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چکیده
دریاچه اروميه طی سالهای اخير با مشکالت عدیدهای بخصوص افت تراز آب مواجه شده که تبعات سنگين اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محيطی را برای این منطقه به همراه داشته است .بدین منظور برنامه مدیریت جامع حوضه آبخيز دریاچه اروميه در سطح
باالیی از دولت مورد تصویب قرار گرفت که براساس آن پتانسيل توليد منابع آب حوضه ،سهم آب استانهای واقع در آن و حقابه
زیستمحيطی دریاچه محاسبه و تصویب گردید .در این خصوص به دليل خشکسالیهای اخير و تشدید مشکالت منابع آبی حوضه،
مطالعات "مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه" توسط طرح بينالمللی حفاظت از تاالبهای ایران در دستور کار
قرار گرفت .بمنظور انجام این مطالع ات و تدوین برنامه ،ایجاد یک رویکرد مشارکتی با برقراری تعامالت الزم با سازمانهای موثر در
مدیریت آب و کشاورزی حوضه و از طرفی استفاده از تجربيات بينالمللی درنظر گرفته شد .برگزاری کارگاههایی برای کسب نظرات
ذینفعان و همفکری و همسانسازی دیدگاهها ،مطالعات تحليل روند در متغيرهای اقليمی و هيدرولوژیکی و رفتار خشکسالی در
منطقه ،ارائه ساختار سازمان مدیریت خشکسالی ،سيستم پایش خشکسالی و تعيين نحوه کاهش تخصيص حقابه بخشهای مختلف
بخصوص کشاورزی در زمان خشکسالی از مولفههای مهم روششناسی این مطالعات بوده است .در کاهش تخصيص بخش
کشاورزی ،مجموعهای از مدلهای بهينهسازی مورد استفاده قرار گرفت و راهکارهایی مانند کمآبياری و کاهش سطح اراضی به
شکلی تعيين شد که حوضه حداقل خسارت را از بابت خشکسالی متحمل گردد و در عين حال سهم دریاچه متناسب با شدت
خشکسالی تامين گردد .این مقاله تال ش دارد تا ابعاد و نتایج برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه را
تشریح نماید و اميد دارد از یافتههای آن در مدیریت خشکسالی سایر تاالبها استفاده گردد.
واژههای کلیدی :مدیریت ریسک خشکسالی ،حقابه زیستمحيطی ،رویکرد مشارکتی ،حوضه آبخيز دریاچه اروميه

مقدمه
نياز به حفاظت از محيط زیست و بویژه تاالبها الزامی است که سابقه توجه عملی و سازماندهی شده به آن به صورت یکپارچه و در
سطح بينالمللی به بيش از نيم قرن میرسد .ولی واقعيت آن است که حفاظت از تاالبها بدون اعمال مدیریت در حوضه آبخيز آنها
امکانپذیر نمیباشد .در واقع تاالب زهکش مشکالت حوضه میباشد و به همين دليل هم فشارها و مشکالت محيطزیستی تاالبهای
 - 1تهران ،اتوبان حکيم ،پارک پردیسان ،سازمان حفاظت محيط زیست ،ساختمان معاونت محيط طبيعی ،بلوک دی ،دفتر طرح بينالمللی
حفاظت از تاالبهای ایران ،تلفن.021-88241658 :

