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  چكيده

هاي ايران است كه در ليسـت  االبترين تدرياچه اروميه يكي از مهم
بـه  . المللي كنوانسيون رامسـر ثبـت شـده اسـت    هاي با اهميت بينتاالب

موجب اين كنوانسيون، ايران به استفاده معقول از درياچـه اروميـه متعهـد    
استفاده معقول از اين درياچه متضـمن اتخـاذ رويكـرد جـامع      .شده است

هـاي  ارزيابي زيست محيطي طـرح برداري از اين تاالب، مديريتي در بهره
اثرگذار بر آن، تعيين حقابه تاالب و قانونگذاري در جهت حمايـت از آن  

هـاي متعـددي همچـون خـاكريزي در بسـتر      چـالش با اين وجود، . است
درياچه و ساخت بزرگراه شهيد كالنتري و تبديل آن به دو قسمت مجـزا،  

محيطـي ايـن   يسـت ها سد در حوزه آن و عدم رعايت حقابـه ز احداث ده
-درهاي پياي ميانگين دما و خشكساليدرياچه، در كنار افزايش دو درجه

شناختي درياچه از جمله خشك پي در اين حوزه، موجب تغيير شرايط بوم
كيلومتر مربع نمكزار  1800درصد از مساحت درياچه و ايجاد  4/18شدن 

ن ارزيـابي  اي بـدو اجراي ايـن طرحهـاي توسـعه   در نتيجه با . شده است
محيطي و ناديده گرفتن قوانين مرتبط با حفاظت از درياچه، عـالوه  زيست
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شناسي درياچه، تعهد استفاده معقول از آن نيز نقض بر تغيير در شرايط بوم
محيطـي درياچـه و تـدوين و    رو، تعيين حقابـه زيسـت  از اين. شده است

يـاء آن و  توانـد موجـب اح  اجراي برنامه مديريت جامع اين درياچـه مـي  
  . ضامن تحقق استفاده معقول باشد

  
محيطـي،   محيطي، حقابـه زيسـت  استفاده معقول، ارزيابي آثار زيست :ي كليديها واژه

 .شناسيدرياچه اروميه، شرايط بوم
  

  مقدمه. 1
هاي گذشته در سـطح  و منابع طبيعي كه در دهه 1بومهااز جمله با ارزشترين زيست

هـا و مشـكالت زيسـت    گسترده قـرار گرفتـه و بـا چـالش     هايبرداريجهان مورد بهره
تاالب به اراضي مردابي، باتالقي، و  .هستند 2هااي نيز مواجه بوده، تاالبمحيطي گسترده

هاي مصنوعي يا طبيعي كه به طور دائم يا موقت داراي آب ساكن يا جاري شيرين كهبر
ها بيش از شش متر تفاع آب آنيا شور هستند و نيز به مناطق ساحلي كه هنگام جزر، ار

ديـويس و  (هـا هسـتند  ها درياچـه بنابراين از زمره مصاديق مهم تاالب. گويندنباشد، مي
دنيا هستند كه با نگهـداري آب و   4هاي تنوع زيستيها گهوارهآن ).37: 1389، 3كالريج

ران هـاي بيشـماري از گياهـان و جـانو    قابليت زادآوري اوليه نقش مهمي در بقاي گونه
هاي آبي، تعديل درجه حرارت، جلـوگيري از  كنترل سيستم .كنندوابسته به خود ايفا مي

هـاي  هاي توريستي و تفريحي، ارزشسيل و طوفان، تامين آب براي كشاورزي، اهميت
بـه طـور    5شناختي موجـب گشـته كنوانسـيون رامسـر    بيشمار علمي، پژوهشي و زيبايي
. هـا اختصـاص يابـد   بـوم ي پايدار از اين زيسـت بردارخاص به موضوع حفاظت و بهره

گـذاري شـده در ايـران،    محيطـي پايـه  كنوانسيون رامسر به عنوان تنها كنوانسيون زيست
الدولي جهاني با تاكيد بر حفاظت و استفاده پايدار از طبيعـت و  ترين معاهده بينقديمي

. )79: 1390يمي، سـل (هاسـت  المللي با موضـوع حفاظـت از تـاالب   تنها كنوانسيون بين
 )2013تارنماي اينترنتي كنوانسيون رامسر،(طرف متعاهد 167هدف كنوانسيون كه اينك 

ها از طريق اقـدامات  از تاالب 6تضمين حفاظت و استفاده معقول، جهان دارد از سرتاسر
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المللي در جهت نيل به توسـعه پايـدار در سراسـر    اي، ملي و همكاري بينمحلي، منطقه
كنوانسيون را در پاريس امضـاء   1351ايران در سال . )51: 1391پور،ناييس(جهان است

، بـه ايـن   1352و به موجب ماده واحده قانون عضويت در كنوانسيون رامسر، مصـوب  
هـاي داراي  ويژگي كليدي اين معاهده تاسـيس ليسـت تـاالب   . كنوانسيون پيوسته است

از جمله بزرگتـرين  ). 56: 7،1995بوومن(كنوانسيون است 2المللي طبق ماده اهميت بين
هاي با اهميت بين المللي كنوانسيون بـه  هاي ايران كه در ليست تاالبو مهمترين تاالب

با اين وجـود از دو دهـه پـيش تـاكنون، دو دسـته      . اند، درياچه اروميه استثبت رسيده
هـاي  اجراي طرح. اندعوامل انساني و طبيعي موجب بروز مشكالتي در درياچه گرديده

