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زيستی غنی که مردم و جوامع محلی از ظرفيتهای حوضه آبريز 
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برنامه حاضر توسط سازمان حفاظت محیط زیست در قالب طرح بین المللي حفاظت از تاالب هاي 
ایران با همکاري نهادهای ذیربط در استان هاي آذربایجان شرقي و غربي و كردستان و با استفاده از 
تجربیات موفق بین المللي  و در راستای تحقق ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی 

و فرهنگی كشور تدوین گردیده است. 
ــي دریاچه، هدف از تدوین این برنامه ایجاد  ــرایط اكولوژیك خاص و بحران باتوجه به اهمیت و ش
ــطح حوضه آبریز،  ــتاني ذیربط در س یك چارچوب واحد برای برنامه ریزی و اقدام نهاد هاي ملي و اس
با درنظر گرفتن مبانی مدیریت زیست بومی می باشد. این برنامه از دو قسمت تشکیل شده است: در 
ــد استان های واقع در حوضه و مهمترین نهادهاي  وهله اول راهبردهای كلی مورد توافق مراجع ارش
ــازمانهای غیردولتی تدوین و در مرحله دوم  ملي ذیربط با درنظر گرفتن نیازهای جوامع محلی و س
هدفگذاریهای راهبردی و فهرست برنامه های عمل مورد نیاز برای تحقق اهداف و راهبردها با تعیین 
ــه راه« براي تهیه برنامه جامع مدیریتي دریاچه ارومیه به  ــئولیت اجرایی تشریح گردیده. »نقش مس

پیوست این گزارش ارائه شده است.
ــت بومی بویژه در مورد دریاچه ارومیه، به  ــی و حوضه ای مدیریت زیس باتوجه به ماهیت فرابخش
منظور تهیه این برنامه مدیریتی سه كارگاه بین بخشی در طول سال 1386 در استانهای آذربایجان 
ــن كارگاه ها بیش از 50 نماینده از  ــت. در هریك از ای ــرقی برگزار گردیده اس غربی و آذربایجان ش
ــركت نمودند. در  ــای غیر دولتی و جوامع محلي در مباحث گروهي ش ــتاني، انجمن ه نهادهاي اس
تبادل نظرهای گروهي انجام شده در كارگاه اول، ویژگي ها، ارزش ها و تهدیدات پیش روي دریاچه و 
ــاي اقماري آن مورد بحث قرار گرفت. در كارگاه دوم تمركز عمده مباحثات بر روی اقدامات  تاالب ه
مورد نیاز بود و در پی هریك از این كارگاه ها مجموعه گزارشها و ویرایش جدیدی از برنامه مدیریت 
تدوین و به كلیه دست اندركاران ملی و استانی ارسال گردید. پس از تدوین ویرایش سوم، این برنامه 
ــیهای مختلف و كسب نظرات شورای مذكور و  ــورایعالی آب نیز ارائه گردید و  با بحث و بررس به ش
برگزاری جلسات كارشناسی كمیته 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. 
یکي از مهمترین دستاوردهاي این كارگاه ها و جلسات شورایعالی آب اتفاق نظر شركت كنندگان 
بر این نکته بود كه برای مدیریت موفق دریاچه ارومیه، همه نهادهای ذیربط در هر سه استان درگیر 
همراه با ارگان هاي ملي و ذینفعان مختلف باید یك رویکرد مشترک اتخاذ كنند. مشخصات و عناصر 
ــد. همچنین یك چشم انداز 25  ــترک طي بحث هاي گروهی كارگاه تعریف ش اصلی این رویکرد مش

پيشگفتار



ــاله برای دریاچه ارومیه تدوین شد كه از اجزاء آن مي توان به تامین آب كافي براي پایداري تنوع  س
زیستي و حفظ چشم انداز و میراث فرهنگي دریاچه و تاالبهای اقماری آن كه در عین حال به شکلي 
پایدار مورد استفاده كلیه مردم قرار خواهد گرفت، اشاره نمود. نسخه كنونی این برنامه حاصل چند 
ــه مرحله نظرخواهی كتبی ویرایشهای قبلی برنامه می باشد و در آن  ــورتی و همچنین س كارگاه مش
چشم انداز، هدف كلی و اهداف راهبردی، رئوس فعالیتهای اجرایی اولویت دار كه برای رسیدن به این 

چشم انداز الزم است به همراه نقش دستگاه های اجرایی ذیربط مشخص شده است.
ــت اندركاران شامل اعضای كمیته راهبری  ــاركت كلیه دس برنامه حاضر حاصل كار گروهی و مش
طرح حفاظت از تاالبهای ایران، كمیته های هماهنگی استانی، شورایعالی آب و كمیسیون تخصصی 
مربوطه و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مختلف در سطوح ستادی و در سطح استانهای آذربایجان 
ــرقی و كردستان و بویژه سازمانهای غیردولتی و جوامع محلی بوده است كه در  غربی، آذربایجان ش
ــازمان حفاظت محیط زیست، وزرای نیرو ،  ــط ریاست س تاریخ 1387/07/28در اجالس باری توس
ــاورزی و استانداران استان های آذربایجان غربی، شرقی و كردستان تصویب و امضاء شده  جهاد كش

است. 
ــی و مدیریتی در سطوح عالی مدیریتی كشور، با  ــتای جلب حمایت الزم سیاس در نهایت در راس
ــماره 44070/17182 مورخ 1389/1/29  ــورت گرفته،  هیات دولت طی مصوبه ش رایزنی های ص
برنامه حاضر را بعنوان محور فعالیت های برنامه ریزی و مدیریتی در سطح این حوضه آبخیز معرفی 
ــتاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با تفویض اختیارات رئیس  نمود كه متعاقب آن س

جمهور و هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل گردید.
ــتی دریاچه، برنامه پایش و  ــه زون بندی نقاط حساس تنوع زیس ــخه كنونی جدول و نقش در نس
ــرح وظایف كمیته ملی مدیریت پایدار دریاچه ارومیه نیز بعنوان ضمائم جدید به این  ــاختار و ش س
ــت كه این برنامه و ضمائم مربوطه در قالب یك فرآیند بازنگری و  ــده اند. بدیهی اس برنامه اضافه ش
ــنهادات ذینفعان قابل بازنگری و  ــرفت فعالیت ها و نظرات و پیش ــب با پیش تکمیل دوره ای متناس
تکمیل خواهد بود. عملیاتی شدن این برنامه كه حاصل همگرایی فرابخشی كلیه بخشهای دولتی و 
غیردولتی مرتبط با دریاچه ارومیه می باشد، بی شك مستلزم وجود حمایتهای مقامات عالی استان، 

مراجع ستادی كلیدی ذیربط و همچنین جوامع محلی ساكن حوضه خواهد بود. 

مديرملي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران
1389                                                                                                   
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شرح فعاليت

دریاچه ارومیه؛ دریاچه چی چست نام و اسامي جایگزین

36.45-38.20 عرض شمالي  44.50-46.10 طول شرقي موقعیت

5000 كیلومتر مربع مساحت تاالب

51.876 كیلومتر مربع مساحت حوضه آبریز

1276 متر باالتر از سطح دریا ارتفاع

ــتان  ــت اس ــتان آذربایجان غربی بر عهده اداره كل حفاظت محیط زیس مدیریت دریاچه و تاالبهای اقماری واقع در اس
آذربایجان غربي  است.

تاالب هاي اقماري موجود در آذربایجان شرقي تحت مدیریت اداره كل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقي 
قرار دارد.

موقعیت مدیریتي

دریاچه یك پارک ملي است، از سال 1346  منطقه حفاظت شده اعالم شده است موقعیت حفاظتي

سایت رامسر، ذخیره گاه زیست كره یونسکو موقعیت بین المللي

دولتي مالکیت اراضي

تاالب/ پهنه آبي، چراگاه، زمین كشاورزي كاربري اراضي

جریان هاي سطحي ناشي از حوضه آبریز، آب هاي زیرزمیني منابع اصلي آب

دریاچه الكوسترین و اغلب تاالبهای اقماری پالوسترین نوع تاالب رامسر

دریاچه: غلظت باالی نمك موجود در آب دریاچه باعث بوجود آمدن چرخه هاي غذایي متنوعي از جمله جلبك هاي سبز و 
سبز-آبي، انبوه آرتمیا و انبوه جمعیت فالمینگو و پلیکان سفید، مرغابي و پرندگان كنارآبچرشده است. جزایر موجود در دریاچه 

زیستگاه  زادآوری فالمینگوها، پلیکان های سفید و پستانداران در معرض خطر انقراض مانند گوزن زرد و قوچ ارمني هستند.
تاالب هاي اقماري:این تاالب هاي آب شیرین یا لب شور گونه هاي گیاهی زیر را در خود جا داده اند

Phragmites. Tamarix. Juncus. Halocnemum. Suaeda. Salsola. Frankenia :
 Pelecanus crispus. Phalacrocorax pygmaeus. :ــامل ــراض ش گونه هاي مختلف پرندگان در معرض خطر انق
 Anser erythropus. Branta ruficollis. Oxyura leucocephala. Marmaronetta angustirostris.
Aytha nyroca. Vanellus gregarius. Otis tarda. Falco naumanni. Falco vespertinus

مهمترین ارزش هاي اكولوژیك

برداشت نمك، برداشت آرتمیا، علوفه براي چراي دام، صید ماهي)تنها در برخي از تاالب هاي اقماري(،  شکار پرندگان 
آبزي ،آب، ني، علوفه، گیاهان دارویي

تولیدات تاالب

دریاچه: حمایت از تنوع زیستي، منظره و چشم انداز، تعدیل آب و هوا، جذب رسوبات و آلودگیها 
تاالب هاي اقماري: حمایت از تنوع زیستي، منظره و چشم انداز، تغذیه  آب هاي زیرزمیني و كنترل جریانهای زیرزمینی 

شور، تعدیل آب و هوا، جذب آلودگیها
كاركردها ي تاالب

اكوتوریسم، تفرج،  آموزش، ، تحقیقات علمي، لجن درماني و  ارزش هاي فرهنگي خدمات

سطح آب دریاچه ارومیه بهطرز چشمگیري كاهش پیدا كرده و پهنههای وسیع شوره زار ایجاد شده است كه در معرض 
فرسایش میباشند. افزایش غلظت نمك موجود در آب دریاچه باعث كاهش شدید تراكم آرتمیا شده و در نتیجه ظرفیت 
دریاچه براي پذیرش پرندگان آبزي بهشدت كاهش یافته است. یکي از تاالبهاي مهم اقماري )شورگل( به مخزن ذخیره 
ــده است. پدیده یوتریفیکاسیون و كمبود  ــك ش ــده و تاالب یادگارلو در اثر احداث زهکش خش آب  دائمي تبدیل ش
جریانهاي ورودي تقریباً تمامي تاالبهاي اقماري را تحت تاثیر قرار داده است. یك تاالب مصنوعي )سولدوز( نیز اخیراً 

بوجود آمده است كه كاركرد خوبي دارد.

تغییرات عمده اكولوژیك

منابع: سازمان محیط زیست، پروژه مدیریت زیست محیطي دریاچه ارومیه، مهندسین مشاور یکم، 2002. 
مدیریت جامع منابع آب دریاچه ارومیه، گزارش درمورد چند تاالب اقماری نمونه، مهندسین مشاور پندام، 2005

خالصه مشخصات درياچه اروميه
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استراتژي حفاظت و بهره برداری خردمندانه از درياچه اروميه

1. مقدمه 
دریاچه ارومیه به مساحت 5000 كیلومتر مربع دریاچه اي وسیع و با شوري زیاد است كه در شمال 
ــتان هاي آذربایجان غربي و  شرقي واقع شده است. این دریاچه در پایین ترین  غربي ایران و بین اس
ــاحت تقریبي 52000 كیلومتر مربع، كه قسمت هایي از آن در  ــته اي با مس نقطه حوضه آبریز بس
استان كردستان واقع شده است؛ قرار دارد. دریاچه ارومیه یك پارک ملي و یکي از بزرگترین رامسر 
سایت هاي موجود در ایران است كه بعنوان ذخیره گاه زیست كره یونسکو نیز معرفي شده است. تعداد 
ــور در اطراف این دریاچه واقع شده اند كه بسیاري از  ــیرین و لب ش زیادي تاالب های اقماري آب ش

آن ها از لحاظ تنوع زیستي از اهمیت جهانی برخوردارند.
ــه طرح  حفاظت از  ــایت هاي نمون ــه و تاالب هاي اقماري آن به عنوان یکي از س ــه ارومی دریاچ
ــاركت برنامه عمران سازمان ملل )UNDP/GEF (  انتخاب شده است. هدف  تاالب هاي ایران با مش
ــتقرار  ــده از طریق اس این طرح، كاهش تهدیدات عمده ی پیش روي این منطقه تاالبی حفاظت ش
مدیریت اكوسیستمي، با استفاده از یك برنامه جامع مدیریتي است. دریاچه ارومیه طي دهه گذشته 
ــدید سطح آب و افزایش شوري، با شرایطي بحراني مواجه شده است. بسیاري از  به علت كاهش ش
تاالب هاي اقماري اطراف دریاچه نیز در اثر اجرای طرح های زیربنائی، تغییر كاربري زمین، آلودگي 
و كاهش جریان هاي ورودي آب آسیب دیده اند. این مشکالت، تنوع زیستي این مجموعه تاالبی را 
كه از اهمیت بین المللی برخوردار بوده و برای جوامع محلی فوائد متعددی دیگری را نیز فراهم می 

نماید، تهدید مي كند.

2. هدف و ساختار گزارش
ــعه، تدوین و اجراي یك برنامه مدیریتي براي دریاچه  طبق بند الف ماده 67 برنامه چهارم توس

ارومیه از اولویت باالیي برخوردار است. در این بند آمده است:
» برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بومهای حساس به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا 
در می آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري سازمان مدیریت و برنامه ریزي، وزارتخانه های 
نیرو و جهاد كشاورزي، آئین نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسانند. «

ــتراتژي كلی براي حفاظت و بهره برداري پایدار از  بنابراین، هدف از اقدامات فعلي تدوین یك اس
دریاچه ارومیه است كه به تصویب مقامات تراز اول استاني و مقامات بلندپایه ذكر شده در بند الف 
ماده مذكور نیز خواهد رسید. سپس این استراتژي از طریق یك برنامه عملي كه اقدامات هریك از 
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گروه هاي ذیربط را به تفصیل مشخص مي نماید، اجرا خواهد شد. این دو سند در كنار یکدیگر طرح 
مدیریت جامع دریاچه ارومیه را تشکیل خواهند داد. 

هدف از این استراتژي تعریف یك چشم انداز بلندمدت مشترک و رویکردي براي مدیریت پایدار 
ــتفاده ازاكوسیستم ارزشمند آن است. به طور اخص این استراتژي در نظر دارد  دریاچه ارومیه و اس
استفاده خردمندانه از منابع تاالبي را در بین جوامع محلي گسترش داده و با ارتقاء مشاركت بین-

بخشي و بین استاني، رسیدن به اهداف مشترک را تسهیل نماید و آگاهي عمومي درمورد اهمیت 
دریاچه ارومیه را باال ببرد.

ــین و طی فرآیندی  ــتراتژي برپایه اطالعات موجود از مطالعات پیش ــن پیش نویس این اس اولی
ــورتی كه در 14 و 15 تیرماه 1386 با شركت نمایندگان گروه هاي  ــاركتی در اولین كارگاه مش مش
ــد. این پیش نویس در ابتدا جهت كسب نظرات بین  ذینفع دریاچه ارومیه برگزار گردید، تدوین ش
ــد كه در  ــاس این نظرات، دومین پیش نویس  برنامه تهیه ش ــد و بر اس كلیه افراد ذیربط توزیع ش
دومین كارگاه برنامه ریزی مدیریتی در 26 و 27 آبان ماه همان سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

همچنین طی این كارگاه ، فهرست مهمترین اقدامات برای اجرای این استراتژی مشخص شد.
ــتراتژی حاصل جمع بندی و لحاظ نمودن بحث های انجام شده در  ــومین پیش نویس این اس س
ــومین كارگاه مشورتی تهیه شده و بعنوان نسخه نهایی برنامه تلقی مي رود. انتظار از طریق این  س
اقدامات مشاركتي، كلیه افراد ذیربط به شکل موثرتري با تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مدیریت 

دریاچه مرتبط و درگیر شوند. 