کشور بيشتر از سایر مناطق حفاظتی به چشم میخورد .اغلب تاالبهای کشور اکوسيستمهای حفاظت شدهای هستند که بهرهبرداری
مستقيم از آنها صورت نمیپذیرد ولی آنچه موجب کمبود آب تاالبها شده وضعيت بهرهبرداری از منابع آب در سطح حوضههای
آبخيز است .مهمترین اقدام مدیریت تاالب ها ،تغيير رویکرد مدیریت تاالبها از حفاظت سنتی به رویکردهای جامع حفاظتی است.
مدیریت زیست بومی به عنوان یک تجربه موفق از رویکردهای جدید مدیریت محيطزیست در دنيا رویکرد حفاظتی پيشرفتهای
است که در آن حفظ محيط زیست با به رسميت شناختن بهره برداریهای معقول اقتصادی ،در نظر گرفتن نقش انسان و بویژه
جوامع محلی بعنوان بخشی از زیست بوم و همچنين در نظر گرفتن ارتباط بين اجزا در سطوح فراتر از مرزهای ظاهری زیستبومها
و غالبا در سطح حوضه آبخيز عملی میگردد .بدیهی است که در این رویکرد ،حفظ محيطزیست صرفا وظيفه یک سازمان مستقل
نمیباشد بلکه حفاظت ،عملياتی است که طی یک فرایند مشارکتی و با مرکزیت یک سازمان متولی و همکاری سایر سازمانهای
ذیربط و با حضور و ایفای نقش مردم و بویژه جوامع محلی محقق میگردد .در ایران نيز بر اساس برنامههای چهارم و پنجم توسعه
کشور ،سازمان حفاظت محيطزیست بعنوان مرجع اصلی پياده سازی مدیریت زیستبومی شناخته شده و در همين راستا استقرار
مدیریت زیستبومی برای تاالبهای کشور در قالب طرح حفاظت از تاالبهای ایران آغاز و پيادهسازی این رویکرد نوین در حوضه
آبخيز دریاچه اروميه بعنوان اولين زیستبوم حساس کشور در دستور کار قرار گرفت.

رویکرد مدیریت جامع منابع آب در تدوین برنامه مدیریت زیستبومی برای دریاچه ارومیه
دریاچه اروميه به عنوان یکی از بزرگترین دریاچهها ی ایران ،اهميت بسياری از نظر اقتصادی ،اجتماعی و محيط زیستی در استان-
های غربی کشور؛ شامل آذربایجان شرقی ،غربی و کردستان دارد .وضعيت افت تراز آب دریاچه و فرآیند تدریجی خشک شدن آن
در سالهای اخير مشکالت و نگرانیهایی را برای این منطقه و حتی در سطح ملی و بينالمللی پدید آورده است .از مجموع عوامل
تاثيرگذار بر شرایط فعلی دریاچه اروميه ،بيشتر به تغيير اقليم و نحوه بهرهبرداری از منابع آب حوضه به عنوان دالیل این پدیده
اشاره میشود .با توجه به شرایط بحرانی دریاچه اروميه ،برنامه مدیریت جامع حوضه آبخيز دریاچه اروميه با همکاری دستگاههای
مختلف دولتی در سطح ملی و استانهای واقع در حوضه آبخيز دریاچه (آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان) با رویکرد
مدیریت زیست بومی تدوین گردید .این برنامه طی یک فرایند فرابخشی و مشارکتی در مقياس حوضه آبخيز و با در نظر گرفتن
دیدگاههای دستگاههای مختلف و مالحظات زیستمحيطی تدوین گردید و در مهرماه سال  1387در قالب یک موافقتنامه بين
ریاست سازمان حفاظت محيط زیست و وزرای نيرو و جهاد کشاورزی و استانداران آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان
تصویب شد و پس از آن نيز در فروردین ماه سال  1389به تصویب هيئت وزیران رسيد.
برنامههای مدیریت زیستبومی در مقياس حوضه آبخيز تدوین میگردند و مدیریت کليه منابع پایه مرتبط با تاالب را دربر می-
گيرند .هدف اصلی برنامه مدیریت زیست بومی " برقراری یک نظام مدیریت زیست بومی برای دریاچه اروميه مبتنی بر اصول
مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک در سطح حوضه آبریز و توسعه پایدار و مشارکت موثر کليه ذینفعان ،از جمله جوامع محلی در
امور مدیریت دریاچه" میباشد .با توجه به شرایط دریاچه اروميه و محدودیتهای منابع آبی ،بحث مدیریت آب این دریاچه و در نظر
گرفتن آن در برنامهریزیهای مدی ریت منابع آب حوضه آبخيز دریاچه اروميه از موضوعات با اهميت بوده است .در راستای اجرای
برنامه مدیریت حوضه آبخيز دریاچه اروميه و بر اساس فرایندهای کارشناسی انجام شده در ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخيز
دریاچه اروميه ،مقرر شده است ساالنه  3/1ميليارد مترمکعب از منابع آبی حوضه برای حفظ دریاچه تخصيص یابد .باتوجه جلسات
و کارگاه های مشورتی برگزار شده با ذینفعان مختلف نهایتا چهار شاخص جمعيت ،پتانسيل آبهای سطحی ،پتانسيل اراضی و توليد
ناخالص محلی برای تعيين سهم استانها در تامين حقابه دریاچه اروميه و بهرهبرداری از منابع آب حوضه در نظر گرفته شده است.