محيطي موجب شده بخـش  اي در حوزه درياچه بدون توجه به مالحظات زيستتوسعه
اي كه احتمـال  به گونه. شناسي آن تغيير پيدا كندوسيعي از درياچه خشك و شرايط بوم

  . خشك شدن كامل درياچه دور از انتظار نيست
ه عنوان قلب ها باين مقاله تالش دارد ضمن بررسي مفهوم استفاده معقول از تاالب

كنوانسيون رامسر و اركان تحقق آن، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا ايران در استفاده از 
  . درياچه اروميه به تعهد مذكور پايبند بوده است يا خير

  
  ها، قلب كنوانسيون رامسراستفاده معقول از تاالب .2

ضا تحميـل كـرده   ها تعهداتي را بر اعكنوانسيون رامسر به منظور حفاظت از تاالب
ثبت حداقل يك سايت واجـد معيارهـاي كنوانسـيون در فهرسـت      -1: اند ازكه عبارت

هـا و گـزارش   و تحقـق مـديريت موثرشـان بـر تـاالب      8الملليهاي با اهميت بينتاالب
تغييرات واقع شده در سايت معرفي شده به ليست رامسر در سريعترين زمـان ممكـن و   

هـاي تكنولـوژيكي، آلـودگي و يـا سـاير      تغييرات پيشرفتذكر اين مساله كه علت اين 
هـا از طريـق   ترويج حفاظت و استفاده معقول از تاالب -2مداخالت بشري بوده است، 
ها و قوانين مناسب، اقدامات مديريتي و آموزشي همگاني ، كاربري اراضي ملي، سياست

هـاي  اي مشـترك، گونـه  ه، تاالب9هاي فرامرزيالمللي در زمينه تاالبهمكاري بين -3
 -4 هـا مثمـر ثمـر باشـند،    توانند بر تـاالب هايي كه ميجانوري مشترك و توسعه پروژه
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ايجاد مناطق حفاظت شـده طبيعـي    -5هاي ملي، ها در طرحگنجاندن حفاظت از تاالب
هاي عضو مشاوره با دولت -6ها، برداري از تاالبتاالبي و ترويج آموزش در زمينه بهره

  .ون در خصوص نحوه اجراي كنوانسيون رامسركنوانسي
هـا مهمتـرين تعهـد منـدرج در     بين اين تعهدات، تعهد به استفاده معقول از تـاالب 

با اين حال كنوانسـيون هـيچ تعريفـي از اسـتفاده معقـول از      . باشدكنوانسيون رامسر مي
هـاي كشـورهاي عضـو    هـا ارائـه نكـرده اسـت بلكـه ايـن مفهـوم در كنفـرانس        تاالب

مفهـوم اسـتفاده معقـول،    ). 30: 11،2000فـارير و تـوكر  (تبيين گرديده است 10نوانسيونك
 1987كانادا در سال  12هاي متعاهد در رجيناياولين بار در نشست سوم كنفرانس دولت

ها به نفـع بشـريت بـه روشـي سـازگار بـا حفـظ        برداري پايدار از تاالببهره«به عنوان 
). 258: 1379و ديگـران، كـيس (تعريف شده است » ومبزيست13شناختيهاي بومويژگي
سـاختار و روابـط متقابـل ميـان اجـزاء      «: انـد از شناختي تـاالب عبـارت  هاي بومويژگي

تـوان بـه   رو با ادغام اين دو تعريف مـي از اين. »، شيميايي و فيزيكي تاالب14بيولوژيكي
جلـوگيري از تغييـر   «ها اين نتيجه رسيد كه هدف از حفاظت و استفاده معقول از تاالب

در واقع در يك تاالب . )181: 1390سليمي،(باشدمي» شناختي تاالبهاي بومدر ويژگي
كنـد و بـه   محيطي و شرايط حياتي را تغييرات رژيم آب كنتـرل مـي  خصوصيات زيست

. نمايـد هـا ايفـا مـي   هاي حيـاتي تـاالب  اي در مورد ويژگيكنندهعبارتي آب نقش تعيين
به لحاظ كمي و كيفي، ممكن است طوالني مدت باشد كه در اين صـورت  تغييرات آب 

شـناختي  هـاي بـوم  متناسب با اين تغييرات، كيفيت و كميت حيات و در نهايت ويژگـي 
توان از يك تاالب استفاده معقول متضمن اين نكته است كه مي. تاالب متغير خواهد بود

ني مجموعـه عناصـر زيسـت شـناختي،     شناختي، يعتا جايي استفاده كرد كه كاركرد بوم
ها در كل كه باعث حفـظ محصـوالت،   بوم تاالب و رابطه آنفيزيكي و شيميايي زيست

  ). 69: 1390رودسري، جعفرپور(شود، صدمه نبيندهايش ميكاركردها و ويژگي
هاي مصـوب كنفـرانس كشـورهاي عضـو     نامهها و توصيهآنچه از مجموع قطعنامه

ها، بايد نكات شود، آنست كه براي تحقق استفاده معقول از تاالبيكنوانسيون مستفاد م
 : و شرايط ذيل مد نظر قرار بگيرد
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 اتخاذ رويكرد جامع مديريتي و شناخت شرايط تاالب .1-2

در  2005كه در سال 15كنوانسيون چارچوبي تنظيمي كارگروه بررسي علمي و فني 
دارد نس نهـم رسـيده اسـت بيـان مـي     به تصويب اعضاي كنفرا IX.1قطعنامه  Eضميمه