3. روش هاي به كاررفته برای تدوين برنامه مديريتي
ــاركتي اتخاذ شده  به منظور تهیه برنامه جامع مدیریتي دریاچه ارومیه یك رویکرد راهبردی مش
است. این برنامه برپایه مطالعات موجود تهیه شده و در جستجوی دستیابي به یك رویکرد مشترک و 
چشم انداز مورد توافق، از طریق  همفکری و تبادل نظر با گروههای اصلی ذیربط  مي باشد. مشاركت 
گروههای ذیربط در تبادل نظرها و تصمیم گیریهای مدیریتی، متضمن درنظر گرفته شدن نظرات، 
دانش و منافع آنها در فرآیند برنامه ریزي است. این شیوه كار منجر به پایداري برنامه خواهد شد و 

حمایت گروههای ذیربط و مشاركت آن ها در اجراي این برنامه را ارتقاء خواهد بخشید. 
فرآیند برنامه ریزي مدیریتي نیازمند شناسایي ارزش ها و تهدیدات پیش روي تاالب و نیز مشخص 
نمودن ظرفیت گروههای اصلی ذیربط است و اقدامات مدیریتي عمدتاً برمهم ترین اهداف مورد نظر 
ــترک متمركز خواهند بود. این رویکرد منطبق با روشی است كه  ــتیابي به چشم انداز مش برای دس

كنوانسیون رامسر براي تهیه برنامه هاي مدیریت تاالب پیشنهاد كرده است.
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4.  ويژگی های درياچه اروميه

  4-1- مشخصات فيزيکی
حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وسعت تقریبی 52000 كیلومتر مربع در ناحیه كوهستانی شمال 
غربی ایران و بین استان های آذربایجان غربی، شرقی و كردستان واقع شده است. مساحت دریاچه 
ــرقی مشترک  ــتان های آذربایجان غربی و ش ارومیه در حدود 5000 كیلومتر مربع بوده و بین اس
است. این دریاچه در میان یك حوضه آبریز بسته واقع شده است بطوری كه  كلیه آب های سطحی 
ــمت دریاچه سرازیر می شوند. موقعیت خاص حوضه از لحاظ  و زیرزمینی از مناطق پیرامون به س
ــی، میزان تبخیر باال و تجمع مداوم امالح در آن، منجر به تبدیل دریاچه به یك پهنه  زمین شناس
ابی فوق العاده شور شده است. این دریاچه توسط تعدادی تاالب اقماری آب شیرین احاطه شده كه 
مجموعه این تاالبها یك منطقه مهم اكولوژیك در اطراف دریاچه بوجود آورده است. این حوضه آبریز 
در ارتفاعی بین 1280 تا 3600 متر باالتر از سطح دریا قرار گرفته است كه  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 حدوداً 350 میلی متر تخمین زده می شود كه بخش عمده بارش از 
فصل پاییز تا اواسط بهار رخ میدهد. در ماه های تابستان در مقایسه با دیگر فصول سال، میزان بارش 
ــیار اندک است. متوسط دمای ساالنه بر حسب ارتفاع بین 6.5 تا 13.5 درجه سانتیگراد متغیر  بس
ــت. ماه های مرداد و شهریور گرم ترین و ماه های دی و بهمن سردترین ماه های سال هستند.  اس
متوسط ساالنه تبخیر سطحی حوضه حدود 1500  میلیمتر تخمین زده شده و باتوجه به شرایط، 
بین 1000 تا 2100  میلیمتر نوسان دارد. متوسط تبخیر ساالنه از سطح دریاچه بین 900 تا 1170  

میلیمتر تخمین زده می شود.
آب مورد نیاز دریاچه از طریق 14 رودخانه دائمی و تعدادی آبراهه و مسیل كه به صورت فصلی و 
یا موردی آب در آنها جاری می گردد تامین می شود. بخش عمده حوضه آبریز دو رودخانه سیمینه 
ــوند و  ــتندكه بعنوان مهمترین رودخانه های حوضه آبریز دریاچه تلقی می ش رود و زرینه رود هس
ــترش دارند و از این جهت نقش این استان در مدیریت منابع آب دریاچه  ــتان كردستان گس در اس
بسیار مهم است. متوسط ساالنه آب ورودی به دریاچه 5300 میلیون متر مکعب برآورد می شود كه 
بین 760 تا 15260 میلیون متر مکعب متغیر است. بارش های مسقیم  بر سطح دریاچه، همراه با 
ورود جریان های آب زیرزمینی را می توان از دیگر منابع تغذیه كننده آب دریاچه برشمرد. باتوجه 
به برداشت گسترده از آب های زیرزمینی، سهم جریانات زیرزمینی در تغذیه دریاچه به طور قابل 

مالحظه كاهش یافته است.
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 dS/m 200 ــود در آن افزون بر ــور بوده ) غلظت نمك موج آب موجود در دریاچه فوق العاده ش
ــرایط و فصول سال تغییر می كند. آب شیرینی كه از رودخانه ها و جریانات  ــت( و با توجه به ش اس

سیالبی به دریاچه می ریزد نقش بسزایی در بهبود كیفیت آب دریاچه ایفا می كند.
ــبتاً كم عمق است )با عمق متوسط 5.4 متر(. طول دریاچه از 130 تا 145  بدنه آبی دریاچه نس
كیلومتر متفاوت بوده و حداكثر عرض آن 58 كیلومتر است. میزان نوسانات سطح آب در سال های 

كم آب و پرآب در حدود 6 متر است. 
ــده طی دهه اخیر، مادامیکه سطح آب دریاچه باالتر از تراز 1274.1  ــاس مطالعات انجام ش براس
متر از سطح دریاهای آزاد در نوسان باشد دریاچه به عملکرد عادی اكولوژیك خود برای حفظ تنوع 
زیستی و تولید آرتمیا ادامه خواهد داد.  افت تراز آب دریاچه از میزان مذكور اثری منفی بركاركردهای 
اكولوژیك دریاچه خواهد گذاشت.  شایان ذكر است كه در طی دوره  های نرمال هیدرولوژیك، 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.

ــمگیر ریزشهای جوی و بروز خشکسالیهای پیاپی و افزایش طرحهای  ــته، كاهش چش در یك دهه گذش
ــاورزی و سایر كاربریها، منجر به كاهش جریانات ورودی به  ــعه و بهره برداری از آب جهت مصارف كش توس
دریاچه شده است. همچنین احداث بزرگراه شهید كالنتری نیز  شرایط هیدرودینامیك دریاچه را تحت تاثیر 

قرار داده است.
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  4-2-محيط طبيعی

ــت بوم های  آبی ایران است. این دریاچه  ــمند ترین زیس دریاچه ارومیه یکی ار مهمترین و ارزش
ــوردار بودن از ارزش های بی نظیر طبیعی و  ــور بوده و به دلیل برخ بزرگترین دریاچه  داخلی كش

اكولوژیك به عنوان پارک ملی، سایت رامسر و ذخیره گاه زیست كره یونسکو معرفی شده است.
نزدیك به 550 گونه گیاهی یك ساله و چند ساله در ناحیه اكولوژیك 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 كه منبع غذایی برای 
آرتمیا است.  تاالبهای اقماری نیز زیستگاه جوامع انبوهی از جلبك های مختلف و از جمله جلبکهای 
ــبز و سبز- آبی هستند. این جلبکها  یکی از اركان اصلی زنجیره غذایی این مجموعه را تشکیل  س

می دهند. 
27 گونه پستاندار، 212 گونه پرنده، 41 گونه خزنده، 7 گونه دوزیست و 26 گونه ماهی در ناحیه 
ــیده است. از بین این گونه ها، پرندگان مهمترین مهره داران منطقه  اكولوژیك دریاچه به ثبت رس

محسوب شده و مطالعات زیادی روی آن ها انجام شده است.
دریاچه ارومیه مركز  زمستان گذرانی پرندگان آبزی مهاجر، به ویژه مرغابی و گونه های كنار آب 
ــت. جزایر موجود در دریاچه پذیرای بزرگترین  ــت و از این رو دارای اهمیت بین المللی اس چر اس
جمعیت زادآور فالمینگو )بالغ بر 20000 جفت( و بین 200 تا 500 جفت پلیکان سفید می باشند. 
11 گونه 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 كرد كه 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 كرده است، به طوری كه در شرایط موجود سیست آرتمیا قادر به  تفریخ 

نیست .
حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل زیستگاه های آبی و خشکی متعددی است. در ناحیه اكولوژیك 
دریاچه 17 سایت مهم كه شامل خود دریاچه، زیستگاه های خشکی )جزایر درون دریاچه( و تاالب های 
اطراف آن نیز قرار دارند كه 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 كشاورزی بیش از حد، در 
ــمت های باالدست  حوضه  ــعه بهره برداری از منابع آب در قس معرض تخریب قرار گرفته اند. توس
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 اكولوژیك مهمی را تشکیل می دهد كه دربرگیرنده طیف 
وسیعی از گونه های مهم جانوری و گیاهی است. تداوم ارتباط و كاركرد این اجزاء و حفاظت از منابع 

مهم اكولوژیك داخل دریاچه )مانند آرتمیا( از اهمیت زیادی برخوردار است. 

  4-3- محيط انسانی و ساختارهای مديريتی درياچه 

بیش از 36 شهر و 3150 روستا با جمعیتی در حدود 5 میلیون نفر در حوضه آبریز دریاچه وجود 
دارند. تعداد 9 شهر و 250 روستا نیز با حدود  700000 نفر جمعیت، در ناحیه اكولوژیك  دریاچه 
واقع شده اند. بیش از 60 درصد جمعیت ساكن روستاها هستند. از نظر قومیت، بیش از 90 درصد 
ــتند. از لحاظ مذهب،  ــرک و نزدیك به 7 درصد كرد بوده و  بقیه از اقوام  مختلف هس ــت ت جمعی
اكثریت مردم مسلمان شیعه ) بیش از 90 درصد( و سنی )7 درصد( هستند. آمار و اطالعات جمعیت 
شناسی، حاوی نکات مهمی درمورد ناحیه اكولوژیك منطقه است. از جمله: افزایش جمعیت، كاهش 

نسبت جنسی باتوجه به مهاجرت مردان برای كار، 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. كل محدوده دریاچه كه به 
عنوان پارک ملی و سایت رامسر معرفی شده است متعلق به دولت می باشد. همچنین 70% زمین 
های واقع در محدوده حوضه آبریز دولتی هستند كه 85% آن را مراتع طبیعی تشکیل داده و باقی 

شامل دریاچه، زمین های  پَست، تاالب هاي آب شور، جنگل ها و شوره زارها می شود. 
با این كه طی دهه های اخیر منطقه با رشد صنعتی چشمگیری مواجه بوده است كشاورزی و دام 

داری همچنان مهمترین شغل مردم منطقه را تشکیل  میدهد.
در سالهای نرمال، مجموع برداشت از منابع آب در سطح حوضه آبریز از 4700 میلیون متر مکعب 
در سال تجاوز می كند كه نزدیك به 94% آن صرف فعالیت های كشاورزی می شود. بیش از %64  
از كل 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 20 سال  آینده اجرا خواهند شد. انتظار می رود تا سال 2021 ساالنه بیش از 6 
ــارد مترمکعب از منابع آب حوضه آبریز دریاچه مورد بهره برداری قرار گیرد كه نزدیك به 90  میلی
درصد آن صرف مصارف كشاورزی خواهد شد. این امر منجر به كاهش 25 درصدی جریانات ورودی 

به دریاچه در مقایسه با شرایط كنونی خواهد شد.
باتوجه به مطالعه انجام شده توسط موسسه تحقیقات آب در سال 1384، طی دوره زمانی 1345 
الی 1381 میانگین شوری آب دریاچه حدود 267 گرم بر لیتر بوده است. حداكثر میزان شوری ثبت 
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شده آب دریاچه رقم 338 گرم بر لیتر را نشان می دهد كه این میزان شوری بیش از آستانه تحمل 
گونه آرتمیا برای تولید مثل و تکثیر می باشد. 

ــت استان  ــئولیت مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه بر عهده اداره كل حفاظت محیط زیس مس
آذربایجان غربی است. با این حال ادارات كل حفاظت محیط زیست استان های آذربایجان شرقی و 
غربی هریك جداگانه مسئول مدیریت تاالب های استان خود هستند. مدیریت منابع آب و كاربری 

اراضی محدوده هر استان نیز به عهده استان مربوطه است.
طی دهه اخیر بیش از 35 نهاد غیردولتی زیست محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاسیس 
شده اند. این گروه ها عالقه زیادی به مشاركت در مدیریت دریاچه ارومیه و تاالب های اقماری آن 
نشان می دهند و می توانند نقش بسزایی در ارتقاء آگاهی های زیست محیطی و انجام فعالیت های 

داوطلبانه در راستای مدیریت منطقه ایفا  كنند.

5. ارزيابی اوليه درياچه اروميه
وسعت دریاچه ارومیه، طبیعی بودن آن، شرایط خاص اكولوژیکی كه 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 اكوسیستم  دریاچه و تاالب هاي اقماري آن و روند تغییرات آن طی دهه اخیر را نشان می دهد. 

( و یا ثابت )→(. (، روند كاهشی ) در این جداول عالئمی بکار رفته است كه مفاهیم آن عبارتند از: روند افزایشی )

M
ax w

ater Lavel above, m
eters am

sll

water Lavel 

EC

EC  in  ds/m

رابطه بین تغییرات تراز آب و هدایت الکتریکی دریاچه ارومیه
تراز آب
EC
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   5-1-  ارزش ها

بر پایه نتایج بررسیهای بعمل آمده در 1381 و نیز بحث های كارگاه، ارزش ها ) اعم از كاركردها، 
خدمات و فرآورده ها( ی دریاچه ارومیه در جدول زیر مشخص شده است:

  5-1-1- کارکردها

→ →
→

→
→

توضيح تاالب هاي اقماري درياچه کارکردها

شوري باالی آب دریاچه شرایط را براي رشد و تولید آرتمیا 
كه غذاي هزاران فالمینگو، مرغابي و پرندگان كنارآب چر 
ــت، فراهم مي كند. جمعیت قابل توجهي از فالمینگو  اس
ــفید در این دریاچه جوجه اوري مي كنند. در  و پلیکان س
ــاي اقماري نیز تعداد زیادي از پرندگان مهم آبزي  تاالب ه
ــور دارند. در جزایر  ــتان گذران و زادآور حض مهاجر، زمس
ــتانداران در معرض خطر، مانند  دریاچه نیز تعدادي از پس

گوزن زرد و قوچ ارمني  زندگي مي كنند

حمایت از تنوع زیستي

ــه تعدیل  ــه كمك زیادي ب ــیع دریاچه ارومی ــطح وس س
ــوا و رطوبت( كرده و این  میکروكلیماي منطقه) درجه ه
منطقه را به مکان مناسبي براي كشاورزي تبدیل مي كند. 
ــت موجود در هوا نیز از تولید و پخش گردوخاک در  رطوب

منطقه جلوگیری می نماید.

تعدیل آب و هوا

ــوبات و آالینده های  ــه و تاالب هاي اقماري آن رس دریاچ
ــیله جریان رودخانه ها را جذب كرده و  ــده بوس منتقل ش

مانع از پراكنش گسترده آن  در محیط مي شوند.

ــوبات و  ــیب رس كاهش و ترس
آالینده ها

دریاچه حجم زیادي از نمك هاي ورودي را در خود نگاه مي 
دارد واز پخش آن ها در مناطق اطراف جلوگیري مي كند. 
ــطح آب باعث نمایان شدن پهنه های وسیع  پس روي س
شوره زار مي شود كه ممکن است در اثر فرسایش)بوسیله 

باد( و جابجایي، به مناطق اطراف آسیب رساند

ــی  نمک ــته های  نهش ــت  تثبی
)جلوگیري از پراكنش آن ها به 

مناطق اطراف(

ــفره هاي آب زیرزمیني  تاالب هاي اقماري باعث تغذیه س
ــده و از پیشروي آب شور دریاچه پیشگیري مي نمایند.  ش

تاالب هایي كه خشك شده اند این كاركرد را ندارند

ــروي آب شور  جلوگیري از پیش
)تاالب هاي اقماری(

ــم انداز هاي زیباي خود مشهور است.  دریاچه به خاطر چش
ــطح آب و احداث  ــا به علت پایین آمدن س این مناظر زیب

بزرگراه كالنتري تحث تاثیر قرار گرفته اند
چشم انداز

→

→

→

→

→

-

-
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  5-1-2  خدمات

  5-1-3- فرآورده ها

→

→

توضيح تاالب هاي اقماري درياچه فرآورده ها

ــش از حد آب و  ــوري بی ــال هاي اخیر به علت ش در س
ــر  كاهش جمعیت آرتمیا، صید این موجود آبزي میس

نبوده است
- صید آرتمیا

توسعه برداشت عمدتاً توسط بخش هاي صنعتي صورت 
مي گیرد

- برداشت نمك

→ - آب چري گاومیش

→ - چراگاه  دام هاي اهلي

→ - ني براي مصارف ساخت و ساز و صنایع دستي

ممنوعیت شکار یکي از اقدامات مدیریتي بوده است - شکار پرندگان آبزي

→ - ماهیگیري

→ - منبع گیاهان دارویي

→

توضيح تاالب هاي اقماري درياچه خدمات

ــاي قابل  ــي از ظرفیت ه ــه نحوي مقتض ــروزه ب ام
ــای اقماری  ــگري دریاچه و تاالبه ــه گردش مالحظ

استفاده نمي شود
گردشگري/طبیعت گردی/ تفرج

آلودگي لجن ها باعث كاهش امکان استفاده از فواید 
درماني آن شده است

چشمه هاي آب گرم لجن درماني

میراث/ ارزش هاي فرهنگي

تحقیقات و پژوهش

آموزش

آبزي پروري

→
→

→

→

-

-

-

→

→→

→

→
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ــتقیماً به دریاچه، تاالب هاي اقماري آن و كاركردها و خدمات آن ها  ــیاري از این ارزش ها مس بس
بستگي دارند. این بدین معني است كه به منظور حفظ این ارزش ها، مي بایست به فکر پایدار نمودن 
ــبه نشده است، اما  دریاچه و تاالب هاي اقماري آن بود. اگر چه ارزش  اقتصادي این خدمات محاس

مسلماً عواقب تخریب دریاچه و تاالب هاي اقماري آن قابل مالحظه خواهد بود.

   5-2- تهديدات

مشابه با ارزشها، تهدیدهائی كه متوجه دریاچه و تاالبهای اقماری آن است در برنامه مدیریتی كه 
در سال 1381 تهیه شد، فهرست گردید. شركت كنندگان در دو كارگاه مشورتي اخیر این تهدیدات 
را مورد بحث و بررسي و بازنگري قرار دادند. موارد زیر عمده ترین تهدیدات پیش روي دریاچه ارومیه 

و تاالب هاي اقماري آن هستند:

  5-2-1 تهديدات بيروني

) عوامل خارج از دریاچه و تاالب هاي اقماري كه بر دریاچه و یا تاالبها اثر مي گذارند( 

توضيح تاالب هاي اقماري درياچه تهديد

ــاورزي، صنعت و شهرنشیني  توسعه روزافزون كش
باعث افزایش رقابت برسر آب و كاهش آب تخصیص 

یافته به دریاچه و تاالبها مي شود
رقابت بر سر استفاده و تخصیص منابع آب

ــاورزي،  ــیمیایي كش افزایش تخلیه آالینده هاي ش
افزایش فاضالب صنعتي و شهري

آلودگي آب

وقوع خشکسالی، بهره برداری از جریان رودخانه ها از 
طریق سدها و شبکه های وابسته و تغییرات اقلیمی 
ــه و تاالب های  ــه آبریز، دریاچ ــر منابع آب حوض ب

اقماری آن تاثیرگذار بوده است

كاهش جریان هاي آب ورودي

ــا تخریب  ــر كاربري و ی ــاورزي، تغیی ــعه كش توس
چراگاه هاي طبیعي

افزایش رسوبات ورودي

بهره برداري بیش از حد از منابع آب زیرزمیني كاهش جریان هاي آب  زیرزمیني

فعالیت هاي پرورش آبزیان در حوضه آبخیز  معرفي گونة هاي  غیربومي

انفجار در معادن پیرامون تاالبها
انفجار مهمات فاسد شده در مجاورت تاالبها

ایجاد اخالل و مزاحمت براي حیات وحش

→→
→ →

→→
→ →

→→
→

→

-

-
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توضيح تاالب هاي اقماري درياچه تهديد ها

توسعه زمین هاي كشاورزي در  مناطق تاالبي
احداث ساختمان در چراگاه هاي اطراف و مجاور تاالبها 

سازه هاي آبي  مانند: احداث سد حسن لو، خشك شدن تاالب 
یادگارلو در اثر احداث زهکش

تغییر كاربري زیستگاه ها

)Eutrification(افزایش خوراک وري
ورود جریان هاي برگشتي آبیاري به داخل تاالب ها 

تخلیه فاضالبهای روستایي تصفیه نشده
ــا درصد باالي مواد مغذي به درون  نفوذ آب هاي زیرزمیني ب

تاالب

كاهش كیفیت آب

معرفي الرو ماهي توسط شیالت گونه هاي خارجي

احداث بزرگراه شهید كالنتري ایجاد اخالل در هیدرودینامیك  دریاچه

ــاري در داخل تاالب هاي  ــبکه هاي آبی احداث جاده ها و یا ش
اقماري

تردد قایق و هواپیما در منطقه اسکان فالمینگو ها
ایجاد اخالل براي حیات وحش

بهره برداري بیش از حد از منابع تاالب ها افزایش فشار بر منابع

→
→

→
→

→

→
→

→

  5-2-2 تهديدات دروني) داخل تاالب(

6. چشم انداز، هدف نهايي و ديگراهداف 
موارد زیر از عناصر اصلي استراتژي محسوب مي شوند: یك چشم انداز مشترک از دریاچه برای 25 
سال آینده و یك هدف اصلی مشترک براي دستیابي به این چشم انداز و اهداف مدیریتی كه برنامه 

های اجرائی و اقدامات عملی را تعریف می كنند.

