِ  حدٍد ، با طی"بازی"هداٍزت هدتوع 

 .زغد هیًتیوتس غا

 
 شیة وف دریاچه در ساحل غزتی دریاچه( 3 شىل

کِ بیؿرتسیي اورق و  دز    (گَززیي قلعِ)زٍغتای  دز ایػتگاُ کاظن داؾی -2-7

دز ایي  .بیؿتسیي هقداز زا دازاغت دزیازِ ک  ؾیب ،زدهداٍزت غاحل ٍخَد دا

قایق بِ غاحل ٍخَد دازد لیهي برسای اغرتدادُ    ًقطِ اش دزیازِ اههاى ًصدی  ؾدى

َ  خْت حسکت باید تا فاقلِ قایق اش هَتَز   کرسد هتسی اش پرازٍ اغرتدادُ   یر  کیلر

   .(5)ؾهل 
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

ؾردُ اغرت، ؾرهل شهریي هعرسف       تاشگی خؿر   دز ًقاطی اش دزیازِ کِ بِ -2-8

گررازی اغرت. دز ایري ًقراآ زغرَبات       ؾهل زغَ  اشًظسٍنعیت ک  دزیازِ 

اًرد   ّایی بلَزی ؾهل ٍ تیص ًْؿتِ ؾردُ  کاهالً ًاّوَاز با بسخػتگیًوهی با غطح 

 (.  6 ؾهل)

 
 استفاده اس پارو در اعواق ون دریاچه (4 شىل

 
  شذه خشه اخیزاً در نماطگذاری  رسوبوضعیت  (5 شىل
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

 وضعیت نوه دریاچه -2

غطح ًو  دز بیؿرتس  زغَبات ک  دزیازِ بػیاز غشت ٍ ؾهٌٌدُ ّػتٌد.  -3-2

بػریاز غرشت    هعورَالً  ٌَّش خؿ  ًؿردُ اغرت  دز ًقاطی کِ حتی ًقاآ دزیازِ 

تٌْرا   (.7 ؾرهل وى حسکت کرسد )  زٍی زاحتی بِ با خَدزٍ تَاى هیطَزیهِ باغت 

اش ًقاآ خراـ   ّن وىکِ انَز اش هحدٍدُ هسش وبی ٍ خؿهی اغت هؿهل هَخَد، 

 .ّػت پریس اههاى زَبیهثل الَازّای  ایوٌیبا اغتدادُ اش ی  غسی تدْیصات 

 

 
 سخت تودى تستز دریاچه (6 شىل

ٍ  ًرسم  بػریاز  ّرا  ًو  هعوَالً( خؿهی ٍ وبی هسش) دزیازِ غاحلی خط دز -3-3

-هری ایي ًقاآ  انَز اش .اًد وٍزدُ بِ ٍخَد زا یباتالق ی  ؾسایط کِ ّػتٌد غػت

د. اسل ایي هحدٍدُ دز َغاًتیوتس ؾ 41تا حدٍد  ؾشف فسٍزفتيهٌدس بِ  تَاًد
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

( ارسل  8ؾرهل  هتداٍت اغت. دز ایػتگاُ کاظن داؾی )هسشّای هشتل  دزیازِ 

 .اغتهتس  31هحدٍدُ باتالقی حدٍد 

 
 شزایظ تاتاللی دریاچه در هزس آتی و خشىی( 7 شىل
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

