
 ، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیلشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 
 

1 

 

 

 بررسی راهکار بهینه خط انتقال آب برای دریاچه اورمیه

 3، ابوالفضل میرزازاده  2* ، ابراهیم اسدی1مهدیه اصغریان                     

 mahdieh.asghareyan@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی  .1

 asadi@azaruniv.ac.irاستادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  .2

 a.mirzazadeh@aut.ac.irدانشیار دانشگاه خوارزمی  .3

 

 خالصه

از جمله زرینه  رودخانه 15 از دریاچه  شده است . آب این واقع در میان دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ،دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران

یط منطقه را محتبا توجه به روند رو به خشکی دریاچه، هوای معتدل منطقه تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی خواهد شد و زیس .شودرود تامین می

ن مختلف و تحلیل آ از منابعکه  با جمع آوری اطالعات  شده است بررسیآب برای دریاچه اورمیه راهکار بهینه خط انتقال  دراین تحقیق. تغییر خواهد داد

مصرف  در ساعات اوج مصرف به تولید برق می پردازدو در ساعات کم م تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه کهج ذیل رسیدیم. با الگو گرفتن از سیستیتانها به 

ید تعداد نیروگاه های تولو با توجه به وجود  اجرای خط لوله انتقال آب از سد ارس به دریاچه اورمیهبا با پمپاژ آب، آب در مخزن سد باال ذخیره می شود. 

و روزها  منتقل کرد m2250و m1660 یی با ترازبرق در شمالغرب کشور، می توان شب ها با استفاده از پمپاژ، آب را از سد ارس به مخازن باالی کوه ها

سری و برای جبران ک ،نهایت مازاد آبو در  که وارد شوددر ساعات پیک مصرف به شب ها در خط انتقال، برق تولید شده با حرکت آب و نصب توربین

قال آب سد ارس به دریاچه ننهمچنین می توان با اجرای خط لوله ا اورمیه شود. وارد دریاچه خط انتقال مجزا، 3الی2داقل با ، حدجایگزینی آب زرینه رو

در دشت های ما بین دو حوضه برای تولید محصوالتی که نیاز به آب کمی ، تو تراکم جمعی اورمیه، با توجه به کمبود آب، وجود زمین های زراعی مناسب

د هدف نطراحی این سیستم به چبه پرورش آبزیان و ماکیان پرداخت. با و در مخازن آب تعبیه شده  نظیر زعفران از طریق آبیاری قطره ای اقدام کرد دارند

 و پرورش آبزیان و ماکیان می رسیم.نظیر اشتغال زایی، تولید محصوالت کشاورزی، تولید برق 

 کلمات کلیدی: دریاچه اورمیه، رودخانه ارس، سد ارس، احیای دریاچه

 

 مقدمه            .1

درصدی آب دریاچه اورمیه به یک بحران جدی زیست محیطی در منطقه بدل گشته است، زیرا اثرات خشک شدن 85در سال های اخیر خشک شدن حدود 

ب ترین آبگیر دایمی در آسیای غربی در شمال غردریاچه  بزرگاین  .اظ زیست محیطی متاثر خواهد نمودحبه لآتی تقریبا کل کشور را  دریاچه در سال های

باشد. این حوضچه مساحت کل کشور ایران می ٪3که معادل بیش از کیلومتر مربع است51876دریاچه ارومیه،  حوضه آبریزاست. قرار گرفته فالت ایران
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 آجی چاییو  زرینه رودباشند. ازاین میان ای میها دورهتای آن 39رودخانه دایمی یا فصلی هستند و  21شود که رودخانه سیرآب می60توسط مجموع 

درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی دشت میاندوآب از آبخوان این  30در حدود (. 92باشند)نجفی غ وهمکاران،های اصلی به دریاچه ارومیه میورودی

عمده آب ورودی به آبخوان توسط برگشت آب کشاورزی و بارندگی  آبیاری زرینه رود تامین می شود. دشت استحصال گردیده و مابقی از طریق شبکه

تامین می شود و برداشت آب از چاه ها نیز تقریبا با همین نسبت بخش اصلی خروجی آب از آبخوان را به خود اختصاص داده است.  (درصد از کل ورودی50)

