ثؼوِ تؼبلی

خالغِ هذاکزات جلسِ ّن اًذیطی

"احیای دریاچه ارومیه :چالشها و راهكارها برای
مشاركت موثر دانشگاه"

داًطكذُ هٌْذسی عوزاى داًطگاُ تثزیش  01دی 0931

0

ثب تـىش اص ّوشاّی ؿشوت وٌٌذگبى هحتشم ،اّن هٌبلت هٌشح ؿذُ دس جلؼِ ّن اًذیـی ثب هَهَع " احیبی
دسیبچِ اسٍهیِ :چبلـْب ٍ ساّىبسّب ثشای هـبسوت هَثش داًـگبُ " دس هحل داًـىذُ هٌْذػی ػوشاى داًـگبُ
تجشیض ثِ ؿشح صیش هیثبؿٌذ:
ثؼذ اص هؼشفی حوبس هحتشم ،آلبی دوتش ػیبهه ًلؼت اّشی ًوبیٌذُ داًـىذُ هٌْذػی ػوشاى دس دثیشخبًِ
ّناًذیـی ًخجگبى ٍ اػبتیذ داًـگبُ تجشیض هوي خَؽ آهذگَیی ثِ هذػَیي ٍ حبهشیي همذهِای اص هشٍست
ّناًذیـی دس داًـگبُ سا اسائِ ًوَدًذ .ایـبى هحَس اكلی ایي جلؼِ سا ّن یبفتي پبػخی ثشای چشایی هؼف ٍ
ًمق داًـگبُ دس حَصُ آهَصؽ ،پظٍّؾ ٍ فشٌّگػبصی ثشای احیبی دسیبچِ اسٍهیِ هٌشح وشدًذ .دوتش ًلؼت
اّشی ثب اؿبسُ ثِ ایي وِ اًالػبت ،دیذگبُّب ٍ ًمٌِ ًظشات داًـجَیبًی وِ سؿتِ تحلیلیؿبى هشتجي ثب
هـىالت دسیبچِ اسٍهیِ اػت ،تفبٍت چٌذاًی ًؼجت ثِ داًـجَیبى ػبیش سؿتِّب ٍ ػوَم افشاد ًذاسد ،وِ ایي
هـىل آهَصؿی ثَدُ ٍ ًـبى دٌّذُ ًیبص ثِ تغییش ٍ ثبصًگشی دس دسٍع تذسیؼی اػتّ .وچٌیي دس صهیٌِ
پظٍّـی ًیض ایي ػَال پیؾ هیآیذ وِ آیب پظٍّؾّب ٍ تحمیمبت ػلوی ٍ همبالت تَاًؼتِ هـىل دسیبچِ اسٍهیِ
سا ثِ ػَی ساّىبسی ػولی ػَق دّذ؟ ثِ ًظش جَاة هٌفی اػت .چشا وِ پظٍّؾّبی داًـگبّی كشفب ثِ
ػوت همبلِ ًَیؼی ػَق پیذا وشدُ اػتّ .وچٌیي ٍظیفِ داًـگبُ تشثیت افشاد هتخلق هیثبؿذ .دس حَصُ
فشٌّگػبصیٍ ،ظیفِ داًـگبُ تشثیت افشاد هتخلق اػت .ثبیؼتی ثِ ایي ًىتِ تَجِ داؿت وِ فشٌّگػبصی ٍ
تلوینػبصی اص داًـگبُّب آغبص هیؿَد ٍ افشاد هتخلق تلوینگیش ًیض ػوَهب تشثیت ؿذُ داًـگبُ هیثبؿٌذ لزا
ثبیذ سیـِ تلوینّبی ًبدسػت سا دس آهَصؽّبی داًـگبّی جؼتجَ وشد.
دس اداهِ آلبی دوتش خلیل ػبػی هذیش دفتش اػتبًی ػتبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ دس آرسثبیجبى ؿشلی ثِ اػالم
ٍهؼیت ٍ ؿشح هختلشی اص الذاهبت ٍ فؼبلیتّبی ػتبد ثشای احیبی دسیبچِ اسٍهیِ پشداختِ ٍ افضٍدًذ ،وِ 27
ساّىبس ثشای احیبی دسیبچِ اسٍهیِ ثب حوَس  550وبسؿٌبع ٍ هتخلق داخلی ٍ خبسجی ثشای احیبی دسیبچِ
اسٍهیِ پیـٌْبد گشدیذ وِ ثِ تلَیت ّیئت ٍصیشاى سػیذ .گشچِ اص صهبى آغبص فؼبلیت ػتبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ
( )1392تب ػبل  1397تشاص دسیبچِ ؿبّذ افضایؾ ٍ وبّؾّبیی ثَدُ اػت اهب تشاص دسیبچِ دس ػبل  1392ثشاثش
ثب  ٍ 1270/54اهشٍص (10دی هبُ  )1397تشاص دسیبچِ اسٍهیِ ثشاثش ثب  1270/56هیثبؿذ وِ ًـبى اص تثجیت تشاص
دسیبچِ اسٍهیِ دس ایي ػبل ًؼجت ثِ ػبل  1392هیثبؿذ .اهب ثشًبهِ دٍلت ٍ ثشًبهِ ػتبد احیب تثجیت تشاص دسیبچِ
اسٍهیِ دس ًَل  5ػبل ًجَدُ ٍ اص ثشًبهِ هذٍى ثشای احیب ػمت هیثبؿذ .دالیل صیبدی اص جولِ ػذم تخلیق
ثَدجِ ٍ اػتجبسات هَسد ًیبص یىی اص ػلل ایي ػمت افتبدگی اػت .هَهَع اػبػی وِ هذًظش ػتبد احیب هی ثبؿذ
ّش ػبلِ وبّؾ  8دسكذ هلشف آة دس ولیِ ثخؾّب ثَدُ ،تب دس پبیبى پٌج ػبل حذٍد  40دسكذ هلشف آة
