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خالصه نتايج و پيشنهادات

پيشينه
اين امر ناشي از  . شته، سطح آب هاي ورودي به درياچه اروميه روند رو به كاهشي داشته است سال گذ40طي 

افزايش تقاضاي آب به منظور فعاليت هاي انساني در سطح حوضه و نيز تغييرات اقليمي مي باشد كه باعث 
.كاهش بيش از پيش منابع آب مي شود

) ب و افزايش شوريآكاهش سطح (رياچه اروميه شده اين كاهش جريانات ورودي باعث بحراني شدن شرايط د
يست محيطي، اجتماعي و ه و پايداري زشتاذامت گ سال گذشته رو به وخ10است كه اين بحران طي 

.اقتصادي كل حوضه آبريز را تهديد مي نمايد
ت و برنامه فرآيند طي شده به منظور مواجهه با اين بحران جدي و پيچيده از طريق ايجاد چشم انداز بلندمد

آذربايجان شرقي، غربي و سه استان استانداران درياچه اروميه، امضاء تفاهم نامه توسط مديريت جامع 
 وزراي نيرو و جهادكشاورزي، گام بسيار قابل توجه و حفاظت محيط زيست وسازمان رئيس كردستان،

 خاطر از كليه ذينفعان محسوب شده و بايد به اينحوضه جامع منابع آب دستاورد  مهمي در مديريت 
.قدرداني نمود

مديريت منابع آب
مدت مستلزم آن است كه احياء درياچه اروميه به صورت يك اكوسيستم پويا از رسيدن به چشم انداز بلند

به منظور رسيدن به اين مهم، حداقل سطح آب موجود در درياچه . طريق اجراي برنامه مديريتي انجام شود
مورد تائيد مجدد شركت كنندگان قرار از سطح دريا تعيين شده و در اين كارگاه نيز متر باالتر 1274,1

.انتظار مي رود در طي دوره هاي ترسالي سطح آب از اين مقدار نيز تجاوز كند. گرفت
در سال هاي  متر باالتر از سطح آب دريا باقي بماند، 1274,1براي اين كه حداقل تراز آب درياچه اروميه 

هرگونه كمبود در .  ميليارد متر مكعب از آب هاي سطحي مي بايست به درياچه اختصاص يابد3النه عادي سا
تامين اين ميزان آب در دوره هاي خشكسالي مي بايست با افزايش تخصيص آب در دوره هاي ترسالي جبران 

 گيرد صورت پذيرفته در دوره هاي طوالني خشكسالي بايد اقدامات فوري كه مورد توافق همگان قرار مي. شود
.و براي آن يك پروتكل تدوين شود

 ميليارد متر مكعب براي برآورده ساختن نيازهاي 4، حوضه ميليارد مكعب منابع آب موجود در 7بنابراين از 
)  ميليارد متر مكعبي كه به درياچه اختصاص مي يابد3و ( ميليارد متر مكعب آب4اين . انساني باقي مي ماند

چشم انداز بلند مدت

ازي  چشم انداز  زيبا و تنوع زيستي غني كه مردم و جوامع محلي از درياچه اي با  آب كافي براي پايدار س"
برداري مي كنند و آگاهانه در حفاظت پايدار آن كوشا هستند؛ و درياچه ظرفيتهاي حوضه آبريز خردمندانه بهره

".بستري براي تقويت تعامل و گسترش همكاريهاي سازنده نهادها در سطوح ملي و استانهاي ذيربط است
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مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه اتوجه به درصد توليد هر استان كه توسط شوراي ملي مي بايست ب
وظيفه كارگروه منابع آب، . بريز اروميه تقسيم شودآم گيري خواهد شد، بين سه استان ذينفع در حوضه يتصم

.وزشي تهيه شدمآتوجه به جدولي است كه در طي كارگاه تهيه يك پروپوزال براي تقسيم اين ميزان آب، با
با توجه به تاالب هاي اقماري هنگامي كه درمورد سهم آب موجود تصميم گيري شد، استان ها مي بايست 

و تخصيص خود نحوه و چگونگي مصرف ميزان آب تخصيصي حساس و جريانات زيست محيطي رودخانه ها، 
هم راستا و متناسب با ايست طرح هاي توسعه استاني مي ب. آب موردنياز براي درياچه را تعيين نمايند

. انجام شوندهاتخصيص
از آنجايي كه آب بيشتري در دسترس نيست، تقاضاهاي جديد را مي بايست از طريق صرفه جويي و افزايش 

طرح هاي جديد سدسازي و شبكه هاي آبياري بايد باتوجه ويژه به ميزان منابع آب . راندمان آب پاسخگو بود
ل آب از حوضه هاي مجاور بايد به عنوان آخرين راهكار و به شرط انجام ارزيابي هاي انتقا. موجود انجام شوند

.نجام گيرددقيق اثرات زيست محيطي ا
 فرهنگ افزايش راندمان يا صرفه جويي در آب در بين مصرف تقويتيكي از اولويت هاي مهم، ارتقاء و 

از طريق آگاهي رساني، آموزش، تربيت، اين امر ميبايست . كنندگان خانگي، صنعتي و كشاورزي آب است
.فعاليت هاي ترويجي، طرح هاي نمونه و انجام اقداماتي در جهت قيمت گذاري واقعي آب صورت پذيرد

كشاورزي
اروميه صرف مصارف كشاورزي مي شود، بنابراين به منظور دستيابي به پايداري درياچه  آب حوضه آبريز 87%

براي تضمين برآورده شدن نيازهاي اكوسيستمي و توانايي انجام . ويژه اي شودبايد به اين فعاليت ها توجه 
 ميليارد متر مكعب آب موجود، افزايش راندمان آبياري تاثير 4فعاليت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي با 

ي  قابل توجهي در آب صرفه جويشكلشواهد نشان داده است كه از طريق اين بخش ميتوان به . بسزايي دارد
.نمود

برنامه ريزي براي كشاورزي بايد در چارچوب سهم اختصاص يافته از منابع آب به هر استان انجام گيرد و 
فعاليت هاي تحقيقاتي و ترويج  به منظور رسيدن به پايداري بيشتر بايد بر افزايش راندمان آب از طريق تغيير 

ز ا(استفاده از مشوق ها . ركز داشته باشندالگوي كشت، روش هاي نوين كشاورزي و فن آوري پيشرفته تم
و رسيدن به پايداري بيشتر، بايد به عنوان براي تشويق كشاورزان ) طريق قيمت گذاري آب و يارانه ها

.سازوكاري براي رسيدن به اين اهداف مورد توجه جدي قرار گيرد
 به روز اايد تهيه شده و مرتببريز بآشاخص هاي پايداري مصرف آب و اطلس اثرات مصرف آب براي كل حوضه 

.شود
كليه فعاليت هاي پيشنهاد شده در اين كارگاه ميبايست از طريق كارگزاران طرح هاي نمونه، آموزش، تربيت و 

.ترويج كشاورزي به اطالع كشاورزان برسد

پايش  و ارزيابي
ن انجام شده و عيناً در اختيار پايش جامع كليه جريانات ورودي به درياچه اروميه بايد ساالنه توسط هر استا

3 آبريز اروميه و رسانه هاي جمعي قرار گيرد تا نشان دهد كه سهم زيست محيطي حوضهشوراي منطقه اي 
.ميليارد متر مكعبي به درياچه اختصاص مي يابد
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 ارزيابي بايد اين.  سال ارزيابي شود5ميز بودن اقدامات انجام شده براي احياء كاركرد درياچه بايد هر آموفقيت 
بررسي نموده و ) مانند تغييرات اقليمي(توجه به شرايط متغير حوضهنحوه اجراي اقدامات پيشنهادي را با

.ارائه دهد) مديريت تطبيقي(راستاي رسيدن به چشم انداز پيشنهاداتي براي تطبيق اقدامات مديريتي در

راهبري
بري و حاكميت خود را از لحاظ ارائه مشورت هاي فني در راهكارگروه هاي آب و كشاورزي پايدار بايد نقش 

تنوع (ها و دو كارگروه ديگر اين كارگروه . جهت تدوين و اجراي هدف دوم برنامه جامع مديريتي حفظ نمايند
مي بايست به عنوان ارائه كنندگان مشاوره فني به شوراي منطقه اي حوضه ) مشاركت هاي مردميزيستي و 

.خته شوندآبريز اروميه شنا
همان گونه كه در تفاهم نامه بين حوضه اي پيش بيني شده است، در اسرع وقت بايد يك دبيرخانه قوي به 

. منظور تسهيل اجراي اين اقدامات و در كل، برنامه مديريت جامع اروميه تشكيل شود

تصميمات مورد انتظار از كميته ملي و شوراي منطقه اي حوضه آبريز اروميه

 منطقه اي حوضه آبريز اروميه مي بايست كارگروه هاي تشكيل شده را به عنوان بدنه هاي مشورتي شوراي
.خود تائيد و تصويب نمايد

 اولين فرصت و طبق پيشنهاد دريافتي از كارگروه آب و كشاورزي، كميته ملي درياچه اروميه مي بايست در
ي مصارف كشاورزي، خانگي، و صنعتي و نيز نحوه  ميليارد متر مكعب آب موجود برا4 از  راسهم سه استان

.، تائيد نمايدبه درياچه اختصاص يابدتوسط سه استان  ميليارد متر مكعب آبي كه بايد 3ارائه 
شوراي منطقه اي حوضه آبريز اروميه مي بايست يك پروتكل فوريت دار براي خشكسالي، براساس موارد تهيه 

