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اين گزارش صرفاَ مطالب ارائه شده در جلسه كارگروه را به همان صورت به نوشتار

و فاقد هر گونه تحليل يا .تصحيح از سوي نگارنده گان ميباشد درآورده است

و اطالعات مندرج در گزارشات استاني براساس سواالت ارسالي به استانها استخراج

اصل گزارش استانها به شكل ضميمه. به تفكيك استان در اين گزارش ارائه شده است

.در پايان اين گزارش آمده است
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 خالصه

و اهداف دومين جلسه كارگروه معرفي

و كشاو جلسهدومين آب5/03/88در تاريخ رزي يك روزه كارگروه آب و به ميزباني شركت در محل سد شهرچاي در اروميه

شدسشندر سه منطقه اي استان آذربايجان غربي  و سازمان جهاد.ت برگزار در اين جلسه نمايندگاني از سازمان آب منطقه ايي

و كردستان حضور داشتند ن جلسه در ادامه مباحث مطرح شده در جلسهاي. كشاورزي استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي،

اطالع از ميزان رهاسازي آب به درياچه توسط استانها يكي از موضوعاتي بود كه در جمع بندي جلسه. قبلي كارگروه تشكيل شد

و پاسخ به اين مهم در دستور كار جلسه حا از آخرين گزارش استانهادستور كار دوم جلسه.ر قرار گرفتضقبلي مطرح شده بود

و كشاورزي  . برنامه ريزي براي جلسه بعدي كار گروه بودنيز آخرين دستور كارو اختصاص داشتوضعيت خود در بخش آب

ساختار دومين جلسه كارگروه

و برسي قرار داد ، آقاي اول پس از قرائت آياتي از كالم اهللا مجيد بخشدر.كار گروه در طي سه بخش دستور كار خود را مورد بحث

سپس مدير طرح. مهندس كريمي مدير عامل شركت آب منطقه اي استان آذربايجان غربي با سخنراني خود جلسه را افتتاح نمود

اي در بخش. حفاظت تاالب هاي ايران آقاي دكتر نظري دوست اهداف جلسه را بيان كرد  دوم گزارش شركت هاي آب منطقه

و برنامه توسعه آب هر استان بر اساس حوضه اراو هر يك گزارشي پير استانها ارائه شد در بخش سوم.ه دادندئامون وضعيت موجود

و در انتها مباحث طرح شده در كار گروه جهاد كشاورزي هايسازمانو بعد از ظهر تشكيل شد استانها گزارش خود را ارائه كردند

.جمع بندي شد



5

نتايج كارگروه

در-1 ياچه توسط استانها بعنوان يك از ضرورتهاي برنامه ريزي در جلسه اول كارگروه مطرح اطالع از ميزان رهاسازي آب به

و در جلسه ارائه گردد. شده بود و تقاضا شده بود كه اطالعات جدول تكميل دو استان. جدول زير به استانها ارسال

و  و كردستان جدول را بشرح زير اربصورت آذربايجان شرقي ان غربي اطالعات درخواستي را ئه كردند، آذربايجاكتبي

. بطور شفاهي در جلسه اعالم نمود

 استان

 اطالعات اجتماعي اقتصادي

متوسط جريان

درياچه ورودي به 
 سال اخير10در 

ميليارد متر(

)مكعب

متوسط جريان

ورودي به 

 درياچه

)دراز مدت(

ميليارد متر(

)مكعب

 مساحت كل

)هكتار هزار(

 جمعيت

)ون نفريميل(

 توليد ناخالص داخلي*

)ميليارد ريال(

اراضي زير كشت آبي

و نيمه ابي

)هكتار(

 برداشت در وضعيت موجود

)ميليارد متر مكعب(

آذربايجان

 شرقي
2140 7/283470 223000 579/0242/097/0

 استان

 اقتصادي،اطالعات اجتماعي
وضع موجود

جريانهاي ورودي 

10در به درياچه
ميليارد( سال اخير

)متر مكعب

 متوسط عرضه

)بلند مدت(

ميليارد متر(

)مكعب
 مساحت كل

)هزار هكتار(

 جمعيت

)ميليون نفر(

 توليد ناخالص داخلي

)ريال ميليارد(

 اراضي زير كشت آبي

)هكتار(

 برداشت موجود

)ميليارد متر مكعب(

1/55 1/339/.211 19430 0/38936/5945 5/540 كردستان

 ستانا

 اطالعات اجتماعي اقتصادي

متوسط جريان

درياچه در ورودي به 
 سال اخير 10

)ميليارد متر مكعب(

متوسط جريان

ورودي به

 درياچه

)دراز مدت(

ميليارد متر(

)مكعب

مساحت كل

)هكتار هزار(

جمعيت

)ون نفريميل(

توليد ناخالص داخلي

)ميليارد ريال(

اراضي زير كشت آبي

ه ابيو نيم

)هكتار(

برداشت در وضعيت موجود

)ميليارد متر مكعب(

 آذربايجان

 غربي
4/3621 27/2

4/1140)الف

 6/7828)ب
270876 --
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شددر سخنرانيها-2 و كشاورزي اشاره كمبود آب براي كشاورزي، از جمله.به روند افزايشي مشكالت مرتبط با منابع آب

ر زميني، حركت آب شور به طرف آبهاي زير زميني، هفت كيلومتر عقب نشيني ساحل، پائين آمدن سطح آبهاي زي

و فالمينگوهاآشوري در حد اشباع، نابودي .رتميا، نابودي تاالبهاي اقماري، مشكالت براي پليكانها

يك2بند حل مشكالت-3 به.است خشيبنگرش فرا ابتدا نيازمند در توجه شودآبارزش اقتصادي ضروري است و

اجراي اين دو راه.است در حد شعار باقي مانده اصالح الگوي كشتو افزايش راندمان آبياري.برنامه ريزيها لحاظ گردد

و نظارتي مناسب است .كار مهم نيازمند ابزارهاي اجرايي

و كشاورزي-4 كنبرنامه ريزي در بخش آب آب.دتوجه الزم را به بهره برداري پايدار از اين منابع را نمي منابع موجود

آب.جوابگوي نياز برنامه هاي توسعه وتامين حداقل نياز آب درياچه نيست در( در برنامه هاي توسعه استاني براي مصرف

آبيم 7.3بيش) حالت انجام تمام برنامه هاي توسعه ليارد متر مكعب آب در نظر گرفته شده است در حاليكه موجودي

بر) سطحي( استان آذربايجان،ساله توسعه استانها25در چشم انداز. مي باشد متر مكعب ليارديم7در كل حوضه بالغ

نياز حداقل اكولوژيكي. نيازمند استآب ليارد متر مكعبيم1بهو كردستان 1.2، آذربايجان شرقي به 4.5غربي به 

.مصارف وجود داردبراي متر مكعب ليارديم4لذا تنها. استمتر مكعب ليارديم3درياچه بيش از 

موضوع اصلي اين جلسه اين بر اين اساس است،متر مكعب ليارديم3ژيكي درياچه بيش از نياز حداقل اكولوعمجمو-5

يك البتهواست كه مشخص شود كه با توجه به ذينفع بودن سه استان آب مورد نياز درياچه از كجا بايد تامين شود  با

و تفريق  كرنمي همچنين.هر استان را مشخص كرد نمي توان سطح برداشتجمع .دتوان فقط با يك عدد متوسط كار

. شبيه سازي ضروري استمطالعات دقيقتر از جمله لذا براي انجام چنين كاري

بعدياتاقدام

كه تخصيص سهم هر استان،مهمترين موضوعكه مي توان گفت كارگروهجلسه در جمعبندي-1 چه ميزان آب بايد است

و شاخص هاي متعدد بايد اين ميزان. اچه رها كندبه دري يدتعداهحاضرين در جلس. مشخص شود بر اساس معيارها

بهسرانه آب، جمعيت، پتانسيل توليد آب به نسبت:از جمله.شاخص پيشنهاد كردند درياچه، بيكاري، نبود آب ورودي

هبآصنايع وابسته به كشاورزي، پتانسيل  اين شاخصها.هبر انقالبرت دولت، مصوبات سفريازير زميني، مصوبات

و  و تدوين برسي .در اختيار كارگروه قرار گيرد نتايج شود

لحاظ استراتژي تخصيصو در مشخص شود نيز ضروري است كه پتانسيل هاي هر استان در كنار شاخص هاي فوق-2

و در اختيار كارگروه قرار گيرد. گردد .اين پتانسيل ها تعين

ي-3 نهآسيستم پايش در سطح حوضه براي تشخيص اينكهكوجود ضروري يا هر استان آب را به درياچه رها مي كند يا

.و راه كار مناسب در جلسه بعدي ارائه گرددشدهسيربربايد پايش انجام چگونگي. است
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Summary 

The goal and objectives of the Second Working Group meeting

On 25th of May 2009, the second one-day meeting of the Water and Agriculture Working Group 
was hosted by the West Azerbaijan Regional Water Company (WAWC) at the Shahrchai dam 
complex, north of Uromiye City. In this meeting was attended by representatives from provincial 
regional water companies, Agricultural Jihad Organizations and DoE experts of all the three 
provinces. The meeting agenda was a continuation of previous issues discussed before. One of 
the important issues was the information with regard to the level of water inflow into the LU as 
was decided by the previous meeting. The aim of the meeting was to arrive at how much water is 
delivered to the Lake. The 2nd WG meeting’s agenda was based on technical specialized reports 
from the provinces with regard to the status of water resources and agriculture in respective 
provinces. This was decided at the previous meeting.  

The structure of the 2nd WG Meeting

The meeting comprised of three sessions. In the first session, after a recitation from the Holy 
Quran, Eng Karimi the Managing Director of WAWC, opened the session by a speech about the 
status of water resources in the Lake Uromiye basin with reference to the WA province. Then, 
Dr Nazaridoust, Nation Manager of CIWP, explained the goals and objectives of the meeting. 
The second session comprised of presentation of specialized technical reports by regional water 
companies’ representatives.  The afternoon session had two components: presentation of 
specialized technical reports by regional Agricultural Jihad Organizations followed by the 
synthesis of the main conclusions of the meeting. Therefore, this report has three elements: (1) 
Speeches; (2) summary of the presented reports and (3) Synthesis of the discussions.  

The outcomes of the meeting

1. Information about inflow into the LU is a vital criterion for water resources planning and 
management in the LU basin and this was emphasized by the 1st WG meeting. The 
following Table was asked to be filled (by the provincial organizations) which consists of 
information about water inflow into the Lake. Kurdistan and EA provided the 
information in a written format whereas WA gave the information orally.  
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Socio-economic data 
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Azerbaijan.  2.570  0.354*    

E-Azerbaijan.  2.14 2.7  83470   223000 0.579  0.242**  0.97  

Kurdistan  0.541  0.380  5946 19430   0.211  1.339*** 1.550 

Total              

ha Mil. BRial ha BCM BCM BCM BCM BCM 

1) This allocation should be checked to ensure adequate water is supplied to the satellite wetlands. 

* 2007-2008 inflow into the Lake 

** average inflow in the last 10 years 

** This is inflow into the WA territories.   
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 بخش اول سخنرانيها.1

اي آقاي مهندسخنران 1.1 ي آذربايجان غربيس كريمي، رئيس سازمان آب منطقه
به%8مار بارندگي سال جاريآ و متوسط بارندگي استان سال اخير30كاهش نسبت آب. است ميليمتر 385نشان ميدهد سرانه

آبميباشد در حاليكه متر مكعب 1850در كشور  ب سرانه ران جلسه خاطرنشاننسخ.ب استمتر مكع 3600 ايجان غربيدر آذر

و اداره هواشناسي كرد كه  از اختالف ميان آمار آب منطقه ايي و اين اختالف ناشي و پراكنش ايستگاه وجود دارد ايه تعداد

. استفاده در اين دو سازمان مي باشدتحت هواشناسي

درهضحوسه و زابارس، شامل ذربايجان غربيآآبريز درودوجود دار اروميه طرح جامع آب استان با همكاري استانهاي همجوار

ب مصرفي استانآ ميزان.مي باشد ريال 600قيمت متوسط كشوري آب در پاي سدها از ديد اقتصادي،. است تهيه دستور كار

و يكصد ميليون متر مكعب بوده سد6ب ذخيره در پشتآميليارد 1.7.است آذربايجان غربي در سال گذشته معادل چهار ميليارد

از 1.8و داردوجود استان ها ميليون متر مكعب نيز 600و است استفاده شده آبهاي زير زمينيميليارد تامين از طريق رودخانه

. مصرف شده است كشاورزيدر%90وشربدر% 6.5،صنعتدر% 3.5 از اين ميزان. شده است

و%30در كشاورزي مان آبياريدران توليد مي كند در حاليكه اين ميزان در دنيا گرم محصول 500آب هر متر مكعبمي باشد

و پائين بودن بهره وري آب در كشاورزي مشكلي است. كيلوگرم است 1.5 بياريآ راندمان. استان تنها در ايننه در سطح كشور

كه%75در استاندارد جهاني  اي است در حالي %45با اين ميزان.كمتر از استانداردهاي جهاني%45درصد است يعني30ران در

با آب كشاورزي ميليارد مترمكعب 3.6 از كه 1.6مساوي است  پرت مي شودميليارد متر مكعب آب

مت 200سد شهر چاي ظرفيت پآسد مشابه سد شهر چاي8يعني معادل.ر مكعب داردميليون . رت ميشودب در بخش كشاورزي

آ 1.6لحاظ قيمت، از با60ب پرت به ازاي ميليارد متر مكعب ميليارد تومان در بخش كشاورزي96تومان هر متر مكعب برابر است

مكبهاي.ي خود را از دست داده استمتاسفانه آب ارزش اقتصاد. ان غربياستان آذربايج ب آب كه به بخش كشاورزيعهر متر

مسئولين استان از ما تقاضا دارند كه حتي،، كه علي رقم پائين بودن مبلغ دريافتياستور متوسط دو تومان تحويل داده ميشود بط

و وزارت. در بخش آب كشاورزي سوبسيد پنهان داريم%98-97اين بهاي ناچيز را هم نگيريم، يعني بيش از  سازمان محيط زيست

.بايد به اين مسائل توجه كنند جهاد كشاورزي مي

در باال دست اين شبكه.هكتار شبكه آبياري مدرن وجود دارد 36000ر دشت مياندوآبد. نظرم تحويل حجمي آب مهم است به

از 6000باد در دشت مها. ين دست آب كافي براي تحويل وجود نداردئآب بي مالحظه مصرف ميشود در حالي كه در پا هكتار

مه.استمصرف بي رويه آب زه دار شده اطراراضي آبي بخ ميليون متر مكعب برآورد 110ياز آبين 1386باد در سالادر دشت

ويميل 130شده بود در حالي كه  رون متر مكعب به آن آب تحويل شده است از.م آن كشاورزان از كمبود آب گاليه داشتندغعلي

به نصب كنتور هوشمند بروي چاه ها كرده وزارت نيرو ما را مكلف.دو سال پيش نصب كنتور هوشمند در دستور كار ما بوده است

و مصرف مجدد آن از ديگر مواد مهم استآييآباز. است  بادامه به ترتيب چهار شهر هاي ويه خانهست پساب تصويه شده.ب

و يكن.استليتر در ثانيه 350و خوي 300، سلماس800اروميه،300، مياندوآب260 فر اين آب در كشاورزي قابل استفاده است
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مي.الگوي كشت در روي كاغذ است.ما الگوي كشت نداريم. بايد به فكر استفاده از آن باشد . كنند مردم هرچه مي خواهند كشت

كش. بايد الگوي كشت رعايت شود تا ميزان آب مصرفي كنترل شود، غير از اين راهي نيست اين براي.غالب شده استتچغندر قند

د ميآو نوبت ما كشت استراتژيك نيست زيرا .خواهدب اضافي

وكفمحدوديت شديدي در كف شكني ها وجود دارد ولي .اند اه معرفي شدهتا به حال تعداد زيادي به دادگشكني صورت ميگيرد

و كهچاه هاي عميق و بازرسي براي كشف. كشف آن بسيار دشوار است نيمه عميق با وسائلي حفر ميشود و دو اكيپ گشت بيست

غ و برداشتهاي غير قانوني تشكيل شده استچاه هاي تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زير زميني يكي از موارد مهم است.ير مجاز

اي.طلبد مورد توجه وزارت جهاد كشاورزي قرار گيردمي كه آبادر هاايميتوان آبهكرد اري نميشوديمي كه سطحي را به چاه

.كنند براي هميشه نابود ميشوند سفره هاي زيرزميني نشستهنچچنا. منتقل كرد

و بصري است كش.نياز به آموزش سمعي هم.يك عبادت استنمتري زمي 170- 150دن آب از عمقيدر فرهنگ عامه مسئولين

ما.بودجه آموزش در بودجه هاي عمراني وجود دارد%1. نياز به آموزش دارند هر موقع آب ارزش واقعي خود را پيدا كرد مشكالت

شدحل خو ش.اهد و%70 مشكل فعلي درياچه.ددر غير اينصورت درياجه خشك خواهد %30بخاطر تغيرات اقليمي است

.آبف صحيحرباقيمانده بخاطر عدم مص

 سخنراني آقاي دكتر نظري دوست، مدير طرح حفاظت از تاالبهاي ايران 1.2

و فعاليتهاي هار داشت كه هدفاظ گانكنندضمن خوش آمد گويي به شركت اين كارگروه همگرايي بيشتر بين برنامه ريزيها

و بخش كشاورزي است در مهرماه گذشته در فرايندي مشترك با استانها برنامه مديريت جامع به تصويب رسيد. متوليان بخش آب

در جلسه قبل هدف نوشتن.كه اولين نمونه برنامه مديريت زيست بومي است كه بر اساس تعهدات برنامه چهارم توسعه نيز هست

و بهينه منابع:محور اصلي دارد چند اين برنامه. برنامه بود، در اين جلسه هدف پياده كردن اين برنامه است يكي مديريت تلفيقي

و اراضي است كه كشاورزي بخش عمدهايي از اين محور است،آ و تغير افكار.ب جهت عمومي ديگري همان موضوع آموزش

جلسه امروز در ادامه جلسه يي است كه در تبريز برگزار. مردمي است كه آقاي مهندس كريمي نيز به آن اشاره كردمشاركتهاي 

و  با بر اساس توافقنامه اروميههچدرياشوراي منطقه ايي حوضه آبريز منطقه. زارش آن نيز به اطالع همه رسيده استگشد

وو مديران كل مرتبط در حوضهسه استاندار عضويت  شدآدبيرخانه آبخيز تشكيل بر.ن در آذربايجان غربي مستقر خواهد  عالوه

و محيط زيست نيز عضو اين شورا خواهند بود اين كارگروه در واقع زير كميته ايي از آن شورا. آن جهاد كشاورزي، آب منطقه ايي

ب.بحثهايي كه در اين كارگروه مطرح است همگي كارشناسي است. است و كمك به اين نتايج ه شوراي منطقه ايي ارائه خواهد شد

كارگروه طرح حفاظت از تاالبها نكته ديگر اين كار گروه.لذا فعاليت اين كارگرو مهم است.تصميم گيري در آن شورا خواهد كرد

خروجي. جلسه شورا استاستاندار آذربايجان غربي پيگير تشكيل.و فعاليت آن پس از اتمام طرح تاالبها ادامه خواهد يافت نيست

و در تصميم گيري از آن استفاده خواهد شد آمارهاي ارائه شده بصورت عيني نيز قابل. اين كار گروه به آن شورا ارائه خواهد شد

و هيچ آبي در آن جريان ندارد.ت استيرو در. بستر زرينه رود كامال خشك است بحران كم آبي بيشتر ناشي از استفاده باالي آب

و سهم خشكسالي در اين بحران زياد نيست بخش و نمي. كشاورزي است هم واقع بيني به موضوع آب ضروري است توان همزمان

و هم اجازه نداد هيج آبي به آن برودچدريا حفظ. خشك شدن درياچه تغيرات اقليمي را در منطقه تشديد خواهد كرد.ه را داشت
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كه7حوضه داراي. استدرياچه نيازمند داشتن يك نگرش فرابخشي كهدميليار 3.1ميليارد متر مكعب آب است آن حداقلي است

و3(ميليارد4بايد به آن برود در حالي كه حداقلهچدريابراي حفظ  در آذربايجان غربي) ميليارد زيرزميني1ميليارد سطحي

عمال آبي براي ورود به درياچه باقي نميه باشندميليارد مصرف داشت 1.5حدود هر كدام اگر دو استان ديگر.مصرف ميشود

مي. ماند چه براساس جلسه قبل در تبريز ابتدا و بايد وضع موجود را مشخص كنيم، سهم هر استان از منابع حوضه چقدر است

و در ادامه مشخص شود سهم هر استان در تامين آن  در قدم بعدي. ميليارد چقدر بايد باشد 3.1ميزان از منابع را مصرف ميكند

.برنامه ريزي بايد مشخص كرد كه كاهش مصرف چگونه باد انجام گيرد

آب مديريت يكپارچه منابع سخنراني آقاي دكتر هاشمي مشاورملي طرح در بخش 1.3
ا. وظيفه اصلي اين كار گروه ابتدا ارزيابي منابع آب است سپس تخصيص آن به سازمانها ساس آب در مباني مديريت يكپارچه بر

مي. زيرا آب محدود است بعنوان يك كاالي اقتصادي محصوب مي شود Dublinاصول  بايد مشخص لذا ارزش اقتصادي آن

و مديريت توسعه بايد بر اساس مشاركت باشد مرحله اول طرح. همين جلسه نمادي از مشاركت مي باشد.گردد، نقش زنان

و حفاظت از تاالبها به اتمام رسيده است، خروجي  ميسالهجپناين مرحله تدوين چشم انداز بيست در است، اين چشم اندار بايد

تا. ادامه خواهد يافت 2012اين پروژه تا سال.مرحله دوم اين است كه اين توافقنامه به اجرا گذاشته شود. دسترس همه شما باشد

س آب در جلسه اول. به پايان رسيده است 2007-2009الهاي كنون پنج كارگاه در و كشاورزي به ميزباني سازمان كارگروه آب

و خروجي آن يك سنتز 1386منطقه ايي در سال  شد برگزار شد يكي.بود در مورد ارزيابي منابع آب كه در كارگاه تبريز هم ارائه

ما. از اهداف ما در امروز پيگيري جلسه تبريز است به يك چشم انداز بيست برنامه مديريت آب توسط طرح تاالبها راه اندازي شد،

و يك توافقنامه رسيديم و تصميم سازي كند نه تصميم گيري.و پنجساله .كار اين كار گروه اين است كه وضعيت را تحليل كند

و:كار گروه پنج وظيفه اصلي دارد. گيري توسط شوراي منطقه ايي انجام خواهد شد تصميم ابتدا رسيدن به استراتژي تخصيص

ا هدف دوم اين است كه ما به يك برنامه. يكي از چالشها اين است كه ما از ارقام متوسط استفاده ميكنيم. رساليتكميل جدول

و خاك برسيم و چگونه با اين پديده مبارزه كنيم.جامع آب موضوع چهارم انتقال بين حوضه.هدف سوم مبارزه با خشكسالي است

ت.ر از سطح درياچههدف پنجم برسي امكان كاهش تبخي.ايي آب است، و مرتب رار شده،كاز اين ميان دو چالش بسيار مهم است

و ديگري موضوع پايداري مصرف ميليارد متر مكعب10، 1404بر اساس سند ملي آب ما در سال. يكي موضوع خشكسالي است

ريم.كمبود خواهيم داشت، اين يكي از مواردي است كه بايد در موضوع خكسالي به آن توجه كرد شهايزورد ديگر نوسانات در

تا جوي است مشكالتي كه هست عبارتند از كمبود آب براي كشاورزي، پائين آمدن سطح آبهاي زير.درصد نوسانات دارد49كه

، نابودي رتيمياآيزميني، حركت آب شور به طرف آبهاي زير زميني، هفت كيلومتر عقب نشيني ساحل، شوري در حد اشباع، نابود

هاتاالبه و فالمينگو . اي اقماري، مشكالت براي پليكانها
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 وزارت نيرواز ترابيسخنراني خانم دكتر 1.4
از حوضه آبريز درياچه اروميه يكي از مشكل ترين حوضه هاي آبريز كشور است زيرا حوضه و رفتار درياچه برآمده ايي بسته است

گ و اقام به اث ونهرفتار ما در باال دست است حتي اگر اعداد ،ي نداشته استرايي مطرح شود كه نشان دهد رفتار ما در وضع موجود

مهچدريافتار سطحر موضوعي كه اهميت درياچه را بيشتر كرده است. در باالدست حوضه آبريز استانمادي از مجموع رفتارهاي

و تحقيق قبلي. رفتار درياچه در سالهاي گذشته است اث وزارت نيرودر گزارش و ميزان اثرر خشكي بر رفتار درياميزان برداشت چه

و تنظيم آب و ميزان اثرگذاري فعاليتهاي مربوط به توسعه آبهاي سطحي از طريق سدها درجه، آب در كشاورزي در باال دست

و از يكديگر تفكيك شده اند سه. بندي شده استان موضوع اصلي اين جلسه اين است كه مشخص شود كه با توجه به ذينفع بودن

و. آب مورد نياز درياچه از كجا بايد تامين شود تا6از.متفاوت است ارقامي كه ارائه ميشود اعداد .ميليارد 7.5ميليارد عدد هست

و منها نم لذا براي انجام. توان فقط با يك عدد متوسط كار كردنمي. توان سطح برداشت هر استان را مشخص كردي با يك بعالوه

ب. انجام شبيه سازي ضروري است چنين كاري . روي موضوع تخصيص كار ميكندرگروه متخصصي هم اكنون در وزارت نيرو

و ضروري است كه شاخصهاي متعددي را در نظر گرفت . مجموعه تجارب نشان ميدهد كه نمي توان به يك يا دو فاكتور بسنده كرد

و نبايد 1382تجربه وزارت نيرو از سال موضوع تخصيص بايد قابليت مستند سازي داشته. آنرا ناديده گرفت بسيار ارزنده است

و بر پايه اعداد  ترين كارهايي است مستند سازي يكي از بزرگ. داري استبر اشتديكي از موارد شيوه متفاوت ياد. درستي باشدباشد

و اطالعات به شكل شفاف صرف دادن يك عدد كافي نيست بلكه بايد مستند سازي.كه اين گروه مي تواند انجام بدهد صورت گيرد

وه در شيوه نامه. در اختيار هر سه استان قرار گيرد ايي است چگونگي اين مستند در اختيار شركت آب منطقه ايي كه تهيه شده

.سازي بيان شده است

 سخنراني آقاي دكتر تائب مشاورملي طرح در بخش كشاورزي 1.5
و حيات درياچه است، لذا در حفظ درياچه بايد تالش كرداستمرار كشاورزي در حوضه درياچه اروم سخنران. يه وابسته به سالمت

از. ابتدا چهارچوب نظري موضوع را باز كرد:موضوع را در چهار بخش مورد برسي قرارداد و تجارب بدست آمده شواهد تاريخي

و ساير درياچه ها مانند درياچه آرال در شوروي سابق گواه بارزي است از  و وابستگي كشاورزي در اطراف درياچه به سالمت رابطه

كيلومتر مربع يعني كاهش 6800متر مربع به كيلو 66100از 1963- 2007ه آرال در فاصله زمانيچدرياج.حيات درياچه

اين كاهش سطح در اثر استفاده بي رويه از آب رودخانه هاي حوضه آبريز اين درياچه. برابر را شاهد بوده10سطحي معادل حدود 

و پنبه صورت گرفته است و سير دريا در زراعت برنج مي از بستر اين اكنون بخش عظيهم. علي الخصوص دو رودخانه آمو دريا

و گورستان كشتي ها تبديل شده است تا. درياچه به كوير و نمكهاي بستر 200000برآورد ها نشان مي دهد كه روزانه تن از خاك

و آثار منفي بر حاصلخيزي زمينهاي كشاورزي گذاشته است 300درياچه توسط باد تا شعاع  . كيلومتري درياچه پراكنده ميشود

اه ها تا شعاع وسيعي در اطرافچبآه هست باعث شور شدنچايي از درياري آب در آنچه كه باقي مانده همچنين افزايش شو

و شمار زياد. درياچه شده است از فعاالن اين بخش را بيكاريتخريب درياچه آثار منفي اقتصادي بر بخش كشاورزي گذاشته

هاآدر هاي شيميايياليندهآعالوه بر آن افزايش غلظت. كرده است درب درياچه مانند پسمانده ي سموم شيميايي مصرفي

در. مار بيماريهاي مختلفي را در ميان ساكنان اطراف درياچه افزايش داده استآ كشاورزي مثال ديگري از مرگ فريقاآدرياچه چاد

.تي در انتظار آن خواهد بودلذا تاريخ نشان ميدهد چنانچه به مسائل درياچه اروميه توجه نشود چه سرنوش. درياچه ها است
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هزحو: نابودي درياچه در سه حوضه ايجاد مشكل مي كند. سخنران در بخش دوم گزارش به عواقب نابودي درياچه اشاره كرد

وهزحومسائل اكولوژيكي، در. مسائل اقتصاديهزحومسائل اجتماعي، حهزحوهر سه وقوع ضايعه ميتدر صورت مرگ درياچه

مطينياست اما تع و ميزان آن نيازمند و مدلادقيق شدت به.سازيهاي دقيق ميباشد لعات در بخش سوم گزارش سخنران

و كشاورزي پرداخت مي. موضوع سياستگذاري در بخش آب بايد به شكلي باشد كه بتوان توازني بين بهره برداري سياستگذاري

و پايداري اكولوژيكي دري بر بديهي. اچه برقرار كردازمنابع راري اين توازن مي بايد هزينه هاي زيست محيطي، هزينه هايقاست در

و هزينه هاي اقتصادي در بخش كشاورزي دقرا اجتماعي بربطور و مد نظر قرار گيردآيق يكي از واقعياتي كه بايد مد نظر قرار.ورد

و. داشت تفكيك تغير اقليم از پديده خشكسالي است ضعيت موقتي نيست كه بگويم بخاطر وضعيت حاضر درياچه اروميه

و خود بخود برطرف خواهد شد شد.خشكسالي است و خشك تر هم خواهد و مكانيزمهاي. اقليم منطقه خشك است سياستها

و مكانيزمهاي سازگاري با پديده تغير اقليم است از. مقابله با خشكسالي متفاوت از سياستها و برنامه ريزي دراز مدت لذا اقدام فوري

و آمار.ضروريات توسعه پايدار در حوضه آبريز درياچه اروميه است در بخش چهارم گزارش سخنران به اهميت استفاده از اطالعات

و سياستگذاريها پرداخت بدون اطالعات صحيح سياستهاي بهره برداري از منابع حوضه درياچه اروميه. صحيح در برنامه ريزيها

اه. نتيجه مطلوب را نخواهد داد و كشاورزي جمعدلذا يكي از اطالعات كمي حوضه در بخش وريآاف اصلي اين جلسه كارگروه آب

و روشهاي اجرايي است و پيشنهاد سياستها و استفاده از آنها در تدوين و كشاورزي .آب
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 بخش گزارش ها توسط سازمان هاي مربوطه.2

آب بخش در وضعيت موجود 2.1

 شرقيآذربايجان

 كردستان

 آذربايجان غربي
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 توسعه بخش كشاورزي 2.2

، آخرين وضعيت روند توسعه و عوامل موثر) با استناد به شاخص هاي كمي(كشاورزي در حوضه آبريز

و تعهدات آتي آن بر آن

 وضع موجود– كردستان
نرخ

بيكاري
در سال

1385 

نرخ بيكاري در
 1375سال

سهم بخش
 رزي در اشتغالكشاو

درصد جمعيت ضريب جواني
 روستايي

 مساحت حوضه جمعيت

2/24  هكتار 536500 هزار نفر 380 درصد5/40 درصد3/26 درصد9/28 درصد 10

 اهداف توسعه دراز مدت– كردستان

برنامه توسعه-كردستان
و باغي 151000•  هكتار اراضي زراعي

 هكتارارضي آبي با استفاده از آبهاي سطحي 19400•

 هكتار 20000ه توسعه باغات آبي در سطح برنام•

 هكتار 40000برنامه توسعه اراضي آبي زراعي در سطح•

اي 606نياز به تخصيص•  ميليون متر مكعب آب براي اجراي طرح هاي توسعه



16 
 

وضع موجود-آذربايجان شرقي
هكتار افزايش نشان مي دهد9300درصد معادل5/3ر در حدودسطح اراضي كشتهاي آبي در هفت سال اخي

و توسعه آينده–آذربايجان غربي وضع موجود

و باغي(هكتار زمين189200در حال حاضر حدود• در حال بهره برداري مي باشد كه اين ميزان زمين داراي)زراعي
.ميليون متر مكعب در سال مي باشد 2134نياز آبي معادل

هكتار زمين براي توسعه دشتها موجود مي باشد كه اين ميزان توسعه نيازمند تامين 162600ر برنامه هاي آتي حدودد•
.ميليون متر مكعب مي باشد 1964آبي معادل