وبّؾ یبثذ ٍ ،ػبالًِ هیضاى  1/7هیلیبسد هتش هىؼت آة رخیشُ ٍ ثِ پیىشُ دسیبچِ سٍاًِ ؿَد ٍلی تحمك ایي هْن
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دس ػول پیچیذگی داسد .دس اداهِ حوبس هحتشم ًظشات خَد سا دس هَسد هٌبلت اسائِ ؿذُ ٍ هؼبئل هشتجي ثب
هَهَع جلؼِ ػٌَاى ًوَدًذ .اّن هٌبلت ثِ ؿشح صیش هیثبؿٌذ:
 )1پبیبىًبهِّب ٍ سػبلِّبی تؼشیف ؿذُ دس داًـگبُ هتٌبػت ثب ًیبص وـَس ٍ هٌٌمِ ػلیالخلَف حَهِ
دسیبچِ اسٍهیِ ًویثبؿذّ .وچٌیي ػشفلل دسٍع ًیبص ثِ ثبصًگشی ٍ ثِسٍصسػبًی داسد تب هتٌبػت ثب
ؿشایي ٍ ًیبصّبی وًٌَی وـَس ثبؿذ .ػَال اػبػی ایي اػت وِ آیب پظٍّؾّبی داًـگبّی دس ایي چٌذ
ػبل اخیش هتٌبػت ثب ٍهؼیت دسیبچِ اسٍهیِ ثَدُ اػت؟ ایي هؼئلِ ٍ ػَال فمي هشثَى ثِ حَهِ
دسیبچِ اسٍهیِ ًویثبؿذ .ثلىِ دس داًـگبُّبی ػبیش حَهِّب ٍ هٌبًمی وِ اوٌَى ثب هـىالت آة ٍ
هحیي صیؼتی ًظیش صایٌذُ سٍد ،وـف سٍدّ ،بهَى ٍ ...هَاجِ ّؼتٌذ ًیض هٌشح اػت .دس ٍالغ هیبى
ٍالؼیت هؼبئل جبهؼِ ٍ سػبلِّبی تؼشیف ؿذُ دس داًـگبُ تفبٍت فبحـی ٍجَد داسد.
 )2پظٍّؾّبی داًـگبّی هتبػفبًِ دس پی یبفتي پبػخی ثشای حل هـىالت ٍ هؼوالت جبهؼِ ًویثبؿٌذ؛
ثلىِ ًگبُ داًـگبُ ،یه ًگبُ همبلِ هحَسی هحن اػتًْ .بیتب ّذف اص تؼشیف هَهَع ،ثحث افضایؾ
همبلِ ٍ ًوبیِّبی اػبتیذ هیثبؿذ .تِ خاطز ًگاُ هقالِ هحَری در داًطگاُّا ،پضٍّصّای هزتثط تا
دریاچِ ارٍهیِ ّن سیاد کارتزدی ًویتاضٌذ .ایي دیذگبُ ثبیؼتی تغییش یبثذ.
ٍ )3صاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی اخیشاً دٍ هبهَسیت ثش ػْذُ داًـگبُ ػلَم پضؿىی تجشیض لشاس
دادُ اػت :تَػؼِ ػلَم صیؼت هحیٌی ثب تبویذ ثش حفظ اوَػیؼتنّبی آثی ٍ تَػؼِ داًؾ ػالهت
هحیي صیؼت دس هٌٌمِ .دس هَسد ثحث ػالهت (وِ داًـگبُ ػلَم پضؿىی هتَلی آى اػت) ٌَّص اثشات
صیؼتهحیٌی خـه ؿذى دسیبچِ اسٍهیِ تَػي پظٍّـگشاى ایي داًـگبُ ثِ كَست ؿفبف اػالم
ًـذُ اػت.
 )4ثبیذ هتٌبػت ثب ؿشایي جذیذ ،سؿتِّبیی هبًٌذ پبیؾ ٍ اسصیبثی هحیي صیؼت وِ ثحثی هیبىسؿتِای
اػت ،تؼشیف گشدًذٍ .احذ درسی تِ ًام هحیط سیست ٍ سالهت دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی تؼشیف
ؿذُ وِ پیـٌْبد هیؿَد دس داًـگبّْبی دیگش ّن جضٍ دسٍع ػوَهی لشاس گیشد.
 )5اًجبم پظٍّؾّبی والى ثب ّضیٌِّبی هحذٍد هوىي ًیؼت .ثَدجِ حوبیت اص پبیبىًبهِّبی اسؿذ ٍ
دوتشی دس داًـگبُّب ثؼیبس ًبچیض هیثبؿذ.
 )6آیب گؼتشؽ هشص داًؾ هْن اػت یب اًجبم پبیبىًبهِّبی وبسثشدی؟ اگش هَسد دٍم هْنتش اػت آیب
دػتگبُّبی اجشایی اص ًتبیج حبكل اص آى اػتفبدُ هیوٌٌذ؟ ػذم اػتفبدُ ٍ تَجِ هؼئَلیي دػتگبُّبی
اجشایی ٍ ػیبػتگزاساى ثِ ًتبیج حبكل اص پظٍّؾّب یىی اص هـىالت اكلی هیثبؿذ.
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 )7تلوینگیشیّب دس هَسد هؼبیل هشتجي ثب آة ٍ هحیي صیؼت ثب هؼیبسّبی دیگشی وِ اوثشا خبػتگبُ
ػیبػی داسًذ ،اًجبم هیگیشد ٍ ثِ ًتبیج حبكل اص پظٍّؾ تَجْی ًویگشددًَ .ع ًگشؽ افشاد ثِ هؼئلِ
ًگبّی ػیؼتوی ًیؼت ،تلكِ اکثز اساتیذ تِ دًثال حذاکثزساسی هطلَتیت ضخػی خَد هیتاضٌذ.