  6-1- چشم  انداز 25 ساله درياچه اروميه
یکي از دستاوردهاي مهم اولین كارگاه مشورتی برنامه ریزی مدیریت تاالب ارومیه، عالقه و توجه 
كلیه شركت كنندگان به پایداري و بقاي دریاچه و تاالب هاي اقماري آن به عنوان یك میراث طبیعي 

است كه مورد استفاده كلیه جوامع محلي، استاني و ملي قرار خواهد گرفت. 
ــركت كنندگان با عنایت به عواقب وخیم تداوم روند كنوني، بر لزوم حفاظت از دریاچه و  كلیه ش
ــوء مدیریت تاكید داشتند. شركت كنندگان همچنین به مدیریت  تاالب هاي اقماري آن دربرابر س
ــتانی كمك كند  دریاچه به عنوان ابزاري كه می تواند به تقویت روابط و همکاری بین نهادهای اس

اشاره داشتند. 

-

-

-
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عبارت زیر حاصل جمع بندي اظهارات متعدد شركت كنندگان در كارگاه اول درباره چشم انداز دراز 
مدت آینده دریاچه ارومیه است كه در كارگاه دوم نیز به تایید همگان رسید:

چشم انداز 25 ساله درياچه اروميه
دریاچه ای با  آب كافی برای پایدار سازی  چشم انداز  زیبا و تنوع زیستی غنی كه مردم 
ــز خردمندانه بهره برداری می كنند و آگاهانه  ــع محلی از ظرفیتهای حوضه آبری و جوام
ــتند؛ و دریاچه بستری برای تقویت تعامل و گسترش  ــا هس در حفاظت پایدار آن كوش

همکاریهای سازنده نهادها در سطوح ملی و استانهای ذیربط است.

  6-2- هدف کلي مديريت
یکي از بحث هاي شركت كنندگان در اولین كارگاه مشورتی ارومیه درمورد رویکرد مناسب و مورد 
نیاز مدیریت  دریاچه ارومیه براي ازبین بردن »شرایط بحراني« كنوني و ارتقاء این شرایط در جهت 
دستیابی به چشم انداز 25 ساله بود. در پایان مذاكرات كارگاه، هدف نهایي زیر مورد توافق همگان 

قرار گرفت:

هدف نهايي
ــه و تاالب هاي اقماري آن  ــتمي براي دریاچه ارومی برقراري یك نظام مدیریت اكوسیس
ــته منابع آب و خاک و توسعه پایدار و مشاركت موثر  مبتنی بر اصول مدیریت بهم پیوس

كلیه  گروههای ذیربط و از جمله جوامع محلي در امور مدیریت دریاچه

رویکرد اكوسیستمي پیشنهاد شده، یك استراتژي براي مدیریت بهم پیوسته منابع آب و   
ــت كه به نحوي متعادل حفاظت و بهره برداري  ــطح حوضه آبریز اس خاک و نیز منابع حیاتي در س
ــي و اصلی  مورد نظر  ــد. این رویکرد چارچوب عمل ــع را مورد توجه قرار میده ــدار از این مناب پای
كنوانسیون تنوع زیستي است كه شامل 12 اصل است. امروزه در سرتاسر جهان و بصورت فزاینده 
ــده استفاده مي شود.  ــتمي به عنوان چارچوبي براي مدیریت مناطق حفاظت ش از رویکرد اكوسیس
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بکارگیري رویکرد اكوسیستمي در مدیریت دریاچه ارومیه متضمن مالحظات زیر خواهد بود:
• از آنجایي كه اقدامات انجام شده در سطح حوضه آبخیز بر دریاچه اثر مي گذارند، دریاچه ارومیه 
باید در چارچوب حوضه آبریز آن مدیریت شود. این بدان معناست كه سه استاني كه در حوضه آبریز 
سهیم هستند مي بایست یك رویکرد مشترک اتخاذ نمایند. اثرات فعالیت هاي مدیریتي بر اكوسیستم 

هاي همجوار نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.
• اهداف مدیریتي دریاچه ارومیه باید براي درازمدت تدوین شوند. اما این را نیز باید در نظر داشت 
كه تغییر  اجتناب  ناپذیر است و بویژه باید به تغییرات اقلیمي توجه نمود. در تعریف این اهداف، مردم 

باید در مركز توجه قرار گیرند.
ــود.  این بدان معني  ــطوح ممکن منتقل ش ــده و به پایین ترین س • مدیریت باید تمركززدایي ش
ــت كه نهادهاي استاني باید مسئول مدیریت دریاچه ارومیه و جوامع و نهادهاي محلي مسئول  اس
ــند. كلیه گروه هاي ذیربط، بخصوص جوامع محلي باید در مراحل  مدیریت تاالب هاي اقماري باش
ــهیم باشند. فهرست اولیه گروههای ذیربط در صفحه 44  مختلف مدیریت )برنامه ریزي و اجرا( س

آمده است.
• حفاظت از ساختار و عملکرد اكوسیستم براي بقاي ارزشها و تداوم خدماتی كه بوسیله دریاچه و 
تاالبهای اقماری آن ارائه می گردد  یك اولویت محسوب مي شود. باتوجه به ظرفیت سیستم، باید یك 

تعادل منطقي بین حفاظت و بهره برداري پایدار از منابع دریاچه برقرار شود. 
ــانات  ــاختار اقتصادي نیز باید در تدوین برنامه مدیریت مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال نوس • س
بازار كه ممکن است به كاركرد اكوسیستم آسیب برساند و یا حمایت از فعالیت هایي كه در جهت 

بهره برداري پایدار و حفاظت از تنوع زیستي صورت مي گیرند.
• مدیریت باید بر تجربیات و شواهد موجود متکی بوده و تا حد ممکن از دانش های سنتي و بومي 

بهره برداری كند.
• یکي دیگر از عناصر اصلي مدیریت كه بدون آن موفقیت حاصل نخواهد شد، آگاهي مردم درمورد 
ارزش هاي تاالب و تهدیدات پیش روي آن است. بنابراین ارتقاء آگاهي عموم مردم از اولویت هاي برتر 
مدیریتي است. همچنین نهادها و افرادي كه مسئولیت مدیریتي دارند باید ظرفیت هاي خود را براي 

انجام كار ارتقاء دهند.

  6-3 اهداف مديريتي

سه مورد زیر، اهدافي هستند كه براي رسیدن به هدف نهایي و چشم انداز مورد نظر مهم و ضروری 
تشخیص داده شد ند:
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ه�دف 1. افزاي�ش آگاهي ه�ا درمورد ارزش ه�اي درياچ�ه و تاالب هاي اقم�اري آن و تقويت 
مشارکت های مردمی در مديريت 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 
ــانی در پایدار نمودن تاالب و یا بالعکس اثر منفی آن بر كاركردهای تاالب  و تاثیر فعالیت های انس
ــازان عمده از عواقب آتی تخریب دریاچه بر مناطق اطراف و  ــتند. ارتقاء آگاهی های تصمیم س هس
سالمت جوامع ساكن اطراف آن اهمیت بسزایی دارد. افزایش آگاهی های عمومی همچنین می تواند 
ــه نحوی موثر به جوامع ملی و بین المللی معرفی نموده و فرصت ها و منابع جدیدی را  ــاالب را ب ت
برای ارتقاء مدیریت آن فراهم كند. 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 كه پایداری تاالب ها در درجه اول به میزان مشاركت جوامع محلی 
در مدیریت آن ها بستگی دارد. بنابراین جوامع محلی می بایست كاماًل در حفاظت و مدیریت دریاچه 

و تاالب های اقماری آن دخیل باشند.
 

هدف 2. مديريت پايدار منابع آب و کاربری اراضی کشاورزی
ــاید بتوان كمیت و كیفیت منابع آب دریاچه و تاالب های اقماری آن را مهمترین فاكتورهای  ش
تاثیرگذار بر پایداری كاركرد اكولوژیك آن برشمرد. با این حال هر دو این فاكتورها تحت تاثیر فعالیت 
ــعه آبیاری در قسمت های باالدست حوضه قرار می  ــانی به خصوص احداث سدها و توس های انس
گیرند. افزایش بهره برداری از آب و استفاده از مواد شیمیایی در كشاورزی همراه با اجرای طرحهای 
توسعه كشاورزی باعث كاهش كمیت و كیفیت آب ورودی به دریاچه و تاالب های اقماری آن می 
شود. توسعه صنعتی منجر به افزایش رهاسازی پسماندهای مضر به دریاچه می شود. تغییر كاربری 
اراضی به منظور توسعه شهرسازی باعث افزایش فاضالب شهری می گردد. استفاده بی رویه از زمین 
ــایش خاک شده و تاثیر مشهودی بر  ــت دیم باعث افزایش فرس ــیب دار دامنه ای برای كش های ش

كیفیت و كمیت جریانات ورودی به دریاچه و تاالب های اقماری آن می گذارد.
حمایت سیاسی شدیدی كه از اجرای طرحهای توسعه آب صورت میگیرد و نیاز حیاتی به پایدار 
نمودن بقای دریاچه و كاركردهای اكولوژیك آن، ایجاب میکند كه برنامه ریزی دقیق برای مدیریت 
پایدار منابع آب و اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارزیابی استراتژیك زیست محیطی از اثرات 

اجرای طرحهای توسعه بعمل آید. 
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هدف 3. حفاظت از تنوع زيستي و بهره برداری پايدار از منابع تاالب
ــاری آن از طریق حفاظت از  ــتی دریاچه و تاالب های اقم ــن هدف، احیاء و ارتقای تنوع زیس ای
زیستگاه ها و بهبود كاركردهای آن را مد نظر دارد. این هدف بویژه بر ارتقاء زیستگاه های تاالبی برای 
پرندگان و گونه های آبزی و پستانداران خشکی زی تاكید دارد. برای رسیدن به این اهداف، می بایست 
مهمترین عوامل تهدیدكننده دریاچه و تاالب های اقماری آن مشخص شده و تحت كنترل درآید. 
حفاظت موثر از زیستگاه ها نیازمند بهره برداری پایدار از منابع و به ویژه ارتقاء آگاهی بین گروه های 

ذیربط می باشد.
ــت  ــان دهنده مهمترین اولویت های مربوط به هریك از این اهداف و اقداماتی اس جداول زیر نش
كه برای دستیابی به این اهداف انجام شود. برای هریك از این موارد اهدافی بلند مدت )25 ساله( و 
كوتاه مدت )5ساله( تعریف شده است. نهادهای مسئول انجام هریك از این فعالیت ها نیز مشخص 

شده اند.
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ت آن ها
ت های مردمی در مديري

شارک
ت م

ب هاي اقماري آن و تقوي
ش هاي درياچه و تاال

ش آگاهي ها درمورد ارز
ف 1: افزاي

هد

ت دار
موارد اولوي

ف
اهدا

ت مهم
اقداما

سئول 
نهاد م

نهادهمکار

ش آگاهی 
افزای

ت گذاران و 
سیاســ

تصمیم سازان عمده

هدف 25 ساله: 
ت گــذاران و تصمیم 

ت فعال سیاســ
ب حمای

جل
سازان از چشم انداز دریاچه ارومیه 

هدف 5 ساله: 
ت گذاران و تصمیم سازان از 

ش آگاهی سیاس
افزای

ش روی دریاچه و اقدامات 
ش ها و تهدیدات پی

ارز
مورد نیاز

ت آب منطقه ای، سازمان جهاد كشاورزی و 
ش برنامه ریزی شــده كارشناســان شرك

• تال
ت گذاران

ت ارتقاء آگاهی های تصمیم سازان و سیاس
ت جه

ت محیط زیس
سازمان حفاظ

س و فراكسیون 
• ایجاد ارتباط بین طرح و نمایندگان مردم استانهای سه گانه ذیربط در مجل

س
ت مجل

محیط زیس
ت 

• برگزاری برنامه های بازدید  و سمینارهای ملی و بین المللی  برای تصمیم سازان و سیاس
گذاران عالیرتبه

ت 
• آگاهی رســانی به مقامات عالی رتبه مملکتی از خواسته های عمومی در زمینه حفاظ

ت منابع آب 
كیفی

ت گذاران عمده درمورد 
• تهیه مواد آموزشــی برای ارتقاء آگاهی  تصمیم ســازان و سیاس

مسائل مهم

سئول: 
م

ت
ت محیط زیس

ادارات كل حفاظ

همکار:
 استانداریها و فرمانداریهای مرتبط

 كلیه ارگانهای ذینفع
 سازمانهای مردم نهاد

 رسانه های جمعی 

آگاهی رسانی 
عمومــی درمــورد 
ش ها و تهدیدات 

ارز
حوضه آبریز

هدف 25 ساله: 
ت فعال مردم ســاكن حوضه آبریز از چشم 

حمای
انداز دریاچه ارومیه به طور مشهود و عملی

هدف 5 ساله: 
آگاهی مردم ساكن در حوضه آبریز دریاچه درمورد 

ش ها و تهدیدات دریاچه و اقدامات موردنیاز
ارز

ت های گسترده آگاهی رسانی از طریق رسانه های جمعی به ویژه فیلم، اخبار، 
• انجام فعالی

بولتن، برنامه های رادیویی، تبلیغات تلویزیونی و سخنرانی ها 
س دبیرستانی در زمینه دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری 

ب در درو
• ارائه آموزشهای مناس

ت آنها
ش، تهدیدها و روشهای حفاظ

ت، ارز
آن، اهمی

ش به 
ک منابع آموزشــی برای ارتقای آگاهی معلمین بمنظور آموز

• اجــرای برنامه و تدار
ش آموزان

دان
ش آموزان

• برگزاری گردشها و بازدیدهای علمی برای دان
ت محیطی عموم مردم در استان های 

ش آگاهی های زیس
• ایجاد مراكز بازدید برای افزای

ب
آذربایجان شرقی و غربی و تهیه مواد آموزشی مناس

• تهیه تابلوهای تبلیغاتی درمورد دریاچه و تاالب های اقماری آن
ت برای دریاچه

• ایجاد وب سای

سئول: 
م

ت
ت محیط زیس

ادارات كل حفاظ

همکار:
 سازمانهای مردم نهاد

 رسانه های جمعی
 گروه های مذهبی

ش
ش و پرور

 سازمانهای آموز
 شركتهای آب منطقه ای 

 سازمانهای جهاد كشاورزی
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ت آن ها
ت های مردمی در مديري

شارک
ت م

ب هاي اقماري آن و تقوي
ش هاي درياچه و تاال

ش آگاهي ها درمورد ارز
ف 1: افزاي

هد

ت دار
موارد اولوي

ف
اهدا

ت مهم
اقداما

سئول 
نهاد م

نهادهمکار

ت مشاركتی 
مدیری

تاالب هــا و اجرای 
طــرح هــای احیاء 
ت 

تاالب یا مشــارك
فعال جوامع محلی

هدف 25 ساله: 
ت/ احیای 

ك جوامع محلی در مدیری
ت نزدی

مشارك
دریاچه و تاالب های اقماری آن

هدف 5 ساله: 
ك از استان ها

انجام دو طرح نمونه در هری

ت 
ت و تقوی

ك از استان ها و مشارك
ت یا احیای تاالب در هری

• اجرای دو طرح نمونه مدیری
سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی

ت های نمونه
ش به سازمان های مردم نهاد در سای

• ارائه آموز
ت

ت های مردمی برای كاركنان سازمان محیط زیس
ش مشارك

• برگزاری دوره های آموز
ت، آب 

ت های ترویجی و آموزشــی در سازمانهای سه گانه ) محیط زیس
ت از فعالی

• حمای
ب برای ایجاد سازمان/ مركز 

منطقه ای و جهادكشــاورزی( و جستجوی راهکارهای مناس
ت مشاركتی حوضه آبریز

مدیری
• اســتفاده از روستاییان تحصیل كرده )فارغ التحصیالن دانشگاه( و توانمند كردن آن ها 

ت های آگاهی رسانی و ترویجی 
ت انجام فعالی

جه

سئول: 
م

ت
ت محیط زیس

ادارات كل حفاظ

همکار:
 سازمانهای مردم نهاد

 جوامع محلی
 مروجین كشاورزی

 شركتهای آب منطقه ای 
 سازمانهای جهاد كشاورزی

ت جوامع 
ارتقاء معیش

متکی به تاالب

هدف  25 ساله: 
ت جوامع محلی 

اجــرای اســتراتژی های معیشــ
ت محیطی در كلیه 

ت زیســ
و طرح هــای مدیری

روستاهای مرتبط با تاالب
هدف 5 ساله: 

ت جوامع محلی و طرح 
اجرای استراتژی های معیش

ت محیطی در 4 روســتا؛ ایجاد 
ت زیســ

های مدیری
ت جایگزین

ك ساختار نمونه برای معیش
حداقل ی

ت های نمونه 
• انجام مطالعات ارزیابی مشاركتی روستایی در سای

ب و 
ت جوامع محلی متکی به تاالب برای روســتاهای منتخ

• تدوین اســتراتژی معیشــ
س تعاونی ها

راهکارهایی برای تاسی
ب

ت محیطی برای روستاهای منتخ
ت زیس

• تدوین طرح های مدیری
ت جایگزین برای روستاهای مرتبط با تاالبها 

• یافتن و ایجاد راه كارهای ارتقاء معیش

سئول: 
م

استانداریها و فرمانداری ها

همکار:
 شركتهای آب منطقه ای

 سازمانهای جهادكشاورزی
ت

ت محیط زیس
 ادارات كل حفاظ

 رهبران جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد
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ب و کاربری زمين 
ت پايدار منابع آ

ف2: مديري
هد

موارد اولويتدار 
ص

ف و شاخ
هد

ت دار
ت اولوي

اقداما
سؤل

نهاد م
نهاد همکار

تأمین آب دریاچه
 و تاالبهای اقماری 

هدف 25 ساله: 
جریانهــای ورودی به مقدار نیــاز آبی دریاچه و تاالبهای 
اقماری آن برای عملکرد پایدار برســد )حفظ سطح تراز 

دریاچه باالتر از 1274.1 متر(

هدف 5 ساله: 
ت مصارف 

طی5 ســال آینده بهــره بــرداری از آب جه
ش 

ش پیدا نکرده و تسهیالتی برای افزای
كشــاورزی افزای

ش ســاالنه 3درصــد از میزان آب 
راندمان آبیاری و كاه

مورد بهره برداری در نظر گرفته شود.

