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 دریاچه ارومیه هايویژگي .1

ز مهمترین اکوسیستمهای تاالبی کشور از عناوین مختلف حفاظتی از قبیل پارک ملی، دریاچه ارومیه بعنوان یکی ا

دریاچه ارومیه از لحاظ شوری بعد از بحرالمیت المللی رامسر سایت برخوردار است. کره و تاالب بینگاه زیستذخیره

گردد. این محسوب می دومین تاالب آب شور جهان است و از لحاظ وسعت نیز ششمین تاالب بزرگ آب شور جهان

المللی است. در کشور دارای باالترین عنوان حفاظتی )پارک اکوسیستم تاالبی دارای عناوین مختلف حفاظتی ملی و بین

-گاهالمللی به ثبت رسیده و در یونسکو نیز بعنوان یکی از ذخیرهباشد و در کنوانسیون رامسر بعنوان تاالب بینملی( می

تا  5555وسعت این دریاچه متناسب با میزان آب موجود در آن متفاوت بوده و بین ه است. کره ثبت شدهای زیست

است که البته در سالهای کم آبی از این میزان نیز کمتر شده و در حال حاضر به کیلومتر مربع در نوسان بوده 5055

ت دارد و بین سه استان آذربایجان کیلومتر مربع وسع 51555کیلومتر مربع رسیده است. حوضه بیش از  2055کمتر از 

غربی، آذربایجان شرقی و کردستان مشترک است. البته مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه جهت حفظ یکپارچگی 

 باشد. زیست آذربایجان غربی میمدیریتی با اداره کل حفاظت محیط

های اکوسیستم به دلیل شوری زیاد گونهاین اکوسیستم آبی دارای ارزشهای تنوع زیستی زیادی است. در بخش آبی این 

-پوست با نام آرتمیا است. اما این اکوسیستم بهگونه جلبک و یک گونه سخت 8محدودی وجود دارند که شامل حدود 

باشد که این ای میتاالب آب شیرین در بخشهای حاشیه 15جزیره و همچنین بیش از  152ای است که دارای گونه

گونه گیاهی وجود دارد و  100دهد. در این اکوسیستم جمعا زیستی این تاالب را افزایش میموضوع اهمیتهای تنوع 

 باشد.میگونه پرنده  115گونه پستاندار،  23حیات جانوری آن شامل 

 

 روند تغییرات تراز آب دریاچه .2

میلیون مترمکعب است که  0855با توجه به شرایط اقلیمی منطقه میزان پتانسیل آبی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه حدود 

متر از سطح  1200.1شوند. تراز آبی مصوب دریاچه ارومیه در قانون رودخانه به سمت دریاچه جاری می 11از طریق 

متر بوده و حداکثر تراز آبی دریاچه  1205.35دریاهای آزاد است در حالیکه متوسط تراز آبی دریاچه ارومیه در بلند مدت 

متر بوده است. تراز آبی دریاچه ارومیه در بلند مدت تغییرات  1200.01اتفاق افتاده معادل  1308ارومیه نیز که در سال 

مختلفی داشته ولی این تغییرات معموال به صورت نوسانات برگشتی بوده است در حالیکه طی بیش از یک دهه گذشته 

آب این دریاچه به صورت نسبتا مستمری  برداریهای موجود، سطحمتاسفانه به دلیل خشکسالی در حوضه و همچنین بهره
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 تر کمتر از متوسط وم 4.5بیش از است که متر  1205.00  . در حال حاضر تراز آبی دریاچه ارومیهکاهش پیدا کرده است

از سوی دیگر براساس مطالعات انجام شده که به تصویب  باشد.میتر از حداقل تراز آبی اکولوژیک آن متر کم 3 بیش از

محیطی الزم برای بقاء اکوسیستم دریاچه را ه است حداقل تراز اکولوژیک آب دریاچه ارومیه که شرایط زیستنیز رسید

 میلیون متر مکعب است. 3155است که برای تامین آن نیاز آبی دریاچه ساالنه  1204.1کند در بلند مدت تامین می

  داده شده است.وضعیت نوسانات تراز آبی دریاچه ارومیه در نمودار ذیل نمایش 

 

 نمودار روند تغییرات تراز آبی دریاچه ارومیه

 

 دریاچه ارومیه و احیاء خالصه اقدامات انجام شده جهت مدیریت  .9

زیست در قالب طرح حفاظت از تاالبهای ایران سازمان حفاظت محیط ،دریاچه ارومیه زیستمحیط توجه به شرایط حاد با

در سطح ملی و استانهای واقع در حوضه آبخیز دریاچه )آذربایجان غربی،  های مختلف دولتیبا همکاری دستگاه

قانون برنامه چهارم توسعه کشور نسبت به تدوین  00آذربایجان شرقی و کردستان( در راستای تحقق بند الف ماده 

ی یک فرایند بومی اقدام نموده است. این برنامه طبا رویکرد مدیریت زیست برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

-های مختلف و مالحظات زیستهای دستگاهفرابخشی و مشارکتی در مقیاس حوضه آبخیز و با در نظر گرفتن دیدگاه

زیست و بین ریاست سازمان حفاظت محیط در قالب یک موافقتنامه 1931مهرماه سال محیطی تدوین گردید و در 

غربی، آذربایجان شرقی و کردستان تصویب شد و پس از آن نیز در وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و استانداران آذربایجان 

نمودار ذیل خالصه فرایند تدوین و تصویب برنامه مدیریت رسید.  به تصویب هیئت وزیران 1933فروردین ماه سال 

 دهد. جامع دریاچه ارومیه را نشان می
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 ارومیه()فرایند تصویب برنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه 

گردند و مدیریت کلیه منابع پایه مرتبط با بومی در مقیاس حوضه آبخیز تدوین میهای مدیریت زیستبرنامه

گیرند. بالطبع ابعاد حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و واقع شدن سه استان آذربایجان غربی، تاالب را دربر می

ن برنامه را افزایش داده است. در این راستا با های تدویآذربایجان شرقی و کردستان در این حوضه پیچیدگی

توجه به اهمیت و شرایط اکولوژیک خاص و بحرانی دریاچه ارومیه و تشدید شرایط وخیم آن، تدوین برنامه 

مدیریت دریاچه پس از انجام مطالعات پایه با همکاری نهادهای ذیربط در سطوح ستادی و سه استان واقع در 

المللی و با رویکرد مشارکتی و لتی و جوامع محلی و با استفاده از تجربیات موفق بینحوضه، سازمانهای غیردو

اندرکاران ملی و استانی و برگزاری نفعان و کسب نظرات کلیه دستهای مختلف با حضور ذیبرگزاری کارگاه

 پذیرفته است.جلسات کارشناسی کمیته تخصصی و با اعمال نظرات شورایعالی آب و سایر مراجع ذیربط صورت 

با توجه به شرایط دریاچه ارومیه و محدودیتهای منابع آبی، بحث مدیریت آب این دریاچه و در نظر گرفتن آن 

 است.  های مدیریت منابع آب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه از موضوعات با اهمیت بودهریزیدر برنامه

در هئیت محترم دولت و  1381فروردین ماه سال با توجه به تصویب برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه در 

ستاد ملي تحت عنوان ستاد اجرایي مدیریت حوضه آبخیز نظر به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه یک 

با ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و دبیری معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان  دریاچه ارومیه

جمهور و وزرای نیرو، یزی و نظارت راهبردی رئیسرزیست و عضویت معاون برنامهحفاظت محیط

جهادکشاورزی، کشور و مسکن و شهرسازی و همچنین استانداران سه استان واقع در حوضه تشکیل گردیده 
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توجه به لزوم اعمال مدیریت یکپارچه در سطح حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، براساس برنامه  همچنین بااست. 

با حضور استانداران و مدیران ارشد سه  آبخیز دریاچه ارومیهریت حوضهاي مدیشوراي منطقهمدیریت 

استان واقع در حوضه تشکیل گردیده و این شورا وظیفه هماهنگی و راهبری برنامه مذکور در سطح حوضه را  

ه ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچنمودار زیر ساختار و شرح وظایف ستاد اجرایی و شورای منطقه بر عهده دارد.

 دهد.را نشان می
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:مدیریت دریاچه اروميه ایشرح وظایف شورای منطقه  

 انداز و رویکرد کالن نویس چشمیتهای توسعه حوضه و تدوین پیشبررسی ظرفیتها و اولو
 اجرایی ستادمدیریت حوضه آبریز و ارائه پیشنهاد به 

 در محیطی، در چارچوب ظرفیتهای زیست هدایت و راهبری طرحهای جامع توسعه حوضه
 اجرایی ستادابالغی از  ،راستای سیاستها و سازوکارهای کالن مدیریتی حوضه

 ازی، هماهنگی و رفع هرگونه تداخل یا تضاد طرحهای توسعه بخشی با یکدیگر و سازگار س
 متناسب نمودن آنها با ظرفیتهای توسعه حوضه

  برداری از منابع برای دریاچه و همچنین بهره آبتعیین سهم هر استان در تامین منابع
 موجود

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

 اندرکاران و مردم به منظور اطالع رسانی و آگاهی رسانی کامل و بموقع به کلیه دست
اطمینان از شفافیت الزم و تامین زمینه مناسب جهت جلب مشارکت مردمی در عملیاتی 

 هاشدن برنامه

 ای به منظور انجام فعالیتهای تخصصی و ضهگروه کاری تخصصی حو 3 و پشتیبانی از ایجاد
 حمایتهای فراهم اوردنبومی حوضه دریاچه ارومیه و کارشناسی مرتبط با مدیریت زیست

 الزم  مدیریتیفنی و 

 جهت تصویب برای  ستاد اجراییهای ساالنه و ارسال به عملکرد و برنامه یاهتدوین گزارش
 اجرا

 ها توسط بخشهای مختلف در سطح حوضه از طریق نظارت بر حسن انجام مصوبات و برنامه
 ابزارهای پایش تدوین شده و ساختارهای نظارتی

 

مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه: شرح وظایف ستاد اجرایي  

 انداز بلندمدت و راهبردهای کالن مدیریت حوضه آبریز تنظیم و تصویب چشم

 بوم دریاچه ارومیهظ توان زیستدریاچه ارومیه در راستای توسعه پایدار و حف

  تنظیم سازوکارها و سیاستهای کالن مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

قانون برنامه چهارم توسعه  00ماده بر اساس بومی در راستای مدیریت زیست

 کشور

  تنظیم و تصویب اهداف و شاخصهای توسعه پایدار حوضه با تاکید ویژه بر

بع آب، کشاورزی و کاربری اراضی، تنوع زیستی و مسائل مدیریت پایدار منا

 اجتماعی و مشارکت مردمی -اقتصادی 

 محیطی خاص های زیستبررسی اقدامات و فعالیتهای ویژه در زمان بروز پدیده

 های وقوع خشکسالیو بحرانی بویژه در دوره

  ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه ومنطقه شوراینظارت بر عملکرد 