 )8دس اوثش ًشحّبی هٌْذػی اجشا ؿذًُ ،گبُ هٌْذػی ٍ ػبصُای ًگبُ حبون ثش هؼبئل ثَدُ ٍ غبلت افشاد
تلوینگیش ّن فبسؽالتحلیل سؿتِ هٌْذػی هیثبؿٌذً .مؾ ػبیش افشاد هشتجي ثب پشٍطُ هبًٌذ جبهؼِ-
ؿٌبػبى ،اوَلَطیؼتّب ٍ ثَتبًیؼتّب ثؼیبس ونسًگ ثَدُ وِ ایي اهش ًـبى اص ػذم ًگشؽ ػیؼتوی ثِ
حل هؼئلِ هیثبؿذ .ػیؼتن حبون ثش آهَصؽ دس اوثش وـَسّبی تَػؼِ یبفتِ دس جْبى ػوَهب ًگبُ
هٌْذػی كشف ثِ یه هؼئلِ ًیؼت ،ثلىِ هؼبیل صیؼت هحیٌی ٍ اوَلَطیىی ًیض ثِ اًذاصُ هؼبیل فٌی
ٍ هٌْذػی هْن ٍ هشٍسی اػتّ .وچٌیي هؼبئل اجتوبػی ،فشٌّگی ٍ هؼیـتی ًمؾ ثؼیبس ووی ًؼجت
ثِ هؼبئل فٌی ٍ هٌْذػی دس ثشًبهِّبی ػتبد احیب داسًذ.
 )9همبالت ٍ پشٍطُ ّبی ػلوی دس الٌبع هؼئَلیي اجشایی هَثش ًیؼتٌذ ٍلی سػبًِّب هیتَاًٌذ دس آگبُ
ػبختي ثیـتش هؼئَلیي اجشایی وـَس هَثش ثبؿٌذ .لزا داًطگاّیاى تایذ تیطتز تِ اتشار رساًِ آضٌا ٍ
هسلح ضًَذ.
 )10استجبى ٍ ّوبٌّگی هٌبػجی هیبى دػتگبُّبی هختلف ریشثي دس حَهِ دسیبچِ اسٍهیِ ٍجَد ًذاسد ٍ
حتی گاّا اقذاهات یک دستگاُ در تعارؼ تا هٌافع سایز دستگاُّا هیتاضذ .فمذاى یب ًمق لَاًیي ٍ
ػذم ّوبٌّگی ػبصهبىّب ٍ اسگبىّب ثب یىذیگش هْنتشیي هؼئلِای اػت وِ ثشًبهِّبی احیب ثب آى هَاجِ
ّؼت .دس الذاهبت ٍ ثشًبهِّبی ػبصهبىّب ثبیؼتی ؿفبفػبصی اًجبم گیشد.
 )11دس داًـگبُّبی هوتبص دًیب ثش هجٌبی یه هـىل ،پبیبىًبهِای تؼشیف هیگشدد ٍ ػپغ ًتبیج حبكل اص آى
ثِ كَست همبلِ هٌتـش هیگشدًذ .داًـگبُّبی داخلی دس استجبى ثب كٌؼت هتأػفبًِ ثِ كَست هٌفؼالًِ
ػول هیوٌٌذ ٍ ثِ دالیل هختلف ،اػبتیذ سغجت الصم ثشای پیؾلذم ؿذى ٍ ّوىبسی ثب پشٍطُّبی ػولی
سا ًذاسًذ .اٍلَیت داًطگاُّا تعزیف پایاىًاهِّای پزٍصُ هحَر ٍ حل هطكالت هٌطقِ ًیست.
 )12ثیـتش هـىالت حبهش هشثَى ثِ هـىالت فشٌّگی ٍاجتوبػی اػت .استجبى هیبى جبهؼِؿٌبػبى ثشای
فشٌّگػبصی ٍ آهَصؽ ثب ثخؾّبی فٌی ٍ هٌْذػی ثؼیبس هؼیف هیثبؿذ ٍ ًگبُ ثِ ایي ثخؾ ثؼیبس
ػٌحی اػت .دػتگبُّب اّویت الصم ٍ وبفی سا ثِ ایي ثخؾ هْن ًویدٌّذ.
 )13الذاهبت فشٌّگی ػتبد احیب هتٌبػت ثب ظشفیت افشاد ػلیالخلَف وـبٍسصاى ٍ سٍػتبییبى ًجَدُ ٍ گبّب
اؿتجبُ ّن ثَدُ اػت .هـىالت ٍ تلوینّب ثبیؼتی هتٌبػت ثب دسن اّبلی هٌٌمِ ٍ تجبسة ٍالؼی افشاد،
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تـشیح گشدًذ .هؼئَالى ٍ داًـگبّیبى ثبیؼتی استجبى تٌگبتٌگی ثب افشاد ریهذخل ٍ وـبٍسصاى حَهِ
داؿتِ ثبؿٌذ ٍ تلوینّب هتٌبػت ثب ًَع هؼیـت ٍ فشٌّگ آىّب ثبؿذ.
 )14ثبیؼتی ًظبم هَهَػبت تحمیمی تؼشیف ؿذُ ٍ ثحث پظٍّؾ دس هَسد دسیبچِ اسٍهیِ ػبهبًذّی گشدد.
ثش اػبع ًیبصػٌجی اٍلَیتّبی پظٍّـی تؼشیف ؿًَذ ٍ ثؼذ هیبى افشاد ثب تخلقّبی گًَبگَى ایي
ٍظبیف تمؼین گشدد.
 )15ػتبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ ثبیؼتی هـخق وٌذ وِ تبوٌَى وذام پظٍّؾّب دس ساػتبی دسیبچِ اسٍهیِ
اًجبم گشدیذُ ٍ ًتبیج آى دس دػتشع ػوَم لشاس گیشد .دس ٍالغ دس ًَل  5ػبل اخیش خشٍجی پظٍّـی
ػتبد احیب چِ ثَدُ اػت؟ ّضیٌِ اًجبم ؿذُ ثشای پظٍّؾ تَػي ػتبد احیب ثِ چِ هیضاى ثَدُ اػت؟ ایي