و آينده(براي آبياري سطح قابل بهره برداري استان• ميليون 4098هكتار حجم آبي معادل 351800به وسعت) حال
.از است مترمكعب ني

و اهميت مي باشد كه نياز• و صنعت هم داراي اولويت در كنار نيازهاي آبي بخش كشاورزي تامين نيازهاي آب شرب
به 173فعلي معادل و در آينده اين رقم .ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت 359ميليون مترمكعب

در 2307فعلي حجم آبي معادلطيشرادر• و آب 4457آينده ميليون متر مكعب ميليون متر مكعب براي تامين نيازها از
.سطحي مورد نياز خواهد بود

سياستهاي توسعه–آذربايجان غربي
توسعه در وسعت اراضي:الف

 تبديل اراضي ديم به آبي
 تبديل اراضي كم آبياري به اراضي آبي

. هزار هكتار كه در دست اقدام مي باشد21جمعاً
و زراعت افزا:ب  يش سطح باغات

 هكتار 40000احداث باغ در ارتفاعات در سطح تقريبي
 تبديل باغات سنتي به مدرن

)سطح ابالغي از سوي وزراتخانه(كشت محصوالت زراعي در اراضي با آب تامين شده
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 تعين اولويتها–راهكار جهت تقويت مديريت يكپارچه 2.3

رزي چگونه باشدكشاو اولويتهاي تخصيص آب در بخش

اولويتهاي تخصيص–كردستان
 رعايت توسعه متوازن•

 رعايت حقوق باال دستي•

 توجه به شاخصهاي اجتماعي به عنوان ركن اصلي در توجيه طرح•

استفاده متعادل استانهاي ذيربط از آب مبتني بر سهم آنان در آورد حوضه•

اولويتهاي تخصيص- آذربايجان شرقي
آ• و سيستم هاي تحت فشارشبكه هاي  بياري مدرن
 الگوي كشت با نياز آبي كمتر•

 راه كارها
 مند كردن مصرف آب كشاورزي نظام•
 استفاده از شيوه هاي نوين آبياري•
 مطالعه باروري ابرها•
از•  عدم توسعه اراضي كشاورزي بعلت محدوديت آبي پس

 بهره برداري از سدهاي در دست احداث

اولويتهاي تخصيص-آذربايجان غربي
و استراتژيك� محصوالت اساسي
 باغات داير�
.محصوالتي كه نياز آبي كمتري دارند�
.محصوالتي كه با انجام آبياري تكميلي مي توان از انها محصول بيشتري برداشت نمود�
. محصوالتي كه در حد متوسط آب مصرف مي كنند ولي توليد بيشتري دارند�
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و چه ضعف هايي در اين خصوص وجود دارد ورزيكشا تحويل حجمي آب چگونه اجرايي شود

آذربايجان شرقي
تشكيل تعاوني آب بران براي اراضي زير كشت در هر نقطه تحويلي

 تجهيز نقاط تحويل به ادوات اندازه گيري دقيق-ب
 تدقيق آب قابل تحويل به تعاوني هاي آب بران-پ
آب ارائه آموزش الزم به تعاوني-ت  هاي آب بران در خصوص نحوه تحويل حجمي
 تخصيص اعتبارات الزم جهت خريد كنتورهاي هوشمند در قالب زمانبندي مشخص-ث
 تدوين اهرمهاي قانوني جهت اجرايي نمودن تجهيز چاهها-ج

 تجهيز شبكه انهار سنتي به سيستم هاي اندازه گيري-چ
شب-ح و سنتي در قالب زمان بندي مشخصتخصيص اعتبارات كافي جهت راه اندازي  كه اندازه گيري مصارف در شبكه هاي مدرن

آذربايجان غربي
و تشكلهاي مردمي جهت تحويل حجمي آب كشاورزي به بهره برداران بايد نظام بهره برداري از آب كشاورزي ساماندهي گرديده

يابهره بردار از آن تشكيل گردند در اين خصوص مستندات قانوني . آور مي گردددذيل را
آب21تبصره يك ماده-1  قانوني توزيع عادالنه
آب26ماده-2  قانون توزيع عادالنه
 آئين نامه اجراي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي5ماده-3
آب51ماده-4  قانون توزيع عادالنه
و بند 107ماده-5  107برنامه عمل ماده5و4قانون برنامه سوم
 قانون برنامه سوم 106ماده6بند-6
 قانون برنامه سوم 109بند هـ ماده-7
 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي13-11-10ماده-8
 راهبردهاي توسعه بلند مدت مديريت منابع آب كشور6ماده-9

 بندهاي سند فرابخشي مديريت منابع آب كشور-10
 به رئيس جمهور هبر انقالبرتوسعه ابالغي سياستهاي كلي برنامه چهارم18بند-11
و فرهنگي5ماده-12 ، اجتماعي  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي
آن17ماده-13 ب و و بند الف  قانون برنامه چهارم
آب3بند-14  مصوبه سوم شوراي عالي

 پيش نيازهاي تحويل حجمي آب
 فايده تشكل براي مصرف كننده معلوم باشد-1
 نيت كامل در تحويل آب در آبگيرام-2
 يك چهارچوب قانوني كه در آن گروه با ديگر افراد يا سازمانهاي ذينفع همتراز باشد-3
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و دقيق براي اندازه گيري-4 وسايل ساده، قابل كنترل
و كنترل كننده عمل كند-5  دولت بايد آماده باشد تا فقط به عنوان يك ناظر
و در صورت عدم تحويل آب ميزان پرداختي كاهش يابدشرايط پرداخت بايد واضح-6  بوده
آب-7  نگرش مشاركتي در تشكيل گروههاي مصرف كننده
و اطالعات-8  آموزش
 موافقت داوطلبانه جهت نگهداري، حتي در موقعيتهاي ناپايدار-9

و چگونگي رفع آنها) سياست گذاري(ضعف هاي برنامه ريزي

كردستان
مصرف بهينه آب به عنوان ضعف فرهنگيعدم باور به•
و اكولوژيكي• نبود سياست مشخص در سطح ملي در اختصاص دادن مناطق به كشت محصوالتي كه در آن قابليت طبيعي

 دارند

و خاكي عدم پايش•  حوضه به لحاظ منابع آبي
 غير منطقي بودن راندمان آبياري•

آذربايجان شرقي
 كشاورزي نظام مند كردن مصرف آب•

 استفاده از شيوه هاي نوين آبياري•

 مطالعه باروري ابرها•

از•  بهره برداري از سدهاي در دست احداثعدم توسعه اراضي كشاورزي بعلت محدوديت آبي پس

 راهكارهاي رفع ضعفهاي سياستگذاري

كردستان
و نهادينه كردن فرهنگ مصرف آب•  آموزش مصرف

 كشتهاي مشخص شناسائي استعداد مناطق براي•

و جهاد كشاورزي• و خاك توسط كنسرسيوم وزارتين نيرو  مطالعه جامع منابع آب

 اصالح راندمانهاي آبياري•
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آن( ضعف هاي قانوني و يا عدم اجراي و چگونگي رفع آنها) نبود قانون

كردستان
 عدم انقياد كارشناسان برنامه ريزي منابع آب به سند ملي آب•

آب وجود مشكالت• و ابهامات در سند ملي
و التزام بهره• آبعدم الزام برداران به نصب ابزار سنجش مصرف

آذربايجان غربي
چگونگي نحوه انتقال تاسيسات به تشكلهاي آب بران-1
آب-2 و نگهداري تاسيسات توسط تشكلهاي بهره بردار واقعي  عدم شفافيت قانون در انجام مديريت خدمات بهره برداري

و برنامه گردش مالي تشكلها-3 و نگهداري از تاسيسات و هزينه كرد آب بها در رابطه با خدمات بهره بردار  چگونگي نحوه وصول

و اجرائي به منظور ايجاد تشكلها-4  عدم وجود اعتبارات الزم جهت انجام مطالعات اجتماعي، ترويجي

كا-5 و جلوگيري از موازي  ري دستگاههاعدم وجود جايگاه مشخص پاسخگو

و مراجع قانوني-6 و غيردولتي  عدم شناسايي تشكلهاي آب بران موجود توسط دستگاههاي دولتي

و تقويت تشكلهاي آبران-7 و هدايتي قانونمند جهت شكل گيري  نياز به تعيين راهكارهاي حمايتي

 عدم تعيين تكليف قانوني شركتهاي بهره برداري-8

از-9 و عدم استقبال از تشكيل تشكل عدم تبعيت بهره بردار و استفاده بهينه از آب  الزامات قانوني

 بهره بردار هيچ گونه مسئوليتي در قبال بها تمام شده آب تاميني نمي كند- 10

و نگهداري از تاسيسات- 11  فقدان احساس مسئوليت در بهره برداران در قبال حفظ

و احاله تمامي عدم احساس مسئوليت بهره بردار در بهره برد- 12 و شرايط بحراني اري بهينه از آب استحصالي حتي در مواقع كم آبي
 عواقب ناشي از بحران برگردن نهادهاي دولتي

و ارزان بخصوص در ابتداي دشتها بهره برداران ميل به ايجاد تشكل نمي كنند- 13 و شيريني دسترسي به آب فراوان  حالوت

ف- 14  علي از جمله شركتهاي بهره برداريتعيين تكليف نهادهاي مسئول

عدم تكميل زيرساختها- 15

 راهكارهاي رفع ضعفهاي قانوني

كردستان
)local(اصالح سند ملي آب با رويكرد محلي•
 عدم پذيرش هر نوع نياز آبي كه مبتني بر سند ملي اصالح شده نباشد•

آبالزام بهره•  برداران به نصب ابزار سنجش مصرف

ن• و توسعه پايدار حوه تخصيص آب با لحاظ كردن شاخصهاي اجتماعي،اصالح حقوق باال دستي
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و چگونگي رفع آنها  ضعف هاي ساختاري

كردستان
 تعريف نشده است) users(بردارانو بهره) stakeholder(رابطه منطقي بين ذينفعان•

مي• و آمار به كندي صورت  پذيردتبادل اطالعات

و•  عدم ذكر ضمانتنامه اجرائي در پيشبرد تفاهم نامه توليت نامشخص

آذربايجان غربي
و آب منطقه اي(عدم تعريف هاي الزم بين سازمانهاي مجري� و ساير دستگاههاي دست اندركار)سازمان جهاد كشاورزي
 عدم تكميل شبكه هاي احداثي�

و زهكشي در اكثر زير حوضه هاي آبريز�  عدم وجود شبكه آبياري

 راهكارهاي رفع ضعفهاي ساختاري

كردستان
 راه اندازي سايتي به منظور تبادل اطالعات•

 ايجاد اتاق فكر با موضوعيت درياچه اروميه•

 كميسيون صرفاً با موضوعيت درياچه اروميه در هر استان/ايجاد كميته•

و مديريت پايدار حوضه•  آبريز درياچه اروميه توليت استانداريهاي هر استان در موضوع طرح ملي حفاظت

 انطباق فعاليتهاي بخش كشاورزي با آب تخصيص يافته به آن بخش چگونه اجرايي شود 2.4

كردستان
و توسعه خانها•  بردارانكميسيون به بهره/هاي كشاورز در استانها به عنوان پل ارتباطي كميتهيجاد
و اجرائي براي خانه كشاو• و استقرار نظامنامه فني رزتدوين
و خانه كشاورز• و همكاري تنگاتنگ فيمابين دستگاههاي اجرائي ذيربط آموزش مستمر

 آذربايجان شرقي
و تشكيل كالسها آموزشي• اطالع رساني
 نياز به مشوقهاي اقتصادي نظير يارانه•
 تغيير الگوي كشت براي كشاورزان•
و پوشش انهار سنتي• و بهسازي كانالهاي آبياري عمومي  احداث
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و نوسازي در حال انجام بوده ولي جهت توفيق بيشتر تخصيص اعتبارات ويژه براي اين كار به خصوص لوله گذاري كانالهاي پاياب تج• هيز
و چاه هاي آب كشاورزي ضروري بنظر مي رسد .قنوات

و ساير اعتب• و ساير سيستم هاي مدرن از طريق اعتبارات خشكسالي و قطره اي و طرح هاي آبياري باراني ارات تخصيصي انجام مي گيرد
 ميليون ريال براي هر هكتار كمك بال عوض در نظر گرفته شده است؛ ولي جهت توفيق بيشتر نياز به مشوق هاي بيشتري مي باشد 14

اي• ي مجتمع هاي گلخانه توسعه

آذربايجان غربي

 اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار•
و بهسازي كانالها• ي آبياري عمومياجراي طرحهاي احداث
 اجراي طرح پوشش انهار سنتي•
و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي•  اجراي طرح تسطيح
و زهكشي•  اجراي شبكه هاي آبياري
 توصيه هاي الزم جهت كشت محصوالت با نياز آبي كمتر•
)بخصوص در دشتهائي كه مطالعات تامين آب بر اساس الگوي كشت بوده است(رعايت الگوي كشت•
 اي كشت از جمله افزايش سطح كشت پاييزهاصالح روشه•
و جوي پشته•  اصالح روشهاي كشت با توسعه كشت نواري
 اصالح روشهاي آبياري در باغات به شيوه آبياري تشتكي به جاي غرقابي•

و نظارت بر تعهدات بخش كشاورزييچه سازمانهاي2.5 ، آموزش كشاورزان مسؤل تامين دانش فني

 باشند 

ن غربيآذربايجا
افزايش درصد حمايتهاي دولت در اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار خرده مالكي�
)تعيين آستانه اقتصادي قطعات اراضي( مصوب نمودن قوانين كه از خرد شدن اراضي كشاورزي جلوگيري نمايند�
لذا كاهش توليد ناخالص رعايت الگوي كشت با كشت محصوالتي با نياز آبي كمتر احتماالً توليد ناخالص كمتري داشته�

 ناشي از رعايت الگوي كشت به طريقي به كشاورز برگردانده شود
 سازمانهاي مسئول�

 سازمان جهاد كشاورزي�
 سازمان آب منطقه اي�
)معاونت برنامه ريزي(استانداري�
 سازمان بازرگاني�

و توسط سازمان جهاد كش� .اورزي به هزينه گرفته شوداعتبارات الزم با هماهنگي دستگاههاي فوق الذكر تامين
و بسترسازي الزم جهت آموزش� و فرهنگ سازي و آب منطقه اي مسئول ترويج سازمانهاي جهاد كشاورزي بدواً

و انتقال دانش فني به كشاورزان مي باشند كه نظارت بر تعهدات بخش نيز توسط معاونت برنامه ريزي كشاورزان
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شوراهاي اسالمي نقش بسزاييودهياريها-بخشداريها-به توضيح است فرمانداريهاالزم(استانداري در استانها مي باشند
)در اين امر دارند

 نيازهاي الزم جهت حسن انجام فعاليتها�
و اختصاص اعتبار خاص با تعريف عمليات الزم�  تامين
 آموزش كارشناسان در بخش�
 فعاليتهاي فوق الذكر تعريف بخش خاصي در ساختار سازمانهاي جهاد كشاورزي جهت انجام�
و متخصص�  تامين نيروي انساني الزم

.اعتقاد نيروهاي دست اندركار در سازمانهاي مجري مبني بر عملياتي نمودن موراد فوق
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 جمعبندي: بخش سوم

و پاسخ  پرسش

كا. موضوع آب جدا از موضوع كشاورزي نيست دررجلسه و هم را،بعد از ظهر گروه در پايان گزارشات استاني هم در صبح زماني

و پاسخ اختصاص داد كه جمعبندي هر دو مجموعه بشرح زير خالصه مي شود :براي طرح پرسش

.ضروري است وضعيت موجود كامال مشخص شود•

و درياچه• و چه ميزان براي استانهاي پائين دست .آب مي ماند سپس سهم هر استان تعين شود، چه ميزان براي خودش

.اجرايي شوند چگونه تصميمات•

.سيستم پايش چگونه باشد•

و بخش كشاورزي با هم هماهنگ نيستند• و– دستگاه هاي اجرايي سدها بدون توجه به آب موجود ساخته شده اند

.تعدادي هنوز بطور كامل آب گيري نشده اند

.به آب مي بايد نگاه اقتصادي داشت•

ت–افزايش قيمت آب پيچيده است• و– ابزار كنترل وجود ندارد-ر است اعمال قانون پيچيده پارامترهاي تشويقي

.ه هستنياز به بازنگري آئين نام–تنبيهي در آئين نامه محدود است 

:براي تخصيص نياز به شاخص است، شاخصهاي زير پيشنهاد شد•

 سرانه آب.1

 جمعيت.2

 پتانسيل توليد آب به نسبت آورد متوسط درياچه.3

 بيكاري.4

ب.5 ه كشاورزينبود صنايع وابسته

 زير زمينيبآپتانسيل.6

ت دولتامصوبات هي.7

 هبر انقالبرمصوبات سفر.8

استان آب را به درياچه رهاياآپتانسيل هاي هر استان مشخص است، سيستم پايش در سطح حوضه مشخص نيست،•

 مي كند يا نه؟

.الگوي كشت فقط روي كاغذ است•

.سوبسيدها مزاحمند–ست آئين نامه بهينه سازي مصرف اب كشاورزي اجرايي ني•

و چگونگي اندازه گيريها نياز به• .توافق روي اعداد ضروري است– مي باشد استاندارد سازي روشها

.ضروري استايجاد اطلس رودخانه ها•



25 
 

 ضمائم

و كشاورزي ضميمه 1: دستور كار دومين جلسه كار گروه آب

و كشاور: عنوان جلسه زيدومين جلسه كار گروه آب

 برابر با پنجم خردار هشتادو هشت 26th May 2009:تاريخ

 اروميه: محل جلسه

آب: هدف جلسه و كارگاه مديريت يكپارچه منابع و بخش تحليل- پيگيري مصوبات جلسه قبل آخرين وضعيت بخش آب

و سرعت–حوضه با استناد به شاخصهاي كمي كشاورزي در و آثار آنها بر درياچه شناسايي جهات تغيرات

و خاك–- شناسايي موانع تامين آب درياچه-  .حوضه چگونگي تقويت مديريت يكپارچه منابع آب

و ضرورتهاي توسعه ميباشد: موضوع جلسه و امكان دسترسي به آب از پيشنيازها بديهي است توسعه زماني پايدار خواهد. وجود

و ميزان جايگزيني توسط نزوالت جوي وجود داشته باشد بود كه تعادل منطقي بين لذا درك دقيق. مصرف

و آثار آن بر اكوسيستم, روند تغيرات در اين پارامترها, پارامتر هاي تعرف كننده مصرف  داليل اين تغيرات

و ثبات اكوسيستم درياچه ميباش اين جلسه.ددرياچه از ضروريات مهم توسعه پايدار در حوضه درياچه اروميه

.در ادامه جلسه قبل تالش خواهد كرد تا عوامل تهديد كننده اكوسيستم درياچه را به دقت تعريف كند

: دستور كار جلسه

 بررسي وضعيت منابع آب حوضه به تفكيك استاني•

و برنامه•  هاي توسعه موجود بررسي وضعيت كشاورزي حوضه به تفكيك استاني

و نحوه بهره•  داريهاي منابع آب در بخشهاي مختلف بويژه در بخش كشاورزيبربررسي ميزان
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و كردستان نمايندگان شركتهاي آب منطقه و سازمانهاي جهاد كشاورزي سه استان آذربايجان غربي، شرقي گزارشي فني اي

و به مدت حدودأفقط در حوزه كارشناسي دستگاه متبوع خود ار10با عنايت به چهارچوب زير تهيه . ائه خواهند نموددقيقه

ضروري است. عالوه بر آن نسخه ايي مكتوب از از متن گزارش نيز در جلسه به دبيرخانه پروژه تاالبهاي ايران ارائه خواهد شد

.كه اين گزارش بر مبناي چهارچوب زير تهيه گردد

:چهارچوب گزارش

 ارائه اطالعات وضعيت موجود بخش مربوطه جهت تكميل جدول زير.1

 اقتصادي، عات اجتماعياطال
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 آذربايجان غربي

 آذربايجان شرقي

 كردستان

7 جمع كل

 هكتار
ميليون

 نفر
ميليون
 هكتار ريال

ميليارد
متر 
 مكعب

ميليارد
متر 
 مكعب

ميليارد متر
 مكعب

الزم به توضيح است كه اين اطالعات بايد بطور اختصاصي در ارتباط با بخشي از استان كه در داخل حوضه آبريز*

و از ارائه اطالعات كل استان خود . داري گردددرياچه اروميه واقع گرديده تهيه گردد

 توسعه بخش كشاورزي در مصرف آب در حوضه آبريز.2

آن) با استناد به شاخص هاي كمي(، آخرين وضعيت كشاورزي در حوضه آبريز روند توسعه� تعهداتوو عوامل موثر بر

آتي آن

، پيشنهاد راهكار جهت تقويت مديريت يكپارچه.3  تعين اولويتها–تحليل اطالعات فوق

كشاورزي چگونه باشد اي تخصيص آب در بخشاولويته�

آب� و چه ضعف هايي در اين خصوص وجود دارد كشاورزي تحويل حجمي چگونه اجرايي شود

و چگونگي رفع آنها) سياست گذاري(ضعف هاي برنامه ريزي•

آن( ضعف هاي قانوني• و يا عدم اجراي و چگونگي رفع آنها) نبود قانون
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و چگونگي•  رفع آنها ضعف هاي ساختاري

، اقدامات زير چگوته عملياتي� انطباق فعاليتهاي بخش كشاورزي با آب تخصيص يافته به آن بخش چگونه اجرايي شود

، اعتبارات آن چگونه تامين گردد ، چه سازمانهايي مسؤلند ، چه الزاماتي در اين خصوص وجود دارد شوند

 زراعي با نياز آبي كمترمحصوالت•

 آبياريفزايش راندمانا•

ركارآمدت آبياري توسعه سيستم هاي•

 تغير الگوي كشت•

و فن آوري پيشرفتهساير•  روش هاي نوين كشاورزي

، چه نيازهايي� و نظارت بر تعهدات بخش كشاورزي باشند ، آموزش كشاورزان چه سازمانهايي مسؤل تامين دانش فني

براي حسن انجام فعاليت اين دستگاها وجود دارد

:گان در جلسه شركت كننده

و كشاورزي.1  اعضاي كار گروه آب

 كارشناسان مدعو.2

 مشاورين طرح.3

 پرسنل طرح.4

برنامه جلسه

 8:00 ثبت نام

 8:30– 8:45 افتتاحيه ومعرفي-بخش آب

و كارشناسان مدعو  8:45- 10:00 گزارش مشاورين

 10:15- 1:00 پذيرايي

 10:15– 11:00اي استانيگزارش شركتهاي آب منطقه

و جمع بندي  11:00– 12:30در خصوص وضعيت منابع آب حوضه در سطح سه استان بحث

و نهار  12:30– 14:00 نماز

و كارشناسان مدعو-بخش كشاورزي  14:00– 15:00 گزارش مشاورين

 15:00– 15:45گزارش نمايندگان جهاد كشاورزي استانها

و جمع بندي  15:45– 17:00 بحث



 جلسه گزارش سومين

و كشاورزي  كارگروه آب
آبشوراي مديريت منطقه اي  يز درياچه اروميهخحوضه

 سنندج

 1388مهرماه

 طرح حفاظت از تاالبهاي ايران
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٢

مطالب ارائه شده در جلسه كارگروه را به همان صورت به نوشتاراين گزارش صرفا

و فاقد هر گونه تحليل يا تصحيح از سوي نگارنده ميباشد اطالعات.درآورده است

و به مندرج در گزارشات استاني بر اساس سئو الت ارسالي به استانها استخراج

در. تفكيك استان در اين گزارش ارائه شده است اصل گزارش استانها به شكل ضميمه

.پايان اين گزارش آمده است
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٤

 خالصه

معرفي واهداف

آ جلسه سومين و كشاورزيكارگروه به سنندجدر4/07/88در تاريخ شوراي منطقه اي حوضه آبريز درياچه اروميهب و
شد كردستانميزباني شركت آب منطقه اي استان از. برگزار كلاستانداري، در اين جلسه نمايندگاني محيط اداره

اسازمان جهاد كشاورزي،آب منطقه ايي شركت زيست، اداره كل منابعو كل شيالته دار، تشكل هاي غير دولتي،
آذطبيعي  همچنين رياست كميسيون تخصيص.و كردستان حضور داشتند ربايجان غربي، آذربايجان شرقياستانهاي

و مدير دفتر برنامه ريزي مديركل،ه ستادي وزارت نيروزحو طرحو كارشناسان مشاورين،شركت مديريت منابع آب ايران
. كت نمودندحفاظت از تاالبهاي ايران شر

به. اين جلسه كارگروه در ادامه مباحث مطرح شده در جلسه قبلي كارگروه تشكيل شد اطالع از ميزان رها سازي آب
دردر درياچه توسط استانها يكي از موضوعاتي بود كه و پاسخ به اين مهم جمع بندي جلسه قبلي مطرح شده بود

هار قرار گرفتضدستور كار جلسه حا نمايندگان بر اساس دستورالعمل كميسيون تخصيص وزارت نيرو توسط كه گزارش
و شاخص هاي تخصيص روش تخصيص.شدآب منطقه اي ارايه شركتهاي وزارت نيرو توسط رياست كميسيونو معيارها

و. تخصيص ارايه شد .شدگفتگو در سطح مزرعه آب مديريت در جلسه بعد از ظهر در مورد قيمت گذاري آب كشاورزي
و شوراي منطقه اي در تنظيم برنامه هاي توسعه استان ها بود، بحث نيز آخرين دستور كار .در مورد نقش كارگروه

ساختار جلسه

و برسي قرار داد بخش اول شامل خوش آمد گويي از طرف. كار گروه در طي سه بخش دستور كار خود را مورد بحث
ع و برنامه ريزي استانداري كردستان، مدير عامل شركت آب منطقه مديران ارشد استان كردستان شامل معاونتهاي مراني

و همچنين مدير ملي طرح حفاظت از تاالبهاي ايران بود از. اي كردستان در اين بخش سخنرانان ضمن ارائه آماري
و كشاورزي بر لزوم تس و همچنين جلسات پيشين كارگروه آب و توسعه در استان كردستان ريع در وضعيت منابع آب

حركت به اقدامات هماهنگ در راستاي اجرايي نمودن برنامه جامع مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه بويژه در بحث 
و سيستمي در مديريت منابع آب اين حوضه تاكيد نمودند حفاظت مشاور ملي طرحدر پايان نيز. سمت نگرش ملي

.پرداختندجلسهو دستور كار اهداف در زمينه مديريت منابع آب به بيان تاالب هاي ايران 

آب گزارشي پيرامون وضعيت موجودي آب منطقه اي حوضه آبخيز درياچه اروميه شركتهانمايندگان دوم در بخش منابع
.ارايه دادندتوسعه آب هر استانو برنامهو دستورالعمل كميسيون تخصيص وزارت نيرو"ترند"بر اساس روش استان 

دكتر هاشمي در زمينه آقايو سپسشدآغاز يس سازمان جهاد كشاورزي استان كردستانئربا سخنان بخش سوم
، مشاور ارشد ملي طرح آقاي مهندس لطفيدر ادامه.تجربه جهاني در قيمتگذاري آب آبياري گزارش مختصري ايراد كرد

عه در حوضه اروميه را تشريح در سطح مزرآب پيرامون مديريت تجربيات مطالعات پيشين حفاظت از تاالبهاي ايران
مورد نقش شوراي منطقه اي در تنظيم برنامه هاي توسعهدردكتر نظري دوست آقاي پاياني با هدايت بخشدر.نددنمو

و گفتگو شد آ در انتها مباحث طرح شده در كار گروه. استاني بحث شد قاي مهندس لطفيتوسط .جمع بندي
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كارگروهجلسه نتايج

ميزان رها سازي باهدف برآورد آب منطقه اي بر اساس روش ترند تحليلي توسط شركتهاي هايگزارش تهيه-1
جدول. آب به درياچه توسط استانها بعنوان يك از ضرورتهاي برنامه ريزي در جلسه اول كارگروه مطرح شده بود

و در جلسه ارائه گردد و تقاضا شده بود كه اطالعات جدول تكميل هيچ گزارش كاملي. زير به استانها ارسال
درمنطبق بر  را بشرحولاجد هاي ارايه شده هر سه استانتجلسه ارايه نشد اما بر اساس پاورپوين روش ترند

:ئه كردنداارزير 

 آذربايجان شرقي

 كردستان

استان
 كردستان

اطالعات اجتماعي ،اقتصادي

وضع موجود جريانهاي
 BMCورودي به درياچه

متوسط
 عرضه

بلند(
)مدت
BCM

مساحت
 كل
ha 

 جمعيت
ميليون

 نفر

توليد ناخالص
 داخلي
 ريال ميليارد

اراضي زير
 كشت آبي

Ha 

برداشت
 موجود
BCM 

54050038/0309619430211./247/1458/1

متوسط جريان اجتماعي- اطالعات اقتصادي
ورودي به درياچه 

سال اخير10در
ميليارد(

)مترمكعب

متوسط جريان
ورودي به درياچه 

ز مدت درا–
ميليارد(

)مترمكعب

مساحت استان
كل 

ميليون(
)هكتار

جمعيت
ميليون(

)نفر

توليد
ناخالص 
داخلي 

ميليارد(
)ريال

اراضي زير
و  كشت آبي

نيمه آبي 
)هكتار(

برداشت در
وضعيت 
موجود 

ميليارد متر(
)مكعب

آذربايجان
 شرقي

2.14 2.7 83470 223000 0.560 0.28 0.95 
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 آذربايجان غربي

متوسط حوضه وضع موجود جريانهاي ورودي به درياچه مساحت كلجمعيتتوليد ناخالص داخلياراضي زير كشتبرداشت موجود

3352.33 2872.23 2404.4 - - - -

و تامين نياز آبي به در سخنرانيها-2 ه شوراي عالي آب كه حد اقل نياز بر اساس مصوبآن ضرورت حفظ درياچه
م 3100را آبي درياچه كهو اشاره شد مشخص كرده.م.مليون عنوانهبموجود كه توافق نامه نيز مطرح شد

و مشكل نيست به امضاي مقامات مسئول رسيده استاولين سند فرابخشي  اصالحات انجام لذاو بدون ايراد
م و خود سند ضروري استبراي رفع ابهام در مورد ساختار شوراي كه. نطقه اي مديريتي برنامهتوضيح داده شد

.استو بازنگريقابل تغيير تهيه شده 

به ضرورت بازنگري در زمينه تخصيص منابع آب براي توسعه جلسه نمايندگان استان كردستان در اين-3
.كشاورزي استان تاكيد داشتند

اس-4 و درياچه از شوراي منطقه اي در تنظيم برنامه هاي توسعه و فقط سقف سهم استانها تاني دخالتي ندارد
ميمنابع آب را  .سازد مشخص

و-5 و وظايف باالدستي و معيارها كه حقوق براي تدوين استراتژي تخصيص بعد از در نظر گرفتن شاخص ها
و عدا.تاس آمايش منابع اولين گامن دستي را در نظر بگيرد پايي و برابري تخصيص بر اساس توسعه پايدار لت
. خواهد بودوار است

در پايلوت قيمت تمام شده آب بايد. اقتصاد كشاورزي ازجمله قيمتگذاري آب كشاورزي بسيار حائز اهميت است-6
و اين نيازمند تشكيل كميته تخصصي مي باشد تدوين مي توان براي زمينه در اين. هاي مختلف بررسي شود

و پيشنهادات از طرح تحول اقتصا .دي بهره جستلوايح

اقدامات بعدي

اي گزارشهاي تحليلي مربوط به منابع آب حوضه هاي آبريز حداكثر تا نيمه مهرماه بوسيله سازمانهاي آب منطقه-1
و همزمان در اختيار دفتر طرح حفاظت تاالبها  يا هماهنگ(استانها در اختيار كارشناسان سازمان مديريت منابع آب

و با همكاري.د گرفتقرار خواه) كنندگان استاني كارشناسان سازمان مديريت منابع آب اين گزارشها را بررسي
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و گزارشهاي نهايي شده مبناي تدوين يك توافقنامه بين كارشناسان تهيه كننده گزارش، آنها را نهايي خواهند كرد
.ريز درياچه اروميه قرار خواهد بودبآاستانهاي ذيربط در حوضه 

و حد اكثر تا پرسشنامه شاخصهاي تخص-2 به15يص بوسيله شركت كنندگان تكميل شده مهرماه جاري در هر استان
و كارشناسان طرح اين پرسشنامه.شدخواهد نده استاني طرح حفاظت تاالبها ارسالهماهنگ كن ها را تحليل كرده

.نتيجه را در جلسه بعدي كارگاه ارائه خواهند داد

تا گذاريپرسشنامه هاي مربوط به قيمت-3 و حداكثر مهرماه در اختيار15آب بوسيله شركت كنندگان تنظيم شده
و. هماهنگ كننده استاني طرح حفاظت تاالبها قرار خواهد گرفت كارشناسان طرح اين پرسشنامه ها را بررسي

