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 مؼرفی ستبد ي گسارش اقذامبت اوجبم ضذٌ

 
 93تیر 23
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 سبختبر ستبد احیبی دریبچٍ اريمیٍ
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 کارگرٍُ هلی ًجات دریاچِ ارٍهیِ
(دکتر جْاًگیري: ریاست کارگرٍُ)  

 دتیر ستاد ٍ هجري طرح 

 کویتِ راّثري

ِ اي  داًطگاُ صٌعتی ضریف ضَراّاي هٌطق

 کویتِ راّثردي
(کویتِ کارگرٍُ هلی ًجات دریاچِ ارٍهیِ)  
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 داًطگاُ صٌعتی ضریف

 داًطگاُ تثریس داًطگاُ ارٍهیِ 

ُ ّاي کطَر ٍ هراکس علوی  سایر داًطگا

 هطاٍریي خارجی هطاٍریي داخلی 

ِ  ریسي ٍ تلفیق  دفتر ترًاه
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هطارکت 
ُ ّاي   هطالعات تطثیقی پطتیثاًی ري ًفعاى کارگرٍ

 تخصصی
ِ ّاي  کویت
 تخصصی 

هذیریت داًص ٍ 
 ارتثاطات

هٌاتع، هصارف 
 ٍ اقلین

 تلفیق

  -اجتواعی
 فرٌّگی

 اقتصادي

 هحیط زیست

 زهیي ضٌاسی

ِ اي   دفاتر هٌطق

 آهَزش  

ارتثاط تا 
 ري ًفعاى  

دٍستذاراى 
 دریاچِ  

ضَراّاي 
ِ اي   هٌطق

 تاًک اطالعاتی 

 رٍاتط عوَهی  

ارتثاطات 
 تیي الولل  

 فیلن 

 هستٌذسازي

 سایت  

Aral Sea 

Salton Sea 

Owens Lake 

Great Salt 
Lake 

 اداري

 ّوایص ّا

 اًتطارات  

 اجرایی

 ّواٌّگی

ِ  ریسي ٍ تلفیق  دفتر ترًاه

 داًطگاُ صٌعتی ضریف
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اثرتخطی سیستن ّاي   
 آتیاري

 کاضت خسارت عذم

حجن آب قاتل رّاسازي از  
 سذّاي

هیساى ٍاقعی آب ٍرٍدي تِ  
 پیكرُ آتی

اثرات ٍرٍد آب ضیریي تر   
 ضَراتِ

ُ ّاي تخصصی  کارگرٍ

 هٌاتع آب ًاهتعارف

اضتغال ٍ هعیطت 
 جایگسیي

اثرات تْذاضتی  ًاضی از 
 خطک ضذى دریاچِ 

هذیریت آب ّاي سطحی ٍ 
 زیرزهیٌی

 احیاي اکَلَشیک دریاچِ

 هذیریت آب کطاٍرزي

حفظ پیكرُ آتی دریاچِ ٍ  
 ............ اًتقال آب تِ آى

ِ اي  اًتقال  تیي حَض

اًذرکٌص آتخَاى ّاي  
 ساحلی تا دریاچِ ارٍهیِ

اًذرکٌص دریاچِ ٍ اقلین  
 هٌطقِ   

تعییي تكلیف طرح ّاي  
 تَسعِ هٌاتع آب

ِ اي  احیاي هرحل

آسیة ضٌاسی اداهِ ٍضع  
 هَجَد دریاچِ ارٍهیِ

کٌترل ٍ تثثیت کاًَى ّاي   
 ایجاد طَفاى ًوک

 راّكارّاي کاّص تثخیر
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 اعضا ي َمکاران ستاد

 

کبرضىبسبن داخلی 

کبرضىبسبن بیه المللی 

  سبزمبن َبی َمکبر 
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 500تبکىًن بیص از  ٌ َگب  مراکگس وصيَطگی      وفر از اػضبی َیئت ػلمی داوطگاب

َبی اجرایگی کطگًر در سگتبد مطگبرکت فؼگب        کبرضىبسبن ي متخصصیه دستابٌ

ٍ اوذ  .داضت
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 کارشىاسان داخلی 