 گیریهای مدیریتی مربوطهبررسی پیشنهادات واصله مرتبط و تصمیم

 های خاص برای انجام فعالیتهای فرابخشی مرتبط با تنظیم و تخصیص بودجه

 مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

  تعیین و تصویب ظرفیتهای توسعه بخشهای مختلف با درنظر گرفتن ظرفیتهای

 اچه ارومیه محیطی و پایداری دریزیست

 

يهمدیریت پایدار دریاچه اروم ستاد اجرایی  

یاستاندار آذربایجان شرق  

 دبیر

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

یاستاندار آذربایجان غرب  

 ریزی و نظارتمعاونت برنامه

 راهبردی رئیس جمهور
 وزیر راه و شهرسازی

 وزیر نیرو

 

 وزیر جهاد کشاورزی

زیر کشورو استاندار کردستان  

  رئیس

 معاون اول رئیس جمهور

هاي مدیریت دریاچه اروميشوراي منطقه  

یکارگروه مشارکت مردمی و آگاهی رسان کارگروه مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی  

 

 ایآب منطقه هایعامل شرکت انمدیر

 آذربایجان غربی و شرقی و کردستان

 صنایع و معادن هایزمانسا روسای

 آذربایجان غربی و شرقی

مدیران کل شیالت آذربایجان 

 غربی و شرقی

 

 مدیران کل منابع طبیعی آذربایجان

 غربی و شرقی و کردستان

جهاد کشاورزیآذربایجان  هایسازمان روسای

 غربی و شرقی و کردستان

 کارگروه تنوع زیستی

جان آذربای هایعمرانی استانداری انمعاون

 غربی و شرقی و کردستان

 

مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری 

ی و شرقیآذربایجان غرب  

ی و ، شرقمحیط زیست آذربایجان غربی ادارات کل

 کردستان

 ای( اداره کل)سطح حوضه شورا خانه دائمیبیرد

 حفاظت محیط زیست آذ. غربی

 

 

 

 هایریزی استانداریبرنامه انمعاون

نآذربایجان غربی و شرقی و کردستا  

 

شورا رئیس  

(غربی، شرقی و کردستان )دور اول آذ. غربیآذربایجان ان استاندار  

ای ساختار سازمانی ستاد اجرایی و شورای منطقه

 مدیریت حوضه آبخیز ارومیه
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 تشکیل ستاد اجرایي مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 3.1

جامع حوضه آبخیز دریاچه در ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بالفاصله پس از تصویب برنامه مدیریت 

(، با اعضای تعیین شده بر اساس شرح وظایف این ستاد تشکیل شد و به طور 21/1/1381هیئت وزیران ) در تاریخ 

جلسه در اردیبهشت،  3رسمی فرایند مدیریت دریاچه را بر اساس برنامه مدیریت جامع آن آغاز نمود. این ستاد تاکنون 

جلسه در خرداد  1، 1315ای مدیریت دریاچه در مرداد سه به طور مشترک با شورای منطقهجل 1، 1381خرداد و مهرماه 

جلسه کمیته تخصصی با حضور اعضای این کمیته و  0 همچنین داشته است. با حضور اعضای اصلی 1311ماه سال 

است.  برگزار شدهدریاچه های کارشناسی مرتبط با ستاد اجرایی در رابطه با مدیریت جامع حوضه آبخیز بمنظور بررسی

ضمن بازدید از سواحل غربی و  1381همچنین اعضای این ستاد برای بررسی بیشتر وضعیت موجود دریاچه، در تیرماه 

 شرقی دریاچه، طی جلساتی شرایط دریاچه و راهکارهای مدیریت آن را مورد بررسی قرار دادند.

 ستادجدول خالصه جلسات ستاد اجرایي با حضور اعضاي اصلي 

 اهم مصوبات تاریخ عنوان جلسه ردیف

1 
جلسه ستاد 

 اجرایی
18/2/1381 

 تشکیل کمیته تخصصی ستاد برای بررسی مسائل فنی و تخصصی دریاچه  -

های نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی وزارتخانه  -

عاتی و اجرایی خود را های مطالاستانداری آذربایجان غربی مکلف شدند به فوریت برنامه

 در مورد دریاچه ارومیه تدوین و به ستاد ارائه نمایند.

2 
جلسه ستاد 

 اجرایی
10/3/1381 

العاده از کارگروهی با حضور نمایندگان معاونت هماهنگی و نظارت بر تشکیل یک جلسه فوق

سازمان  های نیرو، جهادکشاورزی و مسکن وشهرسازی،های اجرایی، وزارتخانهامور دستگاه

زیست، استانداریهای سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان حفاظت محیط

با تاکید بر مسائلی چون اجرای برنامه مدیریت جامع و و بررسی طرحهای پیشنهادی 

های اجرایی مختلف و سهم آب استانهای واقع در حوضه د رتامین حقابه دریاچه و دستگاه

 جلسه اصلی ستادارائه نتایج به 

3 
جلسه ستاد 

 اجرایی
25/0/1381 

 نیاز آبی دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری و تصویبتائید   -

 میلیارد ریال 40طرح اضطراری با جمع بودجه  12تصویب   -

 ساله 5طرح اولویت دار  24تصویب عناوین   -

 تصویب طرح افزایش راندمان مصرف آب کشاورزی  -

حوضه آبخیز دریاچه ارومیه عدم ایجاد حقابه جدید )به ممنوعیت تخصیص جدید در   -

 غیراز کردستان در سطح سهم آبی استان از منابع حوضه(

 مرور سهم آب استانها و ارائه برخی موارد جهت کار تکمیلی و ارائه به جلسه آتی ستاد  -

4 

جلسه مشترک 

اعضای ستاد 

اجرایی با شورای 

ای مدیریت منطقه

حوضه آبخیز 

 رومیه(دریاچه ا

1/5/1315 

مقرر گردید حق آبه ابالغی )سهم استانهای واقع درحوضه در بهره برداری از منابع آب   -

ریزیهای حوضه و تامین حقابه زیست محیطی دریاچه( نهایی تلقی شود و مالک برنامه

 بعدی و تامین نیاز آبی دریاچه ارومیه خواهد بود.

حقابه دریاچه ارومیه را طی یک برنامه زمان  مقرر گردید هرکدام از استانها تامین سهم  -

بندی رسماً به دبیرخانه اعالم نماید و دبیرخانه در جلسه کارگروه تخصصی آب و 

کشاورزی این برنامه ها را در یک دوره زمان بندی مشخص نماید و سیستم پایش آب 
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 اهم مصوبات تاریخ عنوان جلسه ردیف

 ورودی به دریاچه  نیز منطبق با برنامه اجرایی شود .

ز، با استفاده از حمایتهای مقامات سیاسی و قضایی منطقه در قالب برداشتهای غیر مجا  -

 یک برنامه مشخص مدیریت شود.

 بر در هر سه استان ممنوع شود.مقرر گردید احداث صنایع آب  -

ای مدیریت حوضه های تخصصی شورای منطقهساختار، ترکیب و شرح وظایف کارگروه  -

 رار گرفت.آبخیز دریاچه ارومیه مورد بررسی و تصویب ق

ترتیب جلسات شورای منطقه ای با توجه به شرایط بحرانی به صورت فصلی تعیین   -

گردید و مقرر شد که حداقل ساالنه دوبار جلسات شورا بطور مشترک با حضور اعضای 

 ستاد اجرایی برگزار شود.

5 
جلسه ستاد 

 اجرایی
2/3/1311 

ع دریاچه ارومیه در کلیه اقدامات تاکید ویژه بر مبنا قرار گرفتن برنامه مدیریت جام  -

 اجرایی مرتبط حوضه

 هفته یکبار در شهر ارومیه و هر ماه یکبار در تهران 3تشکیل جلسه ستاد اجرایی هر  -

 کشاورزی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه کمی جلوگیری از توسعه -

ر مورد نیاز ریزی و نظارت راهبردی به منظور تامین اعتباهماهنگی بیشتر با معاونت برنامه -

 گانه در راستای اجرای برنامه مدیریت و تامین حقابه دریاچه24طرحهای اولویت دار 

 

 جدول خالصه جلسات کمیته تخصصي ستاد اجرایي

رد

 یف
 اهم مصوبات تاریخ عنوان جلسه

1 
جلسه کمیته تخصصی 

 ستاد
11/3/1381 

ومیه بعنوان عدد مبنای میلیارد متر مکعب حداقل نیاز آبی ساالنه دریاچه ار 3.1عدد   -

 ریزیهای مرتبط در حوضه مورد توافق قرار گرفت.تصمیم گیری های مدیریتی و برنامه

زیست های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطمقرر گردید که وزارتخانه  -

های تابعه خود در استانها، طرحهای پیشنهادی را مورد هریک با هماهنگی دستگاه

های مشترک در سطح داده و اقدامات الزم جهت هماهنگ سازی پروژهبررسی قرار 

حوضه را معمول و پروپوزالهای ارسالی قبلی را نیز در همین راستا با جزئیات فنی 

 به دبیرخانه ستاد اجرایی ارسال نمایند. 21/3/81بیشتر تکمیل و تا قبل از 

2 
جلسه کمیته تخصصی 

 ستاد
22/3/1381 

های نیرو و جهادکشاورزی شنهادی دستگاههای اجرایی )وزارتخانههای پیکلیات طرح  -

و سازمان حفاظت محیط زیست( مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد نهایی 

 ها با جزئیات در جلسه بعدی صورت گیرد.سازی طرح

های مورد نیاز برای تکمیل مدل تخصیص منابع آب آوری دادهریزی برای جمعبرنامه -

 حوضه

برداری از منابع آب مقرر شد محاسبه و ارائه نتایج تحلیل سهم هر استان در بهره  -

حوضه توسط وزارت نیرو و بعد از جلسه کارگروه آب و کشاورزی پایدار حوضه انجام 

 شود.

3 
جلسه کمیته تخصصی 

 ستاد
28/4/1381 

مورد تصویب بعنوان حداقل تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه  1204.1تراز آبی اکولوژیک   -

 ها قرار گرفت.ریزیو مبنای اصلی برنامه
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رد

 یف
 اهم مصوبات تاریخ عنوان جلسه

های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان در بهره برداری از سهم استان  -

منابع آب حوضه بر اساس نتایج فرایند طی شده در کارگروه آب و کشاورزی حوضه 

 مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

 میلیون مترمکعب 03یاچه به میزان تصویب نیاز آبی تاالبهای اقماری در  -

های نیرو و جهادکشاورزی و جزئیات طرح های اولویت دار پیشنهادی وزارتخانه  -

 سازمان حفاظت محیط زیست مورد تصویب قرار گرفت.