ك و نتابج حاصله را در نشست بعدي .ارگاه ارائه خواهند دادتحليل كرده

دستور كار جلسات آينده قرار خواهد در وان راهكار كاهش مصرف آب كشاورزي موضوع مديريت آب در مزرعه بعن-4
.گرفت

ايو ساختار اصالحات در وظايف-5 پيرا شوراي منطقه و كشاورزي نمي توان گيري كرد بلكه در در كارگروه آب
اي دستور كار شدجلسه شوراي منطقه .جهت بررسي توسط شورا لحاظ خواهد



و كشاورزي حوضه آبخيز درياچه اروميه سومينگزارش  جلسه كارگروه آب

٨

:گزارش ساختار

(مولفه مي باشد5اين گزارش داري آب)2(سخنرانيها در افتتاحيه؛)1: و: بخش خالصه گزارش هاي تخصصي ارائه شده
و مديريت در سطح مزرعه؛: بخش كشاورزي)3(مباحث مطرح شده؛  اي)4(قيمت آب پانل در مورد نقش شوراي منطقه

و نتيجه گيري)5(و  .شرح

وافتتاحي بخش اول.1  سخنرانيهاه

 سخنراني آقاي دكتر نظري دوست، مدير طرح حفاظت از تاالبهاي ايران 1.1
و تشكر از ميزباني سومين جلسه كارگروه توسط شركت آب منطقه اي استان كردستانبهخيرمقدم با حاضرين در جلسه

و با ابراز خوشحاليسخنان كوتاه مدير طرح بين المللي حفاظت از تاالبهاي ايران  از روند پيگيريهاي وضعيت درياچه
.مشاركت سه استان در رسيدن به مديريت پايدار شروع شد

و اثرات خود را گذاشتند"كه ند ايشان در ادامه صحبت ها اشاره كرد ما درياچه هايي در ايران داريم كه خشك شدند
و  ماو... مانند هامون نبپيگير)كاتب-دست اندركاران مديريت حوضه(اگر ممكن است كه درياچه اروميه دچار اشيمكار

مقايسه با بقيه درياچه هاي ديگر نمي باشد به علت اما اگر درياچه اروميه خشك شود قابل. شودهمين سرنوشت 
مي جمعيت زياد  ا مردمي كه در حاشيه اين درياچه زندگي و زندگي آنان با درياچه در ارتباط است عالوه بر ثري كنند

."بنا بر اين همه ما تصميم گرفته ايم كه اين درياچه را مديريت بكنيم.ط زيست خواهد داشتكه بر محي

و پيچيده ترين": ايشان ادامه داد و مسالهاگر بخواهيم اين درياچه را حفظ كنيم مهمترين ، بحث مديريت منابع آب
آب"دادامه دادنايشان". خاك حوضه است اين است كه ما بهره برداران مختلف با پيچيدگي موضوع مديريت منابع

اين سه استان جمعيتو بخش عمده بهره برداران كشاورزي مهمترين بهره برداران هستند. اولويت هاي مختلف داريم
آب. به كشاورزي مشغول است ايشان افزود كه عالوه بر اهميت مصرف آب كشاورزي ما اولويت شرب را داريم كه تامين

و بحث مهمي است كه بايد. هاي وزارت نيرو استشرب از اولويت  از طرف ديگر آب به عنوان محور توسعه تلقي ميشود
و توسعه استان ها وابسته به آب مي باشد از. به آن توجه كرد ه در پيچيدگي ها اين است كه حوضه درياچيكي ديگر

و كردستان قرار دارد: محدوده سه استان و شرقي و. آذربايجان هاي غربي در عين حال هر يك اولويت هاي خود را دارند
". در نظر بگيرندبايد الزامات خود را نسبت به درياچه 

و وزرا اشاره كرد و امضاي توافقنامه مديريتي توسط استانداران دكتر نظري دوست سپس به فرايند توافق بر سر منابع آب
مد تشكيلآن يكي از مفاد اصليكه  و بعد از آن اولين شوراي منطقه اي براي كه شكل گرفت ساختاري يريت حوضه
و كشاورزي بود گروهكار .آب
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محور اول بررسي: ادامه مي دهيم)در جلسه صبح( ايشان سپس در ادامه بحث افزود كه ما جلسه امروز را با دو محور
ب و محور دوم در مورد شاخص هاي تخصيص و تخصيص هاي موجود در حوضه راي برنامه هاي آتي وضعيت منابع آب

و 3080 اينكه نياز آبي درياچه به ميزانبدليل. مي باشد آب بوسيله شواريمليون متر مكعب تعيين تصويب شد عالي
و سپس آب قابل بهره برداري چگونه  بين استان ها بايد لذا با در نظر گرفتن اين نياز آبي ما چگونه تخصيص خواهيم داد

شد-به عنوان بزرگترين بهره بردار- كشاورزيخشبجلسه سومدر. توزيع شود درهمطرح بحث در ارتباط با اقتصادنآو
ميو قيمتگذاري آب  آب.دوشانجام البته نحوه استفاده آب در مزارع هم مورد بررسي قرار مي گيرد مانند استفاده بهينه
.و الگوهاي كشت

شر 1.2  كت آب منطقه ايي استان كردستانسخنراني آقاي مهندس مشيرپناهي، مدير عامل
و منابع آبي زير حوضه زرينه رود،پس از خير مقدمآقاي مهندس مشيرپناهي  سمينه رود/در مورد استان كردستان

:ن اظهار داشتيچن

ها–درصد6/49مراتع(كيلومتر مربع است 28235مساحت استان كردستان و اراضي كشاورزي3/11جنگل درصد
و هواي مديترانهاستان اقليم.)درصد1/39 و سرد متأثر از آب و اين استاناي نيمه مرطوب  حوضهدر محدوده سه بوده

و سرشاخه(آبريز اصلي و درياي عمان حوضهمنشأ و درياچه اروميه–هاي آبريز خليج فارس  حوضه6و) درياي خزر
و قزل اوزن(در سفيدرود«آبريز فرعي درجه دو و زاب كوچك(غرب مرزي–) تلوار و درياچه اروميه–) سيروان كرخه

و سيمينه( محدوده9(محدوده مطالعاتي دارد20كردستان در زمينه منابع آب استان.كشور واقع گرديده است») زرينه
و  و كامالً داخل استان و: محدوده مشترك با استانهاي11آن اصلي ، كرمانشاه كشور آذربايجان غربي، زنجان، همدان

و-بانه، سردشت- مريوان، چومان-قزلچه(در چهار محدوده مطالعاتي مرزي غربكه) عراق مي باشد رودخانه كالس
تع 517گي ساالنه استان متوسط بارند.با كشور عراق مرز مشترك دارد) سيروان و و داد رودخانهميليمتر بوده هاي اصلي

و8(اصلي رودخانه17مهم  آبهاي سطحي منابع بالقوه.رودخانه فرعي است78و) رودخانه داخلي9رودخانه مرزي
و جنوب غربي  مي) نيمه غربي(بيشتر مناطق غرب، شمال غرب .گيرد استان را در بر

و12/7آبهاي ورودي به استان، پتانسيل آبهاي سطحي ميليون متر مكعب 1200با احتساب %7ميليارد متر مكعب است
و مابقي، از حجم ساالنه آبهاي سطحي%6/55.ي كشور در كردستان جريان دارداز حجم آبهاي سطح %4/44مرزي

و نيمه2/1پتانسيل آبهاي زيرزميني استان حدود.هاي آبريز داخلي است حوضهمربوط به ميليارد متر مكعب است
و بيجار–شهرستانهاي قروه شامل شرقي استان  ، ديواندره و–چهاردولي–دهگالن–دشتهاي قروه(دهگالن اوباتو

در) بيجار ميرا كه9 استان كردستان داراي.گيرد بر –دشت آن در نيمه شرقي استان، شهرستانهاي قروه5دشت است
و–دهگالن و بيجار قرار دارد درصد آن در شرق86از كل دشتهاي استان.دشت آن ممنوعه مي باشد3ديواندره

و  د14استان و از رواناب سطحي جاري در استان درصد آن و83ر غرب قرار دارد در17درصد آن در غرب درصد آن
.شرق جريان دارد

و ارزشمندترين زيست بوم هاي آبي ايران،:كهندسپس در مورد درياچه اروميه افزود درياچه اروميه، يكي از مهم ترين
و دومين درياچه آب شور دن يا محسوب مي شود كه آب آن از رودخانه هاي زرينه رود، بزرگترين درياچه داخلي كشور
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چ و زوال تامين مي شودسيمينه رود، گدار، باراندوز، شهر درياچه اروميه به عنوان يكي از تاالب هاي بين المللي.اي، نازلو
.در كنوانسيون رامسر ثبت شده است

:ايشان در مورد مشكالت درياچه به مطالب زير اشاره كرد :

و رسيدن آن به بيش از افزا.1 در 320يش غلظت نمك و كاهش شش متري آب، وضع آب درياچه را گرم در ليتر
.حالت فوق اشباع قرار داده است

از.2 درصد است كه اين امر موجب شده عالوه بر نبود امكان40هم اكنون راندمان آب كشاورزي در منطقه كمتر
و استفاده مفرط  و افت كيفيت آبهاي تامين حقابه درياچه اروميه از سفره هاي آب زيرزميني، شاهد شور شدن

.زيرزميني منطقه باشيم

مي 150ساالنه.3 و به سمت تبريز هدايت شود كه نقش ميليون مترمكعب آب از رودخانه زرينه رود برداشت شده
شه(. مهمي در كم شدن سطح آب اين درياچه داشته است و رهاي مسير بنظر مي رسد برداشت آب براي تبريز

)خط انتقال آبرساني زرينه در سال هاي آتي افزايش يابد

آنها درياچه اروميه است سدهاي متعددي ساخته تخليه عالوه بر زرينه رود بر روي ساير رودخانه ها كه محل.4
و شده و افزايش ميزان غلظت نمك پايين افتادن اند كه موجب كاسته شدن آب شيرين اين درياچه سطح آب
.ن درياچه مي شوددر اي

دو–ميانگذر تبريز.5 و فقط بر روي غلظت آب بين اروميه در كاهش سطح آب درياچه اروميه نقش مؤثري ندارد
و مسير عادي جريانهاي آبي اثر گذار است به گونه اي كه آب هايي كه از جنوب درياچه وارد. طرف ميان گذر

.ريك كه دو طرف درياچه را بهم وصل كرده است عبور كندبادهانه مي شود براي حركت در مسير شمال بايد از 

و كاهش بارندگي،با توجه به بررسيهاي انجام شده.6 از مهمترين عوامل تاثيرگذار در كاهش،عالوه بر تغيير اقليم
و آب درياچه اروميه  درافزايش مصارف آب كشاورزي گسترش طرحهاي توسعه استانهاي آذربايجان به ويژه

و غرب .ي مي باشدشرقي

:درياچه اروميه افزودهاي سپس در مورد زير حوضه

در.1 .ميلي متر در سال مي باشد 500آبريز زرينه بطور متوسط حوضهميزان بارندگي

بر حوضهسطح.2 سطح%10معادل(كيلومتر مربع است 5405آبريز درياچه اروميه در استان كردستان بالغ
و حوضه كه مشتمل بر دو زير) مساحت استان كردستان را در بر مي گيرد درصد19آبريز درياچه اروميه

و سيمينه . رود مي باشد حوضه زرينه رود

و سيمينه در كل حوضه معادل.3 كه 3/2375ميانگين آبدهي زير حوضه هاي زرينه ميليون متر مكعب است
آن 1550 .در استان كردستان اتفاق مي افتد%)65معادل(ميليون متر مكعب
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و در زير حوضه درياچه اروميه شامل رودخانه هاي سقز، آدينان، رودخ.4 انه هاي جاري در استان كردستان
و بخشي از ساروق مي باشد كه آوردي معادل  ميليون متر مكعب را به درياچه سد شهيد 1471خورخوره

و گلوالن. ريزد كاظمي بوكان مي از استان كردستان همچنين درزير حوضه سيمينه بخشي از رودخانه هاي تتهو
.ميليون متر مكعب را به درياچه اروميه مي ريزد79سرچشمه مي گيرد كه حجم تقريبي 

حجمي اراضي، هكتار 19430در حال حاضر براي حدود گفتند مهندس مشيرپناهي در مورد مصارف آب سطحي آقاي
آ 211معادل  و در واقع و از منابع آب ميليون مترمكعب از منابع آب سطحي مصرف مي گردد نچه كه در مقطع فعلي

در%6/13سطحي در حوضه درياچه اروميه در استان كردستان مورد استفاده قرار مي گيرد معادل  كل جريان سطحي
وي خاطرنشان كرد كه متأسفانه برنامه ريزي منابع آب در اين حوضه به گونه اي سامان يافته. اين حوضه استان است
برداري شهيد كاظمي را براي استان كردستان در بر دارد از آن جمله مي توان به سد مورد بهره است كه كمترين منافع

مي85بوكان اشاره نمود كه بالغ بر  گيرد، درحاليكه سهم استان درصد جريان ورودي به آن از استان كردستان سرچشمه
سد 1100از  و اراضي حاشيه ميليون مترمكعب براي شرب33ميليون مترمكعب آب تنظيمي و كشاورزي شهر سقز

و. درياچه استفاده مي شود و خسارات ناشي از احداث سد درياچه تمامي درياچه اين سد در استان كردستان واقع بوده
.فرصتهاي از دست رفته اي است كه كالً متوجه استان كردستان شده است،آن

و در مرز مشترك با استان كردستان وي در مورد احداث سد سيمينه توسط آب منطقه اي آذرباي اشاره كرد جان غربي
و غرقاب شدن قريب5آبگرفتگيكه تاكيد كردود خسارات زيادي به كردستان گرديده كه منجر به ايجا  3000روستا

 لحاظاز اين منبع آبي براي كردستانآبهكتار از اراضي كردستان از تبعات آن خواهد بود، در حاليكه هنوز تخصيص
(است نشده و نيز بخشي از درياچه آن در استان كردستان واقع. شايان توجه اينكه بخش عمده اي از محور سد سيمينه
).است

مي) ميليارد مترمكعب2(غني بودن نسبي حوضه آبريز به لحاظ منابع آب زيرزميني ايشان پيشنهاد كرد كه نمايد ايجاب
قرار در استانهاي برخوردار) زيرزميني(تفاده هرچه بيشتر از اين منبع حياتياسبرتا استراتژي برنامه ريزي منابع آب 

و در استانهائي مثل كردستان كه منابع آب زيرزميني آن در سطح حوضه فقير است، برنامه ريزي منابع آب را بر گرفته 
افوي.ختاستفاده بيشتر از منابع آب سطحي استوار سا ميليون 168معادلرا 1410ق نياز به منابع آب زيرزميني در

و براي افق 1027اشاره نمود كه حجمي معادل همچنين. ترمكعب پيش بيني كردم ميليون متر مكعب به شرح زير
: مورد نياز است 1410

 ميليون مترمكعب80نياز شرب معادل.1

 ميليون مترمكعب30نياز صنعت معادل.2

 ميليون مترمكعب75نيازهاي زيست محيطي معادل.3

و ايستگاههاي پمپاژ به ميزان.4 از(ميليون مترمكعب 270نياز كشاورزي در قالب موتور تلمبه قابل توجه اينكه
آب 211اين حجم هم اكنون  و پيش بيني روند 19430ميليون مترمكعب براي تامين هكتار مصرف مي گردد
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تو) بوده است 1410درصدي تا افق1توسعه با لحاظ كردن رشد سعه ميزان اراضي تحت پوشش در در شرايط
.هكتار خواهد بود 24805اين بخش 

ميليون مترمكعب براي توسعه 547وي خاطرنشان كرد كه نياز كشاورزي در قالب احداث سدهاي مخزني به ميزان
مي 54625 و به بهره5باشد كه در برنامه هاي هكتار اراضي و زهكشي احداث و در قالب شبكه هاي آبياري برداري ساله

هكتار اراضي 10500براي ميليون مترمكعب72شايان ذكر است كه تامين آب سيمينه به ميزان. خواهد رسيد
توجه به آبهاي: وي ادامه داد. عب تعريف شده استميليون مترمك 547درخواست گرديده كه در قالب حجم كشاورزي 

و شرب سازي سهم زيست محيطي از اهميت ويژه اي برخوردار نيز رهاو برگشتي به رودخانه از محل مصارف كشاورزي
ميليون مترمكعب آن به شرح 213ميليون مترمكعب، 1027بوده به طوريكه مي توان ادعا نمود كه از درخواست حجم 

.:زير عمالً به سمت درياچه رها خواهد شد

و زهكشي معادل• (10آبهاي برگشتي از شبكه آبياري )ميليون مترمكعب%82

(70اي برگشتي از مصارف شرب معادل آبه• )ميليون مترمكعب%56

 ميليون مترمكعب75آب مورد نياز زيست محيطي به ميزان•

در%5/52(ميليون مترمكعب 814در مجموع مي توان گفت كه حجم آب مصرفي معادل• آورد حوضه
آورد حوضه%5/47(ميليون مترمكعب 736و حجم رها شده به سمت درياچه معادل) استان كردستان
. خواهد بود) در كردستان

چنانچه تراز حداقل اكولوژيك،ميليارد مترمكعب در سال مي باشد6آورد درياچه اروميه بطور متوسط•
به3متر از سطح دريا حفظ شود 1/1274درياچه در رقوم  ميليارد مترمكعب آب مورد نياز است كه

و رهاسازي به درياچه جبران شوددرياچه اختصاص يابد كه بايد با مديريت مصا . رف در باالدست
درصد از سهم آورد خود گردند عمال45ًچنانچه ساير استانهاي ذيربط در حوضه متعهد به رهاسازي

(نياز درياچه اروميه باالتر از حجم مورد انتظار تامين خواهد شد كردستان خود را متعهد به اين روند.
و آنرا در برنامه ).منابع آب لحاظ نموده است ريزي دانسته

سد حوضهدر در مورد برنامه هاي توسعه استان، آقاي مهندس مشيرپناهي اشاره نمود كه سد چراغ(آبريز زرينه يك
مطالعات مرحله دوم اكثر سدها.سد در حال مطالعه مي باشد6و در حال اجرا) درصد پيشرفت فيزيكي40با ويس

و به دليل و عمال اين فرصت ها از استان كردستان باتمام رسيده است نداشتن تخصيص آب اين سدها اجرايي نشده
و سد سيمينه به ترتيب با حجم.گرفته شده است ميليون متر72و ميليون متر مكعب 104از سد شهيد كاظمي بوكان

كه.هكتار اراضي كشاورزي درخواست تخصيص شده است 21500براي مكعب  حا وي ادامه داد ل حاضر با توجه به در
و نمايندگان مجلس و كشاورزي،درخواستهاي بسيار زيادي كه از سوي مردم و ادارات براي توسعه صنايع استانداري

و در اين ارتباط،مطرح است نيرو در وزير محترم محدوديت استفاده از آب درياچه سد شهيد كاظمي بوكان وجود دارد
نبار5مدت دو سال گذشته  .در مجلس بوده اندماينده مجلس شهرستان سقز پاسخگوي
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: سد هاي استان از اين قرارند

آب93سد چراغ ويس با حجم تنظيمي.1 و ميليون مترمكعب تأمين در( هكتار اراضي 6000شرب شهر سقز
.)حال اجرا

آب15سد كردكند با حجم تنظيمي.2 و تأمين دوم به مطالعات مرحله(هكتار اراضي 2000ميليون مترمكعب
آب15سد مرخز با حجم تنظيمي.)اتمام رسيده است و تأمين هكتار اراضي 2000ميليون مترمكعب

.)مطالعات مرحله اول به اتمام رسيده است(

آب 118سد سنته با حجم تنظيمي.3 و تأمين (هكتار اراضي 7000ميليون مترمكعب و. مطالعات مرحله دوم سد
)ه استمرحله اول شبكه به اتمام رسيد

آب15سد كمنتو با حجم تنظيمي.4 و تأمين (هكتار اراضي 1500ميليون مترمكعب )مطالعاتي.

آب30سد ايراب با حجم تنظيمي.5 و تأمين (هكتار اراضي 1500ميليون مترمكعب )مطالعاتي.

آب85سد قشالق افغانان با حجم تنظيمي.6 و تأمين (هكتار اراضي 15000ميليون مترمكعب )يمطالعات.

آب72تامين آب از سد سيمينه با حجم.7 و تأمين (هكتار اراضي 5000ميليون مترمكعب )درخواست تخصيص.

هكتار لحاظ شده است 2000شبكه پچه سور با وسعت(ميليون مترمكعب 104تامين آب از سد بوكان با حجم.8
.درخواست تخصيص شده است

و تفكر سيستمي در مديريت جامع حوضهباتافزود كه شرك آب منطقه اي كردستاندر مورد نگرش نگرشي ملي
و"درياچه اروميه كه در تعريف مفهوم مديريت به هم پيوسته منابع آب كه همانا  فرايندي است در راستاي توسعه

و اقتصادي در روال عادالنه بدون به و ساير منابع براي بيشينه سازي رفاه اجتماعي و خاك  مديريت هماهنگ منابع آب
و آبفا طي نامه"خطر انداختن پايداري اكوسيستمهاي حياتي و معاونت محترم وزير نيرو در امور آب لحاظ شده است

كهبر لزوم توسعه عادالنه20/2/88مورخ 700/19460شماره  و به اين مساله معيار اقتصادي به تنهائي نمي تواند تاكيد
بر مالك تصميم گيري در تعيين سهم تخصيص آب سطحي و بر روش تعيين سهم تخصيص مبتني باشد اشاره

و زيست محيطي تأكيد نموده است همچنين محتواي نامه فوق به ضرورت تعيين سهم. معيارهاي اقتصادي، اجتماعي
:تخصيص آب سطحي هر استان با توجه به ميزان پتانسيل منابع آب آن استان در حوضه آبريز اشاره نموده است

ب• سه حوضهلحاظه استان كردستان را حوضههاي آبريز يكي از معدود استانهايي است كه آبريز اصلي كشور
.شامل مي شود

و سياسي استان از منظر مديريت حوضهعدم انطباق حدود• هاي حوضههاي آبريز با محدوده هاي جغرافيايي
كردستان فرصتهاي زيادي آبريز همچنين نبود ساختار تشكيالتي مستقل در گذشته باعث شده است كه استان

آن. در استفاده از منابع را از دست دهد در: نمونه هاي اي(آبريز مرزي غرب حوضهسد گاوشان آب منطقه
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در،)كرمانشاه و سمينه) آب منطقه اي زنجان(آبريز سفيدرود حوضهسد تلوار و سدهاي شهيد كاظمي بوكان
و بهره برداري گرفته است) غربياي آذربايجان آب منطقه(آبريز زرينه حوضهدر .مورد استفاده

:در پايان ايشان درخواست استان كردستان را بشرح زير خالصه نمود

و نيازها و به منظور ايجاد توازن بين منابع آبريز حوضهمديريت،با توجه به مواردي كه باستحضار حضار گرامي رسيد
مخ،با مشاركت ذينفعان و مديريت اثربخش منابع آب با اولويت به باالدست هماهنگي توسعه بخشهاي تلف با بخش آب

ت وزيران كه هيا27/7/82ه منابع آب كشور مصوب راهبردهاي بلند مدت توسع(همچنين توجه به اهداف استراتژيك 
–براي استان كردستان توجه به شاخصهاي مهم اجتماعي) قانون اساسي كشور تدوين شده است 138براساس اصل

و زيست محيطي با لحاظ كردن تأمين نيازهاا و حقوق باالدست،قتصادي استفاده متعادل استانهاي ذيربط،رعايت عدالت
به،توسعه متوازن استان بويژه در صنعت كه توسعه نيافته است،حوضهاز آب با توجه به سهم آنان در آورد  توجه ويژه

و رهاسازي آب استحصال آبهاي سطحي براي استان كردستان با توج ه به ضعيف بودن پتانسيل آبهاي زيرزميني
و سطح .را خواستاريم) سازد آورد خود را رها%45هر استان حدود( حوضهمتناسب با آورد رودخانه

 معاون برنامه ريزي استان كردستان،آقاي ازهاريسخنراني 1.3
ك و و اعضاي محترم كارگروه آب  حوضهاي مديريت پايدار شاورزي شوراي منطقهپس از خيرمقدم حضور حضار گرامي

بر اين اساس روز. آب در آينده خبر دادد را در زمينه نياز مبرم به منابعدرياچه اروميه آقاي مهندس ازهاري سخنان خو
ميبه روز بر جمعيت دنيا افزوده مي و تمدن باال و سطح فرهنگ ميشود شود، در حالي كه رود لذا مصرف آب زيادتر

ميم ميقدار آب كرة زمين ثابت است در نتيجه هر چه زمان و وابستگي انسان به آب بيشتر از منابع آبي.شودگذرد، نياز
و غيرقابل شرب است،97كره زمين  و اقيانوسها كه شور درصد آن بصورت يخهاي قطبي2درصد آن بصورت درياها

مي1ابراين تنهابن. است كه آن هم در شرايط موجود قابل استفاده نيست -درصد از منابع آبي كره زمين قابل استفاده
مي. باشد جه 2025شود در سال پيش بيني در حال حاضر. ان يك نفر با كمبود آب مواجه شودميالدي از هر سه نفر در
درگيبا توجه به قرار گرفتن ايران در ناحيه خشك، عدم تقارن بارند.كشور جهان با كمبود آب مواجه هستند 29 ها

و در آينده  و چالش بخش آب در كشور ملموس و غيراصولي، بروز بحران و مصرف زياد و توسعه كشور، رشد جمعيت
شدايران جزو مناطقي مي . شود كه با بحران آب مواجه خواهد

و": سپس در باره موقعيت استان در حوضه درياچه اروميه افزود و ضعيت اقليمي استان كردستان بعلت شرايط توپوگرافي
و آبخيز كشور بشمار مي اي از پنج اي كه بخش عمدهگونههب. رودخاص خود يكي از مهمترين قلمروهاي توليد آب

دضحو و سيمينه رود با مساحتر آن واقع شده كه در اين ميان حوضه آبريز جزو كيلومتر مربع 5405ه آبخيز زرينه رود
."ه درياچه اروميه استضزير حو

حو"ر نشان كرد كه وي خاط و وظايف شوراي منطقه اي مديريت وضيكي از اهداف ه درياچه اروميه، بررسي ظرفيتها
و رويكرد كالن مديريت حوضهاولويتهاي توسعه و ارائه پيشنهادات به كميته ملي حوضهو تدوين پيش نويس چشم انداز

و شايان ذكر است اغلب كشورها براي پيشرفت."است حوضهپايداري و استعدادهايشان را مورد بررسي خود ظرفيتها
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و با برنامهارزيابي حقيقي قرار مي ميدهند و تمركز سرمايه گذاري بر روي يافته ها در مسير توسعه گام بر .دارندريزي
و اقليمي يكي از استانهاي حاصلخيز در زمينه كشاورزي به شمار -مي استان كردستان به دليل شرايط خاص توپوگرافي

و شرايط الزم براي توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را دارد وسعت اراضي زراعي استان كردستان حدود. رود
مي 000/700هكتار است كه ساليانه000/100/1 ار15رود كه از اين ميزان هكتار آن زير كشت و درصد 85اضي آبي

مزيت بخش(وجود شرايط مذكور.ه اول كشوري را داريمكه از لحاظ سطح زيركشت ديم رتب درصد بقيه ديم است
در) كشاورزي استان، سطح باالي زير كشت ديم و زرينه مبني بر فقدان منابع حوضهو همچنين شرايط خاص سيمينه

و ضرورت تخصيص آبهاي سطحي در اين  جهت توسعه با رويكرد مزيت نسبي را غير حوضهآب زيرزميني نقش پر رنگ
."نمايدمي قابل انكار

اسايشان در زمينه بخش عمده سخنان و ضمنا مقايسه با استانهايتشاخصهاي اقتصادي و جايگاه آن در كشور  حوضهان
و. بوددرياچه اروميه سهم استان كردستان در توليد ناخالص85بر اساس سرشماري سال با توجه به آمارهاي رسمي
و رتبه1داخلي كشور  و آذربايجان7اما استان آذربايجان شرقي رتبه.است23ن در اين زمينه استاكشوري درصد بوده
همچنين استان در توليد سرانه محصول ناخالص داخلي رتبه.كشوري را در توليد ناخالص داخلي دارند13غربي رتبه

و در بخشهاي مهم اقتصادي بدين شرح است 29 :)1جدول(كشور است

 بخش كشاورزي

م استاننا

 توليدسرانه جمعيت به هزارنفر ارزش افزوده بخش كشاورزي

ميليارد(ارزش
)ريال

سهم استان
)درصد(

 تعدادرتبه استان
سهم استان

)درصد(
رتبه

هزار(ارزش
)ريال

رتبه
استان

 3046 100.00 70496 100.00 214746.3 كل كشور
10681.95.0836035.162964.423آذربايجان شرقي

9521.64.4928734.183313.614 آذربايجان غربي

4034.91.92014402.0162801.724 كردستان

 بخش صنعت ومعدن

 نام استان

 توليدسرانه جمعيت به هزارنفر ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن

ميليارد(ارزش
)ريال

سهم استان
 تعداد رتبه استان)درصد(

سهم استان
 رتبه)درصد(

هزار(ارزش
)ريال

رتبه
 استان

323679.8100704961004591كل كشور
11 64754.0 5.11 63603 5.3 17130.8آذربايجان شرقي

4893.51.51628734.0881703.020 آذربايجان غربي

27 993.8 16 2.04 1440 26 0.4 1431.2 كردستان
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 بخش ساختمان

 نام استان

 توليدسرانه جمعيت به هزارنفر ارزش افزوده بخش ساختمان

ميليارد(ارزش
)ريال

سهم استان
تعدادرتبه استان)درصد(

سهم استان
رتبه)درصد(

هزار(ارزش
)ريال

رتبه
 استان

172682.5100704961002450كل كشور
10 62714.6 5.11 63603 5.7 9781.9آذربايجان شرقي
4093.62.41328734.0881424.624آذربايجان غربي

28 1394.2 16 2.04 1440 24 1.2 2007.8كردستان

 بخش خدمات

 نام استان

توليدسرانهجمعيت به هزارنفرارزش افزوده بخش خدمات

ميليارد(ارزش
 تعداد تانرتبه اس)درصد(سهم استان)ريال

سهم استان
 رتبه)درصد(

هزار(ارزش
)ريال

رتبه
 استان

 16792 100 70496 100 1183750.7كل كشور
46254.63.91636035.11612836.214آذربايجان شرقي

29056.62.45928734.08810112.124آذربايجان غربي

15260.21.291714402.041610596.222كردستان

 بخش آب

 نام استان

توليدسرانهجمعيت به هزارنفرارزش افزوده بخش آب

ميليارد(ارزش
 تعداد رتبه استان)درصد(سهم استان)ريال

سهم استان
 رتبه)درصد(

هزار(ارزش
)ريال

رتبه
 استان

 68 100 70496 100 4826.3كل كشور
27 638.7 5.11 3603 10 2.89 139.4 آذربايجان شرقي

148.73.08828734.08851.824آذربايجان غربي

73.21.522314402.041650.826 كردستان

 بررسي مقارن: اجتماعي/شاخص هاي اقتصادي:1جدول

و مضافاً با تأكيد"با وجود شرايط فوق توسعه نيافتگي استان كردستان كامال": وي افزود دربرهبر انقالمشهود است
و ضرورت پرخير سفر و بركتشان به استان مبني بر اشتغال مهمترين مسئله استان كردستان است نشان دهنده نياز

و معدن،(و اين محقق نخواهد شد جز با توسعه بخشهاي اقتصادي استان باشدتوسعه استان مي كشاورزي، صنعت
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آن) بخش كشاورزي(در زمينه مزيت نسبي استان به ويژه) خدمات و تخصيص به موقع و اين هم در گرو وجود آب
."است

و مديريت يكپارچه، و پايداري درياچه اروميه با رويكرد اكوسيستمي بر در ادامه ضمن تأكيد بر اهميت حفظ  ايشان
و تخصيص آب كه ضرورت توسعه پايدار براساس حفظ عدالت در تعيين عدالت از اصول"اصرار داشت بر اين اساس

و نظام جمهوري اسالمي بر عدالت استوار استقانون  در. اساسي بوده و كساني كه پس بايد حقوق باالدستي رعايت شود
و امرار معاش مي و روي آوردن به كنار رودخانه ها زندگي و زمينه مهاجرت آنان به شهرها نمايند در نظر گرفته شود

."برطرف گرددشغلهاي كاذب 

كهدر پايان آقاي مهندس ازها و به خطر افتادن پايداري درياچه اروميه ري اشاره كرد يكي از عوامل اصلي ايجاد بحران
باترتوسعه بيش و غربي در مهار آبهاي سطحي با ايجاد سدها به نحوي كه در حال حاضر استانهاي آذربايجان شرقي