استان

بهره برداری(ميليون متر مکعب)

حقابه محيط زیستی دریاچه(ميليون متر مکعب)

آذربایجان غربی

2035.6

1870.5

آذربایجان شرقی

1079.3

270.5

کردستان

585.1

959.1

جمع

3700

3100

جدول  -1-1ارقام پتانسیل منابع آب استانها و سهم آنها در تامین حقابه دریاچه (میلیارد مترمکعب در سال)

برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ،ضرورتی برای مدیریت جامع منابع
آب در شرایط خشکسالی
خشکسالی به دورهای اطالق می شود که در آن موجودی منابع آب در مقایسه با دورههای نرمال کاهش یافته باشد .این پدیده یکی
از مخربترین پدیده های اقليمی است که متأسفانه شاهد روند صعودی در فراوانی آن طی سالهای اخير هستيم .حوضه دریاچه
اروميه نيز از این وضع مستثنی نبوده و خشکسالی ،اثرات زیانبار مختلفی مخصوصا بر محيط زیست آن داشته که یکی از آنها
کاهش قابل توجه تراز آب دریاچه اروميه بوده است .با توجه به اهميت و شرایط اکولوژیک خاص و بحرانی دریاچه و با وجود تعيين
و تصویب حقابه زیست محيطی دریاچه اروميه و نحوه تامين آن از طرف استانهای واقع در حوضه ،به دليل وقوع خشکسالیهای
اخير تامين این حقابه با چالشهایی روبرو میگردید .لذا ضرورت تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه
اروميه به منظور شناخت پدیده خشکسالی در حوضه ،وقوع آن و نحوه آمادگی مدیریت آن در زمانهای مختلف و توسط بخشهای
مختلف ذینفع مدیریت جامع دریاچه ،باعث شد تا طرح حفاظت از تاالبهای ایران با ترسيم نقشه راه مدیریت ریسک خشکسالی
حوضه آبخيز دریاچه اروميه ،یک فرایند مشترک با همکاری کليه مراجع مرتبط آغاز نماید که در مسير اجرای آن نهایتا برنامه
مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه تدوین و نحوه تامين حقابه دریاچه در شرایط خشکسالی نيز مشخص
گردید .تا به حال رویکرد غالب در زمينه مدیریت خشکسالی در کشور و به خصوص در حوضههای تاالبی مدیریت بحران خشکسالی
بوده و تمرکز بر دوره پس از وقوع داشته است اما برنامه حاضر اقدامات پيش از وقوع خشکسالی ،حين و بعد از آن را در بخشهای
مختلف مشخص میکند .به عبارتی دیگر هدف آن تغيير رویکرد «مدیریت بحران خشکسالی» به «مدیریت ریسک خشکسالی» در
حوضه دریاچه اروميه و با هدف تامين حقابه زیست محيطی آن با کمترین خسارات زیستمحيطی و اقتصادی است.