به دلیل اینکه بخشی از طرحهای پیشنهادی اولویت دار از نوع طرحهای کنترلی و   -

ده دارای بازدهی سریع جهت تامین آب برای ای نبونظارتی و یا زیر ساختی و پایه

 قرار گیرند. 81دریاچه بودند، مقرر گردید که در اولویتهای فوری سال 

4 
جلسه کمیته تخصصی 

 ستاد
1/8/1381 

سهم آب استانها در بهره برداری از منابع آب حوضه مورد بررسی قرار گرفت و به   -

العاده آتی چگونگی تامین قدستور رئیس ستاد اجرایی مقرر شد که طی جلسه فو

 حقوق باالدستی کردستان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

مقرر گردید چگونگی بازنگری و تعدیل بودجه طرحهای اجرایی سه استان به تفکیک   -

های های اجرایی مربوطه در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد و دستگاهدستگاه

 ای پیشنهادی اقدام نمایند.همختلف در جهت کاهش و تعدیل بودجه

ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به تصویب رسید و ساختار شورای منطقه  -

ریزی الزم جهت برگزاری جلساتی مربوطه توسط دبیرخانه شورا مقرر شد که برنامه

 معمول گردد.

5 
جلسه کمیته تخصصی 

 ستاد
8/8/1381 

بنای کار انجام شده توسط کارگروه آب فرایند و مدل تعیین سهم آب سه استان بر م  -

و کشاورزی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و نتایج حاصل از آن مورد تائید مجدد و 

 تصویب قرار گرفت.

برداری از منابع آب حوضه و تامین حقابه در خصوص سهم سه استان برای بهره  -

بررسی و  محیطی دریاچه ارومیه مقرر گردید که موضوع در سه سناریوی زیرزیست

 نتایج جهت تصمیم گیری به ستاد منعکس گردد:

 اجرای مدل بر اساس نتایج مطالعات و جلسات کارگروه آب و کشاورزی حوضه الف( -

ب( اجرای مدل بر اساس نتایج اعالم شده از سوی موسسه تحقیقات خاک و آب  -

 وزارت جهادکشاورزی

ه توسط استان کردستان ج( اجرای مدل بر اساس معیار محاسبه پتانسیل اراضی ک -

 صورت گرفته

ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در باتوجه به اینکه تشکیل شورای منطقه  -

اندازی دبیرخانه دائمی و شروع به تصویب رسیده جهت راه 1/8/81جلسه مورخ 

میلیون ریال در طرحهای اضطراری ملحوظ و جهت  3555فعالیتهای اجرایی مبلغ 

 اجرایی منعکس گردد تصویب به ستاد

0 
جلسه کمیته تخصصی 

 ستاد
13/1/1381 

جزئیات سه سناریوی محاسبه سهم استانهای واقع در حوضه در بهره برداری از منابع آب 

حوضه بر اساس موارد ذکر شده در جلسه قبل ارائه و مقرر شد نتایج سه سناریوی 

بررسی نهایی و تصویب در پیشنهادی بعنوان نتیجه فرایند کارشناسی انجام شده جهت 

 ستاد اجرایی مدیریت حوضه ابخیز دریاچه ارومیه به این ستاد ارجاع گردد
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رد

 یف
 اهم مصوبات تاریخ عنوان جلسه

0 
جلسه کمیته تخصصی 

 ستاد
21/1/1315 

های های پیشنهادی وزارتخانهجزئیات طرح 1/8/81بر اساس مصوبات جلسه 

نیرو، جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست بمنظور تعدیل بودجه 

-ها بر اساس بازنگریبازنگری قرار گرفت و اولویت اجرا و تامین بودجه آن مورد

 ها مورد تصویب مجدد قرار گرفت.

8 
جلسه کمیته تخصصی 

 ستاد
11/5/1311 

پیگیری موضوعی اجرای طرحهای اولویت دار دریاچه در جلسات  -

 بعدی

پیگیری استاندار آذربایجان غربی و معاونین وزارت نیرو، جهاد  -

زی و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تامین منابع کشاور

از دستگاه  11گانه در سال 24مالی اجرای طرحهای اولویت دار 

 متبوع خود

 

 انجام شدهها و اقدامات ریزياهم نتایج برنامه .4

ی جلسه برگزار نموده و عالوه بر آن کمیته تخصص 4تاکنون  مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ستاد اجرایی

جلسه  0اندرکاران مرتبط در سطح ستادی و استانهای واقع در حوضه تاکنون ستاد مذکور نیز با عضویت دست

ای مدیریت همچنین شورای منطقه. است های نیز یک جلسه برگزار نمودتشکیل جلسه داده و شورای منطقه

راستای اجرای مصوبات ستاد  ریزی درحوضه آبخیز دریاچه ارومیه نیز با حضور اعضای ستاد اجرایی برای برنامه

از مهمترین نتایج های مربوطه تشکیل جلسه داده است. اجرایی و همچنین تصویب ساختار این شورا و کارگروه

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:حاصل از این فرایند در راستای بهبود شرایط دریاچه ارومیه می

 

 

  چه ارومیه: تصویب حقابه زیست محیطي دریامحاسبه و 

میلیارد متر مکعب حداقل نیاز آبی ساالنه دریاچه ارومیه بعنوان عدد  3.1 پس از انجام مطالعات فنی الزم میزان

بعنوان  1204.1های مرتبط در حوضه و تراز آبی اکولوژیک ریزیهای مدیریتی و برنامهمبنای تصمیم گیری

 ها قرار گرفت.ریزیمبنای اصلی برنامه حداقل تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه مورد تصویب و

 

 

 برداري از منابع آب حوضه و تامین محاسبه و تصویب سهم آب استانهاي واقع در حوضه در بهره

 حقابه زیست محیطي دریاچه: 

برداری از منابع آب حوضه و تامین حقابه زیست محیطی با درنظر های واقع در حوضه در بهرهسهم آب استان

برداری از منابع آب از قبیل تولید ناخالص روستایی، پارامترهای موثر بر تعیین میزان سهم بهره گرفتن اکثر
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پتانسیل منابع آب، جمعیت، و پتانسیل اراضی در کارگروه آب و کشاورزی حوضه و با همکاری وزارت نیرو 

از کارشناسی الزم در محاسبه و در کمیته تخصصی ستاد اجرایی مورد تصویب قرار گرفت. این سهم آبی پس 

به استانها و مراجع ذیربط طبق جدول زیر ابالغ گردیده است. بدیهی است که استانهای  1315خرداد ماه سال 

باشند و با ابالغ اخیر این محیطی دریاچه ارومیه میواقع در حوضه بر این اساس ملزم به تأمین حقابه زیست

 نمایند.مین نیاز آبی دریاچه اقدام میسهم آبی استانهای واقع در حوضه نسبت به تا

 

 استان

 از منابع آب بهره برداري

 ()میلیون متر مکعب

 حقابه محیط زیستي دریاچهتامین 

 )میلیون متر مکعب(

 1805.5 2535.0 آذربایجان غربي

 205.5 1501.3 آذربایجان شرقي

 151.1 585.1 کردستان

 3155 3055 جمع

 

 آب در استانهاي آذربایجان غربي و شرقي ممنوعیت هرگونه تخصیص جدید: 

با توجه به محدودیت منابع آب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، ستاد اجرایی تصویب نمود طرحهای توسعه جدید و 

آب بر استانهای واقع در حوضه متوقف و از ایجاد هرگونه حقابه جدید خودداری شود. استان کردستان با توجه 

 حد سهم آبی تخصیصی مصوب از اجرای این مصوبه مستثنی خواهدبود. به کم توسعه یافتگی در 

 

  طرح اولویت دار در راستاي اجراي برنامه مدیریت و تامین حقابه زیست  24بررسي و تصویب

 محیطي دریاچه ارومیه

های نیرو و جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای ها از طرف وزارتخانهاین طرح

نامه مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و تامین حقابه دریاچه به ستاد اجرایی ارائه و در کمیته تخصصی بر

به  1315در سال  گانه24طرحهای اولویت دار مورد بررسی کارشناسی و سپس مورد تصویب قرار گرفت. 

جاری به اجرا خواهد رسید.  های سالهای ذیربط ابالغ گردیده که پس از ابالغ و عملیاتی شدن بودجهدستگاه
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میلیون متر مکعب 1133 جویی نهایی حاصل از اجرای آنها حدودبینی صرفهساله بوده و پیش 5این طرحها 

 در سال خواهد بود. آب

 

 دارهاي اولویتطرح بررسي و تصویب بودجه  

رد بررسی قرار گرفت و پس ها نیز در ستاد اجرایی موهای اولویت دار پیشنهادی، بودجه آنپس از تصویب طرح

میلیارد ریال مود تصویب قرار  13255.0های فوق با اعتباری مبنی بر هایی نهایتاً بودجه اجرای طرحاز بازنگری

 باشد. میلیارد ریال می 2258.34ها در سال نخست، گرفت. میزان اعتبار مورد نیاز این طرح

 

 دار توسط گانه اولویت24هاي اي اجراي طرحریزي در سطح ملي و استاني برهماهنگي و برنامه

 1933سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزي در سال 

به دلیل شرایط ، بینی نگردیده بوددولت پیش 1315 دار در بودجه سالهای اولویتطرحعلیرغم اینکه اعتبار مورد نیاز 

از محل  1315ها در سال از اجرای این طرحریزی برای آغای مربوطه، برنامههبا هماهنگی دستگاهبحرانی دریاچه ارومیه 

ها در صورت گرفت و دستگاههای نیرو و جهاد کشاورزی اعتبارات موجود سازمان حفاظت محیط زیست، و وزارتخانه

تور کار خود قرار در دس را در حوضه دریاچه ارومیه داراجرای برخی طرحهای اولویتسطح ملی و استانی با هماهنگی 

میلیارد ریال به منظور اجرای روشهای آبیاری نوین در حوضه دریاچه ارومیه  1025دادند. به عنوان مثال جهاد کشاورزی 

میلیارد ریال برای الیروبی و احیاء مسیر  32اختصاص داده است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز  1315در سال 

و  انتقال آب سواحل دریاچه ارومیه به جزایر آن، ه ارومیه و تاالبهای اقماری آن،ورودی رودخانه های منتهی به دریاچ

 مطالعات جامع ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه اختصاص داده است.