بايست موارد ذيل مـورد بررسـي   ها ميجهت نيل به حفاظت و استفاده معقول از تاالب
  :قرار گيرد
  ها،شناختي تاالبتعيين جايگاه و خصايص بوم -الف
  تخمين وضعيت، روند و تهديدات مرتبط با تاالب، -ب
  هور تهديدات جديد،هاي تهديد و همچنين شناسايي ظشناسايي كاهنده -ج
توانند باعث آسيب رسـاندن  انجام اقداماتي جهت از بين بردن تهديداتي كه مي -د

كنفرانس نهم اعضـاي كنوانسـيون    IX.1قطعنامه (شناختي تاالب گردند به خصيصه بوم
 ).13: 2005رامسر،
شناختي يك تـاالب  هاي بومپس از بررسي اين موارد، جهت حفظ و توسعه جنبه 
هاي مختلـف زيسـت محيطـي،    يريتي جامع نياز است كه به صورت همزمان جنبهبه مد

ها را به نحوي در كنار هم به كار گيرد كـه  اقتصادي و سياسي را مد نظر قرار دهد و آن
 . شناختي تاالب آسيبي وارد نگرددهاي بومدر نهايت به جنبه

   
 گذاريهاي مناسب و قانونتدوين سياست .2-2

مصوب كنفرانس هفتم اعضاي كنوانسيون رهنمودهايي را به اعضا  VII.7قطعنامه  
هـا  جهت تصويب و به كارگيري قوانين مناسب جهت حفظ و استفاده معقول از تـاالب 

شـفاف   بايست با تصويب قوانين روشن،هاي عضو ميبر اين اساس دولت. داردبيان مي
هـاي مـوثري را در   يي كشور، گامو نيز متعاقبا اجراي آن قوانين در سطوح مختلف اجرا

كنفـرانس هفـتم    VII.7قطعنامـه  (ها بردارند راستاي حفاظت و استفاده معقول از تاالب
  ).2: 1999اعضاي كنوانسيون رامسر،

 
 محيطي، پيش شرط استفاده معقول و پايدار ارزيابي زيست .3-2

فارير ( طي استهاي زيست محييكي از اجزاء اصلي استفاده معقول انجام ارزيابي 
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تعيــين اثــرات احتمــالي اســتفاده انســان از  كــه عبــارت اســت از ) 40: 2000و تــوكر،
  ). 598،ص16،1382بوتكين و كلر(زمين

نفسه، تعهد به اجراي ارزيابي زيست محيطـي را  اگر چه كنوانسيون رامسر خود في
كـه انجـام   انـد  دارد، ولي رهنمودهاي كنوانسيون چندين توصـيه ارائـه نمـوده   مقرر نمي
از طريـق  . دانـد هاي زيست محيطي را در طراحي پـروژه و اجـراي آن الزم مـي   ارزيابي

هـاي  محيطـي پـروژه  تـوان آثـار احتمـالي زيسـت    ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي، مي
. هاي ممكن و تدابير كاهنده چنين آثـاري را مـورد بررسـي قـرار داد    عمراني، جايگزين

گيـري بـر   هاي احتمالي، در كانون فرايند تصميمق جايگزينبنابراين بررسي كافي و دقي
بـر  ). 106-107: 17،1389شيلتون و كيس(اساس ارزيابي پيامد زيست محيطي قرار دارد

هـاي داراي  ها نبايد بدون بررسي قبلي آثـار زيسـت محيطـي فعاليـت    اين اساس دولت
را  هاآنا اجازه انجام هايي را انجام داده ياحتمال خطرات زيست محيطي، چنين فعاليت

سازد، آيـا پـروژه بـا اسـتفاده     در واقع انجام ارزيابي زيست محيطي مشخص مي. بدهند
  .تاالب سازگار است يا نه شناختيبومهاي معقول و حفظ ويژگي

  
 استفاده معقول و اصل احتياط .4-2

 هـا آنير هايي كه تاثاصل احتياط به اين مفهوم است كه كشورها بايستي از فعاليت 
از آنجـايي كـه برخـي    . بر محيط زيست از لحاظ علمي نامشخص است اجتنـاب كننـد  

تواند اين باشـد  باشند، بهترين كار ميصدمات وارده بر محيط زيست غيرقابل جبران مي
سـنايي  (ها قبل از وارد شدن آسيب به محيط زيسـت از آن جلـوگيري نماينـد   كه دولت

براي «: گويدريو در راستاي تبيين رويكرد احتياطي مي اعالميه 15اصل ). 62: 1391پور،
ها بايد متناسب با امكانات خود تدابير احتياطي وسيعي حفاظت از محيط زيست، دولت

در صورت خطر ورود صدمات شديد يا غير قابل جبران، عـدم وجـود   . را اعمال نمايند
ر مـوثر بـراي پيشـگيري از    اي براي تاخير در اتخاذ تـدابي داليل قطعي علمي نبايد بهانه

يكي از ابزارهاي رعايت اصـل احتيـاط توسـل بـه      .»ورود صدمه به محيط زيست شود
همـين كـه   . اين مشخصه ريشه در فلسفه علـم دارد . است 18بهترين فناوري در دسترس
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بيني علمي مشخص شود براي در پيش گرفتن تدابير امكان و احتمال وقوع خطر با پيش
بينـي بمـانيم در مقابـل خطـر     چرا كه اگر منتظر قطعي شدن پـيش . احتياطي كافي است
از طرف ديگر علم هم به طـور مـداوم در حـال پيشـرفت و تغييـر      . منفعل خواهيم ماند

بيني قطعي خطر يا قطعـي شـدن   بنابراين الزم است كه بدون منتظر شدن به پيش. است
ها و علم موجود و بر داده بيني علمي كه در دسترس است و با تكيهخطر، با همان پيش

