
 
 1395تيرماه  5

 بررسي علل افزايش حجم آب و تراز درياچه اروميه    

 ) 1395/3/8، مورخ ) خاص(پيرو مصوبه جلسه امور آب (  
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1395درياچه اروميه در ارديبهشت   



 فهرست مطالب

 تراز درياچه اروميهمقدمه و وضعيت  -1

 و علل افزايش آنجريان سطحي بررسي -2

 گذشتهبا سالهاي جاري و مقايسه آن آبي بارش سال  -الف   

 تحليل افزايش جريان سطحي  -ب   

 پيكره به ورودي جريانات افزايش در اثرگذار شده اجرا اقدامات -3
 اروميه درياچه تراز افزايش و اصلي

سال جاري و سال هاي آتي وزارت نيرو بـراي  برنامه ها و پروژه هاي  -4
 اروميهتأمين آب درياچه 





 درياچه اروميه  بينموقعيت حوضه آبريز 

 و استان هاي ذينفع 2حوضه هاي درجه 

 km^2 51876: وسعت حوضه آبريز درياچه 

 )كشور% 3.15(

 km^2 5320: وسعت متوسط درياچه



رودخانه دائمي ، 17    
چندين رودخانه فصلي    

مسيل  39و حدود    
.جمعاً منابع آب هاي سطحي ورودي درياچه اروميه را تشكيل مي دهند   

  شماي سيستم رودخانه اي حوضه آبريز درياچه اروميه



 درياچه اروميهآبريز شاخص ورودي به درياچه حوضه موقعيت ايستگاههاي 



 موقعيت ايستگاههاي بارانسنجي منتخب در حوضه آبريز درياچه اروميه



وضعيت بارندگي كشور به تفكيك حوضه هاي آبريز 6 گانه  - اول مهر تا 2 تير
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4421421درياي خزر
خليج فارس و 

درياي عمان
361600

315524درياچه اروميه

18-1303فالت مركزي

7-9311مرزي شرق

2503016قره قوم

2-23025كل كشور

حوضه آبريز اصلي

درصد
 مقايسه نسبت به
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 منابع آب حوضه آبريز درياچه اروميه

 بارش متوسط حوضه در دوره ايستاي

 1373-1374تا  1331-1330  

 ميليمتر 385

18  
درصد 
 كاهش

 بارش متوسط حوضه در دوره ايستاي

 1391-1392تا  1374-1373  

 ميليمتر 317

 كل پتانسيل آب تجديدپذير حوضه

 ميليون مترمكعب 8875

 

 كل پتانسيل آب تجديدپذير حوضه

 ميليون مترمكعب 7024

درصد كاهش 20   



1395خرداد 29لغايت  1388نوسانات سطح آب درياچه اروميه از فروردين   

خرداد29 تغييرات نسبت به دوره   
 اجزا

 
 

 ميانگين دراز مدت
 

 
 سال آبي گذشته

 
ساله 48ميانگين   

 

 سال آبي

94-93  95-94  

)متر(تراز سطح آب  1270.97 1270.48 1274.94 0.49 -3.97  

1833.32- )كيلومتر مربع( وسعت درياچه 2786.20 2333.76 4619.52 452.44   

14.95-  حجم آب موجود در درياچه 3.39 2.28 18.34 1.11 
)ميليارد متر مكعب (   



 حجم جريان هاي سطحي درصد اختالف با
) ميليون متر مكعب(   

 ميانگين
 بلند مدت

 سال
گذشته   

 ماه 
 گذشته

 ميانگين
مدت بلند  

 سال آبي
گذشته   

 سال آبي
95-94  

13-  76 38 
 

 اسفند 1265 717 1461

 فروردين 2845 998 2664 125 185 7

10-  ارديبهشت 3632 1328 4039 27 174 

12-  خرداد 4085 1569 4616 12 160 

 حجم تجمعي جريان هاي سطحي و مقايسه آن با سال آبي گذشته و متوسط بلند مدت
 94-95از ابتداي مهر ماه لغايت  ماه هاي مختلف سال آبي 