 کارشىاسان بیه المللی 
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No. Full Name Position & Organization Country 

1 Dr. Jesús Casas Grande Director of Doñana, and Tablas de Daimiel National Parks Spain 

2 Dr. Brian Chatterton Consultant Australia 

3 Dr. Eelco van Beek Delft University Professor Netherland 

4 Dr. Michael Moser Senior International Consultant United Kingdom 

5 Dr. Llewellyn Young Senior Regional Advisor for Asia-Oceania U.S.A 

6 Dr. David Lewis Laylin Iran Natural Resources Foundation 
U.S.A 

 

7 Dr. Nagata Kenji 
Senior Advisor of JICA , Japan international cooperation 
Agency, IRAN Office 

JAPAN 

8 Dr. Gary Lewis UN Coordinator and UNDP Resident Representative in Iran 

9 Dr. B. Murali Deputy UNDP RR India 

10 Dr. Hideki Yukihira Project Formulation Adviser, Jica JAPAN 

11 Dr. Lora R. Stevense 
Faculty  of California State University Department of 
geological Sciences 

U.S.A 

12 Dr. M.Jamali CNRS Research Scientist Palaeoecologist FRANCE 

13 Dr. A.Pourmand 
Faculty of University of Miami,Rosenstile School of Marine & 
Atmospheric science 

U.S.A 

14 Dr. A.SHARIFI 
Faculty of University of Miami,Rosenstile School of Marine & 
Atmospheric science 

U.S.A 



  (ادامٍ)کارشىاسان بیه المللی... 
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No. Full Name Position & Organization Country 

15 Dr. L. Peterson 
Faculty of University of Miami,Rosenstile School of Marine & 
Atmospheric science 

U.S.A 

16  Dr. Lutz Mez fu-Berlin, freie university, Berlin Centre for Caspian Region Studies Germany 

17  Dr. M. Alimohammadi ETH Zurich university Switzerland 

18 Dr. Brad Marden 1. Great Salt Lake Artemia: Research coordinator USA 

19 Dr.  Nikolas Katopodes 
Professor of Civil and Environmental Engineering, University of 
Michigan 

USA 

20 Dr. Randy A Dahlgren 
Professor   Pedologist   Soil Mineralogist-AES 
Soils & Biogeochemistry Program University of California 

USA 

21 Dr. James H. Richards 
Professor of Plant Nutritional Ecology and Plant Nutritional 
Ecologist 

USA 

22 Dr. Matthias Schmidt 
PhD in Geography at the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, 

Germany 

23 Dr. Cecile Baeteman  Senior Geologist at the Belgian Geological Survey Belgium 

24 Dr.  Nikolas Katopodes 
Professor of Civil and Environmental Engineering, University of 
Michigan 

USA 

25 Dr. Randy A Dahlgren 
Professor   Pedologist   Soil Mineralogist-AES 
Soils & Biogeochemistry Program University of California 

USA 

26 Dr. James H. Richards 
Professor of Plant Nutritional Ecology and Plant Nutritional 
Ecologist 

USA 



  (ادامٍ)کارشىاسان بیه المللی... 
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No. Full Name Position & Organization Country 

27 
Dr. Matthias 
Schmidt 

PhD in Geography at the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Germany 

28 
Dr. Cecile 
Baeteman  

Senior Geologist at the Belgian Geological Survey Belgium 

29 
Dr. Bogemans, 
Frieda  

Faculty of Ghent University Belgium 

30 
Dr. Victor 
Dukhovny 

 
 Scientific Information Center of the Interstate Commission for 
Water Coordination of Central Asia (SIC ICWC), Director  

Uzbekistan  

31 
Dr. Werner P. 
Balderer 

ETH Zürich, Scientific  Advisor of the IAEA  Switzerland 

32 Dr. D.Entekhabi Civil & Environmental Engineering U.S.A 

33 Dr.B.Kushan Geologist – Koln University Germany 



َب ي سبزمبن ٍ  َبی ملی   يزارتخبو

َب ٌ  داوطاب

ای ٍ  سبزمبن َبی مىطق

سبیر سبزمبن َب 
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 لیست سازمان َای َمکار 