مواد و روشها
برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه با ایجاد یک رویکرد مشارکتی با بهرهمندی از متخصصين داخلی و
همچنين استفاده از درسهای آموخته تجارب بين المللی از کشورهای دارای شرایط اقليمی مشابه بویژه منطقه مدیترانه و استراليا و
با مشارکت مدیران و کارشناسان مراجع مختلف ملی و استانهای ذیربط منجمله مجموعههای مرتبط با مدیریت آب ،کشاورزی،
ادارات کل مدیریت بحران ،هواشناسی و استانداریها و با بررسیهای مختلف کارشناسی و مدیریتی در کارگروه مدیریت پایدار
منابع آب و کشاورزی شورای منطقهای مدیریت حوضه آبخيز دریاچه اروميه تهيه شد .در این مسير ابتدا چارچوب اجرایی و نقشه

راه برنامه مدیریت ریسک خشکسالی (نمودار  )1تدوین شده و بررسیها و مطالعات مختلفی در این زمينه صورت گرفته است.
سپس از طریق مطالعات علمی انجام شده و جلسات و کارگاههای هماندیشی با ذینفعان ،مجموعهای از خروجیهای این برنامه

نمودار  -1نقشه راه تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

تحت گزارشهای مختلف تدوین شده است .سپس برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه تدوین و در سه
جلسه از کارگروه تخصصی مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی حوضه مورد بحث و بررسی و در نهایت تصویب قرار گرفته است.
برگزاری کارگاه هایی برای کسب نظرات ذینفعان و همفکری و همسانسازی دیدگاهها ،مطالعات تحليل روند در متغيرهای اقليمی و
هيدرولوژیکی و رفتار خشکسالی در منطقه ،ارائه ساختار سازمان مدیریت خشکسالی ،سيستم پایش خشکسالی و تعيين نحوه
کاهش تخصيص حقابه بخشهای مختلف بخصوص کشاورزی در زمان خشکسالی از مولفههای مهم روششناسی این مطالعات بوده
است.
از دالیل انجام مطالعات پایه منابع آب حوضه آبخيز دریاچه اروميه میتوان به بررسی پتانسيل منابع آبی حوضه و نحوه تامين
منابع آب دریاچه (بررسی آورد رودخانههای منتهی به دریاچه) و نيز کنترل صحت دادههای ایستگاههای پارامترهای آبسنجی و
باران سنجی حوضه اشاره کرد .با توجه به اهداف این برنامه و تاکيد بر بهره برداری از آب سطحی برای تامين نياز آبی دریاچه و از
طرفی حقابه حدود  90درصدی بخش کشاورزی از منابع آبی حوضه دریاچه ،پایش خشکسالی و روشهای مربوط روی این دو نوع
خشکسالی (هيدرولوژیکی و کشاورزی) متمرکز گردید.
بمنظور بررسی روند متغيرهای هيدرولوژیکی و هواشناسی حوضه آبخيز تاالب در طول سالهای گذشته ( 40سال گذشته) مواردی
همچون «ميزان دبی رودخانهها»« ،ميزان بارش»« ،دمای نقاط مختلف ایستگاههای حوضه» مورد بررسی قرار گرفتند .همچنين
رفتار و سوابق خشکسالی در حوضه با بررسیهای دورههای خشکسالی ،شدت خشکسالی و توزیع مکانی خشکسالی به منظور
بررسی توزیع مکانی و زمانی وقوع خشکسالی در سه استان واقع در حوضه مورد بررسی قرار گرفت.
مجموعه مطالعات انجام شده مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه بر اساس گردآوری اطالعات مورد نياز و انجام
آناليزهای متفاوت بر روی داده های منابع و مصارف آب این حوضه منجر به تهيه اجزای مختلف این برنامه شده است .یکی از مهم-
ترین مراحل تدوین این برنامه ،تعيين سطوح مختلف خشکسالی بوده است .بر اساس دادههای آماری بلند مدت حوضه ،سطح 4