ت جامع مورد توافق همه گروههای ذیربط برای منابع آبی حوضه آبریز 
ك برنامه مدیری

 تدوین ی
س كلیه مطالعات موجود 

بر اسا
س رویکرد اكوسیستمی 

• تدوین برنامه كالن توسعه منابع آب و زمین حوضه آبریز بر اسا
ك دامنه مورد توافق برای نوسانات سطح آب دریاچه

• تعیین ی
ت حفظ تراز آبی 

ت تامین حداقل نیاز آبی محاســبه شــده دریاچه جه
• برنامه ریزی و اقدام جه

ك
اكولوژی

ت محیطی آن  
• بررسی امکان انتقال  آب از حوضه های مجاور و ارزیابی اثرات زیس

ت و پیگیری برای انجام مطالعات هیدروگرافی دریاچه 
• حمای

ك بخشهای خیلی كم عمق از بدنه 
ش میزان تبخیر از دریاچه ) تفکی

• امکان سنجی اقدامات كاه
ت محیطی آن  

ك( و ارزیابی اثرات زیس
آب دریاچه در سالهای خش

سئول:
م

شركتهای آب منطقه ای 

همکار: 
ت 

 ادارات كل حفاظــ
ت 

محیط زیس
جهــاد 

ســازمانهای 
 

كشاورزی 

ت آن ها
ت های مردمی در مديري

شارک
ت م

ب هاي اقماري آن و تقوي
ش هاي درياچه و تاال

ش آگاهي ها درمورد ارز
ف 1: افزاي

هد

ت دار
موارد اولوي

ف
اهدا

ت مهم
اقداما

سئول 
نهاد م

نهادهمکار

اكوتوریسم

هدف 25 ساله: 
ت تعداد آن ها 

ش تعداد گردشــگران و مدیری
افزای

ت تاالبها
س ظرفی

براسا

هدف 5 ساله: 
انجام دو طرح نمونه

ت گردشگری )اكوتوریسم( و انتخاب سایتهای پایلوت شامل:
• تدوین برنامه مدیری

• برگزاری كارگاه برنامه ریزی اكوتوریسم
ت بندی تاالب ها برای اكوتوریسم 

• تهیه نقشه و اولوی
•  زون بندی تاالب های هدف برای توسعه اكوتوریسم

ت های پرنده نگری در  تاالب های اقماری
ش سای

•  بررسی امکان گستر
ك از تاالبهای اقماری

ب با شرایط هر ی
• تدوین ضوابط و معیارهای گردشگری متناس

ص جاذبه های طبیعی و ضوابط گردشگری 
• اطالع رسانی و آگاهی رسانی در خصو

ت برنامه های گردشگری 
ت مردم در طراحی و مدیری

ب مشارك
• جل

ش جوانان محلی بعنوان راهنمایان گردشگری
• آموز

ک ملی 
• بازنگری در قوانین برای بازدید از پار

• ارزیابی طرح های پایلوت و انتشار نتایج
ت های اجرایی 

ت های مالی و فنی برای تحقیقات در این زمینه قبل از شروع فعالی
• حمای

ت از جوامع محلی )مالی و فنی( برای توسعه اكوتوریسم 
• حمای

سئول:
م

ادارات كل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشگری 

همکار: 
ت

ت محیط زیس
 ادارات كل حفاظ

 جوامع محلی 
 سازمانهای مردم نهاد

 ادارات كل راه و ترابری )ســازمان بنادر 
و كشتیرانی(
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ت آب
كیفی

هدف 25 ساله: 
ش آلودگی منابع آب دریاچه و تاالبهای 

اســتراتژی كاه
ت و بکار گرفته میشود

اقماری رعای

هدف 5 ساله: 
ش قرار 

منابع اصلی آالینده شناسایی شده و مورد سنج
ش آنها تدوین  شود. 

ك استراتژی برای كاه
می گیرند و ی

 • بررسی ساالنه حجم  مواد شیمیایی، مواد غذایی، فلزات سنگین و سایر آالینده ها وارد شده به 
دریاچه و تاالبهای اقماری و شناسائی منابع آب

ش كمی و كیفی آب دریاچــه و تاالبهای آن و رودخانه های 
ت شــبکه پای

• تدویــن برنامه و تقوی
اصلی حوضه 

ش
ش فرسای

ت و پیگیری برای اجرای برنامه های آبخیزداری و كاه
• حمای

ب برای بهینه سازی اســتفاده از مواد شیمیایی كشاورزی در مزارع در 
• تدوین برنامه های مناســ

ك(
ت اجرای برنامه در محدوده اكولوژی

سطح حوضه آبریز )با تاكید بر اولوی
•  تدوین برنامه هایی برای كنترل تخلیه پسابهای صنعتی به داخل منابع آب حوضه آبریز 

ك ممکن می باشند.  
ك از دریاچه كه از نظر اكولوژی

ت نم
ت از روشهای برداش

• بررسی و حمای

سئول: 
م

 شركتهای آب 
منطقه ای 

ت 
 ادارات كل حفاظــ

ت 
محیط زیس

جهــاد 
ســازمانهای 

 
كشاورزی 

 ســازمانهای صنایع و 
معادن 

بهره برداری از آب
هدف 25 ساله : 

ش  یابد. 
راندمان آبیاری در سطح حوضه 15% افزای

هدف 5 ساله: 
ش  یابد. 

راندمان آبیاری در سطح حوضه 3% افزای

ش 
ت آب مزارع )افزای

• تدوین و اجرای برنامه هایی آموزشــی- ترویجی برای بهینه سازی مدیری
راندمان آب كشاورزی(

ت از توسعه سیستمهای كارآمدتر استفاده از آب )قطره ای، بارانی و ...(
• حمای

ت از اجرای تحویل حجمی آب  به مزارع 
• حمای

ت گذاری منطقی آب برای كشاورزی 
ت از قیم

• حمای
• جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از آب های سطحی و زیرزمینی

ت گونه های زراعی با نیاز آبی كمتر
• معرفی كش

سئول:
م

سازمانهای جهاد 
كشاورزی 

همکار:
شركتهای آب منطقه ای  

ب و کاربری اراضی 
ت پايدار منابع آ

ف 2: مديري
ادامه هد

موارد اولويتدار 
ص

ف و شاخ
هد

ت دار
ت اولوي

اقداما
سؤل

نهاد م
نهاد همکار

كاربری زمین 

هدف 25 ساله: 
توسعه كاربری زمین در حوضه آبریز برمبنای طرحهای توافق شده و 

نقشه برداری و عالمتگذاری تمامی تاالبهای اطراف دریاچه

هدف 5 ساله:  
ك برنامه مورد توافق برای اســتفاده از زمین در حوضه 

 تدویــن یــ
آبریز 

 نقشه برداری تاالبهای مهم 
 عالمتگذاری محدوده در 05% از تاالبهای مهم 

ك برنامه مورد توافق برای كاربری زمین در چارچوب برنامه 
• تهیه ی

ت جامع حوضه آبریز )برنامه جامع توسعه(
مدیری

• تهیه نقشه حریم دریاچه و تاالبهای اقماری و عالمتگذاری حدود 
آنها 

• ایجــاد نوارهای حایــل در اراضی زراعی حاشــیه تاالبها و تدوین 
دستورالعمل های بهره برداری در این اراضی 

• جلوگیری از تغییر غیرقانونی كاربری اراضی منابع طبیعی حوضه 
ت از تهیه و اجرای پروژه  مدیریتی و حفاظتی حوضه آبریز 

• حمای

سئول: 
م

ت 
ت محیط زیس

 ادارات كل حفاظ
 ادارات كل منابع طبیعی

همکار:
 شركتهای آب منطقه ای 

 سازمانهای جهاد كشاورزی 
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ب 

ستی و استفاده پايدار از منابع تاال
ت از تنوع زي

ف 3: حفاظ
هد

موارد اولويتدار 
ص

ف و شاخ
هد

ت دار
ت اولوي

اقداما
سؤل

نهاد م
نهاد همکار

تاالبهای اقماری 
ت 

حائز اهمی

هدف 25 ساله:
ت از نظر 

كلیه تاالبهای اقماری و حائز اهمی
ك 

ب دیده و یا خش
تنوع زیســتی كه آسی

شده اند احیا و فعال شده اند. 

هدف 5 ساله: 
احیای حد اقــل دو تاالب جنوبی دریاچه 

ت 
ك شده اس

كه خش

ت بندی تاالبها از نظر تنوع زیستی و تجزیه و تحلیل 
 تهیه  نقشه و اولوی

ت 
تهدیدات تنوع زیستی تاالبهای حائز اهمی

ت 
ت برای حفاظ

• تعییــن حداقل نیازهای آبــی تاالبهای حائز اهمیــ
كاركردهای اكولوژیکی و خدمات اكوسیستمی 

ت روانابها و 
• احیــای تاالبهــای یادگارلو و گرده قیــط از طریق هدایــ

جریانهای رودخانه
• بهبود سیستم سنتی تأمین آب تاالبها  و تعمیر و بازسازی انهار سنتی 

ت مردم 
با مشارك

• بررسی سطح آلودگی و بیماریها در پرندگان و ماهیها 
• بررســی اقدامات برای جلوگیری و كنترل ورود گونه های غیر بومی به 

ش(
تاالبهای اقماری )ارائه آموز

ش مرغ 
ت می

• بررســی اقدامــات و احیاء تاالب قره قشــالق و جمعیــ
ت مردم(

ش تهدیدها با مشارك
)شناسائی و كاه

ک سر 
ت ارد

ت تاالب قوری گول و جمعی
• بررسی اقدامات و بهبود وضعی

ش تهدیدها(
سفید )شناسائی  و كاه

ت 
• تدوین برنامه مدیریتی برای تاالبهای حائز اهمی

ت تاالبهای اقماری 
ت تاالبها و ارتقای سطح حفاظ

ت سیستم مدیری
• تقوی

مهم بر مبنای روشهای مشاركتی

سئول:
م

ت 
ت محیط زیس

سازمان حفاظ

همکار:
 سازمانهای شیالت

 جوامع محلی 
 سازمانهای مردم نهاد 

 ادارات كل منابع طبیعی 
 شركتهای آب منطقه ای 

 سازمانهای جهادكشاورزی 
 استانداری ها

 ادارات كل دامپزشکی 
 ادارات كل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

گردشگری 
 دانشگاهها 

ت زادآور 
جمعی

فالمینگو  

هدف 25 ساله: 
ت پرنــده در دریاچه و تاالب 

 4000 جفــ
های اقماری زادآوری خواهند كرد.

هدف 5 ساله: 
1000 پرنــده در دریاچــه و تــاالب های 

اقماری زادآوری خواهند كرد.

ت موجود فالمنیگوها، و ارائه توصیه های مدیریتی كوتاه 
• بررسی وضعی

ت گونه( از جمله: 
مدت و دراز مدت )تدوین برنامه مدیری

ب آنها 
ت و ارتقای زیستگاهها و جلوگیری از تخری

o حفاظ
o آگاهی رســانی از طریق تهیه و توزیع مواد آموزشــی )پوستر، فیلم، 

ب اتومبیل و ...( 
برچس

ت در زمان های زادآوری و تغذیه
o ایجاد امنی

ب دیده یا در 
ت های آســی

o تدوین برنامه برای امداد رســانی به جمعی
ب

ض آسی
معر

o بررسی امکان زادآوری در مکانهای امن تاالبهای اقماری
o بررسی فالمینگوها از نظر آالینده ها و بیماریها

ب رساله های كارشناسی ارشد و دكترا 
ش در قال

ت از پژوه
• حمای

سئول:
م

ت 
ت محیط زیس

ادارات كل حفاظ

همکار:
 ادارات كل شیالت

 جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد

 دانشگاهها
 مراكز تحقیقات آرتمیا

 سازمانهای جهادكشاورزی
 استانداریها

 ادارات كل دامپزشکی
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ب 

ستی و استفاده پايدار از منابع تاال
ت از تنوع زي

ف 3: حفاظ
هد

موارد اولويتدار 
ص

ف و شاخ
هد

ت دار
ت اولوي

اقداما
سؤل

نهاد م
نهاد همکار

ت زادآور 
جمعی

پلیکان سفید 

هدف 25 ساله: 
1000 پرنــده در دریاچــه و تــاالب های 

اقماری زادآوری خواهند كرد 

هدف 5 ساله: 
750 پرنده در دریاچه و تاالب های اقماری 

زادآوری خواهند كرد

ت موجود و ارائه توصیه های مدیریتی كوتاه و دراز مدت 
 بررسی وضعی

ت گونه( از جمله: 
)تدوین برنامه مدیری

ب آنها
ت و ارتقای زیستگاهها و جلوگیری از تخری

o حفاظ
o آگاهی رســانی از طریق تهیه و توزیع مواد آموزشــی )پوستر، فیلم، 

ب اتومبیل و ...( 
برچس

ت در زمان های زادآوری و تغذیه
o ایجاد امنی

ب دیده یا در 
ت های آســی

o تدوین برنامه برای امداد رســانی به جمعی
ب

ض آسی
معر

o بررسی امکان زادآوری در مکانهای امن تاالبهای اقماری
o بررسی پلیکانها از نظر آالینده ها و بیماریها

ب رساله های كارشناسی ارشد و دكترا
ش در قال

ت از پژوه
• حمای

سئول:
م

ت 
ت محیط زیس

ادارات كل حفاظ

همکار:
 سازمانهای شیالت

 جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد

 دانشگاهها

ت قوچ و 
جمعی

ش ارمنی و 
می

گوزن زرد در جزایر 
دریاچه

هدف 25 ساله: 
ت مراتع 

ب با ظرفی
ت متناســ

حفظ جمعی
طبیعی 

هدف 5 ساله: 
ت مطمئــن مراتع طبیعی و 

تعیین ظرفی
ت كنونی جزایر

حفظ جمعی

ت موجود، و ارائه توصیه های مدیریتی كوتاه مدت و دراز 
• بررسی وضعی

ت گونه( از جمله: 
مدت )تدوین برنامه مدیری

ت چرای طبیعی مراتع در جزایر 
o تعیین ظرفی

ت از گونه های مورد نظر
ت و حفاظ

o برنامه ریزی مدیری
o احداث تاسیسات الزم برای آبشخور و تامین آب )انتقال آب از قبادلو(

ت گونه ها و اقدام برای رفع 
ت و بیماری جمعی

ت سالم
o بررســی وضعی
مشکالت احتمالی

o مطالعه ژنتیکی و بررسی امکان اصالح ژنتیکی گونه های مورد نظر 
ب دیده یا در 

ت های آســی
o تدوین برنامه برای امداد رســانی به جمعی

ب
ض آسی

معر
o شناسائی محل های جدید رها سازی 

ب رساله های كارشناسی ارشد و دكترا
ش در قال

ت از پژوه
• حمای

سئول:
م

ت آذربایجان غربی 
ت محیط زیس

اداره كل حفاظ

همکار:
 اداره كل منابع طبیعی آذربایجان غربی
 ادارات كل دامپزشکی آذربایجان غربی

 سازمانهای مردم نهاد
ت آب منطقه ای آذربایجان غربی

 شرك
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ب 
ستی و استفاده پايدار از منابع تاال

ت از تنوع زي
ف 3: حفاظ

هد

موارد اولويتدار 
ص

ف و شاخ
هد

ت دار
ت اولوي

اقداما
سؤل

نهاد م
نهاد همکار

ت آرتمیا در 
جمعی

دریاچه ارومیه 

هدف 25 ساله:
ت در هر لیتر آب دریاچه 

حضور 40 سیس

هدف 5 ساله: 
ت در هر لیتر آب دریاچه  

حضور 25 سیس

ش و فراوانی 
 ارزیابی ذخایر آرتمیا و تهیه نقشه پراكن

ش 
• انجام بررسیهای الزم در زمینه امکانات بازسازی ذخایر آرتمیا و افزای

ت تولید
ظرفی

ش و فراوانی
ك سلولی و تهیه نقشه پراكن

ت جلبکهای ت
• ارزیابی جمعی

ش 
ك دانیال و افزای

ش جلب
• انجام بررسیهای الزم در زمینه امکانات افزای

ت تولید 
ظرفی

• بررسی خصوصیات فیزیکوشــیمیائی و آالینده های موجود در آب و 
ت آرتمیا 

تاثیر آن بر جمعی
ت های سنتی 

• تدوین روشهای بهره برداری پایدار از ذخایر آرتمیا )برداش
و صنعتی ( 

ت برداشتهای سنتی توسط مردم محلی 
• كنترل و مدیری

• آگاهی رسانی و تنویر افکار عمومی )از جمله تهیه و توزیع مواد آموزشی 
و اطالع رسانی(

ب رساله های كارشناسی ارشد و 
ت از پژوهشــهای علمی در قال

• حمای
دكترا

مسئول:
مركز تحقیقات آرتمیای كشور 

همکار:
 استانداری ها

ت 
ت محیط زیس

 ادارات كل حفاظ
 دانشگاهها

 جوامع محلی
 سازمانهای مردم نهاد

 سازمانهای جهاد كشاورزی

تنوع زیستی 
در سیستمهای 
رودخانهای در 

حوضه آبریز ارومیه 

هدف 25 ساله: 
كلیه رودخانه هــای اصلی در حوضه مورد 
بررســی قرار گرفتــه و اقدامات مدیریتی 

تعیین شده و به اجرا گذاشته می شوند. 