.)2جدول( شرح است اين اطالعات گرفته شده از سايت مديريت منابع آب وزارت نيرو تعداد اين سدها به

 در دست مطالعه در دست ساخت تعداد سدهاي در دست بهره برداري استان

50741 آذربايجان شرقي

121119 آذربايجان غربي

)مهندس ازهاريآقاي بر اساس سخنراني( سدهاي حوضه:2جدول

كهندانسلحاظ توسعه پايدار قابل قبول ايشان اين عدد از سد سازي را از و تاكيد داشت بايست در اين مواردميت
و در موارد كه سدهاي ايجادي توجيه ندارند بايد پيگيري شود تا  و اشتباهات گذشته اصالح شوند بازنگري صورت گيرد

. در موارد ديگر بايد حداقل دبي خروجي سدها براي حفظ اكوسيستم پايين دست در نظر گرفته شود. درياچه پايدار بماند

ي آقاي مهندس مرادياني معاون عمراني استان كردستانسخنران 1.4
و آقاي مهندس مرادياني سخنراني را با و كارشناسانخيرمقدم به حضار  عامل تاثيرگذار اصلي بر توسعه پايدارسه،مديران

: را ذكر نمود

و توسعه نامتوازن زيرساختها- الف  عدم توازن در بخشهاي مختلف
 عدم توازن سرزميني-ب
 توسعه بر مبناي عدالت-ج

از ايشان با و حداقل تخصيص براي آب اشاره به بهره برداري غير عادالنه بصورت تخصيص حداكثري به استانهاي همجوار
ز،سيروان،هاي آبريز سفيدرود حوضهه خود استان در كلي و و سيمينه رود كرخه از گذشته-)درياچه اروميه( رينه رود

 آذربايجان غربيمنطقه اي سد سيمينه توسط آب از بهره برداريبه براي نمونه. نمونه هاي زيادي را عنوان كرد تا كنون
كر 3000عليرغم وجود اشاره كرد كه يكي از عوامل. داده نميشود تخصيصآب براي آن ستاندهكتار اراضي نيازمند در
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آبو تشكيالت مديريتي آب منطقه اي كردستان ضعف ساختار اين وضعيت و عدم اعتناي به عنوان يك سازمان جوان
. به نيازهاي استان بود) ساختار سازماني قبلي(منطقه اي غرب 

آببا وجود ازوجودفنياز باالي بخش كشاورزي استان به و در دست مطالعه20بيش و- طرح مطالعه شده برنامه توسعه
سپس.و اين نگران كننده مي باشد اما تخصيص باقي نمانده،)مصوب دولت(هكتار باغات به كشت آبي 40000تبديل

كه به استان كردستان رهبر انقالبسفر ايشان در مورد  و عقب ماندگي، يادآوري كردند هاي ايشان به جبران خسارات
و فرامين ايشان در حوزه آب نيز در جهت گذشته به مسئولين تاكيد داشتند كه اين بايد در تمامي بخشها تعيين گرديده

.جبران كمبودهاي گذشته عملياتي گردد

و در پايان سخنان توصيه هاي زير را مد نظر تاكيدبر حفظ پايداري درياچه اروميه آقاي مهندس مرادياني داشت
:داشتند

و اراده هر سه استان عضوا.1  موافقتنامه مربوطهبراي اجرايي نمودن تخاذ تدابير الزم مبتني بر توافق

.تجديد نظر در طرح هايي كه باعث كاهش ورود آب به درياچه شده است.2

آب.3 و غربي از قبيل اصالح الگوي كشت حوضهصرفه جويي در مصرف ، علي الخصوص در دو استان شرقي
و بازيافت آبهاي برگشت پذيررفتن جلوگيري از هرز  آب

 توجه جدي به توسعه سرشاخه ها از جهت مسائل اقتصادي واشتغال پايدار.4

و تامين نيازهاي هر استان حوضهتعيين سهم عادالنه براي تامين نياز درياچه براي هر سه استان به نسبت.5 آبريز
 به نسبت عادالنه

از.6 و زرينه رود از طريق اجراي طرح هاي انتقال از سفيدر حوضهجايگزين نمودن آبهاي خروجي زاب حوضهود
 كوچك

و طرحهاي مصوب از جمله طرح توسعه باغات در سطح.7 در تعيين شاخص هاي تخصيصي به اراضي ديم استان
.توجه جدي شود 40000

)نمونه سد گاوشان(توجه به مسائل زيست محيطي در استان در اجراي طرح هاي در دست اجراء.8

آب مشاور،دكتر هاشميآقاي سخنراني 1.5 فرايند كارگروه، خالصه گزارش جلسه:ملي طرح در بخش منابع
و دستور كار جلسه  دوم

جآقاي و همكاران ايشان در شركتلدكتر هاشمي با خير مقدم به حاضرين در و تشكر از آقاي مهندس مشيرپناهي سه
ر ابطه با نگرش مديريت يكپارچه در مديريت منابع آب در حوضه آب منطقه اي استان كردستان، سخنان خود را در

مي توازنيبرقراراروميه شروع كرد كه هدف اصلي  و تقاضا را به عنوان تسهيل كنندهاطرح تاالبه. باشد در بين عرضه
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ط. معرفي نمود نفعان بتوانند به توافق برسندبراي اينكه ذي اسوي افزود كه فرايند مشاركتي اين تان را دور هم رح سه
گيجمع كرده  و تصميم .ر در سنندج حضور دارندو بسيار خرسنديم كه در اين جلسه تمامي اليه هاي تصميم ساز

ب و67و17 كارگروه ماده هاي فعاليتستر قانوني براي ايشان افزود كه : توافقنامه امضاء شده توسطبرنامه چهارم توسعه
و جهادكشاورزي وزارت و استاندارخانه هاي نيرو آ3هاييو سازمان محيط زيست آ.استان كردستان، و ش مي باشد.غ

و رويكرد اكوسيستمي استوار است د1992در سال. كه بر اساس مديريت يكپارچه منابه آب ن، اصالحاتيبلو، در اجتماع
شد اصل4بر بخش آب  :پايه گذاري

و بايد اعتبار اقتصاد.1 ي خود را به دست بياورد البته بايد آب را به عنوان يك آب يك كاالي اقتصادي مي باشد
 نياز حياتي دراين اصل گنجاند

مي.2 و حمايت از آب را دارا  باشند زنان نقش بسزايي در مديريت
و سياست.3 و توسعه آب بايد بر اساس راهكار مشاركتي باشد با مشاركت مصرف كنندگان، برنامه ريزان مديريت

 گزاران در تمام سطوح
و آسيبآب.4 و محيط زيست الزم است پذير است، شيرين محدود  براي بقاي زندگي، توسعه

و كشاورزي يك مكانيسم مشاركتي است و كارگروه آب .مديريت يكپارچه همه را دور ميز مذاكره جمع مي كند

چرخه برنامه ريزي مديريت يكپارچه منابع آب در اروميه

Work Plan
برنامه كار

و شوراي  طرح تاالبها
كميته ملي/ منطقه اي 

چشم انداز
ها/ سياست

25چشم انداز 
توافقنامه/ ساله

تحليل وضعيت
كارگروه 

انتخاب استراتژي
كميته منطقه اي 

IWRM برنامه
طرح حفاظت تاالبها

اجرا
دستگاهاي اجرايي 

پروتكول-ارزيابي
پايش 

شروع/ راه اندازي
طرح تاالبها

 درياپه اروميهنقش كارگروه در فرايند مديريت يكپارچه در حوضه:1 نمودار

و كشاورزسپس دكتر هاشمي در مورد :فه اصلي دارديوظ5كه:ي افزودوظايف كارگروه آب

 استراتژي تخصيص-1
 فاكتورهاي مهم: استراتژي تخصيص-أ
دريتاميتهاياولو-ب و تاالبهاين آب ياقمارياچه

و خاك استانها-2  برنامع جامع منابع آب
 مبارزه با خشكسالي-3
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ايانتقال بين حوض-4 ه
 كاهش تبخير-5

بر اساس سند.و اين بايد در نظر گرفته شودمير اقلييتغ: مي باشد از جملهروبرو چالش ها متعددي با اروميه ياچهدر
. بيني شده استپيش 1410كسري در منابع تجديدشونده در سال افق%10ملي آب تهيه شده توسط وزارت نيرو 

و خشك :سالي هم دامنگير است از جملهمشكالت ناشي از فعاليتهاي انساني

يكمبود آب كشاورز-1
زميزيسطح آبها رفتننييپا-2 ينير
زميزيحركت آب شور به طرف آبها-3 هايلب شور-ينير  چاه
نشيك4-7  ساحلينيلومتر عقب
 در حد اشباعيشور-5
ايرتمآينابود-6
ياقماريتاالبهاينابود-7
و فالميپليمشكالت برا-8  نگوهايكان ها

و خشك شدن زاينده رودسپس دكتر هاشم اشاره كرد كه به جاي ماهي گوسفندان در بستر)2نمودار(ي به نمونه ديگر
و اين سوال را پرسيد آيا بدون آب . تخصيص امكان پذير است،رودخانه در گردشند

ماهي يا
گوسفند در

 زاينده رود؟ 
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آيا تخصيص آب امكان پذير
است؟ 

 

در:2نمودار  رود زاينده ماهي يا گوسفند؟

كه رانيايطرح حفاظت از تاالبهاسپس ايشان در مورد تاريخچه رس 2008- 2005: مرحله اولصحبت نمود ديبه اتمام
:و مهمترين دستاوردهاي اين مرحله عبارتند از

 ساله25چشم انداز-1
مد-2 هياچه اروميدريتيريبرنامه
پا-3 شيپروتكل
 توافق نامه مشترك-4

كه كپارچهيتيريمدياجرادر راستاي)2012-2009(مرحله دوم شدگكار3مي باشد و كشاورز: روه تشكيل ،يآب
ز و همچنينو مشاركت مردميستيتنوع ايشوراي مليكميمنطقه چارت سازماني.ي در شرف تشكيل مي باشندته

.كارگروه را در نمودار مي بينيد
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NEXT �� BACK

كميته ملي مديريت پايدار حوضه آبريز درياچه اروميه

اي مديريت درياچه اروميه شوراي منطقه

كارگروههاي تخصصي

:رئيس
معاون اجرايي رئيس جمهور

:اعضاء
و نظارت راهبردي رئيس جمهور معاونت برنامهريزي

و گردشگري كشور  و رئيس سازمان ميراث فرهنگي معاون رئيس جمهور
وزير نيرو 

وزير جهاد كشاورزي 
وزير كشور

استاندار آذربايجان شرقي 
استاندار آذربايجان غربي 

استاندار كردستان 

رئيس سازمان:دبير
حفاظت محيطزيست

و كشاورزي آب تنوع زيستي مشاركت مردميو آگاهي رساني

 يالتي مديريت يكپارچه درياچه اروميهساختار تشك:3نمودار

و كشاورزياول درين كارگروه آب آب(تبريز حوضه و البته) 1387آبان- كارگاه مديريت يكپارچه منابع تشكيل شد
شد 1386روه مقدماتي در سالگكار به ميزباني 1388خرداد5 روزدرهين جلسه در اروميدوم.ودبه در اروميه تشكيل

و هدف اصلياي آذربايجان غربي شركت آب منطقه ويجلسه تبريريگيپآن برگزار شد پاگردآوريز برياطالعات ه
نيگزارش استانها از آخرجلسه استماع دستور كار. بودصيتخصيدن به استراتژيرسيبراياستانياساس داده ها

و كشاورزيوضع پايتكميبراكه بوديت خود در بخش آب ليوالزم بود تراتژي تخصيصاسه جدوليل اطالعات
. كافي ارايه نشددر اين جلسه اطالعات متاسفانه

:به قرار زير بود كارگروهكارجينتا

كهم• و در جلسه ارائه گرددياطالعات جدول تكم قرر شد رايجان شرقيدو استان آذربا.ل و كردستان جدول
. در جلسه اعالم نموديرا بطور شفاهياطالعات درخواستيجان غربيارئه كردند، آذربايكتبصورتب

و كشاورزيشيها به روند افزايدر سخنران• شديمشكالت مرتبط با منابع آب  اشاره
 آب توجه شودياست به ارزش اقتصاديضرور•
آبيافزا• نيايمانده، اجرايكشت در حد شعار باقيو اصالح الگوياريش راندمان ازمندين دو راه كار مهم

 مناسب استيو نظارتيياجرايابزارها
هاينيمنابع موجود آب جوابگو• نيتوسعه وتامياز برنامه درين حداقل نياز آب .ستياچه
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ها• آبيبرايتوسعه استانيدر برنامه ها( مصرف ارد متريمل 7.3ازشيب) توسعهيدر حالت انجام تمام برنامه
متر مكعب ارديليم7ازدر كل حوضه)يسطح(آبيكه موجوديمكعب آب در نظر گرفته شده است در حال

ن .كنديمتجاوز
1و كردستان 1.2بهيجان شرقي، آذربا4.5بهيجان غربياستان آذربا،ساله توسعه استانها25در چشم انداز•

نيليم . ازمند استيارد متر مكعب
حدين• بيدريكياقل اكولوژاز ازياچه  مصارف وجود دارديارد برايليم4لذا تنها. استمتر مكعب ارديليم3ش

:ي مصوب در جلسه قبلي از اين قرار بوداقدامات بعد

ميبنددر جمع• مين موضوع تخصيتوان گفت كه مهمتريكارگروه بايص سهم هر استان است كه چه ديزان آب
ميا. اچه رها كنديبه در باين معيزان هايد بر اساس و شاخص .متعدد مشخص شوديارها

دريل توليت، پتانسيسرانه آب، جمع: از جملهشدشنهاديپشاخصيتعدا• اچه،يد آب به نسبت آورد متوسط
زآلي، پتانسيع وابسته به كشاورزي، نبود صنايكاريب زميب هينير رهبرت دولت، مصوبات سفريا، مصوبات

شد.انقالب بريا مقرر ويو تدويسرن شاخصها گيج در اختينتان شود .رديار كارگروه قرار
ها• هاياست كه پتانسيفوق ضروريدر كنار شاخص نيل دريهر استان و صيتخصياستراتژز مشخص شود

شد. لحاظ گردد تعين پتانسيامقرر و در اختييل ها گين .رديار كارگروه قرار
سيوجود• پايك ايتشخيش در سطح حوضه برايستم دريآنكهيص ميا هر استان آب را به نهيكندياچه رها .ا

و اوليسومدر پايان دكتر هاشمي اهداف : را تشريح نمودن جلسه در استان كردستانين كارگروه در سنندج

مديريگيپ• و كارگاه آبيتيريمصوبات جلسات قبل  كپارچه منابع
و تكميارا• پايه نيه بر اساس روش مستندسازيل اطالعات رويوزارت
معيتدو• و ريارها براين شاخص ها نيبهره بردارياستراتژيزيبرنامه ازيمنابع آب در سطح حوضه متناسب با

هياچه اروميدريآب
ر• ايارتباط كارگروه با شورايزينحوه برنامه يمنطقه
)پرسشنامه(داريپايكشاورزيدر راستايآب كشاورزيمت گذاريقيو امكان سنجيكارشناسيبررس•
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هبخش گزارش ها توسط سازمان هاي مربوط.2

آب بخشدر وضعيت موجود 2.1

:كردستاناستان
ها3وضعيت موجود منابع آب در جدول .محاسبه شده استي كه در راهنما آمدهيبا روش

 راهنما
 برآورد شده از طريق روابط هبستگي: قرمز

اي: آبي  برآورد شده از طريق تشابه حوضه

نهآمار مشاهده اي تعميم يافته به انتهاي رودخا: بقيه

سال آبي
حجم كلحوضه آبريز سيمينه رودحوضه آبريز زرينه رود

محدوده استانمحدوده درياچه سد بوكان)محدوده استان(ساروقخورخورهآدينانسقز چايسال آبي
56-57286/1617/1296/932/336/762/2
57-58309/3627/2254/174/084/067/21415/8
58-59260/7447/8228/624/427/756/71045/9
59-60305/3551/9300/634/238/866/41297/2
60-61277/0486/0255/228/031/860/21138/2
61-62398/9771/2452/355/763/286/71828/0
62-63231/4379/2180/918/220/750/3880/7
63-64600/9738/9430/152/459/5130/62012/4
64-65264/3506/1239/825/929/457/51123/0
65-66409/4882/9302/922/025/089/01731/2
66-671194/51360/6526/2110/6125/6259/73577/2
67-68282/1408/6244/029/233/261/31058/4
68-691130/3528/0219/232/236/6245/62191/9
69-70213/2414/9218/129/133/046/3954/6
70-71500/01084/4643/782/894/0108/72513/6
71-72294/1571/7295/841/447/063/91313/9
72-73451/5915/1590/074/684/798/22214/1
73-74401/1645/9316/053/660/987/21564/7
74-75221/6314/6352/132/536/948/21005/9
75-76155/2530/8262/429/62633/71037/7
76-77289/2630350/626/523/362/81382/4
77-78394/8980/747/742/737/585/91589/3
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78-79381/6760/4120/140/735/882/91421/5
79-80623/81143/496/571/662/9135/62133/8
80-81449/1623/4358/417/415/297/61561/1
81-82149/2216/1748/44/94/332/41155/3
82-83156/7258/1196/313/111/534/1669/8
83-8473/5124/2290/86/75/916517/1
84-85263563/3243/627/134/557/21188/7
85-86240/9265297/622/119/452/4897/4
mcm(373/6611/6312/038/541/581/21458/4(متوسط

3جدول

: وضعيت موجود4 جدول

)5جدول( وضعيت آينده
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:توضيحات استان كردستان

با 211استان كردستان تنها نسبت به برداشت• و ميليون متر مكعب آب از پتانيسل آبي خود اقدام نموده
در اطمينان مي عطف توجه به وجود درياچه. ايجاد كمبود آبهاي ورودي به درياچه ندارد توان گفت كه نقشي

و عدم تأثير  سد بوكان در مقطع خروجي مرز استان داللت بر نقش آفريني استان كردستان در تأمين آب حوضه
. گذاري آن در ايجاد كمبودها است

و اصولي• ح استمنطقي و زيرزميني در . وضه بعنوان منبعي واحد تلقي گرددتا گفته شود كه منابع آب سطحي

و برداشت 2022وجود• ميليون متر مكعب از اين حجم 1959ميليون متر مكعب آب زير زميني در حوضه
مي داللت بر كفايت مدعا مي و اين حجم در امر توسعه مصرف . گردد باشد

و زير زميني به گونه• ب استفاده متوازن از منابع آب سطحي رخوردار از حجم بيشتر آب اي كه استانهاي
زيرزميني؛ استراتژي را بر استفاده از اين منبع مبتني سازند اين امر شاخص مناسبي از مصرف منطقي آب در 

.دهد حوضه را به دست مي

از پتانسيل%44بر مبناي پذيرش اين شاخص استان كردستان حاضر به حداكثر امكان رهاسازي آب به ميزان•
مي 644د كه معادل آبي حوضه خواهد بو كل%44پذيرش اين امر به معناي رها سازي. باشد ميليون متر مكعب

 باشد آورد حوضه به درياچه است كه معادل همان نياز اكولوژيكي مي

 شرقيآذربايجان استان

آاروميه حوضهپتانسيل محاسبه شده با روش بيالن در محدوده هاي مطالعاتي واقع در درب بر اساس اطلس منابع
: ارايه شده است6جدول
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7در جدول روابط همبستگي جهت تطويل آمار ايستگاههاي منتخب بر اساس ايستگاه مبناي ونيار

7جدول

:)8جدول( اطالعات وضعيت موجود قسمتي از استان آذربايجان شرقي واقع در حوضه آبخيز درياچه اروميه

رديف ايستگاه مبنا
 (A)

ايستگاه 
 (B)

تعداد سالھاي 
مشترك آماري فرم معادله R² حدود اطمينان

* 0.63 0.99

0.63 0.99

* 0.62 0.99

0.59 0.98

0.6 0.99

* 0.855 0.99

0.63 0.99

* 0.763 0.99

0.69 0.99

* 0.735 0.989

0.62 0.99

* 0.76 0.99

* 0.61 0.99

0.51 0.99

0.66 0.98

* 0.69 0.98

27

21

33

32

34

33

31

7ونياردريان

8 ونيار تازه كند

6ونيارقشالق امير

5ونيارخرمازرد

1 39

4ونيارشيرين كندي 

3 ونيارشيشوان

2 ونيار آذرشهر 

ونيار پل سنيخ 

388.6053.0 += AB
001.1064.0 AB =

859.70495.0 += AB
59.07916.0 AB =

503.191145.0 += AB
5822.09768.1 AB =

6983.10233.0 += AB
9468.00378.0 AB =

0965.10041.0 += AB
5032.01359.0 AB =

8645.40257.0 += AB
3985.0322.1 AB =

099.51653.0 −= AB

403.10135.0 AB =

36.661225.0 += AB
31.02989.18 AB =
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:رقيشاستان آذربايجان الحظاتم

اح(كيلومتر مربع 45650استان آذربايجان شرقي با وسعتي معادل: موقعيت استان• تساب سهم استان از با
)36-39،45-42(و عرض هاي)48-48،05-55(در شمال غرب ايران بين طول هاي) درياچه اروميه

دو. گسترده شده است و سهم هريك از آنها از آبريز اصل حوضهاين استان در و خزر قرار داشته ي درياچه اروميه
محدوده مطالعاتي بوده كه سيزده21كل استان شامل. درصد مي باشد 52.3و 47.7 سطح استان به ترتيب
شايان ذكر است حوضه درياچه اروميه داراي. آبريز درياچه اروميه واقع شده است حوضهمحدوده مطالعاتي در 

مط 25 ب. العاتي مي باشدمحدوده و درجه حرارت استان و 300ترتيبه متوسط بارندگي درجه10ميليمتر
و حداكثر  و اقليم آن از نوع نيمه خشك سرد- 33.5و46درجه حرارت به ترتيبو حداقل سانتي گراد بوده

درصد20ته با توجه به روند كاهش بارندگي در چند سال اخير متوسط بارندگي در ده سال گذش. مي باشد
.نسبت به متوسط دراز مدت كاهش يافته است

با8شرقي تعداد ايستگاه هيدرومتري انتخابي از طرف حوزه ستادي براي استان آذربايجان: روش ترند• مورد بود،
توجه به كيفيت نامطلوب آمار ايستگاه هيدرومتري بناب به جاي آن از ايستگاه هيدرومتري تازه كند مراغه 

گ رديده، عالوه بر ايستگاههاي انتخابي از طرف حوزه ستادي با درنظر گرفتن ايستگاه هيدرومتري استفاده
شد9دريان، تعداد ايستگاههاي هيدرومتري به  بوده) 1330-85(طول دوره شاخص انتخابي. مورد افزايش داده

با بهره گيري از روش. بودندساله55بقيه فاقد آمار كامل در اين دوره"ونيار"كه بجز ايستگاه هيدرومتري 
پتانسيل برآورد شده. همبستگي آمار ساير ايستگاهها با استفاده از آمار ايستگاه هيدرومتري ونيار تكميل گرديد

و برآوردهاي انجام شده الزم است حدود سيزده درصد به رقم  و طبق تجارب موجود تقريبا شامل ارتفاعات بوده
.ميليون متر مكعب خواهد بود 1390ه پتانسيل آب سطحي برآوردي رقمبرآوردي اضافه گردد، در نتيج

ميليون متر 1019.46مجموع پتانسيل آب سطحي در محل ايستگاههاي هيدرومتري انتخابي در دوره شاخص•
از. كيلومتر مربع مي باشد 10164.155مكعب بوده كه مربوط به وسعت   حوضهشايان ذكر است وسعت قسمتي

كيلومترمربع به غير از سهم استان از درياچه 18091.4ه اروميه واقع در استان آذربايجانشرقي آبريز درياچ
و ونيار ارائه. اروميه مي باشد ذيالً نحوه محاسبه پتانسيل آب سطحي در دو ايستگاه هيدرومتري شيشوان

سبه با مقدار آماربرداري شايان ذكر است در اكثر ايستگاهها مقدار آب برداشت شده به روش محا. گرديده است
كيلومتر 10164.155مقدار محاسبه شده پتانسيل آب سطحي براي وسعتو همچنين مغايرت نشان مي دهد

 180914.4آبريز درياچه اروميه واقع در استان آذربايجانشرقي حوضهمربع بوده در صورتيكه كل قسمتي از 
و. كيلومتر مربع مي باشد كيلومتر مربع 7927.42مانده كه به ميزان سعت باقيالزم است پتانسيل آب سطحي

. به مقدار پتانسيل آب سطحي محاسبه شده اضافه گردد بوده،

آب• و طرح جامع و گزارشات بيالن محدوده هاي: استفاده از نتايج اطلس منابع آب تهيه اطلس هاي منابع آب
پ23مطالعاتي بر اساس  از. ذيرددستورالعمل مصوب حوزه ستادي انجام مي روند تهيه اين گزارشات عبارتند
و آب سطحي، مطالعات هواشناسي، آب زيرزميني نقشه هاي همباران، هم دما، هم تبخير، ايزوپيز، هم عمق
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مي. نهايتاً بيالن مي باشد و زيرزمينيبا بهره گيري از اين مجموعه ها توسعه بهرهو،توان پتانسيل آب سطحي
پتانسيل آب سطحي قسمتي از حوضه آبريز درياچه اروميه واقع در استان.ص نمودمشخرا برداري منابع آب 

شايان ذكر است پتانسيل آب سطحي اين محدوده بر اساس مطالعات. ميليون مترمكعب مي باشد1450.29
.ميليون مترمكعب تعيين شده است 1463.27به ميزان 1387جامع آب در سال 

اپ و مصارف بر : آمده است9در جدول ساس روش ترندتانسيل منابع آب

 غربيربايجان استان آذ

:)4نمودار( آبدهي كل بر اساس روش ترند
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و جدول :)10جدول( مصارف موجودي استراتژي تخصيص

)11جدول(آب سطحي مصارف
و صنعت  سطح زير كشت نياز آبي كشاورزي شرب

 رديف رودخانه
 فعلي توسعه فعلي توسعه فعلي توسعه

9 مهاباد 14000 6000 130 27 14 1

گدار 20000 30000 172 140 16 24 2

2 1 باراندوز 14000 6000 151 105 3

شهرچاي 11000 1000 117 34 60 16 4

5 نازلو 31000 20000 520 26 19 19

3 زوال 18200 22600 200 141 10 6

7 زرينه رود 71000 56500 750 1248 53 75

سيمينه رود 10000 20500 94 243 0 38 8

 جمع 189200 162600 2134 1964 173 186

 جمع كل 351800 4098 359

متوسط
 حوضه

وضع موجود جريانهاي ورودي به
 درياچه

برداشت
 موجود

اراضي زير
 كشت

توليد ناخالص
 داخلي

جمعيت
مساحت
 كل

3352.33 2872.23 2404.4 
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)12جدول(مصارف آب سطحي

از چاهها)مترمكعبميليون(نوع مصارف
 نام شهرستان

و خدمات جمع كل  كشاورزي شرب شهري شرب روستا صنعت

 اروميه 534.9606 30.9364 32.2901 21.3106 619.4977

سلماس 203.128 10.4148 11.0763 2.74614 227.3652

 بوكان 98.3115 2.8908 2.78451 0.86221 104.849

 مياندوآب 139.9261 2.7324 16.1369 2.46183 161.2572

 شاهيندژ 51.57159 3.96036 3.97399 1.21075 60.71669

3.27458 0.10181 0.24309 0 تكاب 2.92968

نقده 79.35171 5.27742 2.52905 3.19248 90.35066

اشنويه 22.59519 2.33294 1.34733 40.08185 66.35731

49.41594 3.33959 3.29534 0  مهاباد 42.78101

جمع كل  1175.555  58.54512  73.67661  75.30726
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:)5نمودار( طرح هاي توسعه در استاننقشه
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آ :غ. توضيحات استان
 مقايسه مقادير استخراجي از روش ابالغي با آمار موجود•

oميليون متر مكعب 2404.4برداشت موجود بر اساس روش ابالغي 

oميليون مترمكعب 2307 برداشت موجود بدون طرحهاي توسعه جديد 

 آب منطقه اي آذربايجانغربي برخي از اقدامات شركت•

oتاالبهاي حاشيه درياچه اروميهياحيا 

oميليون متر مكعب از آب ذخيره شده در پشت سد حسنلو به تاالبهاي اطراف50تحويل 

و ارتفاع آب درياچه: پيشنهاد• و،با توجه به كاهش سطح هزاران هكتار از بستر آن در معرض تابش خورشيد
ا و بر اساس نتايج مطالعات بيش از بادهاي شديد قرار گرفته و تغييرات آن بستگي67ست در صد آن به اقليم

و برنامه هاي در پيش رو هم نمي تواند در كوتاه مدت مشكالت را مرتفع نمايد در.دارد لذا پيشنهاد مي گردد
و اقداما چه راهكارهاي براي تثبيت نمكهاي موجود در بستر خشك شده دريات در حال پيگيري،كنار مطالعات

ب و و آسيبهاي بيشتر به اراضي و عملياتي نيز ارائه گردد تا بدينوسيله از توسعه صدمات و مناسب اغات حاشيه
 استان جلوگيري گردد

:مداخالت در مورد روش ترند

ي كه در استان است مورد استفاده قرار گيرد كه بعدا كتبيآقاي مهندس مشيرپناهي اشاره كرد كه ايستگاه هاي•
دو گلو كتر ترابي در جريان خواهند گذاشتمفصال با خانم بر اين ايراد) كردستان(محمدي آقاي مهندس

داشت كه براي محاسبه آورد مي توان از ايستگاه هاي باال دست استفاده كرد اما در نامه دستور العمل فقط 
و كتباً اين مسئله را به خانم دكتر ترابي ايستگاه هاي پايين دست كه خارج از استان است معرفي شده است
و بر اساس ايستگاه ها كه در استان واقع است محاسبه شده است . متذكر شده

و بيالن، به نظر مي رسد كه روش ترند)ش.آ(آقاي مهندس ترابي• اذعان نمود كه با استفاده از روش هاي ترند
و نتيجه ميز و روش بيالن مناسب تر است ان برداشت مصارف براي دو روش با هم چندان مناسب نيست

و برداشت ها بيشتر از روش بيالن استامغ خانم دكتر ترابي در جواب اظهار داشت كه نبايد خيلي. يرت دارند
در: دكتر ترابي افزود. زود قضاوت كرد آن چيزي كه از روش ترند به دست مي آيد، آن بخش توسعه است كه

يعني اينكه شما مبناي برداشتهاي تان قطعا همان. بخش اضافه شده استآماري مشاهده شما به دوره طول 
: حالت ممكن است كه اتفاق بيافتد2ارقامي ست كه از آماربرداري سراسري بدست مي آيد كه 
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كمتر از در روش ترند برآورد شده يك حالتي كه شما داريد گزارش مي كنيد يعني برداشت هاي.1
هابردا درشود كه در واقييشت ، در آماربرداري هاي سراسري هست كه علتش را عرض كردمع
كدرعضي از حوضه ها كه قبال توسعه ايي داشتيم يعني هر بارب ه االن اختالف سال مبناي آماري

اين دوره آماري كه شما داريدو در قبال توسعه بوده، متر مكعب است ميليون3اينجا حدود
به14بررسي مي كنيد حدود  .آن توسعه اضافه شده مليون

و ممكن است بعضي يك حالت ديگري هم امكان هست.2 همكاران ما گزارش بكنند اتفاق بيافتد
درروش ترنددربرآورد شده آن هم اين است كه برداشت هاي   بسيار باالتر از رقمي باشد كه

 آبريزو حوضه هاي من قطعا مي دانم در محدوده هاي مطالعاتي. آماربرداري سراسري هست
دليلش اينكه كه نفوذپذيري آب زيرزميني در اين قسمت افزايش. اين اتفاق مي افتد متعددي

بنا بر اين آن رقمي كه از ترند به دست مي آيد حتما بايستي مبناي محاسبه قرار. پيدا كرده است
. گيرد

:مهمترين نتيجه از اين صحبت ها اين است

و اعدادمستند سازي الزم است براي توافق•  بر سر ارقام

دكتر نا بر اظهارات خانمبو سهم توسعه در اين دوره براي درياچه چه بوده؟: مهمترين سوال•
و طرح  و با استفاده از روش اطلس ترابي تنها از روش ترند جواب اين سوال را مي توان گرفت

ن .ايمتوان به نتيجه رسيد كه در اين سال هاي اخير چقدر توسعه داشته مي جامع

و شاخص هاي تخصيص: سخنراني سركارخانم دكتر ترابي 2.2  روش ترند وشبيه سازي
شداين سخنراني :به سه بخش تقسيم

و خصوصيات حوضه آبريز درياچه اروميه بر اساس طرح هاي مطالعاتي.1 مانند طرح بررسي وضعيت منابع آب
و شركت در بانك اطالعاتي حوزه ستادو آمارهاي رسمي موجود جامع آب ي وزارت نيرو، مركز آمار كشور