 

 در جمهوري محترم ریاست ریزي برگزاري جلسه اختصاصي شورایعالي آبي آب با حضور برنامه

  ارومیه مدیریت حوضه آبخیز دریاچهخصوص 

های ذیربط این های جاری دستگاهدار در قالب بودجهگانه اولویت24های اجرای طرح بینیبا توجه به عدم پیش

، اعضای ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز 1315اجرای آنها در سال  حیاتی بودن آغاز ، و از طرفیهاطرح

ه شورایعالی آب در حضور ایشان و با تمرکز بر برگزاری یک جلس خواستاررئیس جمهور مقام عالی از  دریاچه

شدند که پس از آن وزارت نیرو به عنوان برگزار کننده این جلسه دار گانه اولویت 24نحوه اجرای طرحهای 

ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسه شورایعالی آب با حضور اعضای ستاد اجرایی شد و در این موظف به برنامه

صورت  1315در سال جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نیز  وزارتالزم با های راستا هماهنگی

-در حال پیگانه اولویت دار 24جلسه شورایعالی آب بمنظور تعیین تکلیف اجرای طرحهای تشکیل  .پذیرفت

 گیری است. 
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 حفظ و کمیل طرح پیشنهادي مجلس محترم براي ت هماهنگي با مجلس شوراي اسالمي به منظور

احیاء و نجات دریاچه ارومیه و  » احیاء دریاچه ارومیه و سایر تاالبهاي بحراني کشور در قالب طرح

 «ها ها و تاالبسایر دریاچه

حوضه آبخیز های کشور بویژه تاالبهای مختلف در رابطه با مدیریت به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه

زی مجلس شورای رنیرو و جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاوهای ، با کسب نظرات وزارتخانهدریاچه ارومیه

بر مبنای طرح اولیه پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در خصوص نجات دریاچه  اسالمی،

با  ارومیه و باتوجه به نگرانیهای نمایندگان محترم سایر استانهای کشور در خصوص دیگر تاالبهای کشور

 طرحهای تخصصی مجلس محترم بویژه کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه همکاری و محوریت کمیسیون

برای تصویب در مجلس شورای  مدیریت احیاء و حفاظت تاالبهای کشور با تاکید بر دریاچه ارومیه تکمیلی جهت

 .نهایی گردیده است اسالمی

 

 ز توسط وزارت نیرو و برداریهاي آب در حوضه و کنترل برداشتهاي غیر مجاتشدید نظارت بر بهره

  وزارت جهاد کشاورزي

باشد. برداشتهای غیر مجاز از منابع آب حوضه یکی از مسائل بسیار تاثیرگذار در عدم تامین حقابه دریاچه می

ها در سیستمهای پایش قابل محاسبه نیست، تعیین مدل تخصیص همچنین به دلیل اینکه میزان این برداشت

-های بسیاری مواجه است. در این راستا ستاد اجرایی تشدید نظارت بر بهرهقطعیت منابع آب حوضه نیز با عدم

 های غیر مجاز را مورد تصویب قرار داده است.برداری

 

 اجراي بارورسازي ابرها در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 

ی شده در برنامه باتوجه به شرایط دریاچه ارومیه وزارت نیرو بعوان متولی انجام بخشی از اقدامات پیش بین

نسبت به اجرای بارورسازی ابرها در حوضه دریاچه اقدام نمود  1315مدیریت جامع دریاچه ارومیه در بهار سال 

که در فواصل مربوطه بارشهای قابل توجهی در حوضه اتفاق افتاد که در نتیجه آن بیش از یک میلیارد 

فعالیت در قالب طرحهای گردید. البته اجرای این مترمکعب آب از طریق روانابهای سطحی وارد این دریاچه 

به صورت توسعه یافته همچنان در دست پیگیری  دار برنامه اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیهاولویت

باشد و عالوه بر وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست نیز اجرای بارورسازی ابرها را در سال و اقدام می

 ر خود قرار داده است.در دستور کا 1311
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 استقرار الگوي هاي توسعه کشاورزي پایدار در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به منظور انجام پروژه

 مدیریت محلي کشاورزي سازگار با محیط زیست در شرایط کم آبي

ارکت  مشبا با هدف الگوسازی و توانمند سازی جامعه محلی برای استقرار یک شبکه مدیریت محلی این پروژه 

کشاورزی زیستی با هدف توسعه  در فرایند اجرای تاالبی اکوسیستم جوامع محلی در مدیریت و حفاظت از

در راستای بهسازی شرایط تامین آب و ارتقای  حوضه دریاچه ارومیه وروستایی سازگار با محیط زیست در 

گل در حوضه دریاچه و قوریهای سیران گلی تاالب یحفظ ارزش های اکولوژیک و تنوع زیست و کیفیت آب

ارایه الگوی  با منابع معیشت روستاییان و پشتیبانی از بهره برداری خردمندانه از تاالب همچنین ارتقای ارومیه،

و با مشارکت سازمان  های سازگار با محیط زیست مبتنی بر اجرای کشاورزی زیستیبرای توسعه روستا عملیاتی

 .شده است و اجرا طراحی شاورزیحفاظت محیط زیست و وزارت جهاد ک

 

 تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالي حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 

مبحث خشکسالی در کشور و بویژه در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه یکی از موضوعات بسیار حاد و مهم در این 

ص عالوه بر تدوین برنامه باشد. در این خصورابطه است که از عوامل تشدید کننده بحران دریاچه ارومیه می

مدیریت جامع دریاچه ارومیه و مصوبات ستاد اجرایی در رابطه با تصویب و ابالغ سهم استانهای واقع در حوضه 

در تامین حقابه زیست محیطی دریاچه در شرایط نرمال، به دلیل وقوع خشکسالی های اخیر در منطقه، سازمان 

ا ترسیم نقشه راه مدیریت ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه در قالب طرح حفاظت از تاالبهای ایران ب

که در مسیر اجرای آن نهایتا برنامه اری کلیه مراجع مرتبط آغاز نمود ارومیه، یک فرایند مشترک با همک

مدیریت ریسک خشکسالی دریاچه ارومیه تدوین و نحوه تامین حقابه دریاچه در شرایط خشکسالی نیز مشخص 

استفاده از درسهای آموخته مندی از متخصصین داخلی و همچنین این پروژه نیز با بهرهعات مطالخواهد شد. 

المللی از کشورهای دارای شرایط اقلیمی مشابه بویژه منطقه مدیترانه و استرالیا و با مشارکت مدیران تجارب بین

با مدیریت آب، کشاورزی، های مرتبط و کارشناسان مراجع مختلف ملی و استانهای ذیربط منجمله مجموعه

آغاز و در حال  1381از سال  زیستادارات کل مدیریت بحران، هواشناسی، استانداریها و سازمان حفاظت محیط

حوضه آبخیز که نتایج حاصل از آن نیز در قالب برنامه مدیریت ریسک خشکسالی  حاضر نهایی شده است

برنامه الحاق این به  ن شده برنامه مدیریت جامع دریاچه،با تصویب در ساختارهای اجرایی تعییدریاچه ارومیه 

 خواهد گردید.
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 مهمترین چالشها .1

علیرغم اقدامات انجام شده متاسفانه برخی محدودیتها و مشکالت در فرایند بهبود شرایط دریاچه ارومیه وجود دارد که 

 باشد. ریزی، هماهنگی و حمایتهای بیشتری میبالطبع نیازمند برنامه

ای و تمرکز بیش از حد بر استفاده از منابع پایه آب و خاک و ای و ناحیهفقدان استراتژی مناسب توسعه منطقه -

ای بالقوه منطقه با درنظرگرفتن مزیتهای نسبی توسعه کمی کشاورزی و عدم توجه به سایر ظرفیتهای توسعه

سایر فعالیتهای صنعتی و خدماتی کم  ای از قبیل توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری طبیعی ومنطقه

 بر برای تامین اشتغال پایدار و کاهش فشار بر منابع طبیعی.آب

له دریاچه ارومیه فقدان پشتوانه قانونی الزم برای مجاز یکی از مهمترین چالشهای مدیریت تاالبهای کشور  -

د آن روند تخریبی و خشک شدن باشد که پیاممحیطی تاالبهای کشور میریزی و تخصیص حقابه زیستبرنامه

یکی از الزامات مدیریت تاالبهای کشور تامین قانون الزم جهت درنظر   باشد.  در واقعتدریجی تاالبهای کشور می

ریزی منابع آب و مشخص شدن اولویت تامین این حقابه در مقایسه محیطی تاالبها در برنامهگرفتن حقابه زیست

 با سایر مصارف آب است. 

-آبخیز دریاچه ارومیه و نیاز به باور این واقعیت در مجموعهاز مشکالت موجود محدودیت منابع آب حوضهیکی  -

های انجام شده در حوضه دریاچه ارومیه باشد. درواقع مجموعه توسعهگذاری کشور میریزی و قانونهای برنامه

-و خارج از ظرفیت برد و توان محیطفته برداری مجاز حوضه فراتر رسقف بهرهای بوده که از تاکنون به گونه

باشد. به همین دلیل ضمن تاکید بر لزوم حفظ تولید و توسعه استانها واقع در حوضه زیستی دریاچه ارومیه می

های ریزی صحیح و تامین پشتوانهآبخیز این دریاچه باید تفکر توسعه یک جانبه کنار گذاشته شود و با برنامه

و  توسعه فعالیتهای کم آب برجویی در مصارف آب نسبت به سازی مصارف ضمن صرفهقانونی الزم با بهینه

اقدام گردد. این امر مستلزم هماهنگی و  جویی شده در توسعهتخصیص آبهای صرفهریزی برای همچنین برنامه

ین باشد تا از ابا مجموعه دولت می در مجلس شورای اسالمی حمایت نمایندگان محترم مردم شریف حوضه

 طریق ظرفیت آگاهی مردم و مشارکت فعال آنها در این فرایند فراهم آید. 

برداری از منابع آبی حوضه فراهم ریزیها و کنترلهای الزم در بهرههای نظارتی الزم برای اعمال برنامهپشتوانه -

ی سطحی و باشد. در حال حاضر باتوجه به نقش وزارت نیرو در کنترل برداشتهای غیر مجاز از آبهانمی

گردد. بدیهی است که در صورت برداران غیرمجاز روبرو میزیرزمینی متاسفانه این امر معموال با مقاومتهای بهره

ریزی و مدیریت منابع آب فراهم نخواهد بود و حتی در عدم امکان کنترل برداشتهای غیر مجاز اصوال برنامه

محیطی دریاچه ارومیه نهایتا آبی تحقق تامین حقابه زیستبینی شده و های پیشسازی کلیه برنامهصورت پیاده

ای از آن به مصارف غیر مجاز خواهد رسید. بنابراین الزم است که به دریاچه نخواهد رسید و بخش عمده

های های اجرایی نسبت به انعکاس مناسب موارد با مردم حوزهنمایندگان محترم مجلس با هماهنگی دستگاه
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سازی و اعمال قانون را فراهم آورند. در این راستا متاسفانه برخی قوانین نیز زم برای پیادهانتخابیه ظرفیت ال

نیز محدودیتهایی را در این خصوص  1385های غیرمجاز حفر شده قبل از سال مانند قانون اعطای مجوز به چاه

 ایجاد نموده و مفری برای متخلفین ایجاد کرده است. 