   غسبی غاحل دز) خؿهی خاًب دز غاحل اش هتسی 31 فاقلِ تا هعوَالً -3-4

 انرَز  ،(زغرد  هری  هتس قد زٌد بِ فاقلِ ایي "بازی" هدتوع هداٍزت دز دزیازِ

ٍ  ّای زس  فسٍزفتي بِ هٌدس خَدزٍ . ایري ؾرسایط حتری برسای     گرسدد  هری  خرَدز

 .(9 ؾهل) د ایداد ؾَدتَاً هیًیص  غن  خَدزٍّای

 
 ساحل نزم و سست دریاچه در نماط نشدیه ته ساحل (8 شىل

ِ ، با تَخِ بِ ؾسایط اؾرنا  ًور    دزیازِ و  غطح دز -3-5  پساکٌردُ  قرَزت  بر

 بلَزّرا  تؿرهیل  .ؾرَد  هری  دیردُ  ًو  زػنیدُ ّن بِ بلَزّای اش ًاشکی ّای الیِ

 .(:ؾهل ) پریسدهی قَزت و  دز ؾٌاٍز ذزُ ی  حَلهعوَالً 
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

 
 اس تلور نوه در سطح دریاچه شذه تشىیلی شناور های الیه (9 شىل

 دزیازِ اوق بِ ؾدُ هتكل ّن بِ بلَزّای ًوهی، تَدُ حدن ىؾد بصزگ با -3-6

 . گسدد هیبااث باال وهدى تساش ک  دزیازِ  گرازی زغَ . تداٍم کٌٌد هی غقَآ

 ًیرص  غیسهػلح زؿن با کِ طَزی اغت شیاد ؾیَُ ایي بِ گرازی زغَ  ًس  -3-7

 .کسد هؿاّدُ زا ًو  ّای تَدُ غقَآ تَاى هی

ِ  ترَاى  هری ًو  زا  ّای تَدُدزیازِ،  اوق کندز ًقاآ  -3-7 گٌنردّای   قرَزت  بر

 . دًَو، هؿاّدُ اًد کسدُ پیداکَزهی کِ تا غطح و  اداهِ 

ؾرهل  ) ٍ دز ک ، اسیم ّػرتٌد  اسل کندز غطح و ،  ی ًوهیگٌندّا -3-8

ِ  شیرسو  ایي گٌندّای کَز  یا دز (. 21 بیرسٍى  و   کوری اش ٍ یرا   اًرد  قسازگسفتر

کِ غرطح ایري گٌنردّا ؾػرتِ      ؾَد هیدز ٍاقع خسیاى و  )هَج( بااث  .باؾٌد هی

  ًگیسًد.خازج اش و  قساز زٌداى ؾدُ ٍ 



 

 

: 

 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

 
 تشىیل گنثذهای نوىی ووچه در اعواق ون دریاچه (11 شىل

 ;دَؾهی زٍیتدز غطح دزیازِ ًوهی دٍ ًَ  گٌند  -3-9

، حرالتی اغرت   ؾدُ اغرت اویق دزیازِ دیدُ  ّای بشؽًَ  اٍل کِ دز  -3-9-2

هاًٌرد   ترس  پراییي  ّرای  اوقکِ پایِ دز  اسل کنقازذ با غطح شیاد ٍ پایِ  ؾنیِ ی 

 .(22)ؾهل  ؾَد هیبصزگ  بتدزیح قاادُ ی  هشسٍآ
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وى  زٍی گرسفتي  قرساز اغت کِ با  غدیدزًگایي گٌند دازای غطح ًػنتاً قاف ٍ  -