و غيره از. آمده است1وشه كه خالصه آن در چارگمديريت منابع آب ايران اما نكات مهم صحبت هاي ايشان
:اين قرار است

مسدر برخي از حوضه هاي آبريز در مبحث بارندگيودر كشور-أ بها، مي له خشكي نوعي ديگر لحاظ
و بيشتر به برداشت ها  اما در درياچه اروميه چون.و تاثير آن بر رواناب مورد بررسي قرار مي گيردشود

يكي از پارامترهاي مهم كاهش،بر سطح درياچه داريم) ميليمتر در سال 1159(ما بارش مستقيم 
و حد اقل در اين سال هاي اخير كه خشكسالي بوده درياچه  تاثير كاهش تحت نزوالت جوي مي باشد

ت و شدت .بخير درياچه به علت دماي بيشتر بوده استنزوالت
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ب شور به سويآتخليه از منابع آب زيرزميني به درياچه محدود بوده اما اهميت اين را بايد در حركت-ب
و شاهد افت به زهكش ها البته غير مستقيم بوسيله. آب شيرين ببينيم آب زيرزميني تخليه مي شود

را%40و زميني هستيمزير سطح آب مربوط به آب برگشتي زهكش ها كه آب پايه آبهاي سطحي
باتالق هايي كه در حاشيه درياچه درست شده نيازمند مطالعات در مورد ورودي. تشكيل مي دهد

)گزارش خانم دكتر ترابي: منبع(خصوصيات حوضه درياچه اروميه:1ارگوشهچ

و كردستان از مساحت كل به ترتيب 51786: مساحت حوضه• : كيلومتر مربع؛ سهم استان هاي آذربايجان غربي، شرقي

 مي باشد%11و46%،43%

و مساحت درياچهيم32حجم درياچه•  كيلومتر مربع 5320: ليارد متر مكعب

ازب• تا 250ارش در حوضه و 1159ميليمتر؛ متوسط بارش بر سطح درياچه 1000ميليمتر  حداقلو 1931 حداكثرميليمتر

 ميليمتر 565

و در افق5 1385در سالهجمعيت حوض• .مليون مي رسد 6.5به 1410مليون نفر براورد شد

آ 416.:غ.آ: منابع خاك• و كردس 377.:ش.هزار هكتار؛ 18640تان هزار هكتار
*

هكتار براي توسعه توسط طرح جامع

. هكتار اراضي قابل آبياري موجود است 812625كه در مجموع. آب تشخيص داده شده است

و12رودخانه دايمي،17شبكه رودخانه اي داراي• . مسيل مي باشد39رودخانه فصلي

از 4.65متوسط ورودي به درياچه• حداكثر ورودي.83-82تا46-45سال آبي مليارد متر مكعب متوسط دراز مدت

و حداقل 12.8 مليون متر مكعب44ورودي آبهاي زيرزميني. مليون متر مكعب مشاهده شده است 430مليارد مترمكعب

.)م.م.م 146حد اكثر(

كه 2.337جمع مصارف آب هاي زيرزميني• و مليون صرف صنعت71مليارد صرف كشاورزي،2مليارد متر مكعب است

. مليون صرف شرب مي شود 285

كل:ش.آ: سدسازي• ها.م.م.م 387م، در دست اجرا.م.م 243بهره برداري: طرح36جمع آ.م.م.م 139و مطالعاتي .؛

و استان كردستان يك سد در دست اجرايم 2.961طرح22.:غ با.م.م.م86ليارد جمعا.م.م.م 62**و سه طرح مطالعاتي

ت طآب . مليارد برآورد شده است 3.896رح ها نظيمي همه

----------------------------------------------------------------------------------- 

:مالحطات

و اين رقم در حدود* و ظاهرا عددي ديگري را ارايه شد شد 100كردستان با اين برآورد توافق نداشت . هزار هكتار عنوان

ا** و با اين گزارش منافات دارد8ستان كردستان تعداد سدهاي مطالعاتي را آب منطقه اي . طرح عنوان نموده است
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و اين رقم در حدود با( مليون متر مكعب برآورد شده است44آبهاي زيرزميني به درياچه مي باشد
.)مليون متر مكعب 146حد اكثر

و توضيح در مورد روش ابالغي ترند براي محاسبهيتبي.2 كه مفصال در ضميمه: تانسيل توليد منابع آب استانپن
:مالحظه در مورد اين روش مي باشد از جمله2.و الزم به تكرار در اين بخش نيست آمده است3

يكاين روش-أ ا. روش محاسبه آبدهي هيدرولوژيك نيست، ستفاده از روش ترند اين است كه در دليل
و آمار  و دقيقا ناايستا تبديل شده استردر ايران به يك آماايران با كاهش آبدهي مواجه شده ايم

.ترند براي ايستا نمودن آمارها مي باشد"حذف"روش

م ايستا كردن آمارها نبايد در مراجعدر مورد-ب نابع رشته هيدرولوژي دنبال اين مسئله را گرفت بلكه با
.آمار اين مسئله درك ميشود

و استفاده از نرم افزار وينسيم حوضه شبيه سازينتايج اوليه.3 ب)VENSIUM(بر اساس روش ترند همن در اواخر
. قرار است كه گزارش كامل اين مطالعات توسط ايشان به طرح ارايه شود. 1386ماه 

و شبيبهدر اين قسمت از گزارش مالحظات اوليه در مورد شرايط شبيه سازي. مي پردازيمه سازي قسمت سوم سخنراني
:از اين قرار است

سد 1386زمان آن بهمن ماه.1 مي باشد لذا بسياري از برنامه هاي توسعه را در نظر نگرفته است از جمله
و آمار هيدرولوژ 1384كه در سال شهرچاي ي تا به بهره برداري رسيده لذا به نظر مي رسد كه شبيه سازي
لذا اين شبيه سازي به روز نيست از اين بابت كه تمامي طرح.در نظر گرفته شده است83- 1382سال آبي

الزم به يادآوري است كه موسسه تحقيقات آب با استفاده از مدل بيالن[.هاي توسعه را در نظر نگرفته است
و ايراني مشترك-ط تيم هلنديانجام داده توس 1385سازي را در سالهشبي) WEAP(و)RIBASIM(آب

 ]. كاتب گزارش- شركت مشاورين مهاب قدس

آن.2 .نده بودبه بهره برداري رسيد 1379ي در شبيه سازي مورد استفاده قرارگرفتند كه تا پايان ساليسدهافقط

.و كامال مدل شبيه سازي كاليبره شده است اعداد شبيه سازي با آمار واقعي به هم نزديك هستند.3

ا.4 و برنامهزهدف و كاهش نزوالت جوي بر نوسانات سطح درياچه بود هاي مطالعات تاثير سدسازي . توسعه
با(سانتيمتر مي باشد از محور تراز61نوسانات حدود م50هر سانتيمتر مساوي است كاتب-.م.مليون

).گزارش

كاكلمه سناريو سخنران،(مي افتاد هدف اين بود كه اگر سدها نبود چه اتفاقي.5 اررا به ين بررسي نبرده است اما
).ناريو محركي است كه ما نمي توانيم آن را كنترل كنيمس- سناريوهاي توسعه است
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ميم 5.128 برابر ورودي به درياچه در حالت عدم وجود سدها.6 رقمي 1384متوسط تا سال: مي بود.م.ليارد
ميم 4.461 بد.م.ليارد حاين .را نمي زديم اين نوسانات را مشاهده مي شود تي اگر ما سدهاين معناست كه

شد)3ضميمه(بعد با روش ترند.7 و برآورد. تاثير برنامه هاي توسعه بررسي پتانسيل توليد آب محاسبه گرديد
شد. آبهاي سطحي انجام شد شدو آب در باالدست هر ايستگاه مشخص  به پتانسيل آبميزان توسعه اضافه

گ و يك نمودار جديد به دست آمدو سري داده جديدي تهيه و اثر سد سازي ها لحاظ شد . رديد

مر.8 و اگر با مقايسه با مي شد؟چه) برداشت(دم استفاده نمي كردند در نمودار جديد سوال اين بود اگر سد نبود
.نمودار بارش مقايسه شد كه نشان دهنده خشكسالي اقليمي بود

و خشكسالي با هم مقايسه شد بدين معني شرايط فعلي اثر توسعه سدساز)79-80(براي بدترين سال.9 ي
چهچيست؟ شرايط بد و توسعه و شرايط بدون سد  هستند؟ ون سد

).كاتب گزارش- يعني تحليل سناريويي انجام نگرفته است(است له تغيير اقليم در نظر گرفته نشده البته مسا.10

بهاگ(تغييراتي كه اتفاق افتاد 100از مجموع80-79براي سال.11 ر اثر مجموع عوامل را در كاهش ورودي
: به قرار زير برآورد شده استپارامترهاي دخيل، سهم)كاتب گزارش- بگيريم 100درياچه

ها-أ %5.6: سد

ها(شرايط توسعه-ب و% 27.3): برداشت

%.67.1: شرايط خشكسالي-ت

:براي مدل تخصيص الزم است كه گام هاي زير برداشته شود.12

و تقاضاهاي جديد در نظر گرفته شود با استعالم از سازمان برداشت هاي آب سطح-أ ي مشخص شود
 هاي ذيربط

آخرين.ز مدت اطالعات ايستگاه هاي بارانگام دوم برآورد منابع آب است بر اساس سري درا-ب
و روش هاي متداول .براي تكميل داده در مناطق فاقد داده آماربرداري سراسري

اس گام سوم شبيه سازي حوضه-ت و2و1اس اطالعات در گام هاي بر با لحاظ نيازهاي زيست محيطي
.محدوديت هاي توليد انرژي

i.در مورد درياچه اروميه برقابي كم رنگ است 
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ii.م 3.1در مورد نياز زيست محيطي درياچه خوشبختانه به رقمي رسيده و تصويب.م.مليارد
توسط وزرات نيرو درصد جريان از قبل30الي10نيازهاي زيست محيطي. شده است
 تصويب شد

iii.و آب قابل تخصيص. اال تخصيص امكان پذير نيست براي اين حوضه بايد شبيه سازي بكنيم
. مشخص مي شود

و اين براساس گام:4گام-ث محاسبه ميشود واگر اين كار نشود نميدانيم آيا3كمبودها محاسبه ميشود
نهاصال آبي براي  . تخصيص هست يا

i.آ و آيا كردستان بايد چه سهمي در مورد اينكه و شرقي توسعه يافته اند ذربايجان هاي غربي
؟ اين به پار :ي برميگردد ازجملهيمترهااداشته باشد

 چطور كمبودها را توزيع كنيم؟.1

 چه معيارهايي را براي توزيع كمبودها تدوين مي كنيم؟.2

 بر چه اساس قرار است معيارهاي توسعه در حوضه آبريز انجام شود؟.3

ii.و هنوز اظهار نظرم و شاخص هاي زيادي به كميسيون تخصيص قرستاده شده است عيارها
و الزم نيست كه تمام معيارها استفاده  رسمي از طرف حوزه ستادي وزارت نيرو نشده است

و زيست محيطي، اقتصادي: اين معيارها به سه دسته تقسم ميشوند. شود البته. اجتماعي
ب واايد اطالعوقتي معياري مشخص ميشود  اال كارايي نداردت كافي باشد

دارد كه بداند چه اتفاقي در حوضه مي افتد كه سعيه كرد كه مجموعه وزارت نيرو در پايان سخنراني دكتر ترابي اشار
و نسل هاي آينده را تحت تاثير قرار ميدهد كهن ما احساس. زندگي ما استان كسي بيشتر از ساكنينمي كنيم

و آينده نسل هاي ديگر به خطر مي افتدو شرقي ربيغ آذربايجان و اگر اين مشكل حل نشود خود وي. آسيب ببينند
و شبيه تالش ميكند ادمه داد كه وزرات نيرو با جديت براي حل اين معضل و مستندسازي و با همكاري با طرح تاالبها

كه. سازي خواستار رسيدن به هدف مطلوب است بقرا اگر"ايشان اشاره كرد بر هاناشد همين طور شينيم تا اين تحليل
و ما هنوز هيچ راهكاري براي آن نداريم،تمام مي شود ."باور كنيد بسياري از اتفاقات در حوضه دارد مي افتد

روند: سخنراني آقاي مهندس توكلي مدير كل دفتر برنامه ريزي شركت مديريت منابع آب ايران 2.3
):امالي دستور زباني از طرف كاتب گزارشدربا تصرف( تخصيص آب 

حا ...اانشا،ديعزيزاني كه در جلسه ما حضور دار حلد را وجود دارضربتوانيم با نظرات ايشان اين مشكلي كه در حال
و من خيلي نمي خواهم مزاحم شوم. بكنيم فقط خدمتتان عرض كنم كه وضع؛عزيزان مطالب خوبي را فرمودند
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و كيفيت حيات است يك واقعيتدود دارموجودي كه االن وج و درياچه اروميه االن با وضعيت كمبود منابع مواجه هست
و حوضه در خطر كهو اقتصاد منطقه و به دنبال اين هستيم بتوانيم جلوي ...اهم انديشي داشته باشيم كه انشا هست

و  بگتبسياري از اثرات  يريم بعات كه خداي نكرده قرار هست كه ايجاد شود را

مخصوصاً در طرح هاي توسعه منابع آب در شرايط نرمال ينيم كه متأسفانه تصميمات گذشته با بررسي وضع موجود ميب
و نيازهاي جديد استانها اضافه شدهيتقاضاهاي جديد. تقريباً گرفته شده است . استهم با توجه به روند رشد جمعيت

ر حيات،به عنوان يك شاخص در بحث برنامه ريزي آب مطرح است اگر در نظر بگيريم كه هميشهانيازهاي منطقه
و  اگرا درياچه رودخانه ها بخصوص تاالبها در واقع رابطه. خوب نيست متأسفانه وضع موجود ما اصالً؛در نظر بگيريمرهم

و تقاضا به هم خورده است همين وضعيت بدليل اين جلسه هم شايد تشكيل؛ تقاضا پيشي گرفته از عرضه. بين عرضه
.باشد

و با توجه و خيلي از طرح ها االن در حال اجرا هستند طبيعتاً در وضع موجود خيلي از طرح ها به بهره برداري رسيدند
سهم بيشتري در برنامه هاي توسعه بعضي از استانها.به وضعيت موجود طرح هاي زيادي هم در دست مطالعات داريم

و  و بعضي از استانها امكانات مناسبتري داشتند مطالبهو بعضي از استانها هم كه االن،استفاده كردنداز فرصتها بردند
ر. ميكنند و هوايي،.داشتيمااز يك طرف هم كاهش منابع آب خشكسالي ها يا برداشتهاي باال حاال بر اساس تغيرات آب
رامف سركار خانم ترابيكهدستي  آب.اعالم كردند صل روشهاي صحيح هم در بر را اين كاهش روان آب كاهش منابع
و .مختلف كشور هست هايبه يك چالش بزرگ تبديل شده است كه اين چالش يكي از دغدغه هاي مهم بخش داشته

و هم عزيزانمان در بخش آب در سطح منطقه .هم وزارت نيرو

هس،هدف كار رايجاد يك مديريت سيستمي نهاييات براي درياچه اروميه كه براي اين قضيه باالخره ما بايد اطالعات
و باقي مسائل،،كنيم بدقت مورد كه ما بتوانيم وضع موجودمان را اين است يكي از اركان مهم اين قضيه تبليغ كنيم

و اگر هم قابل توسعه فاده كنيم؛ از آن استاگر وضع موجود قابل توسعه است كه براي برنامه ريزي آينده. توجه قرار دهيم
ر و مديريت سيستمي و دچار كمبود هستيم اين را براي برنامه ريزي مديريت سيستمي لحاظ كنيم  ....اانشاانيست

از، باال دستيبر اساس حقوق ذينفع ايجاد كنيمو به دنبال آن تفاهم نامه بين استان هاي؛تدوين كنيم كه بتوانيم پس
ر آن با كاهشي كه و آن نعمتي كه خدا دادهابر اساس اين تفاهم نامه داريم بتوانيم حيات درياچه اروميه نجات بديم

.بتوانيم از آن استفاده كنيم

و به ويژه سركار خانم دكتر ترابي هم بحث هاي و اطالعات گسترده ايي دادند تا اينجاي كار در اين مورد عزيزان فرمودند
و روشهاو علمي رهم تحليلي آب،ارائه دادنداي كار و همين؛كه در خدمت ايشان هم هستيم در شركت مديريت منابع

و همين سياستها را اجرا مي كنيم و همين بحث ها با توجه به وضع موجود خواهشمان از مديران استانها علي.روشها
آ فرقي نمي كند سازمان جهاد كشاورزي،(الخصوص در بخش آب  و ايحفاظت محيط زيست كه)هاب منطقه اين است

م و و نيازهايمان را در بياوصارف اطالعات منابع و كمبود هايمان را مشخص كنيمرا آماده كنيم يك. ريم آن را به صورت
و به  براي اينكه ما ميدانيم. مديريت سيستمي برسيميك تفاهم نامه در بياوريم تا بتوانيم به آن هدفي كه مي خواهيم

وضع.ما در وضع موجود كمبود داريم.اساليدهاي خانم دكتر ترابي هم نشان ميدهد. االن هم واضح استكمبود داريم 
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و مثبت. درياچه هم نشان دهنده اين موضوع هست و نظراتشان هم درست و نظر دادند خيلي از سازمان ها وارد شدند
جه.هست و در و درست داشته باشيم از،ت مثبت پيش برويمبراي اينكه يك برنامه ريزي صحيح خيلي از استان ها بايد

كه. خيلي از برنامه هايي كه دارند كوتاه بيايند بر بعضي از استان ها اساس عدالت بيشتر مشكل دارند كمك شان كنيم
و نيازها .يشان را تأمين كنيمباشد

آنورربمن خواهش مي كنم اين شاخص هايي كه شما فرموديد خيلي شي و اخص هاي قابل دسترس كه تأكيد شود
ت و هم روش آن را بتوان و هم در كوتاه مدت قابل دسترس باشد ودوين هم اطالعاتش موجود باشد و مأخذ كرد منابع

 قانوني درستي هم داشته باشند

راز مجموعه اي و كمبود هايمان و مشترك بين تمام استانها را تهيه كنيم از. مشخص كنيماشاخص هاي قابل دسترس
و در نهايت هدف اصلي اين باشد كه سهم درياچه اروميه سهم بعضي استانها كم كنيم به سهم بعضي استانها كمك كنيم

بر اساس تفاهم نامه بايد. تامين كنيم ميليارد متر مكعب هست1/3حدودو كه در شوراي عالي آب هم تصويب شدهار
كه- به صورت حقابهرادرياچه سهم،ري درست شودضمن اينكه بهره برداتالش كنيم كه  راحت كنترل بتوان جايي

ش-كرد و آن سندي كه ايجاد مي و بر اساس آن تفاهمنامه و هر استان متعهد باشد مقورها كنند و به تصويب ميد امات
.كنداز اين طريق تأمين رسد سهم درياچه اروميه را

و برنامه ريزي آب كشور در حلقه واسطه هستيم بين ما در شركت مديريت منابع آب طبق نظام نامه تخصيص آب
و آبفا و كميسيون آب در معاونت محترم آب ر. استانهاي كشور اما وظيفه مان اين است كه تثبيت سازي كنيم، اطالعات

و آن چيزي كه واقعاً امكانش و مي از شركتهاي آب منطقه ايي بگيريم، نهايي كنيم، سناريو بدهيم، ارزيابي كنيم هست
و توانيم براي آب كشور تثبيت سازي كنيم و از اين طريق به كمسيون ارائه بديم كه هر استاني سهم خودش را قانوني

و استفاده نمايدق د. انونمند بگيرد اريم كه مي تواند به ما در شركت مديريت منابع آب كميته هاي تخصصي مختلفي
ز.كارگروه كمك كندفرايند  و با همكاري خانم دكتر ترابي گزارش ها را در شركت نهايي يست محيطي از جمله كميته
و مديريت سيستمي كه مي خواهيم بر اساس آن اطالعات، بررسي كنيم كارشناسي كنيمكنيم و بتوانيم رويكرد جامع

.برنامه ريزي كنيم

و گفتگو 2.4  بحث

ضمن تشكر از بيان روش منطقي خانم دكتر ): مركز تحقيقات كشاورزي استان كردستان(آقاي مهندس ناصح قادري
و با مطرح كردن اين سوال  چه"ترابي آيا حجم تبخير ساالنه از سطح آب درياچه در اين بررسي برآورد شده است كه

و در چها"مقدار است؟ چوب مبانيرچنين افزود كه اگر ما بپذيريم كه اقدامات ما بر اساس توسعه پايدار است
و دقت نظر داشته به مي كنيم بايد اكوسيستمي حركت همه اجزاي اكوسيستم كه در حوضه آبريز قرار دارند توجه

بر.باشيم و بهره و مالك كنانسان عضو اصلي اكوسيستم پس همه تالش هاي ما بايد منطق بر اصل.نده از آن استداري
و زيست محيطي باشدي،عهاي عدالت اجتما ل به تعادل رساني بخشي از پايين دست يك ما نمي توانيم دنبا.اكولوژيكي

و ساكنين باال دست حوضه بي توجه و غيره زنده آن در باالدست و حقوق اجزاي زنده اكوسيستم باشيم اما به منافع
.باشيم
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:ايشان در مورد مدل به كار گرفته شده چند نكاتي را متذكر گرديد

و مدلي توضيعي يا Lumpedًمدل شما به نظر مي رسد در زمره مدل هاي اوال.1 .نيست  distributed باشد
حد.2 يااثانياً مدل شما عرصه هاي باال دست يك ايستگاه hydrological resolution كثر قدرت تفكيك مكاني

هرمهيدرو و هر نقطه جداگانه دنياي مستقل براي خود دارند تري است در حالي كه وقايع .زير حوضه
مت.3 و نرمال ثالثاً شما مدل را براساس و در همان شرايط متوسط وسط يا نرمال شرايط حوضه كاليبره كرده ايد

در حالي كه مدل كاليبره شده بايد در شرايط غير همسان با شرايط.آن را به طرز ضعيفي تست كرده ايد
و در شرايط بد محتمل ارزيابي شود ر. كاليبراسيون تست يزي طوالني بنابراين از نتايج مدل نبايد انتظار برنامه

.مدت را داشته باشيم 
ت.4 و نتايج آن اشاره اي به تغييرات ساالنه بارش در حوضه، غييرات رابعاً در توضيحات شما در مورد اين مدل

تغييرات ضريب رواناب در طول زمان، تغيرات اجزاي معادله بيالن آب از جمله الگوي بارش در طول زمان، 
و تبخير در حوضه نشده است . مصرف

را.5 اگر چنين است پس واقعاً. درصد ذكر كرديد6 خامساً شما در طوالني مدت اثر برداشت آب به بيالن حوضه
و سد سازي فقط  و وقتي اثر برداشت پس عوامل بقيه.درصد بوده است6اين حجم عظيم آب به كجا رفته است

كه(درصد كدامند؟ 94 و اثرات توس%27البته خانم دكتر ترابي ذكر نمود مي%67عه برداشت ها خشكسالي
)كاتب گزارش- نبودباشد كه براي مهندس قادري قابل قبول 

تغيتغي سادسا ًشما نقش تغيرات اقليمي،.6 و يرات در كميت عناصر معادل بيالن آب را مورديرات رژيم بارش
.استوضع حاضر محصول تغييرات شرايط اقليمي از بخش مهمي كه توجه قرار نداده ايد در حالي 

و مكاني آماري و پوشش كامل زماني بنابراين حذف ترند هم براي مناطق باال دست حوضه كه فاقد داده هاي دقيق
و اجتماعي اقتصادي در دهه اخير حاصل شده است  و هم براي پايين دست حوضه كه تغيرات اقليمي هيدرو متري

سال تكرار پذيري پيوسته دارند10ي است كه بيش از حذف ترند يعني چشم بستن به روي واقعيت.انتخاب جالبي نيست
.و خود مقطعي پيوسته از يك دوره زماني است از مقطع آخرآن

درارتباط با كار تحليلي يا كار شبيه سازي انجام شده سوالي را ): استانداري كردستان( سركار خانم مهندس جهان تايي
نه مطرح كرد كه آيا در ارتباط با بحث بهينه سازي يك در. مدل مديريتي براي برداشت بهينه از حوضه ارائه داده شد يا

ا پاسخ، خانم آب: ظهار داشتنددكتر ترابي كه يكي از بحث هايي كه در دنيا مطرح هست بحث بهينه سازي تخصيص
در. تابع هدف استنيازمند يك اين روش،براي بحث تخصيص آب مبني بر بهينه سازي. حوضه آبريز هست شبيه اما
مي،يا اتفاق خواهد افتاد،اتفاق مي افتددسازي آنچه كه دار ايد شبيه سازي كنيد بدون توجه به تابعي كه شمابرا شما

ب. ولي در بهينه سازي حتماً بايد تابع هدف داشته باشيد. مشخص نموده ايد  برهيتابع هدف در نه سازي تخصيص آب
و مراجع علمي دنيا  ايا اساس منابع ز آبي داخل هر يعني شما فارغ از اينكه هر دشتي يا نيا. ساس هدف اقتصادي استبر

آ هيد پذيرفت كه ما خوا آيا شما.بريز مطرح مي شود حتماً بايد تابع اقتصادي را بهينه سازي كنيدنقطه ايي از حوضه
ب فق. آب را توزيع بكنيم،هينه سازي اقتصاديتنها بر اساس ط استفاده از تابع اقتصادي قطعاً من مطمئن هستم كه

و توليد اقتصادي بيشتري) مثالً(نخواهند پذيرفت كه چون فرضاً در استان آذربايجان غربي از آب بهتر استفاده مي شود
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من،غالم بگذرمتدارد پس من حاضرم از اش حاضرم از مباحث اجتماعي بگذرم ،حاضرم از مباحث ديگري كه در استان
ا معيار اقتصادي به جاي تنه، ما معيارها را تدوين مي كنيم. آب آنجا بهتر استفاده مي شود چون.وجود دارد بگذرم
وزن دهي از اينكه اين معيارها تدوين شد به جاي مفهوم بهينه سازي،بعد.هاي ديگري وجود داردببينيم چه معيار

وقتي يك هدف داريد. چند معياره هست كه مفهوم جايگزين علمي آن استفاده از تصميم گيري هاي.شاخص ها را داريم
تصميم گيري هاي چند معياره چند شاخصهرقطعاً بهينه سازي است ولي وقتي چند هدف يا چند معيار داريد ديگ

.مطرح هست كه از ان روش استفاده خواهيم كرد

ب: دكتر ترابيخانم• و رداشت هاي موجود را قبل از اينكه وارد بحث شاخص ها شويم بايد كميت موجودي منابع آب
.تعيين كنيم

مي/يند چند سد در دست اجرادوستان آذربايجان غربي بفرما):نكردستا(مهندس ازهاريآقاي• و بهره برداري مطالعه
آ در مورد سدهاي در دست مطالعه آمار نداشتند اما بعضي از سدهاي در دست.غ. باشد؟ نمايندگان آب منطقه اي

ن و بهره برداري را در جواب آقاي دكتر هاشمي يادآور شد كه اسامي تمامي.ام بردند كه سوال كننده قانع نشداجرا
و خوشبختانه كه در بسته اطالعات به چاپ  سدهاي حوضه در گزارش هم نهاد توسط ايشان نوشته شده مي باشد

. رسيده است

كه اظهارن كه كردستانيا):غ.آ(مهندس رجبيآقاي• مكعب را به درياچه رها مي كند مليون متر 1200مي كند
قب- درست نيست ما نمي توانيم از اينكه آب به درياچه برسد به اين سادگي نيستلحقابه هاي ديگر وجود دارد

. حقابه ها را ناديده بگيريم بايد دولت اين حقابه را بگيرد

س: دكتر نظري دوستآقاي• د بوكان است آب را تحويل وقتي كه سهم كردستان مشخص شد در آخرين ايستگاه كه
. مي دهد به آذربايجان غربي كه وظيفه دارد به درياچه برساند

و حوزه ستادي وزارت نيرو در مورد آقاي• و با حضور استانها مهندس شاه نظري پيشنهاد كرد كه در جلسه جداگانه
و و مصارف تصميم گيري شود جو.يا طرح تاالبها بررسيهايي انجام دهد منابع اب دكتر هاشمي گفت كه اوال در

و استاني- ستادي(انتظار ما از مجموعه وزارت نيرو  و دوم اينست)مادر تخصصي كه هر چه زودتر به توافق برسند
و اين خالصه در كارگاه15گزارش هم نهاد منابع آب بر اساس  و مطالعات در دسترس شما مي باشد سال تحقيقات

چ. تبريز ارايه شد و چرا شوراي منطقه اي نمي؟را اين كارگروه نمي تواند در اين زمينه بررسي كنداز طرف ديگر
و به نظر مي رسد كه شوراي؟ تواند پيشنهاد بدهد و هدف كارگروه پشتيباني تصميمات است درمورد تخصيص آب

و وزارت نيرو مي باشد و پيشنهاد به كميته ملي .از پايين به باال مديريت-منطقه اي بهترين جا براي تصميم سازي

پ): كردستان(مهندس مشيرپناهي آقاي• درتپيشنهاد كرد كه وزارت نيرو موضوع انسيل منابع آب كردستان را
و ارقام  و آمار و نيازهاي توسعه مجددا بررسي شود و اشتباهات قبلي تصحيح گردد بازنگري طرح جامع لحاظ نمايد

تف. درست در نظر گرفته شود و كردستان نمي خواهد كه آب ايشان بر ضرورت و حوضه اي تاكيد كرد كر سيستمي
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و آنچه حق كردستان است ادا شودرا منحصر به خود بداند اما تقاضامند است كه همچنين محدوديت هاي.عدالت
س و در سد . مينه حق كردستان ادا شوديتخصيص براي استان برداشته شود

و پيشنهاد ): كردستان( آقاي مهندس توفيقي• نمود كه شبيه سازي در سال خشكسالي نمي تواند مبناي كار قرارگيرد
و اگر بيشتر عامل خشكسالي  شبيه سازي توسط خانم دكتر ترابي اثرات طرح هاي توسعه را كم رنگ نشان مي دهد

در جواب خانم. تنها عامل خشكسالي باعث خشك شدن درياچه نيست. است ديگر احتياج به چنين جلساتي نيست
با79-78دكتر ترابي متذكر شد كه شبيه سازي براي سال  طرح هاي بهره6يا5كردن لحاظ در نظر گرفته شد

)كاتب گزارش.لذا به نظر مي رسد كه شبيه سازي نهايي نيست(. شده برداري

ها-در مورد حقابه باالدست كه مطرح ميشود):ش.آ(آقاي مهندس موسوي• اراضي/يياين به معناي آن است كه باغ
و اراضي ديم آبي شوند مي- كه آباد هستند خشك شوند صنايع تبديلي كاريروبر شود كه در كردستان پيشنهاد

آ- شود و در كردستان به ساير مواد غذايي تبديل شود.مثال در .غ توليد شود

:خانه كشاورز استان كردستانسخنان آقاي محمدي نماينده

ده مجموعه كشاورزان استان كردستان در خانه كشاورز هستم ممكن است به صورت تخصصي اگر چه بنده به عنوان نماين
و يا به صورت آكادميكي كه شما مطرح مي كنيد مسائل را عرضه  و تحليل بكنم و بسيار علمي نتوانم مسائل را تجزيه

ر،بكنم دادستان يا وزارت نيرو مي تواند كيفر خواستي را مطرح فرموديد كه متهمش متأسفانه خودو تداعياولي چيزي
و.باشد متأسفانه استان كردستان در آن توضيحاتي كه جنابعالي فرموديد مورد ظلم واقع شده در حوضه سيمينه رود

.زررينه رود استان كردستان در حدي هست كه مي شود گفت بايد براي آينده اش گريست

آ و در اين مدت ما مجموعه بهره برداران استان كردستان بيشترين ساله30سيبي كه ديديم در بحث تخصيص آب بوده
و در سطح ملي اعتراض هاي خود را در زمينه مسائل  و بهانه هاي مختلف در سطح استان اگر هميشه اعتراضي كرديم

ي ولي اين روند كه متأسفانه تصميمات در پشت درها،استاني مطرح كرديم هميشه مسؤلين استاني را مقصر دانستيم
و بهره بردار و كساني كه داراي حقوق باالدست هستابسته صورت گرفته هميشه در پشت درهايندن استان كردستان

ظاهراً توضيحات مسئولين محترم كشوري اين بود كه ضد انقالب باعث عقب افتادگي استان. بسته بهشان جفا شده
خص.كردستان هست شد وص مسائل آبي اجازه داداما من نفهميدم چه جور اين ضد انقالب در ه،مطالعات سنگين انجام

ودو كارهاي اجرايي صورت بپذيرد تمام زمينهاي مستعد استان كردستان در زير سدهاي قرار بگير و سازه ها انجام بشود
و تخصيص انجام بشود رم الي يك پوشه ايي در وزارتخانه محترم نيرو تخصييولي متأسفانه نتوانست،پروسه انتقال ا صي