ای بوم ارزشمند از لحاظ برنامهه مدیریت جامع دریاچه ارومیه حل بحران این زیستبا تدوین و تصویب برنام -

قابل انجام است ولی نحوه تامین منابع مالی این برنامه از جمله مباحث کلیدی است. درحال حاضر علیرغم عدم 

تامین بخشی از های اجرایی در حد توان نسبت به دستگاه 1315بینی اجرای این برنامه در بودجه سال پیش

 1311اند ولی اختصاص بودجه خاص و مستقل برای اجرای این برنامه در سال منابع مورد نیاز اقدام نموده

های مرتبط با ای مربوط به پروژهبسیار موثر خواهد بود. همچنین برای سالهای آتی نیز باید ردیفهای بودجه

 بینی و تقویت شوند. برنامه مذکور پیش

باشند و عالوه ای میای که دارای مالحظات خاص منطقهحوضهز حد بر موضوعات انتقال آب بینتمرکز بیش ا -

ریزی و مدیریت صحیح باشند. در صورتیکه تاکید بر برنامهبر میبر صرف منابع هنگفت از لحاظ اجرایی نیز زمان

رداریهای غیرمجاز و برقراری تعادل و بوری منابع آب، کنترل بهرهآبخیز عالوه بر افزایش بهره منابع آبی حوضه

محیطی دریاچه از لحاظ اجرایی با زمان کمتر و اعتبارات محدودتر قابل توازن بین بخشها از جمله حقابه زیست

طرح اجرایی  24انجام است. با عملیاتی نمودن برنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در قالب 

میلیارد  2جویی خواهد شد. همزمان بالغ بر میلیون مترمکعب آب حوضه صرفه 1555دار جمعا بیش از اولویت

مترمکعب آب آزاد تخصیص نیافته نیز در حوضه وجود دارد که در صورت تامین منابع و زیرساختهای نظارتی 

 الزم نقش مهمی در رفع بحران دریاچه ارومیه خواهند داشت. 

های ذیربط تالش نموده تا با تکمیل طرح ذینفعان بویژه وزارتخانهزیست با همکاری سایر سازمان حفاظت محیط -

های پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ضمن توجه ویژه به حل بحران دریاچه ارومیه پشتوانه

قانونی الزم برای حفاظت و احیاء سایر تاالبهای با اهمیت کشور را نیز فراهم آورد. در حال حاضر طرح مذکور 

رود که با اولویت دادن مراحل بررسی خود را در کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه طی نموده و انتظار می

به بررسی و تصویب این طرح در صحن علنی مجلس زمینه حفاظت و احیاء تاالبهای کشور بویژه دریاچه ارومیه 

 بیش از پیش فراهم بیاید.
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 هاي آتياقدامات و گام .6

که حوضه آبخیز این تاالب طی دهه گذشته با خشکسالی متوالی مواجه کته ضروریست دریاچه ارومیه ذکر این ن در مورد

 3میلیارد مترمکعب در سال در برخی سالها به کمتر از  0متوسط حدود بوده است به طوریکه میزان رواناب حوضه از 

بوده در بعضی در سال میلیارد مترمکعب  4.5متوسط حدود میلیارد کاهش یافته و ورودی به دریاچه ارومیه نیز که بطور 

سالها به کمتر از یک میلیارد مترمکعب رسیده است و این عوامل نیز در کنار عوامل انسانی در شرایط بحرانی دریاچه 

ط دریاچه و متر از تراز آبی دریاچه نسبت به تراز متوس 4با در نظر گرفتن کاهش بیش از  چنینهماند. ارومیه دخیل بوده

گیری نمود که این دریاچه جهت رسیدن به حداقل تراز توان نتیجهمی آن،متر نسبت به حداقل تراز اکولوژیکی  3حدود 

باشد که بالطبع تامین آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. به همین میلیارد مترمکعب آب می 15آبی نیازمند حدود 

رسیدن به  باشد ومیآن ویت اول جلوگیری از کاهش بیشتر تراز آبی و تثبیت انجام شده در اولهدفگذاری اصلی دلیل 

اهداف ساله  15ساله و پس از آن رسیدن به شرایط متوسط در یک دوره  5حداقل تراز اکولوژیک دریاچه طی یک دوره 

 .باشندریزی شده میان مدت و بلند مدت میبرنامه

های اجرایی سازی الزم معمول گردیده، هماهنگی و همگرایی دستگاهو ظرفیت ریزیدر حال حاضر کلیه اقدامات برنامه

در سطح سه استان و حوزه ستادی در سطح ملی افزایش پیدا کرده و آگاهی عمومی مردم منطقه ظرفیت خوبی برای 

بخشی و ظرفیتهای راهکارهای عالجبنابراین با توجه به مشخص بودن . جلب مشارکتهای مردمی را نیز ایجاد نموده است

با توجه ایجاد شده امید زیادی به توقف این شرایط و بهبود تدریجی وضعیت و احیاء این دریاچه وجود دارد. در این راستا 

سازی حل مشکل بکار ای دریاچه ارومیه مجموعه دولت حداکثر توان ممکن را برای ظرفیتبه اهمیت فراملی و منطقه

و  120دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول محترم ریئس جمهور و با اختیارات مواد گرفته است و تشکیل ستاد ملی 

  ای از این توجه است.قانون اساسی نمونه 138

و « ها ها و تاالباحیاء و نجات دریاچه ارومیه و سایر دریاچه»همچنین توجه مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد طرح 

ها گام مهمی بهای با اهمیت کشور و جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی برای سایر تاالبریزی برای مدیریت کلیه تاالبرنامه

های قانونی باشد که فرصت مناسبی را برای تامین پشتوانههای کشور بویژه دریاچه ارومیه میدر راستای مدیریت تاالب

هماهنگ اقدامات اجرایی مدیریت دریاچه سازی فرابخشی و بدیهی است که پیاده آورد.الزم برای رفع بحران فراهم می

های مختلف دستگاهی و همچنین در سطح سه استان و حجم عملیاتی مورد نیاز ارومیه و احیاء شرایط آن در حوزه

دشواریهایی بوجود خواهد آورد و جدید بودن این رویکرد نیز بر این دشواریها خواهد افزود. اما باتوجه به ظرفیتهای 

  باشد.در بخشهای مختلف و استانهای واقع در حوضه تحقق این امر دور از دسترس نمیمدیریتی موجود 
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بر اساس برنامه مدیریت مهمترین اقدامات پیشنهادی و گامهای آتی مورد نیاز برای رفع بحران و احیاء دریاچه ارومیه 

 باشند:به شرح ذیل میجامع دریاچه ارومیه 

ای حوضه دریاچه ارومیه در استانهای ای و ناحیهو طرحهای توسعه منطقهها تدوین و تجدید نظر در برنامه .0.1

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان با در نظر گرفتن محدودیتهای منابع آب و مزیتهای نسبی 

ای با هدف کاهش فشار بر روی منابع پایه آب و خاک و دریاچه ارومیه و ایجاد اشتغال مولد از طریق منطقه

ای نظیر صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری، تجارتهای مرزی  و ... از طریق ستاد ایر بخشهای توسعهس

 اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 

سازی درجهت ارتقاء کیفی کشاورزی از گذاری و ظرفیتتوقف توسعه کمی کشاورزی و رویکرد به سرمایه .0.2

شدن های تحقیقاتی، افزایش راندمان در واحد سطح و مکانیزهیافته ورری منابع پایه استفاده ازطریق بهره

 های مشاوره و ترویج نظام مهندسی کشاورزی متناسب و نیز تقویت هسته

ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با اولویت تامین آب شرب، تاکید بر برنامه .0.3

 ر تاالبهای حوضه با مدیریت کنترل شده در سایر بخشهامحیطی دریاچه ارومیه و سایحقابه زیست

تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای اجرایی برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه تنظیم شده توسط ستاد  .0.4

های های سالهای آتی دستگاهبینی ردیفهای مورد نیاز در بودجهاجرایی دریاچه ارومیه و همچنین پیش

 اجرایی مختلف 

 های آتیسازی مصرف آب جهت تامین نیازهای توسعهف تخصیصهای جدید آب و توسعه روشهای بهینهتوق .0.5

ای با در نظر گرفتن شرایط خاص دریاچه ارومیه و تشدید اعمال قانون و کنترل اعمال ضوابط ویژه حوضه .0.0

 برداشتهای غیر مجاز از آبهای سطحی و زیرزمینی  

سازی معیشت جایگزین برای زیست در قالب پیادهر و سازگار با محیطشناسایی پتانسیلهای اقتصادی پایدا .0.0

 جوامع محلی و بومی مرتبط با دریاچه ارومیه و سایر تاالبهای حوضه

-تاالبهای کشور نیز دارای شرایط کم و بیش مشابه دریاچه ارومیه میاز ای باتوجه به اینکه بخش عمده .0.8

ی گاوخونی، بختگان، پریشان، شادگان و ... اشاره نمود، ضروریست توان به تاالبهاباشند و از مصادیق آن می

گیری و رفع بومی برای دریاچه ارومیه با هدف پیشسازی مدیریت زیستتا الگوی بدست آمده در پیاده

ریزی قرار گیرد. در این راستا در نظر گرفتن مسائل تاالبهای بحران تاالبهای کشور مورد توجه و برنامه

 ریزیهای تخصیص و تامین منابع آب ضروری است.ای و بویژه برنامهریزیهای کالن منطقهرنامهکشور در ب
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 «حفاظت و مدیریت تاالبهاي کشور با تاکید بر دریاچه ارومیه» مجلس با موضوع طرح پیشنهادي -1پیوست

 

 تعاریف -1ماده 

باشد که های حفاظت شده میرودخانههای کشور و صرفا محدوده شمول این قانون کلیه تاالبها و دریاچه -أ

 شوند. به اختصار در این قانون تاالبها نامیده می

حجم آب آنها از  و سطح که هستند هاییبومزیست بحرانی هایرودخانه و هایاچهدر تاالبها، از منظور -ب

 ترنپائی زیستمحیط حفاظت سازمان توسط شده تعیین محیطی زیست حقابه و بومییستحداقل تراز ز

زیست و یا میزان آلودگی فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنها براساس اعالم سازمان حفاظت محیط باشد

 شوند. به حد بحران رسیده باشد که به اختصار در این قانون تاالبهای بحرانی نامیده می

ز عناوین حفاظتی ملی های با اهمیت مناطقی هستند که دارای یکی اها و رودخانهمنظور از تاالبها دریاچه -ت

اند که به اختصار در این قانون تاالبهای با المللی به ثبت رسیدهبوده ویا در یکی از سطوح حفاظتی بین

 شوند. اهمیت نامیده می

ها بستر و حریم موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی ها و رودخانهمنظور از محدوده تاالبها، دریاچه -ث

 باشد.  می 11/1/1380نامه اجرایی آن مصوب مورخ بعدی و آئین هایو اصالحیه 1354مصوب 

 

در های نیرو و جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارتخانه -2ماده 

تا  های تاالبی کشورراستای حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار و استقرار مدیریت جامع زیست بومی در حوضه

را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به  "راهبردها و برنامه عمل حفاظت از تاالب های کشور" 1315پایان سال 

 اجرا گذارد.