پظٍّؾّب چِ هـىلی اص دسیبچِ اسٍهیِ حل وشدُ اػت؟ ایي هَهَع الصم اػت ؿفبف ػبصی ؿَد.
 )16داًـگبُّبی هٌٌمِ تب حذ تَاى ثبیؼتی حل هـىالت ٍ هؼوالت هشثَى ثِ دسیبچِ اسٍهیِ سا جضٍ
ٍظبیف خَد ثذاًٌذ .ثشای پشٍطُّبی وبسؿٌبػی ،ثبصدیذ ٍ وبسآهَصی دس سٍػتبّبی اًشاف دسیبچِ ثبیذ
اٍلَیت دادُ ؿَد .پیـٌْبد هیگشدد دس سؿتِّبی هشتجي ثب ػلَم صهیي اص جولِ آة ،وـبٍسصی ٍ هحیي
صیؼت ثِ هٌظَس لوغ ٍ دسن داًـجَیبى ثب ٍالؼیتّبی هَجَد ٍ آؿٌبیی ثب هـىالت هٌٌمِ ،گشدؽ-
ّبی ػلوی ثِ كَست جذیتشی دس ثشًبهِّبی داًـگبُّب لشاس گیشد.
 )17ػتبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ ثبیؼتی حوبیت ٍ تَجِ ثیـتشی ثِ داًـگبُّبی هٌٌمِ ثشای افضایؾ هشیت
هَفمیت پشٍطُّبی هلَة ًوبیذ.
 )18ؿؼبس یؼٌی ّذفی وِ ثِ یه فشٌّگ ػوَهی تجذیل ؿذُ اػت .حل هـىل دسیبچِ اسٍهیِ دس گشٍ تجذیل
آى ثِ یه ؿؼبس ٍ هٌبلجِ ػوَهی اػت .دس داًـگبُ الصهِ ایي هٌبلجِ آى اػت وِ توبهی اػبتیذ،
داًـجَیبى ٍ وبسوٌبى ثبیؼتی هـىالت ٍ هؼوالت دسیبچِ اسٍهیِ سا ثذاًٌذ ٍ دسن وٌٌذ .داًـگبُ
ثبیؼتی یه ثیبًیِ دس هَسد دسیبچِ اسٍهیِ كبدس وٌذ ٍ دس آى دسخَاػتّب ٍ دیذگبُّب ثیبى گشدد.
 )19ثِ جبی اهتیبصدّی ثِ همبالت ،ثبیؼتی ًشحی پیبدُ ؿَد وِ ّش ّیبت ػلوی دس سؿتِ هشتجي ثب خَدؽ،
حذالل یه ًشح تحمیمبتی ٍ وبسثشدی هتٌبػت ثب هـىالت هٌٌمِ خَد داؿتِ ثبؿذ .پیـٌْبد هی ؿَد
ثشای ًشحّبی وبسثشدی ٍ هْن حذالل ثِ اًذاصُ همبالت ثْبء دادُ ؿَد .ثِ ًَس هـخق پیطٌْاد هی-
ضَد یک رٍستا تِ یک داًطگاُ تِ عٌَاى هطالعِ هَردی سپزدُ ضَد تا عالٍُ تز تحقیق ،اجزای
ایذُّای هذیزیت آب ٍ هحیط سیست در عول در آًجا پیادُ ضَد.
 )20دس اًجبم وبسّب ٍ تؼبسیف پبیبىًبهِّب ،الصم اػت هخلَكب دس ثخؾ آة ٍ هحیي صیؼت ثِ ػوت
تؼبسیف ػٌبٍیي هیبىسؿتِای حشوت وشدُ ٍ ثب ایجبد ؿجىِای اص افشاد هتخلق ،ثِ كَست گشٍّی ثب
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تخلقّبی گًَبگَى هجبحث ٍ هـىالت هٌشح گشدًذ .ثبیؼتی استجبى تٌگبتٌگی هبثیي اسگبىّب،
اداسات دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ٍ ّوچٌیي داًـگبُّب ٍ داًـىذُّب ایجبد ؿَد .دس حل هؼبیل ًجبیذ لویِ سا
تهسؿتِای دیذُ ،ثلىِ ثبیؼتی ثشای حل آى ثِ كَست تیوی وِ هتـىل اص تخلقّبی هختلف
هیثبؿذ ،الذام ًوَد.
 )21ثشای حل هـىالت ثبیؼتی ثِ گشٍُّبی اجتوبػی ٍ ػبصهبىّبی هشدم ًْبد اّویتی ثیـتشی دادُ ؿَد ٍ
اص ظشفیت آىّب ثِ هشاتت ثیؾ اص ٍهغ هَجَد ثشای حل هـىالت اػتفبدُ گشدد.
ً )22مؾ داًـگبُّب ووه ثِ دػتگبُّب ٍ هتَلیبى ریسثي ثشای حل هـىالت آة ٍ هحیي صیؼت هیثبؿذ.
ثشای حل هـىالت ًیبصهٌذ تغییش ًگشؽ ثَدُ ٍ ثبیذ اثتذا اص خَد ؿشٍع وشد .دس تحمیمی هـخق ؿذُ
وِ هلشف آة دس خَاثگبُّبی داًـجَیی چٌذ ثشاثش ػشاًِ هلشف آة افشاد ػبدی ؿْشی اػت ٍ ایي
هـخق هیوٌذ وِ داًـجَّب ثِ هؼئلِ اػتفبدُ ثْیٌِ آة ٍ هـىالت آة آؿٌب ًیؼتٌذ .ثْتش اػت
داًـگبُّبی حَهِ دسیبچِ اسٍهیِ حذٍد  30دسكذ پبیبىًبهِّب سا دس ساػتبی هـىالت حَهِ (ٍ ًِ