 كل 690 2805 2692 12
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 ورودي به درياچه از كل حوضه آبريز

 1392-93ورودي درياچه سال آبي  1393-94ورودي درياچه سال آبي  1394-95ورودي درياچه سال آبي 

 مقايسه بارش و ورودي به درياچه اروميه طي سه سال اخير
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 روند تغييرات پوشش برفي در حوضه آبريز
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 برف سنجي



1394-95برنامه ريزي رهاسازي از سدهاي حوضه درياچه اروميه در سال آبي   

حوضه هماهنگي شوراي اولين مصوبات 
  سدهاي از كه شود، گرفته نظر در 1394-95 آبي سال براي رهاسازي مقدار حداقل عنوان به مكعب متر ميليون 200 ميزان شد مقرر1.

   .بود خواهد چاي قلعه زوالو ساروق، حسنلو، بوكان،
  رها راندمان و زمان بودن مناسب لحاظ با مجدداً سازي رها افزايش ميزان پيش بيني، برنامه هاي بر مازاد ورودي رخداد صورت در2.

 .شد خواهد بازنگري و تدقيق هماهنگي شوراي  آتي جلسه در سازي
مصوبات 2 و 1 بند مفاد لحاظ با سدها مصارف و منابع برنامه ابالغ 
هاي تحقق يافته به مخزن سدهاي حوضه مـي بايـد بـه صـورت مسـتمر انجـام وهرگونـه تغييـر درمصـارف و بـازنگري            پايش ورودي1.

ومسـتلزم تصـويب در شـوراي همـاهنگي حوضـه آبريـز       بوده برداري اين شركت  احتمالي برنامه با هماهنگي معاونت حفاظت وبهره
 ).به غير ازسدهاي علويان و شهرچاي(درياچه اروميه مي باشد 

با توجه به اينكه دربرنامه مديريت منابع ومصارف سدهاي شهرچاي و علويان، به دليل شرايط مخزن و پيش بينـي ورودي هـا، اعمـال    2.
كاهش مصارف كشاورزي بيش از معيارهـاي مـورد نظـر صـورت گرفتـه اسـت، در صـورت افـزايش ورودي هـا نسـبت بـه مقـادير             

 .مي باشدبرداري اين شركت  پيش بيني، تغيير در مصارف و بازنگري احتمالي برنامه با هماهنگي و تصويب معاونت حفاظت و بهره
مشمول سدهاي براي رهاسازي عملياتي برنامه ابالغ 
مشمول سدهاي براي رهاسازي بازنگري برنامه ابالغ 
شده تعيين سقف در علويان سد بازنگري برنامه ابالغ 
الزم تذكرات ابالغ و برنامه پايش 



wăºÅ ÷wý wþ{ù ć¹ÿ½ÿ 
$÷)÷)÷# 

¢ÞþÍ ÿ x¾É 
$÷)÷)÷# 

 ć¿½ÿwÊí ã¾Îù$÷)÷)÷# 
 ûwĉw~ ìĉÂ£v¾¤Åv ø¬³

āwù½Āĉ¾ĄÉ 
$÷)÷)÷# wþ{ù 93-94 ¹¾îöúÝ   Ăùwý¾z 

 40 (4/  
 Èăwí ºÍ½¹
wþ{ù Ăz ¢{Æý 

  ûwíĀz 810 161 475 424 399 16 230 
ćw¯¾ĄÉ 120 57 108 52 52 52 90 
¹wzwĄù 129 23 140 103 95 32 45 
ĀöþÆ³ 70 1 41 47 34 17 6 

ÃwúöÅ ìĉ½¹ 11 0 10 10 10 0 3 
çÿ½wÅ 13 6 4 5 4 0 6 
đÿ¿ 57 0 50 46 42 16 10 
ûwĉĀöÝ 67 23 75 57 33 56 11 
ºþĄý 14 18 0.5 0.5 0.5 0 6 
ćw¯ ĂÞöé 35 0 39 31 29 26 3 
ÛĀú¬ù 1326 289 943 776 699 26   