 

بومی کلیه برنامه مدیریت جامع زیست 1311زیست مکلف است تا پایان سال سازمان حفاظت محیط -3ماده 

تدوین و پس از تصویب در  1حرانی مندرج در فهرست پیوستبا اهمیت کشور را با اولویت تاالبهای ب تاالبهای

راهبردها و برنامه عمل حفاظت از تاالب های "زیست یا کمیته فرابخشی که در سند شورایعالی حفاظت محیط

 را به صورت ساالنه  به روز نماید. 1به مورد اجراء بگذارد و فهرست پیوست مشخص خواهد شد "کشور
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ه فعالیت اقتصادی در محدوده کلیه تاالبهای کشور از قبیل صید و صیادی، شکار و چرای دام و انجام هرگون -4ماده 

بومی تاالبها و رعایت قوانین یا فعالیتهای گردشگری و سایر کاربریها صرفاً در چارچوب برنامه جامع مدیریت زیست

 باشد. حفاظت محیط زیست می

 

 میزان  اعالمو  یینماه نسبت به تع ششحداکثر ظرف مدت  است مکلف زیستمحیط حفاظت سازمان -5ماده 

 نحوی به نماید اقدام سدها پشت های دریاچه و باالدست هایاز منابع آب حوضه  یبحران هایتاالب محیطی زیست

 اجتماعی خود را حفظ نمایند. -و کارکردهای طبیعی و اقتصادی هاارزش مذکور هایتاالب که

 

پس  سال یکمدت  ر تاالبهای کشور سازمان حفاظت محیط زیست موظف است طی. در مورد سای1تبصره 

های از تصویب این قانون با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین  میزان نیاز زیست محیطی به تفکیک سال

بایست به زیست میبا بارش متوسط و خشک اقدام نماید. پس از این دوره نیز سازمان حفاظت محیط

ها اقدامات الزم را نسبت به تداوم این فرایند و حسب نیاز بازنگری و تکمیل این حقابه صورت مستمر

 معمول کند. 

حداقل  محیطی، مبنای تامین آب تاالبها در سالهای خشکسالی. تا زمان تعیین  میزان نیاز زیست2تبصره

-باالدست تاالب می درصد متوسط منابع آبهای سطحی حوضه 35سالهای با بارش متوسط حداقل و در 15

 باشد . 

زیست محیطی اعالم شده توسط سازمان حفاظت محیط. وزارت نیرو مکلف است میزان نیاز زیست3تبصره

-برنامه اولویت درنظر گرفته و تامین آنرا بعد از آب شرب در محیطی تاالبهای کشورزیست را بعنوان حقابه

مکلف  یرون وزارتراستا  ینا درر نظر گرفته و اجرا نماید. د آبی هایو سدها و سازه حوضه آبمنابع  ریزی

 یستحقابه ز ینبرنامه جامع تام ینقانون نسبت به تدو ینا تصویب ماه از 0است حداکثر ظرف مدت 

 کشاورزی، بخش در آب مصرف وریبهره افزایش قبیل از روشهایی از استفاده باکشور  یتاالبها یطیمح

-چاه بستن نامتعارف؛ آبهای از استفاده آبریز؛ هایحوضه سایر از آب انتقال تبخیر؛ کاهش شرب؛ و صنعت

 در نظر تجدید ابرها؛ باروری وزیرزمینی؛ سطحی آبهای از رویهبی برداریبهره از جلوگیری غیرمجاز؛ های

ید و کلیه پشت سدها و ... اقدام نما شدهذخیره آب رهاسازی و احداث درحال یا شده احداث سدهای

فوق  یمکلف است روشها یرون وزارت همچنین. باشندهای ذیربط ملزم به همکاری با وزارت نیرو میتگاهدس
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 باشد داشته توجیه محیطییستو ز و درصورتیکه از نظر فنیاستحصال هر واحد آب  ینهرا براساس هز

شده به بخشهای  ید و در صورت نیاز نسبت به بازنگری تخصیصهای قبلی انجامو اجراء نما بندیاولویت

 مختلف اقدام نماید. 

 و کشت الگوی اصالح به نسبت توسعه پنجم برنامه پایان تا است مکلف کشاورزی جهاد وزارت. 4تبصره

 حقابه میزان با طوریکه به تاالبهای کشور های آبخیز و سایر اقدامات مرتبط در حوضه آبیاری روشهای

 .باشد، اقدام نماید داشته تطبیق نیرو وزارت سوی از شده تعیین کشاورزینظر شده  تجدید

 

 بحرانی یاز آب شرب( در حوضه تاالبها یرآب )به غ یدجد تخصیصهرگونه  یجادقانون ا ینا یبتصو یختار از -0ماده 

سدهای مخزنی و یا حفر هرگونه چاه جدید )به جز مواردی که صرفا برای تامین احداث در این راستا ممنوع است. 

 تاالبهای بحرانی ممنوع است. رد نیاز است( در حوضهآب شرب مو

 

های حفاظت شده کشور به منظور ها و صرفا رودخانههرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم تاالبها و دریاچه -0ماده 

بندی و نظایر آن و یا اقدامات بیولوژیک با هر هدفی و از طرف هر نهاد یا سازی و گورهکاهش سطح و یا ساحل

زیست کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوطه زمانی بدون اخذ مجوز رسمی و کتبی از سازمان حفاظت محیطسا

 باشد. ممنوع می

 

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ظرف  10زیست موظف است در اجرای ماده سازمان حفاظت محیط -8ماده 

ی کلیه تاالبهای تحت اختیار دولت را تعیین و مدت  دو سال پس از تصویب این قانون سطح حفاظت زیست محیط

 برنامه اجرایی مدیریت انها را ارائه نماید. 

 

تاالبهای  از هریک حوضه در آب منابع مدیریت راهبردی سند1311تا پایان سال  است مکلف نیرو وزارت -1ماده 

هیه و به تصویب شورایعالی آب کشور را با توجه به  مفاد این قانون و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ت

 برساند.
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 و خشکسالی سالهای در است مکلف دولت ،کشور یتاالبها محیطیزیست حقابه حداقل تامین راستای در -15ماده 

برداران بهره حقابه تخصیص عدم از ناشی خسارت های صادر شده ویا جبرانبازخرید حقابه به خرید یا نسبت آبی کم

 .یداقدام نما

  

 با مقابله جهت در هرساله که قانونی اعتبارات از زیست محیط حفاظت سازمان سهم است مکلف دولت -11ه ماد

دولت  یاز مقررات مال یبخش یمقانون تنظ 15)ماده  شودمی دیده سالیانه بودجه در خشکسالی یا و طبیعی بحرانهای

 در با نظارت سازمان صرفاً تا نماید تپرداخ و مشخصوارده  محیطیزیست خسارات با متناسب را (1385مصوب 

 گردد.  هزینهمناطق  ینا محیطیزیست خسارتهای کاهش و آب تامین راستای

 

 زیستمحیط و کشاورزی آب، منابع طرحهای اعتبارات درصد 155 تخصیص به نسبت است مکلف دولت -12ماده 

 . یدمان اقدام باشدمی ی کشورضروریتاالبها یبحران یطشرا یلتعد یکه برا

 

 منابع آلودگیهای کنترل و پایش جامع برنامه1311 سال پایان تا است مکلف زیستیطسازمان حفاظت مح -13ماده 

در این راستا انجام پایش جامع به مورد اجراء بگذارد.  یرانوز یتهئ یبپس از تصو و تاالبی را تدوین هایحوضه آبی

ی منتهی به تاالبهای کشور به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و هاکمی و کیفی منابع آبی و آلودگیهای رودخانه

زیست با همکاری وزارت نیرو برنامه پایش تضمین ورود آب سالم به تاالبها الزامی است و سازمان حفاظت محیط

 مربوطه را تهیه و به اجراء خواهد گذاشت. 

حفاظت کیفی منابع آبی مرتبط با آنها  های تخصیصی به تاالبها و. به منظور تسهیل جریان حقابه1تبصره

زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت وزارت نیرو با هماهنگی و نظارت سازمان حفاظت محیط

 های منتهی به تاالبها اقدام خواهد نمود.به الیروبی و پاکسازی مناطق آلوده مسیر رودخانه

 

 جامع مدیریتبرنامه  یآن دولت مکلف است نسبت به اجرا یتو اهم هیاروم یاچهحاد در یطبه شرا با توجه -14ماده 

 . گرددمی تعیین ذیل شرح به ذیربط هایوزارتخانه وظایف اهم راستا این در .نماید اقدام( 2 پیوست) ارومیه دریاچه

 با الزم هماهنگی از پس1315-11 آبی سال اول نیمه در یاست به عنوان اقدام اضطرار مکلف نیرو وزارت. الف

 ینسبت به رهاساز غیرمجاز برداشتهای دقیق کنترل و یو وزارت جهاد کشاورز زیستمحیط حفاظت سازمان
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 آباز کمبود  یحوضه جهت جبران بخش یشده پشت سدها یرهذخ یمترمکعب از منابع آبها یلیونم 255

مدت، میان مدت و بلند وتاههمچنین وزارت نیرو مکلف است در قالب اقدامات ک. نمایداقدام  یهاروم یاچهدر

 انجام ضمن است مکلف نیرو سنجی و اقدامات الزم را انجام دهد. در این راستا وزارتامکان 3مدت پیوست 

 مجاور هایحوضه از ایحوضهبین آب انتقال انجام به نسبت محیطیزیست مالحظات رعایت با و الزم مطالعات

 تامین جهت جدید از این طریق آبی منابع مترمکعب میلیارد یک حداقل مدت بلند در که ایگونه به نماید اقدام

 گردد.  ینتام یهاروم یاچهدر محیطیزیست حقابه

در  یننو یاریآب یروشها ینسبت به اجرا 1315-11 آبی سال طول درمکلف است  کشاورزي جهاد وزارت. ب

 و مترمکعب میلیون 15 حداقل برنامه اول لسا در که ایبه گونه یداقدام نما یهاروم یاچهدر یزسطح حوضه آبخ

 و نیرو وزارت هماهنگی با و جوییصرفه طریق این ازمترمکعب  یلیونم 352حداقل  ساله 5 دوره یک طی

 این. یابد اختصاص ارومیه دریاچه محیطیحقابه زیست  از بخشی تامین جهت زیستمحیط حفاظت سازمان

 ملی سند نمودن بهنگام به نسبت است موظف (4مدت )پیوست بلند و مدت میان اقدامات عنوان به وزارتخانه

 کشت الگوی اصالح و آب برداریبهره تشکلهای و بردارانبهره سازیتوانمند کشاورزی، آب بهینه مصرف الگوی

 . نماید اقدام حوضه آبی منابع توان با متناسب

 یاچهدر محیطییستز حقابه ینامت نحوه دقیق نظارتمکلف است جهت  زیستمحیط حفاظت سازمان. ج

اقدام  ارومیه یاچهدر یتراز آب و یمنابع آب ورود یشپا یستمبه استقرار س نسبت 1315سال  یانپا تا یهاروم

 ارومیه دریاچه ریسک خشکسالی مدیریت جامع برنامه  همان سال پایان تا است موظف سازمان همچنین. یدنما