.د كنرا تصويبشده توسط اين كارگروه 
تصاص سهم مورد توافق هر استان به درياچه را سال اجراي مفاد برنامه مديريتي و بويژه اخاين شورا بايد هر 

.بررسي نموده و به كميته ملي گزارش نمايد
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معرفي و چارچوب كارگاه- 1

راي درياچه آغاز فاز اجرايي مديريت جامع منابع آب ب بعنوان 1387 آذرماه سال 5 و 4 تاريخ دراين كارگاه
:بدين منظور، اهداف زير براي اين كارگاه تعيين شد. اروميه برگزار شد

ي منطقه اي حوضه آبريز اروميه درمورد نحوه رسيدن به مديريت پايدار تدوين پيشنهادات براي شورا.1
.منابع آب و خاك

.تدوين برنامه اجرايي براي مديريت پايدار منابع آب و خاك.2

 اهداف باال از طريق يك رويكرد مشاركتي، نمايندگان ارگان هاي مختلف ذينفع و بويژه به منظور رسيدن به
كارگروه هاي آب و كشاورزي به اين كارگاه دعوت شده بودند و جلسات و گام هاي بعدي در طي دو روز 

.كارگاه طراحي و اجرا شدند
: و دانش كنوني طي مراحل زير بررسي شدندهانشست اول، رويكرددر 

مديركل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان شرقي، ضمن خوشامد گويي قاي مهندس رئيسي، آ•
به كليه شركت كنندگان بر لزوم استفاده از رويكردها و اقدامات كاربردي در طي اين كارگاه دوروزه 

.تاكيد نمود
و خروجي ف  اهدامشخص نمودن عالوه بر) مشاور ارشد بين المللي طرح(دكتر مايكل موزر، آقاي •

تشريح نقش مديريت جامع منابع آب در سيستم مديريت يكپارچه هاي مورد نظر كارگاه، به 
.پرداختند

نيز پس از ارائه گزارشي از پيشرفت هاي حاصل شده دكتر نظري دوست، مدير ملي طرح آقاي •
پرداختندتاكنون، به تشريح فرآيند اجرا شدن برنامه مديريت جامع درياچه اروميه 

مورد اصول اي پروفسور الكو ون بك، مشاور بين المللي طرح درزمينه مديريت جامع منابع آب، درآق•
)5ضميمه . (مديريت جامع منابع آب درياچه اروميه صحبت نمودند

 درياچه در پايان اين نشست، آقاي مهندس لطفي، مشاور ارشد ملي طرح به معرفي حوضه آبريز•
ورد گزارش تحليلي انجام شده توسط آقاي دكتر هاشمي و برنامه اروميه پرداخته و توضيحاتي درم

)5ضميمه . ( مديريت جامع درياچه اروميه ارائه دادند

مورد شرايط فعلي و موارد برنامه ريزي شده و همچنين هدف از برگزاري نشست دوم، تبادل اطالعات در
دن به اهداف كوتاه مدت و بلند مدتراي رسي بتعاملنحوه  درمورد ت شركت كنندگان پيشنهادادريافت 
در اين .  زيست محيطي درياچه و چشم انداز ذكر شده در سند برنامه مديريت درياچه اروميه بودحقابهدرمورد 

جمع بندي و استفاده از پيشنهادات مهم ارائه شده به شوراي منطقه اي حوضه نشست همچنين درمورد نحوه 
.تآبريز اروميه تبادل نظر انجام گرف

به معرفي دو طرح نمونه انجام ) شركت مهندسين مشاور يكم(در ادامه اين نشست، آقاي دكتر شيعتي 
بحث گروهي آماده در حوضه آبريز اروميه درمورد افزايش راندمان مصرف آب پرداخته و زمينه را براي پذيرفته
)5ضميمه . ( نمودند
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وان اعضاي پانل و آقاي دكتر نظري دوست به عنوان سپس آقايان ون بك، دكتر شيعتي و مهندس لطفي به عن
نظرات شركت .جلسه را براي بحث و تبادل نظر و پرسش هاي شركت كنندگان آماده نمودند،هماهنگ كننده

)4ضميمه . (مزمان مكتوب و نمايش داده مي شدبصورت هكنندگان 
ي بحث درمورد تجسم مديريت نشست سوم پس از تقسيم بندي حضار به دو كارگروه آب و كشاورزي برا

.پايدار آب و كشاورزي و چگونگي اجراي مفاد برنامه مديريت درياچه اروميه آغاز شد
:هريك از اين كارگروه ها بر پايه موضوعات و سوال هاي زير بحث خود را آغاز نمودند

اچه بحث درمورد طرح هاي توسعه منابع آب و چگونگي برآورده نمودن نيازهاي دري: كارگروه آب•
.نمودند
oدست پيدا كنيم، سيستم ) مديريت پايدار منابع آب(مدت برنامه اگر بخواهيم به هدف بلند

مديريت جامع منابع آب چگونه بايد باشد؟ 
o ؟)گام هاي آتي( چگونه مي توان از موقعيت كنوني به موقعيت هدف رسيد

.ي آبي درياچه صحبت نمودنددرمورد طرح هاي توسعه كشاورزي و نيازها: كارگروه كشاورزي•
oدست پيدا كنيم، سيستم مديريت ) كشاورزي پايدار( مدت برنامهاگر بخواهيم به هدف بلند

كشاورزي چگونه بايد باشد؟ 
o ؟)گام هاي آتي( چگونه مي توان از موقعيت كنوني به موقعيت هدف رسيد

ا وسط هريك از گروه ها توسط نماينده آنه دقيقه بحث و تبادل نظر كارگروه ها، نتايج حاصل شده ت90پس از 
.آمده است4اين نتايج در ضميمه . ارائه شد و درمورد آن ها بحث گروهي صورت گرفت

كنعانيان، مشاور ملي طرح در كتي آبخيز بود توسط خانمآخرين مبحث اين نشست كه برنامه ريزي مشار
ضميمه .  (ه شده توسط آقاي ون بك تاكيد داشتاجتماعي ارائه شد كه بر اصول ارائ-زمينه مسائل اقتصادي

5(
كارگروه هاي نشست سوم مجددا تشكيل شده و ) با موضوع چگونگي تبديل برنامه به عمل( در نشست چهارم 

سعي نمودند فعاليت ها را به صورت خاص تر بررسي نموده و پايه برنامه عمل را برپايه هدف دوم برنامه 
. تهيه نمايدمديريت جامع درياچه اروميه

زمينه مديريت مباحثي درمورد تجارب موفق بين المللي دربه ارائه در اين نشست آقاي پروفسور ون بك 
)5ضميمه . ( در حوضه آبريز درياچه اروميه پرداختندنجامع منابع آب، نتايج و كاربرد آ

پايه نتايج نشست هاي  برطبق برنامه ريزي ها، نشست پنجم به بحث درمورد نتايج كارگاه و گام هاي آتي
ات نشست چهارم تبادل نظر ثدر ابتداي اين نشست گروه ها درمورد نتايج مباح. پيشين اختصاص يافت

)4ضميمه . (نمودند
ماهنگي هاي سازماني براي  زمينه ه در،)مشاور ملي طرح(در ادامه و پيش از جمع بندي نهايي، آقاي كماالن 

ادامه مبحث  حوضه آبريز اروميه توضيح دادند و آقاي پروفسور ون بك اجراي مديريت جامع منابع آب در
)5ضميمه . ( قبلي خود را پي گرفتند

درپايان آقايان دكتر نظري دوست و مايكل موزر نيز به جمع بندي نهايي پرداخته و قرار شد به عنوان قدم 
دامات آتي براي شوراي منطقه اي حوضه شده از گروه هاي كاري را به عنوان اقبعدي، پيشنهادات و نتايج اخذ

.آبريز اروميه منتقل نمايند
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مديريت جامع منابع آباجراي -2

منابع آب شيرين جهان امروزه در نتيجه رشد جمعيت، افزايش فعاليت هاي اقتصادي و ارتقاء استانداردهاي 
.زندگي بشر، تحت فشار روزافزوني قرار دارند

ن منابع رو به كاهش و نابودي قرار گرفته اند و اين مشكالت ديگر با راه كارهاي در بسياري از نقاط جهان اي
توسعه در بخش ها مختلف يك رويكرد يكپارچه الزم براي  هماهنگ نمودن . صرف مهندسي قابل حل نيستند

 براي مفهوم مديريت جامع منابع آب،. است، همچنين افراد نيز بايد براي بهبود اين شرايط مشاركت نمايند
اهداف . بوجود آمده استمي شود هدايت فرآيندي كه منجر به توسعه و مديريت منابع آب به شكل پايدارتر 

: نهايي مديريت جامع منابع آب بدين شرح مي باشند
افزايش راندمان اقتصادي براي درك ارزش هاي اقتصادي و اجتماعي آب براي مردم•
برابري بين مناطق و مردم مختلف•
ياتي زيست محيطي بويژه در اكوسيستم هاي حپايداري•

برقراري تعادل ميان مصرف آب، به عنوان پايه معاش و حفاظت و صيانت از اين منبع براي اين امر مستلزم 
.پايداري كاركردها و خصوصيات آن است

،  تمام شدنياولين اصل مديريت جامع منابع آب مي گويد كه تمام ذينفعان بايد به اين حقيقت كه آب منبعي 
بي رويه و بهره برداري . ، توسعه و محيط زيست است واقف باشندزندگيآسيب پذير و حياتي براي پايداري 

 اين . سوء مديريت منجر به ايجاد شرايط ناپايدار مي شود كه اثرات حادي بر مردم و محيط زيست مي گذارد
 به توافق رسيده و دي كه درگير آن هستن مورد مشكالتطلب مي كند كه تمام ذينفعان دراصل در حقيقت 