 10 و 26 برابر ترتيب به ،93-94 آبي سال كشاورزي و مبنا كشاورزي به نسبت 94-95 آبي سال در كشاورزي مصاف كاهش -1
 .بود خواهد م.م.م 77 و 244 برابر ترتيب به نيز آن حجمي معادل كه باشد مي درصد

 65 تا ورودي افزايش درصورت ولي شده داده كاهش مبنا به نسبت درصد 52 آب منابع كمبود دليل به شهرچاي سد كشاورزي-2
   بود خواهد افزايش قابل م.م.م
 م.م.م 56 تا ورودي افزايش درصورت ولي شده داده كاهش مبنا به نسبت درصد56 آب منابع كمبود دليل به علويان سد كشاورزي -3

 بود خواهد افزايش قابل
   داشت نخواهد افزايش پيشنهادي برنامه به نسبت ورودي افزايش صورت در حتي سدها مابقي كشاورزي -4



ºÅ ÷wý 
ôí ć¿½ÿwÊí Ĉzj ówÅ ¹v¹¾· ûwĉw~ w£ ć¿½ÿwÊí 

wþ{ù  ówÅ Ăùwý¾z
ć½w« 

 ówÅ ¹¾îöúÝ
Ă¤É¼ñ Ăùwý¾z  ówÅ ¹¾îöúÝ

ć½w« 
 ówÅ ¹¾îöúÝ
Ă¤É¼ñ 

 160.3 146.4 171 424 400 475 بوكان
 13.3 24.6 21.1 52 52 108 شهرچاي
 38.5 35 31.5 103 95 140 مهاباد
 16.4 18.9 14.7 47 34 41 حسنلو
 3.8 3.8 4.6 10 10 10 دريك
 1.4 0.6 1.5 5 4 4 ساروق
 15.2 18 15.5 46 42 50 زوال

 30.7 31.4 30.3 57 56 75 علويان
 0.1 0.2 0.1 0.5 0.5 0.5 نهند

 23.4 23.9 21 31 29 39 قلعه چاي

ÛĀú¬ù 4/-)0 2--)0 220)0 .,,). .+-)3 .+.), 

 )م.م.م( 94-95مصارف كشاورزي در سال آبي 



 )م.م.م( 94-95مصارف كشاورزي در سال آبي 

است نشده نهايي تاييد و تدقيق هنوز و شده دريافت تازگي به ماه خرداد كشاورزي مقادير  

 .گيرد صورت نهايي تدقيق از پس اعداد در تغييراتي است ممكن لذا و

داشته شده تعيين سقف محدوده در تغييراتي محلي شرايط سبب به است ممكن ماهانه توزيع  

 .شد خواهد جبران سبب بدين آتي هاي ماه در ها افزايش برخي و باشد

ماه در و بوده ناچيز كه دارد وجود ابالغي برنامه به نسبت سدها از برخي در انحراف مقادير  

  از هايي نمونه كه است شده ارايه الزم تذكرات ارتباط اين در .شد خواهد جبران آتي هاي

   .گردد مي ارايه آن

مصارف افزايش امكان هماهنگي شوراي مصوبه اختيارات مطابق شهرچاي سد در 

  هنوز كه دارد وجود آبي سال كل براي )افزايش م.م.م 13( م.م.م 65 سقف تا كشاورزي
 .است نشده لحاظ شده ارايه اعداد در و  نشده ابالغ