هدف 5 ساله: 
ت موجــود كلیــه 

 مطالعــات وضعیــ
رودخانه ها

 بررســی دو رودخانــه اصلــی و تعیین 
اقدامــات مدیریتی و آبخیز داری و اجرای 

آنها

ت موجود در رودخانه های اصلی با تاكید بر نواحی 
• انجام مطالعات وضعی

ت بندی رودخانه ها از نظر تنوع زیستی 
دلتایی و با هدف اولوی

ت حوضه آبریز و بخشهایی از رودخانه ها 
• شناسائی تهدیدات در باال دس

ت می باشند
كه از نظر تنوع زیستی حائز اهمی

ت محیطی رودخانه های مهم برای حفظ 
• تعیین حداقل جریانهای زیس

كاركردهای اكولوژیکی و خدمات اكوسیستمی. 
ت رودخانه 

• برگزاری كارگاه در ارتباط با حفظ تنوع زیستی و مدیری
ت از نظر 

ب رودخانه ها بعنوان مکان های دارای اولوی
• توجه ویژه به مص

تنوع زیستی 
ص تنوع زیستی و انجام طرحهای نمونه در دو 

• شناسائی گونه های شاخ
رودخانه بمنظور احیای زیستگاه 

مسئول:
ت

ت محیط زیس
 ادارات كل حفاظ

 ادارات كل منابع طبیعی 

همکار:
 سازمانهای شیالت

ت 
 جوامــع محلی )ماهیگیران، شــکارچیان، برداشــ

كنندگان نی و غیره(
 سازمانهای مردم نهاد 

 دانشگاهها
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7. سازوکارهای حاکميت و راهبری 
ــترک بین سه استان آذربایجان شرقی، غربی و  موقعیت ویژه حوضه آبریز دریاچه ارومیه كه مش
ــتان می باشد، نهایی سازی، تصویب و اجرای برنامه مدیریت را مستلزم هماهنگی دقیق بین  كردس
ــت. این بخش سازوكارهای اداری الزم و قابل توصیه برای معتبر ساختن برنامه و  ــتانی كرده اس اس

تصویب و ابالغ رسمی آن را بر اساس مباحثات كارگاه مشورتی مورد بحث قرار می دهد. 
  7-1- مراحل تدوين و تصويب برنامه در سطح استان

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

امضاء استانداران
 و وزرا

هیئت دولت

شوراي برنامه ریزي
 استان

كارگروه آب و كشاورزي و منابع طبیعي
)یا كارگروه مربوطه(

استانداریهابرنامه پیشنهادی

پس از بحث و
 بررسي و تایید

كمیته فنی )كارشناسی(

مصوب

نمودار1- مراحل تدوین، نهایی سازی و تصویب برنامه مدیریت

برای تقویت پشتوانه اجرایی برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه وجود شرایط زیر ضروری بوده است:
 مشاركت 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 

ــتان در كل فرایند از مراحل آغازین تدوین برنامه  ــتلزم این است كه سه اس مالحظات فوق مس
مدیریتی تا تصویب نهایی آن مشاركت 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 3 استان- ریاست سازمان حفاظت محیط زیست- وزرای نیرو، جهاد كشاورزی

كردستانآذربایجان شرقیآذربایجان غربی شورای برنامه ریزی 
استان

ابالغ به دستگاه های 
اجرایی

برگزاری جلسات  مشترک كارگروه آب و كشاورزي ومنابع طبیعي 

كمیته فني آذ. غربی كمیته فني آذ. شرقی كمیته فني كردستان

مشاركت مردمی و
آگاهی رسانی

كشاورزی و 
كاربری اراضی

مدیریت منابع 
آب

تنوع زیستی گروه های كاری
استانی 

نمودار2- فرایند تصویب برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه

  7-2- پايش و نظارت بر اجرای برنامه 

برای عملیاتی شدن این برنامه، پایش فعالیتهای انجام شده و بازبینی بخشهایی از برنامه به یك 
سازوكار پایش نیاز می باشد. از میان گزینه های مختلف كه در كارگاه مورد بحث قرار گرفتند، واگذار 
كردن نظارت و پایش اجرای برنامه مدیریت به ستاد اجرایی ملی و شورای منطقه ای بعنوان مطلوبترین 
گزینه مورد توافق قرار گرفت. فرایند انجام این كار در نمودار صفحه بعد ارائه شده است. )نمودار 3( 
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طرح حفاظت از تاالبهای ایران 

اصالح  و تکميل برنامه

موارد فنی و تخصصی

جوامع محلی سازمانهای مردم نهاد

اداره كل حفاظت
 محیط زیست استان

اجرای       پروژه های

عملیاتی         طرح
دستگاه های اجرایی مسئول

استانداری

موارد اجرایی

ــام تعهد به  ــوارد عدم انج م
دلیل برخی مشکالت

نمودار3-  فرایند انجام پایش اجرای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

  7-3-  تأمين بودجه 
ــورد بحث و تبادل نظر قرار  ــده و م ــرای تأمین بودجه برنامه مدیریت گزینه های زیر ارائه ش ب

گرفتند: 
ــه در هر یك از  ــتگاه به صورت جداگان ــای جدید از محل منابع ملی هر دس ــف طرحه - تعری

سازمانهای دولتی )وزارتخانه های( مربوطه و تخصیص آن به واحدهای تابعه مجری در استان
ــب بودجه آن به  ــتگاه و تخصیص متناس ــد از محل منابع ملی یك دس ــف طرح جدی - تعری

دستگاه های مختلف مجری استانی
- تعریف طرح جدید استانی و توزیع متناسب بودجه آن بین دستگاه های مختلف اجرایی استان

- ایجاد ردیف بودجه ای برای فعالیت جدید در طرحهای موجود دستگاه های مجری  
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با توجه به سازوكارهای پیچیده موجود برای تعریف طرحها و تخصیص بودجه، گزینه آخر »ایجاد 
ــتگاه های مجری« به عنوان  یك ردیف بودجه ای برای یك فعالیت جدید در طرحهای موجود دس
آسانترین و هموارترین گزینه برای اختصاص بودجه جهت اجرای برنامه مورد توافق قرار گرفت. در 
این راستا الزم است كه برای كلیه پروژه ها و فعالیتهایی كه در برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه 
ــت، چند مولفه شامل نوع فعالیتها، زمان بندی اجرای فعالیتها و بودجه مورد نیاز و  ارائه گردیده اس

دستگاه مجری دقیقا مشخص شود. 

8. گام هاي آتي
ــاس بررسیهای انجام شده و گزارشهای موجود، در حال حاضر دریاچه ارومیه به دلیل وقوع  براس
ــرایط  ــالی های پیاپی و كمبود جریانات آب ورودی و كاهش قابل توجه تراز آبی آن، در ش خشکس
ــت كه از  ــادی در خصوصیات و عملکردهای آن بوجود آمده اس ــته و تغییرات زی بحرانی قرار داش
ــتم اشاره نمود. به  ــوری آب و اثرات آن بر بخش آبي اكوسیس مهمترین آنها می توان به افزایش ش
همین دلیل براساس نظرات مطرح شده در كارگاه مشورتی 26 و 27 آبانماه 1386لزوم درنظر گرفتن 
اقدامات اضطراری و فوری در كنار فرایند برنامه ریزی بلند مدت كنونی مورد تاكید شركت كنندگان 
قرار گرفت. به همین دلیل گامهای آتی مدیریت دریاچه ارومیه را می توان به دو بخش مجزا تقسیم 
نمود. بخش اول گامهای آتی مرتبط با فرایند برنامه نویسی و اجرای مدیریت جامع و بخش دوم شامل 

اقدامات اضطرای و فوری برای مقابله با بحران كنونی دریاچه ارومیه. 

  8-1- گام های اجرای برنامه مديريت جامع

برای اجرایی شدن این برنامه مدیریت ابتدا نیاز به نهایی شدن جنبه های فنی و تصویب آن بوده 
ــرح ذیل  ــری اقدامات اجرایی به ش بدین جهت پس از تدوین این ویرایش از برنامه مدیریت یك س
توسط طرح حفاظت از تاالبهای ایران و همکاری و هماهنگی كامل كلیه ذینفعان دولتی و غیردولتی 

بانجام رسیده است. 
• بازبینی و نهائی كردن استراتژی برنامه بر اساس نظرات دریافتی و یکپارچه سازی نتایج مطالعات 

پایه و تدوین ویرایش چهارم جهت طی مراحل تصویب
ــه برای بازبینی نهایی، تأیید و ابالغ به  ــال برنامه نهایی )ویرایش چهارم( به مقامات مربوط • ارس

نهادهای )سازمانهای( اجرایی به صورتی كه در نمودار 2 نشان داده شده است.
• انعقاد موافقتنامه بعنوان تصویب برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه با حضور ریاست سازمان 
حفاظت محیط زیست، وزرای نیرو و جهاد كشاورزی و استانداران آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی 
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و كردستان در اجالسی كه با حضور برخی از  نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان دفتر 
عمران ملل متحد در تهران و كلیه ذینفعان مشاركت كننده 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
ــتلزم تشکیل  ــدن این برنامه مس باتوجه به طی مراحل فوق الذكر گامهای بعدی برای اجرایی ش
ــاختار سازمانی پیش بینی شده  ــورای منطقه ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اجزاء س ش

می باشد و براساس آن باید اقدامات ذیل صورت پذیرد
ــده در برنامه مدیریت و تقسیم وظایف ذینفعان مختلف  •  اولویت بندی برنامه های اقدام ذكر ش

استانهای واقع در حوضه جهت عملیاتی شدن آنها 
ــده در برنامه مدیریت در  ــزی و گنجانیدن پروژه های مرتبط با برنامه های اقدام ذكر ش • برنامه ری
ــه و تامین بودجه مورد نیاز جهت اجرای  ــتانهای واقع در حوض فرآیند برنامه ریزی بودجه ریزی اس

پروژه های مرتبط 
• پایه گذاری یك شیوه روشن برای ارائه گزارش پیشرفت اجرای برنامه توسط كمیته فنی در سطح 
ــورای منطقه ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و سایر مراجع  ــتان و نیز انعکاس آن در ش اس
ذیربط پایش فرایند اجرای برنامه اقدام، اثربخشی عملیاتی شدن برنامه های اقدام و همچنین اعمال 

بازنگریهای احتمالی الزم جهت اصالح و تکمیل برنامه مدیریت.

  8-2- گام های بعدی برای اقدامات فوری و اضطراری

درحال حاضر سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به متوسط بلند مدت كاهش چشمگیری داشته و 
شرایط و عملکردهای زیست بومی آن نیز به دلیل نوسانات تراز آبی و بویژه شوری بیش از حد آن 
ــداوم برنامه ریزی مدیریت جامع دریاچه  ــت. بدین جهت علیرغم اینکه ت با تهدید جدی مواجه اس
ــرایط موجود و مدیریت بحران  ــب به ش ــت ادامه یابد. ولی به منظور واكنش مناس ارومیه می-بایس
زیست محیطی بوجود آمده، برنامه ریزی و انجام اقدامات فوری و كوتاه مدت نیز مورد نیاز می باشد. 
دراین راستا براساس نتایج بررسیهای بعمل آمده و مجموعه تبادل نظرها و هماهنگی های  انجام 
شده، اقدامات فوری كه برای مقابله با بحران كنونی دریاچه ارومیه ضروری می باشد مورد شناسایی 
قرار گرفته است. قابل ذكر است كه شرایط كنونی دریاچه ارومیه حاصل عوامل مختلفی است كه 
ــدن بیالن آبی آن منجر گردیده است. در مجموعه این عوامل می توان به كاهش  نهایتا به منفی ش
بارش در سطح حوضه، اجرای طرحهای توسعه و افزایش بهره برداری از منابع آب توسط بهره برداران 
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مختلف اشاره نمود. بدین ترتیب كسری آب كنونی دریاچه نسبت به شرایط متوسط بلند مدت بسیار 
ــت كه بتوان آنرا در كوتاه مدت بطور كامل برطرف نمود. بلکه برنامه ریزی مدیریت  ــتر از آن اس بیش
بحران باید با نگاهی كارشناسانه و واقعگرایانه، اقدامات الزم جهت جلوگیری از تداوم روند نزولی تراز 

آبی دریاچه و افزایش تدریجی سطح آب را هدفگذاری نماید. 
ــا در كل حوضه آبریز  ــرایط و فعالیته ــی دریاچه ارومیه برآیند اندركنش ش ــران كنون 1. بح
ــتانهای واقع در  ــور یکپارچه و هماهنگ در اس ــه همین دلیل هر اقدامی باید بط ــد و ب می باش
ــتانی برای پیگیری مدیریت  ــکیل كمیته فرا اس ــتا تش ــطح حوضه اعمال گردد. در این راس س
ــامل آذربایجان  ــتانهای واقع در حوضه آبریز ش ــترک بین اس بحران دریاچه ارومیه )بطور مش
غربی، آذربایجان شرقی و كردستان( و یا برگزاری یك یا چند جلسه مشترک ستادهای بحران 
ــدام جامع و یکپارچه در  ــده به منظور هماهنگی اقدامات و تصمیم گیری و اق ــتانهای یادش اس
ــطح كل حوضه آبریز دریاچه اولین اقدام ضروری می باشد. برای انجام فعالیتهای كارشناسی  س
این كمیته نیاز به گروه های كاری كارشناسی مشترک می باشد. قابل ذكر است كه طی ماه های 
اخیر 3 گروه كاری مشترک با عناوین »مدیریت پایدار منابع آب و كشاورزی«، » تنوع زیستی« 
ــمی با معرفی نماینده كلیه بخشهای دولتی،  ــاركت مردمی« بطور رس ــانی و مش و »آگاهی رس
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 دوره ای 
ــتر مناسبی را برای تامین همکاریهای فنی و  ــنندج برگزار گردیده كه بس در ارومیه، تبریز و س

مدیریتی مشترک در سطح حوضه آبریز فراهم آورده است. 
2. باتوجه به تعیین حداقل تراز آبی اكولوژیك دریاچه ارومیه و نیاز آبی 3.1 میلیارد مترمکعبی 
ــن رقوم، در برنامه ریزیهای مدیریت منابع آب و بهره برداری از آبهای حوضه، نیاز آبی  ــه در ای دریاچ
دریاچه بعنوان یکی از كاربریهای تعریف شده در نظر گرفته شده و الزم است حداكثر تالش جهت 
تامین این نیاز آبی متناسب با درصد تامین آب سایر مصارف در شرایط مختلف نرمال و یا خشکسالی 

درنظر گرفته شود. 
ــدهاي  ــتورالعمل اجرایی فوری حوضه ای براي اختصاص درصدي از آب س 3. تدوین یك دس
ــت محیطي«، تا زماني  موجود در حوضه )به  عنوان مثال 20%( به دریاچه،  باعنوان »جریان زیس
كه شرایط دریاچه تثبیت شده و بهبود یابد. باتوجه به توقف فعالیتها و بهره برداریهای كشاورزی 
در فصل زمستان انجام این اقدام قبل از شروع فصل كشت ضروری است درغیر این صورت باید 
ــیدن آن  به دریاچه  ــیار زیادی برای اطمینان از عدم بهره برداری و انحراف آب و رس نظارت بس

اعمال شود. 
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4. تعیین سقف توسعه منابع آب و اراضی كشاورزی باتوجه به قابلیتهای منابع آب حوضه و درنظر 
ــزوم حفظ بقاء و پایداری دریاچه ارومیه و تخصیص منابع مالي با اولویت تدوین و اجرای  ــن ل گرفت
برنامه های عملیاتی ارتقاء بهره وری آب در حوضه آبریز. برای این منظور الزم است با انجام مطالعات 
كارشناسی ضروری و توافق جمعی در زمینه میزان آب مورد نیاز دریاچه ارومیه و حداكثر آب قابل 
ــبت به توسعه فعالیتهای مجاز و ارتقاء  بهره برداری حوضه و با برنامه ریزی هماهنگ حوضه ای، نس

بهره برداریها تا سقف مورد نظر اقدام نمود.  
5. تدوین برنامه منسجم حوضه ای براي بهبود راندمان مصرف آب بویژه در بخش كشاورزی كه از 
مصرف كنندگان عمده آب می باشد، و همزمان تدارک منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف آن. 

آب ذخیره شده از این طریق باید به دریاچه اختصاص یابد.
6. ایجاد یك طرح یارانه اي ویژه در سطح استانهای حوضه به منظور حمایت از كشاورزان و ترغیب 
ــتفاده از منابع آب، با تغییر نوع محصول، بهبود راندمان آب و غیره. میزان آب  آن ها به كاهش اس

ذخیره شده از این طریق باید به دریاچه اختصاص یابد.
ــه بویژه برای بخش  ــطح حوض ــوری برای اعمال برنامه تحویل حجمی آب در س ــدام ف 7. اق
ــاورزی با نظارت كامل بر میزان بهره برداریها و جلوگیری جدی از بهره برداریهای غیر مجاز  كش
و اعمال تعرفه-های هزینه تصاعدی برای مشتركان پرمصرف و یا اعمال قیمت گذاری ویژه آب 

مصرفی در شرایط بحرانی.
8. بحث هایي درمورد انتقال آب بین حوضه اي جهت تغذیه دریاچه وجود دارد و ورود آب از 
حوضه های مجاور می تواند یکی از اقدامات قابل اجراء بعنوان بخشی از راهکارهای مدیریت بحران 
ــتای رویکرد مدیریت زیست بومی نبوده و بالقوه  ــد. با این حال چنین پیشنهادي اساساً در راس باش
دربردارنده اثرات سوء زیست محیطی در مناطق دیگر می باشند. بنابراین الزم است انجام مطالعات 
برای ارزیابی اثرات و كاهش پی آمدهای احتمالی انتقال بین حوضه ای آب جزو برنامه های اضطراری 

مورد توجه قرار گیرد.
بی شك انجام اقدامات پیشنهادی فوق الذكر به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و مستلزم تالش 
ــیهای آتی كمیته های كاری، استفاده توام از چند راهکار یا اجرای  ــد. حسب بررس زیادي می باش
راهکارهای جدیدی نیز ممکن است ضروري باشد. امید است به پشتوانه حمایتهای استانداریها و 
ــتگاه های دولتی ذیربط با آگاهی رسانی مناسب و جلب مشاركت جوامع محلی و سازمانهای  دس
مردم نهاد و همچنین ارائه راهبریهای ستادی الزم از وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در سطح ملی 
زمینه الزم برای بهبود شرایط این اكوسیستم ارزشمند و تداوم كاركردهای اقتصادی اجتماعی و 

زیست محیطی آن فراهم گردد.
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محدوده اثرسازمان

 سطح استاني

استانداري  استان هاي آذربایجان غربي 1
و شرقي و كردستان

- مدیریت و تصمیم گیري در سطوح باال
- پشتیبانی از همکاري هاي بین بخشي براي طرح ها و برنامه هاي استاني

2
اداره كل حفاظت محیط زیست استان 

آذربایجان غربي

- مرجع استانی مدیریت دریاچه و تاالب هاي واقع در آذربایجان غربي
- تهیه و اجراي طرح هاي مدیریت دریاچه و تاالب هاي اقماري آن در آذربایجان غربي

- ارائه كمك فني به مدیریت دریاچه و تاالب هاي اقماري آن در آذربایجان غربي
- ارائه كمك مالي به مدیریت دریاچه و تاالب هاي اقماري آن در آذربایجان غربي

- ارائه كمك اداري به مدیریت دریاچه و تاالب هاي اقماري آن در آذربایجان غربي
- حمایت استاني از تشکلهای غیردولتی زیست محیطي آذربایجان غربي

3
اداره كل حفاظت محیط زیست استان 

آذربایجان شرقي

- مرجع استانی مدیریت تاالب هاي اقماری واقع در آذربایجان شرقي
- تهیه و اجراي طرح هاي مدیریت تاالب هاي اقماري در آذربایجان شرقي

- ارائه كمك فني به مدیریت تاالب هاي اقماري در آذربایجان شرقي
- ارائه كمك مالي به مدیریت تاالب هاي اقماري در آذربایجان شرقي

- ارائه كمك اداري به مدیریت تاالب هاي اقماري در آذربایجان شرقي
- حمایت استاني از تشکلهای غیردولتی زیست محیطي آذربایجان شرقي

اداره كل حفاظت محیط زیست استان 4
كردستان

- تسهیل گری فرایندهای مدیریت زیست بومی حوضه در بین ذینفعان 
- حمایت از تنوع زیستی در حوضه آبخیز 

- حمایت از فعالیت های آگاهی رسانی

سازمانهای جهاد كشاورزي استان هاي 5
آذربایجان غربي، شرقي و كردستان

- مرجع استانی برنامه ریزي طرح ها و فعالیت هاي كشاورزي، دامداري و منابع طبیعی و آبخیزداری
- مرجع استانی مدیریت مواد شیمیایی كشاورزي

- مرجع استانی حمایتهای ترویج، تحقیقات و آموزش كشاورزي 
- حمایت استانی از فعالیتهای شیالت و آبزی پروری، معرفی گونه و/یا تکثیر الرو ماهي 

- حمایت استانی برای مدیریت مراتع در حوضه آبریز
- حمایت استانی برای مدیریت امور عشایر در سطح استان

- حمایت استانی برای مدیریت مالکیت اراضی و كاربري زمین 

ــتان هاي 6 ــركتهای آب منطقه اي اس ش
آذربایجان غربي، شرقي و كردستان

- تصمیم گیری در زمینه طرح ها و برنامه هاي توسعه منابع آب در سطح استان
- تصمیم گیري درمورد بهره برداری از سدها و مخازن

- اختصاص حقابه از رودها و چشمه ها
-  صدور مجوز براي احداث چاه  و برداشت آب

- اندازه گیري/پایش جریان هاي آب )سطحي و زیرزمیني(
- اندازه گیري/پایش كیفیت آب
- اندازه گیري سطح آب دریاچه

دانشگاههای علوم پزشکي استان هاي 7
 تصمیم گیري در مورد طرح ها و برنامه هاي سالمت و بهداشت روستایي در سطح استانآذربایجان غربي، شرقي و كردستان

8
فرهنگي، صنایع  میراث  ــازمانهای  س
ــتان هاي  ــگري  اس ــتی و گردش دس

آذربایجان غربي و شرقي
 تصمیم گیري درمورد امور گردشگري و میراث فرهنگي در سطح استان

 اجراي طرح هاي تحقیقاتيدانشگاه ها9

10
ــتان هاي  ــري اس ادارات كل راه و تراب

آذربایجان غربي و شرقي
 برنامه های كشتیراني بر روي دریاچه و احداث بزرگراه شهید كالنتري در دریاچه ارومیه و نیز 

احداث جاده ها و توسعه خطوط آهن كه بعضاً برروي تاالب هاي اقماري اثرگذار هستند. 

