»حفظتاالبها،برايمردم،برايطبيعت«

تهیه شده با همکـاری سازمانهای دولتی،
تشکل های زیست محیطی و جوامع محلی
حوضـه آبریزدریـاچه ارومیه ـ خـــرداد 89

استراتژي حفاظت و بهرهبرداری پايدار از درياچه اروميه
نسخه تصویب شده ،خرداد 88
چشم انداز  25ساله دریاچه ارومیه
دریاچه ای با آب کافی برای پایدار سازی چشم انداز زیبا و تنوع
زیستی غنی که مردم و جوامع محلی از ظرفیتهای حوضه آبریز
آن بهرهبرداری خردمندانه می کنند و آگاهانه در حفاظت پایدار
آن کوشا هستند و دریاچه بستری برای تقویت تعامل و گسترش
همکاریهای سازنده میان نهادها در استانهای ذیربط است.

هدف نهايي
برقراري يك نظام مديريت اكوسيستمي براي درياچه اروميه و
تاالبهاي اقماري آن ،مبتنی بر اصول مدیریت بهمپیوسته منابع آب
و خاک در سطح حوضه آبریز و توسعه پايدار و مشاركت موثر كليه
ذينفعان ،از جمله جوامع محلي در امور مديريت دریاچه

تصوی�ب تفاهم نامه و برنام�ه مدیریت حوضه
آبریز دریاچه ارومیه :اجالس باری87/7/28 ،

پيشگفتار
برنامه حاضر توسط سازمان حفاظت محیطزیست در قالب طرح بينالمللي حفاظت از تاالبهاي
ايران با همكاري نهادهای ذیربط در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و كردستان و با استفاده از
تجربيات موفق بينالمللي و در راستای تحقق ماده  67قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی
و فرهنگی کشور تدوین گردیده است.
باتوجه به اهمیت و ش��رايط اكولوژيك خاص و بحران��ي درياچه ،هدف از تدوين اين برنامه ایجاد
یک چارچوب واحد برای برنامهریزی و اقدام نهادهاي ملي و اس��تاني ذیربط در س��طح حوضه آبریز،
با درنظر گرفتن مبانی مدیریت زیستبومی میباشد .اين برنامه از دو قسمت تشكيل شده است :در
وهله اول راهبردهای کلی مورد توافق مراجع ارش��د استانهای واقع در حوضه و مهمترين نهادهاي
ملي ذیربط با درنظر گرفتن نیازهای جوامع محلی و س��ازمانهای غیردولتی تدوین و در مرحله دوم
هدفگذاریهای راهبردی و فهرست برنامههای عمل مورد نیاز برای تحقق اهداف و راهبردها با تعیین
مس��ئولیت اجرایی تشريح گردیده« .نقش��ه راه» براي تهيه برنامه جامع مديريتي درياچه اروميه به
پيوست این گزارش ارائه شده است.
باتوجه به ماهیت فرابخش��ی و حوضهای مدیریت زیس��تبومی بویژه در مورد دریاچه ارومیه ،به
منظور تهیه این برنامه مدیریتی سه کارگاه بین بخشی در طول سال  1386در استانهای آذربایجان
غربی و آذربایجان ش��رقی برگزار گردیده اس��ت .در هریک از ای��ن کارگاه ها بيش از  50نماینده از
نهادهاي اس��تاني ،انجمن ه��ای غیر دولتی و جوامع محلي در مباحث گروهي ش��ركت نمودند .در
تبادل نظرهای گروهي انجام شده در كارگاه اول ،ويژگيها ،ارزشها و تهديدات پيشروي درياچه و
تاالبه��اي اقماري آن مورد بحث قرار گرفت .در کارگاه دوم تمرکز عمده مباحثات بر روی اقدامات
مورد نیاز بود و در پی هریک از این کارگاهها مجموعه گزارشها و ویرایش جدیدی از برنامه مدیریت
تدوین و به کلیه دستاندرکاران ملی و استانی ارسال گردید .پس از تدوین ویرایش سوم ،این برنامه
به ش��ورایعالی آب نیز ارائه گردید و با بحث و بررس��یهای مختلف و کسب نظرات شورای مذکور و
برگزاری جلسات کارشناسی کمیته تخصصی مربوطه و اعمال نظرات و نتایج فعالیتهای این شورادر
زمینه مسائل دریاچه ارومیه ،نهایتا ویرایش چهارم این برنامه در قالب گزارش حاضر تدوین گردید.
يكي از مهمترين دستاوردهاي این كارگاهها و جلسات شورایعالی آب اتفاق نظر شرکت کنندگان
بر این نکته بود که برای مدیریت موفق دریاچه ارومیه ،همه نهادهای ذیربط در هر سه استان درگير
همراه با ارگانهاي ملي و ذينفعان مختلف باید یک رویکرد مشترک اتخاذ کنند .مشخصات و عناصر
اصلی اين رويكرد مش��ترك طي بحثهاي گروهی کارگاه تعریف ش��د .همچنین یک چشمانداز 25

س��اله برای درياچه اروميه تدوین شد كه از اجزاء آن ميتوان به تامين آب كافي براي پايداري تنوع
زيستي و حفظ چشمانداز و ميراث فرهنگي دریاچه و تاالبهای اقماری آن كه در عین حال به شكلي
پايدار مورد استفاده كليه مردم قرار خواهد گرفت ،اشاره نمود .نسخه کنونی این برنامه حاصل چند
کارگاه مش��ورتی و همچنین س��ه مرحله نظرخواهی کتبی ویرایشهای قبلی برنامه میباشد و در آن
چشمانداز ،هدف کلی و اهداف راهبردی ،رئوس فعالیتهای اجرایی اولویتدار که برای رسیدن به این
چشم انداز الزم است به همراه نقش دستگاههای اجرایی ذیربط مشخص شده است.
برنامه حاضر حاصل کار گروهی و مش��ارکت کلیه دس��تاندرکاران شامل اعضای کمیته راهبری
طرح حفاظت از تاالبهای ایران ،کمیتههای هماهنگی استانی ،شورایعالی آب و کمیسیون تخصصی
مربوطه و وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مختلف در سطوح ستادی و در سطح استانهای آذربایجان
غربی ،آذربایجان ش��رقی و کردستان و بویژه سازمانهای غیردولتی و جوامع محلی بوده است که در
تاریخ 1387/07/28در اجالس باری توس��ط ریاست س��ازمان حفاظت محیط زیست ،وزرای نیرو ،
جهاد کش��اورزی و استانداران استان های آذربایجان غربی ،شرقی و کردستان تصویب و امضاء شده
است.
در نهایت در راس��تای جلب حمایت الزم سیاس��ی و مدیریتی در سطوح عالی مدیریتی کشور ،با
رایزنی های ص��ورت گرفته ،هیات دولت طی مصوبه ش��ماره  44070/17182مورخ 1389/1/29
برنامه حاضر را بعنوان محور فعالیت های برنامه ریزی و مدیریتی در سطح این حوضه آبخیز معرفی
نمود که متعاقب آن س��تاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با تفویض اختیارات رئیس
جمهور و هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل گردید.
در نس��خه کنونی جدول و نقش��ه زون بندی نقاط حساس تنوع زیس��تی دریاچه ،برنامه پایش و
س��اختار و ش��رح وظایف کمیته ملی مدیریت پایدار دریاچه ارومیه نیز بعنوان ضمائم جدید به این
برنامه اضافه ش��ده اند .بدیهی اس��ت که این برنامه و ضمائم مربوطه در قالب یک فرآیند بازنگری و
تکمیل دوره ای متناس��ب با پیش��رفت فعالیت ها و نظرات و پیش��نهادات ذینفعان قابل بازنگری و
تکمیل خواهد بود .عملیاتی شدن این برنامه که حاصل همگرایی فرابخشی کلیه بخشهای دولتی و
غیردولتی مرتبط با دریاچه ارومیه میباشد ،بی شک مستلزم وجود حمایتهای مقامات عالی استان،
مراجع ستادی کلیدی ذیربط و همچنین جوامع محلی ساکن حوضه خواهد بود.
مديرملي طرح حفاظت از تاالبهاي ايران
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خالصه مشخصات درياچه اروميه
شرح

فعاليت
نام و اسامي جايگزين

درياچه اروميه؛ دریاچه چیچست

موقعيت

 38.20-36.45عرض شمالي  46.10-44.50طول شرقي

مساحت تاالب

 5000كيلومتر مربع

مساحت حوضه آبریز

 51.876كيلومتر مربع

ارتفاع

 1276متر باالتر از سطح دريا

موقعيت مديريتي

مديريت درياچه و تاالبهای اقماری واقع در اس��تان آذربایجان غربی بر عهده ادارهكل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان
آذربايجان غربي است.
تاالبهاي اقماري موجود در آذربايجان شرقي تحت مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان شرقي
قرار دارد.

موقعيت حفاظتي

دریاچه یک پارك ملي است ،از سال  1346منطقه حفاظت شده اعالم شده است

موقعيتبينالمللي

سايت رامسر ،ذخيرهگاه زيستكره يونسكو

مالكيت اراضي

دولتي

كاربري اراضي

تاالب /پهنه آبي ،چراگاه ،زمين كشاورزي

منابع اصلي آب

جريانهاي سطحي ناشي از حوضه آبریز،آبهاي زيرزميني

نوع تاالب رامسر

دریاچه الكوسترين و اغلب تاالبهای اقماری پالوسترین

مهمترين ارزشهاي اكولوژيك

درياچه :غلظت باالی نمك موجود در آب درياچه باعث بوجود آمدن چرخه هاي غذايي متنوعي از جمله جلبكهاي سبز و
سبز-آبي ،انبوه آرتميا و انبوه جمعيت فالمينگو و پليكان سفيد ،مرغابي و پرندگان کنارآبچرشده است .جزاير موجود در درياچه
زيستگاه زادآوری فالمينگوها ،پليكانهای سفيد و پستانداران در معرض خطر انقراض مانند گوزن زرد و قوچ ارمني هستند.
تاالبهاي اقماري:اين تاالبهاي آب شيرين يا لب شور گونههاي گیاهی زير را در خود جا دادهاند
Phragmites, Tamarix, Juncus, Halocnemum, Suaeda, Salsola, Frankenia :
گونههاي مختلف پرندگان در معرض خطر انق��راض ش��املPelecanus crispus, Phalacrocorax pygmaeus, :
Anser erythropus, Branta ruficollis, Oxyura leucocephala, Marmaronetta angustirostris,
Aytha nyroca, Vanellus gregarius, Otis tarda, Falco naumanni. Falco vespertinus

توليدات تاالب

برداشت نمك ،برداشت آرتميا ،علوفه براي چراي دام ،صيد ماهي(تنها در برخي از تاالبهاي اقماري) ،شكار پرندگان
آبزي ،آب ،ني ،علوفه ،گياهان دارويي

كاركردها ي تاالب

درياچه :حمايت از تنوع زيستي ،منظره و چشمانداز ،تعديل آبو هوا ،جذب رسوبات و آلودگيها
تاالبهاي اقماري :حمايت از تنوع زيستي ،منظره و چشمانداز ،تغذی ه آبهاي زيرزميني و کنترل جریانهای زیرزمینی
شور ،تعديل آبو هوا ،جذب آلودگيها

خدمات

اكوتوريسم ،تفرج،آموزش ، ،تحقيقات علمي ،لجندرماني و ارزشهاي فرهنگي

تغييرات عمده اكولوژيك

سطح آب درياچه اروميه بهطرز چشمگيري كاهش پيدا كرده و پهنههای وسيع شوره زار ایجاد شده است كه در معرض
فرسايش میباشند .افزايش غلظت نمك موجود در آب درياچه باعث كاهش شديد تراکم آرتميا شده و در نتيجه ظرفيت
درياچه براي پذيرش پرندگان آبزي بهشدت كاهش يافته است .يكي از تاالبهاي مهم اقماري (شورگل) به مخزن ذخیره
آب دائمي تبديل ش��ده و تاالب يادگارلو در اثر احداث زهکش خش��ك ش��ده است .پديده يوتريفيكاسيون و كمبود
جريانهاي ورودي تقريباً تمامي تاالبهاي اقماري را تحت تاثير قرار داده است .يك تاالب مصنوعي (سولدوز) نيز اخيرا ً
بوجود آمده است كه كاركرد خوبي دارد.

منابع :سازمان محيط زيست ،پروژه مديريت زيستمحيطي درياچه اروميه ،مهندسين مشاور يكم.2002 ،
مديريت جامع منابع آب درياچه اروميه ،گزارش درمورد چند تاالب اقماری نمونه ،مهندسين مشاور پندام2005 ،
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استراتژي حفاظت و بهرهبرداریخردمندانه از درياچه اروميه

.1مقدمه

درياچه اروميه به مساحت  5000كيلومتر مربع درياچهاي وسيع و با شوري زیاد است كه در شمال
غربي ايران و بين اس��تانهاي آذربايجان غربي و شرقي واقع شده است .اين درياچه در پايينترين
نقطه حوضه آبريز بس��تهاي با مس��احت تقريبي  52000كيلومتر مربع ،كه قسمتهايي از آن در
استان كردستان واقع شده است؛ قرار دارد .درياچه اروميه یک پارك ملي و يكي از بزرگترين رامسر
سايتهاي موجود در ايران است كه بعنوان ذخيرهگاه زيستكره يونسكو نيز معرفي شده است .تعداد
زيادي تاالبهای اقماري آب ش��يرين و لب ش��ور در اطراف اين درياچه واقع شدهاند كه بسياري از
آنها از لحاظ تنوع زيستي از اهمیت جهانی برخوردارند.
درياچ��ه ارومي��ه و تاالبهاي اقماري آن بهعنوان يكي از س��ايت هاي نمون��ه طرح حفاظت از
تاالبهاي ايران با مش��ارکت برنامه عمران سازمان ملل ( ) UNDP/GEFانتخاب شدهاست .هدف
اين طرح ،كاهش تهديدات عمدهی پيشروي اين منطقه تاالبی حفاظتش��ده از طريق اس��تقرار
مديريت اكوسيستمي ،با استفاده از يك برنامه جامع مديريتي است .درياچه اروميه طي دهه گذشته
بهعلت كاهش ش��ديد سطح آب و افزايش شوري ،با شرايطي بحراني مواجه شده است .بسياري از
تاالبهاي اقماري اطراف درياچه نيز در اثر اجرای طرحهای زيربنائی ،تغيير كاربري زمين ،آلودگي
و كاهش جريانهاي ورودي آب آسيب ديدهاند .اين مشكالت ،تنوع زيستي این مجموعه تاالبی را
که از اهمیت بین المللی برخوردار بوده و برای جوامع محلی فوائد متعددی دیگری را نیز فراهم می
نماید ،تهديد ميكند.

 .2هدف و ساختار گزارش

طبق بند الف ماده  67برنامه چهارم توس��عه ،تدوين و اجراي يك برنامه مديريتي براي درياچه
اروميه از اولويت بااليي برخوردار است .در اين بند آمده است:
« برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بومهای حساس بهويژه درياچه اروميه تهیه و به مرحله اجرا
در میآید .سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي ،وزارتخانههای
نيرو و جهاد كشاورزي ،آئین نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسانند» .
بنابراين ،هدف از اقدامات فعلي تدوين يك اس��تراتژي کلی براي حفاظت و بهرهبرداري پايدار از
درياچه اروميه است كه به تصويب مقامات تراز اول استاني و مقامات بلندپايه ذكر شده در بند الف
ماده مذكور نيز خواهد رسيد .سپس اين استراتژي از طريق يك برنامه عملي كه اقدامات هريك از
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گروههاي ذيربط را به تفصيل مشخص مينمايد ،اجرا خواهد شد .اين دو سند در كنار يكديگر طرح
مديريت جامع درياچه اروميه را تشكيل خواهند داد.
هدف از اين استراتژي تعریف يك چشمانداز بلندمدت مشترك و رويكردي براي مديريت پايدار
درياچه اروميه و اس��تفاده ازاكوسيستم ارزشمند آن است .بهطور اخص اين استراتژي در نظر دارد
استفاده خردمندانه از منابع تاالبي را در بين جوامع محلي گسترش داده و با ارتقاء مشاركت بين-
بخشي و بين استاني ،رسيدن به اهداف مشترك را تسهيل نمايد و آگاهي عمومي درمورد اهميت
درياچه اروميه را باال ببرد.
اولی��ن پیش نویس اين اس��تراتژي برپايه اطالعات موجود از مطالعات پيش��ين و طی فرآيندی
مش��ارکتی در اولین كارگاه مش��ورتی كه در  14و  15تیرماه  1386با شركت نمايندگان گروههاي
ذينفع درياچه اروميه برگزار گردید ،تدوین ش��د .این پیش نویس در ابتدا جهت کسب نظرات بین
کلیه افراد ذیربط توزیع ش��د و بر اس��اس این نظرات ،دومین پیش نویس برنامه تهیه ش��د که در
دومین کارگاه برنامه ریزی مدیریتی در  26و  27آبان ماه همان سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین طی این کارگاه  ،فهرست مهمترین اقدامات برای اجرای این استراتژی مشخص شد.
س��ومین پیش نویس این اس��تراتژی حاصل جمع بندی و لحاظ نمودن بحثهای انجام شده در
س��ومین کارگاه مشورتی تهیه شده و بعنوان نسخه نهایی برنامه تلقی ميرود .انتظار از طريق اين
اقدامات مشاركتي ،کلیه افراد ذیربط به شكل موثرتري با تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مدیریت
دریاچه مرتبط و درگير شوند.