منطقه  بینگولهای از کوه ردد. ارسمحدود می گ شمال به حوضه آبریز رودخانه ارس ه آبریز دریاچه اورمیه ازحوض .(1394همکاران،)حمزه خانی ح و 

کیلومتر ترسیم کرده و پس از  ۱۱را به طول  نخجوانو ارمنستان به رود آرپا چای پیوسته و سپس مرز مشترک  ترکیهسرچشمه گرفته، و در مرز  ترکیه آناتولی

ی نهایت به دریارا شکل داده و در جمهوری آذربایجان، از مرز میان ایران و ارمنستان عبور کرده و دوباره مرز مشترک میان ایران و نخجوانگذر از مرز ایران و 

 ایران و آذربایجان قرار دارد.ر روی رودخانه ارس در مرز بین کیلومتری شهر جلفا و ب40شد که در . محدوده مورد مطالعاتی ما سد ارس می باخزر می ریزد

از جمله دریاچه های  در قزاقستانAral5در آمریکا و دریاچه Owens sea4 وMono lake3و Salton Sea2و  Great salt lake1 های دریاچه

مسیر دو به دلیل تغییر خشکی دریاچه آرال هزار کیلومترمربع مساحت داشت. ۶۸دریاچه آرال در گذشته  .می باشند دریاچه ارومیهبه شبیه  نمکی هستند که

با توجه به مشابه بودن شرایط دریاچه اورمیه و دریاچه آرال اگر تمهیدات الزم جهت  .کردندکه بیشترین آب آرال را تأمین می دبوسیردریا و آمودریا رودخانه 

 Mono lakeی یاچهدر (.2013) س کرینیووگواتفاق بیافتدنیز تواند برای دریاچه ارومیه سرنوشت تلخ آرال و ناپدید شدن آن میاین دریاچه صورت نگیرد 

 salton seaدریاچه شمالی ترین بخش دلتای رود کلرادو در  .هایی آهکی به نام توفا شده استهپایین آمدن سطح آب دریاچه سبب نمایان شدن صخرکه با 

رد و به ک کنترل آبیاری در مکزیک نفوذهای  در این رودخانه اتفاق افتاد. این سیل به سازه سیالب عظیمی بود که و دریاچه امروزی ناشی از واقع شده است

دریاچه ماری دارلینگ در استرالیا تشابه  )ستاد احیا(.و نهایتا شکل امروزی دریاچه را رقم زد.ماه در آن قسمت باقی ماند،  38سمت حوضه سالتون منحرف شد و

حوضه آبی ماری دارلینگ بارزترین منطقه کشاورزی . جات یافتزیادی به دریاچه ارومیه دارد که با اقدامات صورت گرفته در این کشور از خشک شدن ن

استرالیا از نظر آب و هوایی در چند سال اخیر مشابه ایران هست که اصالحات بخش ، ساالنه در این حوضه بسیار کم استشود، بارندگی استرالیا شناخته می 

 انجام این تحقیق بررسی راهکار بهینه خط انتقال آب برای دریاچه اورمیه می باشد.هدف از . ان در ایران اجرا کرد)ستاد احیا(آب استرالیا  را می تو

 روش مطالعه:     .2 

ازمان آب در این تحقیق حوضه دریاچه اورمیه و رودخانه ارس مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق شامل جمع آوری اطالعات از طریق مراجعه به س

و میه چه اوریاشرکت  مهندسین مشاور مهاب قدس، مراجعه به شرکت منابع آب کشور و ستاد احیای درآرشیو منطقه ای استان های آذربایجان شرقی و غربی، 

قال آب  و به بررسی امکان انتو مقاالت و تحقیقات سایر محققین و کتب منتشر شده فارسی و التین مطالعه نقشه های هوایی حوضه دریاچه اورمیه و سد ارس 

 طالعات کسب شده از این سازمان ها نتایج ذیل حاصل شد. تولید انرژی از سد ارس به دریاچه اورمیه  پرداخته شده است. با تعبیر و تفسیر ا

 

 

 =Great Salt Lake .1کسالت لیگرست      .Owens Sea   4اونز سی=

 Salton Sea .2سالتون سی=                         .Aral   5آرال=   

 =Mono Lake .3مونولیک
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 مشخصات دریاچه اورمیه 2-1-1

 

 

 