گروههای اصلی ذيربط در مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه
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محدوده اثرسازمان

ــازمانهای صنایع و معادن استان هاي 11 س
آذربایجان غربي و شرقي

- تصمیم گیری در زمینه طرح هاي توسعه صنایع و معادن استان
- تسهیل كننده برقراری ارتباط با صنایع در سطح حوضه آبریز

سطح محلي

 همکاري هاي بین بخشي در سطح محليفرمانداریها و بخشداریها 1

ادارات و دفاتر محلي سازمان حفاظت 2
محیط زیست 

- مدیریت تاالبها )حفاظت( 
- مدیریت مناطق حفاظت شده در اطراف دریاچه

- حمایت از تشکلهای غیردولتی محلي

- كنترل آب )آب شیرین یا جریان هاي برگشتي( ورودی به تاالبادارات و دفاتر محلي آبیاري و امور آب3

ــازمان جهاد 4 ــر محلي س ادارات و دفات
كشاورزي

- سهمیه بندي مواد شیمیایي كشاورزي
- ارائه خدمات روستایي براي توسعه كشاورزي

- ارائه خدمات روستایي براي دام پروري

مدیریت مراتع در سطح محليادارات و دفاتر محلي منابع طبیعي5

ــات 6 خدم ــي  محل ــر  دفات و  ادارات 
كنترل بیماري هاي دامي، شامل ماكیان و پرندگاندامپزشکي

كشاورزان7
تغییر كاربری تاالب به زمین های كشاورزی

استفاده از مواد شیمیایي در مزارع
تغییر كاربري چراگاه هاي اطراف تاالب  براي استفاده كشاورزي

استفاده نامناسب آب در مصارف كشاورزي )راندمان پایین(

برداشت نيبرداشت كنندگان نی 8

برداشت آرتمیابرداشت كنندگان آرتمیا9

جوامع محلي، برداشت  سنتي در حجم پایینبرداشت كنندگان نمك10
صنایع، برداشت نمك در حجم باال

جوامع محلي و روستاییان11
تخلیه پساب و فاضالب در داخل تاالب

توسعه فیزیکي روستایي )كه بر طبیعی بودن محیط اطراف تاالب اثر مي گذارد(
تاثیر بر منابع سیاسي

 صید ماهي از تاالبهاماهیگیران12

چراي گاومیش در تاالب، برداشت نيرمه داران گاومیش13

شکار پرندگان آبزيشکارچیان14

 تولید زباله  و پسماند در اطراف تاالبگردشگران15

ارائه خدمات بهداشتي به مردم روستایي، احداث خانه هاي بهداشت در روستاهاادارات بهداشت محیط و بهزیستی 16

تسهیل برقراري ارتباط با جوامع محليتشکلهای غیردولتی محلي17

تسهیل برقراري ارتباط با ذینفعان تاالبشوراهاي اسالمي18
اثرگذاري بر منابع سیاسي



ضميمه 1:
نق�اط  بن�دی  زون  نقش�ه  و  ج�دول 
حس�اس تنوع زيستی درياچه اروميه
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فهرست اولیه فعالیتهای انسانی در دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری كه فعالیتهای مجاز در هر زون را نشان می دهد

فعاليت هايی که بايد مجاز فعاليت های انسانی فعلیمکانحساسيت
شمرده شوند

باال

این ستون باید توسط كارگروه ها هیچ كدام، به جز فعالیت های حفاظتیجزایر
تکمیل شود

ــداث تاالب مصنوعی تاالبهای اقماری ــت آب، اح چرا، تفریح و تفرج، برداش
سولدوز، كشاورزی مکانیزه 

مصب رودها

مصب های شهرچای و باراندوز: كشاورزی 
مصب های زرینه رود و سیمینه رود: پرورش ماهی

مهابادچای: سایت تفریحی كانی برازان
گدارچای: مرتع 

متوسط

هیچ كدامبخشهای دور از ساحل

نواحی ساحلی

ــرفخانه، محدوده  ــاز تفریحی در بندرش ــرق: ساخت و س ش
ــایت مانور نظامی در عجب  ــی، مصب آجی چای،  س تفریح
ــنتی و غیر  ــت نمك )س ــیر، چرا، پرورش آرتمیا، برداش ش
تبخیری(، كشاورزی، جاده، تحقیقات منابع طبیعی، سایت 

تفریحی سازمان جهاد كشاورزی.
ــگاه علوم پزشکی، سایت  غرب: مركز آموزش و تفریح دانش
ــه ارومیه،  ــی پارک ملی دریاچ ــتگاه تحقیقات تفریحی، ایس
برداشت سنتی نمك، محل دفن زباله های جامد روستا، مركز 
تفریحی گلمانخانه، مركز پژوهشهای آرتمیا، پادگان نظامی، 
ــهرک صنعتی )خارج از محدوده  ــاورزی گلخانه ای، ش كش

اكولوژیك(، كشاورزی، دامداری.

هیچ كدامجزیره اسالمی

ــایت کم ــایت مانور نظامی، مرتع، س ــایت تفریحی باری، س س
تفریحی ساحلی، كشاورزی

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



ضميمه 2: 
برنامه پايش حوضه 
آبخيز درياچه اروميه
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1. مقدمه ای بر پايش تاالب ها

بحث »مدیریت تاالب ها« در ایران طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است. این 
در حالی است كه اغلب به دلیل كمبود اطالعات الزم در مورد ماهیت مشکالت مدیریتی و كارآمد 
نبودن اقدامات، »مدیریت تاالب ها« متوقف می ماند. یك برنامه منسجم و كارآمد »پایش تاالب« 
می تواند اطالعات الزم را جهت پوشش كاستی ها در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان قرار دهد. 
»پایش« یك فرایند سیستماتیك جمع آوری اطالعات پایه در طول زمان است كه به منظور مقایسه 
با یك استاندارد از پیش تعیین شده انجام می پذیرد. الزم به یادآوری است كه یك »برنامه پایش« 
لزوما پیچیده یا پرهزینه نیست بلکه كارآمدی برنامه به مناسب بودن و بهنگام بودن اطالعات جمع 
ــده می تواند ساده و كارامد باشد. اگر  ــده بستگی دارد. یك برنامه پایش خوب طراحی ش آوری ش
اطالعات جمع آوری شده مورد استفاده قرار نگیرند یا بر روند مدیریت تاالب اثرگذار نباشند، حتی 
یك برنامه پایش خوب طراحی شده نیز بی ارزش خواهد بود. در شرایط ایده آل، هر تاالبی بایستی 
تحت یك برنامه مدیریتی منسجم، همه سو نگر و با اهداف مشخص باشد. اطالعات جمع آوری شده 
تحت یك برنامه پایش بایستی در راستای اهداف مدیریتی و درجهت تاثیرگذاری بر برنامه مدیریت 

بکار روند )چرخه مدیریت تطبیقی(.  

اهداف مديريتی

بازبينی برنامه مديريتاجرای برنامه مديريت

برنامه پايش تاالب 

شکل 1: چرخه مدیریت تطبیقی تاالب
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ــت برای اندازه گیری نتایج اقدامات مدیریتی و برآورد وضعیت موجود  پایش در اصل ابزاری اس
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.
كلید موفقیت یك برنامه سودمند پایش در طراحی مناسب آن است. آن دسته از برنامه های پایش 
ــتند ابزارهای مدیریتی كارامدی نبوده و اگر این  كه آكنده از داده ولی دارای اطالعات ضعیفی هس
اطالعات، گمراه كننده نیز باشند ناكارآمدی برنامه پایش تشدید می شود. تدوین و اجرای یك برنامه 
پایش خوب مستلزم همکاری نزدیك و تشریك مساعی بین مدیران تصمیم گیر، متخصصین و سایر 

ذینعان نظیر جامعه محلی است )كه اغلب اطالعات خوبی نیز در مورد شرایط موجود دارند(.

2. طراحی برنامه پايش تاالب اروميه
برنامه پایش تاالب ارومیه بر اساس نتایج كارگاه دو روزه مشورتی-آموزشی »پایش تاالب ها« كه 
در اردیبهشت ماه 1387 در ارومیه برگزار شد تهیه گردیده است. در این كارگاه در مجموع 45 نفر 
از كارشناسان نهادهای دولتی، دانشگاهی، تشکل های غیر دولتی و همچنین جوامع محلی حضور 

داشتند.  
ــاورین بین المللی طرح حفاظت  ــط مش در این كارگاه پس از ارائه مبانی »پایش تاالب ها« توس
از تاالب ها و توضیحات الزم در مورد  متدولوژی تهیه »پروتکل های پایش«، شركت كنندگان 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 كدام از شاخص های مورد نظر طرح مدیریت پرداختند. 

ــتیابی به اهداف مدیریتی( را برنامه پایش  به عبارتی دیگر، میزان موفقیت طرح مدیریت )و دس
تعیین می نماید. در شرایط ایده آل برنامه پایش برنامه ایست منسجم و همه سو نگر كه 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 مشاركت ذینفعان تدوین شده و به اجرا گذاشته خواهند شد. 
پس برای مدیریت موفق تاالب مورد نظر می بایست نیازهای اطالعاتی مدیران تصمیم گیر تامین 
ــکلی در اختیار مدیران قرار گیرد كه سودمند باشد. بطور  مثال این  ــود. اطالعات بایستی به ش ش
اطالعات باید مرتبا به روز شوند. چرا كه اطالعات سالهای گذشته ممکن است كارآیی 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 2: چرخه پایش تاالب

مدیریت تاالب

نیازهای اطالعاتی

استراتژی های ارزیابی

برنامه های پایش
جمع آوری داده

بررسی داده

تحلیل

ارزیابی و گزارش

بکار گیری اطالعات

چرخه مديريت تاالب

3. برنامه پايش تاالب اروميه 
ــتند. تمام پروتکل های پایش به موارد زیر  جداول 1 تا 3 خالصه ای از این 3 پروتکلها هس

پرداخته اند و در جداول سه گانه آورده شده اند. 

1( آب

1-1( كیفیت آب
1-2( كمیت آب

1-3( مصرف آب )كشاورزی(



52

2( تنوع زيستی

2-1( آرتمیا
2-2( فالمینگو

2-3( پلیکان
2-4( قوچ و میش

2-5( گوزن زرد
2-6( رودخانه ها

2-7( تاالبهای اقماری

3( اجتماعی - اقتصادی

3-1( گردشگری
3-2( معیشت پایدار

3-3( مشاركت و آگاهی رسانی عمومی

در نتیجه برنامه پایش دریاچه ارومیه باید دارای اجزای زیر باشد:
الف( پايش زيستی 

برنامه پایش باید بر ویژگیهای تنوع زیستی در سطح اكوسیستم )رودخانه ها و تاالبهای اقماری( و 
در سطح گونه )فالمینگو و پلیکان، گوزن زرد،  قوچ و میش و آرتمیا( تمركز كند. 

رودخانه های اصلی كه 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(.
ــد از: یادگارلو،كانی برازان، قره  ــوند عبارتن تاالبهای اقماری هدف كه باید به طور منظم پایش ش
ــالق )در هر دو استان( و قوری گول. در صورت لزوم سایر تاالبهای اقماری نظیر سولدوز، قوپی  قش

بابا علی، سیران گولی.
ــپیر پایش شوند در حالیکه قوچ و میش باید در جزیره  ــك و اس گوزن زرد باید تنها در جزایر اش
ــود. فالمینگو و پلیکان ممکن است در تاالبهای اقماری و همچنین در جزایر  قویون داغی پایش ش
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 كل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی )دفتر پارک ملی( به طور مستقیم مسئول پایش 
ــت آذربایجان غربی  گوزن زرد، قوچ و میش، فالمینگو و پلیکان خواهد بود. ادارات كل محیط زیس
ــئول رودخانه ها و تاالبهای اقماری در استانهای خود خواهند بود. مركز  ــرقی و كردستان مس و ش

تحقیقات آرتمیای كشور مسئول پایش آرتمیا خواهد بود. 
ــب پس از پایان پایش تهیه شود.  ــتی باید بصورت مناس گزارش هر یك از ویژگیهای تنوع زیس
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: یك گزارش میان دوره ای و 

یك گزارش نهایی. در مورد فالمینگو و پلیکان نیز روند به همین گونه خواهد بود. 
ــئول تهیه گزارشات جامع ساالنه در مورد  ــت آذربایجان غربی مس به طور كلی اداره محیط زیس
وضعیت تنوع زیستی در دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری آن خواهد بود. این امر نیازمند همکاری 
نزدیك استانی می باشد چرا كه بخشی از داده ها )تاالبهای اقماری( توسط آذربایجان شرقی گردآوری 
ــد. یك گزارش تحلیلی با مشاركت اداره كل محیط زیست آذربایجان شرقی و غربی و با  خواهد ش
حمایت سازمان حفاظت محیط زیست هر 5 سال یکبار تهیه خواهد شد تا ورودی های برنامه جامع 

مدیریتی را فراهم كند. 
داده های پایش باید در پایگاه داده اداره كل 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 كلیدی و نهادهای همکار باشد.
ب( پايش آب

كیفیت و كمیت آب باید در رودخانه ها و سایر آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، دریاچه و برخی 
از مهمترین تاالبهای اقماری ارومیه پایش شوند. 

ــتگاه نمونه برداری در  ــه برداری در آذربایجان غربی و 60 ایس ــتگاه نمون در حال حاضر 86 ایس
آذربایجان شرقی در امتداد رودخانه های اصلی وجود دارد. آبهای سطحی به همراه آبهای زیرزمینی 
توسط شركتهای آب منطقه ای در هر استان پایش می شوند. ایستگاههای دیگری نیز جهت تعیین 
سطح آب و كیفیت آن در مصب های رودخانه ای الزمند. ایستگاههای پایش برای مهمترین تاالبهای 
اقماری الزمند )1 الی 4 ایستگاه(. دو ایستگاه در حال كار جهت پایش كیفیت آب در دریاچه وجود 

دارند. تاسیس یك ایستگاه در بخش جنوبی دریاچه پیشنهاد می شود. 
توجه: تاالبهای اقماری هدف، یادگارلو، كانی برازان، سولدوز، قوپی بابا علی، سیران گولی، قوری 
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ــالق )میاندوآب و مهاباد( هستند. پایش باید برای تمامی موارد باال به صورت ماهانه  گول و قره قش
انجام شود به جز تاالبهای اقماری كه بایستی به صورت فصلی پایش شوند. 

به طور كلی شركتهای آب منطقه ای آب مسئول پایش كیفیت آب در رودخانه ها و سایر آبهای 
سطحی و آبهای زیرزمینی هستند. پایش آب در دریاچه و تاالبهای اقماری بر عهده اداره كل محیط 
زیست است )هردو استان( و اداره كل محیط زیست آذربایجان غربی مسئول مستقیم پایش سطح 

آب دریاچه است.   
ــئول جمع آوری داده و ارائه گزارش هستند. در هر صورت اداره كل  ــازمانها همچنین مس این س
محیط زیست آذربایجان غربی باید كلیه اطالعات الزم را از شركتهای آب منطقه ای و دفاتر مربوطه 
محیط زیست گردآوری كرده و یك گزارش جامع ساالنه درباره كیفیت و كمیت آب تهیه كند. هر 
پنج سال یك گزارش تحلیلی باید توسط سازمان محیط زیست درباره كیفیت و كمیت آب آماده 

شود تا ورودی هایی را برای برنامه مدیریت فراهم كند.
 ج( پايش ويژگی های اقتصادی – اجتماعی

شاخص های پایش كه توسط كارگروه اجتماعی-اقتصادی تعیین شدند شامل گردشگری، آگاهی 
رسانی عمومی و مشاركت و پایداری معاش می باشند.