خشکسالی ،زمانی است که در آن زراعت به طور کامل میبایست حذف گردد و تنها باغات حفظ شوند و شرایط نرمال به عنوان
سطح صفر خشکسالی در نظر گرفته شده است .مدل تخصيص منابع آب حوضه در بخش کشاورزی (نمودار  )2با گردآوری
اطالعات شهرستانی ( ،)21زیرحوضهای ( ،)11استانی ( )3و حوضهای ( )1و با اطالعات رودخانههای منتهی به دریاچه تهيه گردید.
پس از آن با استفاده از مدل های بهينه سازی مصرف آب کشاورزی و بر اساس نوع الگوی کشت زیرحوضههای مختلف ،نياز آبی
محصوالت زراعی در سطوح مختلف خشکسالی با برآورد کمترین خسارت اقتصادی ناشی از کمآبياری در شرایط خشکسالی
محاسبه شده است.

نمودار  -2ساختار مدل تخصیص آب بخش کشاورزی (گزارش  8طرح) و نقش مقیاسهای جغرافیایی در آن

با تهيه مدل تخصيص منابع آب حوضه و همچنين تعيين سطوح خشکسالی و مدل بهينهسازی مصرف آب محصوالت کشاورزی
حوضه ،تامين حقابه زیست محيطی دریاچه اروميه در شرایط خشکسالی بر اساس پيشنهاد ذینفعان آب و کشاورزی حوضه ،تحت
دو سناریوی مختلف مورد بررسی و آناليز قرار گرفت .در سناریوی اول تحت هر شرایط خشکسالی و با هر شدتی ،فرض بر این بوده
که در تمام سطوح خشکسالی حقابه دریاچه اروميه به ميزان  3/1ميليارد مترمکعب (مصوب ستاد اجرایی) تامين گردد .بدیهی
است که در این سناریو تمامی کاهش تامين تقاضای مصارف آب متوجه بخش کشاورزی بوده و برنامههای انتقباضی تری برای این
بخش در نظر گرفته شده است .در سناریوی دوم با افزایش سطح خشکسالی ،دریاچه هم از کاهش پتانسيل منابع آب حوضه متاثر
میشود و حداکثر تا  %35از حقابه مصوب آن در بدترین شرایط خشکسالی کسر میگردد .بدیهی است که در این حالت بخش
کشاورزی در سطوح مختلف خشکسالی با تامين تقاضای بيشتری نسبت به سناریوی اول مواجه خواهد بود.
بمنظور اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی تدوین دو بخش بسيار مهم از برنامه با موضوعات «ساختار سازمانی مدیریت
ریسک خشکسالی حوضه» و «سيستم پایش خشکسالی حوضه» در دستور کار قرار گرفت .ساختار سازمانی که یکی از خروجیهای
کارگاههای هم اندیشی با ذینفعان محسوب میشود به این سوال پاسخ می دهد که مدیریت ریسک خشکسالی حوضه توسط چه
ساختاری ،چه کميتههایی و با چه شرح وظایفی باید انجام پذیرد .سيستم پایش خشکسالی نيز روش تعيين سطوح خشکسالی
مختلف حوضه را با استفاده از مدل نرمافزاری تهيه شده برای کميته پایش خشکسالی حوضه مشخص میکند.

نتایج
ساختار سازمانی مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه
در تدوین این ساختار سازمانی (نمودار ،) 3استفاده حداکثر از ساختاری که هم اکنون در مدیریت خشکسالی استانها نقش دارند،
انطباق با ساختار اجرایی برنامه مدیریت جامع دریاچ ه اروميه ،الیه بندی اصلی ساختار در سه بخش استانی،حوضهای و ملی از
مهمترین مواردی بودند که مد نظر قرار گرفتند .همچنين شرح وظایف کميتهها قبل ،حين و بعد از وقوع خشکسالی نيز در این
ساختار مشخص شده است .نوع اقدامات را میتوان به چهار دسته اصلی تقسيم کرد که عبارتند از :نظارت و هماهنگی ،پایش و
اقدامات تسکين حين خشکسالی ،ارزیابی بعد از خشکسالی و برنامهریزی برای اقدامات تسکين قبل از خشکسالی.