.3روشهايبهكاررفتهبرایتدوینبرنامهمديريتي

بهمنظور تهيه برنامه جامع مديريتي دریاچه ارومیه يك رويكرد راهبردی مش��اركتي اتخاذ شده
است .اين برنامه برپايه مطالعات موجود تهيه شده و در جستجوی دستيابي بهيك رويكرد مشترك و
چشمانداز مورد توافق ،از طريق همفکری و تبادل نظر با گروههای اصلی ذیربط ميباشد .مشاركت
گروههای ذیربط در تبادل نظرها و تصمیمگیریهای مدیریتی ،متضمن درنظر گرفتهشدن نظرات،
دانش و منافع آنها در فرآيند برنامهريزي است .اين شیوه کار منجر به پايداري برنامه خواهد شد و
حمايت گروههای ذیربط و مشاركت آنها در اجراي اين برنامه را ارتقاء خواهد بخشيد.
فرآيند برنامهريزي مديريتي نيازمند شناسايي ارزشها و تهديدات پيشروي تاالب و نيز مشخص
نمودن ظرفيت گروههای اصلی ذیربط است و اقدامات مديريتي عمدتاً برمهمترين اهداف مورد نظر
برای دس��تيابي به چشمانداز مش��ترك متمركز خواهند بود .اين رويكرد منطبق با روشی است که
كنوانسيون رامسر براي تهيه برنامههاي مديريت تاالب پیشنهاد کرده است.
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 .4ویژگیهای دریاچه ارومیه
 -1-4مشخصات فیزیکی

حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وسعت تقریبی  52000کیلومتر مربع در ناحیه کوهستانی شمال
غربی ایران و بین استان های آذربایجان غربی ،شرقی و کردستان واقع شده است .مساحت دریاچه
ارومیه در حدود  5000کیلومتر مربع بوده و بین اس��تان های آذربایجان غربی و ش��رقی مشترک
است .این دریاچه در میان یک حوضه آبریز بسته واقع شده است بطوریکه کلیه آب های سطحی
و زیرزمینی از مناطق پیرامون به س��مت دریاچه سرازیر می شوند .موقعیت خاص حوضه از لحاظ
زمین شناس��ی ،میزان تبخیر باال و تجمع مداوم امالح در آن ،منجر به تبدیل دریاچه به یک پهنه
ابی فوقالعاده شور شده است .این دریاچه توسط تعدادی تاالب اقماری آب شیرین احاطه شده که
مجموعه این تاالبها یک منطقه مهم اکولوژیک در اطراف دریاچه بوجود آورده است .این حوضه آبریز
در ارتفاعی بین  1280تا  3600متر باالتر از سطح دریا قرار گرفته است که پَست ترین نقطه آن
دریاچه ارومیه و دشت های وسیع اطراف آن می باشد.
از لحاظ شرایط اقلیمی این حوضه دارای زمستان های سرد و تابستان های نسبتاً معتدل است.
متوسط میزان بارش در منطقه حدودا ً  350میلی متر تخمین زده می شود که بخش عمده بارش از
فصل پاییز تا اواسط بهار رخ میدهد .در ماه های تابستان در مقایسه با دیگر فصول سال ،میزان بارش
بس��یار اندک است .متوسط دمای ساالنه بر حسب ارتفاع بین  6.5تا  13.5درجه سانتیگراد متغیر
اس��ت .ماه های مرداد و شهریور گرم ترین و ماه های دی و بهمن سردترین ماه های سال هستند.
متوسط ساالنه تبخیر سطحی حوضه حدود  1500میلیمتر تخمین زده شده و باتوجه به شرایط،
بین  1000تا  2100میلیمتر نوسان دارد .متوسط تبخیر ساالنه از سطح دریاچه بین  900تا 1170
میلیمتر تخمین زده می شود.
آب مورد نیاز دریاچه از طریق  14رودخانه دائمی و تعدادی آبراهه و مسیل که به صورت فصلی و
یا موردی آب در آنها جاری میگردد تامین می شود .بخش عمده حوضه آبریز دو رودخانه سیمینه
رود و زرینه رود هس��تندکه بعنوان مهمترین رودخانه های حوضه آبریز دریاچه تلقی می ش��وند و
در اس��تان کردستان گس��ترش دارند و از این جهت نقش این استان در مدیریت منابع آب دریاچه
بسیار مهم است .متوسط ساالنه آب ورودی به دریاچه  5300میلیون متر مکعب برآورد می شود که
بین  760تا  15260میلیون متر مکعب متغیر است .بارش های مسقیم بر سطح دریاچه ،همراه با
ورود جریان های آب زیرزمینی را می توان از دیگر منابع تغذیه کننده آب دریاچه برشمرد .باتوجه
به برداشت گسترده از آب های زیرزمینی ،سهم جریانات زیرزمینی در تغذیه دریاچه به طور قابل
مالحظه کاهش یافته است.
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آب موجود در دریاچه فوق العاده ش��ور بوده ( غلظت نمک موج��ود در آن افزون بر dS/m 200

اس��ت) و با توجه به ش��رایط و فصول سال تغییر می کند .آب شیرینی که از رودخانه ها و جریانات
سیالبی به دریاچه می ریزد نقش بسزایی در بهبود کیفیت آب دریاچه ایفا می کند.
بدنه آبی دریاچه نس��بتاً کم عمق است (با عمق متوسط  5.4متر) .طول دریاچه از  130تا 145
کیلومتر متفاوت بوده و حداکثر عرض آن  58کیلومتر است .میزان نوسانات سطح آب در سال های
کم آب و پرآب در حدود  6متر است.
براس��اس مطالعات انجام ش��ده طی دهه اخیر ،مادامیکه سطح آب دریاچه باالتر از تراز 1274.1
متر از سطح دریاهای آزاد در نوسان باشد دریاچه به عملکرد عادی اکولوژیک خود برای حفظ تنوع
زیستی و تولید آرتمیا ادامه خواهد داد .افت تراز آب دریاچه از میزان مذکور اثری منفی برکارکردهای
اکولوژیک دریاچه خواهد گذاشت .شایان ذکر است که در طی دورههای نرمال هیدرولوژیک ،با توجه
به میزان سالیانه تبخیر از سطح دریاچه ،برای حفظ تراز آبی دریاچه ارومیه سالیانه حداقل حدود 3.1
میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز خواهد بود.
1279

1277/6

1278

حداقل تر از اکولوژیک
1274/1
y=-0/040 +1330/
R=0/129
series1
(linear(series1

1277
1275
1274

متوسط تر از
1275/37

1273

تراز سطح آب(متر)

1276

1272
1271

1271/6
1389

1394

1379

1374

1369

1364

1359

1354

1349

1344

نوسانات تراز آبی دریاچه از سال  1344تا 1389

در یک دهه گذش��ته ،کاهش چش��مگیر ریزشهای جوی و بروز خشکسالیهای پیاپی و افزایش طرحهای
توس��عه و بهره برداری از آب جهت مصارف کش��اورزی و سایر کاربریها ،منجر به کاهش جریانات ورودی به
دریاچه شده است .همچنین احداث بزرگراه شهید کالنتری نیز شرایط هیدرودینامیک دریاچه را تحت تاثیر
قرار داده است.
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-2-4محیط طبیعی

دریاچه ارومیه یکی ار مهمترین و ارزش��مند ترین زیس��ت بوم های آبی ایران است .این دریاچه
بزرگترین دریاچه داخلی کش��ور بوده و به دلیل برخ��وردار بودن از ارزش های بی نظیر طبیعی و
اکولوژیک به عنوان پارک ملی ،سایت رامسر و ذخیره گاه زیست کره یونسکو معرفی شده است.
نزدیک به  550گونه گیاهی یک ساله و چند ساله در ناحیه اکولوژیک دریاچه شناسایی شده اند.
پوشش گیاهی غالب این منطقه شامل گونه های شورپسند ،خشکی دوست و آبزی می باشد.
آب شور دریاچه ارومیه چند گونه جلبکی را در درون خود پرورش میدهد که منبع غذایی برای
آرتمیا است .تاالبهای اقماری نیز زیستگاه جوامع انبوهی از جلبکهای مختلف و از جمله جلبکهای
س��بز و سبز -آبی هستند .این جلبکها یکی از ارکان اصلی زنجیره غذایی این مجموعه را تشکیل
میدهند.
 27گونه پستاندار 212 ،گونه پرنده 41 ،گونه خزنده 7 ،گونه دوزیست و  26گونه ماهی در ناحیه
اکولوژیک دریاچه به ثبت رس��یده است .از بین این گونه ها ،پرندگان مهمترین مهره داران منطقه
محسوب شده و مطالعات زیادی روی آن ها انجام شده است.
دریاچه ارومیه مرکز زمستان گذرانی پرندگان آبزی مهاجر ،به ویژه مرغابی و گونه های کنار آب
چر اس��ت و از این رو دارای اهمیت بین المللی اس��ت .جزایر موجود در دریاچه پذیرای بزرگترین
جمعیت زادآور فالمینگو (بالغ بر  20000جفت) و بین  200تا  500جفت پلیکان سفید می باشند.
 11گونه پرنده آبزی در معرض خطر انقراض در این دریاچه شناسایی شده اند .جزایر جنوبی دریاچه
زیستگاه دو گونه پستاندار در معرض خطر انقراض ،شامل گوزن زرد ایرانی و قوچ ارمنی میباشد.
از جمله مهمترین بی مهرگان موجود در دریاچه می توان به آرتمیا اشاره کرد که گونه ای میگوی
آب شور و از گونه های بومی دریاچه ارومیه است .این گونه مهمترین منبع غذایی بسیاری از پرندگان
آبزی مانند فالمینگو ها به شمار می رود .با این حال افزایش میزان شوری آب دریاچه ،تولید مثل
این گونه را با مشکل مواجه کرده است ،به طوری که در شرایط موجود سیست آرتمیا قادر به تفریخ
نیست .
حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل زیستگاه های آبی و خشکی متعددی است .در ناحیه اکولوژیک
دریاچه  17سایت مهم که شامل خود دریاچه ،زیستگاه های خشکی (جزایر درون دریاچه) و تاالب های
اطراف آن نیز قرار دارند که به عنوان سایت های مهم حفاظتی و مدیریتی شناخته شده اند .بسیاری
از این تاالب ها به درستی مدیریت و پایش نشده و به علت فعالیت های کشاورزی بیش از حد ،در
معرض تخریب قرار گرفته اند .توس��عه بهره برداری از منابع آب در قس��مت های باالدست حوضه
آبریز نیز اثرات جدی بر روی این تاالب ها گذاشته است .دشتهای وسیع اطراف دریاچه و ارتباط آن
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با تاالب های اقماری آب شیرین ،ناحیه اکولوژیک مهمی را تشکیل می دهد که دربرگیرنده طیف
وسیعی از گونه های مهم جانوری و گیاهی است .تداوم ارتباط و کارکرد این اجزاء و حفاظت از منابع
مهم اکولوژیک داخل دریاچه (مانند آرتمیا) از اهمیت زیادی برخوردار است.
 -3-4محیط انسانی و ساختارهای مدیریتی دریاچه

بیش از  36شهر و  3150روستا با جمعیتی در حدود  5میلیون نفر در حوضه آبریز دریاچه وجود
دارند .تعداد  9شهر و  250روستا نیز با حدود  700000نفر جمعیت ،در ناحیه اکولوژیک دریاچه
واقع شده اند .بیش از  60درصد جمعیت ساکن روستاها هستند .از نظر قومیت ،بیش از  90درصد
جمعی��ت ت��رک و نزدیک به  7درصد کرد بوده و بقیه از اقوام مختلف هس��تند .از لحاظ مذهب،
اکثریت مردم مسلمان شیعه ( بیش از  90درصد) و سنی ( 7درصد) هستند .آمار و اطالعات جمعیت
شناسی ،حاوی نکات مهمی درمورد ناحیه اکولوژیک منطقه است .از جمله :افزایش جمعیت ،کاهش
نسبت جنسی باتوجه به مهاجرت مردان برای کار ،افزایش بیکاری و افزایش سطح سواد.
در محدوده حوضه آبریز دریاچه 4 ،سایت رامسر از جمله دریاچه های ارومیه ،گپی ،قوری گول و
شورگول (همراه با یادگارلو و سیران گولی -داش دورگه )-واقع شده اند .کل محدوده دریاچه که به
عنوان پارک ملی و سایت رامسر معرفی شده است متعلق به دولت می باشد .همچنین  %70زمین
های واقع در محدوده حوضه آبریز دولتی هستند که  %85آن را مراتع طبیعی تشکیل داده و باقی
شامل دریاچه ،زمین های پَست ،تاالبهاي آب شور ،جنگلها و شوره زارها می شود.
با این که طی دهه های اخیر منطقه با رشد صنعتی چشمگیری مواجه بوده است کشاورزی و دام
داری همچنان مهمترین شغل مردم منطقه را تشکیل میدهد.
در سالهای نرمال ،مجموع برداشت از منابع آب در سطح حوضه آبریز از  4700میلیون متر مکعب
در سال تجاوز می کند که نزدیک به  %94آن صرف فعالیت های کشاورزی می شود .بیش از %64
از کل آب مصرفی از منابع آب سطحی و باقی آن از آب های زیرزمینی تامین می شود .تعداد زیادی
طرح توسعه منابع آب با هدف تامین نیازهای آبی روزافزون منطقه در حال اجرا بوده و یا طرح ریزی
و مطالعه شده و تا  20سال آینده اجرا خواهند شد .انتظار می رود تا سال  2021ساالنه بیش از 6
میلی��ارد مترمکعب از منابع آب حوضه آبریز دریاچه مورد بهره برداری قرار گیرد که نزدیک به 90
درصد آن صرف مصارف کشاورزی خواهد شد .این امر منجر به کاهش  25درصدی جریانات ورودی
به دریاچه در مقایسه با شرایط کنونی خواهد شد.
باتوجه به مطالعه انجام شده توسط موسسه تحقیقات آب در سال  ،1384طی دوره زمانی 1345
الی  1381میانگین شوری آب دریاچه حدود  267گرم بر لیتر بوده است .حداکثر میزان شوری ثبت
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شده آب دریاچه رقم  338گرم بر لیتر را نشان می دهد که این میزان شوری بیش از آستانه تحمل
گونه آرتمیا برای تولید مثل و تکثیر می باشد.
رابطه بین تغییرات تراز آب و هدایت الکتریکی دریاچه ارومیه

تراز آب
EC

EC in ds/m

EC

Max water Lavel above, meters amsll

water Lavel

مس��ئولیت مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان
آذربایجان غربی است .با این حال ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های آذربایجان شرقی و
غربی هریک جداگانه مسئول مدیریت تاالب های استان خود هستند .مدیریت منابع آب و کاربری
اراضی محدوده هر استان نیز به عهده استان مربوطه است.
طی دهه اخیر بیش از  35نهاد غیردولتی زیست محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاسیس
شده اند .این گروه ها عالقه زیادی به مشارکت در مدیریت دریاچه ارومیه و تاالب های اقماری آن
نشان می دهند و میتوانند نقش بسزایی در ارتقاء آگاهی های زیست محیطی و انجام فعالیت های
داوطلبانه در راستای مدیریت منطقه ایفا کنند.

 .5ارزیابی اولیه دریاچه ارومیه

وسعت دریاچه ارومیه ،طبیعی بودن آن ،شرایط خاص اکولوژیکی که در اثر شوری بیش از حد آب بوجود آمده
است و تاالب های اقماری(آب شیرین) ارزشمند اطراف آن را می توان از ویژگی های مهم و منحصر به فرد دریاچه
ارومیه برشمرد.
جداول زیر ارزشها و تهدیدات اكوسيست م درياچه و تاالبهاي اقماري آن و روند تغییرات آن طی دهه اخیر را نشان می دهد.
در این جداول عالئمی بکار رفته است که مفاهیم آن عبارتند از :روند افزایشی ( ) ،روند کاهشی ( ) و يا ثابت (→).
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 -1-5ارزش ها

بر پایه نتایج بررسیهای بعمل آمده در  1381و نیز بحثهای کارگاه ،ارزش ها ( اعم از كاركردها،
خدمات و فرآوردهها) ی دریاچه ارومیه در جدول زیر مشخص شده است:
 -1-1-5كاركردها
شوري باالی آب درياچه شرايط را براي رشد و توليد آرتميا
كه غذاي هزاران فالمينگو ،مرغابي و پرندگان کنارآبچر
اس��ت ،فراهم ميكند .جمعيت قابل توجهي از فالمينگو
و پليكان س��فيد در اين درياچه جوجهاوري ميكنند .در
تاالبه��اي اقماري نيز تعداد زيادي از پرندگان مهم آبزي
مهاجر ،زمس��تانگذران و زادآور حض��ور دارند .در جزاير
درياچه نيز تعدادي از پس��تانداران در معرض خطر ،مانند
گوزن زرد و قوچ ارمني زندگي ميكنند

→

→

حمايت از تنوع زيستي

→

كاركردها

درياچه

تاالبهاي اقماري

توضيح

→

س��طح وس��يع درياچه ارومي��ه كمك زيادي ب��ه تعدیل
ميكروكليماي منطقه( درجه ه��وا و رطوبت) کرده و اين
منطقه را به مكان مناسبي براي كشاورزي تبديل ميكند.
رطوب��ت موجود در هوا نیز از تولید و پخش گردوخاک در
منطقه جلوگیری می نماید.

كاهش و ترس��یب رس��وبات و
آاليندهها

→

→

درياچ��ه و تاالبهاي اقماري آن رس��وبات و آاليندههای
منتقل ش��ده بوس��یله جریان رودخانه ها را جذب كرده و
ن در محيط ميشوند.
مانع از پراكنش گسترده آ 

تثبي��ت نهش��تههای نمك��ی
(جلوگيري از پراکنش آنها به
مناطق اطراف)

→

-

درياچه حجم زيادي از نمكهاي ورودي را در خود نگاه مي
دارد واز پخش آنها در مناطق اطراف جلوگيري ميكند.
پسروي س��طح آب باعث نمايان شدن پهنه های وسيع
شوره زار ميشود كه ممكن است در اثر فرسايش(بوسيله
باد) و جابجايي ،به مناطق اطراف آسيب رساند

جلوگيري از پيش��روي آبشور
(تاالبهاي اقماری)

-

→

تاالبهاي اقماري باعث تغذیه س��فرههاي آب زيرزميني
ش��ده و از پيشروي آب شور درياچه پيشگيري مينمايند.
تاالبهايي كه خشك شدهاند اين كاركرد را ندارند

چشمانداز

→

تعديل آب و هوا

→

درياچه بهخاطر چش��ماندازهاي زيباي خود مشهور است.
اين مناظر زيب��ا بهعلت پايينآمدن س��طح آب و احداث
بزرگراه كالنتري تحثتاثير قرار گرفتهاند
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-

ام��روزه ب��ه نحوي مقتض��ي از ظرفيته��اي قابل
مالحظ��ه گردش��گري دریاچه و تاالبه��ای اقماری
استفاده نميشود

-

آلودگي لجنها باعث كاهش امکان استفاده از فوايد
درماني آن شده است

→

تحقيقات و پژوهش

→

گردشگري/طبیعتگردی/تفرج
چشمههاي آبگرم لجندرماني

→

تاالبهاي اقماري

توضيح

→

آموزش

→

→

آبزيپروري

-

→

خدمات

درياچه

→

 2-1-5خدمات

ميراث /ارزشهاي فرهنگي

→

فرآوردهها

درياچه

صید آرتميا

→

برداشت نمك

→

تاالبهاي اقماري

توضيح

-

در س��الهاي اخير بهعلت ش��وري بي��ش از حد آب و
كاهش جمعيت آرتميا ،صید اين موجود آبزي ميس��ر
نبوده است

-

توسعه برداشت عمدتاً توسط بخش هاي صنعتي صورت
ميگيرد

→

چراگاه دامهاي اهلي

-

→

ني براي مصارف ساخت و ساز و صنايع دستي

-

→

شكار پرندگان آبزي

-

→

 -3-1-5فرآوردهها

آبچري گاومیش

-

ماهيگيري

-

→

-

→

منبع گياهان دارويي

ممنوعيت شكار يكي از اقدامات مديريتي بوده است
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بس��ياري از اين ارزشها مس��تقيماً به درياچه ،تاالبهاي اقماري آن و كاركردها و خدمات آنها
بستگي دارند .اينبدين معني است كه به منظور حفظ اين ارزشها ،ميبايست بهفكر پايدار نمودن
درياچه و تاالبهاي اقماري آن بود .اگر چه ارزشاقتصادي اين خدمات محاس��به نشده است ،اما
مسلماً عواقب تخريب درياچه و تاالبهاي اقماري آن قابل مالحظه خواهد بود.
 -2-5تهديدات

مشابه با ارزشها ،تهدیدهائی که متوجه دریاچه و تاالبهای اقماری آن است در برنامه مدیریتی که
در سال  1381تهیه شد ،فهرست گردید .شرکت کنندگان در دو كارگاه مشورتي اخیر اين تهديدات
را مورد بحث و بررسي و بازنگري قرار دادند .موارد زير عمدهترين تهديدات پيشروي درياچه اروميه
و تاالبهاي اقماري آن هستند:
 1-2-5تهديدات بيروني

( عوامل خارج از درياچه و تاالبهاي اقماري كه بر دریاچه و یا تاالبها اثر ميگذارند)
تهديد

درياچه

تاالبهاي اقماري

→

آلودگي آب

→

كاهش جريانهاي آب ورودي

→

افزايش رسوبات ورودي

→

→

ب زيرزميني
كاهش جريانهاي آ 

→

→

معرفي گونةهاي غيربومي

-

→

-

→

→
→

ايجاد اخالل و مزاحمت براي حيات وحش

→

رقابت بر سر استفاده و تخصيص منابع آب

توضيح

توسعه روزافزون كش��اورزي ،صنعت و شهرنشيني
باعث افزايش رقابت برسر آب و كاهش آب تخصيص
يافته به دریاچه و تاالبها ميشود
افزايش تخليه آاليندههاي ش��يميايي كش��اورزي،
افزايش فاضالب صنعتي و شهري
وقوع خشکسالی ،بهرهبرداری از جریان رودخانهها از
طریق سدها و شبکههای وابسته و تغییرات اقلیمی
ب��ر منابع آب حوض��ه آبریز ،دریاچ��ه و تاالب های
اقماری آن تاثیرگذار بوده است
توس��عه كش��اورزي ،تغيي��ر كاربري و ي��ا تخريب
چراگاههاي طبيعي
بهرهبرداري بيش از حد از منابع آب زيرزميني
فعاليتهاي پرورش آبزیان در حوضه آبخي ز
انفجار در معادن پیرامون تاالبها
انفجار مهمات فاسد شده در مجاورت تاالبها
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 2-2-5تهديدات دروني( داخل تاالب)
تهديدها