چای نیز درصد و سهم رودخانه آجی 65های ورودی از جنوب دریاچه در تامین آب مورد نیاز آن نشان داده شده است، سهم رودخانه 1 شکلهمانطور که در 

  باشد.ای در تامین آب دریاچه برخودار میرود از سهم قابل مالحظهویژه زرینههای جنوبی بهباشد. لذا رودخانهدرصد می 10

 سطح تراز دریاچه اورمیه در سال جاری: 2-1-2

 مقدار این که باشد می 1270.99 معادل 1396 ماه اردیبهشت 20 تاریخ در ارومیه دریاچه آب روزانه تراز نشان داده شده، سطح 2همان طور که در شکل 

 .کاهش یافته استسانتیمتر 12 گذشته سال به نسبت

 
 : تراز دریاچه اورمیه 2شکل 

 

 

 

 

 

 موقعیت آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی

 های اصلیورودی زرینه رود

 های اصلیخروجی تبخیر

 مساحت آبخیز کیلومتر مربع ۵۱٬۸۷۶

N۳۷°۴۲′ E ۴۵°۱۹′ N۳۷.۷۰۰°E ۴۵.۳۱۷°  مختصات 

Km140 طول 

55km عرض 

𝒌𝒎𝟐5200 مساحت 

m16 حداکثر عمق 

m1267 ارتفاع از سطح آب های آزاد 

 تعداد جزیره ها 102
 سهم رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه: 1 شکل

 

 1جدول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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 تراز سطح دریاچه اورمیه را به صورت نمودار نشان می دهد. 3شکل

 
 

  سد ارسو  مشخصات رودخانه ارس 2-1-3

 می باشد. 2مشخصات رودخانه ارس  و سد ارس به شرح  جدول 

 مشخصات رودخانه ارس 

 سرچشمه کوه های بینگول ترکیه

 ریزشگاه دریای خزر

km1072 طول 

 تعداد جزیره ها 805

 حوضه رودخانه ترکیه

 کشورهای هم مرز ایران، ارمنستان، آذربایجان

 مشخصات سد ارس2 

 نام سد ارس

 کشور های سازنده آذربایجان ایران و

 رودخانه ارس

 محل جلفا

 نوع سد خاکی با هسته رسی

40m ارتفاع از پی 

945m طول تاج 

 نوع سرریز آزاد دریچه دار

 حجم مخزن میلیون مترمکعب1254

 مساحت دریاچه کیلومتر مربع145

km40 فاصله تا جلفا 

 تعداد توربین توربین کاپالن)هر دو طرف(4

 قدرت توربین ها مگاوات44

 سرعت  دور در دقیقه 187.5

: تراز سطح دریاچه اورمیه 3شکل   

 2جدول
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 بررسی دالیل خشک شدن دریاچه ارومیه بر اساس مطالعات 2-2

 خشک شدن دریاچه اورمیه می پردازیم. در ذیل به بررسی دالیل

 هاتغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی 2-2-1

بارش در سطح حوضه ناشی از تداوم خشکسالی و نوسانات اقلیمی در خشکی دریاچه ارومیه تاثیرگذار  ویژه افزایش دما و کاهشتغییر در پارامترهای اقلیمی به

 بوده است.

 احداث سد 2-2-2

ا به آب تانهسبا رشد جمعیت استانهای همجوار دریاچه ارومیه و همچنین توسعه ی بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی، در آذربایجان غربی وشرقی نیاز این ا

باعث  دهابهرِبرداری از این س د امانکنمی ، احداث سدهای متعدد نیاز این استانها را به آب شیرین تامین یراست بطوری که در دهه های اخ افزایش یافتهن شیری

ع نیاز کشاورزی صنایو با توجه به شده است  چه احداثبه دریاسدهایی که روی رودهای ورودی  با وجود بطوری که  است شده خشک شدن دریاچه ی ارومیه

 آب دریاچه در پشت سدها ذخیره و از انتقال آب به دریاچه جلوگیری شده است.یشترین پایین دست، ب

 احداث میان گذر روی دریاچه  2-2-3

ن سازه در بوده است اما ایاحداث میان گذر شهید کالنتری بر روی دریاچه ارومیه گرچه به لحاظ اقتصادی برای دو استان آذربایجان غربی و شرقی پرمنفعت 

