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«طرح حفاظت از تاالب هاى ايران» 
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سازیینهنهادوخشکسالیمدیریتالمللیبینتجربیاتانتقال
آنها

مهبرنابراخیرخشکسالیاثراتبرایحلراهارائهوتعیین
ایرانتاالبهایازحفاظتطرحهای

عملییهابرنامهتدوینبرایالزمعلمیپشتوانهبهدستیابی
خشکسالیبامقابله



ی  انتقال تجربیات بین المللی مدیریت خشکسال

سالی برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی در زمینه مدیریت خشک•
و تغییرات اقلیم

آگاهی رسانی

تولید مواد آگاهی رسانی برای مردم و کارشناسان و مدیران •
ارگانهای ذیربط



انجام مطالعات و تدوین ساختار مدیریت خشکسالی
لیانجام مطالعه در زمینه دالیل، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت خشکسا•

یستم  تسهیل فرایند انتقال تجربیات داخلی مقابله با خشکسالی به س•
مدیریتی حوضه آبخیز دریاچه  ارومیه 

جامع  مقابله با خشکسالی/تسهیل تدوین برنامه های بخشی•

ت  مصارف آب، نیاز زیس)تدوین معیارهای پایداری بهره برداری از منابع •
(محیطی، کشاورزی



گروه کاری 
(Task Force  )

یهخیز ردیاهچ اروم مدرییت خشکسالی حوهض آب 



ر مشخص نمودن تعریف و شاخصهای مبنای وقوع خشکسالی د•
حوضه

تسهیل فرایند تهیه برنامه های مدیریت خشکسالی•

فراهم آوردن پشتوانه علمی برای تهیه برنامه های مدیریت •
خشکسالی 



نمایندگان سازمان های جهادکشاورزی سه استان
نمایندگان شرکت های آب منطقه ای سه استان
نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی
نماینده وزارت نیرو
نماینده وزارت جهادکشاورزی
 با تسهیل گری طرح حفاظت از تاالبهای ایران



سالی  نهایی شدن نقشه راه تدوین برنامه مدیریت خشک
حوضه

سالی  بحث و توافق بر روی کلیات مطالعات ریسک خشک
حوضه

ی  مشورت-بحث و توافق بر روی برگزاری دوره آموزشی
خشکسالی  



هدف اصلی از محور خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ،
.تدوین برنامه مدیریت جامع خشکسالی حوضه است

 اجزای اصلی این برنامه شامل
استراتژی مدیریت خشکسالی حوضه•
فتحلیل ریسک سطوح مختلف خشکسالی بر بخشهای مختل•
برنامه های اقتضایی بخشهای مختلف•
ساختارهای هشدار دهنده، مدیریتی و اجرایی•



محورخشکسالی طرح حفاظت
از تاالبهای ایران 

کارگاه آغازین 

گروه کاری خشکسالی
حوضه

دوره آموزشی مفاهیم مدیریت خشکسالی 

کارگروه های سه گانه حوضه

آگاهی رسانی و مشارکت مردمی

کارگاه بین المللی 
مدیریت خشکسالی حوضه

آب و کشاورزی تنوع زیستی

مطالعات عملی

تصویب در مکانیزمهای مدیریتی حوضه

برنامه های مدیریت خشکسالی آگاهی رسانی و مشارکت مردمی برنامه های مدیریت خشکسالی در بخش آب و کشاورزیبرنامه های مدیریت خشکسالی در بخش تنوع زیستی

دالیل و اثرات خشکسالی 

مطالعات تحلیل 
ریسک خشکسالی حوضه

استراتژی های مدیریت خشکسالی حوضه

برنامه های اقتضایی بخشی

برنامه جامع مدیریت خشکسالی حوضه 
آبخیز دریاچه ارومیه 

ارپایش و سیستم تصمیم ی



واقع در این نوع برنامه ها به اقتضای نوع و میزان خشکسالی
درحال وقوع پاسخ های متناسب مدیریتی در نظر / شده

گرفته می شود

در فرایند مدیریت خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ،
ورزی، این برنامه ها بصورت اقتضایی برای بخشهای آب و کشا
ارگروه تنوع زیستی و آگاهی رسانی بصورت جداگانه و توسط ک

.های سه گانه حوضه تدوین خواهند شد





اجزای این برنامه ها

اهداف

فهرست ارگانهای ذیربط، وظایف و ورودی های آنها

ل کمبودآب و مقیاسهای اندازه گیری آنها شام/ تعریف سطوح خشکسالی

کمبود منابع آب، کمبودهای موردی، آلودگی منابع آب، حوادث غیرقابل

پیشبینی برای سیستم فراهم آورنده آب



تعریف هر مرحله•

تدوین اهداف هر مرحله خشکسالی •

فعالیت های مد نظر برای هر مرحله، مسئولیت ها، بودجه•

آب شهری

کشاورزی

تنوع زیستی

آگاهی رسانی و آموزش

راه های تولید آب

روشهای بازچرخانی آب

تعریف ساختارها
کمیته مدیریت خشکسالی •
که زمان وقوع هر مرحله از خشکسالی را اعالم می کند( DSS)سیستم هشدار دهنده •
پس از خشکسالی / در طول/فعالیت ها و مسئولیت ها پیش
جرایم و تنبیهات



هدف
مصرف آب سرانه% 25کاهش •
سیستم هشدار

سیستم هشدار می تواند توسط هر یک از موارد زیر فعال شود•
 منابع آب در سدها% 30کاهش
 ظرفیت سیستم انتقال% 98افزایش تقاضای آب به بیش از
آلودگی طبیعی یا انسانی منابع آب

برنامه عمل
آبیاری فضاهای سبز شهری محدود یا ممنوع است: 1سطح •
جرایم

در صورت عدم رعایت حدود سهم روزانه مصرف برای هر روز بین  •
دالر جریمه نقدی2000تا 200