.مشتاق باشند براي حل اين مشكالت با يكديگر همكاري كنند
 برپايه رويكرد تديگر اصل مديريت جامع منابع آب تاكيد مي كند كه توسعه و مديريت منابع آب مي بايس

تمام . وح  را درگير سازدمشاركتي بوده و كليه مصرف كنندگان، برنامه ريزان و سياست گذاران در كليه سط
كه سهمي هرچند كوچك در اين سيستم )  و استاني(بخش هاي مرتبط و ادارات دولتي در سطح منطقه اي 

 چرا كه زنان همواره نقشي ؛همچنين نقش زنان نيز بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. دارند، بايد مشاركت كنند
. آب در سطح خانگي ايفا مي كنندظت از منابعاكليدي در دورانديشي، مديريت و حف

ب مصرف كنندگان تامين آ. اصل پاياني توضيح مي دهد كه آب را نبايد يك منبع مجاني درنظر گرفت
نيازمند سرمايه گذاري و هزينه هاي اجرايي است و مصرف كنندگان نيز بايد در ) خانگي، صنعتي، كشاورزي(

در آنها انگيزه اي براي هرچه باالتر بردن  امر همچنين اين. تامين اين هزينه هاي مشاركت داشته باشند
.راندمان آب مي دهد

براي درمان  دارويي عنوانبگاهي اوقات مديريت جامع منابع آب . البته به كارگيري اصول فوق وقت گير است
يند اين يك فرآ. اما اين صحيح نبوده  و يك راه حل واحد جهاني وجود ندارد. مطرح مي شودتمام دردها 

يادگيري حين عمل و رويكردي مشاركتي است كه تغييرات و پيشرفت تدريجي را براي سيستم و مديريت به 
با اين حال، تجارب كسب شده از ساير پروژه هاي مديريت جامع منابع آب مي تواند پاره اي . وردآهمراه مي 

:اجراي مديريت جامع منابع آب را به ما بياموزد) تجارب موفق(از اصول 
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بايد يك ساختار سازماني كاربردي براي برقراري ارتباط، تبادل نظر و تصميم گيري وجود داشته •
يك دبيرخانه وجود  براي تسهيل اين فرآيند، .باشد كه به نوعي تمام دست اندركاران را درگير سازد

.الزم استنيز ) و گروه هاي كاري( فني قوي 
ا اهداف كالن توسعه و فرآيندهاي برنامه ريزي توسعه ملي درمورد اهداف نهايي و اهداف ديگري كه ب•

.مرتبط هستند، بايد توافق حاصل شود
منابع انساني و مالي كافي بايد براي اجرا اختصاص داده شود، تا ذينفعان دريابند از اجراي مديريت •

.جامع منابع آب چه چيزي بدست خواهند آورد
 كه فرآيند را نقد كرده و بهبود مي بخشند، اهميت زيادي استفاده از ساز وكارهاي پايش و ارزيابي•

.دارد
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 نحوه اجراي برنامه مديريتي -  مديريت جامع منابع آب در حوضه آبريز اروميه- 3

رويكرد و موقعيت كنوني- 1- 3

شددرياچه اروميه و تاالب هاي اقماري آن در شرايطي بحراني قرار دارند و موقعيت كنوني اسف بارتر خواهد 
چاپ شده و  متعددي هايشرايط و تهديدات كنوني در گزارش. چنانچه هيچ اقدامي در اين راستا انجام نپذيرد

.   جمع بندي و ارائه شده است87در گزارش تحليلي انجام شده توسط دكتر هاشمي در سال آنها خالصه 
 يافتن راه حل هايي براي همانطور كه در فصل قبل شرح داده شد، رويكرد مديريت جامع منابع آب براي

: در اينجا مهم است كه دو دليل عمده شرايط كنوني را متمايز كنيم. مشكالت درياچه اروميه استفاده مي شود
افزايش بهره برداري از آب در سطح حوضه، بويژه براي كشاورزي ) دوره طوالني خشكسالي كنوني و ب) الف

برنامه مديريت جامع درياچه اروميه بايد اين مسائل را به .  تكه منجر به كاهش آب ورودي به درياچه شده اس
 عالوه بر .صورت جداگانه مدنظر قرار دهد، چرا كه هردو اين موارد نيازمند اقدامات مديريتي مختلفي هستند

. اين، توجه خاصي نيز بايد به ساير داليل مانند تغيير كاربري غيرقانوني، آلودگي آب و غيره معطوف داشت
.كز كارگاه حاضر تنها بر دو دليل عمده ذكر شده قرار داشتتمر

ن و اآب هاي سطحي، آب هاي زيرزميني، تعدد مصرف كنندگ( منابع آب بسيار پيچيده هستند يسيستم ها
عالوه براين شبهاتي نيز درمورد اطالعات . و حوضه آبريز درياچه اروميه نيز از اين امر مستثني نيست) غيره

همچنين . اقتصادي وجود دارد-ن عوامل خارجي آتي مانند تغييرات اقليمي و توسعه اجتماعيموجود و همچني
حوضه آبريز اروميه بين سه استان مشترك بوده و بخش هاي مختلفي در مديريت آن درگير هستند كه 

. هركدام از اين بخش ها برنامه ها و دستور كاري مخصوص به خود دارند
ي تنها راه كسب توافق درمورد چگونگي توسعه و مديريت حوضه آبريز اروميه، در در چنين ساختار پيچيده ا

 رويكرد اتخاذ شده بايد اين بدان معناست كه. درجه اول پرداختن به مسائل مهم و ثانيا مسائل جانبي است
.نمودنوان مثال اگر اطالعات جديدي بدست آمد، بايد آن را در برنامه مديريت لحاظ عبه . تطبيقي باشد

: كه بايد به آن ها پرداخته شود شامل موارد زير استسائليمهمترين م
حوضه آبريز از لحاظ احداث سد، آبياري، آب شرب و در بايد مشخص شود تا چه اندازه مي توانيم •

دراين مساله با. داشته باشيمبهره برداري صنعتي، بدون به خطر انداختن پايداري درياچه توسعه 
.رايط عادي بررسي مي شودنظر گرفتن ش

چگونه مي توان اين كمبود آب را بين : چگونه بايد با دوره هاي خشكسالي و كمبود آب مواجه شويم•
و اكوسيستم تعميم داد و تقسيم نمود؟) كشاورزي و غيره(مصرف كنندگان متعدد 

ضه نيازمند آب براي رشد روزافزون جمعيت در حو. اولين و مهمترين مساله سطح توسعه حوضه آبريز است
بويژه.  اجتماعي بوده و براي پاسخگويي به اين نياز  برنامه هاي بخشي تدوين شده اند-فعاليت هاي اقتصادي

نه طرح هاي توسعه برنامه ريزي شده ذخيره گاه ها و سيستم هاي آبياري منجر به افزايش بسيار زيادي درزمي
. رياچه اروميه شده و خواهند شد آب كمتر به دبرداشت آب از سطح حوضه و ورود

. پرسش اين است كه توسعه تا چه سطحي بدون وارد كردن تخريب به اكوسيستم درياچه مي تواند پيش برود
:پاسخ به اين پرسش در اين كارگاه به شرح زير مورد تاييد و تصديق قرار گرفتاستدالل الزم براي 
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در اين .  دارد متر باالتر از سطح دريا1274,1نياز به حداقل سطح آب) مركز اكوسيستم(آرتميا •
 گرم 240تقريبا (سطح، حجم آب درياچه براي حفظ غلظت نمك در سطح قابل قبول براي آرتميا 

 گردد، مگر شرايط جلوگيريآب به سطوح پايين تر بايد پايين رفتن سطح از . كافي است) در ليتر
.استثنايي نظير خشكسالي

مي ميليارد مترمكعب در سال 3 از اين سطح حداقل نيازمند متوسط ورودي نگهداشتن آب در باالتر•
.باشد

ميليارد مترمكعب در سال 7پتانسيل ورود به درياچه را دارد  كه ميزان كل آب در دسترسمتوسط •
.مي باشد

. ميليارد مترمكعب در سال براي ساير مصارف و مصرف كنندگان باقي مي ماند4•

مي تواند ميليارد مترمكعب در سال 7رقم ميزان كل آب .  ترديد هاي بسياري وجود دارداستدالل هادر اين 
 ميليارد 3دقت رقم تخمين زده شده.  كمتر يا بيشتر شود و مي تواند تحت تاثير تغييرات اقليمي قرار گيرد

يا 4,2 تواند اين رقم مي.  چقدر است؟ نبايد به اين ترديدها چندان توجهي نشان دهيممترمكعب در سال
ميليارد � ولي نظم دامنه آن همان مقدار باقي خواهد ماند و اينميليارد مترمكعب در سال باشد3,8

.بهترين ميزاني است كه ما در اين موقعيت داريم و مورد توافق كليه ذينفعان استمترمكعب در سال 
اين موارد در كارگاه مورد بحث قرار . هستنداقدامات بر مبناي اين رويكرد اولويت توضيحات زير در رابطه با 

يك . شركت كنندگان طي دو نشست هم زمان كارگاه استهايگرفتند و اين توضيحات شامل پيشنهاد
 و گروه ديگر گفتگو كردند) جامع منابع آباولويت اول هدف دوم برنامه مديريت (منابع آب كارگروه در مورد 

.به بحث و گفتگو پرداختند) جامع منابع آبم هدف دوم برنامه مديريت اولويت دو( در مورد استفاده از آب 

لويت منابع تامين آب درياچه و تاالبهاي اقماري او- 2- 3
به اختصاص آب بين استانها و درياچه در شرايط نرمال و همچنين طي شرايط خشكسالي اين اولويت 