گردشگری باید در پارک ملی دریاچه ارومیه )عمدتا در بنادر و جزایر( و تاالبهای اقماری )سولدوز، 
ــانی و  ــود. با این حال آگاهی رس ــیران گولی-داش دورگه-( پایش ش قوری گول، كانی برازان، و س
مشاركت 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 مشاركت 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 مشاركت توسط دفتر مشاركت 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 كه مسئول پایش هستند باید نتایج را گزارش كنند. داده های پایش باید در پایگاه داده 

ای در سازمانهایی كه پایش را انجام می دهند نگهداری شوند.
نتایج باال می توانند در جدول پایین خالصه شوند )جداول 1 تا 3(.
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تاالبهای اقماری

فصلی
ت 

اداره كل محیط زیســ
آذربایجان غربی 

ت 
اداره كل محیط زیســ

آذربایجان غربی
ساالنه

ت 
اداره كل محیط زیس

آذربایجان غربی

ش
قوچ و می

ت عمومی
سالم

ش گیاهی
پوش

منابع آب
جزیره قویون داغی

دو بار در سال 
)آخر تابستان و 
آخر زمستان(

ت 
اداره كل محیط زیســ

آذربایجان غربی 
ت 

اداره كل محیط زیســ
آذربایجان غربی

ساالنه
ت 

اداره كل محیط زیس
آذربایجان غربی

گوزن زرد
ت عمومی

سالم
ش گیاهی

پوش
منابع آب

ك و اسپیر
جزایر اش

دو بار در سال 
)آخر تابستان و 
آخر زمستان(

ت 
اداره كل محیط زیســ

آذربایجان غربی 
ت 

اداره كل محیط زیســ
آذربایجان غربی

ساالنه
ت 

اداره كل محیط زیس
آذربایجان غربی

رودخانه ها
سختی آب

ص
تنوع گونه های شاخ

D
O

.BO
D

pH  ،سختی

رودخانه های اصلی:
زرینه رود، ســیمینه رود، 

آجی چای
فصلی

ادارات كل محیط 
ت+ شركتهای آب 

زیس
منطقه ای 

محیــط 
كل 

ادارات 
ت+ شــركتهای آب 

زیس
منطقه ای

ساالنه
كل محیــط 

ادارات 
ت استانها

زیس

تاالبهای 
اقماری

پرندگان آبزی
ش گیاهی

پوش
ماهی

دوزیستان
خزندگان

تاالبهای اصلی: 
یادگارلو، كانی برازان، قره 
قشالق )مهاباد+ میاندواب( 

و قوری گول

فصلی
شــركتهای آب منطقه ای+ 
ت + 

ادارات كل محیط زیس
سازمانهای جهاد كشاورزی 

شــركتهای آب منطقه 
ت+ 

ای محیــط زیســ
جهــاد 

ســازمانهای 
كشاورزی 

ساالنه
كل محیــط 

ادارات 
ت استانها

زیس

ش تنوع زیستی
جدول 1_ برنامه پای

ش
جداول برنامه های پای
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ب
ويژگيهای آ

پارامترها
نقاط نمونه برداری

زمان نمونه برداری
ت کننده  

نهاد هداي
ش(

ش+گزار
)پاي

زمان 
ش 

گزار
دهی

ذخيره داده

بودجه مورد نياز )ساالنه( 
-کل

-دولتی
-طرح تاالبها

ت
کمي

رودخانه ها
• سطح  

آب
• جریان

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

كردستان.
ایستگاههای جدید باید در 

ب رودخانه ها استقرار یابند
مص

برای اندازه گیری جریان 
بصورت ماهانه 

برای اندازه گیری سطح 
ش 

آب بصورت روزانه )خوان
ص( 

شاخ

شركتهای آب منطقه ای 
ساالنه

شركتهای آب منطقه ای 

آبهای زیرزمینی
سطح آب

چاههای نمونه در اطراف تاالب 
ها و دریاچه

ماهانه
شركتهای آب منطقه ای 

ساالنه
شركتهای آب منطقه ای 

دریاچه
سطح آب

دو ایستگاه: شرفخانه و 
گلمانخانه

ك ایستگاه باید در جنوب 
ی

دریاچه ایجاد شود

ماهانه
شركتهای آب منطقه ای و 
ت محیط 

اداره كل حفاظ
ت آذربایجان غربی

زیس
ساالنه

ت محیط 
اداره كل حفاظ

ت آذربایجان غربی
زیس

تاالبهای اقماری
سطح آب

4 ایستگاه در هر تاالب باید 
س شوند

تاسی
فصلی

ت 
ادارات كل محیط زیس

آذربایجان شرقی و غربی 
ساالنه

ت محیط 
ادارات كل حفاظ

ت 
زیس

ش آب
جدول 2- برنامه پای
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ب
ويژگيهای آ

پارامترها
نقاط نمونه برداری

زمان نمونه برداری
ت 

نهاد هداي
ش

کننده پاي
ش دهی

سئول گزار
م

زمان 
ش 

گزار
دهی

ذخيره داده

بودجه مورد نياز 
)ساالنه( 

-کل
-دولتی

-طرح تاالبها

ت
کيفي

رودخانه ها

 شوری
pH

 
EC 

 كاتیون ها
 آنیون ها

D
O

 
BO

D 
CO

D 
 سختی

 كدورت 
 عناصر محلول

آالینده هایی نظیر:
 فلزات سنگین
ش ها

ت ك
 آف

 باكتری ها

جنبه های بیولوژیکی:
 فیتوپالنکتون ها

بنتوزها

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

)60( و كردستان 

ایستگاههای جدید باید 
ب رودخانه ها 

در مص
استقرار یابند 

مشاهدات معمولی به 
صورت ماهانه و آنالیز  

جامع
به صورت فصلی

شركتهای آب 
منطقه ای

ش موردی توسط 
گزار

شركتهای آب منطقه ای 
ش جامع توسط 

و گزار
ت 

اداره كل محیط زیس
آذربایجان غربی

ساالنه
شركتهای آب 

منطقه ای

آبهای زیرزمینی
همانند باال

چاههای نمونه در سطح 
حوضه

مشاهدات معمولی به 
صورت ماهانه و آنالیز 

جامع
به صورت فصلی

شركتهای آب 
منطقه ای

شركتهای آب منطقه ای
ساالنه

شركتهای آب 
منطقه ای

ش آب
ادامه جدول 2- برنامه پای
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دریاچه
همانند باال

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

برای شوری به صورت 
ماهانه و برای بقیه به 

صورت فصلی

شركتهای آب 
منطقه ای

ت محیط 
اداره كل حفاظ

ت آذربایجان غربی
زیس

ساالنه

اداره كل 
ت محیط 

حفاظ
ت آذربایجان 

زیس
غربی

تاالبهای اقماری: 
ت آب و 

كیفی
رسوبات

همانند باال

چهار ایستگاه در هر 
تاالب اقماری:

یادگارلو، كانی برازان، 
سولدوز، قوپی بابا علی، 

سیران گولی، قوری گول  
و قره قشالق

فصلی

ادارات كل 
ت  

محیط زیس
آذربایجان 

شرقی و غربی

ت محیط 
اداره كل حفاظ

ت آذربایجان غربی
زیس

ساالنه

اداره كل 
ت محیط 

حفاظ
ت آذربایجان 

زیس
غربی

مصرف آب 
)كشاورزی(

• میزان استفاده از 
آب برای محصوالت 

ف
مختل

ت 
ت كش

• اراضی تح
ف

محصوالت مختل

تمام حوضه آبخیز 
دریاچه )غیر از دریاچه(

سازمانهای 
جهادكشاورزی 
و شركتهای آب 

منطقه ای

سازمانهای جهادكشاورزی 
و شركتهای آب منطقه ای

ساالنه
شركتهای آب 

منطقه ای
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ويژگيهای 
اجتماعی-
اقتصادی

پارامترها
نقاط نمونه برداری

زمان نمونه برداری
ش

ت کننده پاي
نهاد هداي

ش 
سئول گزار

م
دهی

زمان 
ش 

گزار
دهی

ذخيره داده

بودجه )ساالنه( 
-کل

-دولتی
-طرح تاالبها

گردشگری
میزان بازدید 

كنندگان از جاذبه 
های طبیعی

عمدتا در تاالبهای اقماری 
ک 

و نقاط ورود به پار
ملی دریاچه ارومیه )بنادر 

و جزایر اصلی( نظیر: 
گلمانخانه، محمدیار، 

قورچین قاال

ماهانه و هر ماه به 
ك هفته و 

مدت ی
طی ایام تعطیل

ادارات كل میراث فرهنگی 
N ها  

G
O  +و گردشگری

و جوامع محلی

ت 
اداره كل حفاظ

ت 
محیط زیس

آذربایجان غربی
دوساالنه

ت 
اداره كل حفاظ

ت 
محیط زیس

آذربایجان غربی

ش پایدار
معا

نرخ بیکاری
در سطح حوضه آبخیز

ساالنه
دفاتر هماهنگی امور 
اقتصادی استانداریها

اداره كل محیط 
ت آذربایجان 

زیس
غربی

ساالنه
استانداریها

آگاهی رسانی 
عمومی

ت 
تعداد شرك

كنندگان در 
كارگاه های ارتقای 

آگاهی

تعداد وقایع، 
مقاالت، مستندها 

درباره دریاچه 
ارومیه، تاالبهای 

اقماری و ارزشهای 
آنها

در سطح حوضه آبخیز
ساالنه

ت محیط 
ادارات كل حفاظ
ت

زیس
ت 

ادارات كل حفاظ
ت 

محیط زیس
ساالنه

اداره كل محیط 
ت آذربایجان 

زیس
غربی

ش اقتصادی و اجتماعی
جدول 3- برنامه پای
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4. الزامات اجرايی:
ــتلزم یك تالش گروهی است. وقتی عنوان می شود یك سازمان مسئول  کار گروهی: پایش مس
اجری پایش است این بدان معناست كه این سازمان مسئول برنامه ریزی و دستیابی به نتایج مطلوب 
می باشد ولی همکاری نزدیك سایر سازمانهای كلیدی در اجرای موفق برنامه پایش بسیار ضروری 
ــت. لذا اجرای موفق برنامه پایش مستلزم هماهنگی و همکاری نزدیك بین ادارت كل حفاظت  اس
محیط زیست، شركتهای آب منطقه ای، سازمانهای جهادكشاورزی، ادارات كل شیالت، ادارات كل 
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، 
ــتور كار  ــازمانهای ذیربط و ذینفع  باید امور مربوط به پایش را كه به صورت جاری در دس تمامی س
آنها قرار گرفته است ادامه داده و اطالعات و داده های موجود را در اختیار سایر سازمان های ذینفع 
ــدی قرار دهند. جهت اجتناب از به هدر رفتن هزینه های جمع آوری داده، پایگاه داده ها باید  كلی
ــترس قرار دادن اطالعات  ــتقرار یافته و مکانیسم هایی برای در دس ــئول پایش اس در نهادهای مس
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 كل 
حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی قرار گیرد كه در بانك اطالعاتی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 
ــت به یك شبکه اطالعات  ــازمان حفاظت محیط زیس ثبت گردد. هر تاالبی می تواند با مركزیت س
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: یك برنامه پایش خوب می تواند داده های مناسبی را تولید نماید. الزم است كه 
روش های كار با جزئیات كامل )پروتکل ها( مورد بررسی سازمان های مربوطه قرار گرفته و در جهت 

استانداردسازی و چاپ آنها اقدام گردد.   
ــازمان های اجرایی  ــند، س ــیار پرهزینه باش بودجه: از آنجا كه برنامه های پایش می توانند بس
مسئولیت تامین بودجه و اعتبارات الزم را دارند )از طریق بودجه های ملی و استانی(. طرح حفاظت 
ــاوره های تخصصی، آموزش، تجهیزات و ایجاد  از تاالب ها نیز می تواند هزینه های مربوط به مش

پایگاه داده را از محل اعتبارات طرح تامین نماید. 
گزارش دهی: سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی اصلی تاالب ها در كشور و مجری 
طرح حفاظت از تاالب ها موظف است ساالنه یك گزارش جامع پایش برای سایت تاالبی مورد نظر 
ــاالنه با عنوان »وضعیت محیط زیست حوضه آبخیز دریاچه ... در  تهیه نماید. این گزارش پایش س
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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 یك گزارش تحلیلی برای جمع بندی و تفسیر نتایج برنامه پایش و ارائه بازخوردهای 

الزم به مدیریت تاالب ارائه خواهد شد. 
ظرفيت س�ازی: به طور كلی 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 كمتر از تعداد مورد نیاز برای اجراء كامل 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 یك 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 ريسک های مرتبط با اجرای برنامه پايش

ریسك هایی كه با انجام برنامه پایش مرتبط هستند به دو دسته تقسیم می شوند: ریسك هایی 
كه مانع انجام برنامه پایش می شوند و ریسك هایی كه از طریق انجام پایش بر محیط زیست وارد 

می شوند. این ریسك ها همراه با راههای كاهش آنها در جدول زیر آمده اند: 

رويکردهاي پايش ريسک ها

 ريسک هايي که مانع پايش هستند

ــطوح محلي،  ــي براي روندهاي عمومي تغییرات اقلیمي در س آمادگ
ــتن تجارب و  ــتراک گذاش ــه اي، ملي و جهاني از طریق به اش منطق

تبادل اطالعات
تغییرات ناگهاني اقلیم )فصول سرد و گرم شدید( 1

آمادگي از طریق تهیه پروپوزال هایي پیش از درخواست از مسئولین 
استاني و ملي براي بودجه ) به عنوان مثال ارزیابي نیازهاي تجهیزات و 

پرسنل جدید و وارد كردن آنها در پروپوزال هاي بودجه(

ــنل/ تخصص  ــزات، پرس ــه )كمبود تجهی ــود بودج كمب
ناكافي( 2

آموزش هاي الزم براي استفاده از رویکرد مشاركتي در تصمیم گیري 
براي بازكردن فرصتهاي جدید براي همکاري و تشریك مساعي بین 

نهادها و ذینفعان مختلف )برگزاري نشست هاي چند ذینفعي(

ــکاري بین  ــاركتي )كمبود هم ــود رویکردهاي مش كمب
ــات از ادارات، كمبود  ــود اطالع ــان مختلف، كمب ذینفع

اطالعات از جوامع محلي(
3

ــناد و مدارک تا جایي كه ممکن است باید گردآوري شوند و بین  اس
ــهولت در اختیار قرار گیرند تا تلفیق داده هاي جدید در  ادارات به س

روند كار تسهیل شود.  میزان باالي تغییرات اداري 4

ــامل داوطلبان  ــد بیش از فقط تعداد محدودي آموزش ببینند )ش بای
NGOها و تشکلهاي مردم نهاد(

جوامع محلي كه در فصول معیني در دسترس نیستند 5

ــي براي كنترل  ــطح ملي و بین الملل ــاور متخصص در س یافتن مش
كیفیت )بازبیني روندهاي موجود( داده هاي غیر قابل اطمینان )عدم كنترل كیفیت( 6
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استقرار یك تیم پایش در اداره محیط زیست و انجام آموزشهاي الزم 
)اختصاص مسئولیتها( و حصول اطمینان از اینکه گزارش پایش جامع 

هر ساله آماده مي شود. آغاز سال 1388. تاخیر در انجام پایش) یا در تهیه گزارش هاي پایش( 7

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

نباید به كلوني هاي زادآوري نزدیك شد، ولي باید از فاصله دور پایش 
نمود. باید از ایجاد سر و صدا جلوگیري كرد. از پوشیدن لباسهایي با 
رنگهاي روشن یا استفاده از تجهیزات با رنگهاي روشن اجتناب شود. از 
حركتهاي ناگهاني به سمت حیات وحش اجتناب شود. تعداد نمونه ها 
یا نقاط نمونه گیري محدود شود. عبور از زیستگاهها حساس محدود 

ولي از اطراف آنها تا جایي كه مقدور است عبور شود. 

فعالیتهاي پایش منجر به ایجاد اختالل در حیات وحش 
ــوند ) به عنوان مثال كلوني هاي جوجه  ــاس مي ش حس

آوري پرندگان زمستاني یا زیستگاهها(
1

رعایت نظافت در حین لمس حیات وحش)به عنوان مثال استفاده از 
دستکش، سیني هاي تمیز( و هنگام ورود به نواحي حساس. معرفي تصادفي گونه هاي خارجي یا بیماري 2
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ضميمه 3 : 
س�اخ�تار و ش�رح وظاي�ف ستاد ملی 
و ش�ورای منطق�ه ای مديري�ت پاي�دار 

حوضه آبخيز درياچه اروميه
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ساختار و شرح وظايف ستاد اجرايی مديريت پايدار درياچه اروميه

به منظور مدیریت بهینه و هماهنگ منابع پایه و فعالیتهای انسانی در سطح حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه و در راستای مدیریت زیست بومی این حوضه، ستاد اجرایی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه به شرح ذیل تشکیل می گردد. این ستاد ساالنه دوبار جلسه تشکیل خواهد داد و درصورت نیاز 

و در شرایط خاص نسبت به برگزاری جلسات فوق العاده نیز اقدام خواهد نمود. 

 اعضاء ستاد اجرايی

رياست ستاد:
• معاون اول رئیس جمهور

دبير ستاد:
• معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست

اعضاء:
• معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

• وزیر نیرو
• وزیر جهاد كشاورزی

• وزیر كشور
• وزیر مسکن و شهرسازی
• استاندار آذربایجان شرقی
• استاندار آذربایجان غربی

• استاندار كردستان
حسب نیاز در جلسات از عضو مدعو نیز بدون حق رای برای شركت در جلسات ستاد دعوت بعمل 

خواهد آمد.
ساختار ستاد اجرايی

ستاد اجرایی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سطح ملی مسئولیتهای برنامه ریزی و 
نظارت كالن مباحث مرتبط با حوضه آبریز را در دست خواهد داشت. برای هدایت و پیگیری مستمر 
امور در سطح حوضه یك شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه تشکیل خواهد شد. 
ــی و فنی مرتبط نیز سه كارگروه حوضه ای در زمینه های  همچنین برای انجام فعالیتهای كارشناس
ــتی« و » مشاركت مردمی و آگاهی رسانی«  ــاورزی«، »تنوع زیس »مدیریت پایدار منابع آب و كش

فعالیت خواهند نمود 1. 
1- این گروه های كاری درحال حاضر با تسهیلگری طرح حفاظت از تاالبهای ایران به صورت حوضه ای تشکیل گردیده اند و جلسات دوره ای آنها به صورت حوضه ای 

برگزار می شود.
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ستاد اجرایی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دبير:
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیر نیرو

وزیر جهاد كشاورزی
وزیر كشور

وزیر مسکن و شهرسازی
استاندار آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان غربی

استاندار كردستان

رئيس:
معاون اول رئیس جمهور

شورای منطقه ای مديريت حوضه آبخيز درياچه 
اروميه

کارگروه های تخصصی

مدیریت پایدار منابع آب و كشاورزیتنوع زیستیمشاركت مردمی و آگاهی رسانی

 شرح وظايف ستاد اجرايی مديريت پايدار حوضه آبريز درياچه اروميه:

• تنظیم و تصویب چشم انداز بلندمدت و راهبردهای كالن مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
در راستای توسعه پایدار و حفظ توان زیست بوم دریاچه ارومیه

ــتهای كالن مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در راستای  ــازوكارها و سیاس • تنظیم س
مدیریت زیست بومی ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه كشور
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• تنظیم و تصویب اهداف و شاخصهای توسعه پایدار حوضه با تاكید ویژه بر مدیریت پایدار منابع 
آب، كشاورزی و كاربری اراضی، تنوع زیستی و مسائل اقتصادی اجتماعی و مشاركت مردمی

• بررسی اقدامات و فعالیتهای ویژه در زمان بروز پدیده های زیست محیطی خاص و بحرانی بویژه 
در دوره های وقوع خشکسالی

ــورای منطقه ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی پیشنهادات  • نظارت بر عملکرد ش
واصله مرتبط و تصمیم گیریهای مدیریتی مربوطه

ــی مرتبط با مدیریت پایدار  • تنظیم و تخصیص بودجه های خاص برای انجام فعالیتهای فرابخش
حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

• تعیین و تصویب ظرفیتهای توسعه بخشهای مختلف با درنظر گرفتن ظرفیتهای زیست محیطی 
و پایداری دریاچه ارومیه 

شورای منطقه ای مديريت حوضه آبريز درياچه اروميه

ــورا به صورت  ــکیل این ش ــتاد اجرایی عمل خواهد نمود. تش ــورا بعنوان بازوی اجرایی س این ش
ــتانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و كردستان  ــد و بطور مشترک بین اس حوضه ای می باش
تشکیل می گردد جلسات شورا به صورت فصلی )چهار بار درسال( تشکیل می گردد و درصورت نیاز 
و در شرایط خاص امکان افزایش تعداد جلسات نیز وجود خواهد داشت. میزبانی و ریاست جلسات 

شورا به صورت دوره ای در استانهای واقع در حوضه، به تشخیص شورا خواهد بود. 