و ذينفعان استان براي استان ايجاد بكنند كه بعد از اينكه خطر ضد انقالب رفع شد اين تخصيص را براي بهره برداران
.كردستان به وقت خودش لحاظ بكنند

اگر سهم ما در سد گاوشان به نسبت استان هم جوار.به هر صورت من احساس مي كنم اين موضع ديگر شفاف شده
ما اگر چيزي نيست، اگر سهم ما در سد شهيد كاظمي چيزي نيست من از شما خواهش چيزي نيست، سد تلواردر سهم

و و غربي خواهش مي كنم به خاطر اينكه بار بيكاري و از مهمانان عزيز استان آذربايجان شرقي از مي كنم و جنايت جرم
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حدو كه متأسفانه برايشان هيچ سرمايه گذاري نشدهياين مردم و شهرهاي از دوش و تبريز و اروميه اقل تهران بزرگ
و تالش كنيم بزرگ برداشته بشود و حفظ منابع زيست محيطي بهره بردارن يا توجه كه در راستاي حفظ درياچه اروميه

و شايسته اين حقوق ذينفعان استان كردستان را اينجا مد  ساكنان محترم اين خطه انشاءاهللا بتوانيم با تخصيص معتبر
ق و بهره برداران در يك نظر رار بدهيم ما واقعاً به عنوان بهره بردار بخش كشاورزي احساس مي كنيم حقوق كشاورزان

و زيست محيطي مي گنجد بدون رعايت حقوق زيست محيطي اصالً منافع كشاورزي.برنامه سياسي، امنيتي، اقتصادي
به نظر مي رسد با توجه به سرمايه گذاريهاي.هد داشتدرآمد در اقتصاد كشاورزي توجيهي نخوا.توجيهي نخواهد داشت

و غربي، استان كردستان از اين سرمايه گذاريهاي نصيب نداشته امروز. است كه شده در استانهاي آذربايجان شرقي
و سيمينه كه  و بهره برداراز فرصت آن رسيده حداقل در حوضه زرينه و كشاورزها ا ان آنجبسياري از اين روستايي ها

و به صنايع ندارند امروز اين فرصت،هيچ كس دسترسي به سرمايه و دلسوز به اقتصاد ،را شما كارشناسان محترم
و ايمان از را انسانهايي كه واقعاً نجابت و اين جايگاه را داشته باشيد كه حقوق استان كردستان شما مي بارد اين اختيار

.حفظ كنيد

ان بخش كشاورزي كه بيشترين آبها را ما مصرف مي كنيم يعني به طور كل بگويم كه مخصوصاً ما به عنوان بهره بردار
هم.پس بنابراين ذينفع اصلي در اين حوضه ها ما هستيم.درصد از آبهاست90بخش كشاورزي مصرف كننده  در قانون

كه تخصيص اين است تأمين بشود ولي بحث اين آب شرب بر اساس قانون به هروسيله اي كه شده بايد. لحاظ شده
و ر استان و ...اشما انشاااين حوضه نيم در غير اين صورت ما اين را ميتوا با نظر مساعد به استان كردستان رضايت بدهيد

و انسانيت پشت اين اگر منطق پشت اين قضيه نباشد اگر عدالت،،بگوييم كه اگه قرار باشد به ما زور گفته بشود ايمان
حل،قضيه نباشد  نمي شود مشكل

ا رينجا با توجه به اينكه ما در چارچوب ايران اسالمي هستيم ولي ما مي گوئيم شفافاانتظار داريم اينجا تصميمات
و عادالنه قضاوت بفرماييد و. بگيريد م توجه داشته باشيد كه هم اكنون عده زيادي از بهره برداران اين استان ا بچه هاي
و سقز و بانه ها در سردشت، نقده و دشت هاي قروه متأسفانه در كوره پز خانه ما به عنوان بهره بردار.هستندتا ديواندره

ر و در اين كشور عادالنه تقسيم نشدهايهفهميدااين ريشما بياي.م كه عدالت در اين منطقه و محروميت همد فقر عادالنها
.تقسيم بكنيد

دس گلمحمدي مبني بر اينكه آيا آب ورودي از تركيه در محاسبات مهنآقاي درجواب مداخله.)غ.ا(مهندس رجبي آقاي
و بر اساس ايستگاه هاي لحاظ پتانسيل آب  شده است افزود كه براي محاسبه از كل حوضه استفاده شده است

و باران سنجي بوده است آب. هيدرومتري و از ديدگاه ايشان جدا كردن كل حوضه را بر اساس استان ها درست ندانست
و متذكر شد كه بايد تمام حقابه ها را درنظر گرفت در پايين دستم .نطقه اي كردستان گاليه نمود

آ): كردستان(مهندس خالق پناه آقاي را.دوستان در و استنباط ميشود كه آورد كردستان غ حوضه را در استان نديدند
را بپذيرند كه خروجي استان را به عنوان آب رها كه اين تعريف شد از دكتر ترابي خواستارو. در محاسبه خود آوردند

- است تصحيح بفرمايند نادرستو اگر اينطور كندشده به درياچه محسوب 
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را2مهندس خالق پناه اضافه كرد كه اين كامال درست است كه ما آمار آقاي در جواب.)غ.آ(آقاي مهندس رضايي استان
. بر اساس روش ابالغي انجام داده ايم

. پيشنهاد كرد كه موضوع كاهش تبخير بايد در دستور كار قرار گيرد) كردستان(مهندس گلمحمديي آقا•

 شاخص هاي تخصيص 2.5
ن): كردستان(مهندس حسن نژاد آقاي• يكي از مسايل. توان حل كردميموضوع شاخص ها با يك پرسشنامه

ب كه.ه نتيجه رسيدوزن شاخص هاست كه بايد با در نظر گرفتن سياست هاي تدوين شده پيشنهاد ميشود
آن) كارگاهي(جلسه اي  و وزن ها را به شكل سنجيده اعمال تشكيل شود كه در شاخص ها را مشخص كنيم

.كنيم

در)سالمت(و حرمت عمومي پيشنهاد ميشود كه تراكم جمعيت:)ش.آ(س ترابيدمهنآقاي• به عنوان شاخص
.نظر گرفته شود

لر• و خطرات ناشي از نمك:)ش.آ(آقاي مهندس حسيني شاخص هاي،پيشنهاد كرد با توجه به پسروي درياچه
و درياچه به عنوان شاخص معرفي شود .زيست محيطي مد نظر قرارگيرد

كه):ش.آ(مهندس موسوي آقاي• و جمعيت مي باشدبايد از شاخص هاي .مورد استفاده قرار گير توسعه يافتگي

مد( آقاي مهندس جمشيد نژاد• در زمينه وضعيت خاص كردستان صحبت كرد كه ): يريت منابع آب ايرانشركت
و كشت يكپارچهواقع مثال شاخص هاي كه مورد استفاده  از،شده در گذشته مانند حداقل كردن پمپاژ آب مانع

و اگر شاخص هاي توليد ناخالص در كردستان به مراتب پايين تر از آذربايجان  پيشرفت بخش كشاورزي است
غ ش ربيهاي را رقيو تشكيل ميدهد بعلت عدم مي باشد اين است كه بخش كشاورزي كه عمده اين شاخص
كه نبايد به توسعه كشاورزي استان كردستان داراي استعدادهاي فراواني است. باعث تنزل آن شده استارتقا 

. آن بي توجهي كرد

و: مدير كل محيط زيست استان كردستان-آقاي مهندس مرادي• پيشنهادات مهمي را ارايه كرد از جمله نظرات
:زير موارد

oو بايد راجع به اين مسئله توجه كرد1تخصيص حتي براي  ليتر سخت است

oنبايد استان كردستان از لحاظ زيست محيطي لطمه ببيند 

oما بايد تاثير سدسازي را در نظر بگيريم هرچند كه ما منكر نفع سد نيستيم اما تا چه حد سدسازي
؟قبول استقابل 
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oما بايد حقابه ها را رعايت كنيم وقتي سدي مي سازيم حقابه هاي باالدستي، حقابه رودخانه براي صيد
و غيره حقابه براي پايين دست- صيادان مثال .سدسازي خود يك معيار است– حقابه صنعت

oم ا بايد استان كردستان باعث خشكي درياچه نشده پس چطور معيار براي استان تعيين ميكنيم
. معيارهايي را تعيين كنيم كه غلبه بر تهديدات بر درياچه باشد

oمعيار ديگر اصل عدالت است 

oخاك هاي استان پشت- ما سد مي سازيم قرباني اول محيط زيست است- له ديگر فرسايش استامس
ا- ما بايد نه فقط به كيفيت آب توجه كنيم بلكه به كميت-سدها جمع ميشوند ز كميت اولي تر

.كيفيت است اگر كميت نباشد چطور كيفيت رعايت مي شود

oيكي از علت هاي نگراني مسئولين سياسي استان كه در سخنراني ها ابراز شد اين-معيار سطح حوضه
و%10است كه استان   حقابه درياچه را تامين ميكند%45سطح حوضه را دارد

oد  ارندمعيار ديگر استقرار صنايع است كه نياز آبي زيادي

oيا- الگوي كشت و غيره پياز هر-سيب زميني و توازن طبيعي و استعداد ما بايد بر اساس مطالعات
 استان الگوي كشت را ببينيم

oو ارقام نارسايي وزارت نيرو را نشان مي دهد  عدم تطابق اعداد

و رويكرد سيس: دكتر هاشميآقاي• رتنگرش وزارت نيرو حوضه اي ا استاني مي مي است هرچند ما داده ها
و كل حوضه را در نظر بگيريمبايد گيريم اما كه. برنامه ها را حوضه اي از سازمان محيط زيست انتظار مي رود

و ژئوپوليتيك را در نظر نگيرند  از- مرزهاي سياسي استاني تغيير ميكند مانند پاوه–مرز سياسي سيروان كه
از شما انتظار مي رود كه مرز. استان داريم30اكنونو استان23قبال كردستان به كرمانشاه داده شده يا اينكه 

كدام شاخص به ضرر-اگر بخواهيم به نتيجه برسيم بايد حوضه اي فكر كنيم نه استاني. هيدرولوژيك را بپذيريد
. يا نفع استان است ذهنيت خوبي براي تصمصم گيري ايجاد نميكند

:از جمله شاخص هاي ديگري بطور اجمالي پيشنهاد شد

oفقرزدگي 

oتوسعه يافتگي 

oآب مجازي 

oتوسعه انساني 
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oآبي/الگوي كشت نسبت ديم 

oسطح سرمايه گذاري خارجي 

oو زيرزميني  پتانسيل تلفيقي آبهاي سطحي

oمعياري زيست محيطي 

و زيست محيطي در جدول هاي: ليست معيارهاي مختلف در سه گروه: دكتر ترابيخانم• اقتصادي، اجتماعي
:زير
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::معيارهاي اقتصادي پيشنهادي استانها معيارهاي اقتصادي پيشنهادي استانها

1313

1212

1111

1010

99

88

77

66

55

44

33

22

11

رديف رديف

حداقل كردن طرحهاي پمپاژ آبحداقل كردن طرحهاي پمپاژ آب

مصرف آب در حوضه آبريزمصرف آب در حوضه آبريز

خسارات ناشي از سيالب خسارات ناشي از سيالب

 پتانسيل منابع آب زيرزميني قابل بهره برداري پتانسيل منابع آب زيرزميني قابل بهره برداري

ظرفيت استان براي كشت يكپارچهظرفيت استان براي كشت يكپارچه2222توجه به توليد حداكثري محصوالت كشاورزيتوجه به توليد حداكثري محصوالت كشاورزي

راندمان مصرف آب كشاورزيراندمان مصرف آب كشاورزي2121آب مجازيآب مجازي

نسبت اراضي ديم به آبينسبت اراضي ديم به آبي2020لحاظ نمون تقاضاي آب بجاي نياز آبلحاظ نمون تقاضاي آب بجاي نياز آب

فاصله از سرشاخه هاي توليد آبفاصله از سرشاخه هاي توليد آب1919ارزش اقتصادي آبارزش اقتصادي آب

منابع آب غيرمتعارفمنابع آب غيرمتعارف1818توزيع عادالنه سرمايه هاتوزيع عادالنه سرمايه ها

پتانسيل گردشگريپتانسيل گردشگري1717 پتانسيل توليد آب پتانسيل توليد آب

پتانسيل توليد برقابيپتانسيل توليد برقابي1616اولويت طرحهاي زودبازدهاولويت طرحهاي زودبازده

سرمايه گذاري خصوصي در استانسرمايه گذاري خصوصي در استان1515پتانسيل هاي توسعه مصرفپتانسيل هاي توسعه مصرف

سرمايه گذاري دولتي در استانسرمايه گذاري دولتي در استان1414توسعه نيافتگي اقتصاديتوسعه نيافتگي اقتصادي

معيارهاي اقتصادي معيارهاي اقتصاديرديف رديفمعيارهاي اقتصادي معيارهاي اقتصادي

اشتغال اشتغال 1616
و جنايت 1515 و جنايت ميزان جرم ميزان جرم
مصوبات هيأت دولت مصوبات هيأت دولت 1414
مساحت استان مساحت استان 1313
برداشت غيرمجاز برداشت غيرمجاز 1212
مهاجر پذيري استان مهاجر پذيري استان 1111
تنازعات داخل استانها تنازعات داخل استانها 1010
طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي99
اولويت حقابه ها اولويت حقابه ها88
مسائل امنيتي مسائل امنيتي77
جمعيت جمعيت66

 بيكاري بيكاري55
 حقوق باالدستي حقوق باالدستي44
شدت مهاجرت شدت مهاجرت33
مرزي بودن مرزي بودن22
توسعه نيافتگي اجتماعي توسعه نيافتگي اجتماعي11

معيارهاي اجتماعي معيارهاي اجتماعيرديف رديف

::معيارهاي اجتماعي پيشنهادي استانها معيارهاي اجتماعي پيشنهادي استانها

كيفيت منابع آب كيفيت منابع آب88

ورود پساب به آبهاي سطحي ورود پساب به آبهاي سطحي77

و ممنوعه بحراني66 و ممنوعه بحراني درصد دشتهاي ممنوعه درصد دشتهاي ممنوعه

تأمين نياز تاالب ها تأمين نياز تاالب ها55

لحاظ نيازهاي زيست محيطي لحاظ نيازهاي زيست محيطي44

توسعه پايدار توسعه پايدار33

وضعيت منابع آب زيرزميني وضعيت منابع آب زيرزميني22

لحاظ كيفيت منابع آب در پتانسيل منابع آب لحاظ كيفيت منابع آب در پتانسيل منابع آب11

معيارهاي زيست محيطي معيارهاي زيست محيطيرديف رديف

::معيارهاي زيست محيطي پيشنهادي استانها معيارهاي زيست محيطي پيشنهادي استانها
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هاخانم توضيح : دكتر ترابي در مورد ليست شاخص

ي  آوردهتا جدول3شما اگر دقت كرده باشيد در پاور پوينتي كه ارايه كردم:توضيح بدهمكمن در مورد شاخص ها فقط
و زيس شده بود جدول شاخص هاي اقتصادي، ت.ت محيطياجتماعي  قسيم بندي كميسيون تخصيص مي باشداين روش

امروز صبح من خاطرم نيست كه كداميك از دوستان كه داشتند. دسته تقسيم بندي شود3و بايد شاخص ها در اين
 توسعه پايدارعمال به يك سري از موارد نپردازيم در واقع به صحبت مي كردند به اين موضوع اشاره كردند كه اگر 

ااختنپرد و زيست محيطي يكي از آن بحث ها بحث توسعه متوازن بود از جنبه هاي اقتصادي،.يمه تحت حاال.اجتماعي
و يا جاهاي،ح شده بود در سطوح استانهااقتصادي مطر،اجتماعي،عنوان بحث هاي توسعه فرهنگي در سطح كشور

تا دسته مختلف انجام مي دهند براي اينكه3به خاطر همين تقسيم بندي شاخص ها را در اين.مختلف مطرح هست
ما.كه از نظر ما مطرح هست بدهندآن شاخص هايي كه در هر دسته قرار مي گيرند وزني به بتوانند نهايتاً  به عنوان مثال

د حوضه آبريز درياچه اروميه همه با هم به اين نتيجه برسيم كه مثالً در سته وزن مباحث اقتصادي بايد بيشتر باشد پس
و يا بخش اجتماعي اش وزنهاي كمتريبخش فرهنگي.ددرصدي مي گير60اقتصادي يك وزن  .بگيرد، زيست محيطي

3يا ممكن است همه متفق القول در انتهاي كار وقتي شاخص ها جمع آوري شد به اين جمع بندي برسيم كه بايستي
و زيست محيطي بايد يكسان عمل بكنيماج دسته شاخص وزنهاي يكسان بگيرند يعني ما از نظر اقتصادي، لذا. تماعي

خواهش من اين است من فكر مي كنم بدون اينكه اصراري داشته باشيم كه حتماً از آن شاخص هايي كه داده شده 
تا گروه تقسيم شوند اگر3ايندرپيشنهاد ميكنيم كه شاخصها ولي، اظهار نظر نهايي را نكرديم ما اصالً.استفاده شود

بندي را داشتهه وقتي كه داريد اظهار نظر درباره شاخص ها مي كنيد اين دستتانن امكان را داشته باشيد كه در ذهناي
و شاخص اجتماعي باشيد كه شاخص اقتصادي از نظر شما كدام شاخص هست، . كدامشاخص زيست محيطي كدام است

ب3در اين شاخصها را ندي موضوع هم براي اين تيمي كه قرار است كار را انجام دسته اگر بگذاريد در انتهاي كار جمع
و سوي مشخص تري برويم و مجموع هم مي توانيم به يك سمت .بدهد بهتر خواهد شد

 ليست پيشنهادي دفتر برنامه ريزي منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران:13جدول
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ن جهت تعيين سهم تخصيص آب در حوضه درياچه شاخصهاي پيشنهادي شركت آب منطقه اي كردستا:14جدول
:اروميه به ترتيب اولويت

 نوع شاخص نام شاخصرديف
وزن
 شاخص

خصوصيات/مالحظات
 شاخص

1
رها سازي آب به درياچه به نسبت سهم
درصد مساوي از پتانسيل آبي هر استان

 ساده بودن قابليت احصاء99 كمي

2
احصاي آب زير زميني در برنامه ريزي

منابع آب حوضه
 ساده بودن قابليت احصاء99 كمي

 حقوق باال دستي3
اقتصادي، اجتماعي كيفي،

كمي
99 

و دارا بودن منطقي بودن
پشتوانه قانوني

 توسعه متوازن4
اقتصادي، اجتماعي كيفي،

 كمي
99 

و دارا بودن منطقي بودن
 پشتوانه قانوني

5
بيكاري با رويكرد احصاي جمعيت آماده

بكار
اقتصادي، اجتماعي كيفي،

كمي
و سادگي 99  قابل احصا بودن

و يا توليد شغل6 فرصتهاي جايگزين اشتغال
اقتصادي، اجتماعي كيفي،

 كمي
و سادگي 99  قابل احصا بودن

و سادگي99كمي، اقتصاديبهبود راندمان آبياري7 قابل احصا بودن

8
و انتفاع درياچه به لحاظ توريسم، حمل

ج و نقل،  ...ذب اعتبارات
 ساده بودن قابليت احصاء99 كمي، كيفي

و توسعه نيافتگي9  مقايسه توسعه يافتگي
زيست محيطي، اقتصادي،
اجتماعي، كيفي، كمي

و سادگي 99  قابل احصا بودن

10 
سهم استان در ايجاد كمبود آب درياچه

اروميه
و سادگي99 كمي  قابل احصا بودن

11 
توسط عمليات حجم آب كنترل شده

آبخيزداري
و سادگي80 كمي  قابل احصا بودن
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:ليست پيشنهادي سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان:15جدول

و معيارهاي تخصيص توسط آقايان زير تكميل5در جلسه همچنين• شايد نظراتكهشدو ارائه فرم شاخص ها
:)4ضميمه( رسمي سازمان هاي متبوع نباشد

oم و آبخيزداريههندس اكرم توفيقي مدير كل ادارآقاي )شاخص9(كردستان كل منابع طبيعي

oآ- آقاي مهندس يعقوب حافظي (غ.دبير كميته ترويج جهاد كشاورزي )شاخص7.

oشاخص9(.ش.آ اداره كل حفاظت محيط زيست–آقاي مهندس احمد حاجي زاده(

oهم-آقاي محمدحسين حسن زاده (ش.آ- ياران زيست سبزسازمان غير دولتي )شاخص9.

oشاخص2(آقاي مهندس محمد سعيد احمدپناه سازمان غير دولتي خانه كشاورز استان كردستان(
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)سخنراني مهندس حسن نژاد: منبع(سيماي بخش كشاورزي در استان كردستان:2چارگوشه

 از ارزش افزوده به بخش كشاورزي تعلق دارد20%•

 هزار هكتار زمين جنگل 320•

كه 1400000•  محسوب ميشود2هزار هكتار مرتع درجه 400و1هكتار مرتع درجه 500000مرتع

با 700مليون1ساليانه در استان• تن 170هزار تن محصوالت كشاورزي توليد مي شود هزار

و  . هزار تن محصوالت دامي 240محصوالت باغي

به85%• و نزديك  هزار هكتار آبي است 120از اراضي زير كشت ديم است

) البته در حوضه سيروان(ين سايت شيالت در خاورميانه در استان قرار دارد بزرگتر•

 بخش كشاورزي.3

 رياست سازمان كشاورزي استان كردستان سخنراني آقاي مهندس حسن نژاد 3.1
و ارقام سيماي.ع كردخود را با خيرمقدم شرو رياست سازمان جهاد كشاورزي كردستان سخنان در سخنان ايشان به آمار

. آمده است2بخش كشاورزي استان اشاره شد كه در چارگوشه 

:ايشان به نكات مهمي اشاره كرد كه از اين قرار است

مي) خصوصا در غرب كشور(در استان به علت توپوگرافي سخت.1 . شود بيشترين اعتبارت صرف آبخيزداري
و مينه روديس، زرينه رود، كرخه، سيروان: ترين حوضه هاي مهم ايران قرار گرفتهت باالدسكردستان در

. آبخيزدار حوضه هاي مهم كشور است لذا كردستان.سفيدرود

و مراتع درجه يك بسيار موقعيت خوبي را ايجاد كرده است.2 .وضعيت پوششي استان كردستان با جنگل ها

.ن پتانسيل خوبي براي بخش كشاورزي ايجاد كرده استميليمتري استا 500متوسط بارش.3

به.4 .از اراضي زير كشت آبي است در حاليكه در كنار رودخانه هاي دايمي متعددي قرار گرفتيم%15نزديك

 در استان در مسير مصرف بهينه با استفاده از روش هاي آبياري تحت فشار حركت شده.5
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و ايستگاه هاي پمپاژ در استان توسعه باغات در غرب بسيار مهم.6 و پروژه هاي در دست اجراست و ضروري است
.استهمين زمينه در نيزو مصوبات دولتي

و باغات در استان مي باشدايدر ادامه ايشان اشاره كرد كه مسئله تخصيص يك سد بزرگ بر . توسعه كشاورزي

و كنيم كه بتوانيم اين تاالب ارزشمند را حفظ ملي فكر ايشان اضافه كرد كه ما در درياچه اروميه بايد حوضه اي
و آسيب را به حد اقل برسانيم ها- اما بايد حقوق باالدستي ها را رعايت كنيم.كنيم و پايين دستي باالدستي ها

و آنچه ايجاد شده است در نظر بگيرم و ما بايد اين وظايف را با حقوق قبلي براي مثال.وظايفي دارند
و تحويل پايين دستي بدهند باالدستي ها نبايد حفظ تاسيسات ايجاد شده منوط به اقدامات-آب را گل كنند

.باال دستي خواهد بود

و بزرگ شيالت در استان صحبت كردهاي سپس ايشان در مورد سايت كه شايد در خاورميانه اول باشد
.استعدادهاي استان علي الخصوص در حوضه درياچه اروميه صحبت كرد

بهه28از را هزار 13.5زار كيلومتر مربع قريب كيلومتر مربع در حوضه سفيد رود قرار دارد كه دشتهاي استان
و داراي بهترين خاك ها مي باشد اما بيش از  هزار هكتار به علت عدم تخصيص از سد تلوار50تشكيل مي دهد

و  و قزل. كنندتا پايان عمر سد نتوان از آب استفاده شايد محروم از آب مي باشند با وجود آب هاي فراوان در تلوار
و اين متاسفانه در سيروان تكرار شده است، اوزون  .كشاورزي را در اين حوضه تعطيل نموده

در،از غلبه كردن احساسات بر منطق ناخرسنديبا ابراز ساخت سد بايد تمام جوانب را در ايشان تقاضا كرد كه
و مس و از بين رفتن خاك ها را در استان در نظر گرفت كهئله فرسايش خاكنظر گرفت نه فقط كشاورزي

ايبشيوه گمنام اقدامات آب . نكه بهره اي براي استان داشته باشدخيزداري را انجام مي دهيم بدون

آب. گفت كه آنان هم حق دارندمهندس حسن نژاد در مورد مردم حوضه نشين آقاي متاسفانه بعضي در كنار مخزن
و نمي توانند استفاده كنند لذا بايد موضوع هاي تخصيص بازنگري شود مثال در سيروان اين مسئله كمي هستند

 ). كاتب گزارش-در ارتباط با استفاده استان از آب سد ژاوه(جبران شد

در) هكتار 18700(سمينه رود ايشان ادامه داد كه بر خالف آمار خانم دكتر ترابي/در خصوص زيرحوضه زرينه رود
هزار هكتار3اما در سد شهيد كاظمي براي.هزار هكتار زمين مستعد آبي وجود دارد 125اين قسمت بيش از

بنابراين در تخصيصها. است زمين نتوانستيم تخصيص بگيريم حتي براي كساني كه زمين آنها چسپيده به مخزن سد
و در دست اجراستپمپاژ مصوايستگاه15دولت برنامهدر. از حيث عدالت بايد بازنگري شود بدونب شده است

. تخصيص

و40(هزار هكتار60ايشان به اين مسئله اشاره كرد كه در مجموع،در پايان با توجه به عدالت 20هزار كشاورزي
م 860نيازمند تخصيص آب مي باشند كه مستلزم) هزار باغي مي باشد تا مشكالت استان از قبيل اشتغال.م.مليون

ت .وسعه بهبود يابدو
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 تجربه هاي بين المللي): كشاورزي(ارزشگذاري آب آبياري:دكتر هاشميآقاي 3.2

:بودقرار دكتر هاشمي بدينآقاي مختصرارايه

 هدف اصلي مي باشد4داراي قيمت گذاري

 بازپرداخت هزينه.1
و كنترل مصرف.2  مديريت تقاضا
 حمايت از محيط زيست.3
و اجتماعي.4  نفع همگاني

. وجود دارد قيمت گذاري اساسي برايوشر2

 ابزار اقتصادي.1
 روشهاي سازماني.2

در پرسشنامه(در اين جلسه پرسشنامه اي تهيه شده كه توضيحات الزم را در مورد اين روش ها عنوان نموده است
 ). قسمت ضمائم گزارش قرار دارد

ابايد به يك نكته توجه كرد كه و نتيجتاً براي رسيدن به اهداف مديريتي بايدستقيمت گذاري يك روش بسيار مهم
كه. تلفيقي مورد استفاده شودبصورت ابزارها با هم ابزارهاي اقتصادي نيازمند پيش زمينه هاي سازماني مي بدين معني

.دنباش

و اياالت متحده امريكا در اين زمينه پيشتاز هستند پي. كشورهاي استراليا، هند، چين ز از اين شتاسازمان هاي جهاني
: قرارند

 بانك جهاني�
كه شاخه اي از آن در كرج وزارت جهاد) IWMI( موسسه بين المللي مديريت آب مستقر در سريالنكا�

 كشاورزي مستقر است 

هم)دكتر هاشمي( مقاله اي توسط مشاور ملي طرح و به زبان فارسي در آينده در اختيار به زبان انگليسي آماده شده
. ذاشته مي شودگاننفعذي

شد) 2001(گذاري آب آبياري در ايران توسط پري تجربه قيمت اين گزارش. در موسسه بين المللي مديريت آب انجام
در. مي باشدزاينده رود حوضهدر زمينه ارزشگذاري آب  قيمت تخصيص: 2001/1382سال بر اساس مطالعات مذكور

شدد4متر مكعب 1000 براي حجمي بصورت انبوه و خدمات تقريبااين قيمت. الر محسوب  بازپرداخت هزينه اجرا
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و نگهداري( كه. در بر داشت)بهره برداري و كنترل تقاضااما كريس پري اذعان مي كند بايدآب قيمت، براي مديريت
و اين از لحاظ سياسي امكا تاثيركه بتواند بر رفتار كشاورزان دالر باشد50$تا20$بين  ن پذير نيست يا بسيار بگذارد

.دشوار است

هادكتر هاشمي در مورد سپس :ي به شرح زير توضيح دادات جهانيعبرت آموز از تجربيدرس

بس• و معلومات  استيار ضروريداده

oق  آب مهم استيمت ذاتيدانش

oمدخالنيذ-يت سازيظرف 

ها• ن/ق در مورد استحصاليدقيداده و مصرف ستيبرداشت

 مردمت از طرفيمقبول•

سيحما• اديزياسيت

بايق• دهيد همراه با سرويمت باال  بااليس

 ارانهي/و فقر در نظر گرفته شوديل اجتماعيمسا•

تيو شفافيحسابرس•

يين با ضمانت اجرايقوان•

ق• قيو باشد مختلفياز ابزارهايقيتلفهك مهم است؛يارذگمتيساختار نيمت برايك ستيهمه جا مناسب

ها• مبيخصوصيشركت قيهتر هايتوانند ا باال ببرنديدادهرييتغرا مت

هزياريبسدر• نينه بهره بردارياز نقاط جهان بازپرداخت  امدهيهم به دست

بس• سياريدر م بصورت گستردهيد بخش كشاورزيبسواز نقاط جهان  شودياعمال

هزاما در حوضه درياچه اروميه بايد محيلكه حمابرا در نظر گرفتنهينه فقط بازپرداخت زيت از مديط و تيريست
:به اهداف زير برسيم از اساسي ترين اهداف هر نوع قيمتگذاري باشد كه در نتيجه بتوانيم تقاضا

ن روشيبهتر•

تر• ن روشيمناسب



و كشاورزي حوضه آبخيز درياچه اروميه سومينگزارش  جلسه كارگروه آب

٥٦ 

ن روش در حال حاضريتريضرور•

ييبا ضمانت اجرايروش•

 روش كه معقول باشد•

آب) نمودار(بخش كوچكي از سياست آب مي باشد در پايان ايشان اضافه نمود كه قيمتگذاري آب و قيمت كامل
ع و نگهداري يا سرمايه گذاري بايد قيمت محيط زيستي را هم در نظر بگيرد نه فقط قيمت )6مودارن(رضه

سياستآب-رابطه قيمتگذاري

سياست آب

هزينه آب

قيمتگذاري

فقرزدگي، توسعه،: آب داري ابعاد مختلف است- 
زندگيو حيات بخشي، محيط زيست، صنعت

در/ يك سياست واحد-  برنامه نمي تواند اين همه ابعاد را
نظر بگيرد

 

آب:6نمودار  رابطه قيمتگذاري با سياست

)GWP, 2000:����( قيمت كامل آب



و كشاورزي حوضه آبخيز درياچه اروميه سومينگزارش  جلسه كارگروه آب

٥٧ 

و) بار اقتصادي- فرصت- هزينه هاي عرضه(قيمت كامل اقتصادي: قيمت كامل آب عبارتست از مجموع:7نمودار
 هزينه بار زيست محيطي

:مديريت آب در سطح مزرعه قاي مهندس لطفي،آ 3.3

در برنامه هاي مديريت آب درياچه اروميه، كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي در حوضه هاي باالدست بعنوان يكي از
با توجه به اينكه بخش. هاي تامين آب بيشتر براي جبران كمبود منابع آب درياچه مورد توجه قرار گرفته استهرا

و بازده مصرف آب نيز در اين بخش پايين است، اين راه حل در عين  كشاورزي عمده ترين مصرف كننده منابع آب بوده
ك و ميسر است اما در صورتي موثر خواهد بود ه آب حاصل از صرفه جوئي به مصارف ديگري تخصيص حال كه عملي

و به درياچه منتقل شود .نيافته

.طي دهه گذشته در چند مورد بر روي زمينه هاي امكان صرفه جويي آب در مزرعه تحقيقات عملي صورت گرفته است

و طي سالهاي IIPدر طرح توسعه آبياري-1 ، در بهبهان 1379-80كه با مشاركت بانك جهاني در ايران اجراي شد
شد (Pilot)و مغان مزارع نمونه و در تكرارهاي كافي آبياري در. در مقياس قطعات معمول در منطقه مزارع نمونه