 .باشدمی 5 پیوست شرح به زیستمحیط حفاظت سازمان هایبرنامه ئیاتجز و اقدامات اهم فهرست. تدوین کند

 اصالح ابرها، بارورسازی ای،حوضهبین انتقال جویی،اعم از صرفه قانون  ینا یاز اجرا حاصلمنابع آب  یهکل .15ماده 

 یهاروم یاچهدر محیطیتیسحقابه ز ینجهت تام یداقدامات مرتبط با یرو سا کشاورزی آب راندمان ارتقاء کشت، الگوهای

 .  یابداختصاص 

 

 1315( قانون بودجه 2از محل اعتبارات جزء )ث( بند ) 1315منابع مورد نیاز برای اجرای قانون در سال  -10ماده 

ریزی و قانون مدیریت بحران، توسط معاونت برنامه 12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده  15وماده 

 ریاست جمهوری تأمین خواهد شد. نظارت راهبردی

( بند 2( مشابه جزء )الف( موضوع تبصره )15( قانون بودجه )2: اولویت اعتبار منظور شده در جزء )ث( بند )1تبصره

 باشد. می 15( قانون بودجه سال 2)
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های ذیربط اههای سنواتی دستگدولت مکلف است منابع مالی مورد نیاز اجرای این  قانون را در بودجه -18ماده 

بینی و در قالب لوایح بودجه ساالنه جهت تصویب به مجلس شورای اسالم ارائه نماید بطوریکه کلیه تاالبهای پیش

 .نماید پیشگیری یزمناطق ن یربحران در سا وقوع از و بحرانیدر پایان برنامه پنجم از شرایط بحران خارج شده

   

های کشور را به د را در خصوص اجرای این قانون و وضعیت تاالبدولت موظف است گزارش عملکرد خو -11ماده 

صورت سه ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 

 ارائه نماید.
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 بوميفهرست تاالبهاي اولویت دار بحراني کشور براي تدوین برنامه مدیریت جامع زیست

 میهدریاچه ارو -

 تاالبهای اقماری جنوب دریاچه ارومیه -

 هامونهای سیستان   -

 قوری گل -

 ارژن و پریشان -

 بختگان  -

 گاوخونی -

 انزلی -

 آجی گل -

 آالگل -

 آلماگل -

 هشیالن -

 میقان -

 چغاخور -

 گندمان -

 زریوار -

 شادگان -

 مند  -

 حله  -

 هورالعظیم -
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ظت و مدیریت تاالبهاي کشور طرح پیشنهادي حفا» فرایند اقدامات و پیگیریهاي مرتبط با موضوع -2پیوست

 «با تاکید بر دریاچه ارومیه

 

در خصوص دریاچه ارومیه که عمدتا بر روی انتقال آب بین حوضه  (1) پیوست پس از طرح دو فوریتی مجلس  -1

و برنامه و  -به عنوان کمیسیون اصلی -ای تمرکز داشت، موضوع به کمیسیونهای کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 ارجاع گردید. -به عنوان کمیسیون فرعی –ات بودجه و محاسب

طرح پیشنهادی نمایندگان در چند نوبت کتبا از مراجع مختلف دریافت گردید و نظرات کارشناسی در این   -2

رابطه منعکس گردید که استراتژی کلی مبنی بر در نظر گرفتن انتقال بین حوضه ای به عنوان راهکار بلند مدت 

گانه پیش بینی  24ی برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه مصوب دولت و طرحهای بوده و عمده تمرکز بر رو

 (.2) پیوست شده در شورای منطقه ای و ستاد اجرایی ملی دریاچه ارومیه توصیه گردید

طرح پیشنهادی نمایندگان در کمیسیون کشاورزی) جلسه اصلی کمیسیون( مورد بررسی قرار گرفت و با توجه  -3

ستاد اجرایی دریاچه ارومیه پیشنهاد گردید که عالوه بر طرحهای انتقال آب کشاورزی،  به اقدامات قبلی

پروژه کارشناسی شده ستاد دریاچه ارومیه  24طرحهای پیش بینی شده برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه و 

ظر نمایندگان سایر نیز به عنوان راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت در نظر گرفته شود. نکته مهم این جلسه ن

استانها در خصوص مسائل کلیه تاالبهای کشور بود و نظر اکثریت بر آن بود که باید مصوبه ای برای کل تاالبها با 

تاکید بر دریاچه ارومیه تدوین گردد، در غیر این صورت طرح پیشنهادی رای نخواهد آورد. برای کارشناسی این 

 ت آقای دکتر کیخوا در مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل گردد.موارد مقرر شد گروه کارشناسی به ریاس

با توجه به تصمیم کمیسیون کشاورزی دو جلسه کارشناسی به ریاست آقای دکتر کیخوا در مرکز پژوهشهای  -4

مجلس برگزار گردید. در این جلسات بحثهای الزم در خصوص نحوه تعمیم طرح پیشنهادی به کلیه تاالبها انجام 

راستا متن پیشنهادی ستاد با هماهنگی وزارتخانه های ذیربط و سوابق کاری تهیه شد. در دومین گردید. در این 

جلسه متن جدیدی نیز توسط آقای دکتر کیخوا ارائه گردید و در جلسه نسبت به تلفیق دو متن پیشنهادی 

متن نهایی برای اقدام شد و نهایتا پس از کسب نظرات دفتر حقوقی و دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست 

اعضاء ارسال گردید. بدین ترتیب متن جمع بندی شده در گروه کاری کمیسیون کشاورزی مجلس که مورد 

نهایی گردید. در این طرح  3پیوست توافق آقای دکتر کیخوا و مرکز پژوهشهای  مجلس نیز قرار داد به شرح 

ن حقابه های زیست محیطی تاالبها موضوع لزوم عالوه بر طرح مسائل کالن تاالبهای کشور و بویژه قانونی کرد

در نظر گرفتن حقابه زیست محیطی در برنامه ریزی منابع آب کشور و اولویت تامین حقابه تالبها بعد از تامین 



28 

آب شرب مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده که در حوضه تاالبهای بحرانی هر گونه تخصیص جدید و ساخت 

گانه برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه نیز  24ممنوع است. همچنین طرحهای اجراییسدها و سازه های آبی 

 به عنوان راهکارهای احیاء دریاچه ارومیه در طرح پیشنهادی لحاظ شده است. 

در کمیسیون بودجه نیز طرح پیشنهادی اولیه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کمیسیون نیز  -5

ر لزوم در نظر گرفتن یک قانون جامع برای کلیه تاالبها تاکید نمودند و عمده تمرکز این کلیه نمایندگان ب

کمیسیون بر روی مسائل بودجه ای طرح پیشنهادی بود. در این کمیسیون نیز تشکیل یک جلسه کارشناسی 

ده مسئله مطرح مورد تاکید قرار گرفت که این جلسه نیز برگزار گردید و در آن مسائل بودجه ای مطرح شد. عم

بود و از آنجاییکه هرگونه تغییر  1315شده در این کمیسیون نحوه تامین بودجه مورد نیاز این مصوبه در سال 

قانون اساسی ممنوع است، نحوه  05و  52بودجه مصوب در قالب طرحهای مجلس به دلیل تناقض با مفاد اصل 

لسه کلیات طرحی که در کمیسیون کشاورزی نهایی تامین بودجه ها مورد بحث قرار گرفت. نهایتا در این ج

گردیده بود مورد توافق قرار گرفت و فقط مقرر شد که نماینده دیوان محاسبات نسبت به بررسی بندهای بودجه 

ای به گونه های که تناقضی با اصول قانون اساسی و مقررات جاری کشور نداشته باشد بررسی تکمیلی انجام 

 دهند.

ست که تاریخ ها و زمانهای ذکر شده در این مصوبه با توجه به وقفه زمانی رخ داده شده در فرایند الزم به تذکر ا -0

 تدوین و تصویب آن نیازمند اصالح و به روز رسانی می باشد.

 



 

 

 سازمان حفاظت محیط زیست

 دبیرخانه ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

 

 

 

  

مه جامع مدیریت  فهرست طرح هاي اجرایي ارگانهاي مرتبط در راستاي تأمین حقابه زیست محیطي دریاچه ارومیه و اجراي برنا -9پیوست

  حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

 

 

 دارهاي اولویتخالصه دستگاهي طرح -1جدول 

 
 هاجمع کل طرح

 )عنوان (

 بودجه

 )میلیارد ریال(

 صرفه جویي آب 

 )میلیون متر مکعب(

 صرفه جویي کل صرفه جویي سال اول کل سال اول

 1111 111.1 4911.1 439.14 13 ووزارت نیر

 912 33 3111 1319 1 ادکشاورزيوزارت جه

 - - 33.6 42.2 3 سازمان حفاظت محیط زیست

 1131 261.1 19233.1 2213.94 24 جمع کل



[Type text] 
 

35 

03   

 طرح هاي وزارت نیرو -2جدول 

ف
ردی

 
 استان اولویت عنوان طرح

سال 

 1تحقق

)میلیارد  بودجه

 ریال(

میلیون جویي آب )صرفه

 توضیحات (ترمکعبم

 کل اولسال  کل سال اول

 1 الیروبی رودخانه های منتهی به دریاچه به منظور کاهش تبخیر 1
 155 55 22 15 1311 آذربایجان غربی

- 
 55 35 22 15 1312 آذربایجان شرقی

 1 اجرایی نمودن آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و تحویل حجمی آب 2
 - - 32.5 4.5 1313 آذربایجان غربی

- 
 55 25 05 25 1313 شرقیآذربایجان 

 - - - 15 3 1311 آذربایجان غربی 2 ارومیه هیدروگرافی و تعیین حد بستر دریاچه 3

 - 355 - 25 15 1311 آذربایجان شرقی 2 مطالعه و اجرای طرح باروری ابرها 4

 2 مطالعه اثر منابع غیر متعارف ناشی از انتقال فاضالب 5
 ز اتمام مطالعاتپس ا - 3 1 1311 آذربایجان غربی

- 
 پس از اتمام مطالعات - 3 1 1311 آذربایجان شرقی

0 
مطالعه بهسازی و اصالح شبکه های آبیاری و زهکشی پایین دست سدها و 

 اثرات آن بر دریاچه
 - 215 02.5 4154 311 1311 آذربایجان غربی 2

 - - - 15 3 1313 آذربایجان غربی 2 گسترش آگاهی عمومی در مصرف منابع آب حوضه 0

 2 مطالعه و اجرای طرح تکمیلی شبکه سنجش آبهای سطحی 8

 - - 1.4 5.42 1312 آذربایجان غربی

 - - 1.4 5.42 1312 آذربایجان شرقی -

 - - 1 5.3 1312 کردستان

1 
شناسایی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از منابع آب سطحی و 

 زیرزمینی
2 

 255 - 25 5 1315 آذربایجان غربی

 25 - 20.5 5.1 1315 آذربایجان شرقی -

 45 - 0 2 1311 کردستان

 - - - 3.3 5.0 1311 آذربایجان شرقی 2 مطالعه و اجرای بهسازی کانال آبرسانی تاالب قوری گول 15

 439.14    جمع 
491

1.1 
111.1 1111 - 

 

                                                           
 باشد.می 1315سال شروع  1
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 طرح هاي وزارت جهادکشاورزي -9جدول

 استان اولویت ن طرحعنوا ردیف
سال 

 2تحقق

 )میلیارد ریال( بودجه
میلیون جویي آب )صرفه

 (مترمکعب

 توضیحات

 سال اول

کل تا 

سال 

1931 

 سال اول
صرفه جویي 

 کل

1 

اجرای روشهای آبیاری نوین )تحت 

فشار، لوله گذاری، پوشش انهار و 

)... 