  اعضای شورا:
• استانداران آذربایجان غربی، شرقی و كردستان بعنوان رئیس دوره ای شورا )دور اول آذربایجان غربی( 

• اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بعنوان دبیرخانه دائمی شورا
• مدیران كل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی و كردستان 

• معاونان برنامه ریزی استانداریهای آذربایجان غربی، شرقی و كردستان
• معاونان عمرانی استانداریهای آذربایجان غربی، شرقی و كردستان

• مدیران عامل شركتهای آب منطقه ای آذربایجان غربی، شرقی و كردستان
• روسای سازمانهای جهاد كشاورزی آذربایجان غربی وشرقی و كردستان

• مدیران كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی و شرقی
• روسای سازمانهای صنایع و معادن استانهای آذربایجان غربی و شرقی

• مدیران كل منابع طبیعی آذربایجان غربی و شرقی و كردستان
• مدیران كل شیالت آذربایجان غربی و شرقی
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 شرح وظايف شورای منطقه ای: 

• بررسی ظرفیتها و اولویتهای توسعه حوضه و تدوین پیش نویس چشم انداز و رویکرد كالن مدیریت 
حوضه آبریز و ارائه پیشنهاد به ستاد اجرایی

ــت محیطی، در  ــعه حوضه در چارچوب ظرفیتهای زیس • هدایت و راهبری طرحهای جامع توس
راستای سیاستها و و سازوكارهای كالن مدیریتی حوضه ابالغی از ستاد اجرایی

ــی با یکدیگر و  ــعه بخش ــازی، هماهنگی و رفع هرگونه تداخل یا تضاد طرحهای توس • سازگارس
متناسب نمودن آنها با ظرفیتهای توسعه حوضه

• تعیین سهم هر استان در تامین منابع آب برای دریاچه و همچنین بهره برداری از منابع موجود
ــتای تحقق اهداف و  ــاط موثر با ذینفعان مختلف بویژه جوامع محلی در راس ــی و ارتب • هماهنگ

برنامه های مدیریت پایدار حوضه 
• اطالع رسانی و آگاهی رسانی كامل و بموقع به كلیه دست اندركاران و مردم به منظور اطمینان از 

شفافیت الزم و تامین زمینه مناسب جهت جلب مشاركت مردمی در عملیاتی شدن برنامه ها
ــروه كاری تخصصی حوضه ای به منظور انجام فعالیتهای تخصصی و  ــتیبانی از 3 گ • ایجاد و پش
ــی مرتبط با مدیریت زیست بومی حوضه دریاچه ارومیه و فراهم كردن حمایتهای  فنی و  كارشناس

مدیریتی الزم 
• تدوین گزارشهای عملکرد و برنامه های ساالنه و ارسال به ستاد اجرایی جهت تصویب برای اجرا

ــط بخشهای مختلف در سطح حوضه از طریق  ــن انجام مصوبات و برنامه ها توس • نظارت بر حس
ابزارهای پایش تدوین شده و ساختارهای نظارتی 
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شرح وظايف ستاد اجرايی مديريت پايدار حوضه آبريز درياچه اروميه:

ــای كالن مدیریت حوضه آبریز دریاچه  ــم انداز بلندمدت و راهبرده • تنظیم و تصویب چش
ارومیه در راستای توسعه پایدار و حفظ توان زیست بوم دریاچه ارومیه

• تنظیم سازوكارها و سیاستهای كالن مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در راستای 
مدیریت زیست بومی بر اساس ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه كشور

• تنظیم و تصویب اهداف و شاخصهای توسعه پایدار حوضه با تاكید ویژه بر مدیریت پایدار 
منابع آب، كشاورزی و كاربری اراضی، تنوع زیستی و مسائل اقتصادی - اجتماعی و مشاركت 

مردمی
• بررسی اقدامات و فعالیتهای ویژه در زمان بروز پدیده های زیست محیطی خاص و بحرانی 

بویژه در دوره های وقوع خشکسالی
• نظارت بر عملکرد شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی پیشنهادات 

واصله مرتبط و تصمیم گیریهای مدیریتی مربوطه
ــی مرتبط با مدیریت  • تنظیم و تخصیص بودجه های خاص برای انجام فعالیتهای فرابخش

پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
ــن ظرفیتهای  ــف با درنظر گرفت ــهای مختل ــعه بخش ــن و تصویب ظرفیتهای توس • تعیی

زیست محیطی و پایداری دریاچه ارومیه 

شرح وظايف شورای منطقه ای مديريت درياچه اروميه:

• بررسی ظرفیتها و اولویتهای توسعه حوضه و تدوین پیش نویس چشم انداز و رویکرد كالن 
مدیریت حوضه آبریز و ارائه پیشنهاد به ستاد اجرایی

• هدایت و راهبری طرحهای جامع توسعه حوضه در چارچوب ظرفیتهای زیست محیطی، در 
راستای سیاستها و سازوكارهای كالن 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

ــهم هر استان در تامین منابع آب برای دریاچه و همچنین بهره برداری از منابع  • تعیین س
موجود

• هماهنگی و ارتباط موثر با ذینفعان مختلف بویژه جوامع محلی در راستای تحقق اهداف و 
برنامه های مدیریت پایدار حوضه 

ــانی كامل و بموقع به كلیه دست اندركاران و مردم به منظور  ــانی و آگاهی رس • اطالع رس
اطمینان از شفافیت الزم و تامین زمینه مناسب جهت جلب مشاركت مردمی در عملیاتی 

شدن برنامه ها
• ایجاد و پشتیبانی از 3 گروه كاری تخصصی حوضه ای به منظور انجام فعالیتهای تخصصی 
و كارشناسی مرتبط با مدیریت زیست بومی حوضه دریاچه ارومیه و فراهم اوردن حمایتهای 

فنی و مدیریتی الزم 
ــاالنه و ارسال به ستاد اجرایی جهت تصویب  ــهای عملکرد و برنامه های س • تدوین گزارش

برای اجرا
ــط بخشهای مختلف در سطح حوضه از  ــن انجام مصوبات و برنامه ها توس • نظارت بر حس

طریق ابزارهای پایش تدوین شده و ساختارهای نظارتی
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ستاد اجرايی 
مديريت پايدار درياچه اروميه

             رئیس 

معاون اول رئیس جمهور

دبیر

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست

وزیر مسکن و شهرسازی

استاندار آذربایجان غربي

استاندار آذربایجان شرقي

استاندار كردستان

ــت برنامه ریزي و نظارت  معاون
راهبردي رئیس جمهور

وزیر نیرو

وزیر جهاد كشاورزي

وزیر كشور

شوراي منطقه اي مديريت 
درياچه اروميه

ادارات كل محیط زیست آذربایجان غربي، 
شرقی و كردستان

دبیرخانه دائمي شورا )سطح حوضه اي(
اداره كل حفاظت محیط زیست آذ. غربی

رئیس شورا
استانداران آذربایجان غربی،

 شرقی و كردستان

مدیران كل منابع طبیعي و آبخیز داری
آذربایجان غربي و شرقي و كردستان

ــراث  می كل  ــران  مدی
فرهنگي و گردشگری 
آذربایجان غربي و شرقي

ــركتهای آب  ــران عامل ش مدی
ــان غربي و  ــه اي آذربایج منطق

شرقي و كردستان

استانداریهای  برنامه ریزي  معاونان 
و  ــرقي  ش و  ــي  غرب ــان  آذربایج

كردستان

مدیران كل شیالت 
آذربایجان غربي و شرقي

روسای سازمانهای صنایع و معادن 
آذربایجان غربي و شرقي

روسای سازمانهای جهاد كشاورزي 
و  ــرقي  ش و  ــي  غرب ــان  آذربایج

كردستان

معاونان عمراني استانداریهای
ــرقي و   آذربایجان غربي و ش

كردستان

كارگروه مدیریت پایدار 
منابع آب و كشاورزی كارگروه تنوع زیستي كارگروه مشاركت مردمي و 

آگاهي رساني

ساختار س�ازماني ستاد اجرايی 
مديري�ت  منطق�ه اي  ش�ورای  و 
حوض�ه آبخي�ز درياچ�ه اروميه
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برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در طی پنج سال فعالیت مستمر طرح حفاظت از تاالبهای 
ایران و در طی یك همکاری بسیار نزدیك و مشترک با كلیه ارگانهای ذینفع این حوضه آبخیز تدوین شده 
است. از آنجایی كه تدوین چنین برنامه جامعی مستلزم حركت بر مبنای رویکرد اكوسیستمی و همکاری 
كلیه ذینفعان می باشد، بدون شك پشتیبانی فنی نمایندگان این ارگانها موثرترین عامل در غنا و كارآمدی 
ــود. لذا این طرح وظیفه خود می داند مراتب قدردانی خود را از كلیه مدیران و  ــوب می ش این برنامه محس
ــتیبان تدوین برنامه  ــیر تا مرحله امضای تفاهم نامه اجرایی همراه و پش ــانی كه در طول این مس كارشناس

مدیریتی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بوده اند اعالم نماید. 
فهرست اسامی این ارگانها و افراد در ذیل آمده است:

  استان آذربايجان شرقی

 اداره کل حفاظت محيط زيست:
آقای مهندس رئیسی، آقای مهندس میرزایی، آقای دكتر 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 دكتر 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 دكتر محمدیان، آقای مهندس شفاعت، خانم مهندس كریمی، آقای مهندس شهاوند، آقای مهندس 
موسوی، آقای مهندس نیکجو، آقای مهندس شبستری خیابانی، آقای مهندس آخوندی )اداره كل شیالت(، 
ــیالت(، آقای مهندس  ــیالت(، آقای مهندس رزقجوكهن )اداره كل ش آقای مهندس صمدزاده )اداره كل ش
ــران )اداره كل منابع طبیعی و  ــدس نیك پی ــی و آبخیزداری(، آقای مهن ــع طبیع ــی )اداره كل مناب صادق
آبخیزداری(، آقای مهندس ناصری )اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری(، آقای دكتر مرادی كریمی )اداره 

تقدير و تشکر
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كل دامپزشکی(، آقای مهندس پاشاپور )اداره كل امور عشایر(، آقای مهندس عمید )اداره كل امور عشایر(، 
ــاورزی و منابع طبیعی(، آقای مهندس محمدزاده قانع )مركز  آقای مهندس فرحناک )مركز تحقیقات كش
ــتایی(، آقای مهندس  ــاورزی و منابع طبیعی(، آقای مهندس محمدفام )اداره كل تعاون روس تحقیقات كش

شجاع الریجانی )اداره كل تعاون روستایی(
استانداری:

ــجدی، آقای مهندس  ــرف نیا، آقای دكتر مس آقای دكتر بیگی، آقای مهندس معمارزاده، آقای مهندس اش
ساعی، آقای مهندس بهمن، آقای مهندس دلدادی، آقای مهندس جهانگیر، خانم مهندس حمیدزاده، آقای 

مهندس باقری، خانم مهندس عظیمی
اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری:

آقای مهندس محمدی، آقای مهندس كرمی، آقای مهندس برومند
دانشگاه تبريز:

آقای دكتر نصراله زاده،آقای دكتر صدرالدینی،آقای دكتر ضرغام
اداره کل صنايع 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 غيردولتی:
ــاورز آذربایجان شرقی(، آقای مهندس حسن زاده )تشکل همیاران زیست  آقای مهندس قنبری )خانه كش
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 تبريز:

آقای مهندس خاماچی
شورای عالی استان:

آقای دكتر منافی
دانشگاه آزاد تبريز:

آقای دكتر جوانپور، آقای دكتر ملکی
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استان آذربايجان غربي

اداره کل حفاظت محيط زيست:
آقای مهندس عباس نژاد، آقای مهندس جباری، آقای مهندس رعناقد، آقای مهندس كالنتری، آقای مهندس 
سلمان زاده، آقای مهندس دهقانی، آقای مهندس صفری، آقای مهندس خلیلی، آقای مهندس سخنور، آقای 
ــه زاده، آقای مهندس نصیری، آقای مهندس  ــدس قدرتی، آقای مهندس عطایی، خانم مهندس عبدال مهن

یوسفی، آقای مهندس شهند
شرکت آب منطقه ای:

ــی، آقای مهندس رجبی، آقای مهندس  ــدس كریمی، آقای مهندس ترابی، آقای مهندس رضای آقای مهن
بیرشك نظری، آقای مهندس آقاپوری، آقای مهندس بشیری پور، آقای مهندس آخوندزاده

سازمان جهادکشاورزی:
ــه زاده، آقای مهندس حافظی، آقای مهندس محمدزاده، آقای مهندس ورمزیار، آقای  ــای مهندس عبدال آق
ــیالت(، آقای مهندس قریشی )اداره كل شیالت(، آقای مهندس شیرولیلو  مهندس آیت الهی )اداره كل ش
)اداره كل شیالت(، آقای مهندس امیری )اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری(، آقای مهندس سیدموسوی 

)اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری(
استانداری:

آقای دكتر جالل زاده، آقای دكتر قربانی، آقای مهندس داریانی، آقای مهندس ایرانپناه، آقای مهندس عباس 
نژاد، آقای مهندس عصمتلو، آقای مهندس ارجمندزاده، آقای مهندس بابایی

اداره کل ميراث فرهنگی،  صنايع دستی و گردشگری:
آقای مهندس اشتری، آقای مهندس فری، آقای مهندس حجتی 

دانشگاه اروميه:
آقای دكتر صدقی، آقای دكتر آق، آقای دكتر حسامی)پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی(، آقای دكتر ملك زاده)پژوهشکده 

آرتمیا و جانوران آبزی(
اداره کل صنايع و معادن:

آقای دكتر حاج زمانی، آقای مهندس شاهی
اداره کل هواشناسی:

آقای مهندس مطلبی، آقای مهندس سیمایی
مرکز تحقيقات آرتميای کشور:

آقای دكتر اسدپور، آقای مهندس احمدی، آقای مهندس پیکربندی
سازمان های غير دولتی:

آقای سیروس انتخابی )تعاونی دوستداران محیط زیست سولدوز نقده(، آقای هاشم خاتم پور )تعاونی حفظ 
محیط زیست مهاباد(
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استان کردستان

اداره کل حفاظت محيط زيست:
آقای مهندس مرادی، آقای مهندس عامری فر 

شرکت آب منطقه ای:
ــیرپناهی، آقای مهندس خالق پناه، آقای مهندس مرادیان، آقای مهندس گل محمدی،  آقای مهندس مش

خانم مهندس مفاخری
سازمان جهادکشاورزی:

آقای مهندس حسن نژاد، آقای مهندس سعیدی، آقای مهندس ذوالفقاری، آقای مهندس رشیدی
استانداری:

آقای دكتر نجار، آقای مهندس ازهاری، آقای مهندس مرادیانی، آقای مهندس قادری

سطح ملي

وزارت نيرو:
آقای مهندس دائمی، آقای مهندس توكلی، آقای مهندس جمشید نژاد، خانم دكتر ترابی

سازمان حفاظت محيط زيست:
آقای مهندس عبدوس، آقای دكتر منتظمی، آقای مهندس محمدی، آقای مهندس باقرزاده كریمی، آقای 
ــرفی  مهندس عامری، آقای مهندس امینی، آقای مهندس نصیری، خانم مهندس امینی، خانم مهندس اش

زاده، خانم مهندس رجب خواه، آقای مهندس عالیخانی، خانم مهندس كمالی اصل

کميته راهبری طرح حفاظت از تاالبهای ايران
وزارت نيرو:

آقای دكتر زرگر، آقای مهندس عطارزاده
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري:

آقای مهندس رمضانی، آقای دكتر حسین پور
وزارت امور خارجه:

آقای مهندس رجبی، آقای مهندس گلریز
سازمان ميراث فرهنگی،  صنايع دستی و گردشگری:

آقای مهندس كوشا، آقای مهندس فیاضی
وزارت کشور:

آقای مهندس هاشمی، آقای مهندس ارشادمنش
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وزارت جهادکشاورزی:
آقای دكتر میركی، آقای مهندس بهرامي، آقای دكتر امینی رنجبر

وزارت صنايع:
آقای دكتر محمدنژاد

وزارت آموزش و پرورش:
آقای دكتر غفاري

کميته فنی طرح حفاظت از تاالبهای ايران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

خانم مهندس گیالني، آقای مهندس هادیان
سازمان ميراث فرهنگی،  صنايع دستی و گردشگری:

آقای مهندس پورحسیني، خانم مهندس حبیبي، آقای مهندس نیازمند
وزارت نيرو:

آقای مهندس حسن نژاد، خانم دكتر ثابت رفتار
وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی:

آقای مهندس شقاقي، آقای دكتر دست آموز
وزارت آموزش و پرورش:

خانم مهندس كردي
وزارت صنايع و معادن:

خانم مهندس حوائجي
وزارت کشور:

آقای مهندس نظرپور

تيم طرح حفاظت از تاالبهای ايران
مجريان ملی طرح:

آقای دكتر محمدباقر صدوق، آقای دكتر دالور نجفی ، آقای مهندس انوشیروان نجفی
دفتر مرکزی:

آقای دكتر نظری دوست، آقای مهندس خسروی، آقای دكتر كبیری، آقای مهندس عقیلی، آقای مهندس 
ــیدیان، خانم  ــلیمانی روزبهانی، آقای مهندس معصومی، خانم مهندس جمش آیت الهی، آقای مهندس س

مهندس كوچکی، خانم مهندس اثنی عشری، آقای مهندس صفری اسکویی
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دفتر هماهنگی طرح در آذربايجان شرقی:
آقای مهندس نجفی، آقای مهندس آذرهوا

دفتر هماهنگی طرح در آذربايجان غربی:
آقای دكتر قریشی، آقای مهندس هناره، آقای مهندس بنابی، آقای مهندس احمدی

مشاوران ملی:
آقای مهندس لطفی، آقای دكتر هاشمی، آقای مهندس فراهانی راد، آقای دكتر تائب، خانم مهندس موسوی، 

خانم مهندس پورلك، آقای دكتر شیعتی، آقای مهندس كماالن، خانم مهندس كنعانیان
مشاوران بين المللی:

آقای دكتر مایکل موزر، آقای پرفسور الکو ون بك، آقای مایك آونستد، آقای دكتر اندرو براون، آقای دكتر 
ویلهلم گیسن، آقای لوئیس كاستا

دفتر نمايندگی برنامه عمران ملل متحد در تهران:
ــتبی، خانم كونسوئال ویدال، خانم الزیرا ساگین بائوا، آقای مهندس فردوسی، آقای مهندس  آقای كنوت اس

كامیاب، خانم كارینه درور، خانم مهندس شجیعی، خانم مهندس درخشی