روند  ، که مهمترین تاثیر آن افزایشکرده استدریاچه را به دو نیم تقسیم  و شمال غربی کشورعمال گردش و چرخه ی آبی دریاچه را با مشکل روبرو ساخته

 های شمالی و جنوبی دریاچه شده است..زیرا این میان گذر مانع جابجایی آب دریاچه شده و باعث انفصال قسمت تبخیر آب از دریاچه ارومیه است

 رویه از منابع آب زیرزمینینقش برداشت بی 2-2-4

ها های حفر شده در سطح حوضه نیز از جمله عوامل موثر بر افت قابل مالحظه تراز دریاچه ارومیه بوده است. گرچه بررسیافزایش قابل مالحظه میزان چاه

ای بر حلقه چاه در سطح حوضه تاثیر قابل مالحظه 88000باشد، اما حفر حدود های ساحلی آن میارومیه و آبخواننشان دهنده عدم ارتباط فعال بین دریاچه 

کیلومتر مربعی  12500با فرض مساحت  های حوضه داشته و این امر منجر به کاهش قابل مالحظه رواناب ورودی به دریاچه گردیده است.آبدهی رودخانه

البته با توجه عدم  حلقه چاه حفر گردیده است. 7های حوضه تعداد طور متوسط در هر کیلومتر مربع از سطح دشتهای حوضه، بهها و کوهپایهبرای دشت

اس در مجموع بر اس باشد.تبریز بیش از این تعداد میها بمانند ارومیه، میاندواب و ها در برخی از دشتها در سطح حوضه، تراکم چاهتوزیع یکنواخت چاه

میلیون  4825های مختلف میلیون مترمکعب و حجم مصارف آب در بخش 7024ر ارائه شده، حجم منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه آما

رسد که بخش کشاورزی بیش مصرف می های مختلف بهدرصد از منابع آب تجدیدپذیر حوضه توسط بخش 70عبارت بهتر در حدود باشد. بهمترمکعب می

درصد از مصارف آب در حوضه را به خود تخصیص داده است. بر طبق شاخص مذکور میزان  90درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر حوضه و حدود  60از 

باشد. همزمانی بروز خشکسالی و درصد بسیار پرخطر می 40باشد و برداشت بیش از درصد می 40تا  20برداشت قابل قبول از منابع آب تجدیدپذیر بین 

درصدی حجم آب ورودی به دریاچه را در پی  50های مختلف، کاهش کنندهتداوم آن با این میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر حوضه توسط مصرف

میلیون مترمکعب  4825های مختلف در سطح حوضه توسط بخش  های مختلف حوضه، حجم کل برداشت آبمیزان مصارف آب در بخش داشته است.

 باشد.درصد منابع آب تجدیدپذیر حوضه می 70معادل 
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درصد از  57، حدود دهدطور که ارقام ارائه شده در این جدول نشان میآخرین وضعیت برداشت از منابع آب حوضه ارائه شده است. همان ،3در جدول

 گردد.سطحی و مابقی از منابع آب زیرزمینی تامین میمصارف حوضه از منابع آب 

 

ه در باشد ککننده آب در سطح حوضه میرفهای آبریز کشور، بزرگترین مصدرصد از منابع آبی حوضه همانند سایر حوضه 89بخش کشاورزی با مصرف 

 نشان داده شده است. 4شکل 

 

 برداشت از منابع آب در بخش های مختلف فعالیت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مقایسه حجم:  4شکل 

 تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه  2-3

 در ذیل به توضیح تبعات خشک شدن دریاچه اورمیه می پردازیم.

 ری دریاچه ارومیه در خطر انقراض پوشش گیاهی و جانو 2-3-1

ه از است ک "آرتمیا"و گیاهی آن، تاثیرات مخربی دارد یکی از مهمترین ذخایر جانوری دریاچه ارومیه خشک شدن دریاچه ارومیه روی پوششهای جانوری 

تمیا رلحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. آرتمیا موجودی است که شوری باالیی را تحمل می کند. در دوره هایی که سطح آب دریاچه کم می شود جمعیت آ

ت همچنین نباید از نظر دور داشت که وضعی ی رود. ولی زمانی که شوری از حدی باالتر برود آرتمیا نیز از بین می رود.کاهش می یابد ولی هیچگاه از بین نم