  ). 198-197: 1389امن الهي،(ها احتياط را به كار گيريمالبته با تكيه بر بهترين داده
اي احتماال خطري ها اگر مشخص شود انجام پروژهدر خصوص حفاظت از تاالب

تاالب داشـته باشـد، اقـدام بازدارنـده      شناختيبومجدي و برگشت ناپذير بر ويژگيهاي 
است، حتي اگر هيچ ارتباط واضحي بـين اجـراي پـروژه بـا تـاثيرات زيسـت       ضروري 

توانـد  چرا كه انتظار براي نيل به يك قطعيت علمي مي. محيطي اش شناخته نشده باشد
و 19گونــدلينگ( منجــر بــه ورود خســارت جبــران ناپــذير بــراي محــيط زيســت شــود

  ).258: 1381ديگران،
  

 هااالبمحيطي تلزوم تعيين حقابه زيست .5-2

بايسـت در يـك   حقابه زيست محيطي معرف ميـزان جريـان آبـي اسـت كـه مـي       
وري و در رودخانه، تاالب يا حوزه ساحلي وجود داشته باشد تا بتوانـد تماميـت، بهـره   

در چارچوب كنوانسيون، ). 130: 1387ببران،(بوم را تضمين نمايدنهايت بقاي آن زيست
قررات مربوط به نحوه مديريت آب براي حفظ در خصوص قوانين و م VIII.1قطعنامه 
در هشـتمين كنفـرانس    هـا آنتاالبها و رعايت حقابه زيست محيطي  شناختيبومكاركرد 

ايـن قطعنامـه تنهـا قطعنامـه در     . اعضاي كنوانسيون در اسپانيا بـه امضـا رسـيده اسـت    
 چارچوب كنوانسيون رامسر است كه به صراحت و به طور مسـتقيم بـه مبحـث حقابـه    

هاي آبي پرداخته و از كليه اعضا خواسته است تا اجراي ايـن  بومزيست محيطي زيست
قطعنامـه  . هاي كشـور خـود قـرار دهنـد    مجموعه قوانين را در اولويت سياستها و برنامه

مند و حاميان مالي را به تنظيم و توسـعه  هاي عالقهمذكور همچنين كليه اعضا و سازمان
 شـناختي بـوم و مديريت آب براي حفظ و بقاي عملكرد  هاي مربوط به تخصيصپروژه
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 . نمايدتاالبها تشويق مي
  

  اهميت بحران زيست محيطي در اكوسيستم درياچه اروميه. 3
غربـي، آذربايجـان   اسـتان آذربايجـان   3درياچه اروميه در شمال غربي ايـران، بـين   

درياچه اروميـه  . كيلومتري شرق شهر اروميه واقع شده است 18شرقي و كردستان و در 
بزرگترين آبگير داخلي ايران، آسياي غربي و خاور ميانه بوده و از نظر وسعت بيسـتمين  

هـا پـس از   ميليارد متـر مكعـب انـواع نمـك     8با دارا بودن درياچه بزرگ جهان بوده و 
گـردد  دومين درياچـه شـور از نظـر سـختي آب در جهـان محسـوب مـي       » بحرالميت«
  ). 68: 1386 سعيدي،(

-سازمان حفاظت محيط(كيلومتر مربع  5000بوم آبي درياچه اروميه وسعت زيست
مسافر و (متر است  1268و تراز كف درياچه از سطح درياهاي آزاد ) 14: 1390زيست،
 6متر متغير و بـه طـور متوسـط     16تا  5عمق آب درياچه بين ). 13: 1389-90ديگران،

-ميليارد متـر مكعـب بـرآورد مـي     32د متر بوده كه مجموع حجم آبگيري درياچه حدو
جزيره كوچك و بـزرگ بـا مجمـوع مسـاحت     102). 4: 1378جبارلوي شبستري،(شود

جزيـره   10هـا  هكتار در داخل محدوده درياچه اروميه قرار دارد كـه از ميـان آن   7816
   ).80: 1388جزيره درياچه اروميه، 102گزارش ويژه (بزرگ و بقيه كوچك هستند 

گونه خزنده،  41گونه پرنده،  212گونه پستاندار،  27 شناختي درياچهدر ناحيه بوم
-سـازمان حفاظـت محـيط   ( گونه ماهي به ثبـت رسـيده اسـت    26گونه دوزيست و  7

هاي بزرگي از مرغـان  درياچه اروميه زيستگاه زمستان گذراني گروه. )19: 1390زيست،
عـالوه بـر ايـن بزرگتـرين     . باشدمي ها و مرغان درازپا، تنجه و كاكاييآبزي بويژه اردك

هاي توليد مثلي فالمينگو در ايران و همچنين پليكـان سـفيد در حـوزه درياچـه     كولوني
جزاير جنوبي درياچه زيستگاه دو گونه پسـتاندار در معـرض خطـر انقـراض،      .باشدمي

گونـه جلبـك و يـك     12در آب درياچه . باشدشامل گوزن زرد ايراني و قوچ ارمني مي
كـه هـم غـذاي مناسـبي بـراي       وجـود دارد » آرتميا اروميانـا «سخت پوست به نام گونه 

شود و هـم داراي ارزش بـاالي صـادراتي    پرندگان بومي و مهاجر درياچه محسوب مي
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  . )14-15: 1391سنايي پور،(است 
 63منطقه حفاظت شده اعالم و طبق مصوبه شـماره   1346درياچه اروميه در سال 

. به عنوان پارك ملي ارتقا يافته اسـت  1354زيست در سال يطشوراي عالي حفاظت مح
المللي انسان و كره مسـكون، بـه   المللي نيز درياچه برابر مصوبه شوراي بيناز حيث بين