فمي) دسیبچِ اسٍهیِ تؼشیف وٌٌذ .هَهَع ثحشاى دسیبچِ اسٍهیِ ثِ وتبة دسػی اػتشالیب ٍاسد ؿذُاػت،
دسحبلیوِ دس داًـگبُّبی وـَس ٍ حَهِ دسیبچِ اسٍهیِ ،داًـگبّیبى ٍ هؼئَلیي ٌَّص ثِ ثبٍس جذی
ایي ثحشاى ٍ ػوك فبجؼِ آىچٌبى وِ ثبیذ پی ًجشدُاًذ.
 )23تا تَجِ تِ کن ٍ هتغیز تَدى تَدجِ دٍلتی تزای احیای دریاچِ ،السم است تا یک ًْاد هذیزیتی
هزدمًْاد ًیوِ دٍلتی تزای احیای دریاچِ تطكیل گزدد .ایي ًْبد اثتذا ثب ثَدجِ دٍلتی ٍ ػپغ ثب
ػَاسم حبكل اص دسآهذ ریٌفؼبى حَهِ (دسآهذ حبكل اص هؼبدى ،وـبٍسصی ،ثبغذاسی ،هٌبثغ آة ٍ )...
تبهیي هبلی هیؿَد .ػبختبس حىوشاًی ایي ًْبد (هـبثِ  )Landcare Australiaثب ّوبٌّگی داًـگبُّب،
ػبصهبىّبی هشدمًْبد ٍ ٍصاستخبًِّب ثبیذ تؼشیف ؿَد .یىی اص ٍظبیف اكلی ایي ًْبد پبیؾ حَهِ
اػت .وبّؾ هخبًشات ،افضایؾ پبیذاسی هذیشیت حَهِ ٍ اؿتغبلصایی اص هضایبی هثجت ایي پیـٌْبد
هی ثبؿذ.
 )24ثضسگتشیي هـىلی وِ احیبی دسیبچِ اسٍهیِ ثب آى هَاجِ ّؼتً ،جَد هشوض دادُ هٌوئي اػت .دادُّبی
دس دػتشع دادُّبی لبثل اػتوبدی ًیؼتٌذ ،دس حبلی وِ ثب ّویي دادُّب ٍ اًالػبت اػت وِ توبهی
ًشاحیّب ،تلوینػبصیّب ٍ تلوینگیشیّب اًجبم هیگیشد .ثِ دلیل ػذم ٍجَد دادُّبی هٌوئي ٍ دس
دػتشع ،اظْبس ًظشّبی وبسؿٌبػی ًیض ثؼوب دچبس اؿىبل ٍ گبّب هتؼبسم ثب یىذیگش خَاّذ ثَد وِ دس
ًْبیت هَجت اغتـبؽ رٌّی افشاد ٍ ػذم اػتوبد خَاّذ ؿذ .ثِ ػٌَاى ًوًَِ پتبًؼیل آثی هٌٌمِ ٌَّص
ثِ خَثی هـخق ًویثبؿذ .لزا ًویتَاى ػْن دلیك هٌبثغ دس دػتشع سا ثشای تخلیق ثِ ؿْشّب،
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كٌبیغ ٍ وـبٍسصی ثشآٍسد وشد .ایي هؼبلِ هٌتج ثِ ػذم هذیشیت كحیح آة دس حَهِ دسیبچِ اسٍهیِ
هیگشدد .ثبیؼتی توبهی دادُّب ،تحمیمبت ٍ ًتبیج حبكل اص آى اص ػَی هشاوض ٍ ػبصهبىّب ثِ آػبًی دس
دػتشع ٍ هحممیي ٍ داًـگبّیبى لشاس گیشد .هتبػفبًِ ثشخی دػتگبّْب ثِ ػٌبٍیي هختلف اص ایيوبس
اهتٌبع هیٍسصًذ.
 )25ػتبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ ػبختبسػبصی ًىشدُ ،دس ًتیجِ ثؼیبسی اص پشٍطُّب ثب ؿىؼت هَاجِ ؿذُ
اػت .تثثیت تزاس آب تخاطز اقذاهات ستاد تا تَجِ تِ ایٌكِ در کف دریاچِ ًوک رسَب کزدُ ٍ
در ٍاقع کف تاال آهذُ است عالهت هثثتی ًیستّ .وچٌیي دس ًشحّبی احیبی فؼلی اغلت حشوتّب
یهػَیِ ثَدُ ،اػتشاتظی ساّجشدی ٍ فشٌّگػبصی ٍجَد ًذاؿتِ ٍ ثِ ًیبصّبی افشاد هٌٌمِ ٍ وـبٍسصاى
تَجْی ًگشدیذُ اػت .پیـٌْبد هیؿَد داًـگبُ ساُحلّبی احیب هجتٌی ثش جَاهغ هحلی ٍ ثب هـبسوت
آًْب سا اسایِ ثذّذ.
در ًْایت ،ایجاد یک هزکش اطالعات جاهع ،هتقي ٍ در دستزط اقلین ،آب ٍ هحیط سیست یک پیصضزط
اساسی تزای ّوكاری هَثز داًطگاُ در راستای احیای دریاچِ ارٍهیِ هیتاضذ .تزگشاری جلسات ّناًذیطی
جْت اعتوادساسی تیطتز هیاى غٌعت ٍ داًطگاُ تالخػَظ در سهیٌِّای تیيرضتِای ،اهزی هَثز تزای
تطخیع ارسضْا ٍ ارایِ راّكارّای خالقاًِ تزای تعاهل ٍ ّنافشایی است .در تلٌذ هذت تا تَجِ تِ
ٍضعیت تحزاًی آب ٍ هحیط سیست ٍ جْت ساسگاری ٍ آهادگی تزای هَاجِْ تا ضزایط پیچیذُ آیٌذُ،
اغالح تزًاهِّای درسی ٍ فزایٌذ تذٍیي رسالِّا ضزٍری است.