 پسته اندرخت پوشش گیاهی دریاچه، نیز از تاثیرات مخرب خشک  شدن آن در امان نخواهد بود.بطوری که می دانیم در برخی از نقاط دریاچه ارومیه جنگلهای

وحشی وجود دارد که راز ماندگاری این گونه ها عدم دخالت بشر در این منطقه و آب دریاچه است ولی خشک شدن دریاچه باعث  رو کوهی و بادام، سوحشی

  .از بین رفتن این جنگلها می شود

 ایی استان پس از خشک شدن دریاچه تبعات آب و هو 2-3-2

اچه در حال حاضر دری یعنی بودن آب و هوا را از بین ببرد که این امر برای دریاچه ارومیه نیز صادق است.وجود توده های بزرگ آب تا حدی می تواند قاره ای 

ر اختالف . برای مثال اگارومیه می تواند میان گرمترین دمای ماه سال و سردترین دمای ماه سال تعادل ایجاد کند و هوای مالیمی را برای ساکنان منطقه ایجاد کند

89%

10% 1%
0%

50%

100%

کشاورزی شرب صنعت

Sales

 حجم برداشت از منابع آب در بخش های مختلف حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر حسب -3جدول

 میلیون متر مکعب
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درجه می رسد از این رو تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و  70درجه باشد، با از بین رفتن دریاچه اختالف دما به  50ردترین ماه سال گرمترین و س

 خشک در انتظار ساکنان منطقه خواهد بود

 در اثر خشک شدن دریاچه توسعه بیابان نمک 2-3-3

است با  میه که منبع عظیمی از نمکاوروفانها، این رسوبات را دهها و گاه صدها کیلومتر جابه جا کنند و دریاچه طخشک شدن اکو سیستم ها باعث می شود تا 

 .این توفانهای نمک به اطراف پخش می شود و معضالت زیادی برای ساکنین منطقه و بخش کشاورزی وحتی برای حیات گیاهان ایجاد می کند

  راهکارهای ارائه شده 2-4

 یریت آب در سطح حوزه )دادن حق آبه ی دریاچه(مد 2-4-1

ده ص شیکی از راهکارهای اصلی، بحث مدیریت آب، در سطح حوزه است، اینکه ما آب را به گونه ای مدیریت کنیم. و آبی که دریاچه نیاز دارد و مشخ

شده است تا آخرین قطره آب در پشت سد جمع می شود در در حال حاضر با احداث سدهایی که روی رودهای ورودی به دریاچه زده  است، به دریاچه برسد

ارد متر هم میلیحالی که باید این آب میان دریاچه و همه موجودات زنده منطقه تقسیم شود.نیاز آبی که برای دریاچه ارومیه محاسبه شده ساالنه سه و یک د

 .مکعب است و این تصمیم به عنوان یک مصوبه وجود دارد

 های زیرزمینیساماندهی آب 2-4-2

ه چشمه ث شدند کهمانطور که در باال اشاره شد در سال های اخیر کشاورزان منطقه به منظور توسعه ی مزارع خود با استحصال بی رویه آبهای زیر زمینی، باع

 .ده شودهایی که آب دریاچه راتامین می کردند خشک شوند که الزم است با ساماندهی آن حیات چشمه ها را به آنها بازگردان

 توقف پروژه های سد سازی دیگر 2-4-3 

افزایش  یزباید پروژه های سد سازی دیگری که در منطقه در دستور کار قرار دارد متوقف شود و میزان خروجی سدهایی که در حال حاضر ساخته شده است ن

 .یابد

 انتقال آب از دریای خزر 2-4-4

برابر اعتبارات آب مناطق  40تا  30امکان دارد اما از لحاظ عملیات و اعتباری بسیار پرهزینه است زیرا نزدیک به  انتقال آب از دریای خزر به ارومیه از نظر فنی

تر از سطح متر پائین28تا 26.5متر و ارتفاع دریای مازندران منفی و  ۱۲۶۷ارتفای سطح معمول دریاچه ارومیه از سطح دریای آزاد  .غرب کشور را نیاز دارد

، بر است.  در بین این دومتر است و انتقال حجم سنگین آب به چنین ارتفاعی بسیار مشکل و هزینه 1300یعنی تفاوت ارتفاعی این دو در حدود  دریا است،