هدف بلند مدت برنامه . سيستم سالم است هدف تامين آب كافي براي يك اكو.طوالني مدت مي پردازد
اين مورد را تعيين مي كند، در حالي كه هدف كوتاه مدت چگونگي رسيدن به هدف بلند مدت مديريتي 

.را تعيين مي كند

): ساله25(هدف بلند مدت 
 متر1274در حدجريانهاي ورودي نيازهاي آبي درياچه را تامين مي كنند و سطح آب درياچه را •

.ي متوسط سطح دريا نگه مي دارندباال

): ساله5(هدف كوتاه مدت 
افزايش نخواهد يافت و جهت كاهش قطعي ميزان آب از طريق استفاده آب براي مصارف كشاورزي •

.، تسهيالتي اختصاص خواهد يافت% 3افزايش راندمان آبياري به ميزان  
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اين امر .  مي ريزندآندخانه هايي است كه به شيوه اصلي تامين آب درياچه كاهش ميزان برداشت آب از رو
 استفاده از 3مختص اين مسئله در اولويت فعاليتهاي . مي تواند از طريق بهبود راندمان آبياري صورت پذيرد

 و سيستم هاي به عنوان مثال سدها(عه اي جديد توسمسائل در مورد . توضيح داده شده اند) 3,3بخش (آب 
.وارده الزم خواهد بودلي آبياري در حوضه جهت جبران خسارتهاي  راندمان كبهبود) آبياري

 پروتكل كار  مرجع اين . در حاليكه پايش آب اينطور نيستواضح و مشخص است،پايش هدف بلند مدت
براي موثر بودن اين روند بهتر است هرچه زودتر نسبت به تعيين وضعيت زمان .  است"مصرف آب/ پايش نياز"

پايش مستقيم اين . هيچ پروتكلي وجود نداردافزايش راندمان آبياري % 3 در مورد پايش هدف .پايه اقدام شود
 پايش تعدادي از پروژه هاي ويژه آبياري و از در زمينهپيشنهاد مي شود پروتكلي . هدف امكان پذير نيست

ي در زمينه سيستم تعدادي از فعاليتهاي بر مبناي راندمان نظير تسطيح زمين، سرمايه گذارطريق ارزيابي 
.تدوين شود... هاي آبياري تحت فشار و 
اين اقدامات با جزئيات بيشتر در طي .  آمده اند مربوط به اين مقوله در جدول زيراولويتهاي برنامه مديريتي

و كارگروه آب در اجراي اين طرح تاالبها كه شامل نقشهاي ويژه نتايج . كارگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفتند
.  آورده شده اند) 3,2,5 تا 3,2,1(در بخشهاي بعدي قدامات هستند، ا

. نكات پيشنهادي متن برنامه مديريتي هستندزير آنها خط كشيده شده است،مواردي كه * 

 تهيه يك برنامه توافق شده تخصيص آب حوضه:1اولويت - 1- 2- 3
:گاهاي پيشنهاد شده در كارفعاليته

در سه استان، با در نظر گرفتن آبهاي ) ميليارد مترمكعب در سال4 (برنامه شامل تخصيص آب مورد نياز
 نظير مقدار آب توليد بسياريه عواملتصميم گيري در مورد تخصيص آب استانها ب. يني استسطحي و زيرزم

مورد اطالعات . بستگي دارد... دي و فعاليتهاي اقتصا، جمعيت، )حقابه(ميزان برداشت موجود شده در استانها، 
استفاده در وهله اول بر مبناي وضع موجود مي باشد ولي در عين حال طرح ريزي براي آينده نيز منطقي به 

. اقتصادي خواهد بود_ تصميم نهايي اساسا يك تصميم سياسي و بر مبناي معيارهاي اجتماعي.نظر مي رسد
حفظ شود تا نيازهاي محيط في در هر يك از سيستم هاي آبي بايد به نحوي باشد كه آب كاتخصيص آب 

. گرددزيستي رودخانه هاي مربوطه تامين 

اولويتهاي تامين آب درياچه و تاالبهاي اقماري
جهت تخصيص منابع آب حوضه به سه استان و درياچه، در نظر گرفتن تهيه يك برنامه توافق شده .1

جريانهاي زيست محيطي مورد نياز رودخانه ها و تاالبهاي اقماري
در نظر گرفتن آب و زمين بر مبناي رويكرد اكوسيستمي و  منابع استانيتهيه برنامه هاي جامع توسعه .2

.ميزان آب موجود براي هر استان بر مبناي اقدامات
چگونگي مقابله با سالهاي خشكسالي–تعيين يك طيف توافق شده براي نوسانات سطح آب درياچه .3
 بررسي امكان انحراف آب از حوضه هاي مجاور و ارزيابي اثرات زيست محيطي.4
تفكيك بخشهاي خيلي كم عمق (امكان اقدام در زمينه كاهش تبخير مازاد از سطح درياچه بررسي .5

و ارزيابي اثرات زيست محيطي) درياچه در سالهاي خشك
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.جدول زير مي تواند نمونه و نقطه شروع تهيه و تدوين چنين برنامه مديريتي باشد

اديصتقا،اطالعات اجتماعي
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ميليارد 
متر 

مكعب
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مكعب
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مكعب
.گرددتخصيص آب بايد كنترل شود تا آب كافي براي تاالبهاي اقماري تامين . 1

:اجرا
تا ( عدد است3 كردن جايگزيننهايتا تنها هدف اگرچه .  كارگروه منابع آب انجام مي گيرداين كار از طريق

و مباحث زيادي در مورد اين رويكرد است كه بايد شامل اطالعات ، ولي ) ميليارد مترمكعب در سال4يزانم
در تجزيه و . است و ساير اطالعات مي تواند اضافه شودجدول باال تنها يك مثال . بررسي و پيگيري شود

.بايد مد نظر قرار گيرند) بوطهمرو تاالبهاي اقماري ( نياز زيست محيطي جريان رودخانه هاي مستقل هاتحليل
طرحهاي تخصيص و ارائه طرحهاي موجود به تصميم گيران به عنوان گزينه هايي كه مي توانند به هيهت

.صورت دلخواه از بين آنها انتخاب كنند بايد لحاظ شود
طي تفاهم نامه  و تصويب شده) كميته ملي مديريت پايدار درياچه اروميه(نتيجه نهايي بايد در باالترين سطح 

.  مي باشد2009دوره زماني اجراي اين فعاليت ژانويه الي جوالي سال . اي مورد موافقت قرار گيرد

برنامه هاي توسعه كالن استاني: اولويت دوم3,2,2
: پيشنهاد شده در كارگاهفعاليتهاي
. سعه كالن خود را آغاز نمايد  تخصيص آب بين استانها هر استان مي تواند تدوين برنامه توبرنامهبر مبناي 

منابع، سازه هاي انحرافي، پروژه هاي (شامل تمامي پروژه هاي توسعه خواهند بود اين برنامه هاي استاني 
كل برداشت آب از اين طرح . كه در حوضه آبخيز استان انجام مي گيرد) جديد آبياري، پروژه هاي احيا، و غيره

ارگانهاي دولتي در سطح اين فعاليت توسط . يص آب يا كمتر از آن باشدميزان تخصد برابر با هاي توسعه باي
.  تبادل اطالعات استطرح حفاظت از تاالبهاي ايراننقش . گيرد تحت هدايت استانداري صورت مي استانها

2009 دسامبر _ژانويه: دوره زماني
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 با سالهاي خشك چگونگي برخورد–تعيين نوسانات  سطح آب توافق شده :  اولويت سوم30203
:فعاليتهاي پيشنهاد شده در كارگاه

نظارت مي ميليارد مترمكعب در سال7اين فعاليت بر استراتژي عملي در هنگام كاهش آب موجود به زير رقم 
بين استانها و درياچه تقسيم اثرات كمبود آب اين اساسا بدين معنا است كه تصميماتي بايد در مورد . كند

 همچنين بايد .مي تواند به كار گرفته شود هاي متعددي در رابطه با چگونگي انجام آن گزينه. اتخاذ شود
تصميم گرفته شود كه اين كاهش بر اساس چه اطالعاتي صورت مي گيرد به عنوان مثال بر مبناي پايش داده 

 پايش،  نوعي پروتكل خواهد بود كه كارنتايج). يا هردو(هاي جريانات ورودي آب يا سطح آب درياچه 
. را تشريح مي كند... روندهاي عملي و مسئوليت ها، 

بايد توسط كميته ملي ) پروتكل(نتيجه نهايي . اين فعاليت از طريق كارگروه منابع آب انجام خواهد شد
.تصويب شود

.2009 جوالي _ژانويه: دوره زماني

تحقق امكان انتقال آب بين حوضه اي: اولويت چهارم40203
:پيشنهاد شده در كارگاهتهاي فعالي

طي مباحثات صورت گرفته . انتقال بين حوضه اي عملي جهت كاهش مشكالت درياچه اروميه تلقي مي شود
 در راهكارآخرين اين مساله را   روشن شد كه بسياري از شركت كنندگان مديريت جامع منابع آبدر كارگاه 

تاالب اكوسيستم كه در طرح / يت جامع منابع آبرويكرد مدير. صورت شكست تمامي راههاي ديگر مي دانند
فعاليت . ولي به هر حال اين يك گزينه است. دنبال مي شود نيز به اين اقدام اهميت كمتري مي دهدها 

مطالعات مشاوران و (حقيقي كه بايد در چارچوب برنامه مديريت انجام گيرد گردآوري تمامي اطالعات موجود 
تاالب ها زمينه انتقال آب بين حوضه اي به درياچه و تكميل آن با نگاه طرح در ) آب منطقه ايشركت هاي 