اًتـبس آًالیي گضاسؽ تَػي دثیشخبًِ اتبق گفتوبى آة آرسثبیجبى دس آدسعّبی صیش كَست هی گیشد:
http://wdr.tabrizu.ac.ir
wdrtabriz@gmail.com
telegram.me/wdrtabriz
sapp.ir/wdrtabriz
instagram.com/wdrtabriz

ارجاع هٌاسة تِ گشارش :اتبق گفتوبى آة آرسثبیجبى ٍ دثیشخبًِ ّناًذیـی ًخجگبى ٍ اػبتیذ ،احیبی دسیبچِ
اسٍهیِ :چبلـْب ٍ ساّىبسّب ثشای هـبسوت هَثش داًـگبُ ،داًـىذُ هٌْذػی ػوشاى داًـگبُ تجشیض 10 ،دی .1397
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قذرداًی :اص داًـىذُ هٌْذػی ػوشاى داًـگبُ تجشیض ثخبًش هیضثبًی جلؼِ ػپبػگضاسی ثؼول هیآیذ .اص آلبی
هٌْذع هْذی تشلی ثِ خبًش تْیِ هتي اٍلیِ گضاسؽ ،اص ػشوبس خبًوْب دوتش سلیِ حبجی ثلٌذ ،هشین هَػی صادُ
ٍ هٌْذع هشین جَاى كبلحی ثخبًش ٍیشاػتبسی ،اص آلبیبى هٌْذع ػْیل كفشی ٍ هیشػلی هیشهحوذ ثشای
ػىغثشداسی ٍ اص آلبیبى هٌْذع هْذی كٌؼتیپَس ،حیذس خذائی ٍ خبًن هٌْذع هؼلَهِ جلیلیبى ثشای
الذاهبت اجشایی تـىش هیؿَد.
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اسامی شركت كنندگان (الفبایی)
نام خانوادگی ،نام