درياچه

تاالبهاي اقماري

تغيير كاربري زيستگاهها

-

→

كاهش كيفيت آب

-

→

گونههاي خارجي

-

→

→
→

افزايش فشار بر منابع

→

→

ايجاد اخالل براي حيات وحش

توسعه زمينهاي كشاورزي در مناطق تاالبي
احداث ساختمان در چراگاههاي اطراف و مجاور تاالبها
سازههاي آبي مانند :احداث سد حسنلو ،خشك شدن تاالب
يادگارلو در اثر احداث زهكش
افزايش خوراكوري()Eutrification
ورود جريانهاي برگشتي آبياري به داخل تاالب ها
تخليه فاضالبهای روستايي تصفيه نشده
نفوذ آبهاي زيرزميني ب��ا درصد باالي مواد مغذي به درون
تاالب
معرفي الرو ماهي توسط شيالت
احداث بزرگراه شهید كالنتري

→

ك درياچه
ايجاد اخالل در هيدرودينامي 

توضيح

احداث جادهها و يا ش��بكههاي آبي��اري در داخل تاالبهاي
اقماري
تردد قايق و هواپیما در منطقه اسکان فالمينگوها
بهرهبرداري بيش از حد از منابع تاالب ها

 .6چشمانداز ،هدف نهايي و ديگراهداف

موارد زير از عناصر اصلي استراتژي محسوب ميشوند :يك چشمانداز مشترك از درياچه برای 25
سال آينده و يك هدف اصلی مشترك براي دستيابي به اين چشمانداز و اهداف مدیریتی که برنامه
های اجرائی و اقدامات عملی را تعریف می کنند.
 -1-6چشمانداز  25ساله درياچه اروميه

يكي از دستاوردهاي مهم اولین كارگاه مشورتی برنامهریزی مدیریت تاالب ارومیه ،عالقه و توجه
کلیه شركتكنندگان به پايداري و بقاي درياچه و تاالبهاي اقماري آن بهعنوان يك ميراث طبيعي
است كه مورد استفاده كليه جوامع محلي ،استاني و ملي قرار خواهد گرفت.
كليه ش��ركتكنندگان با عنايت به عواقب وخيم تداوم روند كنوني ،بر لزوم حفاظت از درياچه و
تاالبهاي اقماري آن دربرابر س��وء مديريت تاكيد داشتند .شرکت کنندگان همچنين به مديريت
درياچه بهعنوان ابزاري كه می تواند به تقويت روابط و همکاری بين نهادهای اس��تانی کمک کند
اشاره داشتند.
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عبارت زير حاصل جمعبندي اظهارات متعدد شرکتکنندگان در کارگاه اول درباره چشم انداز دراز
مدت آینده دریاچه ارومیه است که در کارگاه دوم نیز به تایید همگان رسید:
چشم انداز  25ساله دریاچه ارومیه
دریاچه ای با آب کافی برای پایدار سازی چشم انداز زیبا و تنوع زیستی غنی که مردم
و جوام��ع محلی از ظرفیتهای حوضه آبری��ز خردمندانه بهرهبرداری می کنند و آگاهانه
در حفاظت پایدار آن کوش��ا هس��تند؛ و دریاچه بستری برای تقویت تعامل و گسترش
همکاریهای سازنده نهادها در سطوح ملی و استانهای ذیربط است.
 -2-6هدف كلي مديريت

يكي از بحثهاي شركتكنندگان در اولین كارگاه مشورتی اروميه درمورد رويكرد مناسب و مورد
نياز مديريت درياچه اروميه براي ازبين بردن «شرايط بحراني» كنوني و ارتقاء اين شرايط در جهت
دستیابی به چشمانداز  25ساله بود .در پايان مذاکرات کارگاه ،هدف نهايي زير مورد توافق همگان
قرار گرفت:
هدف نهايي
برقراري يك نظام مديريت اكوسيس��تمي براي درياچه ارومي��ه و تاالبهاي اقماري آن
مبتنی بر اصول مدیریت بهمپیوس��ته منابع آب و خاک و توسعه پايدار و مشاركت موثر
كليه گروههای ذیربط و از جمله جوامع محلي در امور مديريت دریاچه
رويكرد اكوسيستمي پيشنهاد شده ،يك استراتژي براي مديريت بهمپیوسته منابع آب و
خاک و نیز منابع حياتي در س��طح حوضه آبریز اس��ت كه به نحوي متعادل حفاظت و بهرهبرداري
پاي��دار از این مناب��ع را مورد توجه قرار میده��د .اين رویکرد چارچوب عمل��ي و اصلی مورد نظر
كنوانسيون تنوع زيستي است که شامل  12اصل است .امروزه در سرتاسر جهان و بصورت فزاینده
از رويكرد اكوسيس��تمي به عنوان چارچوبي براي مديريت مناطق حفاظت ش��ده استفاده ميشود.
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بكارگيري رويكرد اكوسيستمي در مديريت درياچه اروميه متضمن مالحظات زير خواهد بود:
• از آنجايي كه اقدامات انجام شده در سطح حوضه آبخيز بر درياچه اثر ميگذارند ،درياچه اروميه
بايد در چارچوب حوضه آبریز آن مديريت شود .اين بدان معناست كه سه استاني كه در حوضه آبریز
سهيم هستند ميبايست يك رويكرد مشترك اتخاذ نمايند .اثرات فعاليتهاي مديريتي بر اكوسيستم
هاي همجوار نيز بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند.
• اهداف مديريتي درياچه اروميه بايد براي درازمدت تدوين شوند .اما اين را نيز باید در نظر داشت
كه تغيير اجتنابناپذير است و بويژه بايد به تغييرات اقليمي توجه نمود .در تعریف اين اهداف ،مردم
بايد در مركز توجه قرار گيرند.
• مديريت بايد تمركززدايي ش��ده و به پايينترين س��طوح ممكن منتقل ش��ود .اين بدان معني
اس��ت كه نهادهاي استاني بايد مسئول مديريت درياچه اروميه و جوامع و نهادهاي محلي مسئول
مديريت تاالبهاي اقماري باش��ند .كليه گروههاي ذيربط ،بخصوص جوامع محلي بايد در مراحل
مختلف مديريت (برنامهريزي و اجرا) س��هيم باشند .فهرست اوليه گروههای ذیربط در صفحه 44
آمده است.
• حفاظت از ساختار و عملكرد اكوسيستم براي بقاي ارزشها و تداوم خدماتی که بوسیله دریاچه و
تاالبهای اقماری آن ارائه می گردديك اولويت محسوب ميشود .باتوجه به ظرفيت سيستم ،بايد يك
تعادل منطقي بين حفاظت و بهرهبرداري پايدار از منابع درياچه برقرار شود.
• س��اختار اقتصادي نيز بايد در تدوین برنامه مديريت مدنظر قرار گيرد .بهعنوان مثال نوس��انات
بازار كه ممكن است به كاركرد اكوسيستم آسيب برساند و یا حمايت از فعاليتهايي كه در جهت
بهرهبرداري پايدار و حفاظت از تنوع زيستي صورت ميگيرند.
• مديريت بايد بر تجربيات و شواهد موجود متکی بوده و تا حد ممکن از دانش های سنتي و بومي
بهره برداری کند.
• يكي ديگر از عناصر اصلي مديريت كه بدون آن موفقيت حاصل نخواهد شد ،آگاهي مردم درمورد
ارزشهاي تاالب و تهديدات پيشروي آن است .بنابراين ارتقاء آگاهي عموم مردم از اولويتهاي برتر
مديريتي است .همچنين نهادها و افرادي كه مسئوليت مديريتي دارند بايد ظرفيتهاي خود را براي
انجام كار ارتقاء دهند.
 3-6اهداف مديريتي

سه مورد زير ،اهدافي هستند كه براي رسيدن به هدف نهايي و چشمانداز مورد نظر مهم و ضروری
تشخيص داده شدند:
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ه�دف  .1افزاي�ش آگاهيه�ا درمورد ارزش ه�اي درياچ�ه و تاالبهاي اقم�اري آن و تقویت
مشارکتهای مردمی در مدیریت آن ها.

یکی از ابزارهای اساسی برای مدیریت دریاچه و تاالب های اقماری آن افزایش آگاهی های عمومی
است .این آگاهی ها شامل ارزش ها و تهدیدات دریاچه ،نقش مهم آن در تامین معاش جوامع محلی
و تاثیر فعالیت های انس��انی در پایدار نمودن تاالب و یا بالعکس اثر منفی آن بر کارکردهای تاالب
هس��تند .ارتقاء آگاهی های تصمیم س��ازان عمده از عواقب آتی تخریب دریاچه بر مناطق اطراف و
سالمت جوامع ساکن اطراف آن اهمیت بسزایی دارد .افزایش آگاهی های عمومی همچنین می تواند
ت��االب را ب��ه نحوی موثر به جوامع ملی و بین المللی معرفی نموده و فرصت ها و منابع جدیدی را
برای ارتقاء مدیریت آن فراهم کند .این مساله همچنین می تواند به عنوان منبعی برای تولید منافع
اقتصادی برای جوامع محلی و افزایش حساسیت آن ها در جهت پایدار سازی هرچه بیشتر دریاچه
مورد توجه قرار گیرد.
تجربیات جهانی نشان می دهد که پایداری تاالب ها در درجه اول به میزان مشارکت جوامع محلی
در مدیریت آن ها بستگی دارد .بنابراین جوامع محلی می بایست کام ً
ال در حفاظت و مدیریت دریاچه
و تاالب های اقماری آن دخیل باشند.
هدف  .2مدیریت پایدار منابع آب و کاربری اراضی کشاورزی

ش��اید بتوان کمیت و کیفیت منابع آب دریاچه و تاالب های اقماری آن را مهمترین فاکتورهای
تاثیرگذار بر پایداری کارکرد اکولوژیک آن برشمرد .با این حال هر دو این فاکتورها تحت تاثیر فعالیت
های انس��انی به خصوص احداث سدها و توس��عه آبیاری در قسمت های باالدست حوضه قرار می
گیرند .افزایش بهره برداری از آب و استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی همراه با اجرای طرحهای
توسعه کشاورزی باعث کاهش کمیت و کیفیت آب ورودی به دریاچه و تاالب های اقماری آن می
شود .توسعه صنعتی منجر به افزایش رهاسازی پسماندهای مضر به دریاچه می شود .تغییر کاربری
اراضی به منظور توسعه شهرسازی باعث افزایش فاضالب شهری می گردد .استفاده بی رویه از زمین
های ش��یب دار دامنهای برای کش��ت دیم باعث افزایش فرس��ایش خاک شده و تاثیر مشهودی بر
کیفیت و کمیت جریانات ورودی به دریاچه و تاالب های اقماری آن می گذارد.
حمایت سیاسی شدیدی که از اجرای طرحهای توسعه آب صورت میگیرد و نیاز حیاتی به پایدار
نمودن بقای دریاچه و کارکردهای اکولوژیک آن ،ایجاب میکند که برنامه ریزی دقیق برای مدیریت
پایدار منابع آب و اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارزیابی استراتژیک زیست محیطی از اثرات
اجرای طرحهای توسعه بعمل آید.
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هدف  .3حفاظت از تنوع زيستي و بهره برداری پایدار از منابع تاالب

ای��ن هدف ،احیاء و ارتقای تنوع زیس��تی دریاچه و تاالب های اقم��اری آن از طریق حفاظت از
زیستگاه ها و بهبود کارکردهای آن را مد نظر دارد .این هدف بویژه بر ارتقاء زیستگاه های تاالبی برای
پرندگان و گونه های آبزی و پستانداران خشکی زی تاکید دارد .برای رسیدن به این اهداف ،می بایست
مهمترین عوامل تهدیدکننده دریاچه و تاالب های اقماری آن مشخص شده و تحت کنترل درآید.
حفاظت موثر از زیستگاه ها نیازمند بهره برداری پایدار از منابع و به ویژه ارتقاء آگاهی بین گروه های
ذیربط می باشد.
جداول زیر نش��ان دهنده مهمترین اولویت های مربوط به هریک از این اهداف و اقداماتی اس��ت
که برای دستیابی به این اهداف انجام شود .برای هریک از این موارد اهدافی بلند مدت ( 25ساله) و
کوتاه مدت (5ساله) تعریف شده است .نهادهای مسئول انجام هریک از این فعالیت ها نیز مشخص
شده اند.

موارد اولویت دار

هدف  :1افزايش آگاهيها درمورد ارزش هاي درياچه و تاالبهاي اقماري آن و تقویت مشارکت های مردمی در مدیریت آن ها

اهداف

اقدامات مهم

نهاد مسئول
نهادهمکار

• تالش برنامه ریزی ش��ده کارشناس��ان شرکت آب منطقه ای ،سازمان جهاد کشاورزی و
هدف  25ساله:
سازمان حفاظت محیط زیست جهت ارتقاء آگاهی های تصمیم سازان و سیاست گذاران مسئول:
جلب حمایت فعال سیاس��ت گ��ذاران و تصمیم • ایجاد ارتباط بین طرح و نمایندگان مردم استانهای سهگانه ذیربط در مجلس و فراکسیون ادارات کل حفاظت محیط زیست
محیط زیست مجلس
سازان از چشم انداز دریاچه ارومیه
افزایش آگاهی
• برگزاری برنامههای بازدید و سمینارهای ملی و بین المللی برای تصمیم سازان و سیاست همکار:
سیاس��ت گذاران و
گذاران عالیرتبه
هدف  5ساله:
 استانداریها و فرمانداریهای مرتبط
تصمیمسازانعمده
افزایش آگاهی سیاست گذاران و تصمیم سازان از • آگاهی رس��انی به مقامات عالیرتبه مملکتی از خواسته های عمومی در زمینه حفاظت  کلیه ارگانهای ذینفع
ارزش ها و تهدیدات پیش روی دریاچه و اقدامات کیفیت منابع آب
 سازمانهای مردم نهاد
مورد نیاز
• تهیه مواد آموزش��ی برای ارتقاء آگاهی تصمیم س��ازان و سیاست گذاران عمده درمورد  رسانه های جمعی
مسائل مهم

• انجام فعالیت های گسترده آگاهی رسانی از طریق رسانه های جمعی به ویژه فیلم ،اخبار،
مسئول:
بولتن ،برنامه های رادیویی ،تبلیغات تلویزیونی و سخنرانی ها
ادارات کل حفاظت محیط زیست
• ارائه آموزشهای مناسب در دروس دبیرستانی در زمینه دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری
هدف  25ساله:
حمایت فعال مردم س��اکن حوضه آبریز از چشم آن ،اهمیت ،ارزش ،تهدیدها و روشهای حفاظت آنها
آگاهی رسانی
همکار:
• اج��رای برنامه و تدارک منابع آموزش��ی برای ارتقای آگاهی معلمین بمنظور آموزش به
انداز دریاچه ارومیه به طور مشهود و عملی
عموم��ی درم��ورد
 سازمانهای مردم نهاد
دانش آموزان
ارزش ها و تهدیدات
 رسانه های جمعی
• برگزاری گردشها و بازدیدهای علمی برای دانش آموزان
هدف  5ساله:
حوضه آبریز
 گروه های مذهبی
آگاهی مردم ساکن در حوضه آبریز دریاچه درمورد • ایجاد مراکز بازدید برای افزایش آگاهی های زیست محیطی عموم مردم در استان های
 سازمانهای آموزش و پرورش
آذربایجان شرقی و غربی و تهیه مواد آموزشی مناسب
ارزش ها و تهدیدات دریاچه و اقدامات موردنیاز
 شرکتهای آب منطقه ای
• تهیه تابلوهای تبلیغاتی درمورد دریاچه و تاالب های اقماری آن
 سازمانهای جهاد کشاورزی
• ایجاد وب سایت برای دریاچه
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موارد اولویت دار

مدیریت مشارکتی
تاالب ه��ا و اجرای
ط��رح ه��ای احیاء
تاالب یا مش��ارکت
فعال جوامع محلی

هدف  :1افزايش آگاهيها درمورد ارزش هاي درياچه و تاالبهاي اقماري آن و تقویت مشارکت های مردمی در مدیریت آن ها

اهداف

اقدامات مهم

نهاد مسئول
نهادهمکار

• اجرای دو طرح نمونه مدیریت یا احیای تاالب در هریک از استان ها و مشارکت و تقویت مسئول:
سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی
ادارات کل حفاظت محیط زیست
هدف  25ساله:
• ارائه آموزش به سازمان های مردم نهاد در سایت های نمونه
مشارکت نزدیک جوامع محلی در مدیریت /احیای
• برگزاری دوره های آموزش مشارکت های مردمی برای کارکنان سازمان محیط زیست همکار:
دریاچه و تاالب های اقماری آن
• حمایت از فعالیت های ترویجی و آموزش��ی در سازمانهای سه گانه ( محیط زیست ،آب  سازمانهای مردم نهاد
منطقه ای و جهادکش��اورزی) و جستجوی راهکارهای مناسب برای ایجاد سازمان /مرکز  جوامع محلی
هدف  5ساله:
مدیریت مشارکتی حوضه آبریز
 مروجین کشاورزی
انجام دو طرح نمونه در هریک از استان ها
• اس��تفاده از روستاییان تحصیل کرده (فارغ التحصیالن دانشگاه) و توانمند کردن آن ها  شرکتهای آب منطقه ای
جهت انجام فعالیت های آگاهی رسانی و ترویجی
 سازمانهای جهاد کشاورزی

هدف  25ساله:
اج��رای اس��تراتژی های معیش��ت جوامع محلی
و طرح ه��ای مدیریت زیس��ت محیطی در کلیه
ارتقاءمعیشتجوامع روستاهای مرتبط با تاالب
هدف  5ساله:
متکی به تاالب
اجرای استراتژی های معیشت جوامع محلی و طرح
های مدیریت زیس��ت محیطی در  4روس��تا؛ ایجاد
حداقل یک ساختار نمونه برای معیشت جایگزین

مسئول:
استانداریها و فرمانداری ها
• انجام مطالعات ارزیابی مشارکتی روستایی در سایت های نمونه
• تدوین اس��تراتژی معیش��ت جوامع محلی متکی به تاالب برای روس��تاهای منتخب و همکار:
راهکارهایی برای تاسیس تعاونی ها
 شرکتهای آب منطقه ای
• تدوین طرح های مدیریت زیست محیطی برای روستاهای منتخب
 سازمانهای جهادکشاورزی
• یافتن و ایجاد راه کارهای ارتقاء معیشت جایگزین برای روستاهای مرتبط با تاالبها
 ادارات کل حفاظت محیط زیست
 رهبران جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد
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موارد اولویت دار

اکوتوریسم

موارد اولویتدار

تأمین آب دریاچه
و تاالبهای اقماری

نهاد مسئول
نهادهمکار

همکار:
 ادارات کل حفاظ��ت
محیط زیست
 س��ازمانهای جه��اد
کشاورزی

مسئول:
شرکتهای آب منطقهای

نهاد مسؤل
نهاد همکار

همکار:
 ادارات کل حفاظت محیط زیست
 جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد
 ادارات کل راه و ترابری (س��ازمان بنادر
و کشتیرانی)

مسئول:
ادارات کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
وگردشگری

هدف  :1افزايش آگاهيها درمورد ارزش هاي درياچه و تاالبهاي اقماري آن و تقویت مشارکت های مردمی در مدیریت آن ها

اهداف

اقدامات مهم

• تدوین برنامه مدیریت گردشگری (اکوتوریسم) و انتخاب سایتهای پایلوت شامل:
• برگزاری کارگاه برنامه ریزی اکوتوریسم
• تهیه نقشه و اولویت بندی تاالب ها برای اکوتوریسم
• زون بندی تاالب های هدف برای توسعه اکوتوریسم
هدف  25ساله:
• بررسی امکان گسترش سایت های پرنده نگری در تاالب های اقماری
افزایش تعداد گردش��گران و مدیریت تعداد آن ها
• تدوین ضوابط و معیارهای گردشگری متناسب با شرایط هر یک از تاالبهای اقماری
براساس ظرفیت تاالبها
• اطالع رسانی و آگاهی رسانی در خصوص جاذبه های طبیعی و ضوابط گردشگری
• جلب مشارکت مردم در طراحی و مدیریت برنامه های گردشگری
هدف  5ساله:
• آموزش جوانان محلی بعنوان راهنمایان گردشگری
انجام دو طرح نمونه
• بازنگری در قوانین برای بازدید از پارک ملی
• ارزیابی طرح های پایلوت و انتشار نتایج
• حمایت های مالی و فنی برای تحقیقات در این زمینه قبل از شروع فعالیت های اجرایی
• حمایت از جوامع محلی (مالی و فنی) برای توسعه اکوتوریسم

هدف و شاخص

هدف :2مدیریت پایدار منابع آب و کاربری زمین
اقدامات اولویت دار

هدف  5ساله:
طی 5س��ال آینده به��ره ب��رداری از آب جهت مصارف
کش��اورزی افزایش پیدا نکرده و تسهیالتی برای افزایش
راندمان آبیاری و کاهش س��االنه 3درص��د از میزان آب
مورد بهره برداری در نظر گرفته شود.