و در كشت زمستانه زير كشت گندم قرار گرفت و كنجد در مغان كشت. بهبهان در كشت تابستانه زير كشت ذرت
و كشت زمستانه گندم بود سهش. تابستانه چغندر قند يوه كلي تحقيق به اين صورت بود كه با انتخاب حداقل

و نصب ابزارهاي اندازه گيري رطوبت و بعد از شناسايي كيفيت خاك بر حسب،مزرعه خاك كشاورز داوطلب،
و نياز آبي گياه آبياري مي مزارع شاهد نيز در مجاورت مزرعه نمونه با تكرارهاي كافي.شد كمبود رطوبت خاك

مي. انتخاب ميشد و بر نحوه آبياري كشاورز در مزرعه نظارت در همه موارد جريانهاي.شد مزارع تسطيح شده
و ميزان مصرف آب در مزرعه محاسبه مي و خروجي به مزرعه به دقت اندازه گيري .گرديد ورودي

.نيز تحقيق مشابهي در مزارع چغندر قند در نقده صورت گرفت 1383در سال-2

مزنتايج همه تحقيقات اين.رعه وجود داردفوق آشكارا نشان داد كه امكانات شگرفي براي كاهش مصرف آب در
حمطالعات  %50د بيش از نشان داد كه بدون اينكه در ميزان توليد كاهشي رخ بدهد، امكان كاهش مصرف آب تا

كه. آنچه كه هم اكنون در مزارع مصرف ميشود وجود دارد ميتوان با ارتقاي چنين استعدادي به اين معني است
با توجه به اينكه ساالنه در حدود. هاي مديريت آب در مزرعه حجم قابل مالحظه مصرف آب را كاهش دادشيوه

ميليون متر مكعب آب براي كشاورزي در حوضه آبريز مصرف ميشود، ميزان صرفه جويي ميتواند در حدود 4000
مي. ميليون متر مكعب باشد 2000 دهد كه براي توسعه كشاورزي ميتوان بجاي احداث سد هاي اين پتانسيل نشان

قابل ذكر است كه پايين بودن بازده آب در مزارع. جديد، از ابزار ارتقاي روشهاي مديريت آب در مزرعه استفاده كرد
:در شرايط كنوني ناشي از عوامل زير است

و بخشودگي به نهاده( كم بها بودن آب آبياري- آب هاي كشاورزييارانه ) از جمله بهاي
آب(مناسب بودن شيوه هاي تحويل آب به مزرعهنا- )حجمي نبودن تحويل
و پراكنده بودن مزارع-  ناهموار
 پايين بودن سطح عمومي دانش كشاورزان از نياز واقعي آبي گياهان زراعي-
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ني- و و ترويج در زمينه مصرف آب  ازهاي آبي گياهانكم توجهي نهادهاي مديريتي به اجراي برنامه هاي تحقيق
 حمايت سياسي قوي از ارائه يارانه به آب كشاورزي-
آب- و در نتيجه تخصيص تعيين نيازهاي آبي با روشهايي كه عموما نيازها را بيشتر از اندازه بدست ميدهند

 بيشتر از نياز براي آبياري گياهان
ان محصول بمراتب بيشتر از سطوح نيازهاي آبي با روشهاي متداول براي شرايطي بدست ميĤيد كه در آن ميز-

.بنابراين نيازهاي بيشتر از واقعيت بدست ميĤيند. متداول در ايران است
و مصرف آب كشاورزي- و مصرف(جدا بودن نهادهاي مسئول در مديريت تامين تامين آب بوسيله وزارت نيرو

)آب در وزارت جهاد كشاورزي

هاشپرس3.4 آبنامه ي قيمت گذاري

و مهرماه15پرسشنامه ها تا كليهر شد كه مقر• .ارسال شوندتكميل

و البته نظرات كارشناسي شخصي ضي از نمايندگانبع• نظر رسمي سازمان متبوع را منتقل مي نمايند
. شرط نيسترسمي بودن اين نظراتو هم داراي وزن باال است

بر• اما اين. رسي بيشترقرار شد كه كارگاهي در مورد ارزشگذاري آب آبياري صورت گيرد براي
. پرسشنامه مي تواند خوراك آن همايش را فراهم كند

ازكه حاضرين در جلسهمجموع• :پرسشنامه را تكميل كردند عبارتند

و پيشنهادات( دفتر برنامه ريزي منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران� )همراه با نظرات

آآقاي� .غ. مهندس يعقوب حافظي سازمان جهاد كشاورزي

 سازمان جهاد كشاورزي كردستان-مهندس تورج سعيدي آقاي�

 اداره كل منابع طبيعي استان كردستان–توفيقي مهندس اكرم آقاي�

فرآقاي�  سازمان حفاظت محيط زيست كردستان- مهندس علي اكبر عامري

آ- محمد حسين حسن زادهمهندس آقاي� .ش.سازمان غيردولتي

آساز- احمد حاجي زاده مهندسآقاي� .ش. مان حفاظت محيط زيست

آ-مهندس محمد صمدزادهآقاي� .ش.شيالت

 خانه كشاورز كردستان- مهندس محمد سعيد احمدپناهآقاي�
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و پاسخ 3.5  پرسش

مصرف آب سازي بهينه در زمينه اهميت: در مورد مديريت در سطح مزرعه) كردستان(مهندس حسن نژاد آقاي
و حل مشكل درياچه تاكيد كر ايشان به يك نكته مهم اشاره كرد كه در آبيارهاي نشتي حتي اگر شبكه هاي.دكشاورزي

مي4. را بسازيم معلوم نيست كه ما مصرف آب كشاورزي را بهينه كرده ايم4و3و2 مورد نيازمند رسيدن به اين هدف
:باشد

و بايد صورت گيرد اما ساختن كانال هاي بتني عظيم منس-1 و كارايي ندارساختن شبكه ها مهم است و وخ است د
آ و محيط زيست كه. سيب مي رساندبيشتر به مزرعه در استان كردستان در پاياب سدها لوله هاي انتقال ايجاد شده

مي% 100 .رساند آب به مزرعه

 تسطيح اراضي بسيار الزم است لذا بايد سرمايه گذاري شود-2

 نيازمند سياست گذاري صحيح در اين زمينه-3

و-4 مهندس لطفي بايد گفت كه ترويج هست اما كافي آقاي در جواب- آموزش اين كارها بي اثر مي ماند بدون ترويج
.نيست

بر):ش.آ(مهندس موسوي آقاي و اثرات آن و راندمان آبياري و در مورد آب برگشتي ضمن تشكر از مهندس لطفي
ننكته درياچه به اين  و پيشنهاد صرفه جويي مصرف به كشاورزان مود كه به ازاي اشاره كرد كه ترويج بار مالي دارد

و ترويج در سالهاي ماضي كار خوبي را انجام داد/مشوق اما آموزش پذيري كشاورزان پايين بوده چون،يارانه داده شود
و غيره  و نتوانستند از كالس هاي آبياري و بايد-استفاده كننداكثرا بي سواد هستند اين يك مشكل همگاني است

.پذيري را باال ببريم آموزش

كه: دكتر هاشميآقاي زهكش زيرحوضه رودخانه مهاباد2آب در در سفر به كاني برازان مشاهده كرد كه اشاره كرد
و اگر راندمان باال.بيشتر از خود رودخانه بود كه به سوي درياچه مي رفت لذا آب برگشتي براي حيات درياچه مهم است

شدبود شايد درياچه بيشتر خش .ك مي

و الگوي مصرف ): معاون جهاد كشاورزي كردستان(آقاي مهندس ذوالفقاري به اين اشاره كرد كه افزايش راندمان آبياري
همچنين به اين اشاره كرد كه در بحث شاخص ها تاثيرگذاري سهم هر استان. تاثيري بر وضعيت درياچه نخواهند داشت
.رفي كردبر درياچه را مي توان به عنوان شاخص مع

كه-قيمتگذاري مهمتر يا اولي تر از آموزش است): كردستان(مهندس مرادي آقاي  اگاهي زياد است اما مشكل اين است
بهآچطور ها.رفتار تبديل شودگاهي ها كهيپيشنهاد ميشود كه در زيرحوضه هاي مختلف پايلوت ي انجام شود

و درست است كه از بهد4چگونه رفتار را عوض كنيم به50يا20الر حل وسطي راه دالر مشكل است اما مي توانيم كه
.برسيم
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آب(مهندس توكلي آقاي :ايشان به دو مورد مهم اشاره كردند): تهران-شركت مديريت منابع

و مصرف بهينه بتوان با آن ارزشگذاري قيمت آب راهكار قانوني در حال حاضر موجود نيست كه از در مورد-1 راندمان
ككرا  به.ردنترل و و حق النظاره و كشاورزي و آماده شده در مورد شرب، صنعت البته لوايح زيادي تصويب

تنها اميد وزارت نيرو طرح. برگشت داده شدهاما رسيده) كاتب گزارش- مجلس شوراي اسالمي(كميسيون زيربنايي 
ما تفاوت،بدست آمد) توسط مشاور(كشور مختلف تحول اقتصادي است كه وقتي قيمت تمام شده در تمام مناطق 

را، هدفمندكردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادياميدواريم در قالب طرح. را از يارانه يا دولت بگيريم بحث آب
.مطرح كنيم

و درسال،براي الگوي بهينه مصرف-2  1375آيين نامه هاي مختلفي ازجمله براي آب كشاورزي تصويب شده است
و آب3و2جزو برنامه هاي ابالغ شده است توسعه بوده كه قرار بور يك سري فعاليتها انجام شود ازجمله تحويل

و اصالح پروانه هاي تخصيص اما عمال هيچ يك از اين وظايف انجام. كشاورزي بصورت حجمي توسط وزارت نيرو
.نشده به علت عدم وجود زيرساختهاي مناسب

و مصرف آب در شهرستان ها اشاره كرد كه به داليليرادادخالت فرمانيكي از حاضرين در مورد ن در اجراي الگوي كشت
.يين نامه بهينه مصرف بر اساس مسايل سياسي امنيتي مي باشندآمانع از اجراي

:ن به دو مورد اشاره كرداايش-)تهران- شركت مادر تخصصي(يد نژاد مهندس جمشآقاي

حو-1 ز-ضهاخيرا در يكي از شبكه هاي آبياري در بايد چاه مينهااستاندار متبوع تقاضا كرد كه به علت باتالقي شدن
و تخصيص آب زيرزميني داده شود .زده شود

ن آب به پايينداما استان باالدست از فرستا-ر يكي از زيرحوضه ها انجام شدهدو سرمايه گذاري مطالعاتي جامع-2
در دست معذور بوده چون در باالدست جلو آب كانال زهكشي و .نجا پرورش ماهي صورت مي گيردآرا گرفته

قيمتگذاري آب قابل قبول است البته بايد تمام پارامترها در نظر گرفته ): كردستان- خانه كشاورز(مهندس احمدپناه آقاي
و در كميسيون هاي خاصي بررسي شود و بايد ارزش آب به قيمت- شود اكنون هيچ نظارتي بر قيمت محصول نيست

.و مسايل معيشتي كشاورزان در نظر گرفته شود. ربط داده شودمحصول 

پيشنهاد كرد كه موضوع آب مجازي دربين استان ها در نظر گرفته شود با نظارت ): كردستان(مهندس گلمحمدي آقاي
خال:. مديران استانيمرجعي باالتر از  ف مصرف آب هر محصول به ماده خشك شده ارتباط دارد مثال سيب زميني بر

ليتر آب الزم 1200كيلو گندم1ليتر آب نيازمنديم براي 140براي يك ليوان چاي- توقع ماده خشك ان كمتر است
.مي توان به سوي واردات برويم اگر به صرفه است. است

:بايد با هم در نظرگرفته شود از جملههلدر مورد قيمت گذاري آب چند مسا):كردستان(مهندس حسن نژاد آقاي

بوزا-1 نحقيمتگذاري صحيارت جهاد موافق است .ر گرفتظو مي توان در چارچوب طرح تحول اقتصادي در
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و آموزش مهم است خدمات فني به كشاورزانارائه-2  هم مانند ترويج

و اين لحاظ گردد-3  مصرف آب براي توليد هر محصول از آب بايد كارشناسي شود

در: دكتر هاشمي ر شد كه تمام موضوعات اينكمتذ.كميته هاي تخصصي ديگر بررسي شوددر جواب آيا اين مسايل بايد
و تاكيد كرد جلسه در جلسات قبلي تصويب شده :و به نكات زير اشاره

رويكرد مشاركتي كه در مديريت يكپارچه عنوان شد اين فرايند را فراهم مي كند كه تصميم سازي از پايين به باال-1
و پيشنهاد را داردصورت گيرد لذا اين كارگروه صالح .يت بررسي

براي نمونه در جلسات پيش- كارگروه دنبال تصميم گيري نيست بلكه مي خواهد استراتژي ها را دنبال كند-2
و اكنون ما مي توانيم بر  آقيمتگذاري آب به عنوان راهكار معرفي شد ن كار كنيمروي

و به عنوان قراردادي در اين- موضوع قيمتگذاري قرار شد با موسسه تحقيقات جهاد كشاورزيدر-3 كرج همكاري شود
.زمينه كار شود

و-4 و پروسه تصميم گيري را پشتيباني و تجربه اين را داريد كه در اين موضوع ها نظر بدهيد همه شما استعداد
. مساعدت نماييد

در مهندس شاه نظري در مورد ارتباط دادن قيمت آب به درآمدآقاي در جواب: مهندس توكليآقاي ها اظهار داشت كه
.تومان در نظر گرفت شده 300طرح هاي جديد قيمت تمام شده براي صنعت در حد 

 در مورد ارتباط كارگروه با شوراي منطقه اي مديريت پانل.4

ذيآقاي ابتدا صحبت كرد كه تنظيمو تبصره آن در توافقنامه3در مورد ماده نفعاندكتر هاشمي در مورد دغدغه هاي
و برنام ه هاي توسعه توسط شوراي منطقه اي چه تاثيري در روند تصميم گيري ها در مورد توسعه استاني خواهد داشت

. نظري دوست تقاضا كرد كه توضيحات را در اين باره بدهنددكتر از آقاي

بآقاي :شيوه زير ارايه دادنده دكتر نظري دوست توضيحات خود را

و مقامات3يكپارچه در سطح حوضه شوراي منطقه اي با عضويت بر اساس توافقنامه، براي مديريت.1 استاندار
 عالي رتبه استاني

و تامينككار.2 و كشاورزي مستندات فنيارشناسي .اين شورا به عهده كارگروه ها مي باشد از جمله كارگروه آب

و آب محدودكننده ظرفيتهاي.3 ميتواند صورت گيرد كاري كه در كارگروه. توسعه است منابع آب محدود است
:همان گام هايي كه خانم دكتر ترابي توضيح داد

a.ارزيابي منابع: اول گام 
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b.ها:دوم گام  تعيين شاخص

c.مدل اجراي: سوم 

d.و آب قابل بهره برداري. تخصيص بر اساس گام هاي قبلي: چهارم شوراي منطقه اي سقف ميزان آورد
.با توجه به نياز درياچه را مشخص ميكند

م1براي مثال اگر سهم يك استان-نامه ريزي با خود استانها مي باشدلذا بر براي اين سهم خود استان برنامه.م.مليارد
و اولويت هاي تخصيص را معين كند و مديريت در اختيار آن استان است كه چگونه تخصيص بدهد بر اين.ريزي كند

ت .وسعه اي شوداساس شوراي منطقه اي حق ندارد كه وارد تنظيم برنامه

و همچنين پروفسور ايلكو وان بيك كه آيا راندمان كشاورزي صرف توسعه مي با توجه به سخنان آقاي مهندس لطفي
و تاخر وقايع توجه داشت به-شود يا نه بايد به تقدم و ميزان آب تحويل داده شده اگر در گام اول سهم بهره برداري

و همچنين درياچه را درياچه را مشخص كرد اين مي تواند به  بخش هاي مصرف كننده نفع برساند از مصرف آب بهينه
و بالعكس اگر سهم درياچه اروميه را تعيين نكنيم آب بهينه شده شايد صرف توسعه شود .با كمبود تهديد نمي كند

و استاندارها هم وارد مس .له آب شونداهدف از شوراي منطقه اي توزيع فشار است كه فشار بر بخش آب كمتر شود

بسياري از نمايندگان استان كردستان به ساختار شوراي منطقه اي اعتراض كردند كه نبايد استان كردستان به عنوان
ت. درجه دو شناخته شود و پيوست ها تفاهم نامهابا و بدون امضا توصيه براي اصالح. به دست استان كردستان رسيد خير
:اي ساختار شوراي منطقه

و رياست دورهاستان كردس-  اي جلسات باشد تان محق به ميزباني

 اي شورا اضافه گردد استاندار كردستان به عنوان رياست دوره-

و منابع- و مديران كل شيالت و معادن و صنايع و ميراث فرهنگي رياست سازمانهاي جهاد كشاورزي
.طبيعي استان كردستان به اعضاي شورا اضافه گردد

و نكته دكتر هاشمي بر اينآقاي كه فقط اينتاكيد كرد كه هر سه استان بصورت مساوي منظور شده اند امكان هست
و اال استاندار كردستان يكي از امضاكنندگان بودهمتن در ترجمه  دكتر نظري آقاي. استاندار كردستان از قلم افتاده باشد

م و و نهايي نيست در واقع در جلسه-ي توان آن را اصالح كرددوست تاكيد نمود كه اين برنامه ويرايش چهارم است
و كشاورزي نمي توانيممي اوليه شوراي توسط استانداران مطرح و در كارگروه آب و ما اين ادامه اين بحث به شود بدهيم

. كنيم را صورتجلسه مي

و مشخص) كردستان(آقاي مهندس سعيدي  چه كسينيست كه به اين اشاره كرد كه ابهامات كلي در تفاهم نامه است
و عنوان نمودشوراي منطق ها.يك ساختار ناقص نمي تواند تصميم كامل را بگيرده اي را تشكيل داده را پيوست
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و بعيد است كه استانداري كردستان اين پيوست را چه كسي به. كرده باشد امضاتهيه كرده بدون اصالح ساختاري ما
.هيچ نتيجه اي نمي رسيم

و، آقايدر جواب دكتر نظري دوست به اين اشاره كرد كه اوال اين اولين جلسه شورا منطقه اي در كشور مي باشد
و شايد نسخهو امتياز خود يك قوت به خودي تشكيل آن  و امكان است كه مشكل ترجمه هم باشد محسوب ميشود

لبته از استان كردستان كسي شركتا(اين پيوست ها طي دو سال با حضور نمايندگان استانها. اصلي جدا از اين باشد
و اين تفاهم نامه توسط آقاي) اال آقاي عامري فر كه ايشان هم در كارگروه تنوع زيستي كار كرده اند،نكرده به قول حضار

و اعتراض بر مفاد تفاهم نامه نداشت و ايشان هيچ ايرادي را در آن روز نديد در. نجار امضا شد ما در حدي نيستم كه
ك و استانداران هستند جايي استاندار. اما اين را صورتجلسه مي كنيم كه در جلسه اول مطرح شودتصميم بگيريم؛ه وزرا

و با مدارك از اين دفاع كند و بطور دايم. كردستان با مجموعه خود كارشناسي كند اين سند كامال باز وقابل تكميل است
و ما اين و هر چه پيشنهاد داريد بازنگري ميشود بر اساس ساز وكار جديد را ويرايش چهارم ناميده ايم نه ويرايش نهايي

. مدون كنيد

و.5  اقدامات بعديجمعبندي

هاعآقاي دكتر نظري دوست در جم و بر بندي جلسه ابراز خوشحالي كرد كه همه در صحبت ضرورت حفظ درياچه
ا.تامين نياز اكولوژيكي درياچه وتاالبها تاكيد داشتند و اين مي جلسه و اقتصاد كشاورزي بود مروز در مورد آمايش منابع

واقع مسايلدر.)برنامه هاي توسعه استاني(كه توسط استانها بايد صورت گيرد باشد تواند كه گامي براي مرحله دوم 
م مورد مطرح شده در اين جلسه بايد مسايل ديگر مانند معيشت جايگزين، بازنگري برنامه هاي سدسازي در مرحله دو

و به اين اكتفااي شوراي منطقه. بررسي قرار گيرد ي كند كه سقف سهم هاي استانيمدر كار استان ها دخالت نمي كند
و تاالبها را تعيين كند .و حقابه درياچه

اجبخواهيم اگر و و امروز هيچ صحبتي در اين مورد گفته نشد ماع بر درياچه را حفظ كنيم بايد دنبال توسعه بيشتر نرويم
و  استاندار بايد- كشاورز بايد بهاي آب را بدهد- يش را بپردازيمبها مساله بايداين براي اين بود كه درياچه حفظ شود

پ و مرحله اي را به شوراي منطقه اي ميدهد. را تحمل كنديدارافشار توسعه به نماينده قبال.كارگروه گزارش فصلي
آ شد.غ.استانداري ماه استابالغ و كه و گزارش هاي اين جلسات را با آيين نامه داخلي خوراك اولين جلسه را داريم

.ساختار در بدنه هاي استانها شكل بگيردتا اين ميكنيم را آماده گزارش عملكرد

ور شد كه اين تفاهم نامه اولين سند فرابخشآآقاي مهندس مرادي مدير كل سازمان محيط زيست استان كردستان ياد
و ايرادهاي در ساختار آن هست در كشو و با نگاه اكوسيسمتي مي باشد و يكي از افتخارات ملي با توانمندي هاي داخلي ر

و ايرادي كه در ساختار شوراي منطقه اي است با پيگيري بيشتر مي توان اصالح ولي نبايد كه آن را كم بها جلوه دهيم
 نمود

مآقاي مهندس لطفي :عنوان كرداز اين قراررا ات بعديجلسه اقدامباحثات بر اساس
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اي گزارشهاي تحليلي مربوط به منابع آب حوضه هاي آبريز حداكثر تا نيمه مهرماه بوسيله سازمانهاي آب منطقه-1
و همزمان در اختيار دفتر طرح حفاظت تاالبها  يا هماهنگ(استانها در اختيار كارشناسان سازمان مديريت منابع آب

و با همكاري. ار خواهد گرفتقر) كنندگان استاني كارشناسان سازمان مديريت منابع آب اين گزارشها را بررسي
و اين گزارشهاي نهايي شده مبناي تدوين يك توافق نامه  كارشناسان تهيه كننده گزارش، آنها را نهايي خواهند كرد

 بريز درياچه اروميه قرار خواهد گرفتآبين استانهاي ذيربط در حوضه 

تا پرسشنامه-2 و حد اكثر به15شاخصهاي تخصيص بوسيله شركت كنندگان تكميل شده مهرماه جاري در هر استان
و كارشناسان طرح اين پرسشنامه. هماهنگ كننده استاني طرح حفاظت تاالبها قرار خواهد گرفت ها را تحليل كرده

 نتيجه را در جلسه بعدي كارگاه ارائه خواهند داد

ب-3 تاه قيمتپرسشنامه هاي مربوط و حداكثر مهرماه در اختيار15گذاري آب بوسيله شركت كنندگان تنظيم شده
و. هماهنگ كننده استاني طرح حفاظت تاالبها قرار خواهد گرفت كارشناسان طرح اين پرسشنامه ها را بررسي

و نتابج حاصله را در نشست بعدي كارگاه ارائه خواهند داد .تحليل كرده

آب-4 در مزرعه بعنوان راهكار كاهش مصرف آب كشاورزي بعنوان دستور كار جلسات آينده قرار موضوع مديريت
.خواهد دارد

آن-5 و ساختار و كشاورزي نمي توان پيگيري كرد بلكه در را اصالحات در وظايف شوراي منطقه اي در كارگروه آب
ا و پيگيري شوددستور كار اولين جلسه شوراي منطقه اي گذاشته ميشود كه در آنجا توسط  ستانداران بررسي
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 ضمائم

و كشاورزي-1  شوراي مديريت منطقه اي حوضه آبخيز درياچه اروميه برنامه سومين جلسه كارگروه آب

:زمان جلسه
 1388مهرماه4شنبه

:مكان
 سالن اجتماعات هتل شادي سنندج

:نشاني محل برگزاري
 وي دانشگاه علوم پزشكيخيابان پاسداران، روبر- سنندج

اطالعات فني

: اهداف جلسه
آب.1 و كارگاه مديريت يكپارچه منابع  پيگيري مصوبات جلسات قبل

و تكميل اطالعات پايه بر اساس روش مستندسازي وزارت نيرو.2  ارايه

و معيارها براي برنامه ريزي استراتژي بهره برداري منابع آب در سطح حوضه.3 متناسب با نياز تدوين شاخص ها
 آبي درياچه اروميه 

اي.4  نحوه برنامه ريزي ارتباط كارگروه با شوراي منطقه

و امكان سنجي قيمت گذاري آب كشاورزي در راستاي كشاورزي پايدار.5 )پرسشنامه(بررسي كارشناسي

: موضوع جلسه
و ضرورتهاي توسعه ميباشد و امكان دسترسي به آب از پيشنيازها كهبد. وجود يهي است توسعه زماني پايدار خواهد بود

و ميزان جايگزيني توسط نزوالت جوي وجود داشته باشد لذا درك دقيق پارامتر هاي تعرف. تعادل منطقي بين مصرف
ي مناسب براي نيازمندي آب اكوسيستم, كننده مصرف  اين جلسه در ادامه جلسات قبل تالش خواهد كرد تا شاخص ها
.دقت تعريف كنددرياچه را به 

: دستور كار جلسه
 تكميل اطالعات پايه بر اساس شيوه نامه مستند سازي براي برنامه ريزي بهره برداري منابع آب حوضه•
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و كردستان نمايندگان شركتهاي آب منطقه• گزارشي فني فقط در حوزه اي سه استان آذربايجان غربي، شرقي
و به مدت حدودأ با عنايت بهكارشناسي دستگاه متبوع خود . دقيقه ارائه خواهند نمود10چهارچوب زير تهيه

. عالوه بر آن نسخه ايي مكتوب از متن گزارش نيز در جلسه به دبيرخانه پروژه تاالبهاي ايران ارائه خواهد شد
.ضروري است كه اين گزارش بر مبناي چهارچوب زير تهيه گردد

: چهارچوب گزارش
ود بخش آب بر اساس روش مستند سازي كميسيون تخصيص آب مربوط به وزارت ارائه اطالعات وضعيت موج

 نيرو جهت تكميل جدول زير

 اطالعات اجتماعي، اقتصادي

ي
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غربي آذربايجان
آذربايجان

 شرقي
 كردستان

 جمع كل

 هكتار
ميليون
 نفر

ميليون
 ريال

 هكتار
ميليارد
متر
 مكعب

ميليارد
متر
 مكعب

ميليارد
متر مكعب

از* استان كه در داخل حوضه آبريز الزم به توضيح است كه اين اطالعات بايد بطور اختصاصي در ارتباط با بخشي
و از ارائه اطالعات كل استان خودداري گردد .درياچه اروميه واقع گرديده تهيه گردد

و معيارها براي برنامه ريزي استراتژي بهره برداري منابع آب در سطح حوضه متناسب با نياز• تدوين شاخص ها
 آبي درياچه اروميه

اي نحوه برنامه ريزي ارتباط كارگروه•  با شوراي منطقه

و امكان سنجي قيمت گذاري آب كشاورزي در راستاي كشاورزي پايدار• )پرسشنامه(بررسي كارشناسي
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 برنامه جلسه
 زمان توضيحات زمان عنوان رديف

 ثبت نام1
0815-
0745 

روابط عمومي آب منطقه اي
 كردستان

دقيقه30

2
و قرائت كالم اهللا/افتتاحيه سرود ملي
 مجيد

0820-
0815 

دقيقه5

 خير مقدم3
0825-
0820 

مشاور ملي طرح/مهندس لطفي
 حفاظت از تاالبهاي ايران

دقيقه5

3
مدير عامل شركت آب منطقه اي

 كردستان
0835-0825 

دقيقه10 جناب آقاي مهندس مشيرپناهي

4
معاون برنامه ريزي استاندار: سخنراني

وه امور استان كردستان، رياست كارگر
 توليدي/ اقتصادي

 جناب آقاي مهندس أزهاري 0845-0835
دقيقه 10

معاون عمراني استاندار استان:سخنراني
 كردستان، رياست كارگروه امور زيربنايي

 جناب آقاي مهندس مرادياني 0855-0845
دقيقه10

5
و دستور كار خالصه گزارش جلسه دوم

 جلسه 
0915-0855 

دقيقه20ر جلسهدبي-هاشمي.دكتر

6
ارائه گزارش توسط شركتهاي آب منطقه

اي در مورد تكميل جدول اطالعات 
 منابع آب

0945-0915 
دقيقه30 نمايندگان شركتهاي آب منطقه اي

 0945-1055 بحث بر روي جدول چارچوب گزارش7
ساعت1
15و

 دقيقه
دقيقه105520-1115پذيرايي8

9
و سخنراني در مورد روش وزارت نيرو

و معيارهاي تخصيص  بيان شاخص ها
1140-1115 

خانم دكتر ترابي رياست محترم
 كميسيون تخصيص وزارت نيرو

دقيقه 25

و گفتگو بر روي روش وزارت نيرو 10  1150-1300 بحث
خانم دكتر ترابي؛ آقايان: پنل

مهندس توكلي، مهندس تهراني، 
 مهندس مشيرپناهي ودكتر هاشمي

 دقيقه 80

و نماز11 دقيقه130090-1430نهار
و معيارهاي12 دقيقه143045-1515جمع بندي شاخص ها

13 
رياست سازمان جهاد: سخنراني

 كشاورزي استان كردستان
1525-1515 

 دقيقه10 جناب آقاي مهندس حسن نژاد

دقيقه5هاشمي.م.س1525-1530:مقدمه بر قيمت گذاري آب كشاورزي14
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تجربه جهاني

15 
قيمت گذاري آب:كشاورزي پايدار

و توضيحات در مورد كشاورزي
 پرسشنامه قيمت گذاري آب كشاورزي

1550-1530 
و گفتگو دقيقه20بحث

16 
بحث در مورد ارتباط كارگروه با شوراي

و موضوع هاي مرتبط منطقه اي مديريت
 همراه با پذيرايي 

:پنل 1630-1550
دقيقه40

و17 دقيقه75مهندس لطفي/هاشمي.م.س1630-1745جمع بنديبحث

و كشاورزي شوراي-2 آبخيز حوضهمديريت منطقه مشخصات حاضرين در سومين جلسه كار گروه آب
88شركت آب منطقه اي كردستان مهر ماه-درياچه اروميه

و نام خانوادگيرديف  سمت سازمان نام

 جواد حسن نژاد1
م آبدفتر برنامه ريزي  نابع

شركت مديريت منابع آب ايران
 رئيس گروه محيط زيست

مشاور بهره برداريغرييشركت آب منطقه اي آذربايجانمعصوم رضايي2
رئيس گروه محيط زيستشركت آب منطقه اي آذربايجان غرييعلي رجبي3
كارشناس محيط طبيعيحفاظت محيط زيست آذربايجان شرقياحمد حاجي زاده4

5
محمد حسين حسن

 زاده

NGOسازمان غير دولتي همياران زيست سبز

)تبريز(
 مدير عامل

كارشناسسازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقيمير محسن موسوي6
معاونتشيالت استان آذربايجان شرقيمحمد صمد زاده7

8
محمد ابراهيم حسن

نژاد
 رئيس سازمان جهاد كشاورزي كردستان

و توسعهآب منطقه اي كردستانقبال شا نظريا9 معاون طرح
مشاور ارشد مليطرح تاالب هااحمد لطفي10
مشاور ملي متابع آبطرح تاالب هاسيد مختار هاشمي11
مدير ملي طرحطرح حفاظت از تاالب هاعلي نظري دوست12
معاون برنامه ريزياستانداري كردستانارسالن ازهاري13
معاون امور عمرانياستانداري كردستانموسي مرادياني14
مدير دفتر مطالبات پايه منابع آبآب منطقه اي آذر بايجان شرقيسيد رسول حسينلر15
و بيالنآب منطقه اي آذر بايجان شرقياحمد خاكي ترابي16 رئيس گروه تلفيق
و حوادث غير مترقبهقياستانداري آذر بايجان شرخليل ساعي بهادر17 مدير كل با سازي
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و معادن استانسيروس شاغيبي18 رئيس سازمانسازمان صنايع
مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصاديكردستاناستاندارينيازي يعقوبي19
و خاكاستانداري كردستانكمال حسيني20 كارشناس مسئول كشاورزي آب

 اكرم توفيقي 21
م و آبخيز داري استان اداره كل نابع طبيعي

كردستان
 مدير كل

مدير كلمحيط زيست كردستانخير اهللا مرادي22

 محمد تقي توكلي 23
دفتر برنامه ريزي منابع آب
شركت مديريت منابع آب

 مدير كل

كارشناسشركت مديريت منابع آبانور جمشيد نژاد24
كارشناستانشركت آب منطقه اي كردسسهيال مفاخري25
و تخصيص آبوزارت نيروصديقه ترابي26 رئيس گروه سياست گذاري
مدير عاملآب منطقه اي استان كردستانعبداهللا مشير پناهي27
سرپرست اداره روابط عموميشركت آب منطقه اي كردستاناميد راد ويسي28
دستيار فني طرحطرح حفاظت از تاالب هاصابر معصومي29
ها علي نجفي 30  هماهنگ كننده استاني آذر بايجان شرقي طرح حفاظت از تاالب

هماهنگ كننده استاني آذر بايجان غربيطرح حفاظت از تاالب هاعليرضا سيد قريشي31
مدير عاملنقدهNGOسيروس انتخابي32
رئيس اداره نقدهحفاظت محيط زيست آذربايجان غربيفريصفرا مرز33
مدير دفتر مطالباتآب منطقه اي كردستانجميل مراديان34
و پشتيبانيآب منطقه اي كردستانجمشيد غالميان35 معاونت مالي
سرپرست گروه فنيآب منطقه اي كردستانتوفيق گل محمدي36
و خاك جهاد كشاورزي آذربايجان غربي يعقوب حافظي 37  معاون مدير آب

و معماري استانداري آذربايجان غربي پناه منوچهر ايران 38  رئيس گروه شهر سازي

كارشناس بودجهآب منطقه اي كردستانمحمد غرزاده مردوخي39
رئيس گروه بهره برداري از سود تأسيساتآب منطقه اي كردستانپدرام لعلي40
و بهره برداآب منطقه اي كردستانخالد اهللا ويسي41 ريمدير دفتر حفاظت
 معاونت حفاظت بهره برداري آب منطقه اي كردستان كامران خرّم 42

كارشناس منابع آبآب منطقه اي كردستانسيد جالل سجادي43
دبير هيأت اجرايي استانخانه كشاورز استان كردستانمحمد سعيد احمد پناه44
كارشناساستانداري آذربايجان شرقيحبيب جنت45
كارشناس آبمعاونت برنامه ريزي–كردستاناستانداريبيليال جهانتا46
و بودجهكردستاناستانداريخشاننادر بد47 برنامه ريزي



و كشاورزي حوضه آبخيز درياچه اروميه سومينگزارش  جلسه كارگروه آب

٧٠ 

 پتانسيل توليد منابع آب در استانروش ترند براي: دستورالعمل ابالغي كميسيون تخصيص وزارت نيرو-3
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:فرم هاي شاخص هاي تخصيص:4ضميمه

:مهندس توفيقيآقاي-أ

 مهندس حافظيآقاي-ب
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 مهندس جاجي زادهآقاي-ت

 ادهزآقاي حسن-ث

 مهندس احمدپناهآقاي-ج
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Executive Summary    

Aim of the 4th WAWG meeting 

The 4th WAWG meeting was held at the Conference centre of the WARWC in Tabriz on the 16th 

of November 2009. It was attended by all the stakeholders from the provinces as well as the 
management and consultants of the CIWP and representative from national and governance 
level. Dr Hashemi, IWRM Consultant summarized the aim of the meeting as to come up with a 
strategic planning for water resources allocation at the basin and provincial level in which the 
environmental water requirements of Lake Uremia and other wetlands and rivers are maintained . 
The objectives were to finalize the base data of water availability and consumption based on 
MoE s guidelines which form parts of the water allocation procedure.   