اتراّینزادُ،حویذ


سمت  /نهاد
عضَوارشٌاسشَرایشْر 

تحصیالت  /تخصص
داًشجَیدوتریرٍاتط
تیيالولل 

آدرس پست الكترونیكی
hamideb4077@gmail.com

اسذی،اسواعیل

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

دوتریهٌْذسیآب 

اصغری،همذماصغر

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

دوتریّیذرٍشئَلَشی 

اٍستاى،شاّیي

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

دوتریشیویخان 

oustan@hotmail.com

دوتریالتصاد 

beheshti@tabrizu.ac.ir

وارشٌاسیارشذ 

farhadpaknia@yahoo.com

تْشتی،هحوذتالر
پانًیا،فرّاد

ترلی،هْذی

ّیاتعلویداًشگاُتثریسٍعضَ
شَرایشْرتثریس 
هذیرهشاروتْایهردهیآبهٌطمِ
ایٍهذیرعاهلاتاقگفتواىآب 
داًشگاُصٌعتیاصفْاى 

داًشجَیدوتریعوراى
آب 

esasadi@gmail.com
moghaddam@tabrizu.ac.ir

mahdi.taraghi2013@gmail.com

جلیلیاى،هعصَهِ

داًشگاُتثریس 

وارشٌاسارشذعوراى 

massomeh.jalilan@gmail.com

حاجیتلٌذ،رلیِ


ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

دوتریزیستشٌاسی 

ehsan@tabrizu.ac.ir

هذیرولسالهتٍاهَراجتواعی

حسيزادُ،هحوذحسیي


شْرداریتثریسٍعضَّیاتهذیرُ
اتاقگفتواىآب 

حسیٌیتماًام،آیذا
دلیكویا،حسیي

رزهی،جوال
رضائیهمذم،هحوذحسیي

رهضاًی،هحوذاتراّین

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 
ّیاتعلویداًشگاُتثریسٍدتیر

دوتریوشاٍرزی

شثىِهلیجاهعٍِداًشگاُ 

زراعت 

داًشجَیداًشگاُتثریس 

داًشجَیوارشٌاسی 

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

دوتریجغرافیا 

ّیاتعلویداًشگاُآزاداسالهی
تثریس 

رٍشٌگر،ویَهرث
ساریصراف،تْرٍز


ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

شایاىفر،حثیة
صاغیجذیذ،هْذی

وشاٍرزی 
دوتریعوراىآب 

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

ساعی،خلیل

وارشٌاسیارشذ

دوتریهحیطزیست 
دوتریعوراىسازُ
ّیذرٍلیىی 
دوتریجغرافیا 

رئیسدفتراستاًیستاداحیایدریاچِ

دوتری 

ارٍهیِ 
هحمك 
داًشجَیداًشگاُتثریس 

وارشٌاسیارشذ
وشاٍرزی 
داًشجَیوارشٌاسی
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hasanzadehmh@yahoo.com
hosseinibaghanam@gmail.com
daghigkia@tabrizuac.ir
jamalrazmi76@gmail.com
rezmogh@yahoo.com
ramazani_m_a@yahoo.com
kroshangar@yahoo.com
sarisarraf@tabrizu.ac.ir
saei_bahador@yahoo.com
habibshayanfar@gmail.com
mahd313.sagi@yahoo.com