. غرطح گٌنرد کراهالً هشسٍطری اغرت کرِ       تعادل کن وى زا احػاظ ًورَد  تَاى هی

ّرای ًور    گٌند ٍ زػنیدى هرداٍم بلَز  بس هَج تأثیسؾدافیت ٍ ؾهل وى ًاؾی اش 

 .باؾد هیؾٌاٍز دز غطح 

 
 و همیاس آى گنثذ لارچی شىل در نماط عویك دریاچه( 11 شىل

تؿرهیل زٌریي   الرت   د.َؾر هری دیردُ  ت  دز دزیازرِ   قَزت بِایي ًَ  گٌند  -

د ٍخَد ی  خػن خرازخی ٍ زػرنیدى هرداٍم ًور  برِ      تَاً هی گٌندّای ًوهی

 .خػن باؾد

 برصزگ  تپِ ی  ؾاهل دازد، ٍخَد دزیازِ دز ٍفَز بِ کِگٌندّا  دٍم ًَ  -3-9-3

 غرطح  شیرس  کن اوق ی  دز یا ٍ ّػتٌد بیسٍى و  یا اش ایي گٌندّا کِ اغت ًو 

 یی کرِ شیرس غرطح و  قرساز دازًرد،     ٍخرَد گٌنردّا   .(23 ؾهل) اًد قسازگسفتِ و 

 ًواید.قایقساًی دز دزیازِ زا با خطس هَاخِ هی
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

 
 گنثذهای تشري نوه هجاور هن در دریاچه اروهیه (12 شىل

 دز ّرا  وى اش شیرادی  تعرداد  ٍ دازًرد  ٍخرَد  اوق کن ًقاآ دز گٌندّا هعوَالً ایي -

اغت. تساکن گٌندّا دز ًقاآ هشتل  دزیازرِ هتدراٍت    گسدیدُ ایداد ّن هداٍزت

)دز حال حانس تٌْرا   زؤیت گسدید  اغت. بیؿتسیي تساکن گٌندّا دز ؾسق دزیازِ

. دز ایري ًقراآ   ًیوِ ؾوالی دزیازِ تا هیاى گرز ؾْید  کالًتسی دازای و  اغرت( 

غراًتیوتس   61هتس ٍ اوق و  بیي دٍ گٌند هتَالی کوترس اش   61قلِ گٌندّا حدٍد فا

   اغت.
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بػیاز بصزگ اغت.  اغلبا وًْاًداشُ  ٍ ؾهل کلَخی ٍ ًاّوَاز گٌندّا ایي غطح -

)قػروت   ّرا  وىدز ًیوِ ؾسقی دزیازِ گٌندّایی دیدُ ؾد کرِ ؾرعا     هثال اٌَاى بِ

 (.24 ؾهلهتس اغت ) 41بیؽ اش خازج اش و ( 

 
 در هحیظ دریاچه ی نوهگنثذهاتشرگی و انذاسه ( 13 شىل

 

 ًیوِ دز ٍ دازًد ٍخَد دزیازِ ؾسقی ؾوال ٍ ؾوالی ؾسقی، ًیوِ دز گٌندّا ایي -

 ًدازد. ٍخَد ّا وى اش اثسی کن اوق با حتی غسبی دزیازِ

 

 

 

 

 

30m 
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 دریاچه اروهیهاس وضعیت گشارش تصویزی 

 دریاچه و اووسیستن سیست هحیظوضعیت  -3

اقرَالً تعرداد    تن دزیازِ دز هعسل خطس قساز دازد.ٍ اکَغیػ شیػت هحیط -4-2

زٍش کاز هیداًی، کوترس اش اًگؿرتاى دغرت     21ؾدُ دز دزیازِ طی  زؤیتپسًدگاى 

تعدادی اش پسًدگاى ًؿػرتِ زٍی گٌنردّای ًوهری ًؿراى      25 ؾهلبَدُ اغت. دز 

 اغت. ؾدُ  دادُ
 

 
 پزنذگاى دریاچه اروهیه روی گنثذهای نوىی (14 شىل

، کٌٌرد  هری هٌطقِ کِ زٍی غطح و  دزیازِ ؾرٌا   ّای ازدکتعداد شیادی اش  -4-3

 .بعد اش هدتی قادز بِ پسٍاش ًشَاٌّد بَد

ِ  ّا ازدکزػنیدى ًو  شیس بدى ایي  -4-4 ٍشى  شیادؾردى باارث   شهراى  هرسٍز  بر

تا خایی کِ پسًدُ دیگس تَاًایی پسٍاش ٍ خردا ؾردى اش غرطح و  زا     ؾَد هیپسًدُ 

 ًدازد.