هدف  25ساله:
جریانه��ای ورودی به مقدار نی��از آبی دریاچه و تاالبهای
اقماری آن برای عملکرد پایدار برس��د (حفظ سطح تراز
دریاچه باالتر از  1274.1متر)

تدوین یک برنامه مدیریت جامع مورد توافق همه گروههای ذیربط برای منابع آبی حوضه آبریز
بر اساس کلیه مطالعات موجود
• تدوین برنامه کالن توسعه منابع آب و زمین حوضه آبریز بر اساس رویکرد اکوسیستمی
• تعیین یک دامنه مورد توافق برای نوسانات سطح آب دریاچه
• برنامهریزی و اقدام جهت تامین حداقل نیاز آبی محاس��به ش��ده دریاچه جهت حفظ تراز آبی
اکولوژیک
• بررسی امکان انتقال آب از حوضههای مجاور و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن
• حمایت و پیگیری برای انجام مطالعات هیدروگرافی دریاچه
• امکانسنجی اقدامات کاهش میزان تبخیر از دریاچه ( تفکیک بخشهای خیلی کم عمق از بدنه
آب دریاچه در سالهای خشک) و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن
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بهره برداری از آب

موارد اولویتدار

کاربری زمین

هدف  25ساله:
• بررسی ساالنه حجم مواد شیمیایی ،مواد غذایی ،فلزات سنگین و سایر آالیندهها وارد شده به مسئول:
اس��تراتژی کاهش آلودگی منابع آب دریاچه و تاالبهای دریاچه و تاالبهای اقماری و شناسائی منابع آب
 شرکتهای آب
اقماری رعایت و بکار گرفته میشود
• تدوی��ن برنامه و تقویت ش��بکه پایش کمی و کیفی آب دریاچ��ه و تاالبهای آن و رودخانههای منطقهای
اصلی حوضه
 ادارات کل حفاظ��ت
هدف  5ساله:
• حمایت و پیگیری برای اجرای برنامه های آبخیزداری و کاهش فرسایش
محیط زیست
منابع اصلی آالینده شناسایی شده و مورد سنجش قرار • تدوین برنامههای مناس��ب برای بهینهسازی اس��تفاده از مواد شیمیایی کشاورزی در مزارع در  س��ازمانهای جه��اد
میگیرند و یک استراتژی برای کاهش آنها تدوینشود .سطح حوضه آبریز (با تاکید بر اولویت اجرای برنامه در محدوده اکولوژیک)
کشاورزی
• تدوین برنامههایی برای کنترل تخلیه پسابهای صنعتی به داخل منابع آب حوضه آبریز
 س��ازمانهای صنایع و
• بررسی و حمایت از روشهای برداشت نمک از دریاچه که از نظر اکولوژیک ممکن میباشند.
معادن

هدف  25ساله :
راندمان آبیاری در سطح حوضه  %15افزایشیابد.

همکار:
 شرکتهای آب منطقهای
 سازمانهای جهاد کشاورزی

مسئول:
 ادارات کل حفاظت محیط زیست
 ادارات کل منابع طبیعی

نهاد مسؤل
نهاد همکار

همکار:
شرکتهای آب منطقهای

• تدوین و اجرای برنامههایی آموزش��ی -ترویجی برای بهینه سازی مدیریت آب مزارع (افزایش مسئول:
راندمان آب کشاورزی)
سازمانهای جهاد
• حمایت از توسعه سیستمهای کارآمدتر استفاده از آب (قطرهای ،بارانی و )...
کشاورزی
• حمایت از اجرای تحویل حجمی آب به مزارع
• حمایت از قیمتگذاری منطقی آب برای کشاورزی
• جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از آب های سطحی و زیرزمینی
• معرفی کشت گونه های زراعی با نیاز آبی کمتر

ادامه هدف  :2مدیریت پایدار منابع آب و کاربری اراضی

هدف  5ساله:
راندمان آبیاری در سطح حوضه  %3افزایشیابد.

هدف و شاخص

اقدامات اولویت دار

هدف  25ساله:
• تهیه یک برنامه مورد توافق برای کاربری زمین در چارچوب برنامه
توسعه کاربری زمین در حوضه آبریز برمبنای طرحهای توافق شده و مدیریت جامع حوضه آبریز (برنامه جامع توسعه)
نقشهبرداری و عالمتگذاری تمامی تاالبهای اطراف دریاچه
• تهیه نقشه حریم دریاچه و تاالبهای اقماری و عالمتگذاری حدود
آنها
هدف  5ساله:
• ایج��اد نوارهای حای��ل در اراضی زراعی حاش��یه تاالبها و تدوین
 تدوی��ن ی��ک برنامه مورد توافق برای اس��تفاده از زمین در حوضه دستورالعمل های بهره برداری در این اراضی
آبریز
• جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری اراضی منابع طبیعی حوضه
 نقشهبرداری تاالبهای مهم
• حمایت از تهیه و اجرای پروژ ه مدیریتی و حفاظتی حوضه آبریز
 عالمتگذاری محدوده در  %05از تاالبهای مهم
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موارد اولویتدار

تاالبهای اقماری
حائز اهمیت

جمعیت زادآور
فالمینگو

هدف و شاخص

هدف  :3حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع تاالب
اقدامات اولویت دار

نهاد مسؤل
نهاد همکار

تهیه نقشه و اولویت بندی تاالبها از نظر تنوع زیستی و تجزیه و تحلیل
تهدیدات تنوع زیستی تاالبهای حائز اهمیت
• تعیی��ن حداقل نیازهای آب��ی تاالبهای حائز اهمی��ت برای حفاظت مسئول:
کارکردهای اکولوژیکی و خدمات اکوسیستمی
سازمان حفاظت محیط زیست
• احی��ای تاالبه��ای یادگارلو و گرده قی��ط از طریق هدای��ت روانابها و
هدف  25ساله:
جریانهای رودخانه
کلیه تاالبهای اقماری و حائز اهمیت از نظر
• بهبود سیستم سنتی تأمین آب تاالبها و تعمیر و بازسازی انهار سنتی
تنوع زیس��تی که آسیب دیده و یا خشک
با مشارکت مردم
شدهاند احیا و فعال شدهاند.
• بررسی سطح آلودگی و بیماریها در پرندگان و ماهیها
• بررس��ی اقدامات برای جلوگیری و کنترل ورود گونههای غیر بومی به
تاالبهای اقماری (ارائه آموزش)
هدف  5ساله:
• بررس��ی اقدام��ات و احیاء تاالب قرهقش�لاق و جمعی��ت میش مرغ
احیای حد اق��ل دو تاالب جنوبی دریاچه
(شناسائی و کاهش تهدیدها با مشارکت مردم)
که خشک شده است
• بررسی اقدامات و بهبود وضعیت تاالب قوری گول و جمعیت اردک سر
سفید (شناسائی و کاهش تهدیدها)
• تدوین برنامه مدیریتی برای تاالبهای حائز اهمیت
• تقویت سیستم مدیریت تاالبها و ارتقای سطح حفاظت تاالبهای اقماری
مهم بر مبنای روشهای مشارکتی

همکار:
 سازمانهای شیالت
 جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد
 ادارات کل منابع طبیعی
 شرکتهای آب منطقه ای
 سازمانهای جهادکشاورزی
 استانداریها
 ادارات کل دامپزشکی
 ادارات کل می��راث فرهنگ��ی ،صنای��ع دس��تی و
گردشگری
 دانشگاهها

مسئول:
• بررسی وضعیت موجود فالمنیگوها ،و ارائه توصیههای مدیریتی کوتاه
ادارات کل حفاظت محیط زیست
مدت و دراز مدت (تدوین برنامه مدیریت گونه) از جمله:
هدف  25ساله:
 oحفاظت و ارتقای زیستگاهها و جلوگیری از تخریب آنها
 4000جف��ت پرن��ده در دریاچه و تاالب
همکار:
 oآگاهی رس��انی از طریق تهیه و توزیع مواد آموزش��ی (پوستر ،فیلم،
های اقماری زادآوری خواهند کرد.
 ادارات کل شیالت
برچسب اتومبیل و )...
 جوامع محلی
 oایجاد امنیت در زمانهای زادآوری و تغذیه
 سازمانهای مردم نهاد
 oتدوین برنامه برای امداد رس��انی به جمعیتهای آس��یب دیده یا در
هدف  5ساله:
 دانشگاهها
معرض آسیب
 1000پرن��ده در دریاچ��ه و ت��االب های
 مراکز تحقیقات آرتمیا
 oبررسی امکان زادآوری در مکانهای امن تاالبهای اقماری
اقماری زادآوری خواهند کرد.
 سازمانهای جهادکشاورزی
 oبررسی فالمینگوها از نظر آالیندهها و بیماریها
 استانداریها
• حمایت از پژوهش در قالب رساله های کارشناسی ارشد و دکترا
 ادارات کل دامپزشکی
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جمعیت زادآور
پلیکان سفید

هدف و شاخص

هدف  :3حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع تاالب
اقدامات اولویت دار

بررسی وضعیت موجود و ارائه توصیههای مدیریتی کوتاه و دراز مدت
(تدوین برنامه مدیریت گونه) از جمله:
هدف  25ساله:
 oحفاظت و ارتقای زیستگاهها و جلوگیری از تخریب آنها
 1000پرن��ده در دریاچ��ه و ت��االب های
 oآگاهی رس��انی از طریق تهیه و توزیع مواد آموزش��ی (پوستر ،فیلم،
اقماری زادآوری خواهند کرد
برچسب اتومبیل و )...
 oایجاد امنیت در زمانهای زادآوری و تغذیه
 oتدوین برنامه برای امداد رس��انی به جمعیتهای آس��یب دیده یا در
هدف  5ساله:
معرض آسیب
 750پرنده در دریاچه و تاالب های اقماری
 oبررسی امکان زادآوری در مکانهای امن تاالبهای اقماری
زادآوری خواهند کرد
 oبررسی پلیکانها از نظر آالیندهها و بیماریها
• حمایت از پژوهش در قالب رساله های کارشناسی ارشد و دکترا

• بررسی وضعیت موجود ،و ارائه توصیههای مدیریتی کوتاه مدت و دراز
مدت (تدوین برنامه مدیریت گونه) از جمله:
 oتعیین ظرفیت چرای طبیعی مراتع در جزایر
هدف  25ساله:
 oبرنامه ریزی مدیریت و حفاظت از گونههای مورد نظر
حفظ جمعیت متناس��ب با ظرفیت مراتع
 oاحداث تاسیسات الزم برای آبشخور و تامین آب (انتقال آب از قبادلو)
طبیعی
جمعیت قوچ و
 oبررس��ی وضعیت سالمت و بیماری جمعیت گونهها و اقدام برای رفع
میش ارمنی و
مشکالت احتمالی
گوزن زرد در جزایر هدف  5ساله:
 oمطالعه ژنتیکی و بررسی امکان اصالح ژنتیکی گونههای مورد نظر
تعیین ظرفیت مطمئ��ن مراتع طبیعی و
دریاچه
 oتدوین برنامه برای امداد رس��انی به جمعیتهای آس��یب دیده یا در
حفظ جمعیت کنونی جزایر
معرض آسیب
 oشناسائی محل های جدید رها سازی
• حمایت از پژوهش در قالب رساله های کارشناسی ارشد و دکترا

نهاد مسؤل
نهاد همکار

مسئول:
ادارات کل حفاظت محیط زیست
همکار:
 سازمانهای شیالت
 جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد
 دانشگاهها

مسئول:
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی
همکار:
 اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی
 ادارات کل دامپزشکی آذربایجان غربی
 سازمانهای مردم نهاد
 شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی
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جمعیت آرتمیا در
دریاچه ارومیه

تنوع زیستی
در سیستمهای
رودخانهای در
حوضه آبریز ارومیه

هدف و شاخص

هدف  :3حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع تاالب
اقدامات اولویت دار

ارزیابی ذخایر آرتمیا و تهیه نقشه پراکنش و فراوانی
• انجام بررسیهای الزم در زمینه امکانات بازسازی ذخایر آرتمیا و افزایش
ظرفیت تولید
• ارزیابی جمعیت جلبکهای تک سلولی و تهیه نقشه پراکنش و فراوانی
• انجام بررسیهای الزم در زمینه امکانات افزایش جلبک دانیال و افزایش
ظرفیت تولید
هدف  25ساله:
حضور  40سیست در هر لیتر آب دریاچه • بررسی خصوصیات فیزیکوش��یمیائی و آالینده های موجود در آب و
تاثیر آن بر جمعیت آرتمیا
• تدوین روشهای بهره برداری پایدار از ذخایر آرتمیا (برداشتهای سنتی
هدف  5ساله:
حضور  25سیست در هر لیتر آب دریاچه و صنعتی )
• کنترل و مدیریت برداشتهای سنتی توسط مردم محلی
• آگاهی رسانی و تنویر افکار عمومی (از جمله تهیه و توزیع مواد آموزشی
و اطالع رسانی)
• حمایت از پژوهش��های علمی در قالب رسالههای کارشناسی ارشد و
دکترا

هدف  25ساله:
کلیه رودخانهه��ای اصلی در حوضه مورد
بررس��ی قرار گرفت��ه و اقدامات مدیریتی
تعیین شده و به اجرا گذاشته میشوند.

هدف  5ساله:
 مطالع��ات وضعی��ت موج��ود کلی��ه
رودخانهها
 بررس��ی دو رودخان��ه اصل��ی و تعیین
اقدام��ات مدیریتی و آبخیز داری و اجرای
آنها

نهاد مسؤل
نهاد همکار

مسئول:
مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
همکار:
 استانداریها
 ادارات کل حفاظت محیط زیست
 دانشگاهها
 جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد
 سازمانهای جهاد کشاورزی

• انجام مطالعات وضعیت موجود در رودخانههای اصلی با تاکید بر نواحی
مسئول:
دلتایی و با هدف اولویت بندی رودخانه ها از نظر تنوع زیستی
 ادارات کل حفاظت محیط زیست
• شناسائی تهدیدات در باال دست حوضه آبریز و بخشهایی از رودخانهها
 ادارات کل منابع طبیعی
که از نظر تنوع زیستی حائز اهمیت میباشند
• تعیین حداقل جریانهای زیست محیطی رودخانههای مهم برای حفظ
همکار:
کارکردهای اکولوژیکی و خدمات اکوسیستمی.
 سازمانهای شیالت
• برگزاری کارگاه در ارتباط با حفظ تنوع زیستی و مدیریت رودخانه
 جوام��ع محلی (ماهیگیران ،ش��کارچیان ،برداش��ت
• توجه ویژه به مصب رودخانهها بعنوان مکانهای دارای اولویت از نظر
کنندگان نی و غیره)
تنوع زیستی
 سازمانهای مردم نهاد
• شناسائی گونههای شاخص تنوع زیستی و انجام طرحهای نمونه در دو
 دانشگاهها
رودخانه بمنظور احیای زیستگاه
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.7سازوکارهایحاکمیتوراهبری

موقعیت ویژه حوضه آبریز دریاچه ارومیه که مش��ترک بین سه استان آذربایجان شرقی ،غربی و
کردس��تان میباشد ،نهاییسازی ،تصویب و اجرای برنامه مدیریت را مستلزم هماهنگی دقیق بین
اس��تانی کرده اس��ت .این بخش سازوکارهای اداری الزم و قابل توصیه برای معتبر ساختن برنامه و
تصویب و ابالغ رسمی آن را بر اساس مباحثات کارگاه مشورتی مورد بحث قرار می دهد.
 -1-7مراحل تدوین و تصویب برنامه در سطح استان

مراحلی که قبل از تصویب برنامه باید دنبال شوند ،در نمودار  1به تصویر کشیده شده است:

برنامه پیشنهادی

شوراي برنامه ريزي
استان

استانداريها

امضاء استانداران
و وزرا

مصوب
هيئت دولت
كارگروه آب و كشاورزي و منابع طبيعي
(یا کارگروه مربوطه)

پس از بحث و
بررسي و تاييد

کمیته فنی (کارشناسی)
نمودار -1مراحل تدوین ،نهاییسازی و تصویب برنامه مدیریت

برای تقویت پشتوانه اجرایی برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه وجود شرایط زیر ضروری بوده است:
مشارکت سه استان حوضه در فرایند تدوین برنامه
درگیر نمودن مراجع ذیربط در سطح ملی بویژه در تصویب نهایی سند
وجود تائید و تعهد رسمی مقامات ذیربط برای اجرای برنامه
مالحظات فوق مس��تلزم این است که سه اس��تان در کل فرایند از مراحل آغازین تدوین برنامه
مدیریتی تا تصویب نهایی آن مشارکت نمایند .برای مهیا نمودن این شرایط ،مراحل مطرح شده در
نمودار زیر مورد توافق قرار گرفت (نمودار )2
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امضاء نهایی سند:
استانداران  3استان -ریاست سازمان حفاظت محیط زیست -وزرای نیرو ،جهاد کشاورزی

شورای برنامه ریزی
استان

آذربایجان غربی

کردستان

آذربایجان شرقی

ابالغ به دستگاه های
اجرایی

برگزاری جلسات مشترک كارگروه آب و كشاورزي ومنابع طبيعي

كميته فني کردستان

گروه های کاری
استانی

كميته فني آذ .غربی

كميته فني آذ .شرقی

تنوع زیستی

مدیریت منابع
آب

کشاورزی و
کاربری اراضی

مشارکت مردمیو
آگاهی رسانی

نمودار -2فرایند تصویب برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه

 -2-7پایش و نظارت بر اجرای برنامه

برای عملیاتی شدن این برنامه ،پایش فعالیتهای انجام شده و بازبینی بخشهایی از برنامه به یک
سازوکار پایش نیاز میباشد .از میان گزینههای مختلف که در کارگاه مورد بحث قرار گرفتند ،واگذار
کردن نظارت و پایش اجرای برنامه مدیریت به ستاد اجرایی ملی و شورای منطقه ای بعنوان مطلوبترین
گزینه مورد توافق قرار گرفت .فرایند انجام این کار در نمودار صفحه بعد ارائه شده است( .نمودار )3
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اصالح و تکمیل برنامه
استانداری

م��وارد عدم انج��ام تعهد به
دلیل برخی مشکالت

موارد فنی و تخصصی

طرح حفاظت از تاالبهای ایران

اداره کل حفاظت
محیط زیست استان

موارد اجرایی

دستگاههای اجرایی مسئول

سازمانهای مردم نهاد

اجرای
عملیاتی

جوامع محلی

پروژه های
طرح

نمودار -3فرایند انجام پایش اجرای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

 -3-7تأمین بودجه

ب��رای تأمین بودجه برنامه مدیریت گزینههای زیر ارائه ش��ده و م��ورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفتند:
 تعری��ف طرحه��ای جدید از محل منابع ملی هر دس��تگاه به صورت جداگان��ه در هر یک ازسازمانهای دولتی (وزارتخانههای) مربوطه و تخصیص آن به واحدهای تابعه مجری در استان
 تعری��ف طرح جدی��د از محل منابع ملی یک دس��تگاه و تخصیص متناس��ب بودجه آن بهدستگاههای مختلف مجری استانی
 تعریف طرح جدید استانی و توزیع متناسب بودجه آن بین دستگاههای مختلف اجرایی استان -ایجاد ردیف بودجهای برای فعالیت جدید در طرحهای موجود دستگاههای مجری
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با توجه به سازوکارهای پیچیده موجود برای تعریف طرحها و تخصیص بودجه ،گزینه آخر «ایجاد
یک ردیف بودجهای برای یک فعالیت جدید در طرحهای موجود دس��تگاههای مجری» به عنوان
آسانترین و هموارترین گزینه برای اختصاص بودجه جهت اجرای برنامه مورد توافق قرار گرفت .در
این راستا الزم است که برای کلیه پروژهها و فعالیتهایی که در برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه
ارائه گردیده اس��ت ،چند مولفه شامل نوع فعالیتها ،زمانبندی اجرای فعالیتها و بودجه مورد نیاز و
دستگاه مجری دقیقا مشخص شود.