يونسـكو در  . كره طبيعي جهان شـناخته شـده اسـت   هاي زيستگاهعنوان يكي از ذخيره
ه را براي حفاظت انتخاب نمـود  نقط 9كره، در برنامه جهاني انسان و زيست 1354سال 

درياچه اروميـه از سـوي شـوراي حفاظـت از     . باشدها درياچه اروميه ميكه يكي از آن
هاي مهم براي پرندگان تشـخيص داده شـده اسـت    گاهپرندگان به عنوان يكي از زيست

غير از عناوين گفته شده اين درياچه با تمامي جزاير آن در سـال  ). 130: 1390سليمي،(
المللـي در كنوانسـيون رامسـر ثبـت و از طـرف      هاي بـين به عنوان يكي از تاالب 1354

هـاي پرنـدگان انتخـاب    ها به عنوان يكي از مهمترين زيسـتگاه المللي تاالبموسسه بين
   ).4: 1391سنايي پور،(شده است

) الـف (دو دسـته   هاي جهان، توسـط ترين محيطها، به عنوان مولدبحران در تاالب
عوامل طبيعـي بـدون دخالـت بشـر     . شودعوامل انساني ايجاد مي) ب(طبيعي و عوامل 

-آنتواند باعث تشديد اثرات شوند، هرچند دخالت انسان ميها ميباعث تخريب تاالب
اند كه محيطي درياچه اروميه دخيل بودهدو عامل طبيعي در بروز بحران زيست. بشود ها

درصـد   67گرمايش جهاني و خشكسالي تا . خيرعبارتند از خشكسالي، افزايش دما و تب
: 1390غربـي، اي آذربايجانآب منطقه(در روند تقليل سطح آب درياچه موثر بوده است 

اي در حوزه درياچه، تاثيرات غير قابل انكـاري بـه   هاي گسترده و دورهخشكسالي). 12
درياچـه  هاي صورت گرفته بر وضعيت بارندگي حوزه آخرين بررسي. جا گذاشته است

شـرق و  حاكي از، سيطره شرايط خشكسالي از نظر شـدت و تـداوم در شـرق، جنـوب    
كه تا پايان فروردين ماه چنان. )25: 1390فتاحي،(باشد غرب درياچه ميبخشي از شمال

درصـد كـاهش    15ساله،  34، بارندگي در حوزه درياچه اروميه نسبت به ميانگين 1391
تنها خروجي درياچه اروميه تبخير آب آن ). 1391وز،پايگاه خبري صادق ني(داشته است

ست كه حوزه درياچه اروميـه  ا ، اين نكته در حالي)35: 1378جبارلوي شبستري،( است
بـدنبال  . تر شده استدرجه سانتيگراد گرم 2به طور ميانگين  1373-1388در طي دوره 
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به تبع آن تبخير، تاثير بـه  افزايش دما و . افزايش دما، ميزان تبخير نيز افزايش يافته است
 .)138: 1390كاوياني راد،( سزايي در كاهش سطح آب درياچه اروميه داشته است

هـا بـدون توجـه بـه     هاي بشري در استفاده ناپايدار از تاالبفعاليت از سوي ديگر،
ها، به عنوان عامل اصـلي صـدمات وارده   ها در رفع آثار نامطلوب اين فعاليتتوانايي آن

در  )2: 2009وزارت محـيط زيسـت و منـابع طبيعـي هنـد،     ( هـا مطـرح اسـت   ببه تاال
كه طي دو دهه گذشته چنان. خصوص درياچه اروميه نيز وضع به همين گونه بوده است

شناختي درياچه تغيير كـرده و بخـش وسـيعي از آن خشـك شـده      به تدريج شرايط بوم
سـد در دسـت    12د موجـود،  س 40در محدوده حوزه آبريز درياچه اروميه تعداد . است

حجم آب قابل تنظيم سـدهاي در دسـت   . ريزي استسد در دست برنامه 40ساخت و 
سـنايي  (ميليون متر مكعـب اسـت    1458 و 2020برداري و اجرايي به ترتيب برابر بهره
كننـده آب درياچـه نيـز    رودخانه دائمي تـامين  15رودخانه از  14روي ). 24: 1391پور،

به عنوان نمونه روي رودخانه . نحرافي بسياري احداث گرديده استسدهاي مخزني و ا
آوري سد احداث شده كه كل آب شيرين موجود را جمع 22آجي چاي به تنهايي تعداد 

 60تـامين كننـده    "رود زرينـه  "و  "سـيمينه رود  "،  "آجي چاي "رودخانه  3. كندمي
با توجه بـه اينكـه دو رودخانـه    . درصد از كل دبي ورودي به درياچه اروميه بوده است

درصـد از   60توان گفت درياچه از دريافت تقريبـا  ديگر نيز وضعيت مشابهي دارند، مي
يكي ديگر از عوامل مخرب درياچـه،  ). 34: 1390شيعتي،(سهم خود محروم شده است 

اي از آن از طريـق خـاكريزي در آب   گذري است كـه قسـمت عمـده   احداث جاده ميان
بـا خشـكاندن   ) شهيد كالنتري(كيلومتري  15اين بزرگراه . گرفته استدرياچه صورت 

شـرقي درياچـه، از طريـق     -بيش از هشتاد درصـد حـد فاصـل ميـان دو سـوي غربـي      
كيلومتري ايجاد شده و تنها كمتر از بيسـت درصـد آن بـه وسـيله      12خاكريزي حدودا 

