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   چکیده

ه آن ب یاچهکننده در یهتغذ یاصتتتل یهارودخانه یقاز طر یدآب با یاچه ارومیه،در یطیمح یستتت حق آبه ز ینمأتپس از 

 زارهاخشتتش شتتده و شتتوره ینزم یرا بر رو یادیز یرمستت یدبا یآب ورود یاچه،خشتتش شتتدن در یلوارد شتتودب به د 

ین یا آوردهای نفوذ آب به زم یر وتبخ ی از جملهمختلف تلفات یرمستت یندر ا ببرستتد یاچهدر یآب پیکره به تا کند حرک 

 ییتواند در مقدار نهاکه مقدار آن میدهدبه دریاچه رخ می  های فصلی فاقد آمارای مانند ورود رودخانهمحاستبه نشتده  

ه گروه نظر به اهمی  موضوع، تا کنون س کننده باشدب یینتع یاربسو بیالن هیدرو وژیکی آن  یاچهبه در جریانات ورودی

تحقیقاتی شتتامل پژوهشتتکده آب دانشتتگاه تربی  مدرس، پژوهشتتکده دریاچه ارومیه دانشتتگاه ارومیه و مرکز تحقیقات 

ایی و مرز های انتهر ناحیه حدفاصل ایستگاهآورد د-ستنج  از دور دانشگاه صنعتی شریف برآوردهایی از میزان تلفات 

ا عه سه مط بندیجمعاندب گزارش پی  رو، با هدف مقایسته و  حداکثری دریاچه به ستتاد احیای دریاچه ارومیه اراهه داده 

 تهیه شده اس ب  یهاروم یاچهدر یایمنابع و مصارف ستاد اح یتهکم مذکور و به سفارش

ت/آوردها در محدوده بافرزون را درمطا عه انجام شده توسط پژوهشکده دریاچه نتایج، اختالف زیاد مقدار تلفا

تفاوت در گام زمانی انجام مطا عه، استتتتفاده از منحنی  ،ب عل  اختالفدهدمیارومیه نستتتب  به دو مطا عه دیگر نشتتتان 

ه نشان در هر سه مطا عباشدب همچنین نتایج ارتفاع متفاوت برای برآورد تغییرات حجم و سط  دریاچه می-حجم-ستط  

فاده از ب بنابراین استتتتباشتتتدمیپتارامتر در برآورد مقدار تلفات و آوردهای بافرزون، ترم تبخیر   مؤثرترینکته   دهنتد می

مانند روش بیالن انرژی )که توستتط مرکز تحقیقات ستتنج  از دور دانشتتگاه شتتریف در تخمین ترم   تردقیقهای روش

برای مقدار تلفات/آوردها در محدوده بافرزون خواهد  تریدقیقه بدس  آوردن نتیجه تبخیر استتفاده شده اس ( منجر ب 

بنابراین  ؛اشدبمقدار ترم تلفات/آوردها در محدوده بافرزون در مقیاس ساالنه بسیار متفاوت با مقادیر ماهانه می نهایتاًشدب 

همان ماه مبنای  هایدادهمقدار ستتاالنه،  برای رهاستتازی آب در یش ماه خاا از ستتات بهتر استت  به جای استتتفاده از  
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