نتيجه ارائه گزارشي با توصيه هاي الزم براي تصميم گيران . به چنين انتقال و تجربه اي در مناطق ديگر است
. توسط كميته ملي خواهد بود

.وران ايراني حمايت مي شودمنابع آّب انجام گرفته، توسط گروه مشااين فعاليت توسط كارگروه 
2009 جوالي _ژانويه : دوره زماني

تحقق اقدامات جهت كاهش تبخير از درياچه: اولويت پنجم50203
:فعاليتهاي پيشنهاد شده در كارگاه

تبخير از سطح درياچه مي تواند توسط اقدامات فني نظير تفكيك بخشهاي كم عمق درياچه در سالهاي 
 نظرات در مورد ميزان موثر بودن چنين اقداماتي و هزينه ها و تاثيرات زيست محيطي .خشكسالي كاهش يابد

اين فعاليت از طريق انجام مطالعاتي در اين زمينه اين امر را ساماندهي و . چنين اقداماتي متفاوت مي باشد
 گزارشي خواهد بود كه اقدامات را به طور كلي بررسي مي كند و اطالعاتي را در رابطه ،نتيجه. نظارت مي كند

، هزينه ها، تاثيرات و توصيه هايي براي تصميم گيران توسط شوراي )ميزان آب ذخيره شده(با موثر بودن 
.منطقه اي فراهم مي كند

.اين مطالعه توسط كارگروه منابع آب انجام مي گيرد
2009 دسامبر _آگوست: دوره زماني
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اولويت استفاده از آب3- 3

 در بخش هاي ديگر نظير بهره وريبهبود . تمركز اين اولويت بر استفاده از آب براي مصارف كشاورزي است
صنعت نيز مهم است و بايد در اين زمينه نيز كوشش شود، ولي از نقطه مورد نياز آب آشاميدني و بخش آب 

تمركز بر بخش كشاورزي در اهداف .  آب درياچه اروميه كم اهميت تر هستندبراي حفظ تعادلنظر كمي 
.تعيين شده براي اين اولويت در برنامه مديريت منعكس شده است

): ساله25(هدف بلند مدت •
.افزايش مي يابد% 15آبياري بازده 

): ساله5(هدف كوتاه مدت •
.افزايش مي يابد% 3آبياري بازده 

اين برابر . به تكنيكهاي آبياري به كار رفته بستگي دارداين راندمان است اما % 35ري در حدود فعلي آبيابازده 
 در حال حاضر تحت آبيارياراضي هكتار 35,000نياز آبي.  است در هكتار در سالمكعبمتر 11,000با نياز

 در حدودصرفه جوييموجب% 3به ميزان آبياري راندمانافزايش .  استميليارد مترمكعب در سال3,85
ميليارد مترمكعب در 1,7موجب ذخيره % 15افزايش كارايي تا . ي شودميليارد مترمكعب در سال  م0,35

بر  فرض بدين معني كه. دون احتساب آب زهكشي مفروض استهمه اينها ب. مي شود كه ضروري استسال 
، آب زهكشي به سيستم بازگردداين ز اگر بخشي ا. گرددمي برنسيستم داخل است كه آب زهكشي به اين 

.  ذخيره كمتر خواهد بوديزان آبم

. در كارگروه ها با جزييات بيشتر پرداخته شداقدامات . باال مي باشدبرنامه مديريتي شامل شش مرحله جدول 
رگروه  و كاطرح تاالبهاآورده شده اند كه شامل نقشهاي ويژه ) 3,3,6 الي3,3,1(نتايج در بخش هاي بعدي 

. اكثر اين اقدامات بايد توسط سازمانهاي دولتي مسئول انجام گيرد. كشاورزي در اجراي اين اقدامات مي باشد
طرح  حمايت از اين اقدامات در صورت امكان و در صورت گنجيدن در چارچوب ،و كارگروهطرح تاالبها نقش 

. است

اولويتهاي استفاده از آب
) آبياري اراضي كشاورزيراندمانافزايش (ارائه برنامه هايي جهت بهبود مديريت آب اراضي كشاورزي 1
)قطره اي، باراني، و غيره(مدتر استفاده از آب آمايت از توسعه سيستم هاي كارح2
حمايت از اجراي تحويل حجمي آب به مزارع3
حمايت از توجيه هزينه آب كشاورزي4
جلوگيري از بهره برداري و استخراج منابع آب سطحي و زير زميني5
زراعي با نياز آبي كمترمعرفي محصوالت 6
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ان جهت بهبود مديريت آب در زمين  برنامه هايي براي آموزش كشاورزتدوين: 1اولويت1,3,3
) استفاده از آبراندمانافزايش (

: كه در طول كارگاه پيشنهاد شدند داراي اولويتفعاليتهاي
 آب در كشاورزي صرفه جويي در مصرفافزايش آگاهي در مورد نياز به ) الف

) خواهند بود آتيمروجينكشاورزان يا كه (آموزش دانش آموزان ) ب
 تحقيقات كشاورزي جهت هدايت تحقيقات در زمينه هاي مختلف آبياري و استفاده از آب تجهيز مركز) ج

 با .شامل نياز آبي محصوالت، دوره هاي آبياري و فواصل زماني، روشهاي آبياري، آبياري ناكارامد، و غيره
.كشاورزان نيز بايد ارتباط برقرار كرد

و همچنين توسعه خدمات جوامع محلي مروجين از آموزش (آموزش كشاورزان جهت مديريت صحيح آب ) د
.  تبادل نتايج مطالعات مركز تحقيقات و تجربيات كشاورزان).از طريق شبكه موجود فعلي

ارزيابي اثرات و تجزيه و تحليل نقاط ضعف) ه
 در حال حاضر آزمايشيبرخي قطعات ( قطعات آزمايشي جهت نشان دادن مديريت مناسب آب راه اندازي) و

)ود دارندوج
مراكز آموزشي در نزديكي مزارع) ز

تهيه شاخص هاي پايداري و آماده كردن اطالعات پايه و اطلس استفاده از آب در حوضه به صورت ساالنه ) ح

:طرح تاالب هانقش 
در برنامه هاي بخشي استاني و وزارتخانه هافوق الذكر استفاده از فعاليتهاي تشويق•
 آب با توجه راندمان/ مديريت جامع منابع آبدر راستاي). دفعاليت (مروجين برنامه آموزش برقراري •

. در اين زمينهتحقيقات و توسعهويژه به رويكرد اكوسيستمي، لحاظ كردن نتايج 
طرح  در صورت امكان در چارچوب –) وفعاليت (تامين مالي پروژه هاي آزمايشي •
داري و آماده كردن اطالعات پايه و اطلس  شاخص هاي پايتدوين استفاده از يك مشاور جهت •

)حفعاليت (

:فعاليت هاي كارگروه ها
و نظارت و هدايت مشاور) شاخص هاي پايداري (طتهيه شرح وظايف فعاليت •
جشناخت اولويتهاي تحقيقات در فعاليت •
)وفعاليت (مشاركت در انتخاب پروژه هاي آزمايشي •

...)باراني و ،ايقطره ( استفاده از آب هاي كارآمدترتمحمايت از توسعه سيس: 2اولويت 2,3,3
: كه در طول كارگاه پيشنهاد شدندداراي اولويتفعاليتهاي 

تسطيح اراضي، مرمت كانالهاي آب، آبياري سيستم هاي (حمايت هاي فني و مالي از توسعه كشاورزي ) الف
) تحت فشار و كم فشارآبياري و زهكشي و زهكشي زير سطحي، استقرار سيستم هاي آبياري

تدويننيازمند (حمايت هاي فني و مالي از يكپارچه سازي اراضي و جلوگيري از تفكيك اراضي كشاورزي ) ب
)مقررات
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)سنتي يا دولتي( حمايت از استقرار و اجراي فني گروههاي استفاده كننده از آب ) ج

:طرح تاالبنقش 
برنامه هاي بخشي استاني و وزارتخانه ها  استفاده از فعاليتهاي فوق الذكر در تشويق•

:فعاليتهاي كارگروه ها
. فعاليت بخصوصي پيشنهاد نمي شود•

حمايت از اجراي تحويل آب حجمي به اراضي مزروعي: 3اولويت 3,3,3
: كه در طول كارگاه پيشنهاد شدندداراي اولويتفعاليتهاي 

آماده كردن سيستم آبياري موجود براي تحويل آب حجمي براي ) و هزينه ها(بررسي نيازهاي تجهيزاتي ) الف
آماده كردن و استقرار تجهيزات و تاسيسات براي تحويل حجمي آب ) ب
تهيه و تدوين دستور العمل هايي براي تحويل حجمي آب) ج
كشاورزان در مورد چگونگي استفاده از آب در سيستم تحويل حجمي آب ) آگاه ساختن( آموزش )  د

:رح تاالب هاطنقش 
برانگيختن استفاده از فعاليتهاي فوق الذكر در برنامه هاي بخشي استاني و وزارتخانه ها •

:فعاليتهاي كارگروه ها
تهيه يك جدول زمان بندي براي اقداماتي كه در راستاي اهداف برنامه مديريتي مي باشد•

شاورزيحمايت از توجيه هزينه آب براي مصارف ك: اولويت چهارم4,3,3
: كه در طول كارگاه پيشنهاد شدندداراي اولويتفعاليتهاي 