 بر و مشکل است.واقع شده است که عبور از آن نیز بسیار هزینه سلسله جبال البرز

 بررسی و اصالح الگوی کشت 2-4-5

اراضی پیرامون  سال اخیر سطح کشت30کاهش سطوح کشت در این نواحی در صورت الزم. قابل ذکر است که در وتغییر کشت به منظور کاهش تقاضای آب 

 هزار هکتار افزایش یافته است. 415هکتار به  هزار150 زدریاچه ارومیه، ا
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اچه اورمیه دوباره احیا شود بنابراین تمامی موارد ذکر شده همه با هم باید به طور موازی میلیون متر مکعب آب نیاز هست تا دری60با توچه به این که حدود  

د، تا در وقت اده کراجرا شوند تا در احیای دریاچه اورمیه مسمر ثمر واقع شوند. همچنین باید از تجربیات سایر مناطقی که به این سرنوشت دچار شده اند استف

 تکراری که منجر به نتیجه نمی شود تا حد ممکن کاهش یابد.نیز صرفه جویی شود و اقدامات 

 

 . نتایج و بحث3

رای ب قزاقستاناست.  ضرای مزارع و مردم منطقه مبرآن  آرال در آسیای مرکزی نمکی برجای می گذارد که گرد و غبار ناشی از ه ارومیه همچون دریاچهدریاچ

یا به یردراز بخش جنوبی جدا کرد. میزان جریان آب از س نده دریاچه در شمال راماساختن سدی که قسمت باقی با نجات بخش شمالی دریاچه وارد عمل شد.

کیلومتر از بندر سابق آرال فاصله گرفته بود، در حال  100خط ساحلی آرال که زمانی حدود  .ردته بود، بار دیگر افزایش پیدا کبه شدت کاهش یاف آرال که

کیلومتر از بندر سابق فاصله دارد. شوری آب آرال که زمانی پنج برابر شده بود، کمتر از گذشته شده که همین امر  25تا  20حاضر با احتساب نوسانات فصلی 

 مشابه با  دریاچه  4در آمریکا  های شغلی شده است. ی موجب احیای مجدد فرصتبازگشت آب و رونق دوباره ماهیگیر ها را افزایش داده است.تنوع ماهی

ای قابل مقایسه هر یک از چهار دریاچه به گونه.Mono Lake ,Salton sea ,Owens Lake Great Salt Lakeبه نام های د.وجود داردریاچه اورمیه 

دریاچه  وضعیت پنج سال پیش "گریت سالت لیک" .اگر برای دریاچه ارومیه اقدامی نکنیم، استآینده دریاچه ارومیه  "آونز لیک"با دریاچه ارومیه هستند، 

های در خصوص ایجاد تاالب "سیسالتون"نیز آینده دریاچه ارومیه خواهد بود، درصورتی که بخواهیم آن را احیا کنیم و دریاچه  "مونولیک". ارومیه را دارد

میلیون  450دریاچه آونز لیک در حال حاضر تقریبا خشک شده و هزینه بسیار سنگینی معادل  .انقراض الگوی خوبی استهای در حال مصنوعی و حفظ گونه

به راهکارهای مناسبی دست محققین های متعددی برای مهار ریزگردها آزمایش شده و روش، در دریاچه آونز لیک . شودرای مهار ریزگردها پرداخت میدالر ب

به عنوان دریاچه احیا  "مونو لیک"وضعیت  .های ریزگرد باشدتواند الگوی خوبی برای مهار ریزگرد نه تنها در حوضه ارومیه بلکه در سایر کانونیاند که میافته

آن هزینه شده، میلیون دالر برای احیای  33یک درصد مساحت دریاچه ارومیه را دارد و شوری آن خیلی کمتر از این دریاچه است، درحالی که حدود که شده،

درصد به مونو لیک برگردانده و کشاورزی اطراف این دریاچه نیز تعطیل شده است تا آب مصرفی  75، تا رودهای اصلی وارده به این دریاچهآب یکی از 

تصمیمات متعددی صورت جهت احیای این دریاچه  Salton seaدریاچه   .احیا کنندکشاورزی وارد دریاچه شود و بدین طریق توانستند تا حدی این دریاچه را 