حـداث گرديـده اسـت    زيسـت، ا هاي بتني مخرب محيطهاي آهني و آن هم با پايهسازه
گذر ذكـر شـده اسـت،    ترين علتي كه براي ساخت اين ميانعمده). 187: 1390سليمي،(

كيلومتري مسافت بين شهرهاي تبريز و اروميه بوده است كه باعث توسـعه   100كاهش 
به عنوان سومين عامل انساني مـورد  ! گردداقتصادي منطقه و كاهش مصرف سوخت مي

 87كشاورزي، بـا  . شودكشاورزي در اين خصوص پرداخته ميبررسي در اينجا به نقش 



119  ... وقي پايبندي ايران به تعهد استفاده معقول از درياچه اروميه بابررسي حق

هاي سطحي و زيرزميني را در حوزه درياچه اروميـه  درصد، بيشترين ميزان مصرف آب
نكته مهمي كه تاثيرگذاري اين عامل در بيالن آبي درياچه . به خود اختصاص داده است

هـا در تمـام سـطح حـوزه     اهبرداري زيادتر از چكند، آن است كه زمان بهرهرا بيشتر مي
هاي خشكسالي است كه در آن هنگام، درياچه نيـز خـود بـه دليـل     آبريز منطبق بر دوره

برداري بهره. ، با شرايط دشواري مواجه استهاي سطحي وروديكاهش بارش و جريان
ها شده و نه هاي آنمفرط از منابع آب زيرزميني، باعث نفوذ آب شور درياچه به آبخوان

كنـد بلكـه   هاي وسيعي از اراضي كشـاورزي را تهديـد مـي   تداوم فعاليت در بخش تنها
  . كيفيت منابع آب زيرزميني را نيز با مخاطره جدي مواجه ساخته است

با توجه به مطالب گفته شده، اهميت بحران زيست محيطي اين درياچـه آشـكارتر   
ند ما را در يـافتن راهكارهـاي   تواشده و بنابراين، فهم دقيقي از پيامدهاي اين بحران مي

هاي ورودي به درياچه، مساحت آن رو بـه كـاهش   كاهش آب معقولتر رهنمون باشد؛ با
سال اخير رسيده و  40مساحت درياچه به كمترين ميزان طي  1388در سال . نهاده است

كيلومتر مربـع بـه    5800مساحت درياچه از )  1349-1389(ساله  40نسبت به ميانگين 
و اراضي شـوره زار بـه وسـعت    ) درصد كاهش 4/18(يلومتر مربع كاهش يافته ك 4017

جامعـه مهندسـان مشـاور    (در حاشيه درياچه رسـيده اسـت    كيلومتر مربع 1800حدود 
ميليارد تن نمـك بـر    5در صورت خشك شدن درياچه اروميه بيش از ). 3: 1390ايران،

متر در  8باد با سرعت بيش از  كه با وزش)12: 1389زماني و اكبري،(جاي خواهد ماند 
و  20زوآن( ثانيه، ذرات ريز وارد جريان اتمسفري شده و توليد گرد و غبار خواهند كـرد 

متر و  103غبار آلود شدن كامل هوا و كاهش ديد افقي به كمتر از  ).623: 2004ديگران،
ان ميليـون انسـ   10يا حتي به صفر رساندن قابليت رويت، تهديد جدي حيات بـيش از  

ساكن در منطقه، كاهش نفوذ نور خورشيد، از بين رفـتن مـواد مغـذي و آلـي خـاك و      
  )449: 2003و ديگران،21يانگ(درصد 30تا  5كاهش توليدات كشاورزي به ميزان 

كـه  عـالوه بـر ايـن، در حـالي    . بيني چنين وضعيتي هستندبرخي از آثار قابل پيش 
متر از سطح درياي آزاد اسـت، در   1276 الي 1275بهترين تراز براي درياچه بين رقوم 

متر از سطح درياهاي آزاد رسيده كه كمتـرين   4/1271سطح آب درياچه به  1388سال 
-بوماين وضعيت در حالي است كه حداقل تراز . سال اخير بوده است 40ميزان در طي 
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در كنار ). 18: 1390سازمان حفاظت محيط زيست،(متر است  1/1274درياچه  شناختي
بزرگراه شهيد كالنتـري نيـز مـانع از چـرخش طبيعـي آب      فت تراز سطح آب درياچه، ا

درياچه شده به طوري كه شوري بخش شمالي درياچه به بيش از حـد نورمـال رسـيده    
بر اساس مطالعات انجام شـده توسـط موسسـه    ). 63: 1384پناه و ديگران،علوي(است 

ميــانگين شــوري آب  1381 تــا1345، طــي دوره زمــاني 1384تحقيقــات آب در ســال 
). 20: 1390سازمان حفاظت محيط زيسـت، (گرم بر ليتر بوده است  267درياچه حدود 

گـرم   380در حدود (گرم در ليتر گذشته  370اما هم اكنون، شوري آب درياچه از مرز 
 25كه اين ميزان شوري، امكان حيات را از آرتميا گرفته و تعـداد آن از  ) 1390در سال 
در ). 50: 1390جامعه مهندسان مشاور ايران،(ك ليتر به يك عدد كاهش يافت عدد در ي

و تنوع زيستي در حوزه درياچـه   درياچه اروميه دگرگون شده شناختيبومنتيجه شرايط 
 .نيز رو به نابودي گذاشته است

   
  هااي در درياچه اروميه، نقض تعهد استفاده معقول از تاالبهاي توسعهفعاليت. 4

پـذير  برداري مستمر از مواهب طبيعي فقط با رعايت تعادل در طبيعـت امكـان  بهره
حال آنكه درياچه اروميه از حالـت تعـادل خـارج گرديـده و حيـات و اسـتمرار       . است