 آبقيمتدر مورد چگونگي محاسبه ) دستور العمل(آماده كردن يك متدولوژي ) الف
 آب سيستم هاي مختلف آبياريقيمتمحاسبه ) ب
 آب تا نزديك شدن به قيمت واقعيقيمتافزايش مرحله به مرحله ) ج
عملكرد آنان در باال بردن راندمان آبياري هاي موثر براي كشاورزان بر مبناي ميزان يارانهدر نظر گرفتن) د

:طرح تاالب هانقش 
 استفاده از فعاليتهاي فوق الذكر در برنامه هاي بخشي استاني و وزارتخانه هاتشويق•
اورزي با ه هاي بخش كش نياز به يارانه و انگيزام مطالعات در مورد هزينه هاي آب،حمايت از انج•

همكاري وزارت نيرو

:فعاليتهاي كارگروه ها
تهيه و تدوين شرح خدمات مطالعات، نظارت بر آن و ارائه توصيه هاي نهايي•
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جلوگيري از بهره برداري و استخراج منابع آبهاي سطحي و زيرزميني : اولويت پنجم5,3,3

: كه در طول كارگاه پيشنهاد شدندداراي اولويتفعاليتهاي 
)و وضع قوانين جديد در صورت نياز( مقررات جلوگيري از استفاده غير مجاز از منابع آب  دربازنگري) الف

.زير كشت برده شده اندصورت غيرقانوني ب به اراضي تخريب شده عمومي كه بانتقال آ ازجلوگيري)ب
جهت كنترل برداشت آب از منابعاستقرار يك سيستم پايش ) ج
عمومي و خصوصي) كشاورزي( اراضي  برايثبتينقشه هاي ) د

:طرح تاالب هانقش 
 استفاده از فعاليتهاي فوق الذكر در برنامه هاي بخشي استاني و وزارتخانه هاتشويق•

:فعاليتهاي كارگروه ها
. فعاليت بخصوصي پيشنهاد نمي شود•

 با نياز آبي كمترمحصوالت زراعيمعرفي : اولويت ششم6,3,3
: به نحوي كه در طول كارگاه پيشنهاد شدندلويت داراي اوفعاليتهاي

تجربه موفق در نقده در (پالن جامع الگوي محصوالت زراعي براي بخشهاي مختلف حوضه آماده كردن ) الف
).مورد زمينهايي كه سيستم آبياري تحت فشار، هماهنگي بين كشاورزان، آب و سازمانهاي كشاورزي دارند

لليبررسي تجارب موثر بين الم) ب
مد محصوالت مختلفآ تحقيقات در مورد آبياري ناكاراجراي) ج
اليتهاي آزمايشي، انگيزه ها و آموزشعارتقاي فحركت به سمت بهبود از طريق ) د

:طرح تاالب هانقش 
 استفاده از فعاليتهاي فوق الذكر در برنامه هاي بخشي استاني و وزارتخانه هاتشويق•
 توصيه ها و پيشنهاداتو ارائه) ب(حمايت از فعاليت •
طرح ، در صورت امكان در چارچوب )د(حمايت از فعاليتهاي آزمايشي •

:فعاليتهاي كارگروه ها
)د(و ) ب(به بحث گزاردن فعاليت هاي •
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  گامهاي بعدي-4

 كه   توافق كلي در مورد چشم انداز، رويكرد و فعاليتهايي است،مديريت جامع منابع آبنتيجه اصلي كارگاه 
اين بايد از طريق ذينفعان در سطوح ملي و .  كار واقعي هنوز باقي مانده استدر هر صورت. بايد انجام گيرد

.قرار گيردطرح تاالبها مورد حمايت فعاليت هاي كارگروه ها و و هرجا كه ممكن بود استاني صورت گيرد 
به بحث گزارده شده و به عنوان نخست، نتيجه كارگاه و فعاليتهاي توافق شده بايد در شوراي منطقه اي 

. شودتصويببخشي از برنامه مديريتي 
.  فعاليتهاي بسياري كه در فصل قبلي ليست شدند ايفا مي كنندتحقق بخشيدن بهكارگروه ها نقش مهمي در 

:مهمترين فعاليتهاي كارگروه ها به نحوي كه در بحث ها تعيين شدند به قرار زيرند

كارگروه آب
 بين ميليارد مترمكعب در سال4طرح تخصيص آب توافق شده به ميزان آماده كردن •

استانها
 با سالهاي خشكي هنگامي كه سطح آب به زير سازگاريتوسعه پروتكلي در مورد چگونگي •

.مي رسدمتر 1274
درياچهبه  از حوضه خارجانجام مطالعات در زمينه امكان انتقال آب •
ش تبخير از سطح درياچهانجام مطالعات در زمينه امكان كاه•

كارگروه كشاورزي
تهيه شرح خدمات مطالعات شاخص هاي پايداري و نظارت و هدايت مشاوران•
 مطالعات هزينه ها و يارانه هاي آب، نظارت و هدايت مشاوران و تآماده كردن شرح خدما•

آماده كردن توصيه هاي نهايي
 اولويتهاي تحقيقتعيين•
پايلوتي مشاركت در انتخاب پروژه ها•
اهداف برنامه آماده كردن يك جدول زمان بندي براي تحويل حجمي آب كه در راستاي •

.مديريتي باشد

 به اين فعاليتها با جزييات بيشتري خواهد پرداخت و يك برنامه زمان بندي براي آن تهيه طرح تاالب ها
ي و كميته ملي براي بحث در مورد  و نشست هاي شوراي منطقه انتايج كارارائهمراحلخواهد كرد كه شامل 

با سازگارينتايج و تصميم گيري نهايي به ويژه در زمينه تخصيص آب در استانها و پروتكلي در مورد چگونگي 
.سالهاي خشكي مي باشد

 نشست هاي گوناگون برگزاري كليه فعاليتها و پيگيرييك دبيرخانه فني دائمي در شوراي منطقه اي جهت 
.ورا تشكيل خواهد شدكارگروه ها و ش
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برنامه كارگاه: 1ضميمه 

87 آذرماه 5 و 4-كارگاه مديريت جامع منابع آب درياچه اروميه، تبريز

روز اول

اطالعات موجود  و رويكرد كنوني): 10:30 الي 8:30( نشست اول
تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد و سرود ملي ايران•
ديركل محترم حفاظت محيط زيست استان آذربايجان شرقيسخنراني افتتاحيه توسط م•
) دقيقه15-دكتر موزر(تبيين اهداف و دستاوردهاي مورد انتظار كارگاه •
15-دكتر نظري دوست( گزارش فعاليت هاي طرح و فرآيند اجرايي برنامه مديريتي حوضه آبريز اروميه •

)دقيقه
) دقيقه20-پروفسور ون بِك( آبريز اروميه اصول مديريت جامع منابع آب و اولويت هاي حوضه•
و برنامه مديريت جامع درياچه ) گزارش سنتز دكتر هاشمي(معرفي حوضه آبريز و منابع آب درياچه اروميه •

) دقيقه20- آقاي مهندس لطفي( اروميه 
طرح سواالت•

)11 الي 10:30(پذيرايي 

چشم اندازهاي آينده): 12:30 الي 11(نشست دوم 
) دقيقه20- دكتر شيعتي( مطلب درمورد منابع آب درياچه اروميه و مصارف آب در سطح حوضه ارائه•
تبادل اطالعات درمورد آنچه تاكنون : به رياست دكتر نظري دوست با تاكيد بر)  دقيقه60(نشست گروهي •

ي رسيدن به اهداف اتفاق افتاده و برنامه ريزي شده است، شامل اظهار نظر درمورد انعطاف پذيري اقدامات برا
.بلند مدت و كوتاه مدت درمورد جريان هاي زيست محيطي

) دقيقه10-پروفسور ون بيك( مشاهدات / تحليل•

)14 الي 12:30( نهار و نماز 

تجسم مديريت پايدار منابع آب و كشاورزي): 16 الي 14( نشست سوم 
) دقيقه90(تشكيل گروههاي كاري آب و كشاورزي •
ه آب و بحث و تبادل نظر درمورد طرح هاي توسعه منابع آب و نحوه برآورده نمودن نياز آبي تشكيل كارگرو•

درياچه اروميه
oدست پيدا كنيم، سيستم مديريت منابع ) مديريت پايدار منابع آب(اگر بخواهيم به اهداف بلندمدت

آب چگونه بايد باشد ؟
o ؟)ام هاي آتيگ(چگونه مي توان از موقعيت كنوني به موقعيت هدف رسيد

تشكيل كارگروه كشاورزي و بحث و تبادل نظر درمورد طرح هاي توسعه كشاورزي و نحوه برآورده نمودن نياز •
آبي درياچه اروميه
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oدست پيدا كنيم، سيستم مديريت )  مديريت پايدار كشاورزي(اگر بخواهيم به اهداف بلندمدت
كشاورزي چگونه بايد باشد ؟

o؟)گام هاي آتي( كنوني به موقعيت هدف رسيد چگونه مي توان از موقعيت
) دقيقه15-خانم كنعانيان( مورد  مديريت مشاركتي آبخيز و مديريت جامع منابع آب ارائه در•
) دقيقه براي هر گروه كاري15(گزارش گروه هاي كاري و تبادل نظر درمورد مسائل مطرح شده •
جمع بندي و برنامه ريزي براي روز دوم•

87 آذر 5:روز دوم

از برنامه تا عمل) 10:30 الي 8:30(نشست چهارم 
) دقيقه20- پروفسور ون بيك( تجربيات مهم بين المللي در مورد مديريت جامع منابع آب •
) دقيقه100(تشكيل مجدد دو گروه كاري •

oطراحي برنامه هاي عملي براي اولويت هاي هدف دوم برنامه مديريتي- پيش
o 2009اجرايي برنامه كاري سال شناسايي اولويت هاي