1 

 آذربایجان غربی

1315 

055 3055 45 180 

 155 38 1025 455 بایجان شرقیآذر .-

 05 12 3555 055 کردستان

2 
بهنگام نمودن سند ملی الگوی 

 مصرف بهینه آب بخش کشاورزی
1 

 آذربایجان غربی

1315 

0 35 - - 

 - - 45 8 آذربایجان شرقی -

 - - 15 2 کردستان

3 
توانمندسازی بهره برداران و 

 تشکلهای بهره برداری آب
2 

 آذربایجان غربی

1315 

15 05 - - 

 - - 155 25 آذربایجان شرقی -

 - - 25 5 کردستان

 2 مطالعه اصالح الگوی کشت گیاهان 4

 آذربایجان غربی

1315 

کمیته تخصصی ستاد مطالعات  21/1/15* در جلسه مورخ  *035 - *213.2 3.2

ه سال اول مورد تصویب قرارگرفت و مقرر شد تصویب بودج

سالهای بعد و میزان صرفه جویی پس از مشخص شدن 

 نتایج مطالعات سال اول انجام گردد.

 *145 - *203.35 3.35 آذربایجان شرقی

 *155 - *35.45 5.45 کردستان

 2 اجرای طرح های آبخیزداری 5

 آذربایجان غربی

1315 

255 

2355** 

- 

- 

رر شد برای ** باتوجه به داشتن ردیف بودجه مشخص، مق

حمایت از افزایش تامین اعتبار منابع مالی مربوطه از طرف 

 ستاد پیگری صورت پذیرد. 

 - 155 آذربایجان شرقی

 - 55 کردستان

 912 33 3111 1319    جمع 
بدون در نظر گرفتن بودجه و میزان صرفه جویی اجرای 

 5و  4های ردیف طرح
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 حفاظت محیط زیستطرح هاي سازمان  -4جدول 03

ف
دی

ر
 

 استان اولویت عنوان طرح

سال 

تحقق
9 

 بودجه

 )میلیارد ریال(
-صرفه

 جویی آب

میلیون )

 (مترمکعب

 توضیحات
سال 

 اول
 کل

1 
راه اندازی دو ایستگاه ثابت اندازگیری پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژی و راه اندازی ایستگاههای 

 هیدرومتری در مصب رودخانه ها
 - - 15.5 5.5 1314 آذربایجان غربی 1

2 
 فعالراه اندازی آزمایشگاه مرجع زیست محیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مرکز تحقیقات پارک ملی و 

 ای منطقه شورای دائمی دبیرخانه سازی
 - - 10.5 8 1313 آذربایجان غربی 1

3 
 به دائمی آبرسانی اجرای و ش و مطالعهوح حیات نیاز مورد آب تامین برای جزایر به آب سریع انتقال

 ارومیه دریاچه محدوده از خارج جزایر
 - - 15 15 1311 آذربایجان غربی 1

 2 هیدروگرافی و تعیین حد بستر تاالب های اقماری واقع در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 4
 - 3 5.8 1313 آذربایجان غربی

- 
 - 5.0 5.0 1313 آذربایجان شرقی

5 
سنجی و راهکارهای کاهش تبخیر از سطح دریاچه و مطالعه  احیاء تاالب های اقماری واقع لعات امکانمطا

 در حوضه
2 

مطالعه احیاء  - 15 2.5 1313 آذربایجان غربی

تاالبهای اقماری 

وافع درحوضه 

توسط ادارات کل 

-استانها انجام می

 شود.

 - 15 2.2 1313 آذربایجان شرقی

ظت محیط زیست سازمان حفا

سنجی و )مطالعات امکان

راهکارهای کاهش تبخیر از 

 سطح دریاچه(

1311 1 1 - 

 - - 4 1 1313 آذربایجان غربی 2 و تاالب های اقماری پایش کمی و کیفی منابع آالینده دریاچه ارومیه 0

 2 ماریمردمی در حفاظت از دریاچه ارومیه و تاالب های اق افزایش آگاهی عمومی و مشارکت 0

 - 3.3 2.5 1313 آذربایجان غربی

 - 3.3 2.5 1313 آذربایجان شرقی -

 - 3.3 2.5 1313 کردستان

 - - 2 2 1313 آذربایجان شرقی 2 مطالعات جامع ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 8

 - - 0 1 1313 ربایجان غربیآذ 2 ( حوضه آبخیز دریاچه ارومیهDSSیار )تدوین و استقرار سیستم تصمیم 1

 - - 33.6 42.2    جمع 
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 دار مصوب ستاد اجرایي مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیههاي اولویتاقدامات انجام شده سازمان حفاظت محیط زیست در راستاي اجراي طرح -4پیوست 

ف
دی

ر
 

 عنوان طرح

ت
وی

اول
 

 استان
سال 

 4تحقق

)میلیارد  بودجه

 ریال(

-صرفه

جویي 

آب 

میلیون )

مترمکع

 (ب

 توضیحات
سال 

 اول
 کل

1 
راه اندازی دو ایستگاه ثابت اندازگیری پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژی و راه اندازی ایستگاههای هیدرومتری 

 در مصب رودخانه ها
1 

آذربایجان 

 غربی
1314 5.5 15.5 - 

 2اقدام به خرید تجهیزات الزم از محل اعتبارات جزء ث بند 

 شده است. 11قانون بودجه 

2 
 فعالراه اندازی آزمایشگاه مرجع زیست محیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مرکز تحقیقات پارک ملی و 

 ای منطقه شورای دائمی دبیرخانه سازی
1 

آذربایجان 

 غربی
1313 8 10.5 - - 

3 
 به دائمی آبرسانی اجرای و عهوحش و مطال حیات نیاز مورد آب تامین برای جزایر به آب سریع انتقال

 ارومیه دریاچه محدوده از خارج جزایر
1 

آذربایجان 

 غربی
1311 15 15 - 

با توجه به وجود منابع آب در سواحل دریاچه از جمله در 

رشکان، پروژه انتقال آب رشکان به جزیره اشک و از آنجا به سایر 

 15کیلومتر و انتقال حجم آب  45جزایر دریاچه به طول کلی 

 متر مکعب در شبانه روز توسط لوله پیش بینی شده است.

 میلیون ریال 5555اعتبار پیش بینی شده: 

 2 هیدروگرافی و تعیین حد بستر تاالب های اقماری واقع در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 4

آذربایجان 

 غربی
1313 5.8 3 - 

حد بستر دریاچه نقشه برداری شده است. هیدروگرافی از 

آذربایجان  اجرا خواهد شد. 215عتبارات ماده محل ا

 شرقی
1313 5.0 5.0 - 

5 
سنجی و راهکارهای کاهش تبخیر از سطح دریاچه و مطالعه  احیاء تاالب های اقماری واقع در مطالعات امکان

 حوضه
2 

آذربایجان 

 غربی
1313 2.5 15 - 

مطالعه احیاء تاالبهای اقماری وافع درحوضه توسط ادارات 

آذربایجان  شود.کل استانها انجام می

 شرقی
1313 2.2 15 - 
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سازمان  03

حفاظت 

محیط 

 زیست 

1311 1 1 - 

 2 و تاالب های اقماری پایش کمی و کیفی منابع آالینده دریاچه ارومیه 0
آذربایجان 

 غربی
 اقدام به خرید تجهیزات پایش شده است. - 4 1 1313

 2 مردمی در حفاظت از دریاچه ارومیه و تاالب های اقماری رکتافزایش آگاهی عمومی و مشا 0

آذربایجان 

 غربی
1313 2.5 3.3 - 

آذربایجان  -

 شرقی
1313 2.5 3.3 - 

 - 3.3 2.5 1313 کردستان

 2 مطالعات جامع ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 8
آذربایجان 

 شرقی
1313 2 2 - 

سالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه برنامه مدیریت ریسک خشک

میلیون ریال در حال نهایی سازی  2555با اعتباری بالغ بر 

برای تصویب و الحاق به برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز 

 دریاچه ارومیه است.

 2 ( حوضه آبخیز دریاچه ارومیهDSSیار )تدوین و استقرار سیستم تصمیم 1
آذربایجان 

 غربی
1313 1 0 - - 

 - - 33.6 42.2    جمع 

 

  کیلومتر برای امکان برقراری مجدد جریان آب به دریاچه و  135بمنظور الیروبی مسیر رودخانه های اصلی منتهی به دریاچه مجموعاً به طول حدود  میلیون ریال 21333 همچنین اعتباری به میزان

 است.بینی گردیده تاالبهای اقماری آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست پیش
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 پروژه های در حال پیگیری جهت احیاء بخشهایی از دریاچه ارومیه و تنوع زیستی آن -5پیوست 

 1315قانون بودجه سال  2از محل اعتبارات جزء ث بند 

 

 : الیروبي و احیاء مسیر ورودي رودخانه هاي منتهي به دریاچه ارومیه و تاالبهاي اقماري آن   1عنوان پروژه 

یان در این رودخانه ها، امکان رسيیدن  رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری آن در سالهای گذشته انباشته از رسوبات شده اند بنحوی که در صورت برقراری جر :شرح عملیات

 آب به دریاچه ارومیه و تاالبهای اقماری آن بسیار ناچیز است.

 کیلومتر امکان برقراری مجدد جریان آب به دریاچه و تاالبهای اقماری آن فراهم می گردد. 135هی به دریاچه مجموعاً به طول حدود با الیروبی مسیر رودخانه های اصلی منت

 میلیون ریال 21333اعتبار پیش بیني شده: 

 

 : انتقال آب سواحل دریاچه ارومیه به جزایر آن. 2عنوان پروژه 

 حیات وحش بسیار باارزش و در معرض خطر جزایر دریاچه ارومیه دچار کمبود شدید آب گردیده اند.به علت خشکی بسیار مداوم،  شرح عملیات:

 متير  15کیليومتر و انتقيال حجيم آب     45به طيول کليی   با توجه به وجود منابع آب در سواحل دریاچه از جمله در رشکان، پروژه انتقال آب رشکان به جزیره اشک و از آنجا به سایر جزایر دریاچه 

 مکعب در شبانه روز توسط لوله پیش بینی شده است.

 میلیون ریال 1333اعتبار پیش بیني شده: 

 