 .8گامهاي آتي

براس��اس بررسیهای انجام شده و گزارشهای موجود ،در حال حاضر درياچه اروميه به دلیل وقوع
خشکس��الی های پیاپی و کمبود جریانات آب ورودی و کاهش قابل توجه تراز آبی آن ،در ش��رایط
بحرانی قرار داش��ته و تغییرات زی��ادی در خصوصیات و عملکردهای آن بوجود آمده اس��ت که از
مهمترین آنها می توان به افزایش ش��وری آب و اثرات آن بر بخش آبي اکوسیس��تم اشاره نمود .به
همین دلیل براساس نظرات مطرح شده در کارگاه مشورتی  26و  27آبانماه 1386لزوم درنظر گرفتن
اقدامات اضطراری و فوری در کنار فرایند برنامهریزی بلند مدت کنونی مورد تاکید شرکتکنندگان
قرار گرفت .به همین دلیل گامهای آتی مدیریت دریاچه ارومیه را میتوان به دو بخش مجزا تقسیم
نمود .بخش اول گامهای آتی مرتبط با فرایند برنامهنویسی و اجرای مدیریت جامع و بخش دوم شامل
اقدامات اضطرای و فوری برای مقابله با بحران کنونی دریاچه ارومیه.
 -1-8گام های اجرای برنامه مدیریت جامع

برای اجرایی شدن این برنامه مدیریت ابتدا نیاز به نهایی شدن جنبههای فنی و تصویب آن بوده
بدین جهت پس از تدوین این ویرایش از برنامه مدیریت یک س��ری اقدامات اجرایی به ش��رح ذیل
توسط طرح حفاظت از تاالبهای ایران و همکاری و هماهنگی کامل کلیه ذینفعان دولتی و غیردولتی
بانجام رسیده است.
• بازبینی و نهائی کردن استراتژی برنامه بر اساس نظرات دریافتی و یکپارچهسازی نتایج مطالعات
پایه و تدوین ویرایش چهارم جهت طی مراحل تصویب
• ارس��ال برنامه نهایی (ویرایش چهارم) به مقامات مربوط��ه برای بازبینی نهایی ،تأیید و ابالغ به
نهادهای (سازمانهای) اجرایی به صورتی که در نمودار  2نشان داده شده است.
• انعقاد موافقتنامه بعنوان تصویب برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه با حضور ریاست سازمان
حفاظت محیطزیست ،وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و استانداران آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی

41

و کردستان در اجالسی که با حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان دفتر
عمران ملل متحد در تهران و کلیه ذینفعان مشارکت کننده در تدوین برنامه در مهرماه 1387
• تصویب برنامه مدیریت جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در مصوبات سفر استانی هیات
دولت به استان آذربایجان غربی
• تشکیل ستاد اجرایی ملی جهت عملیاتی نمودن برنامه های اقدام
باتوجه به طی مراحل فوق الذکر گامهای بعدی برای اجرایی ش��دن این برنامه مس��تلزم تشکیل
ش��ورای منطقهای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اجزاء س��اختار سازمانی پیش بینی شده
میباشد و براساس آن باید اقدامات ذیل صورت پذیرد
• اولویت بندی برنامههای اقدام ذکر ش��ده در برنامه مدیریت و تقسیم وظایف ذینفعان مختلف
استانهای واقع در حوضه جهت عملیاتی شدن آنها
• برنامهری��زی و گنجانیدن پروژههای مرتبط با برنامههای اقدام ذکر ش��ده در برنامه مدیریت در
فرآیند برنامهریزی بودجهریزی اس��تانهای واقع در حوض��ه و تامین بودجه مورد نیاز جهت اجرای
پروژههای مرتبط
• پایهگذاری یک شیوه روشن برای ارائه گزارش پیشرفت اجرای برنامه توسط کمیته فنی در سطح
اس��تان و نیز انعکاس آن در ش��ورای منطقهای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و سایر مراجع
ذیربط پایش فرایند اجرای برنامه اقدام ،اثربخشی عملیاتی شدن برنامههای اقدام و همچنین اعمال
بازنگریهای احتمالی الزم جهت اصالح و تکمیل برنامه مدیریت.
 -2-8گام های بعدی برای اقدامات فوری و اضطراری

درحال حاضر سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به متوسط بلندمدت کاهش چشمگیری داشته و
شرایط و عملکردهای زیستبومی آن نیز به دلیل نوسانات تراز آبی و بویژه شوری بیش از حد آن
با تهدید جدی مواجه اس��ت .بدین جهت علیرغم اینکه ت��داوم برنامهریزی مدیریت جامع دریاچه
ارومیه می-بایس��ت ادامه یابد .ولی بهمنظور واکنش مناس��ب به ش��رایط موجود و مدیریت بحران
زیستمحیطی بوجود آمده ،برنامهریزی و انجام اقدامات فوری و کوتاهمدت نیز مورد نیاز میباشد.
دراین راستا براساس نتایج بررسیهای بعمل آمده و مجموعه تبادل نظرها و هماهنگی های انجام
شده ،اقدامات فوری که برای مقابله با بحران کنونی دریاچه ارومیه ضروری میباشد مورد شناسایی
قرار گرفته است .قابل ذکر است که شرایط کنونی دریاچه ارومیه حاصل عوامل مختلفی است که
نهایتا به منفی ش��دن بیالن آبی آن منجر گردیده است .در مجموعه این عوامل میتوان به کاهش
بارش در سطح حوضه ،اجرای طرحهای توسعه و افزایش بهرهبرداری از منابع آب توسط بهرهبرداران
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مختلف اشاره نمود .بدین ترتیب کسری آب کنونی دریاچه نسبت به شرایط متوسط بلند مدت بسیار
بیش��تر از آن اس��ت که بتوان آنرا در کوتاهمدت بطور کامل برطرف نمود .بلکه برنامهریزی مدیریت
بحران باید با نگاهی کارشناسانه و واقعگرایانه ،اقدامات الزم جهت جلوگیری از تداوم روند نزولی تراز
آبی دریاچه و افزایش تدریجی سطح آب را هدفگذاری نماید.
 .1بح��ران کنون��ی دریاچه ارومیه برآیند اندرکنش ش��رایط و فعالیته��ا در کل حوضه آبریز
میباش��د و ب��ه همین دلیل هر اقدامی باید بط��ور یکپارچه و هماهنگ در اس��تانهای واقع در
س��طح حوضه اعمال گردد .در این راس��تا تش��کیل کمیته فرا اس��تانی برای پیگیری مدیریت
بحران دریاچه ارومیه (بطور مش��ترک بین اس��تانهای واقع در حوضه آبریز ش��امل آذربایجان
غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان) و یا برگزاری یک یا چند جلسه مشترک ستادهای بحران
اس��تانهای یادش��ده به منظور هماهنگی اقدامات و تصمیمگیری و اق��دام جامع و یکپارچه در
س��طح کل حوضه آبریز دریاچه اولین اقدام ضروری میباشد .برای انجام فعالیتهای کارشناسی
این کمیته نیاز به گروههای کاری کارشناسی مشترک میباشد .قابل ذکر است که طی ماههای
اخیر  3گروه کاری مشترک با عناوین «مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی» « ،تنوع زیستی»
و «آگاهی رس��انی و مش��ارکت مردمی» بطور رس��می با معرفی نماینده کلیه بخشهای دولتی،
غیردولتی و جوامع محلی ذیربط استانهای سطح حوضه با تسهیلگری طرح حفاظت از تاالبهای
ایران و مسئولیت دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شده و جلسات متعددی نیز بطور دورهای
در ارومیه ،تبریز و س��نندج برگزار گردیده که بس��تر مناسبی را برای تامین همکاریهای فنی و
مدیریتی مشترک در سطح حوضه آبریز فراهم آورده است.
 .2باتوجه به تعیین حداقل تراز آبی اکولوژیک دریاچه ارومیه و نیاز آبی  3.1میلیارد مترمکعبی
دریاچ��ه در ای��ن رقوم ،در برنامهریزیهای مدیریت منابع آب و بهرهبرداری از آبهای حوضه ،نیاز آبی
دریاچه بعنوان یکی از کاربریهای تعریف شده در نظر گرفته شده و الزم است حداکثر تالش جهت
تامین این نیاز آبی متناسب با درصد تامین آب سایر مصارف در شرایط مختلف نرمال و یا خشکسالی
درنظر گرفته شود.
 .3تدوین یک دس��تورالعمل اجرایی فوری حوضهای براي اختصاص درصدي از آب س��دهاي
موجود در حوضه (بهعنوان مثال  )%20به درياچه ،باعنوان «جريان زيس��تمحيطي» ،تا زماني
كه شرايط درياچه تثبيت شده و بهبود يابد .باتوجه به توقف فعالیتها و بهرهبرداریهای کشاورزی
در فصل زمستان انجام این اقدام قبل از شروع فصل کشت ضروری است درغیر این صورت باید
نظارت بس��یار زیادی برای اطمینان از عدم بهرهبرداری و انحراف آب و رس��یدن آن به دریاچه
اعمال شود.
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 .4تعیین سقف توسعه منابع آب و اراضی کشاورزی باتوجه به قابلیتهای منابع آب حوضه و درنظر
گرفت��ن ل��زوم حفظ بقاء و پایداری دریاچه ارومیه و تخصیص منابع مالي با اولویت تدوین و اجرای
برنامههای عملیاتی ارتقاء بهرهوری آب در حوضه آبریز .برای این منظور الزم است با انجام مطالعات
کارشناسی ضروری و توافق جمعی در زمینه میزان آب مورد نیاز دریاچه ارومیه و حداکثر آب قابل
بهرهبرداری حوضه و با برنامهریزی هماهنگ حوضهای ،نس��بت به توسعه فعالیتهای مجاز و ارتقاء
بهرهبرداریها تا سقف مورد نظر اقدام نمود.
 .5تدوين برنامه منسجم حوضهای براي بهبود راندمان مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی که از
مصرفکنندگان عمده آب میباشد ،و همزمان تدارک منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف آن.
آب ذخيرهشده از اين طريق بايد به درياچه اختصاص يابد.
 .6ايجاد يك طرح يارانهاي ویژه در سطح استانهای حوضه بهمنظور حمايت از كشاورزان و ترغيب
آنها به كاهش اس��تفاده از منابع آب ،با تغيير نوع محصول ،بهبود راندمان آب و غيره .ميزان آب
ذخيرهشده از اين طريق بايد به درياچه اختصاص يابد.
 .7اق��دام ف��وری برای اعمال برنامه تحویل حجمی آب در س��طح حوض��ه بویژه برای بخش
کش��اورزی با نظارت کامل بر میزان بهرهبرداریها و جلوگیری جدی از بهرهبرداریهای غیر مجاز
و اعمال تعرفه-های هزینه تصاعدی برای مشترکان پرمصرف و یا اعمال قیمتگذاری ویژه آب
مصرفی در شرایط بحرانی.
 .8بحث هايي درمورد انتقال آب بينحوضهاي جهت تغذيه درياچه وجود دارد و ورود آب از
حوضه های مجاور میتواند یکی از اقدامات قابل اجراء بعنوان بخشی از راهکارهای مدیریت بحران
باش��د .با اينحال چنين پيشنهادي اساساً در راس��تای رويكرد مدیریت زیستبومی نبوده و بالقوه
دربردارنده اثرات سوء زیستمحیطی در مناطق ديگر میباشند .بنابراین الزم است انجام مطالعات
برای ارزیابی اثرات و کاهش پیآمدهای احتمالی انتقال بین حوضهای آب جزو برنامههای اضطراری
مورد توجه قرار گیرد.
بیشک انجام اقدامات پیشنهادی فوقالذکر به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و مستلزم تالش
زيادي میباش��د .حسب بررس��یهای آتی کمیتههای کاری ،استفاده توام از چند راهكار یا اجرای
راهکارهای جدیدی نیز ممكن است ضروري باشد .امید است به پشتوانه حمایتهای استانداریها و
دس��تگاههای دولتی ذیربط با آگاهی رسانی مناسب و جلب مشارکت جوامع محلی و سازمانهای
مردم نهاد و همچنین ارائه راهبریهای ستادی الزم از وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط در سطح ملی
زمینه الزم برای بهبود شرایط این اکوسیستم ارزشمند و تداوم کارکردهای اقتصادی اجتماعی و
زیستمحیطی آن فراهم گردد.

44
گروههای اصلی ذیربط در مديريت حوضه آبخیز درياچه اروميه
محدوده اثر

سازمان
سطح استاني

1

ي استانهاي آذربايجان غربي  -مديريت و تصميمگيري در سطوح باال
استاندار 
 پشتیبانی از همكاري هاي بين بخشي براي طرحها و برنامههاي استانيو شرقي و کردستان

2

 مرجع استانی مديريت درياچه و تاالبهاي واقع در آذربايجان غربي تهيه و اجراي طرحهاي مديريت درياچه و تاالبهاي اقماري آن در آذربايجان غربيادارهكل حفاظت محيط زيست استان  -ارائه كمكفني به مديريت درياچه و تاالبهاي اقماري آن در آذربايجان غربي
آذربايجان غربي
 ارائه كمك مالي به مديريت درياچه و تاالبهاي اقماري آن در آذربايجان غربي ارائه كمك اداري به مديريت درياچه و تاالبهاي اقماري آن در آذربايجان غربي -حمايت استاني از تشکلهای غیردولتی زيستمحيطي آذربايجان غربي

3

 مرجع استانی مديريت تاالبهاي اقماری واقع در آذربايجان شرقي تهيه و اجراي طرحهاي مديريت تاالبهاي اقماري در آذربايجان شرقيادارهكل حفاظت محيط زيست استان  -ارائه كمكفني به مديريت تاالبهاي اقماري در آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي
 ارائه كمك مالي به مديريت تاالبهاي اقماري در آذربايجان شرقي ارائه كمك اداري به مديريت تاالبهاي اقماري در آذربايجان شرقي -حمايت استاني از تشکلهای غیردولتی زيستمحيطي آذربايجان شرقي

4

 تسهیل گری فرایندهای مدیریت زیست بومی حوضه در بین ذینفعانادارهكل حفاظت محيط زيست استان  -حمایت از تنوع زیستی در حوضه آبخیز
کردستان
 -حمایت از فعالیت های آگاهی رسانی

5

 مرجع استانی برنامهريزي طرحها و فعاليتهاي كشاورزي ،دامداري و منابع طبیعی و آبخیزداری مرجع استانی مديريت مواد شیمیایی كشاورزي مرجع استانی حمایتهای ترویج ،تحقيقات و آموزش كشاورزيسازمانهای جهاد كشاورزي استانهاي  -حمایت استانی از فعالیتهای شيالت و آبزی پروری ،معرفی گونه و/یا تکثیر الرو ماهي
آذربايجان غربي ،شرقي و كردستان
 حمایت استانی برای مديريت مراتع در حوضه آبریز حمایت استانی برای مديريت امور عشاير در سطح استان -حمایت استانی برای مدیریت مالكيت اراضی و كاربري زمين

6

 تصميمگيری در زمينه طرحها و برنامههاي توسعه منابع آب در سطح استان تصميمگيري درمورد بهره برداری از سدها و مخازنش��رکتهای آبمنطقهاي اس��تانهاي  -اختصاص حقابه از رودها و چشمهها
 صدور مجوز براي احداث چا ه و برداشت آبآذربايجان غربي ،شرقي و كردستان
 اندازهگيري/پايش جريانهاي آب (سطحي و زيرزميني) اندازهگيري/پايش كيفيت آب -اندازهگيري سطح آب درياچه

7

دانشگاههای علوم پزشكي استانهاي
آذربايجان غربي ،شرقي و كردستان

تصميمگيري در مورد طرحها و برنامههاي سالمت و بهداشت روستايي در سطح استان

8

س��ازمانهای ميراث فرهنگي ،صنایع
دس��تی و گردش��گري اس��تانهاي
آذربايجان غربي و شرقي

تصميمگيري درمورد امور گردشگري و ميراث فرهنگي در سطح استان

9

دانشگاهها

اجراي طرحهاي تحقيقاتي

10

ادارات کل راه و تراب��ري اس��تانهاي برنامه های كشتيراني بر روي درياچه و احداث بزرگراه شهید كالنتري در درياچه اروميه و نیز
احداث جادهها و توسعه خطوط آهن كه بعضاً برروي تاالبهاي اقماري اثرگذار هستند.
آذربايجان غربي و شرقي
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سازمان
11

محدوده اثر

س��ازمانهای صنايع و معادن استانهاي  -تصميمگيری در زمینه طرحهاي توسعه صنايع و معادن استان
 تسهیلکننده برقراری ارتباط با صنایع در سطح حوضه آبریزآذربايجان غربي و شرقي
سطح محلي

همكاريهاي بينبخشي در سطح محلي

1

فرمانداریها و بخشداریها

2

 مديريت تاالبها (حفاظت)ادارات و دفاتر محلي سازمان حفاظت
 مديريت مناطق حفاظتشده در اطراف درياچهمحيط زيست
 حمايت از تشکلهای غیردولتی محلي -كنترل آب (آب شيرين يا جريانهاي برگشتي) ورودی به تاالب

3

ادارات و دفاتر محلي آبياري و امور آب

4

 سهميهبندي مواد شيميايي كشاورزيادارات و دفات��ر محلي س��ازمان جهاد
 ارائه خدمات روستايي براي توسعه كشاورزيكشاورزي
 -ارائه خدمات روستايي براي دامپروري

5

ادارات و دفاتر محلي منابع طبيعي

مديريت مراتع در سطح محلي

6

ادارات و دفات��ر محل��ي خدم��ات
دامپزشكي

كنترل بيماريهاي دامي ،شامل ماكيان و پرندگان

7

كشاورزان

تغییر کاربری تاالب به زمین های کشاورزی
استفاده از مواد شيميايي در مزارع
تغيير كاربري چراگاههاي اطراف تاالببراي استفاده كشاورزي
استفاده نامناسب آب در مصارف كشاورزي (راندمان پايين)

8

برداشت کنندگان نی

برداشت ني

9

برداشت کنندگان آرتميا

برداشت آرتميا

10

برداشتكنندگان نمك

ت سنتي در حجم پايين
جوامع محلي ،برداش 
صنايع ،برداشت نمك در حجم باال

11

جوامع محلي و روستايیان

تخليه پساب و فاضالب در داخل تاالب
توسعه فيزيكي روستايي (كه بر طبيعی بودن محیط اطراف تاالب اثر ميگذارد)
تاثير بر منابع سياسي

12

ماهيگيران

صيد ماهي از تاالبها

13

رمهداران گاوميش

چراي گاوميش در تاالب ،برداشت ني

14

شكارچيان

شكار پرندگان آبزي

15

گردشگران

تولید زبال ه و پسماند در اطراف تاالب

16

ادارات بهداشت محيط و بهزیستی

ارائه خدمات بهداشتي به مردم روستايي ،احداث خانههاي بهداشت در روستاها

17

تشکلهای غیردولتی محلي

تسهيل برقراري ارتباط با جوامع محلي

18

شوراهاي اسالمي

تسهيل برقراري ارتباط با ذينفعان تاالب
اثرگذاري بر منابع سياسي

ضمیمه:1
ج�دول و نقش�ه زون بن�دی نق�اط
حس�اس تنوع زیستی دریاچه ارومیه
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فهرست اولیه فعالیتهای انسانی در دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری که فعالیتهای مجاز در هر زون را نشان می دهد
حساسیت

مکان

جزایر
تاالبهای اقماری

فعالیت های انسانی فعلی

هیچ کدام ،به جز فعالیت های حفاظتی

فعالیت هایی که باید مجاز
شمرده شوند

این ستون باید توسط کارگروهها
تکمیل شود

چرا ،تفریح و تفرج ،برداش��ت آب ،اح��داث تاالب مصنوعی
سولدوز ،کشاورزی مکانیزه

باال

مصب رودها

متوسط

کم

مصب های شهرچای و باراندوز :کشاورزی
مصب های زرینه رود و سیمینه رود :پرورش ماهی
مهابادچای :سایت تفریحی کانی برازان
گدارچای :مرتع

بخشهای دور از ساحل

هیچ کدام

نواحی ساحلی

ش��رق :ساخت و س��از تفریحی در بندرش��رفخانه ،محدوده
تفریح��ی ،مصب آجی چای ،س��ایت مانور نظامی در عجب
ش��یر ،چرا ،پرورش آرتمیا ،برداش��ت نمک (س��نتی و غیر
تبخیری) ،کشاورزی ،جاده ،تحقیقات منابع طبیعی ،سایت
تفریحی سازمان جهاد کشاورزی.
غرب :مرکز آموزش و تفریح دانش��گاه علوم پزشکی ،سایت
تفریحی ،ایس��تگاه تحقیقات��ی پارک ملی دریاچ��ه ارومیه،
برداشت سنتی نمک ،محل دفن زباله های جامد روستا ،مرکز
تفریحی گلمانخانه ،مرکز پژوهشهای آرتمیا ،پادگان نظامی،
کش��اورزی گلخانه ای ،ش��هرک صنعتی (خارج از محدوده
اکولوژیک) ،کشاورزی ،دامداری.