 َا ي سازمان ٍ  َای ملی  يزارتخاو

يزارت ویري 

يزارت جُبد کطبيرزی 

يزارت صىؼت  مؼذن ي تجبرت 

يزارت کطًر 

ي وطتیببوی ویريَبی مسلح يزارت دفبع 

زیست کطًر سبزمبن حفبظت محیط 

ٍجمًُری ریسی ي وظبرت راَبردی ریبست مؼبيوت بروبم 
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 َا ٌ  داوشگا

تبریس  ٌ  داوطاب

 ٍاريمی  ٌ  داوطاب

صىؼتی ضریف  ٌ  داوطاب

 تُران  ٌ  داوطاب

تربیت مذرض  ٌ  داوطاب

صىؼتی امیرکبیر  ٌ  داوطاب

داوطابٌ ضُیذ بُطتی 

 داوطابٌ خًاجٍ وصیرالذیه طًسی 

 ػلًم وسضکی تبریس  ٌ  داوطاب

ٍداوطابٌ ػلًم وسضکی اريمی 
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داوطابٌ صىؼتی سُىذ تبریس 

داوطابٌ ػلًم وسضکی تُران 

داوطابٌ صىؼتی اصفُبن 

داوطابٌ ضُیذ چمران اًَاز 

 خًارزمی  ٌ  داوطاب

بیه المللی امبم خمیىی قسيیه  ٌ  داوطاب

فرديسی مطُذ  ٌ  داوطاب

داوطابٌ ضُرکرد 

 داوطابٌ آزاد اسالمی 



 ای ٍ  سازمان َای مىطق

 ای ٍ  (سٍ استبن آررببیجبن ضرقی  آررببیجبن غربی ي کردستبن)ضرکت  آة مىطق

 (سٍ استبن آررببیجبن ضرقی  آررببیجبن غربی ي کردستبن)سبزمبن  جُبد کطبيرزی 

 (سٍ استبن آررببیجبن ضرقی  آررببیجبن غربی ي کردستبن)ادارٌ کل مىببغ طبیؼی 

 (سٍ استبن آررببیجبن ضرقی  آررببیجبن غربی ي کردستبن)سبزمبن  حفبظت محیط زیست 

 سٍ اسگتبن آررببیجگبن ضگرقی  آررببیجگبن غربگی ي      )دفتر امًر اجتمبػی تؼبين ريستبیی

 (کردستبن

(سٍ استبن آررببیجبن ضرقی  آررببیجبن غربی ي کردستبن) مرکس تحقیقبت جُبد کطبيرزی 

 (سٍ استبن آررببیجبن ضرقی  آررببیجبن غربی ي کردستبن)خبوٍ کطبيرز 

 (سٍ استبن آررببیجبن ضرقی  آررببیجبن غربی ي کردستبن)استبوذاری 
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 سایر سازمان َا 

 ضرکت مذیریت مىببغ آة ایران 

سبزمبن تحقیقبت  آمًزش ي تريیج کطبيرزی 

سبزمبن جىال َب  مراتغ ي آبخیسداری کطًر 

سبزمبن زمیه  ضىبسی 

سبزمبن جغرافیبیی ویريَبی مسلح 

برداری ٍ  سبزمبن وقط

مًسسٍ تحقیقبت آة 

وصيَطکذٌ آة داوطابٌ تربیت مذرض 

مًسسٍ آة ي اورشی داوطابٌ صىؼتی ضریف 

وصيَطابٌ ولیمر 

اوجمه َبی ػلمی ي مُىذسی 
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 ريیکردَب
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ٍ َبی تخصصی -1  کمیت



 ِتطکیل ضص کویتِ تخصصی هتٌاسة تا دیسیپلیي ّا ٍ هغالعات هَجَد ت
 :ضرح

 کویتِ هٌاتع، هصارف ٍ اقلین -1

 کویتِ هحیظ زیست -2

 کویتِ زهیي ضٌاسی -3

 کویتِ اقتصادی -4

 کویتِ اجتواعی ٍ فرٌّگی  -5 

 کویتِ تلفیق  -6 
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 َای تخصصی ريوذ فعالیت کمیتٍ