)11 الي 10:30(پذيرايي 

)13 الي 11(نشست پنجم 
) دقيقه براي هر گروه15(ارائه گزارش گروه هاي كاري •
) دقيقه15دكتر هاشمي، آقاي كماالن، دكتر نظري دوست، ( مسائل سازماني •
) دقيقه60( بحث گروهي درمورد نتايج گروه هاي كاري •

oه هاي كاريتجميع نتايج گرو
oهماهنگي هاي سازماني و ساختارهاي مديريت جامع منابع آب
oاولويت هاي پيشنهادي براي شوراي حوضه اي درياچه اروميه

) دقيقه20(جمع بندي و گام هاي آتي •
) دقيقه10( سخنراني اختتاميه •

)13(نهار و نماز 
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فهرست اسامي شركت كنندگان در كارگاه: 2ضميمه 

سمتانارگنام

مدير كلشرقي. اداره كل حفاظت محيط زيست آذبيوك رئيسي 1

مدير دفتر تلفيقشرقي. سازمان آب منطقه اي آذاحمد ترابي 2

معاون محيط طبيعيشرقي. اداره كل حفاظت محيط زيست آذن حسيني قمي ميرمحس3

ي عمرانيمدير طرحهاشرقي.ميراث فرهنگي و گردشگري آذامين اهللا كرمي 4

مديرعاملتشكل دوستداران محيط زيست سولدوز نقدهسيروس انتخابي 5

سرپرست ادارهاداره حفاظت محيط زيست آذرشهرداوود غني پور دينور 6

معاوناداره كل شيالتمحمد صمدزاده 7

مشاور فنيشرقي.جهادكشاورزي آذابوالفضل شهاوند 8

مدير عامليردولتي همياران زيست سبزانجمن غمحمدحسين حسن زاده 9

نايب رئيستعاوني حفظ محيط زيست مهابادنعمت پيرمندي 10

كارشناس مسؤولشرقي. اداره كل حفاظت محيط زيست آذابراهيم نوري اصل 11

كارشناس زيستگاههاشرقي. اداره كل حفاظت محيط زيست آذصابر محمود عليلو 12

سرپرست گروه فنيب منطقه اي كردستانآتوفيق گل محمدي 13

كارشناس مسؤول محيط طبيعياداره كل حفاظت محيط زيست كردستانعلي اكبر عامري فر 14

رئيس اداره مرتعشرقي.اداره كل منابع طبيعي آذرحمان نيك پيران 15

رئيس اداره مميزي اراضيشرقي.اداره كل منابع طبيعي آذموسي ناصري 16

معاون فنيشرقي.اداره كل منابع طبيعي آذي اسماعيلي عل17

كارشناس مسؤل ارزيابيشرقي. اداره كل حفاظت محيط زيست آذعبداهللا رسولي 18

معاون مديريت امور اراضيغربي.سازمان جهادكشاورزي آذحسنعلي ورمزيار 19

كارشناس مسؤولغربي.استانداري آذمنوچهر ايران پناه 20

كارشناس مسؤول روابط عموميشرقي.اداره كل منابع طبيعي آذقدس سهرابي ا21

دبير زيست محيطيتشكلعلي علمي 22
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ارزيابي كارگاه: 3ضميمه 

جمع بندي فرمهاي نظرسنجي كارگاه مديريت جامع منابع آب 
فني  •

ضعيف متوسط خوب عالي 

%5/4%5/8%5/52%5/34بندي جلساترعايت زمان

-%4%50%46يفيت مطالب و ارائه آنك

-%5/4%58%5/37كيفيت ترجمه

-%5/12%58%29كنندگان در كارگاهميزان مشاركت شركت

-%5/8%5/58%33ارزيابي كلي

پشتيباني و اجرايي•

ارزيابي كلي كارگاه •

0                       ضعيف 0متوسط %                  5/66:خوب %                   5/33:  يعال

پيشنهادات•

آيندهكارگاههاي طرح در رگاه، چه موضوعات و مباحثي را براي با توجه به مباحث مطرح شده در اين كا
كنيد؟پيشنهاد مي

راهكارهاي مصرف بهينه آب جهت افزايش راندمان •

استفاده مجدد و بازگردش آب در بخشهاي مختلف •

آمايش حوضه •

كنترل و پايش منابع آب •

ب مشخص نمودن سهم هر استان با توجه به شاخصهاي استاني و توليد آ•

 بر روي تغييرات اقليم و ميزان بارش حوضهتأثير عملكردها در •

ضعيف متوسط خوب عالي 

-%8%5/58%5/33اياب و ذهاب 

--%75%25محل اقامت 

-%5/4%52%5/43ي بين روز پذيراي

--%62%38همكاري گروه اجرايي

--%5/66%5/33ارزيابي كلي 
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مباحث مطرح شده در گروه هاي كاري: 4ضميمه 

 نظرات در خصوص انعطاف پذيري جهت نيل به اهداف بلند مدت و كوتاه مدت–تبادل اطالعات در خصوص روند و برنامه :موضوع
اين نظارات نهايي نشده اند و قرار .  كنندگان در موضوعات مختلف بعنوان نظرات كارشناسي ارائه شده بودندموارد زير در طي برگزاري كارگاه از سوي شركت

. است پس از طرح در كارگروه هاي تخصصي در صورت تصويب به اجرا در آيند

1274حفظ سطح تراز درياچه باالتر از (عملكرد پايدار برسد جريانهاي ورودي به مقدار نياز آبي درياچه و تاالبهاي اقماري آن براي ):  ساله25(هدف بلند مدت 
).متر

درصد از 3بهره برداري از آب جهت مصارف كشاورزي افزايش پيدا نكرده و تسهيالتي براي افزايش راندمان آبي و كاهش ساالنه ):  ساله5(هدف كوتاه مدت 
.ميزان آب مورد بهره برداري شود

توضيحاتنظراتدستگاه اجرايي

آب

:كردستان
تغيير الگوي كشت نياز اساسي ! تفكر سيستمي هنر ديدن جنگل از بين درختان است•

. است
.آمايش حوضه انجام شود، از روي آن الگوي كشت طراحي شود•
تعرق واقعي مي - پيشنهاد دكتر شيعني مبني بر محاسبه نياز آبي گياه بر اساس تبخير•

.بايست قانوني شده و ابالغ گردد
اين در حالي . ذينفعان بسيار كم رنگ ديده شده استبين اداره آب كردستان در نقش •

.است كه آبهاي سطحي وارد شونده به اروميه در اين استان محدود نشده اند
آب اروميه را كردستان اراده مي % 65سطح حوضه است، در حالي % 10حوضه كردستان •

شوراي آب حوضه كه در حال تشكيل است، تعيين و توافق •
مشابه اين . ميزان آب سيمينه رود براي كردستان خواهد بود

تصميمات شورا بر اساس . ز عملياتي گرديدموضوع در پروژه البر
نتايج اين . بحث هاي كارشناسي در اين گونه بحثها خواهد بود

.منعكس خواهد شدكارگاه را حتما 
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توضيحاتنظراتدستگاه اجرايي
.دهد

.ش.آ
لذا اين موارد بايد در برنامه ريزي ها در نظر . تمشكالت به علت تغييرات اقليم اس% 65•

.گرفته شود
احداث . خشك شدن درياچه و پيشروي آب درياچه به زمينهاي اطراف صدمه مي زند•

.دايك از هر دو موضوع جلوگيري مي كند
.:غ.آ
ميزان مهار آب چه تاثيري خواهد داشت؟•
 آيين نامه اجرايي نوشته شده موارد فقط نوشتاري است، همه موارد افزايش راندمان در•

تغيير الگوي كشت نبايد منتج . مشكالت اجرايي بايد بررسي شود. ولي اجرا نمي شود. است
.به كاهش درآمد كشاورز شود

اين موارد در كارگروه ها بحث، نتايج به دستگاه ارائه خواهد شد تا 
.موانع مشخص و مرتفع گردد

كشاورزي

.: ش.آ
تر ميليون م210نهكه ساالافزايش راندمان پيش بيني شده است % 3 سال 5در طول •
آيا اگر اين آب صرفه جويي شده صرف كشاورزي نشود، مشكل آبي درياچه .  مي شودكعبم

مرتفع مي شود؟
در حاليكه با جايگزين . افزايش ساالنه راندمان آب بسيار رقم ناچيزي است% 6/0رقم •

راندمان انتقال را % 20مي توان تا ... هاي انتقال آب و كردن روش هايي نظير بهسازي مسير
مي توان به افزايش ... و ) طراحي مناسب طول(جايگزيني سيستم آبياري سطحي . باال برد

. تر راندمان آبياري رسيدشبي
100هر درخت سيب . در بحث باغات ارقام بسيار بااليي موجود است: محاسبات نياز آبي•

راهكارها در كارگروه هاي نشستهاي عصر مطرح و بحث •
.خواهند شد
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توضيحاتنظراتدستگاه اجرايي
ولي در عمل با ميزان آب كمتري محصول به دست خواهد . مي شودليتر در روز محاسبه 

%) 10مثال (به كاهش توليد با ميزان ناچيز %) 20مثال (مي توان با روشهاي كم آبياري . آمد
.شايد اين راهبرد به نفع كشور باشد. رسيد
.شبكه هاي انتقال آب كارامد نيستند•
.محاسبات تقويم آبياري كارآمد نيستند•
.ت آب آبياري در حوضه اروميه به خاك نفوذ نمي كند بلكه تبخير مي شودهدر رف•
شبكه هاي اصلي تماما توسط . سرمايه گذاري در احداث شبكه ها به نحو مناسب نيستند•