سالمت ، اچهیدر سطح آب تیتثب، اچهیدر یشور تیکاهش و تثبی، از مصارف کشاورز یآب ناش یبه عنوان منبع زهکش اچهیاجازه استفاده از درگرفته از جمله:

ه عنوان منبع ب اچهیکارکرد دری، که و توسعه اقتصاد یبه منظور گردشگر اچهیاستفاده از در لیپتانس شیافزا، آن بوم ستیوحش و ز اتیح ها،یماه داریپا

های اقتصادی در حوزه های آمریکا استفادهاز دریاچه  بوده است. دیمورد تاک شتریآن ب بوم ستیاصالح ز نیهمچن و  یاز مصارف کشاورز یآب ناش یزهکش

درآمد حاصل از این موارد بسیار باالست و همان را هم برای احیای خود دریاچه استفاده  ،شودمی استحصال نمک، استفاده از انرژی زمین گرمایی و توریست نیز

زایی و سوق های استحصال امالح معدنی در اطراف دریاچه ارومیه باعث ایجاد اشتغالاز طریق ایجاد کارخانه ، نتایج به دست آمده مبنی بر این است کهکنندمی

های مختلف به طور مستمر پارامترهای مختلف مثل شوری، های آمریکا ایستگاهدر دریاچههمچنین  .شودمی فعالیت در این عرصه  دادن مردم از کشاورزی به

ترالیا دریاچه ماری دارلینگ در استمر در دریاچه اورمیه صورت نمی گیرد. س، در حالی که پایش مکنندعمق، وضعیت فیزیکی و شیمیایی دریاچه را رصد می

از موارد مهم اصالحات ، توجه به توسعه پایدار  . زیادی به دریاچه ارومیه دارد که با اقدامات صورت گرفته در این کشور از خشک شدن نجات یافت تشابه

ارس،  برداشت آب ازحوضه های دریاچه اورمیه، سد ارس و رودخانه ارس  و با در نظر گرفتن حق آبه ایران  با بررسیمنطقه و امنیت آب برای آیندگان است. 

که امکان انتقال آب رودخانه ارس را از طریق سد ارس امکان پذیر می کند که عالوه بر کمک به احیای دریاچه اورمیه می توان انرژی  نتایجی به دست آمد

، یک نیروگاه تلمبه ذخیره ای با (5)شکله استسد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه که در مسیر رودخانه چالوس واقع شدبرق نیز از این طریق تامین کرد.  

مگاواتی است. این طرح دارای دو سد و یک نیروگاه تلمبه ذخیره ای است. نیروگاه تلمبه ذخیره ای این  250مگاوات، شامل چهار واحد 1000ظرفیت تولید 

ف با پمپاژ آب به سد باال و ذخیره آن و در نتیجه مصرف برق، به قابلیت را دارد که در ساعات اوج مصرف به تولید برق می پردازد و در ساعات کاهش مصر

 کنترل بار شبکه سراسری اقدام می کند. با توجه به وجود نوسان برق در زمان های مختلف، تنظیم بار شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است. 



 ، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیلشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 
 

9 

 

ولید . با این کار عالوه بر آبرسانی به دریاچه اورمیه، تچه اورمیه و دریاچه ارس اقدامات مشابهی را انجام دادمی توان بر روی دریابا الگو گرفتن از سد سیاه بیشه 

( و 7متر )شکل780است . ارتفاع سد ارس نشان داده شده  9کیلومتر می باشد که در شکل 105 فاصله سد ارس تا دریاچه اورمیهبرق نیز امکان پذیر می باشد. 

متر و ارتفاع کوه دوم 1660( است. بین سد ارس و دریاچه اورمیه دو کوه مرتفع وجود دارد که ارتفاع کوه اول  8متر )شکل 1268دریاچه اورمیه  تراز

سد ارس را با تبدیل انرژی پتانسیل به انرژی الکتریکی به  .  با احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای می توان آبنشان داده شده است 6شکل متر است که در 2250

اده نمود. با فدریاچه اورمیه انتقال داد. بدین صورت که می توان هنگام شب)ساعات کم مصرف( از برق نیروگاه های تبریز، سهند و خوی برای پمپاژ آب است

و پمپاژ آب در ساعات پر مصرف و تبدیل انرژی پتانسیل به انرژی الکتریکی،  رهاسازی آب پشت سد به مخزن واقع در پای کوه اول در ساعات کم مصرف

بعدی پمپاژ  زنانرژی مورد نیاز برق شبکه را می توان تامین کرد و در زمان های کم مصرف، آب از طریق انرژی برق اضافی و غیرقابل مصرف در شبکه، به مخ

در ساعات پیک مصرف برق در شبکه سراسری، مسیر آب از مخزن به دریاچه  باز می شود و آب به و به صورت انرژی پتانسیل در مخزن  ذخیره می شود. 

