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ريسك  هاي كاهشراهكارارزيابي ريسك خشكسالي حوضه آبخيز درياچه اروميه و ارايه » پروژه شرح خدمات

 «درياچه اروميهحقابه زيست محيطي مين با تاكيد بر تأ نفعهاي ذيخشكسالي بخش

 

  : جمع آوري آمار و اطالعات1بخش  -

o سطوح زیر کشت محصوالت  ،)الگوی کشتهای هواشناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی جمع آوری داده

 برآورد مقادیر آب مصرفی و روش های آبیاری مرسوم( ،دایمی ،سالیانه

o  در مقیاس ماهیانهکنترل کیفی آمار و اطالعات 

o  در مقیاس ماهیانه و تکمیل آمارتعیین دوره پایه مطالعات  

o اقداماتی که جهت  و خسارات مربوطهای منطقه و جمع آوری آمار و اطالعات موجود از سابقه خشکسالی

 کاهش خسارت بعمل آمده است

 

 پهنه بندي خشكسالي و : پايش2بخش  -

o  با توجه به عملکرد و نوع  برای پایش خشکسالی منطقه مناسبهای خشکسالی شاخصو ارزیابی بررسی

 :مانند موارد زیر ،های مورد نیازداده

 Standardized Precipitation Index 

 Effective Drought Index 

 Crop Moisture Index 

 Chang Hydrological Index 

 Run Theory Based 

o طی دوره پایه های فوقتولید سری زمانی شاخص   

o خوشه بندی )در حد نیاز طرح( برای تحلیل مکانی خشکسالی  یاهای زمین آماری استفاده از روش 

o  وره پایه با درشتمنایی دتحلیل مکانی و زمانی خشکسالی طی(resolution) در حد نیاز مطالعات 

o مناسب بر اساس شاخص منتخب  1های استانیتحلیلی از سابقه خشکسالی در سطح حوضه و در برش

 بدین منظور

o بدین منظور مناسب ها بر اساس شاخص منتخبفراوانی خشکسالی به تفکیک استان -مدت -شدت تحلیل 

o به استناد مراجع معتبر )هواشناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی(ها در بیان نوع خشکسالی ارزیابی شاخص 

o  دهند  هواشناسی و هیدرولوژیکی موجود که منطقه را پوشش میپیش بینی  هایسیستمارزیابی 

o  با مد نظر داشتن موارد زیر: طرحارائه سیستم پایش 

 های مناسبمعرفی شاخص یا شاخص 

  نحوه استفاده اطالعات پیش بینی در این سیستمامکان و بررسی 

 های موجود منطقهبر اساس ایستگاه معرفی شبکه ایستگاهی مورد نیاز   

 های مورد نیازنحوه تامین و به هنگام سازی داده 

                                                           
 های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان است.منظور سه استان واقع در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، استان 1
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 ارائه نرم افزار مربوط 

 

 : بررسي تقاضا آبي 3بخش  -

o عوامل موثر بر تقاضا طی پانزده تعیین  و و کشاورزی ، محیط زیستبررسی تقاضای بخش شرب، صنعت

  عتبرهای آماری و دیگر مراجع مبر اساس اسناد، سالنامه سال گذشته

o و تغییرات و تاثیر آن بر ( محصوالت سالیانه و دایمی، و آبی )دیم بررسی الگوی کشت منطقه در حد کالن

 تقاضای آب

o  رآورد نیاز آبی گیاهان تحت کشت با استفاده از مرجع ببررسی وF.A.O-56   و با استفاده از اسناد ملی

 و تکمیل آنآب 

o گذار بر کنترل و بهینه کردن مصرف آبری و کشاورزی مورد استفاده و اثرهای آبیابررسی تکنولوژی 

o اورزی و تعیین سطوح مختلف کم آبیهای آبی در تقاضاهای آب کشهای تنشبررسی و تعیین آستانه 

o  های اعمال تنش های آبی برای محصوالت مختلف به منظور اعمال کم بررسی و تعیین مناسب ترین زمان

 آبیاری با حداقل خسارت اقتصادی به تولیدات و کشاورزی

o  بررسی و پیشنهاد روش های زراعی، به نژادی و مدیریت آبیاری مناسب )مانند اعمال تنش های آبی قابل

 انجام( در کنترل و مدیریت تقاضای آب

o  2با سیستم پایش بخش ختلف کم آبی مبررسی ارتباط سطوح  

o  تفکیک منابع آبی تقاضا به تفکیک آب سطحی و زیرزمینی در حد نیاز طرح 

o  تقاضا تنها به تقاضای از آب منظور از تفکیک تقاضاهای مربوط به آب سطحی از زیرزمینی )در ادامه

 سطحی مربوط است(

o ن نفعاارشناسی و ذیبا استفاده از نظر ک تقاضا بندیالویت 

 

در شرايط و استان هاي واقع در حوضه آبخيز آن ميه وحقابه درياچه اربررسي نحوه تغييرات : 4بخش  -

 خشكسالي

o  بر و حجم کاهش تقاضا و حجم قابل تامین برای با ذکر استان، حقابهسطح کاهش تامین تقاضا بیان

  دریاچه در هر سطح

o  بر و استانحقابهتحلیلی مقدماتی از تبعات این سطح بندی برای هر 

o  ها راهای آبسنجی )و در صورت لزوم پیشنهاد ایستگاه( که ثبت انجام تعهد استانمعرفی ایستگاه       