نمودار -3ساختار سازمانی مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

تعریف آستانهها و تعریف اقدامات مقابله با خشکسالی
در شرایط فعلی عملياتیترین راهکار برای کنترل مصرف آب کشاورزی در زمان خشکسالی ،کمآبياری و کاهش سطح اراضی است.
بدین ترتيب برنامه مدیریت ریسک خشکسالی متناسب با هر سطح خشکسالی برنامه اقدامات مؤثری را در مقياس سيستمهای
رودخانهای ارائه میدهد که شامل س طح بهينه ،ميزان بهينه آب آبياری و اولویت محصوالتی است که نباید کاشته شوند (جدول .)2
به این ترتيب برای کميتههای تخصيص آب و کشاورزی (ساختار سازمانی) برنامههای اقدام از پيش طراحی شده است که متناسب
با سطح خشکسالی عمل کنند (ماهيت تفکر مدیریت ریسک خشکسالی) .همچنين ،برنامه مدیریت خشکسالی دو نرمافزار (بسته
نرمافزاری تخصيص منابع آب و بسته نرمافزار پایش خشکسالی) را در اختيار این کميتهها قرار میدهد تا عالوه بر توصيههای
برنامه ،سناریویهای مدیریتی دیگری را نيز بررسی کند.
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جدول  -2نمونه سطحبندی خشکسالی و اقدامات مربوط به کاهش تخصیصها (جلد  8گزارش)

بحث و نتیجهگیری:
برنامه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخيز دریاچه اروميه بخشی از برنامه مدیریت جامع دریاچه اروميه و در راستای آن است.
هدف این برنامه ارائه طرحی برای مدیریت ریسک خشکسالی با تاکيد بر حفظ دریاچه با رعایت اصول مدیریت ریسک (قبل ،حين
و بعد از وقوع خشکسالی) میباشد .به عنوان جمعبندی ،موارد زیر قابل تاکيد هستند:
-

استفاده از رویکرد مشارکتی نيازمند صرف زمان کافی برای حصول توافق ميان ذینفعان در تدوین برنامه است .از این رو
ممکن است در شرایطی اجرای این فرآیند باعث طوالنی شدن زمان تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی شود .در
طرح حفاظت از تاالبهای ایران تالش شد تا با استفاده از رویکرد مشارکتی ،در تمامی مراحل تدوین برنامه ،ارتباط قوی
با ذینفعان اصلی برقرار شود ،لذا برنامه در هر مرحله بر طبق نظرات ذینفعان اصالح میشد و همچنين به دليل توافق
نظر حاصل شده ،تصویب برنامه در ساختارهای مصوب اجرایی مدیریت حوضه دریاچه اروميه به سهولت انجام پذیرفت.

-

به روز نبودن دادهها و دقيق نبودن اطالعات موجود مرتبط با منابع آب و کشاورزی حوضه یکی از چالشهای عمده
تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی است.

-

وجود ساختارهای اجرایی برنامه مدیریت جامع دریاچه اروميه (مصوبه هيئت وزیران) از قبيل کارگروه تخصصی مدیریت
پایدار منابع آب و کشاورزی شورای منطقهای مدیریت حوضه آبخيز دریاچه اروميه ،باعث ایجاد یک فرایند مشارکتی موثر
برای تدوین برنامه مذکور شد .بدیهی است در عملياتی شدن آن نيز نهادهای باالدستی و به خصوص ستاد اجرایی و
شورای منطقهای مدیریت حوضه آبخيز دریاچه اروميه و استانداریها نقش کليدی خواهند داشت.