Structure of the meeting 

The WAWG was held in three main sessions. In the 1st session, the national manager of the 
CIWP briefly discussed the progress made with regard to LU s problems.  Then Mr Arsalan 
Hashemi, managing director of EAWRC gave a keynote speech about the water resources in East 
Azerbaijan as well as the challenges facing LU and the importance of working together to solve 
the current crisis. Then Prof. van Beek gave an introduction to the water allocation process and 
presented the water allocation model. In the second session, Dr Hashemi gave a detailed account 
of the progress made and explained the aim and objectives of the meeting. Then, Dr Torabi 
summarised the water resources availability and consumption from the region followed by a 
panel discussion. There were some disagreements and hence it was decided to resolve the matter 
outside WAWG and report to CPO at a later date. The third session which continued after the 
lunch, discussed the issue of water allocation criteria and constraints and as a result 6 criteria was 
chosen. Dr Nazaridoust ended the meeting with a summary of follow up actions.  Based on 
above, the structure of the report is as follows: Module 1: WAWG meeting report with 4 sections 
and module 2: an analysis of water allocation process.    

Outcomes 

1. Dr Torabi presented the final water potential and abstraction in the basin in each of the 
provinces and later sent a confirmation letter.  

2. there was a consensus among the participants that there is a crisis with regard to LU and 
there water demand of the lake should be meet which is 3100 MCM as approved by the 
Supreme Water Council 



       
3. the criteria and constraints agreed are: 

a. population 

b. Per capita consumption 

c. Potential irrigated area 

d. Per capita RDP 

e. Investment in water sector/capita 

f. Potential surface water natural flow

 

g. Upstream rights as constraint criterion   

Follow up actions 

1. Dr Torabi to send the final results of water resources assessment (this was done) 

2. provinces should send their suggestions for weights of the criteria 

3. In the next meeting the water allocation process to be completed.        
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 طرح حفاظت از تاالبهای ایران     
 

آة ي کطابيگی  کمیهاٍ یایتوتو هًآاٍ آث یا        ضطمیه خلسٍ کابگرويٌ  :ػىًان جلسٍ

 دگتبچٍ اگيییٍ

، ضوکو آة یىطقاٍ  سبله خلسبت َهل خُبوگود  سىىیج -سىىیج :محل تشكيل جلسٍ

 ا  اسهبن کودسهبن

سابی  االعؾابت ص ػایع ي االعؾابت جیت خُاو یای        یويگ ي وُبتی :دستًس كاس جلسٍ

 يتىسیم.

 6: شماسٌ جلسٍ

  شىثٍ سيخ:تا

12/4/1389 

 8:30 :ساػت

 اییی ثىبثی تىظيم كىىذٌ:

 ي تواتص: دکهو َبضمی

 یطبيگ یلی َبضمی سیی ی هبگ دکهو -ییتو یلی الوح هفبغو ای صبجثُب  اتوان ديسو: دکهو ؾلی وػو حاضشيه

ُىیس ؾلیوآب پوسهبگ،ییتو ی-خمًُگ گئیس گئیس رويٌ اووژ   هًیٌ یؿبين اي  ، یُىیس سًلقبوی -یىبثؽ آة ییتوتو

 -رذاگ  ي ص ػیع آة يیاگت ویوي، گئیس رويٌ سیبسوخبوم دکهو صواثی -کل یىبثؽ آة ي خبک يیاگت خُبد کطبيگی 

ا  ، ومبتىیٌ ضوکو آة یىطقٍیحمی یُىیس صًفیق رل -ا  کودسهبن،ومبتىیٌ ضوکو آة یىطقٍپىبٌیُىیس خجبگ خبلق

یُىیس ؾجیالٍ  -مبَىگ کىىیٌ یحًگ ییتوتو خطکسبلی الوح هفبغو ای صبجثُب، َیُىیس غبثو یؿػًیی -کودسهبن 

-، یؿبين الوح ي صًسؿٍ آة یىطقٍوػو یُىیس اقجب  ضبٌ -ا  اسهبن کودسهبن، ییتو ؾبیل ضوکو آة یىطقٍیطیوپىبَی

یٌ سبییبن خُبد ومبتى ،یُىیس صًگج سؿیی  -ا  کودسهبنثوداگ  آة یىطقٍ، یؿبيوو ثُوٌخوتکبیوان  -ا  کودسهبن

یُىیس یؿػًت ،  ومبتىیٌ سبییبن خُبد کطبيگی  اسهبن کودسهبن یُىیس کوتم ذيالفقبگ  -کطبيگی  اسهبن کودسهبن

،کبگضىبس سبییبن ًَاضىبسی یُىیس اسمبؾیل سیمبئی -غوثیا  آذگثبتدبنثوداگ  ضوکو آة یىطقٍ، یطبيگ ثُوٌگآبتی

،  اهمیپىبٌ یحمی سؿیی یُىیس -ومبتىیٌ خبوٍ کطبيگی اسهبن کودسهبن ،یُىیس هسه یحمی  -اسهبن آذگثبتدبن غوثی

، کبگضىبس یسئً  یحیط الجیؿی اداگٌ کل یحیط یتسو دکهو هدو خجبگ  -ومبتىیٌ خبوٍ کطبيگی اسهبن کودسهبن 

ىیٌ ، ومبتیُىیس خمیل یوادتبن -غوثیا  آذگثبتدبنضوکو آة یىطقٍ ومبتىیٌ، یُىیس ؾلی گخجی -غوثیآذگثبتدبن

یُىیس  -ضوقیا  آذگثبتدبن، ومبتىیٌ ضوکو آة یىطقٍیُىیس سییگسً  هسیىلو -ا  کودسهبنضوکو آة یىطقٍ

، یؿبيوو یبلی ي پطهیجبوی ضوکو آة يتسییُىیس خمطیی غعت -ا  کودسهبن، ومبتىیٌ ضوکو آة یىطقٍخلیل یجبگکی

، یؿبيوو خبوم لیع خُبوهبثی -غوثیا  آذگثبتدبنطقٍ، ومبتىیٌ ضوکو آة یىویبیُىیس ثبثک ویک -ا  کودسهبنیىطقٍ

، یُىیس خیوالٍ یواد  -، گئیس سبییبن خُبد کطبيگی  کودسهبنوژادیُىیس هسه -گت   اسهبویاگ  کودسهبنثووبیٍ

آقب  آکً  -، یؿبين یحیط یتسو اسهبن کودسهبن یُىیس الیت یحمًد  -ییتوکل یحیط یتسو اسهبن کودسهبن

، کبگضىبس یحیط الجیؿی اداگٌ کل یحیط یادٌآقب  اهمی هبخی -یؿبيوو ؾمواوی اسهبویاگ  کودسهبن ، کبگضىبسهییگ 

، دکهو ؾلیوآب سیی قوتطی -، کبگضىبس یؿبيوو ؾمواوی اسهبویاگ  کودسهبن اهمی سىًگ خبوم  -یتسو آذگثبتدبن ضوقی

، دسهیبگ َمبَىگ کىىیٌ یُىیس اییی ثىبثی -غوثیَمبَىگ کىىیٌ اسهبوی الوح هفبغو ای صبجثُب  اتوان دگ آذگثبتدبن

ضوکو آة  ،کبگضىبس ص ػیع آةیُىیس سُیع یفبخو  -غوثی اسهبوی الوح هفبغو ای صبجثُب  اتوان دگ آذگثبتدبن

، َمبَىگ کىىیٌ اسهبوی الوح هفبغو ای صبجثُب  اتوان دگ یُىیس ؾلی ودفی -یىطقٍ ا  اسهبن کودسهبن

، اسهبویاگ  خبوم آگیي ؾػیمی -ضوقی، ومبتىیٌ خُبد کطبيگی  اسهبن آذگثبتدبنآب قبدگ یُىیس ؾلیو -آذگثبتدبوطوقی 

، آقب  کمب  هسیىی -ضوقی ،  ومبتىیٌ خُبد کطبيگی  اسهبن آذگثبتدبنیُىیس کبیوان تًسفی -ضوقیآذگثبتدبن

یُىیس  -غوثیآذگثبتدبنا  ، ومبتىیٌ ضوکو آة یىطقٍیُىیس ؾلی خجبگ  -کبگضىبس یسئً  آة اسهبویاگ  کودسهبن

 ومبتىیٌ سبییبن یحیط یتسو اسهبن کودسهبن -فواکجو ؾبیو ؾلی

 -غوثیپىبٌ، ومبتىیٌ اسهبویاگ  آذگثبتدبنیُىیس اتوان -غوثی، ومبتىیٌ خُبد کطبيگی  آذگثبتدبنیُىیس هبفػی :غايثيه

 ضوقیومبتىیٌ ًَاضىبسی اداگٌ کل ًَاضىبسی آذگثبتدبن



 

 

 طرح حفاظت از تاالبهای ایران     
 

  خالصٍ مزاكشات:

 افتتاحيٍ ي سخىشاوی َا .1

ثاٍ   دگ خلسٍ ضطام کابگرويٌ آة ي کطابيگی     ثٍ هبآوتهآمه خًضبیی رًتی ديسو دگ اثهیا  خلسٍ آقب  دکهو وػو 

ي  وای. ییتوتو هًآٍ آث ی  دگتبچٍ اگيییٍ ي یجبهث یطوح ضیٌ دگ اته خلسبت اضابگٌ ومًد صطکیل خلسبت سهبد اخواتی 

ي صػامیم   دگتبچٍ اگيییٍآث ی  صؿییه وحًٌ صًیتؽ آة دگ سطح هًآٍ ٍ  پىحم ي ادایٍ خلسَیف ای صطکیل اته خلسٍ گا 

  ثوداگ  ي صبییه ویبی آثی دگتبچٍ اگيییٍ ثیبن کودوی.ریو  دگ یًگد وحًٌ ثُوٌ

آويگت اخوا  ؾیالو ي گؾبتو هقاً  ثبجدساهی دگ    پىبَی َم ثٍ وًثٍ خًد خًضبییرًتی کودٌ ي ثٍ یطیویُىیس  آقب  

ثٍ اَیافی کاٍ دگ خلساٍ پاىدم    اضبگٌ ی هػو  آقب  دکهو َبضمی دگ ادایٍ  ػیع سُم اسهبن َب صبکیی کود.  فواتىی ص 

وهابتح خاًثی دگ   دکهو َبضمی اضبگٌ کود کاٍ    اَیاف ي دسهًگ کبگ اته خلسٍ گا ثیبن کودوی.ضی داضهٍ ي اگيییٍ دوجب  یی

صػمیم سابی    گا خُو کبگضىبسی ؾلمی ي فىی ه اسو کٍات يغیفٍ اته کبگرويٌي یلی ثٍ دسو آییٌ لذا  یسطح هبکمیه

اگاتٍ دَی. ي  اضبگٌ کود کٍ  صًسؿٍ پبتیاگي هفع دگتبچٍ ثب دگ وػو روفهه ثوا  گسیین ثٍ َیف اسهواصژ  ص ػیع پبتیاگ

سُم  يآؿیو دگتبچٍ ي گيوی کبَطی سطح صوای آة دگتبچٍ َىًی ادایٍ داگد لذا ثبتی دگ صػمیم ریو  صسوتؽ ضًد ي صؿییه

 اسهبن َب ثؿی ای صػًتت سُم دگتبچٍ ثسیبگ آويگ  اسو.

دَی صًآیح دادٌ وحًٌ ص ػیع سُم َاو اساهبن   ضبخع ثوا  يین 6ديسو دگ ادایٍ خلسٍ دگ خػًظ آقب  دکهو وػو 

اضبگٌ دکهو وػو  ديسو ثب َب صًآیح دادوی. ثوداگ  اییىبثؽ آة هًآٍ آث ی  دگتبچٍ اگيییٍ گا ثواسبس اته ضبخعدگ ثُوٌ

ثٍ ؾ ت یلی دگ اخوا  ثووبیٍ ییتوتو اکًسیسهمی دگ هًآٍ آثوت ، ر اگضی ای سهبد یلی اخواتی هًآاٍ آثوتا  ثاب گتبساو     

یؿبين اي  گئیس خمًُگ اگاتٍ کود کٍ اته سهبد ثب صطکیل دي خلسٍ ثوا  یییىٍ سبی  فواتىی اخواتی یفابد یػاًثٍ َیا ت    

یبگد یهو یکؿت دگ سب  ي صؿییه سقف ص ػیع سُم اسهبن َب ، ضويؼ ثاٍ  یل 3.1ديلو دگ ص ػیع سُم دگتبچٍ ثبلغ ثو 

 کبگ ومًدٌ اسو

 

 ساصی اطالػاتمشيس ي وُايی .2

 

اگائٍ ومًدوای کاٍ اتاه     آقب  یُىیس پوسهبگ دگ ادایٍ خلسٍ االعؾبت وُبتی دگ خػًظ اگاآی قبثل کطو دگ َو اسهبن گا

 :ضبیل یًاگد ذتل ثًدوی االعؾبت 

، اگاآی یسهؿی صجیتل ثاٍ  َکهبگ289000قبثل آثیبگ  اگاآیپهبوسیل َکهبگ، 25000اآی آثی : اگاسهبن کودسهبن .1

 َکهبگ.65000اگاآی آثی 

َکهبگ، اگاآای یساهؿی   600000 پهبوسیل اگاآی قبثل آثیبگ َکهبگ، 290000غوثی:  اگاآی آثی اسهبن آذگثبتدبن .2

 َکهبگ.72000صجیتل ثٍ اگاآی آثی 

َکهبگ، اگاآی یسهؿی 565178  پهبوسیل اگاآی قبثل آثیبگ َکهبگ، 248914ی آثی ضوقی:  اگاآاسهبن آذگثبتدبن .3

 َکهبگ.45000صجیتل ثٍ اگاآی آثی 
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 پس ای اگاتٍ خبوم دکهو صواثی ای یی ان سویبتٍ رذاگ  وُبتی ضی )خیي  یتو( االعؾبت خیي  یی  ص ػیع

 
 

 فشايىذ تخصيص سُم استان َا .3

ا یطبلات یتاو گ  یه ساُم ص ػایع آة ساٍ اساهبن دگ هًآاٍ آثوتا  دگتبچاٍ اگيییاٍ         خبوم دکهو صواثای دگ گاساهب  صؿیا   

 ثیبوکودوی)پبيگ پًتىو خبوم دکهو صواثی(:

 صؿییه هدم آة قبثل صىػیم دگ هًآٍ ثب َیف هفع صوای اکًلًژتک .1

 یهیيلًژ  صؿییه سُم ص ػیع آة ثب صًخٍ ثٍ یؿیبگَب  صیيته ضیٌ .2

 خٍ ثٍ :صؿییه سُم ص ػیع آة َو سٍ اسهبن ثب صً .3

 ٍهدم آة قبثل صىػیم دگ هًآ 

 یهیيلًژ  صؿییه سُم ص ػیع 

  ضواتط َییگيلًژتکی ی هلف 

 اوطجب  سُم صؿییه ضیٌ ثب ضواتط اسهبوُب  ی هلف .4

 

 وياص آتی دسياچٍ .3.1

گا یطاوح   د یهو یکؿتگییلیب 9/3 ؾید  ،  1/1274، دگ ثوآيگد آة یًگد ویبی دگتبچٍ خُو هفع یهًسط گقًت دکهو صواثی 

. ثدث ي رفهًرً  رودصبتیی ییلیبگد یهو یکؿت  1/3 دکهو وػو  ديسو ثب اگاتٍ گيش یحبسجٍ ویبی آثی دگتبچٍ ثو ؾید کود.

گقم ياقؿی ثوا  ویبی آثای  ییلیبگد یهو یکؿت  1/3کٍ ثوخی ای هبآوته اؾهقبد داضهىی کٍ گقم دگ اته یًگد ثٍ الً  کطیی 

گا  9/3ومبتىایربن یحایط یتساو آذگثبتدابن غوثای ي کودساهبن       ي اسو ي الجهٍ یػًثٍ َی ت ديلو   دگتبچٍ اگيییٍ اسو

ییلیبگد یهو یکؿات ثاوآيگد رودتایٌ     9/3الجق یی  اخوا ضیٌ صًسط خبوم دکهو صواثی، اته یقیاگ، کٍ  داوسهىی.غحیح یی

 ثًد.

دکهاو   بتبن.آقبتکودوای خًد گا دگ خػًظ اته دي سىبگتً اؾعت  ي پیطىُبداتوػوات  ي ومبتىیربن اسهبوُب َوتک ای هبآوته

ي  ییلیبگد یهو یکؿت گا قجً  داضهىی. 1/3اکثوتو اؾضب  ییلیبگد یهو یکؿت داضهىی. 9/3صبکیی ثو  ي یُىیس یواد  خجبگ 

-اخوا ضیٌ ي وهبتح  آوُب ثٍ سهبد اغالی اگساب  ي دگ آوداب صػامیم     یی  ثواسبس َودي  گقم سوآخو صػمیم ثو اته ضی کٍ 

 ت رودد.ریو  ي وهبتح وُبتی اؾع

 پتاوسيل آب حًضٍ .3.2

 وهبتح گا ثٍ اته غًگت اؾعت کودوی: دگ ادایٍ خلسٍ خبوم دکهو صواثی ثٍ اگائٍ وهبتح یی  اخوا ضیٌ پوداخهىی.اتطبن

یحبسجٍ پهبوسیل ثب گيش اسهفبدٌ ای االلاس یىابثؽ آة کاٍ صًساط دکهاو        ثبضی.یی یهو یکؿت 6927000آة کل هًآٍ 
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 . د  قبثل قجً  ياقؽ وطی ي یطبلؿبت یطبيگ وبقع اؾعت رودتیصواثی ي یُىیس خجبگ  ضیٌ ثً

 مؼياس ي آب ماصاد اص تشداشت َا 6تخصيص تش اساس    .3.3

 دکهو صواثی یی  ص ػیع گا دگ ضواتط یتو اگاتٍ کود:

ایب دگ خًاَی یبوی.  2927000ییلیبگد یهو یکؿت ویبی آثی دگتبچٍ اگيییٍ ، یی ان آة قبثل صىػیم هًآٍ   9/3ثب اههسبة  

اسو کاٍ اتاه هدام آثای اساو کاٍ ؾماع          2910000هب  هبآو یدمًؼ ثوداضهُب اؾم ای الوهُب ي ثوداضهُب  یسهقیم 

ییلیبگد یهو یکؿت یی ان ویبی آثی دگتبچٍ اگيییاٍ ، دتگاو آثای دگ هًآاٍ ثاوا  صًساؿٍ        9/3ثب اههسبة  ضًدثوداضو یی

، هدام آة ثبقیمبوایٌ   ٍ ؾىًان ویبی آثی دگتبچٍ اگيییٍ  قجً  کىایم  گا ث ییلیبگد یهو یکؿت 1/3و ًاَیم داضو. ارو یی ان 

 ییلیًن یهو یکؿت خًاَی ثًد کٍ اته یقیاگ ثبتی ثیه سٍ اسهبن صقسیم رودد. 800ثوا  صًسؿٍ، 

 

 استان تا تًجٍ تٍ تشداشت َاسُم آب  1وسثت تٍ  مجمًع استان

 )ميليًن متش مكؼة(

 0.694 49.0 4983.0 کودسهبن

 84393 498.0 ..4964 ضوقیبنآذگثبتد

 80393 49836 ..496.6 غوثیآذگثبتدبن

 817 1 80507/1 جمغ

 

 اته ر تىٍ یًگد قجً  ياقؽ وطی. اذا قواگ ضی کٍ ص ػیع ثو اسبس پهبوسیل ثیين دگ وػو روفهه ثوداضو َب ثبضی. 

 

 تخصيص تذين دس وظش گشفته تشداشت َا  .3.4

یؿیبگ  4ثو  اسبس یبگ ای یؿیبگَب  یًگد صًافق دگ خلسبت قجل هذف ضی ي ص ػیع یؿ 2ثو اسبس اغواگ خبوم دکهو صواثی 

 اودبت ضی. یؿیبگَب  سواوٍ یػوف ي سواوٍ سویبتٍ رذاگ  دگ اته یحبسجبت دگ وػو روفهٍ وطی.

ؿت ثوا  ییلیبگد یهو یک 7/3ثوداگ  هًآٍ یؿی  ، کل آة قبثل ثُوٌییلیبگد یهویکؿت سُم دگتبچٍ اگيییٍ 1/3ثب اههسبة 

دَای ضبخػاُب   ثبضی کٍ ثو اسبس اؾیاد ي آواتت اگائٍ ضیٌ صًسط ومبتىایربن اگربوُاب  اساهبوی ثاوا  يین    سٍ اسهبن یی

 خیي  یتو صُیٍ رودتی:
 

 

 اسهبن

 RDPسواوٍ

 )ییلیًن گتب (

 پهبوسیل یىبثؽ آة

 سطحی

 )ییلیًن یهو یکؿت(

 خمؿیو

 )ییلًن وفو(

 پهبوسیل اگاآی

 )َ اگ َکهبگ(

272/0- 161/0 205/0 362/0 

 289 23/0 47/1583 19 کودسهبن

 565 94/2 85/1360 28 ضوقیآذگثبتدبن

 600 81/2 73/3982 19 غوثیآذگثبتدبن

 

دَی ضبخػُب، ومبتىیربن اسهبن کودسهبن اخهعف وػو داضهىی کٍ الای ثابیوگو  یداید اتاه اخاهعف وػاو       دگ یًگد يین



 

 

 طرح حفاظت از تاالبهای ایران     
 

 ثوالوف ي آواتت، وُبتی رودتی.

بن سُم َوتک ای اسهبوُب ثواسبس آواتت ضبخػُب ي يیوُب  آوُاب ثاوآيگد ي الای غًگصدلساٍ صىػیمای ثاٍ ایضاب         دگ پبت

 ثػًگت خیي  یتو صؿییه ي اسه واج رودتی:هبآوته دگ خلسٍ گسیی. سُم َوتک ای اسهبوُب )ثػًگت دگغی  ي ؾید ( 

 لیسُم آب تذين تًجٍ تٍ محذيديت تشداشتُای فؼ 1وسثت تٍ  مجمًع استان

 )ميليًن متش مكؼة(

 1/585 158/0 28545/0 کودسهبن

 3/1079 292/0 52654/0 ضوقیآذگثبتدبن

 6/2035 55/0 99308/0 غوثیآذگثبتدبن

 3700 1 80507/1 جمغ

% صفابيت داضاو. لاذا    6%( اؾهواؼ ومًد ي اته یی  ثب یی  ص ػیع اتلکً فبوجیاک  15.8اسهبن کودسهبن دگ یًگد سُم ) 

 دکهو َبضمی ي پوفسًگ فبوجیک دگ اته یًگد وػوات وُبتی خًد گا ثیبن کىىی. یقوگ ضی کٍ

 

 دسخًاست ي پيشىُاد استاوی .4

الذکو آخوته وکابت ي وػاوات خاًد گا ثاٍ     دگ پبتبن خلسٍ، اؾضب  هبآو دگ خلسٍ ای اسهبوُب  تبد ضیٌ ثب صبتیی یًاگد فً  

اته دتیربَُب یاًاگد   و هًآٍ آث ی  دگتبچٍ اگيییٍ اگائٍ ومًدوی.ؾىًان دگخًاسو ي پیطىُبد اسهبوی ای سهبد اخواتی ییتوت

  ذتل ثًدوی:

 :غشتیای آرستايجانات ششكت آب مىطقٍمالحظ

ثوداگ  دگ دضهُب  اسهبن ای یی ان ص ػیع یحبسجٍ ضیٌ ثیطهو اسو ي ای الوفی، ثب یًخًد َب  داگا  پوياوٍ ثُوٌهقبثٍ

رذاگ  اودبت ضیٌ اسو ي دگ ضبخػُب وی  اته یطلت ثٍ صبتیی گسییٌ   سویبتٍثًدن پهبوسیل آة ي خبک، دگ ث ص کطبيگی

رذاگ  یىبست ي گؾبتو یسبئل اسو ي جیت اسو کٍ صکبلیف هقبثٍ َب  یًخًد ي سویبتٍ رذاگ  اودبت ضیٌ ثب سیبسو

 یطوح اسو.غوثی گيضه رودد. اته وکهٍ ثٍ ؾىًان چبلص اسبسی ثؿی ای فواتىی ص ػیع ثوا  اسهبن آذگثبتدبن

 :غشتیمالحظات اداسٌ كل حفاظت محيط صيست آرستايجان

غحیح وجًدٌ ي یًگد قجً  ومی ثبضی.  1/1274یجىب  یحبسجٍ هدم آة ویبی ثیًلًژتک دگتبچٍ اگيییٍ ثواسبس اگصفبؼ  -1

ی ثبضی یتوا دگ یهو ی 1/1274چوا کٍ َیف ای صوای اکًلًژتک خلًریو  ای کبَص سطح آة دگتبچٍ اگيییٍ ثٍ کمهو ای گقم 

ثوسی تؿىی ثويی ثحوان دگ دگتبچٍ  ههمی خًاَی ثًد)يآؿیو فؿلی(  1/1274غًگصی اگصفبؼ سطح دگتبچٍ ثٍ گقم کمهو ای 

لذا ثبتی اگصفبؼ آة دگتبچٍ اگيییٍ ثٍ وحً  صىػیم ضًد کٍ ثؿی ای فوآتىی صج یو دگ الً  فػً  روت اگصفبؼ ثٍ هی صوای 

ثبتی اگصفبؼ صوای اکًلًژتک ثٍ اآبفٍ یی ان صج یو   یجىب  یحبسجٍ خوتبن ویبی ثیًلًژتک اکًلًژتک ثوسی. تؿىی دگ هقیقو

 1/3یهو ثوسی. ثطًگ سبدٌ صو هدم  1/1274صبثسهبوی ثبضی صب وُبتهب  ثؿی ای صج یو صبثسهبوی گقم اگصفبؼ سطح دگتبچٍ ثٍ 

ی اکًلًژتک گا هفع ومبتی. یطمئىب  دگ دگای یهو و ًاَی صًاوسو صوا 1/1274ییلیًن یهو یکؿت خُو گسیین ثٍ اگصفبؼ 

یهو خًاَی گسیی کٍ يآؿیو ثحواوی  5/1272-1273ییت يدگ ؾمل اگصفبؼ ثؿی ای فواتىی صج یو صبثسهبوی ثٍ گقم هیيدا  

 دگتبچٍ اگيییٍ یی ثبضی.
 یهو یحبسجٍ رودد. 1275لذا آويگ  اسو یی ان ویبی ثیًلًژتک ثوا  اگصفبؼ هیيدا  
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 ییلیًن یهویکؿت دگ ثحث ص ػیع لحبظ رودد. 73ًژتک صبجثُب  اقمبگ  ثب گقم ویبی ثیًل -2

یی ان ثوداضو آة ای گيدخبوٍ یگتىٍ گيد کٍ صًسط اسهبن آذگثبتدبن ضوقی اودبت یی ریود دگ یحبسجبت لحبظ رودد.  -3

 گثبتدبن ضوقی کسو رودد.تؿىی یی ان ثوداضو اسهبن آذگثبتدبن ضوقی ای یىبثؽ آة آذگثبتدبن غوثی ای سُم اسهبن آذ

صب ییبن صًسؿٍ َو اسهبن خُو گسیین ثٍ ثوداضو یػًة کبگرويٌ، آة ثیين َیچگًوٍ صؿُی  ثوا  سبتو اسهبوُب ي  -4

 َمیىطًگ ثوا  سُم دگتبچٍ اگيییٍ )دگ آتىیٌ( ياگد دگتبچٍ رودد.

 :كشدستان ومايىذگان اسگاوُای اجشايی استانات مالحظ

-ی فواتىی کبگضىبسی ص ػیع یىبثؽ آة دگ هًآٍ دگتبچٍ اگيییٍ، اوهػبگ داگد ثٍ لحبظ ؾقتاسهبن کودسهبن آمه صبئی

یبویری ی یه اقهػبد  دگ هًآٍ یذکًگ ییتوتو ص ػیع یىبثؽ آة ثٍ وحً  ثبضی کٍ سُم صؿییه ضیٌ اسهبن ثطًگ 

ٍ ویبفهگی اسهبن کودسهبن کبیل صبییه ي اخهػبظ تبثی صب دگ اته گاسهب آمه گؾبتو هقً  ثبجدسهی ي صًخٍ ثٍ صًسؿ

 اقیات فًگ  دگ خُو گفؽ یًآًؼ اودبت ثپذتود.

ای، جُاد )حفاظت محيط صيست، آب مىطقٍ ششقیمالحظات ومايىذگان اسگاوُای اجشايی استان آرستايجان

 :كشايسصی، استاوذاسی(

ضیت داخل دگتبچٍ اگاآی کمؾمق ثًدن ي رسهودٌ ثًدن يسؿو پذتو  ضو  سبهل دگتبچٍ اگيییٍ ثیلیل کموػو ثٍ آسیت

َب  اف اتص ضًگ  آة ي آلًدری دگ اسهبن ای یطکعت وبضی ای خطک ضین ي پسوي  دگتبچٍ ي اثوات یىفی آن ای خىجٍ

وبپذتو، گي  خمؿیو ي اقهػبد ي کطبيگی  اسهبن، اَهمبت یتسو یحیطی ي ص وتت اگاآی کطبيگی  ي خسبگات خجوان

دقیق ي وػبگت ضیٌ ص ػیع آة پیطىُبد  ثوا  هفع ضبخػُب  هیبصی یتسو صو ثٍ اهیب دگتبچٍ ي گؾبتو خی 

یحیطی ي کطبيگی  اته پُىٍ آثی یُمهوته وگواوی اؾضب دسهگبَُب  اخواتی اسهبن آذگثبتدبن ضوقی اسو کٍ دگ اثو 

 خطک ضین دگتبچٍ ثیطهوته خسبگات گا وسجو ثٍ اسهبوُب  دتگویهحمل خًاَی ضی.
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