بنابراين در اين بخش به پاسخ اين . باشدموجوديت آن نيز به شدت در معرض خطر مي
اي اجرا شده در درياچـه  هاي توسعهحشود كه آيا نحوه مديريت و طرسوال پرداخته مي

به اين منظور تحقق يـا عـدم   . ها مطابقت دارد يا خيربا تعهد به استفاده معقول از تاالب
هـا در خصـوص درياچـه اروميـه     تحقق هر يك از اركان تعهد استفاده معقول از تاالب

 . گيردمورد بررسي قرار مي
 

هت تحقق استفاده معقول از درياچه تالش در ج: تدوين برنامه مديريت جامع. 1-4
 اروميه

يكي از عواملي كه نشان دهنده ميزان پايبندي به كنوانسيون رامسـر اسـت، حفـظ     
ها است كه تنها با اعمال يك مديريت يكپارچه و هماهنـگ  تاالب شناختيبومخصيصه 

، بـا  1387بر اين اساس، برنامه مديريت جامع درياچه اروميـه در سـال  . پذير استامكان
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هاي اقماري بومي براي درياچه اروميه و تاالببرقراري يك نظام مديريت زيست«هدف 
آن مبتني بر اصول مديريت يكپارچه منابع آب و خاك در سطح حوزه آبريـز و توسـعه   

» پايدار و مشاركت موثر كليه ذينفعان، از جمله جوامع محلي در امور مـديريت درياچـه  
هـاي  المللي حفاظت از تـاالب در قالب طرح بين22ستتوسط سازمان حفاظت محيط زي

المللي در راستاي و با استفاده از تجربيات موفق بين24با همكاري نهادهاي ذيربط 23ايران
تدوين  25قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 67تحقق ماده 

  . گرديده است
. شـود ل كمبود اطالعات الزم، متوقف مـي ها در ايران، اغلب به دليمديريت تاالب

توانـد اطالعـات الزم را فـراهم    مـي » پايش تاالب«بنابراين يك برنامه منسجم و كارآمد 
آوري اطالعات پايه در طول زمان است كـه بـه   مند جمعيك فرايند نظام» پايش«. نمايد

: 1391پـور، سـنايي  (گيردمنظور مقايسه با يك استاندارد از پيش تعيين شده صورت مي
هـاي  برنامه مديريت جامع بر پايش كميـت و كيفيـت آب در درياچـه، رودخانـه    ). 102

هـاي  هاي سطحي و زيرزميني و برخـي از مهمتـرين تـاالب   منتهي به درياچه، ساير آب
برداري در آذربايجان غربـي  ايستگاه نمونه 86در اين راستا . اقماري آن تاكيد كرده است

ي اصـلي وجـود   هـا  رداري در آذربايجان شرقي در امتداد رودخانهايستگاه نمونه ب 60و 
سـازمان حفاظـت   (كننـد دو ايستگاه نيز كيفيت آب موجود در درياچه را پايش مي. دارد

به عالوه برنامه ضـمن بررسـي تهديـدات درونـي و بيرونـي      ). 53: 1390محيط زيست،
-ه داشـته و بـر برنامـه   درياچه به كاركردهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي درياچه توج

  . ريزي جهت استفاده معقول از كاركردها تاكيد كرده است
در مجموع برنامه مديريت جامع تاثيرات مثبتـي بـر حـوزه درياچـه داشـته اسـت       

-چنانكه ممنوعيت توسعه كشاورزي در حوزه آبخيـز آن بـا هـدف جلـوگيري از بهـره     
ماههـاي مـي و ژوئـن طـرح      گـزارش فعاليـت  (هاي گسترده از منابع آبي حوزهبرداري

ميليــارد ريــال بــراي اجــراي  400و اختصــاص  )2: 2012حفاظــت از تاالبهــاي ايــران،
گزارش فعاليـت  (روشهاي نوين آبياري، تعيين ميزان آب كشاورزي در مواقع خشكسالي

، برنامـه مـديريت   )3-2:  2012ماههاي مارس و آوريل طرح حفاظت از تاالبهاي ايران،
ي منتهي به درياچه و طرح بارورسازي ها درياچه، اليروبي رودخانهخشكسالي در حوزه 
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ابرها از جمله مهمترين اقداماتي است كه در جهت كنترل بحـران در حـوزه درياچـه و    
گزارش فعاليت ماههـاي مـي و ژوئـن طـرح حفاظـت از      (احياء آن در دست اجرا است

  ). 5: 2012تاالبهاي ايران،
  

 عقول از درياچه اروميهقوانين ضامن استفاده م .2-4

مهمترين ضمانت حفاظت از محيط زيست در ايران اصل پنجاهم قـانون اساسـي    
در جمهوري اسالمي ايران، حفاظت از محيط زيست كـه نسـل   «: دارداست كه مقرر مي

هاي بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي را داشته باشند وظيفـه  امروز و نسل
بيني صريح لـزوم حفاظـت از محـيط زيسـت در فراينـد      پيش» ...گرددعمومي تلقي مي

هاي بعدي بر داشتن محيط زيستي توسعه پايدار اقتصادي و حق نسل حاضر و نيز نسل
  . لم دو نكته اساسي در اين اصل استسا

اي استفاده انسان از تاالب به گونه« : ها عبارت است ازبرداري پايدار از تاالببهره
اش بـراي  اضر، حداكثر منافع پايدار را از آن ببرند، در حالي كـه توانـايي  هاي حكه نسل