21 

 ضٌاسایی ٍ هعرفی اعضای تین -1
 استخراج سَاالت ٍ هَضَعات اساسی کویتِ تخصصی -2
 هذت هذت ٍ هیاى تٌذی سَاالت در هحَرّای فَریتی، کَتاُ عثقِ -3
ّا تا یکذیگر ٍ سازهاًذّی جْت پاسخ  تخِ    ضٌاسایی ّوپَضاًی فعالیت کویتِ -4

 سَاالت هطترک
تخذٍیي   تعیخیي تخین هغالعخِ،   )تْیِ ترًاهِ جْخت ًحخَُ پاسخ  تخِ سخَاالت       -5

 (تٌذی خذهات ٍ ترًاهِ زهاى ضرح
 ضٌاسایی تین هطاٍرُ تیي الوللی ّر کویتِ -6
ِ سازی جْت تثادل ًظر هَثر -7  ترقراری ارتثاط تا هطاٍراى تیي الوللی ٍ زهیٌ
 تْیِ گسارش کویتِ -8
 تْیِ گسارضات هَضَعی -9
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ٌ َبی تخصصی -2  کبرگري

ٌ َبی تطکیل ضذٌ   تؼذاد کبرگري

 کبرگريٌ 20
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 َبی تخصصی برگساری وطست -3

 1وطست تُران 

وطست تبریس 

ٍوطست اريمی 
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1وشست تُران   
(92اسفىذ  22ي  21)    

اّذاف: 
oّا از فعالیت ّای یکذیگر ِ  آگاّی کویت
oّای تخصصی ِ  ًْایی کردى هحذٍدُ، هحَرّا ٍ سَاالت کویت
oّا ٍ کارگرٍُ ّا ِ  تعییي ترًاهِ زهاًی کَتاُ هذت کویت
دستاٍردّای ًطست: 

oِارائِ آخریي اعالعات هرتَط تِ دریاچِ ارٍهی 
o      ّا از کخارگرٍُ ًاخات دریاچخِ ارٍهیخِ در قالخة ِ ِ ّای کویت تثییي ًظرات ٍ خَاست

 هثاحث فٌی
oتَافق اعضا در خصَظ تسیاری از هثاًی هغالعات 
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اّذاف: 
 ارائِ پیطٌْادات سازهاى ّای استاًی در استاى آررتایااى غرتی در راتغِ تا راّکارّای ًَزدُ گاًِ•
 در راتغِ تا احیای دریاچِ ارٍهیِ تاویع عرح ّای هغالعاتی هَجَد در داًطگاُ ّای استاى•
دستاٍردّا: 

ِ ای استاى آررتایااى غرتی جْت تطکیل کویتِ اجتواعی ٍ فرٌّگی • ّواٌّگی تیي ستاد ٍ ضَرای هٌغق
 استاى
 
 

اريمیٍ وشست  
(93فريردیه ماٌ 31)    



 وشست تبریس  
 ( 93اردیبُشت  1)
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اّذاف: 
 ارائِ پیطٌْادات سازهاى ّای استاًی در استاى آررتایااى ضرقی در راتغِ تا راّکارّای ًَزدُ گاًِ•
 تاویع عرح ّای هغالعاتی هَجَد در داًطگاُ ّای استاى در راتغِ تا احیای دریاچِ ارٍهیِ•
دستاٍردّا: 

 جوع تٌذی کلیِ عرح ّای داًطگاّی استاى آررتایااى ضرقی ٍ گسیٌص عرح ّای هَرد تاییذ ستاد •
ِ ای استاى آررتایااى ضرقی جْخت تطخکیل کویتخِ اجتوخاعی ٍ     • ّواٌّگی تیي ستاد ٍ ضَرای هٌغق

 فرٌّگی استاى
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 اوجبم مطبلؼبت تطبیقی -5

 Aral Sea 

 Owens Lake 

 Great Salt Lake 

 Salton Sea 

 

 

 



 اَذاف اوجام مطالعات تطبیقی

ِ ریخسی ٍ اجرایخی جْخت تخذٍیي ٍ     . 1 ضٌاخت فرآیٌذّا ٍ چارچَب ّای ترًاه
ِ هٌظخَر احیخای         ِ ّای کَتاُ هخذت، هیخاى هخذت ٍ تلٌذهخذت تخ اجرای ترًاه