هستند.  صوالتدریاچه اورمیه می ریزد. در مخازن می توان عالوه بر ذخیره آب، به پرورش آبزیان و ماکیان نیز پرداخت که اقتصادی ترین و مفید ترین مح

ل کمبود آب لم یزرع مانده اند، می توان به کشت محصوالتی که به آبیاری کمتری نیاز دارند از جمله زعفران به صورت همچنین از زمین های اطراف که به دلی

 آبیاری قطره ای استفاده کرد، که این امر باعث رونق کشاورزی منطقه می شود و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیز می باشد. 

 

 اورمیه و کوه های بین آن ها: ارتفاع سد ارس، دریاچه  6شکل
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می باشد. با توجه به اینکه  %41وارد شده به دریاچه از این رودخانه رودخانه زرینه رود یکی از حوضه های آبریز اصلی دریاچه اورمیه می باشد، که سهم آب 

میلیون 200میلیارد و 1انتقال آب زرینه رود به تبریز بهره برداری شد، درنتیجه حجم آب ورودی به دریاچه کاهش یافت که تا کنون حدود  1376در سال 

از دالیل خشکی را می توان این عامل دانست.اگر همزمان با اجرای خط انتقال آب زرینه سال از زرینه رود برداشت شده است. یکی 20مترمکعب آب طی این 

میلیون مترمکعب(را از ارس  60رود، پروژه خط انتقال آب ارس اجرا می گردید، این امکان وجود داشت که معادل آب برداشت شده از زرینه رود)ساالنه 

آذربایجان شرقی و غربی را به هم وصل کرده، مانع جا به جایی آب دریاچه شده، اگر با احداث میان گذر احداث میان گذر خاکی که دو استان  تامین کرد.

 .زیرا بیشترین خشکی دریاچه از ضلع جنوبی آن می باشدمال به جنوب دریاچه صورت می گرفت. چهار دهانه در دو طرف تعبیه می شد جابه جایی آب  از ش

 . نتیجه گیری4

امکان پذیر آینده سال 10متر مکعب آب نیاز دارد که این حجم آب با برنامه ریزی های صحیح طی میلیارد  4احیای دوباره به میزان حداقل  برایدریاچه اورمیه 

 می باشد. نتیجه گیری حاصل از این تحقیق این است که :

 انتقال آب جاد نیروگاه تلمبه ذخیره ای،دریاچه ارس به دریاچه اورمیه امکان ای میلیمتر در مسیر 1000با اقطار  خط لوله انتقال آب 3-2با اجرای  .1

 و تولید برق مهیا می شود.

 از جمله زعفران به صورت قطره ای امکان پذبر می باشد. و کشت محصوالت کشاورزی که نیاز به آب کمی دارند ماکیانو پرورش آبزیان  .2

 می باشد بهتر است میزان آب برداشتی از رودخانه هایی که  از ضلع جنوبی به دریاچه می ریزند کاهش چون بیشترین خشکی از ضلع جنوبی دریاچه  .3

 ورزی اصالح شود.یابد و الگوی کشا

ایجاد چهار دهانه در میان گذر دریاچه امکان جابه جایی آب فراهم می شود و با وزش باد جابجایی آب اجرای خط انتقال اب از ارس به دریاچه با  .4

 ز قسمت شمال به جنوب  دریاچه امکان پذیر خواهد شد.ا

ایجاد یه، باعث در اطراف دریاچه اروم ایجاد بنادر گردشگری و لجن درمانی پس از تامین آبو  دنیهای استحصال امالح معایجاد کارخانه .5

 .ها می شود شاورزی به فعالیت در این عرصهزایی و سوق دادن مردم از کاشتغال

 

 

 

 

 موقعیت سد ارس:  7شکل 

 

 موقعیت دریاجه اورمیه:  8شکل 
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