سياست مالي يكسان . دولت و در شبكه هاي فرعي با مشاركت مالي كشاورز انجام مي شود
.شود
رده شدن اهداف به لذا براو. ره روي ارقام متوسط استبي همواآبحث اعداد و ارقام بيالن •

. سالهاي پرآب، آب را ذخيره نماييم: پيشنهاد مشخص. ممكن مي باشدصورت ساالنه نا
.حاشيه هاي كم عمق درياچه را حذف كنيم تا ميزان تبخير كاهش پيدا كند

ق مبازنگري طرح هاي توسعه منابع آب، مصرف بهينه آب، حذف حاشيه هاي كم ع•
.درياچه از جمله راهكارهاي اجرايي خواهند بود

محيط زيست

:كردستان
!علي رغم برگزاري جلسات هنوز سد سيمينه رود در شرف بهره برداري است•
شت بهاره اراضي كه ك. با تغيير الگوي كشت، در حوضه مصرف آب بسيار باال رفته است•

.پس مديريت آن حائز اهميت است. مي شوند، تا زمان معيني به آب نياز دارند
:مدير ملي پارك اروميه

 تامين آب اروميه چيست؟ مهمترين عامل بحران درياچه چيست؟ عدر شرايط فعلي مناب

سطح (با همين روند همكاري . ست ساله ا25 متر هدف 1274
 سال به اين 5اميدواريم كه ظرف ) كارشناسي، سطح مديريت

مابقي .  سعي بر رسيدن است با همكاري هم. هدف برسيم
.سئواالت، در اين جلسات بررسي و راهكارها ارائه خواهد شد
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توضيحاتنظراتدستگاه اجرايي
چيست؟ ) كوتاه مدت و بلند مدت(بهترين روش خروج از اين بحران 

NGO

رويج كاشت اجراي طرح هاي افزايش راندمان آبياري نيازمند آموزش، تسهيالت مالي، ت•
گونه هاي مناسب و ممنوعيت كاشت گونه هاي نامناسب، افزايش هزينه آب، اصالح خاك از 

همه موارد بر عهده دولت . جمله مواردي است كه منجر به افزايش راندمان آبياري خواهد شد
.مي باشد) جهاد كشاورزي(

استانداري

.غ.آ
اگر صرفا توليد و مصرف است، . ودروند مورد بررسي در چرخه آب بسيار مفصل خواهد ب•

.سازوكار عوض خواهد شد
در خصوص افزايش راندمان، بهتر است به صورت زير حوضه اي سياست گذاري شود كه •

.به واقعيت نزديكتر خواهد بود
.راهكارهاي اجرايي را به كارگروه هاي استاني بسپاريد•

مديريت تقاضا يكي از روشها مي  باشد كه مي بايست در •
بنابراين تضادي در مطالب .  ديده شودديريت جامع منابع آبم

بنابراين . توجه بيشتر معطوف توسعه كشاورزي است. نيست
اولين راهكاري كه تا كنون اجرا مي . تقاضاي آب زياد مي شود

ولي امروزه تعديل و مديريت . شده است، ساخت سد بوده است
.مصرف آب در مزرعه مطرح مي شود

ان آب با توجه به شوري كمتر به منزله هدر رفت افزايش راندم•
در حوضه هاي شور باعث شستشوي خاك شده و . آب نيست

.مناسب خواهد بود
.همه موارد ياد شده از وظايف اداره كشاورزي است•
علي . است% 55راندمان آبياري مغان كه پيشرفته ترين است، •

يق ترويج نتيجتاً وزارت كشاورزي از طر! سال كار مستمر30رغم 
.مي بايست اقدامات برشمرده شده را انجام دهد
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توضيحاتنظراتدستگاه اجرايي

شيالت

.ش.آ
 متر ارتفاع، باعث گسترش سطح 1274. آبهاي وارد شوند هنوز داراي رسوبات مي باشند•

برداشت رسوب كه گسترش سطح كمتر ) 1: پس. در حاشيه هاي كم عمق خواهيم داشت
. مويينگي خواهد شداجراي دايك باعث هدر رفت آب به صورت) 2. باشد

گزينه ي انتقال آب بين حوضه اي چه مشكلي دارد؟ اقتصادي، فني، زيست محيطي، •
. ؟ اين درحاليست كه كشور در خصوص خطوط انتقال بسيار موفق بوده است....
.سهم ما از زاب و ارس از ايران خارج مي شود و مي توان از آن استفاده كرد•

زيرا حريم درياچه مشخص شده . نيستبحث دايك قابل اجرا •
يكي از تعهدات ايران براي درياچه بين المللي، حفاظت از . است

. سطح آن است
ساخت دايك اجرايي نيست زيرا طول بسيار زياد نياز دارد، •

تبادل آب، جمع شدن آب پشت دايك، پارك ملي بودن و 
نه باعث مي شود كه اين گزي... محدوديت هاي فني و اجرايي و 

لذا . گرچه ايده درست به نظر مي رسد. مناسب به نظر نرسد
.مطالعه مبسوط در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد

 متر 1274 تبخير بر اساس ارتفاع آب تر مكعب ميليارد م3•
.است كه مساحت خاص خود را نياز دارد

ميزان آب منتقل شده از اين طريق در مقابل نياز آبي رقم •
از طرف ديگر ميزان ورودي آب در حوضه اروميه . زيادي نيست

مشخص است و مي بايست بر اساس آن برنامه ريزي ها انجام 
بحث انتقال بين حوضه اي معموال آخرين گزينه در تمامي . شود
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توضيحاتنظراتدستگاه اجرايي
 برنامه 67مديريت زيست بومي طبق ماده . مطالعات مي باشد

.چهارم نيز اين موضوع را پيشنهاد نمي نمايد
تصميمات . نيستطرح  المللي در دستور كار اين آبهاي بين•

. مي توان آنها را پيگيري نمود. آن در جاي ديگر گرفته مي شود
 ميليارد آب موجود در حوضه مي باشدو 7ولي تمركز بر مديريت 

 از زاب به اين مقدار اضافه  متر مكعب ميليون600در اينده اگر 
.شد، براي آن نيز برنامه زيري خواهد شد

، مشاور انتخاب شده، ) سال2(ح انتقال آب اجرايي شده طر•
ولي به هر حال .  ميليون متر مكعب تعيين شده است625

در حوضه سيروان مشابه اين طرح . مطالعات مبسوط نياز مي باشد
ولي بدون مطالعات مبسوط در حال انجام است، كه مشكالت 

براي زاب آب شيرين مناسب دارد كه شايد . خاص خود را دارد
كشاورزي استفاده شود و مي بايست موارد به تفصيل مطالعه و 

.بررسي گردد

% 30هنوز . ليدومزارع شاهد شد بدون كاهش ميزان ت% 55رف آب حدود صنتيجه م. مطالعه موردي در خوزستان، تسطيح مزارع و كمك به كشاورز در خصوص تواتر آبياري: پانل
.هدررفت آب موجود بود
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در حقيقت مفهوم افزايش . زيرا اين ميزان به زمين نفوذ كرده و يا به جريان آب سطحي تبديل مي شود. ندمان پايين آبياري به منظور از دست رفتن كل آن آب نيسترا: پانل
راندمان آبياري، مي بايست از آب باقي مانده به نحو بنابراين پس افزايش . ي به درياچه را كاهش دهدودممكن است افزايش راندمان بيالن ور. راندمان، مفهوم ذخيره سازي نيست

. احسن استفاده كنيم
.براي استفاده به نحو احسن، مي بايست آب به اندازه نياز واقعي آبي گياه صورت گيرد. زياد استفاده كردن آب باعث خرابي زمين پايين دست شده و هدر مي رود: دكتر شيعتي
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: پانلجمع بندي
. افزايش راندمان آبياري روشي براي كاهش هدر رفت آب است. ين بحث استرزي مهمترو كشا•

 سال دوره كرده و 5بعد از گذشت . روي ارقام متمركز نشويم. اكنون زمان شورع عمليات است
.انعطاف هاي الزم را به برنامه خواهيم داد

 را تشكيل مي تغييرات اقليمي بخش كوچكي از مشكل. مساله اصلي مشكل و بحران اروميه است•
.دهد و د رضمن مساله اي است كه كمتر شناخته شده است

 مشخص مي مديريت جامع منابع آبكار بايد با روش خودتان انجام گردد گرچه چهارچوب آن را •
.نمايد
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مطالب ارائه شده در كارگاه: 5ضميمه 

اهداف و خروجي هاي كارگاه، دكتر موزر، مشاور ارشد بين المللي طرح•
دكتر نظري دوست، مدير ملي طرح. و فرايند اجراي برنامه مديريت درياچه اروميهطرح  اهداف گزارش•
پروفسور ون بك، مشاور بين المللي طرح در زمينه . آبخيز درياچه اروميهاصول و اولويتهاي حوضه •

مديريت جامع منابع آب
مهندس لطفي، مشاور ارشد ملي . هو منابع آب درياچه و برنامه مديريت درياچه اروميمعرفي حوضه آبخيز •

طرح
دكتر شيعتي، مهندسان مشاور يكم. منابع آب درياچه اروميه و استفاده از آن در سطح حوضه•
دكتر كنعانيان، مشاور ملي طرح. مشاركت مردمي و مديريت جامع منابع آب•
بين المللي طرح در  مديريت جامع منابع آب، پروفسور ون بك، مشاورتجارب موفق بين المللي در زمينه •

زمينه مديريت جامع منابع آب
دكتر كماالن، مشاور ملي طرح. ترتيبات ساختاري و نهادين و مديريت جامع منابع آب•