-

در کنار ظرفيت اجرایی فوق که در اختيار برنامه قرار گرفت ،تجربه کارشناسی سازمانهای واقع در استان از طریق
کارگروه "مدیریت پایدار آب و کشاورزی" ،ظرفيت علمی و مطالعاتی کشور و به خصوص سابقه ده ساله تحقيقات

خشکسالی در دانشگاه تربيت مدرس و تجربيات بينالمللی؛ مانند طرح  MEDROPLANبر غنای علمی و عملياتی آن
افزود.
-

کميتههای ساختار سازمانی مدیریت ریسک خشکسالی ،صرفا مشورتی نيستند و وظائف اجرائی خواهند داشت .ازاینرو
الزم است ،در سازمانهای مربوط به عنوان وظائف جانبی تلقی نشوند .بلکه با برنامهریزی مناسب به عنوان یکی از وظائف
اصلی آنها در دستور کار قرار گيرند .همچنين الزم به ذکر است که مدیریت ریسک خشکسالی یک علم است و نياز می-
باشد تا در خصوص توسعه نيروی انسانی متخصص برای آن برنامهریزی گردد .همچنين عالوه بر زیر ساختهای سازمان
افزاری ،زیر ساختهای سخت افزاری ،مانند تقویت ایستگاه های پایش و نرم افزاری ،مانند توسعه سایت اینترنتی مدیریت
جامع دریاچه اروميه مورد نياز خواهد بود.

-

اجرای برنامه به چند اصل وابسته است که مهمترین آن حفظ ميزان مصرف فعلی بخش کشاورزی (جلوگيری از توسعه) و
ایجاد ظرفيتهای الزم در حوضه برای عملياتی کردن برنامههای انقباضی مصرف آب مانند کاهش سطح زیر کشت و کم-
آبياری در شرایط خشکسالی است .تحقق نيافتن و نپذیرفتن این اصل در موفقيت برنامه اشکال اساسی ایجاد میکند

-

نهایتا اینکه برنامه خشکسالی فرآیندی مستمر است که باید در عمل و اجرا تکميل و ارتقا یابد .در این برنامه تالش شد تا
حتی االمکان جوانب مختلف علمی و عملياتی مورد توجه قرار گيرد ،ولی به منزله مطلق بودن آن نيست .ازاینرو ،باید
طرح هرچه سریعتر عملياتی شود و سپس در فواصل زمانی مناسب ارزیابیهای همهجانبه ،مطابق با آنچه در برنامه دیده
شده است ،انجام گردد و متناسب با آن تعدیالت الزم در برنامه صورت پذیرد.
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Abstract
lake Urmia has been shrinking since 1995 and its area has dramatically decreased.
Continuation of the present condition will damage the region’s industrial and agricultural sectors.
An integrated plan to save the lake was drawn by stakeholders, which was facilitated by the
UNDP/GEF/DOE Conservation of Iranian Wetlands Project (CIWP). With the cooperation of the
LU provinces, the Integrated Management Plan for Lake Urmia Basin (IMPLUB) was developed.
The plan helps provincial and national agencies address the current critical ecological state of
the lake, which is also required by the 4th National Development Plan. The most important
agreement in this plan is to allocate 3100 MCM of water per year to the lake. To promote the
ability of IMPLUB to address drought and consequent water shortages, a subproject was
defined by CIWP as Drought Risk Management (DRM) for Lake Urmia basin. The DRM was
admitted to the Water Engineering Research Institute (WERI) of Tarbiat Modares University in
2010. The project objectives were: to Evaluate temporal and spatial patterns of drought in the
LU basin, to Evaluate methodologies to monitor drought, to Identify types of drought and
measures to alleviate loss and meet LU water requirements, to Institutionalize measures for
drought management. The DRM has developed a comprehensive scientific program and liaises
regularly with basin stakeholders in a participatory approach. This paper shows the impact of
ecosystem based management approach in wetlands conservations through highlighting the
achievements of developing Lake Urmia Basin drought risk management plan.

Keywords: Drought risk management plan, ecological water right, participatory approach, Lake
Urmia basin.