جزیره اسالمی

هیچ کدام
س��ایت تفریحی باری ،س��ایت مانور نظامی ،مرتع ،س��ایت
تفریحی ساحلی ،کشاورزی

*به نقشه زون بندی نقاط حساس تنوع زیستی دریاچه ارومیه در انتهاي کتاب رجوع شود.

ضمیمه:2
برنامهپایشحوضه
آبخیزدریاچهارومیه
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 .1مقدمه ای بر پایش تاالب ها
بحث «مدیریت تاالب ها» در ایران طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است .این
در حالی است که اغلب به دلیل کمبود اطالعات الزم در مورد ماهیت مشکالت مدیریتی و کارآمد
نبودن اقدامات« ،مدیریت تاالب ها» متوقف می ماند .یک برنامه منسجم و کارآمد «پایش تاالب»
می تواند اطالعات الزم را جهت پوشش کاستی ها در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان قرار دهد.
«پایش» یک فرایند سیستماتیک جمع آوری اطالعات پایه در طول زمان است که به منظور مقایسه
با یک استاندارد از پیش تعیین شده انجام می پذیرد .الزم به یادآوری است که یک «برنامه پایش»
لزوما پیچیده یا پرهزینه نیست بلکه کارآمدی برنامه به مناسب بودن و بهنگام بودن اطالعات جمع
آوری ش��ده بستگی دارد .یک برنامه پایش خوب طراحی ش��ده می تواند ساده و کارامد باشد .اگر
اطالعات جمع آوری شده مورد استفاده قرار نگیرند یا بر روند مدیریت تاالب اثرگذار نباشند ،حتی
یک برنامه پایش خوب طراحی شده نیز بی ارزش خواهد بود .در شرایط ایده آل ،هر تاالبی بایستی
تحت یک برنامه مدیریتی منسجم ،همه سو نگر و با اهداف مشخص باشد .اطالعات جمع آوری شده
تحت یک برنامه پایش بایستی در راستای اهداف مدیریتی و درجهت تاثیرگذاری بر برنامه مدیریت
بکار روند (چرخه مدیریت تطبیقی).
شکل  :1چرخه مدیریت تطبیقی تاالب

اهداف مدیریتی

بازبینی برنامه مدیریت

اجرای برنامه مدیریت

برنامه پایش تاالب
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پایش در اصل ابزاری اس��ت برای اندازه گیری نتایج اقدامات مدیریتی و برآورد وضعیت موجود
محیط تاالبی و میزان تغییر آن .برنامه پایش معموال بهتر است قبل از انجام اقدامات مدیریتی انجام
پذیرد یا حداقل اطالعات پایه تاالب مورد نظر قبال جمع آوری شده باشند .اگر برنامه پایش پیش از
انجام اقدامات مدیریتی صورت پذیرد ضروری است اطالعات جمع آوری شده در طی برنامه پایش
در بازبینی اهداف و اقدامات مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند.
کلید موفقیت یک برنامه سودمند پایش در طراحی مناسب آن است .آن دسته از برنامه های پایش
که آکنده از داده ولی دارای اطالعات ضعیفی هس��تند ابزارهای مدیریتی کارامدی نبوده و اگر این
اطالعات ،گمراه کننده نیز باشند ناکارآمدی برنامه پایش تشدید می شود .تدوین و اجرای یک برنامه
پایش خوب مستلزم همکاری نزدیک و تشریک مساعی بین مدیران تصمیم گیر ،متخصصین و سایر
ذینعان نظیر جامعه محلی است (که اغلب اطالعات خوبی نیز در مورد شرایط موجود دارند).

 .2طراحی برنامه پایش تاالب ارومیه

برنامه پایش تاالب ارومیه بر اساس نتایج کارگاه دو روزه مشورتی-آموزشی «پایش تاالب ها» که
در اردیبهشت ماه  1387در ارومیه برگزار شد تهیه گردیده است .در این کارگاه در مجموع  45نفر
از کارشناسان نهادهای دولتی ،دانشگاهی ،تشکل های غیر دولتی و همچنین جوامع محلی حضور
داشتند.
در این کارگاه پس از ارائه مبانی «پایش تاالب ها» توس��ط مش��اورین بین المللی طرح حفاظت
از تاالب ها و توضیحات الزم در مورد متدولوژی تهیه «پروتکل های پایش» ،شرکت کنندگان به
سه گروه موضوعی جداگانه بر اساس اهداف مدیریتی تاالب (آب ،تنوع زیستی و مسائل اقتصادی-
اجتماعی) تقسیم شدند و سپس در هر گروه به طور مفصل به بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه
پروتکل های پایش برای هر کدام از شاخص های مورد نظر طرح مدیریت پرداختند.
به عبارتی دیگر ،میزان موفقیت طرح مدیریت (و دس��تیابی به اهداف مدیریتی) را برنامه پایش
تعیین می نماید .در شرایط ایده آل برنامه پایش برنامه ایست منسجم و همه سو نگر که با استفاده
از پروتکل های پایش اطالعات الزم را بصورت جداگانه در خصوص شاخص های مورد نظر در طرح
مدیریت در اختیار متخصصین و مدیران تصمیم گیر و سایر ذینفعان (از جمله جامعه محلی) می
گذارد .لذا این پروتکل ها با مشارکت ذینفعان تدوین شده و به اجرا گذاشته خواهند شد.
پس برای مدیریت موفق تاالب مورد نظر می بایست نیازهای اطالعاتی مدیران تصمیم گیر تامین
ش��ود .اطالعات بایستی به ش��کلی در اختیار مدیران قرار گیرد که سودمند باشد .بطور مثال این
اطالعات باید مرتبا به روز شوند .چرا که اطالعات سالهای گذشته ممکن است کارآیی الزم را نداشته
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و منجر به تصمیم گیری های نادرست شود .این فرایند جمع آوری اطالعات و پیشرفت دوره ای آن
را «چرخه پایش تاالب» می نامند (شکل .)2
شکل  :2چرخه پایش تاالب
مدیریت تاالب

بکار گیری اطالعات

ارزیابی و گزارش

نیازهای اطالعاتی

چرخه مدیریت تاالب
تحلیل

استراتژی های ارزیابی

بررسی داده
جمع آوری داده

برنامه های پایش

 .3برنامه پایش تاالب ارومیه
جداول  1تا  3خالصه ای از این  3پروتکلها هس��تند .تمام پروتکل های پایش به موارد زیر
پرداخته اند و در جداول سه گانه آورده شده اند.
 )1آب

 )1-1کیفیت آب
 )2-1کمیت آب
 )3-1مصرف آب (کشاورزی)
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 )2تنوع زیستی

 )1-2آرتمیا
 )2-2فالمینگو
 )3-2پلیکان
 )4-2قوچ و میش
 )5-2گوزن زرد
 )6-2رودخانه ها
 )7-2تاالبهای اقماری
 )3اجتماعی  -اقتصادی

 )1-3گردشگری
 )2-3معیشت پایدار
 )3-3مشارکت و آگاهی رسانی عمومی
در نتیجه برنامه پایش دریاچه ارومیه باید دارای اجزای زیر باشد:

الف) پایش زیستی

برنامه پایش باید بر ویژگیهای تنوع زیستی در سطح اکوسیستم (رودخانه ها و تاالبهای اقماری) و
در سطح گونه (فالمینگو و پلیکان ،گوزن زرد ،قوچ و میش و آرتمیا) تمرکز کند.
رودخانه های اصلی که باید برای تنوع زیستی پایش شوند عبارتند از :زرینه رود ،سیمینه رود و
آجی چای .سایر رودخانه ها در صورت لزوم ممکن است اضافه شوند (نظیر گدارچای ،مهابادچای،
شهر چای).
تاالبهای اقماری هدف که باید به طور منظم پایش ش��وند عبارتن��د از :یادگارلو،کانی برازان ،قره
قش�لاق (در هر دو استان) و قوری گول .در صورت لزوم سایر تاالبهای اقماری نظیر سولدوز ،قوپی
بابا علی ،سیران گولی.
گوزن زرد باید تنها در جزایر اش��ک و اس��پیر پایش شوند در حالیکه قوچ و میش باید در جزیره
قویون داغی پایش ش��ود .فالمینگو و پلیکان ممکن است در تاالبهای اقماری و همچنین در جزایر
دریاچه ارومیه پایش شوند .سایت عمده زادآوری پلیکانها جزایر دوقوزالر و مهمترین منطقه تغذیه
آنها تاالب قره قشالق و سایر تاالبهای اقماری مجاور هستند .پایش آرتمیا باید در ایستگاههای نمونه
تعیین شده در دریاچه (موجود) و مصب رودخانه ها (باید تعیین شوند) صورت گیرد.
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پایش باید به صورت فصلی برای تمامی پارامترها بجز پستانداران (دو بار در سال :آخر تابستان و
آخر زمستان) برای دریاچه و به صورت ساالنه برای تاالبهای اقماری انجام شود.
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی (دفتر پارک ملی) به طور مستقیم مسئول پایش
گوزن زرد ،قوچ و میش ،فالمینگو و پلیکان خواهد بود .ادارات کل محیط زیس��ت آذربایجان غربی
و ش��رقی و کردستان مس��ئول رودخانه ها و تاالبهای اقماری در استانهای خود خواهند بود .مرکز
تحقیقات آرتمیای کشور مسئول پایش آرتمیا خواهد بود.
گزارش هر یک از ویژگیهای تنوع زیس��تی باید بصورت مناس��ب پس از پایان پایش تهیه شود.
رودخانه ها ،تاالبهای اقماری و آرتمیا به صورت فصلی پایش می شوند ولی اطالعات به طور ساالنه
گزارش خواهند شد .دو گزارش در مورد پستانداران آماده خواهد شد :یک گزارش میان دوره ای و
یک گزارش نهایی .در مورد فالمینگو و پلیکان نیز روند به همین گونه خواهد بود.
به طور کلی اداره محیط زیس��ت آذربایجان غربی مس��ئول تهیه گزارشات جامع ساالنه در مورد
وضعیت تنوع زیستی در دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری آن خواهد بود .این امر نیازمند همکاری
نزدیک استانی می باشد چرا که بخشی از داده ها (تاالبهای اقماری) توسط آذربایجان شرقی گردآوری
خواهد ش��د .یک گزارش تحلیلی با مشارکت اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی و غربی و با
حمایت سازمان حفاظت محیط زیست هر  5سال یکبار تهیه خواهد شد تا ورودی های برنامه جامع
مدیریتی را فراهم کند.
داده های پایش باید در پایگاه داده اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به عنوان نهاد
مسئول مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه بایگانی شود .این پایگاه داده باید ترجیحا در دفتر پارک
ملی استقرار یابد و در دسترس ذینفعان کلیدی و نهادهای همکار باشد.
ب) پایش آب

کیفیت و کمیت آب باید در رودخانه ها و سایر آبهای سطحی ،آبهای زیرزمینی ،دریاچه و برخی
از مهمترین تاالبهای اقماری ارومیه پایش شوند.
در حال حاضر  86ایس��تگاه نمون��ه برداری در آذربایجان غربی و  60ایس��تگاه نمونه برداری در
آذربایجان شرقی در امتداد رودخانه های اصلی وجود دارد .آبهای سطحی به همراه آبهای زیرزمینی
توسط شرکتهای آب منطقه ای در هر استان پایش می شوند .ایستگاههای دیگری نیز جهت تعیین
سطح آب و کیفیت آن در مصب های رودخانه ای الزمند .ایستگاههای پایش برای مهمترین تاالبهای
اقماری الزمند ( 1الی  4ایستگاه) .دو ایستگاه در حال کار جهت پایش کیفیت آب در دریاچه وجود
دارند .تاسیس یک ایستگاه در بخش جنوبی دریاچه پیشنهاد می شود.
توجه :تاالبهای اقماری هدف ،یادگارلو ،کانی برازان ،سولدوز ،قوپی بابا علی ،سیران گولی ،قوری
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گول و قره قش�لاق (میاندوآب و مهاباد) هستند .پایش باید برای تمامی موارد باال به صورت ماهانه
انجام شود به جز تاالبهای اقماری که بایستی به صورت فصلی پایش شوند.
به طور کلی شرکتهای آب منطقه ای آب مسئول پایش کیفیت آب در رودخانه ها و سایر آبهای
سطحی و آبهای زیرزمینی هستند .پایش آب در دریاچه و تاالبهای اقماری بر عهده اداره کل محیط
زیست است (هردو استان) و اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی مسئول مستقیم پایش سطح
آب دریاچه است.
این س��ازمانها همچنین مس��ئول جمع آوری داده و ارائه گزارش هستند .در هر صورت اداره کل
محیط زیست آذربایجان غربی باید کلیه اطالعات الزم را از شرکتهای آب منطقه ای و دفاتر مربوطه
محیط زیست گردآوری کرده و یک گزارش جامع ساالنه درباره کیفیت و کمیت آب تهیه کند .هر
پنج سال یک گزارش تحلیلی باید توسط سازمان محیط زیست درباره کیفیت و کمیت آب آماده
شود تا ورودی هایی را برای برنامه مدیریت فراهم کند.
ج) پایش ویژگی های اقتصادی – اجتماعی

شاخص های پایش که توسط کارگروه اجتماعی-اقتصادی تعیین شدند شامل گردشگری ،آگاهی
رسانی عمومی و مشارکت و پایداری معاش می باشند.
گردشگری باید در پارک ملی دریاچه ارومیه (عمدتا در بنادر و جزایر) و تاالبهای اقماری (سولدوز،
قوری گول ،کانی برازان ،و س��یران گولی-داش دورگه )-پایش ش��ود .با این حال آگاهی رس��انی و
مشارکت و پایداری معاش به طور ایده آل در سطح حوضه آبخیز و حداقل در تاالبهای اقماری پایش
شود.
گردشگری باید به صورت ماهانه (و طی دوران اوج تعطیالت به صورت هفتگی) حداقل طی چند سال
اول پایش شود .میزان آگاهی و مشارکت و پایداری معاش باید حداقل به صورت ساالنه پایش شود.
به هر حال برای گزارش نتایج پایش ،گردشگری باید به صورت فصلی (یا حداقل دو بار در سال)
گزارش شود .پایش معاش پایدار باید به صورت ساالنه انجامشود.
پایش گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری با همکاری سازمان
محیط زیست (برای پارک ملی) و جوامع محلی (برای تاالبهای اقماری) صورت گیرد .سطح آگاهی
رسانی و مشارکت توسط دفتر مشارکت مردمی  /دفتر روابط عمومی سازمان محیط زیست پایش
خواهد شد .معاش پایدار توسط دفتر امور روستایی /دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری پایش
خواهد شد.
سازمانهایی که مسئول پایش هستند باید نتایج را گزارش کنند .داده های پایش باید در پایگاه داده
ای در سازمانهایی که پایش را انجام می دهند نگهداری شوند.
نتایج باال می توانند در جدول پایین خالصه شوند (جداول  1تا .)3

زمان نمونه
برداری

نقاط نمونه برداری

جداول برنامه های پایش جدول  _1برنامه پایش تنوع زیستی
نهاد هدایت کننده

اهداف
تنوع
زیستی

مسئول گزارش
دهی

پارامترها

زمان
گزارش
دهی

آرتمیا

ذخیره داده

سیست  +زیست توده
دیاپوز در نمونه های آب

فالمینگو

پلیکان

قوچ و میش

گوزن زرد

فصلی

زیستگاه زادآوری
زیستگاه تغذیه

زیستگاه زادآوری
زیستگاه تغذیه

سالمت عمومی
پوشش گیاهی
منابع آب

سالمت عمومی
پوشش گیاهی
منابع آب

مرکز تحقیقات آرتمیا

جزای��ر دریاچ��ه ارومی��ه
و مص��ب رودخان��ه ه��ا،
تاالبهای اقماری

جزای��ر دریاچ��ه ارومی��ه
و مص��ب رودخان��ه ه��ا،
تاالبهای اقماری

جزیره قویون داغی

جزایر اشک و اسپیر

مرکز تحقیقات آرتمیا

فصلی

فصلی
دو بار در سال
(آخر تابستان و
آخر زمستان)
دو بار در سال
(آخر تابستان و
آخر زمستان)

ساالنه

اداره کل محیط زیس��ت اداره کل محیط زیس��ت
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
اداره کل محیط زیس��ت اداره کل محیط زیس��ت
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
اداره کل محیط زیس��ت اداره کل محیط زیس��ت
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
اداره کل محیط زیس��ت اداره کل محیط زیس��ت
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی

مرکز تحقیقات آرتمیا

ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه

ایستگاههای نمونه برداری
از پیش تعیین ش��ده در
دریاچ��ه ارومی��ه و مصب
رودخانه ها

اداره کل محیط زیست
آذربایجان غربی
اداره کل محیط زیست
آذربایجان غربی
اداره کل محیط زیست
آذربایجان غربی
اداره کل محیط زیست
آذربایجان غربی

رودخانه ها

سختی آب
تنوع گونه های شاخص
فصلی

ساالنه

DO,BOD
سختیpH ،

رودخانه های اصلی:
زرینه رود ،س��یمینه رود،
آجی چای

ادارات کل محی��ط
زیست +ش��رکتهای آب
منطقه ای

ادارات کل محیط
زیست +شرکتهای آب
منطقه ای
ادارات کل محی��ط
زیست استانها

تاالبهای
اقماری
فصلی

ادارات کل محی��ط
زیست استانها

ساالنه

پرندگان آبزی
پوشش گیاهی
ماهی
دوزیستان
خزندگان

تاالبهای اصلی:
یادگارلو ،کانی برازان ،قره
قشالق (مهاباد +میاندواب)
و قوری گول
ش��رکتهای آب منطقه
ش��رکتهای آب منطقه ای+
ای محی��ط زیس��ت+
ادارات کل محیط زیست +
س��ازمانهای جه��اد
سازمانهایجهادکشاورزی
کشاورزی