ºÅ ÷wý 
ĂĊùÿ½v Ă¯wĉ½¹ wĊ³v ¢Ą« ć¿wÅwă½ 

ĂĊõÿv ĈáĒzv ć¾òý¿wz  ûwĉw~ w£ ¹¾îöúÝ
 ¹v¹¾·40 

đÿ¿ 10 10 10 
ćw¯¾ĄÉ 0 0 0 
¹wzwĄù 0 40 154 
çÿ½wÅ(ûwíĀz 121 320 764 

ĀöþÆ³ 57 57 *57  
ćw¯ ĂÞöé 12 12 20 
ûwĉĀöÝ 0 0 0 
ÛĀú¬ù -++ /.4 ,++0 

 مقايسه حجم رهاسازي ابالغي اوليه، بازنگري و عملكرد  

 حجم حداكثر اساس اين بر .است بوده آبگيري عدم صورت به رهاسازي حسنلو، سد در *
 از پس جاري سال در .شود مي انجام آبگيري عدم آن از پس و شده تعيين حسنلو آبگيري
  آبگيري عدم اين كه گرديد متوقف سد آبگيري شده تعيين ميزان به حسنلو حجم رسيدن

 .دارد استمرار كماكان



 آنان تا درياچهفاصله خروجي رودخانه هاي اصلي و مهم جنوبي و 
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 سيستم كلي تخليه رودخانه هاي زرينه و سيمينه جهت تخليه به درياچه اروميه



This image cannot currently be displayed.

 اراضي ماندابي و باتالقي حواشي درياچه اروميه 





 رودخانه مهاباد پس از روستاي گرده يعقوب در انتهاي شبكه





 تصوير برداشت شده توسط پهپاد از منطقه جنوبي درياچه 

 متر از سطح درياچه 900: ارتفاع پرواز
 متر 1300*800: ابعاد عكس

 1393زمستان : تاريخ عكسبرداري
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پيكره آبي 
درياچه 
 1279.17 اروميه

1275.55 

1271.85 
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 انتقال آب رودخانه ها به پيكره آبي درياچه



This image cannot currently be displayed.

 اجراي عمليات اتصال زرينه رود به سيمينه رود
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عوامل موثر بر افزايش حجم درياچه اروميه در سال آبي جاري در  
 )ارديبهشت 31مهر الي  1(مقايسه با سال آبي گذشته 

 بارش

سال آبي  
94-

1393 

رواناب ثبت شده در 
 ايستگاه هاي هيدرومتري 

ميزان خالص ورودي به 
 پيكره آبي درياچه

ميلي متر 297  

درصد  36
 تلفات مسير

سال آبي  
95-

1394 

ميليون  480
 مترمكعب

285 
 ميلي متر

ميليون مترمكعب 701  

ميليون  2384
 مترمكعب

ميليون   2805
 مترمكعب

درصد  15
 تلفات مسير

ميليون مترمكعب از سدهاي   440رهاسازي 1.
 حوضه

درصدي مصرف كشاورزي  16اعمال كاهش 2.
 سدهاي حوضه

 بستن سردهانه انهار در فصول غيرزراعي3.

كيلومتر از رودخانه هاي منتهي به  120اليروبي 1.
 درياچه

كيلومتري اتصال رودخانه  25اجراي طرح 2.
 زرينه رود به سيمينه رود



 اليروبي كامل رودخانه آجي چاي









 فعاليتهاي آب منطقه اي آذربايجان غربي در راستاي اجراي كاهش مصارف آب غيرمجاز در حوضه آبريز درياچه اروميه

95/1/9ايگدير -توقيف دستگاه حفاري غير مجاز اروميه  95/1/27توقيف دستگاه حفاري غير مجاز جاده سرو اروميه 
¢Év¹¾z ûºĊ¯¾z ÿ Üúé ÿ Üöé     ¿v ¿wL¬ù ¾LĊá ćwLă

  Ĉ´ÖLÅ xj Üzwþù–      ĂLĊùÿ½v ĂLúõ¹ ÿ ûwL· ¾LĄý $
Ĉz¾á ûw¬ĉwz½»j # 





 فعاليتهاي آب منطقه اي آذربايجان شرقي در راستاي اجراي كاهش مصارف آب غيرمجاز در حوضه آبريز درياچه اروميه