ِ ّای هطاتِ  دریاچ

ِ ّای حاصل از اجرای اقخذاهات ٍ عخرح ّخای    . 2 تحلیل تاارب ٍ درس آهَخت
ِ ّای هطاتِ در ًقاط هختلف دًیا   هختلف جْت احیای دریاچ

ِ ّا، عرح ّخا ٍ پخرٍشُ ّخای    . 3 تررسی ٍ ارزیاتی هیساى اثرتخطی ٍ کارایی ترًاه
ِ ّای هطاتِ  هختلف اجرا ضذُ جْت تْثَد ٍ احیای دریاچ

پیطٌْاد راّکارّا ٍ اقذاهات هٌاسة ترای احیای دریاچخِ ارٍهیخِ هثتٌخی تخر     . 4
ِ ّای هطاتِ   تحلیل تاارب حاصل از دریاچ

28 
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 َبی فىی تُیٍ گسارش -6
 

o  گسارش ضىبخت دریبچٍ اريمیٍ ي حًضٍ آبریس آن 

oَبی تخصصی ٍ  گسارش کمیت

oَبی تخصصی ٌ  گسارش کبرگري

oگسارش مطبلؼبت تطبیقی 

o گبو19ٍمجمًػٍ گسارش َبی ارزیببی راَکبرَبی 

oگسارش َبی مًضًػی 
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ٌ َبی  -7 بررسی اػتببرات مًرد ویبز دستاب
ٌ َبی ریل راَکبرَبی مصًة)اجرایی   (جُت اجرای طرح َب ي وريش



ٌ َا  برگساری جلسات ستاد در خصًص اعتبارات اجرای طرح َا ي پريش

31 

  93/02/28جلسِ تخصصی کطاٍرزي در تْراى 

 93/02/28جلسِ تخصصی هحیط زیست در تْراى 

 اي در تْراى ِ  93/02/29جلسِ تخصصی آب هٌطق

 اي در هراکس استاى ّاي آررتایجاى غرتی ٍ ضرقی ِ  93/03/04ٍ  93/03/03جلسات تخصصی کطاٍرزي ٍ آب هٌطق
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ٍ ای  -8  فؼبلیت َبی مىطق
ٌ اوذازی) ٍ ای  دفبتر را ٍ ای  ضًراَبی جلسبت برگساری مىطق  مىطق

ٍ ای ری وفًر افراد بب جلسٍ برگساری    (... ي مىطق
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 مذیریت ديستذاران دریبچٍ -9



 فرآیىذ مذیریت ديستذاران دریاچٍ اريمیٍ

تحلیل ری ًفعاى ٍ تْیِ فرم عضَیت هتٌاسة تا آى ّا 
   ترگساری جلسِ ضة دریاچِ ارٍهیِ ٍ تطریح عضَیت در دٍستذاراى دریاچِ ارٍهیِ تخا حضخَر

 سوي ّا
ِعراحی ٍ راُ اًذازی سایت عضَگیری دٍستذاراى دریاچِ ارٍهی 
ِتَسعِ گسترُ عضَیت در جاهعِ دٍستذاراى دریاچِ ارٍهی 
تٌذی دٍستذاراى هتٌاسة تا هعیارّای الزم ِ  عثق
 کارگیری از ظرفیت آى ّا ِ تذٍیي ترًاهِ جْت هطارکت فعال ّر گرٍُ از جاهعِ دٍستذاراى در ت

 در فرآیٌذ احیای دریاچِ ارٍهیِ
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 فعال سازی بخش ديستذاران دریاچٍ اريمیٍ 
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 عضًیت ديستذاران دریاچٍ

36 
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ٌ اوذازی سبیت ستبد احیبی دریبچٍ اريمیٍ -10  را



سایت ستاد احیای دریاچٍ 

 :اريمیٍ بٍ آدرس

Ulrp.sharif.ir 
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 فعالیت َای صًرت گرفتٍ در سایت

 اعخخالر رسخخاًی     

فعالیت ّای سختاد،  

اعالعات ٍ اخثخار  

هرتثظ تا دریاچخِ  

 ارٍهیِ
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 با تشکر از تًجٍ شما
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