بودجه مورد
نیاز (ساالنه)
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نقاط نمونه برداری

پارامترها

ویژگیهای آب

رودخانه ها

کمیت

نهاد هدایت کننده
(پایش+گزارش)

جدول  -2برنامه پایش آب
زمان نمونه برداری

برای اندازه گیری جریان
بصورت ماهانه

• سطح
آب
• جریان

زمان
گزارش
دهی

ساالنه

ذخیره داده

شرکتهای آب منطقه ای

شرکتهای آب منطقه ای

ایستگاههای موجود در
آذربایجان غربی ( )86و در
آذربایجان شرقی ( )60و
کردستان.
ایستگاههای جدید باید در
مصب رودخانه ها استقرار یابند
برای اندازه گیری سطح
آب بصورت روزانه (خوانش
شاخص)
ماهانه

آبهای زیرزمینی

شرکتهای آب منطقه ای

سطح آب

ساالنه

چاههای نمونه در اطراف تاالب
ها و دریاچه

شرکتهای آب منطقه ای

ماهانه

دریاچه

ساالنه

سطح آب

دو ایستگاه :شرفخانه و
گلمانخانه

یک ایستگاه باید در جنوب
دریاچه ایجاد شود

اداره کل حفاظت محیط
زیست آذربایجان غربی

تاالبهای اقماری

شرکتهای آب منطقه ای و
اداره کل حفاظت محیط
زیست آذربایجان غربی

سطح آب

 4ایستگاه در هر تاالب باید
تاسیس شوند

ادارات کل محیط زیست
آذربایجان شرقی و غربی

فصلی

ساالنه

ادارات کل حفاظت محیط
زیست

بودجه مورد نیاز (ساالنه)
کلدولتی-طرح تاالبها
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ویژگیهای آب

رودخانه ها

پارامترها

شوری
pH
EC
کاتیون ها
آنیون ها
DO
BOD
COD
سختی
کدورت
عناصر محلول

آالینده هایی نظیر:
فلزات سنگین
آفت کش ها
باکتری ها

جنبه های بیولوژیکی:
فیتوپالنکتون ها
بنتوزها

آبهای زیرزمینی همانند باال

نقاط نمونه برداری

ایستگاههای موجود در
آذربایجان غربی ()86
و در آذربایجان شرقی
( )60و کردستان

ایستگاههای جدید باید
در مصب رودخانه ها
استقرار یابند

چاههای نمونه در سطح
حوضه

نهاد هدایت
کننده پایش

کیفیت

شرکتهای آب
منطقه ای

شرکتهای آب منطقه ای

گزارش موردی توسط
شرکتهای آب منطقه ای
و گزارش جامع توسط
اداره کل محیط زیست
آذربایجان غربی

مسئول گزارش دهی

ادامه جدول  -2برنامه پایش آب
زمان نمونه برداری

مشاهدات معمولی به
صورت ماهانه و آنالیز
جامع
به صورت فصلی

مشاهدات معمولی به
صورت ماهانه و آنالیز
جامع
به صورت فصلی
شرکتهای آب
منطقه ای

زمان
گزارش
دهی

ساالنه

ساالنه

ذخیره داده

شرکتهای آب
منطقه ای

شرکتهای آب
منطقه ای

بودجه مورد نیاز
(ساالنه)
کلدولتی-طرح تاالبها
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همانند باال

همانند باال

دریاچه

تاالبهای اقماری:
کیفیت آب و
رسوبات

مصرف آب
(کشاورزی)

• میزان استفاده از
آب برای محصوالت
مختلف
• اراضی تحت کشت
محصوالت مختلف

دو ایستگاه:
شرفخانه (آذ -شرقی)
گلمانخانه (آذ -غربی)

چهار ایستگاه در هر
تاالب اقماری:
یادگارلو ،کانی برازان،
سولدوز ،قوپی بابا علی،
سیران گولی ،قوری گول
و قره قشالق

تمام حوضه آبخیز
دریاچه (غیر از دریاچه)

شرکتهای آب
منطقه ای

ادارات کل
محیط زیست
آذربایجان
شرقی و غربی

برای شوری به صورت
ماهانه و برای بقیه به
صورت فصلی

فصلی

سازمانهای
جهادکشاورزی
و شرکتهای آب
منطقه ای

اداره کل
حفاظت محیط
زیست آذربایجان
غربی
اداره کل
حفاظت محیط
زیست آذربایجان
غربی

ساالنه

ساالنه

اداره کل حفاظت محیط
زیست آذربایجان غربی

اداره کل حفاظت محیط
زیست آذربایجان غربی

سازمانهایجهادکشاورزی
و شرکتهای آب منطقه ای
ساالنه

شرکتهای آب
منطقه ای
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نهاد هدایت کننده پایش

زمان نمونه برداری

نقاط نمونه برداری

جدول  -3برنامه پایش اقتصادی و اجتماعی
مسئول گزارش
دهی

ویژگیهای
اجتماعی-
اقتصادی

زمان
گزارش
دهی

پارامترها

ذخیره داده

ماهانه و هر ماه به
مدت یک هفته و
طی ایام تعطیل

گردشگری

ادارات کل میراث فرهنگی
و گردشگری NGO +ها
و جوامع محلی

میزان بازدید
کنندگان از جاذبه
های طبیعی

اداره کل حفاظت
محیط زیست
آذربایجان غربی

ساالنه

دوساالنه

معاش پایدار

اداره کل محیط
زیست آذربایجان
غربی

استانداریها

ساالنه

اداره کل حفاظت
محیط زیست
آذربایجان غربی

نرخ بیکاری

دفاتر هماهنگی امور
اقتصادی استانداریها

ادارات کل حفاظت محیط
زیست

ادارات کل حفاظت
محیط زیست

اداره کل محیط
زیست آذربایجان
غربی

عمدتا در تاالبهای اقماری
و نقاط ورود به پارک
ملی دریاچه ارومیه (بنادر
و جزایر اصلی) نظیر:
گلمانخانه،محمدیار،
قورچین قاال

در سطح حوضه آبخیز

تعداد شرکت
کنندگان در
کارگاههای ارتقای
آگاهی

در سطح حوضه آبخیز

ساالنه

ساالنه

آگاهی رسانی
عمومی

تعداد وقایع،
مقاالت ،مستندها
درباره دریاچه
ارومیه ،تاالبهای
اقماری و ارزشهای
آنها

بودجه (ساالنه)
کلدولتی-طرح تاالبها
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 .4الزامات اجرایی:

کار گروهی :پایش مس��تلزم یک تالش گروهی است .وقتی عنوان می شود یک سازمان مسئول
اجری پایش است این بدان معناست که این سازمان مسئول برنامه ریزی و دستیابی به نتایج مطلوب
می باشد ولی همکاری نزدیک سایر سازمانهای کلیدی در اجرای موفق برنامه پایش بسیار ضروری
اس��ت .لذا اجرای موفق برنامه پایش مستلزم هماهنگی و همکاری نزدیک بین ادارت کل حفاظت
محیط زیست ،شرکتهای آب منطقه ای ،سازمانهای جهادکشاورزی ،ادارات کل شیالت ،ادارات کل
منابع طبیعی ،ادارات محیط زیست شهرستان ،جوامع محلی و تشکل های غیر دولتی با حمایت قوی
از جانب استانداری و فرمانداری است.
گردآوری داده ها :در امر پایش به منظور اجتناب از تحمیل مسئولیت اضافه بر سازمانی خاص،
تمامی س��ازمانهای ذیربط و ذینفع باید امور مربوط به پایش را که به صورت جاری در دس��تور کار
آنها قرار گرفته است ادامه داده و اطالعات و داده های موجود را در اختیار سایر سازمان های ذینفع
کلی��دی قرار دهند .جهت اجتناب از به هدر رفتن هزینه های جمع آوری داده ،پایگاه داده ها باید
در نهادهای مس��ئول پایش اس��تقرار یافته و مکانیسم هایی برای در دس��ترس قرار دادن اطالعات
زیست محیطی (ترجیحا از طریق اینترنت) پیش بینی گردد .همچنین نسخه ای از داده های به روز
شده این پایگاه ها باید در اختیار دبیرخانه دائمی شورای مدیریت حوضه آبخیز مستقر در اداره کل
حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی قرار گیرد که در بانک اطالعاتی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه
ثبت گردد .هر تاالبی می تواند با مرکزیت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به یک شبکه اطالعات
زیست محیطی وصل باشد تا مسئولین بازنگری برنامه مدیریت تاالب تصمیمات خود را بر اساس
آخرین اطالعات و داده های حاصل از پایش اتخاذ نمایند.
روش شناسی :یک برنامه پایش خوب می تواند داده های مناسبی را تولید نماید .الزم است که
روش های کار با جزئیات کامل (پروتکل ها) مورد بررسی سازمان های مربوطه قرار گرفته و در جهت
استانداردسازی و چاپ آنها اقدام گردد.
بودجه :از آنجا که برنامه های پایش می توانند بس��یار پرهزینه باش��ند ،س��ازمان های اجرایی
مسئولیت تامین بودجه و اعتبارات الزم را دارند (از طریق بودجه های ملی و استانی) .طرح حفاظت
از تاالب ها نیز می تواند هزینه های مربوط به مش��اوره های تخصصی ،آموزش ،تجهیزات و ایجاد
پایگاه داده را از محل اعتبارات طرح تامین نماید.
گزارش دهی :سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی اصلی تاالب ها در کشور و مجری
طرح حفاظت از تاالب ها موظف است ساالنه یک گزارش جامع پایش برای سایت تاالبی مورد نظر
تهیه نماید .این گزارش پایش س��االنه با عنوان «وضعیت محیط زیست حوضه آبخیز دریاچه  ...در
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سال  »...باید به طور گسترده چاپ و نیز از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار گیرد .در ضمن هر
پنج سال یکبار یک گزارش تحلیلی برای جمع بندی و تفسیر نتایج برنامه پایش و ارائه بازخوردهای
الزم به مدیریت تاالب ارائه خواهد شد.
ظرفیت س�ازی :به طور کلی به نظر می رسد تخصص های الزم برای اجراء برنامه پایش (به جز
نیازهای آموزشی در رابطه با استفاده از تجهیزات و فن آوری های جدید) در ایران موجود می باشد.
با توجه به اینکه تعداد متخصصین الزم بسیار کمتر از تعداد مورد نیاز برای اجراء کامل برنامه پایش
است ،الزم است برنامه های آموزشی جامعی برای اجرای برنامه پایش برنامه ریزی شوند .همچنین،
ظرفیت تفسیر داده ها و تلفیق آنها در قالب یک گزارش تحلیلی جامع توسط سازمانهای مسئول،
نیاز به ظرفیت سازی دارد .در ضمن ،ظرفیت های الزم در بین جوامع محلی برای همکاری در برنامه
پایش باید از سوی طرح ایجاد گردد.
کاهش ریسک های مرتبط با اجرای برنامه پایش

ریسک هایی که با انجام برنامه پایش مرتبط هستند به دو دسته تقسیم می شوند :ریسک هایی
که مانع انجام برنامه پایش می شوند و ریسک هایی که از طریق انجام پایش بر محیط زیست وارد
می شوند .این ریسک ها همراه با راههای کاهش آنها در جدول زیر آمده اند:
رويکردهاي پايش

ريسک ها

ريسک هايي که مانع پايش هستند
آمادگ��ي براي روندهاي عمومي تغييرات اقليمي در س��طوح محلي،
منطق��ه اي ،ملي و جهاني از طريق به اش��تراک گذاش��تن تجارب و
تبادل اطالعات

1

تغييرات ناگهاني اقليم (فصول سرد و گرم شديد)

2

آمادگي از طريق تهيه پروپوزال هايي پيش از درخواست از مسئولين
کمب��ود بودج��ه (کمبود تجهي��زات ،پرس��نل /تخصص
استاني و ملي براي بودجه ( به عنوان مثال ارزيابي نيازهاي تجهيزات و
ناکافي)
پرسنل جديد و وارد کردن آنها در پروپوزال هاي بودجه)

3

کمب��ود رويکردهاي مش��ارکتي (کمبود هم��کاري بين آموزش هاي الزم براي استفاده از رويکرد مشارکتي در تصميم گيري
ذينفع��ان مختلف ،کمب��ود اطالع��ات از ادارات ،کمبود براي بازکردن فرصتهاي جديد براي همکاري و تشريک مساعي بين
اطالعات از جوامع محلي)
نهادها و ذينفعان مختلف (برگزاري نشست هاي چند ذينفعي)
اس��ناد و مدارک تا جايي که ممکن است بايد گردآوري شوند و بين
ادارات به س��هولت در اختيار قرار گيرند تا تلفيق داده هاي جديد در
روند کار تسهيل شود.

4

ميزان باالي تغييرات اداري

5

جوامع محلي که در فصول معيني در دسترس نيستند

باي��د بيش از فقط تعداد محدودي آموزش ببينند (ش��امل داوطلبان
NGOها و تشکلهاي مردم نهاد)

6

داده هاي غير قابل اطمينان (عدم کنترل کيفيت)

يافتن مش��اور متخصص در س��طح ملي و بين الملل��ي براي کنترل
کيفيت (بازبيني روندهاي موجود)
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7

تاخير در انجام پايش( يا در تهيه گزارش هاي پايش)

استقرار يک تيم پايش در اداره محيط زيست و انجام آموزشهاي الزم
(اختصاص مسئوليتها) و حصول اطمينان از اينکه گزارش پايش جامع
هر ساله آماده مي شود .آغاز سال .1388

ريسک هايي که به دلیل انجام پايش بر محيط وارد مي شود

1

نبايد به کلوني هاي زادآوري نزديک شد ،ولي بايد از فاصله دور پايش
نمود .بايد از ايجاد سر و صدا جلوگيري کرد .از پوشيدن لباسهايي با
فعاليتهاي پايش منجر به ايجاد اختالل در حيات وحش
رنگهاي روشن يا استفاده از تجهيزات با رنگهاي روشن اجتناب شود .از
حس��اس مي ش��وند ( به عنوان مثال کلوني هاي جوجه
حرکتهاي ناگهاني به سمت حيات وحش اجتناب شود .تعداد نمونه ها
آوري پرندگان زمستاني يا زيستگاهها)
يا نقاط نمونه گيري محدود شود .عبور از زيستگاهها حساس محدود
ولي از اطراف آنها تا جايي که مقدور است عبور شود.

2

رعايت نظافت در حين لمس حيات وحش(به عنوان مثال استفاده از
دستکش ،سيني هاي تميز) و هنگام ورود به نواحي حساس.

معرفي تصادفي گونه هاي خارجي يا بيماري

63

ضمیمه : 3
س�اخـتار و شـرح وظایـف ستاد ملی
و ش�ورایمنطق�هایمدیری�تپای�دار
حوضهآبخیزدریاچهارومیه
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ساختار و شرح وظایف ستاد اجرایی مدیریت پایدار دریاچه ارومیه
به منظور مدیریت بهینه و هماهنگ منابع پایه و فعالیتهای انسانی در سطح حوضه آبریز دریاچه
ارومیه و در راستای مدیریت زیستبومی این حوضه ،ستاد اجرایی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه
ارومیه به شرح ذیل تشکیل میگردد .این ستاد ساالنه دوبار جلسه تشکیل خواهد داد و درصورت نیاز
و در شرایط خاص نسبت به برگزاری جلسات فوقالعاده نیز اقدام خواهد نمود.
اعضاء ستاد اجرایی
ریاست ستاد:

• معاون اول رئیس جمهور
دبیر ستاد:

ط زیست
• معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محی 

اعضاء:

• معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
• وزیر نیرو
• وزیر جهاد کشاورزی
• وزیر کشور
• وزیر مسکن و شهرسازی
• استاندار آذربایجان شرقی
• استاندار آذربایجان غربی
• استاندار کردستان
حسب نیاز در جلسات از عضو مدعو نیز بدون حق رای برای شرکت در جلسات ستاد دعوت بعمل
خواهد آمد.
ساختار ستاد اجرایی

ستاد اجرایی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سطح ملی مسئولیتهای برنامهریزی و
نظارت کالن مباحث مرتبط با حوضه آبریز را در دست خواهد داشت .برای هدایت و پیگیری مستمر
امور در سطح حوضه یک شورای منطقهای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه تشکیل خواهد شد.
همچنین برای انجام فعالیتهای کارشناس��ی و فنی مرتبط نیز سه کارگروه حوضهای در زمینههای
«مدیریت پایدار منابع آب و کش��اورزی»« ،تنوع زیس��تی» و « مشارکت مردمی و آگاهی رسانی»
فعالیت خواهند نمود .1
 -1این گروههای کاری درحال حاضر با تسهیلگری طرح حفاظت از تاالبهای ایران به صورت حوضهای تشکیل گردیدهاند و جلسات دورهای آنها به صورت حوضهای
برگزار میشود.
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ستاد اجرایی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه
رئیس:
معاون اول رئیس جمهور

دبیر:
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیر نیرو
وزیر جهاد کشاورزی
وزیر کشور
وزیر مسکن و شهرسازی
استاندار آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان غربی
استاندار کردستان

شورای منطقهای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه
ارومیه

کارگروههای تخصصی

مشارکت مردمی و آگاهی رسانی

تنوع زیستی

مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی

شرح وظایف ستاد اجرایی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه:

• تنظیم و تصویب چشمانداز بلندمدت و راهبردهای کالن مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه
در راستای توسعه پایدار و حفظ توان زیستبوم دریاچه ارومیه
• تنظیم س��ازوکارها و سیاس��تهای کالن مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در راستای
مدیریت زیستبومی ماده  67قانون برنامه چهارم توسعه کشور
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• تنظیم و تصویب اهداف و شاخصهای توسعه پایدار حوضه با تاکید ویژه بر مدیریت پایدار منابع
آب ،کشاورزی و کاربری اراضی ،تنوع زیستی و مسائل اقتصادی اجتماعی و مشارکت مردمی
• بررسی اقدامات و فعالیتهای ویژه در زمان بروز پدیدههای زیستمحیطی خاص و بحرانی بویژه
در دوره های وقوع خشکسالی
• نظارت بر عملکرد ش��ورای منطقهای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی پیشنهادات
واصله مرتبط و تصمیمگیریهای مدیریتی مربوطه
• تنظیم و تخصیص بودجههای خاص برای انجام فعالیتهای فرابخش��ی مرتبط با مدیریت پایدار
حوضه آبریز دریاچه ارومیه
• تعیین و تصویب ظرفیتهای توسعه بخشهای مختلف با درنظر گرفتن ظرفیتهای زیستمحیطی
و پایداری دریاچه ارومیه
شورای منطقهای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه

این ش��ورا بعنوان بازوی اجرایی س��تاد اجرایی عمل خواهد نمود .تش��کیل این ش��ورا به صورت
حوضهای میباش��د و بطور مشترک بین اس��تانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان
تشکیل میگردد جلسات شورا به صورت فصلی (چهار بار درسال) تشکیل میگردد و درصورت نیاز
و در شرایط خاص امکان افزایش تعداد جلسات نیز وجود خواهد داشت .میزبانی و ریاست جلسات
شورا به صورت دورهای در استانهای واقع در حوضه ،به تشخیص شورا خواهد بود.
اعضای شورا:
• استانداران آذربایجان غربی ،شرقی و کردستان بعنوان رئیس دوره ای شورا (دور اول آذربایجان غربی)
• اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی بعنوان دبیرخانه دائمی شورا
• مدیران کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی و کردستان
• معاونان برنامهریزی استانداریهای آذربایجان غربی ،شرقی و کردستان
• معاونان عمرانی استانداریهای آذربایجان غربی ،شرقی و کردستان
• مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای آذربایجان غربی ،شرقی و کردستان
• روسای سازمانهای جهاد کشاورزی آذربایجان غربی وشرقی و کردستان
• مدیران کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی و شرقی
• روسای سازمانهای صنایع و معادن استانهای آذربایجان غربی و شرقی
• مدیران کل منابع طبیعی آذربایجان غربی و شرقی و کردستان
• مدیران کل شیالت آذربایجان غربی و شرقی
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شرح وظایف شورای منطقهای:

• بررسی ظرفیتها و اولویتهای توسعه حوضه و تدوین پیشنویس چشمانداز و رویکرد کالن مدیریت
حوضه آبریز و ارائه پیشنهاد به ستاد اجرایی
• هدایت و راهبری طرحهای جامع توس��عه حوضه در چارچوب ظرفیتهای زیس��تمحیطی ،در
راستای سیاستها و و سازوکارهای کالن مدیریتی حوضه ابالغی از ستاد اجرایی
• سازگارس��ازی ،هماهنگی و رفع هرگونه تداخل یا تضاد طرحهای توس��عه بخش��ی با یکدیگر و
متناسب نمودن آنها با ظرفیتهای توسعه حوضه
• تعیین سهم هر استان در تامین منابع آب برای دریاچه و همچنین بهرهبرداری از منابع موجود
• هماهنگ��ی و ارتب��اط موثر با ذینفعان مختلف بویژه جوامع محلی در راس��تای تحقق اهداف و
برنامههای مدیریت پایدار حوضه
• اطالع رسانی و آگاهی رسانی کامل و بموقع به کلیه دستاندرکاران و مردم به منظور اطمینان از
شفافیت الزم و تامین زمینه مناسب جهت جلب مشارکت مردمی در عملیاتی شدن برنامهها
• ایجاد و پش��تیبانی از  3گ��روه کاری تخصصی حوضهای به منظور انجام فعالیتهای تخصصی و
کارشناس��ی مرتبط با مدیریت زیستبومی حوضه دریاچه ارومیه و فراهم کردن حمایتهای فنی و
مدیریتی الزم
• تدوین گزارشهای عملکرد و برنامههای ساالنه و ارسال به ستاد اجرایی جهت تصویب برای اجرا
• نظارت بر حس��ن انجام مصوبات و برنامهها توس��ط بخشهای مختلف در سطح حوضه از طریق
ابزارهای پایش تدوین شده و ساختارهای نظارتی
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شرح وظایف ستاد اجرایی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه:
• تنظیم و تصویب چش��مانداز بلندمدت و راهبرده��ای کالن مدیریت حوضه آبریز دریاچه
ارومیه در راستای توسعه پایدار و حفظ توان زیستبوم دریاچه ارومیه
• تنظیم سازوکارها و سیاستهای کالن مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در راستای
مدیریت زیستبومی بر اساس ماده  67قانون برنامه چهارم توسعه کشور
• تنظیم و تصویب اهداف و شاخصهای توسعه پایدار حوضه با تاکید ویژه بر مدیریت پایدار
منابع آب ،کشاورزی و کاربری اراضی ،تنوع زیستی و مسائل اقتصادی  -اجتماعی و مشارکت
مردمی
• بررسی اقدامات و فعالیتهای ویژه در زمان بروز پدیدههای زیستمحیطی خاص و بحرانی
بویژه در دورههای وقوع خشکسالی
• نظارت بر عملکرد شورای منطقهای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی پیشنهادات
واصله مرتبط و تصمیمگیریهای مدیریتی مربوطه
• تنظیم و تخصیص بودجههای خاص برای انجام فعالیتهای فرابخش��ی مرتبط با مدیریت
پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه
• تعیی��ن و تصویب ظرفیتهای توس��عه بخش��های مختل��ف با درنظر گرفت��ن ظرفیتهای
زیستمحیطی و پایداری دریاچه ارومیه

شرح وظایف شورای منطقهای مديريت درياچه اروميه:
• بررسی ظرفیتها و اولویتهای توسعه حوضه و تدوین پیشنویس چشمانداز و رویکرد کالن
مدیریت حوضه آبریز و ارائه پیشنهاد به ستاد اجرایی
• هدایت و راهبری طرحهای جامع توسعه حوضه در چارچوب ظرفیتهای زیستمحیطی ،در
راستای سیاستها و سازوکارهای کالن مدیریتی حوضه ،ابالغی از ستاد اجرایی
• سازگار سازی ،هماهنگی و رفع هرگونه تداخل یا تضاد طرحهای توسعه بخشی با یکدیگر
و متناسب نمودن آنها با ظرفیتهای توسعه حوضه
• تعیین س��هم هر استان در تامین منابع آب برای دریاچه و همچنین بهرهبرداری از منابع
موجود
• هماهنگی و ارتباط موثر با ذینفعان مختلف بویژه جوامع محلی در راستای تحقق اهداف و
برنامههای مدیریت پایدار حوضه
• اطالع رس��انی و آگاهی رس��انی کامل و بموقع به کلیه دستاندرکاران و مردم به منظور
اطمینان از شفافیت الزم و تامین زمینه مناسب جهت جلب مشارکت مردمی در عملیاتی
شدن برنامهها
• ایجاد و پشتیبانی از  3گروه کاری تخصصی حوضهای به منظور انجام فعالیتهای تخصصی
و کارشناسی مرتبط با مدیریت زیستبومی حوضه دریاچه ارومیه و فراهم اوردن حمایتهای
فنی و مدیریتی الزم
• تدوین گزارش��های عملکرد و برنامههای س��االنه و ارسال به ستاد اجرایی جهت تصویب
برای اجرا
• نظارت بر حس��ن انجام مصوبات و برنامهها توس��ط بخشهای مختلف در سطح حوضه از
طریق ابزارهای پایش تدوین شده و ساختارهای نظارتی
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ستاد اجرایی
مديريت پايدار درياچه اروميه

ساختار س�ازماني ستاد اجرایی
و ش�ورای منطق�هاي مديري�ت
حوض�ه آبخی�ز درياچ�ه اروميه

رئيس
معاون اول رئيس جمهور

دبير
رئيس سازمان حفاظت
محيط زيست

معاون��تبرنامهريزيونظارت
راهبردي رئيس جمهور

وزیر مسکن و شهرسازی

وزير نيرو

استاندار آذربايجان غربي

وزيرجهادكشاورزي

استاندار آذربايجان شرقي

وزير كشور

استانداركردستان

شوراي منطقهاي مديريت
درياچه اروميه

رئيس شورا
استانداران آذربايجان غربی،
شرقی و کردستان

ادارات کل محيط زيست آذربايجان غربي،
شرقی و کردستان
دبيرخانه دائمي شورا (سطح حوضهاي)
اداره کل حفاظت محیط زیست آذ .غربی

معاونان برنامهريزي استانداريهای
آذربايج��ان غرب��ي و ش��رقي و
كردستان

مدي��ران عامل ش��ركتهای آب
منطق��هاي آذربايج��ان غربي و
شرقي و كردستان

معاونان عمراني استانداريهای
آذربايجان غربي و ش��رقي و
كردستان

روسای سازمانهای جهاد كشاورزي
آذربايج��ان غرب��ي و ش��رقي و
کردستان

كارگروه مشاركت مردمي و
آگاهي رساني

مدی��ران کل مي��راث
فرهنگي و گردشگری
آذربايجان غربي و شرقي
روسای سازمانهای صنايع و معادن
آذربايجان غربي و شرقي

كارگروه تنوع زيستي

مديرانكل منابع طبيعيو آبخیز داری
آذربايجان غربي و شرقي و کردستان
مديران كل شيالت
آذربايجان غربي و شرقي

كارگروه مديريت پايدار
منابع آب و کشاورزی
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تقدیروتشکر
برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در طی پنج سال فعالیت مستمر طرح حفاظت از تاالبهای
ایران و در طی یک همکاری بسیار نزدیک و مشترک با کلیه ارگانهای ذینفع این حوضه آبخیز تدوین شده
است .از آنجایی که تدوین چنین برنامه جامعی مستلزم حرکت بر مبنای رویکرد اکوسیستمی و همکاری
کلیه ذینفعان می باشد ،بدون شک پشتیبانی فنی نمایندگان این ارگانها موثرترین عامل در غنا و کارآمدی
این برنامه محس��وب می ش��ود .لذا این طرح وظیفه خود می داند مراتب قدردانی خود را از کلیه مدیران و
کارشناس��انی که در طول این مس��یر تا مرحله امضای تفاهم نامه اجرایی همراه و پش��تیبان تدوین برنامه
مدیریتی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بوده اند اعالم نماید.
فهرست اسامی این ارگانها و افراد در ذیل آمده است:

استان آذربایجان شرقی
اداره کل حفاظت محیط زیست:
آقای مهندس رئیسی ،آقای مهندس میرزایی ،آقای دکتر حسینی قمی ،آقای مهندس مسعود ،آقای مهندس
رسولی ،آقای مهندس شکری ،خانم مهندس ایمانی ،آقای مهندس حاجی زاده ،آقای مهندس صفرزاده ،آقای
مهندس صابر علیلو ،آقای مهندس غنی پور ،آقای دکتر قهاری ،آقای مهندس نوری ،آقای مهندس رحیم
اوغلی ،آقای مهندس عباسپور ،آقای مهندس فردوسی ،آقای مهندس پیغامی ،آقای مهندس دالل علیپور،
خانم مهندس علمی
شرکت آب منطقه ای:
آقای مهندس هاشمی ،آقای مهندس میدانی ،آقای مهندس آیرملو ،آقای مهندس حسینلر ،آقای مهندس
ترابی ،آقای مهندس ابوعلی ،آقای مهندس روستا ،آقای مهندس شجاعی فر
سازمان جهادکشاورزی:
آقای دکتر محمدیان ،آقای مهندس شفاعت ،خانم مهندس کریمی ،آقای مهندس شهاوند ،آقای مهندس
موسوی ،آقای مهندس نیکجو ،آقای مهندس شبستری خیابانی ،آقای مهندس آخوندی (اداره کل شیالت)،
آقای مهندس صمدزاده (اداره کل ش��یالت) ،آقای مهندس رزقجوکهن (اداره کل ش��یالت) ،آقای مهندس
صادق��ی (اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری) ،آقای مهن��دس نیک پی��ران (اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری) ،آقای مهندس ناصری (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری) ،آقای دکتر مرادی کریمی (اداره
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کل دامپزشکی) ،آقای مهندس پاشاپور (اداره کل امور عشایر) ،آقای مهندس عمید (اداره کل امور عشایر)،
آقای مهندس فرحناک (مرکز تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی) ،آقای مهندس محمدزاده قانع (مرکز
تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی) ،آقای مهندس محمدفام (اداره کل تعاون روس��تایی) ،آقای مهندس
شجاع الریجانی (اداره کل تعاون روستایی)
استانداری:
آقای دکتر بیگی ،آقای مهندس معمارزاده ،آقای مهندس اش��رف نیا ،آقای دکتر مس��جدی ،آقای مهندس
ساعی ،آقای مهندس بهمن ،آقای مهندس دلدادی ،آقای مهندس جهانگیر ،خانم مهندس حمیدزاده ،آقای
مهندس باقری ،خانم مهندس عظیمی
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:
آقای مهندس محمدی ،آقای مهندس کرمی ،آقای مهندس برومند
دانشگاه تبریز:
آقای دکتر نصراله زاده،آقای دکتر صدرالدینی،آقای دکتر ضرغام
اداره کل صنایع و معادن:
آقای مهندس بانان،آقای مهندس صفی اقدم
اداره کل راه و ترابری:
آقای مهندس فرومندی ،آقای مهندس رستمی مهر ،آقای مهندس سلطانی ،آقای مهندس علیزاده
اداره کل هواشناسی:
آقای مهندس سیدان ،آقای مهندس وزیری ،آقای مهندس اصالحی
آقای مهندس اعالیی ،آقای مهندس عابدین زاده،
سازمان های غیردولتی:
آقای مهندس قنبری (خانه کش��اورز آذربایجان شرقی) ،آقای مهندس حسن زاده (تشکل همیاران زیست
سبز) ،آقای مهندس عادل نیا (تشکل یاشیل میشو شبستر) ،خانم مهندس اسالمی (تشکل زیست محیطی
سبزاندیشان) ،خانم مهندس صفری (تشکل زیست محیطی یاشیل یول) ،آقای مهندس علمی (تشکل زیست
محیطی صلح سبز آذربایجان) ،آقای مهندس داداشی (تشکل زیست محیطی جمعیت سبز سهند) ،خانم
مهندس مولوی (تشکل زیست محیطی همای سبز مراغه)
شورای شهر تبریز:
آقای مهندس خاماچی
شورای عالی استان:
آقای دکتر منافی
دانشگاه آزاد تبریز:
آقای دکتر جوانپور ،آقای دکتر ملکی
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استانآذربايجانغربي
اداره کل حفاظت محیط زیست:
آقای مهندس عباس نژاد ،آقای مهندس جباری ،آقای مهندس رعناقد ،آقای مهندس کالنتری ،آقای مهندس
سلمان زاده ،آقای مهندس دهقانی ،آقای مهندس صفری ،آقای مهندس خلیلی ،آقای مهندس سخنور ،آقای
مهن��دس قدرتی ،آقای مهندس عطایی ،خانم مهندس عبدال��ه زاده ،آقای مهندس نصیری ،آقای مهندس
یوسفی ،آقای مهندس شهند
شرکت آب منطقه ای:
آقای مهن��دس کریمی ،آقای مهندس ترابی ،آقای مهندس رضای��ی ،آقای مهندس رجبی ،آقای مهندس
بیرشک نظری ،آقای مهندس آقاپوری ،آقای مهندس بشیری پور ،آقای مهندس آخوندزاده
سازمان جهادکشاورزی:
آق��ای مهندس عبدال��ه زاده ،آقای مهندس حافظی ،آقای مهندس محمدزاده ،آقای مهندس ورمزیار ،آقای
مهندس آیت الهی (اداره کل ش��یالت) ،آقای مهندس قریشی (اداره کل شیالت) ،آقای مهندس شیرولیلو
(اداره کل شیالت) ،آقای مهندس امیری (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری) ،آقای مهندس سیدموسوی
(اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری)
استانداری:
آقای دکتر جالل زاده ،آقای دکتر قربانی ،آقای مهندس داریانی ،آقای مهندس ایرانپناه ،آقای مهندس عباس
نژاد ،آقای مهندس عصمتلو ،آقای مهندس ارجمندزاده ،آقای مهندس بابایی
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:
آقای مهندس اشتری ،آقای مهندس فری ،آقای مهندس حجتی
دانشگاه ارومیه:
آقایدکترصدقی،آقایدکترآق،آقایدکترحسامی(پژوهشکدهآرتمیاوجانورانآبزی)،آقایدکترملکزاده(پژوهشکده
آرتمیا و جانوران آبزی)
اداره کل صنایع و معادن:
آقای دکتر حاج زمانی ،آقای مهندس شاهی
اداره کل هواشناسی:
آقای مهندس مطلبی ،آقای مهندس سیمایی
مرکز تحقیقات آرتمیای کشور:
آقای دکتر اسدپور ،آقای مهندس احمدی ،آقای مهندس پیکربندی
سازمان های غیر دولتی:
آقای سیروس انتخابی (تعاونی دوستداران محیط زیست سولدوز نقده) ،آقای هاشم خاتم پور (تعاونی حفظ
محیط زیست مهاباد)
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استانکردستان
اداره کل حفاظت محیط زیست:
آقای مهندس مرادی ،آقای مهندس عامری فر
شرکت آب منطقه ای:
آقای مهندس مش��یرپناهی ،آقای مهندس خالق پناه ،آقای مهندس مرادیان ،آقای مهندس گل محمدی،
خانم مهندس مفاخری
سازمان جهادکشاورزی:
آقای مهندس حسن نژاد ،آقای مهندس سعیدی ،آقای مهندس ذوالفقاری ،آقای مهندس رشیدی
استانداری:
آقای دکتر نجار ،آقای مهندس ازهاری ،آقای مهندس مرادیانی ،آقای مهندس قادری

سطحملي
وزارت نیرو:
آقای مهندس دائمی ،آقای مهندس توکلی ،آقای مهندس جمشید نژاد ،خانم دکتر ترابی
سازمان حفاظت محیط زیست:
آقای مهندس عبدوس ،آقای دکتر منتظمی ،آقای مهندس محمدی ،آقای مهندس باقرزاده کریمی ،آقای
مهندس عامری ،آقای مهندس امینی ،آقای مهندس نصیری ،خانم مهندس امینی ،خانم مهندس اش��رفی
زاده ،خانم مهندس رجب خواه ،آقای مهندس عالیخانی ،خانم مهندس کمالی اصل
کمیته راهبری طرح حفاظت از تاالبهای ایران
وزارت نیرو:
آقای دکتر زرگر ،آقای مهندس عطارزاده
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري:
آقای مهندس رمضانی ،آقای دکتر حسین پور
وزارت امور خارجه:
آقای مهندس رجبی ،آقای مهندس گلریز
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:
آقای مهندس کوشا ،آقای مهندس فیاضی
وزارت کشور:
آقای مهندس هاشمی ،آقای مهندس ارشادمنش
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وزارت جهادکشاورزی:
آقای دكتر میرکی ،آقای مهندس بهرامي ،آقای دکتر امینی رنجبر
وزارت صنایع:
آقای دکتر محمدنژاد
وزارت آموزش و پرورش:
آقای دكتر غفاري
کمیته فنی طرح حفاظت از تاالبهای ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
خانم مهندس گيالني ،آقای مهندس هاديان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:
آقای مهندس پورحسيني ،خانم مهندس حبيبي ،آقای مهندس نیازمند
وزارت نیرو:
آقای مهندس حسن نژاد ،خانم دکتر ثابت رفتار
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:
آقای مهندس شقاقي ،آقای دکتر دست آموز
وزارت آموزش و پرورش:
خانم مهندس کردي
وزارت صنایع و معادن:
خانم مهندس حوائجي
وزارت کشور:
آقای مهندس نظرپور
تیم طرح حفاظت از تاالبهای ایران
مجریان ملی طرح:
آقای دکتر محمدباقر صدوق ،آقای دکتر دالور نجفی  ،آقای مهندس انوشیروان نجفی
دفتر مرکزی:
آقای دکتر نظری دوست ،آقای مهندس خسروی ،آقای دکتر کبیری ،آقای مهندس عقیلی ،آقای مهندس
آیت الهی ،آقای مهندس س��لیمانی روزبهانی ،آقای مهندس معصومی ،خانم مهندس جمش��یدیان ،خانم
مهندس کوچکی ،خانم مهندس اثنی عشری ،آقای مهندس صفری اسکویی
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دفتر هماهنگی طرح در آذربایجان شرقی:
آقای مهندس نجفی ،آقای مهندس آذرهوا
دفتر هماهنگی طرح در آذربایجان غربی:
آقای دکتر قریشی ،آقای مهندس هناره ،آقای مهندس بنابی ،آقای مهندس احمدی
مشاوران ملی:
آقای مهندس لطفی ،آقای دکتر هاشمی ،آقای مهندس فراهانی راد ،آقای دکتر تائب ،خانم مهندس موسوی،
خانم مهندس پورلک ،آقای دکتر شیعتی ،آقای مهندس کماالن ،خانم مهندس کنعانیان
مشاوران بین المللی:
آقای دکتر مایکل موزر ،آقای پرفسور الکو ون بک ،آقای مایک آونستد ،آقای دکتر اندرو براون ،آقای دکتر
ویلهلم گیسن ،آقای لوئیس کاستا
دفتر نمایندگی برنامه عمران ملل متحد در تهران:
آقای کنوت اس��تبی ،خانم کونسوئال ویدال ،خانم الزیرا ساگین بائوا ،آقای مهندس فردوسی ،آقای مهندس
کامیاب ،خانم کارینه درور ،خانم مهندس شجیعی ،خانم مهندس درخشی