توقيف و برش ابزارآالت  
حفاري  دستگاههاي  

 حفاري غيرمجاز

جمع آوري موتور پمپ 
هاي حاشيه رودخانه 

 آجي چاي

گشت زني مداوم  توسط اكيپها 
جهت جلوگيري ازبرداشت مجدد 

 آب از طريق پمپاژ





 فعاليتهاي آب منطقه اي كردستان در راستاي اجراي كاهش مصارف آب غيرمجاز در حوضه آبريز درياچه اروميه

 استقرار گروه هاي گشت و بازرسي حوضه آبريز درياچه اروميه

 توقيف دستگاههاي حفاري غير مجاز



 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

ضه
عر
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 1800 1700 1650 1600 1550 1500 1500 1500 1500 1500 ورودي طبيعي  رودخانه ها 

 600 600 600 600 600 - زاب 

 90 90 90 190 190 190 190 190 - سيلوه

 300 300 300 250 200 100 - پساب 

 250 250 250 250 250 250 250 250 200 150 انتقال آب به پيكره 

بخش % 40صرفه جويي 
 1340 1340 1340 1340 1340 1070 800 450 227   كشاورزي 

 - 250 200 150 سدهارهاسازي آب 

 4380 4280 4230 4230 4130 3110 2740 2640 2127 1800 ورودي به درياچهكل 

 2845 2762 2626 2459 2196 2042 1907 1663 1415 1035 تبخير

 14403 12869 11351 9747 7976 6042 4974 41414 3164 2453 حجم نهايي

 4331 4166 4044 3845 3600 3215 2990 2792 2435 2072 سطح نهايي

 1274.1 1273.7 1273.3 1272.9 1272.4 1271.9 1271.5 1271.3 1270.9 1270.6 تراز در پايان سال

احياي  دوره احيا دوره تثبيت
 نهايي

احياي درياچه در حال اجراي مروري بر نقشه راه ده ساله 
 اروميه



سال  در حوزه تامين آب 1395اهم برنامه هاي سال   1395 

ورودي طبيعي  
 1500 رودخانه ها 

  - زاب  

از سد   انتقال آب
 150 سيلوه

  40 پساب  

انتقال آب به 
 200 پيكره  

%  40صرفه جويي 
 680 بخش كشاورزي 

رهاسازي آب  
 250 سدها

 2820 كل 

 1271.50 تراز نهايي

و انتقال آب به درياچه اروميه در آذر  1395آغاز عمليات آبگيري سد سيلوه از تيرماه 
1395 

 1395آغاز عمليات حفاري حفار شماره دو از مرداد 
 1395كيلومتري در پايان سال  36كيلومتر از تونل  8حفاري 

در عمليات انتقال آب پساب شهر تبريز به درياچه اروميه در پايان سال % 70پيشرفت 
 توسعه شبكه فاضالب شهر اروميه 1394

واحد درصدي صرفه جويي در مصرف آب كل حوضه از طريق پروژه هاي   24تحقق 
 مطالعاتي و اجرايي بخش هاي آب و كشاورزي در دست اجرا

 1395آب مازاد سدهاي حوضه در زمستان ميليون مترمكعب  250رهاسازي 

بهره برداري كامل از تمامي طرح هاي اليروبي رودخانه هاي منتهي به درياچه اروميه در 
 كيلومتر 250استان هاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي به طول كل 



با تشكر از حسن توجه سروران 
 گرامي

 احياي درياچه اروميه در گرو
 

 مردم و مسئولينهمدلي                             
 

 هماهنگي دستگاه هاي اجرايي                                                  
 

 تدبير دولتمردانو                     
 

                                                                                                                            
 .است
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ميليون متر   2960در استان آذربايجان غربي حدود  1394-95جريان سطحي ورودي به دشت سال آبي 
ميليون متر مكعب ورودي به دشت در استان آذربايجان شرقي به حدود   200مكعب كه با احتساب حدود 

.بالغ مي گرددميليون متر مكعب  3160  
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