ارشذهٌْذسیآب 

صذرالذیٌی،علی

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

صفری،سْیل

داًشجَیداًشگاُتثریس 

دوتریوشاٍرزیآتیاری
ٍزّىشی 

alisadraddini@yahoo.com

داًشجَیوارشٌاسی
ارشذعوراىهحیط

ssafari13721105@gmail.com

زیست 

صٌعتیپَر،هْذی
ضرغاهی،هْذی
طالثی،اهیرحسي

داًشگاُتثریس 
ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

وارشٌاسارشذعوراى 
دوتریهٌْذسیعوراى
آب 

شروتآبٍفاضالباستاى

وارشٌاسیارشذهٌْذسی

آررتایجاىشرلی 

ترق 
دوتریهٌْذسیعوراى

mahdi_sanatipour@yahoo.com
mzarghami@tabrizu.ac.ir
Talebi-a@abfaazarbaijan.ir

طلعتاّری،سیاهه

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

عثاسزادُ،هحوذ


ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

دوتریجاهعِشٌاسی 

عطازادُ،احساى

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

دوتریاوَلَشی 

فاخریفرد،احوذ


ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

دوتریوشاٍرزیآب 

affard312@yahoo.com

فرجی،غالهحسیي

وارشٌاس 

وارشٌاسیآتخیسداری 

g.faraji1336@gmail.com

وریویخسرٍشاّیٍ،حیذ
والتِ،فرَّد
ویْاىٍر،پیواى


داًشجَیداًشگاُتثریس 
ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

داًشجَیوارشٌاسی
ارشذ-هٌْذسیآب 
دوتریهٌْذسیعوراى
سازُّیذرٍلیىی 

فعالاستارتاپی-هتخصصآیٌذُ

دوتری 

ًگاریداًشگاُعلَمپسشىیتثریس 

هجتْذی،علیرضا

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

هجًٌَی،اتَالفضل

ّیاتعلویداًشگاُتثریس 

هجًٌَی،علی

ّیاتعلویداًشگاُتٌاب 

هسافری،هحوذ

سازُ 

دوتریهٌْذسیعوراى
سازُدریایی 
دوتریوشاٍرزیآب 
دوتریترًاهِریسی
رٍستایی 

ّیاتعلویداًشگاُعلَمپسشىی دوتریهٌْذسیتْذاشت
تثریس 

هحیط 

هَسیزادُ،هرین

وارشٌاسهذیریتوشاٍرزی 

وارشٌاسارشذ 

هَسَیفر،ویَاى

داًشجَیداًشگاُتثریس 

هَسَی،هیرهحثَب

داًشجَیوارشٌاسی
ارشذ-سازُّیذرٍلیىی 

دتیراًجويآتخیسداریاستاىٍعضَ وارشٌاسیوشاٍرزی 
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siamak.talat@gmail.com
m.abbaszadeh2014@gmail.com
ehsan.atazadeh@gmail.com

vahid.karimi22@yahoo.com
f.kalateh@gmail.com
regenerative.md@gmail.com
mojtahedi@tabrizu.ac.ir
majnooni1979@yahoo.com
a.majnoony@bonabu.ac.ir
mmosaferi@yahoo.com
maryam.mousazadeh20@gmail.com
engineering.92@gmail.com
mirmahbobmousavi@gmail.com

ّیاتهذیرُاتاقگفتواىآب 
داًشجَیوارشٌاسی

ًارًٍی،ساهاى

داًشجَیداًشگاُتثریس 

ًَرٍزیاى،زّرا

داًشجَیداًشگاُتثریس 

ارشذعوراىهحیط

saman.civilen@yahoo.com

زیست 

ّادیپَرً،ریواى
ٍلیزادُ،پریسا
یگاًی،رضا
یَسفی،پریسا

وارشٌاسستاداحیایدریاچِارٍهیِ 
داًشجَیداًشگاُتثریس 

داًشجَیدوتری
هٌْذسیآب 
وارشٌاسیارشذ 
وارشٌاسارشذعوراى
آب 

ّیاتعلویداًشگاُصٌعتیسٌْذ  دوتریهٌْذسیشیوی 
داًشجَیداًشگاُارٍهیِ 

داًشجَیدوتری
هٌْذسیآب 
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norouzianab8690@gmail.com
nariman.hadipour@gmail.com
parisa.valizadeh1372@gmail.com
rezayegani@gmail.com
p.yousefi2013@gmail.com