 توانند انجام دهند. می

o  2تدوین برنامه نحوه ارتباط سطح بندی با سیستم پایش بخش 

o بندی  ارائه ساختار سازمان پیشنهادی برای مدیریت سیستم پایش و اعالم سطح 
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 : اجراي سيستم براي سناريوهاي تاريخي خشكسالي 5بخش  -

o حاصل از آمار و اطالعات ثبت شده از منطقه ،اجرای سیستم برای سناریوهای خشکسالی 

o حاصل از تحلیل آمار و اطالعات   ،اجرای سیستم برای سناریوهای فرضی خشکسالی 

o آب رسیده به دریاچه در هر سناریوها و حجم وح اعالم شده، حقابه کاسته شده از استانارزیابی سط 

o کارگاهبرگزاری مانند های مناسب های فوق در بستردر سناریوی نفعانارزیابی بازخورد ذی 

 

برنامه مديريت ريسك خشكسالي حوضه آبخيز درياچه اروميه جهت تطابق هرچه بيشتر ارايه : 6بخش  -

 مشتمل بر: ها با سطوح مختلف خشكسالياستان

 تعریف سیستم سازمانی مناسب برای مدیریت خشکسالی منطقه -1

های واقع در حوضه در هر سطوح خشکسالی و تعیین سهم آب استانتعریف ها و تعیین شاخص/شاخص -2

 خشکسالی سطح

 تحلیل و پایش خشکسالیپیش یابی، سیستم نرم افزاری برای  -3

 شناسایی منابع و مصارف حوضه  -4

و تطابق با سطوح مختلف  کاهش مصرف آب افزاریافزاری و سختنرم کارهای مناسبشناسایی راه -5

 خشکسالی

 کارهای مدیریتی در تخصیص آباتصال سیستم پایش با راه -6

بخشی مدیریت خشکسالی ضایی اقتهای طرح چارچوب و روش تدوینان حوضه با نفعآشنایی ذی -7

(Sectoral Contingency Plan)  ها باشد. ها در سطح استاناین طرحای برای تدوین بتواند مقدمهکه 

 

 توضيحات:

 

  ها باید در سطح حوضه آبخیز دریاچه ارومیه باشد و با توجه به اینکه سه استان کلیه مطالعات و خروجی

تر اند جهت هرچه کاربردیشرقی و کردستان در سطح این حوضه واقع گردیده آذربایجان آذربایجان غربی،

 های مختلف پروژه به تفکیک استانی ارائه گردد.ضروریست که بخششدن این برنامه، 

 نفعان مختلفی های این مطالعات باید جنبه کاربردی داشته باشد و این موضوع با ذیبا توجه به اینکه خروجی

نفعان رسانی و مشارکت ذیدر سطح حوضه مرتبط است، مراحل اصلی این مطالعات باید با هماهنگی، اطالع

و  ربط توسط کارفرما فراهم خواهد آمدهای ذیپذیرد. برای این منظور زمینه برگزاری جلسات و کارگاهصورت 

بر  های مورد نظر راگری الزم و حصول خروجیارائه راهبری و تسهیل ها ومشاور مسئولیت شرکت در این برنامه

 خواهد داشت. عهده
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 مديريت ريسك خشكسالي حوضه آبخيز درياچه اروميه:  هاي مورد انتظار پروژهخروجي

 هاي مورد انتظارخروجي هاي انجام پروژه طبق شرح خدماتبخش

 : جمع آوری آمار و اطالعات1بخش 

 

متودولوژی اولیه سیستم  -بانک داده های اقلیمی، هیدرولوژیکی

 تعریف سطوح خشکسالیو نحوه  پایش

 پهنه بندی خشکسالی و : پایش2بخش 

 

-های آبشناسایی ایستگاه ،شاخص خشکسالی منتخب تعیین 

طراحی سیستم پایش خشکسالی، تحلیل مکانی و  -سنجی 

 تولید سناریوهای الزم خشکسالی  -خشکسالی در حوضه زمانی 

 در سیستم حوضه : بررسی تقاضا آبی3بخش 

ها و تقاضای بخش های مختلف از آب میزان منابع آبی استان

الویت  -تفکیک استانها )منابع و مصارف حوضه(سطحی به 

و ها های مختلف استانهای تحمل در بخشبندی و آستانه

 هابر اساس آستانه بندی خشکسالیسطحتعیین 

و میه و: بررسی نحوه تغییرات حقابه دریاچه ار4بخش 

در شرایط استان های واقع در حوضه آبخیز آن 

 خشکسالی

میزان  -هاکسالی در سطح استاناقدامات عمل برای سطوح خش

نفع در هر سطح کاهش تامین تقاضا برای هر بخش/استان ذی

 خشکسالی

 : اجرای سیستم برای سناریوهای خشکسالی5بخش 

 

بندی و کاهش تامین تقاضا بر ارزیابی سیستم پایش، سطح

اساس سناریوهای تاریخی و فرضی و راه کارها و کنترل نتایج با 

 ذی مدخالن

برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه ارايه : 6بخش 

ها آبخیز دریاچه ارومیه جهت تطابق هرچه بیشتر استان

 با سطوح مختلف خشکسالی

 سیستم سازمانی مناسب برای مديريت ريسك خشکسالی منطقه

بندی و مديريت كاهش )سیستم پايش و نحوه اعالم سطح

هر سطح  های واقع در حوضه درسهم آب استان -تقاضا(

كارهای مناسب برای كاهش مصرف آب در راه -خشکسالی

كارهای مديريتی در اتصال سیستم پايش با راه -حوضه

آشنايی ذی مدخالن حوضه با چارچوب و  -تخصیص آب

ای های مديريت خشکسالی كه بتواند مقدمهروش تدوين طرح

سیستم نرم  -ها باشدها در سطح استانبرای تدوين اين طرح

 يابی، تحلیل و پايش خشکسالیاری برای پیشافز

 

 