برداري نحوه بهره) 258: 1389كيس و ديگران،(»هاي آينده حفظ شودرفع نيازهاي نسل
بوم درياچه اروميه به هيچ عنوان بـا اقتضـائات اصـل پنجـاهم قـانون اساسـي       از زيست

 1800ع آب حـوزه درياچـه و پديـد آمـدن     برداري گسـترده از منـاب  بهره. منطبق نيست
كيلــومتر مربــع نمكــزار در اطــراف آن و احــداث ميانگــذر در درياچــه بــدون رعايــت 

درياچه، نه تنها با حقـوق   شناختيبوممحيطي و در نتيجه تغيير شرايط مالحظات زيست
را  مندي نسل فعلـي مندي از درياچه مغايرت دارد بلكه تداوم بهرههاي آتي در بهرهنسل

از ايـن رو  ...«: گويـد جمله دوم اصـل پنجـاهم مـي   . نيز در معرض خطر قرار داده است
زيست يا تخريب غير قابل جبران آن هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيطفعاليت

هاي شرايط فعلي درياچه اروميه مصداق بارزي از فعاليت» .مالزمه پيدا كند ممنوع است
در واقـع آنچـه كـه    . زيست همراه شده اسـت ودگي شديد محيطاي است كه با آلتوسعه

ضامن استفاده معقول از درياچه باشد، در قانون اساسـي بـه صـراحت آمـده و عليـرغم      
ــره ارزش اينكــه محــيط ــت از آن در داي ــه  زيســت و حماي ــرار گرفت هــاي فرادســت ق
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وص ، طراحي ناقص ضمانت اجراهاي كيفري بويژه در خص)102: 1386عبدالهي،(است
باشـد، موجـب بـروز بحـران در درياچـه      دولت مـي  هاآناشخاص حقوقي كه در راس 

در در كنار اين قوانين، بايد به پنج قانون برنامـه توسـعه اشـاره كـرد كـه      . گرديده است
 باشد چرا كه ايـن قـوانين، بـه فراخـور    هاي قوانين دائمي ميجهت مرتفع كردن كاستي

  . وندشمقتضيات زمان تصويب خود وضع مي
ضمن تاكيد بـر توسـعه    )1368-1372(در حوزه مسائل زيست محيطي برنامه اول

پايدار منابع طبيعي، بر پيشگيري از تخريب منابع طبيعي و نيز احياء مناطق آسيب ديـده  
ريـزان و مسـئوالن مـوثر در حـوزه     اگر برنامه. از اثرات سوء گذشته تصريح كرده است

همين سه محور كلـي عمـل كـرده بودنـد امـروز شـاهد       درياچه اروميه، در آن زمان به 
متاسفانه طبـق گزارشـات و آمارهـاي موجـود،     . نابودي بخش وسيعي از درياچه نبوديم

اي معـادل  برنامه اجرايـي بـا بودجـه    21سازمان حفاظت محيط زيست براي برنامه اول 
را شـده و بررسـي   اجـ  هاآنبيني كرده كه تنها سه برنامه از ميان ميليارد ريال پيش 3/22

برنامه و  8انجام شده در پايان برنامه، حاكي از اجراي بعضا ناقص يا در حال اجرا بودن 
: 1373،»جنگل و مرتع، راه پيموده، راه نپيموده«گزارش(برنامه ديگر دارد 10عدم اجراي 

184-185(.   
آسـيب  توسعه پايدار منابع طبيعي و احياء منـاطق  نيز بر  )1374-1378(برنامه دوم

هاي اجراي ايـن  اما متاسفانه در خالل سال. تاكيد كرده استديده از اثرات سوء گذشته 
هاي پيشين، كـه نمونـه آشـكار آن    برنامه نيز به موضوع احياء و ترميم اثرات منفي طرح

كيلومتري براي احداث ميانگذر بوده است تـوجهي نشـده و هـيچ گونـه      12خاكريزي 
محيطي صـورت  و يا سازگار كردن آن با مالحظات زيستاقدامي براي حذف اين طرح 

هـاي  تاكيد بر مـديريت يكپارچـه منـابع طبيعـي و پيشـگيري از آلـودگي      . نگرفته است
هـاي اقتصـادي   و تاكيد بـر، بـرآورد ارزش  ) 1379-1383(محيطي در برنامه سومزيست

زيسـت در  هاي ناشي از آلودگي و تخريب محـيط محيطي و هزينهمنابع طبيعي و زيست
نيـز  ) 1384-1388(هاي ملي، در برنامه چهـارم در حساب هاآنفرايند توسعه و محاسبه 

اي در حوزه درياچه اروميـه بـويژه طرحهـاي گسـترده     هاي توسعهعمال تاثيري بر طرح
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چنانكه بر اساس آمار اعالمي از سوي معاونت برنامه ريزي و . اندسدسازي ايجاد نكرده
جمهور، هر چند روند تخصيص بودجه جهت اجراي سياستهاي نظارت راهبردي رئيس 

زيست محيطي در برنامه چهارم افزايش داشته است، به داليلـي از جملـه زمـانبر بـودن     
هـا،  هاي ديگـر در اجـراي برنامـه   بيني شده، عدم همكاري دستگاههاي پيشحعمده طر

هـاي الزم، اجـراي   مـه ناوجود ابهامات در اجراي قوانين و عدم تنظـيم بـه موقـع آيـين    
محيط زيست در برنامه چهارم «گزارش (هاي برنامه چهارم عمال ابتر مانده استخواسته

  ).12: 1389،»توسعه؛ احكام و عملكردها
برداري پايدار از منابع طبيعـي  ، حفاظت، احيا و بهره)1390-1394(در برنامه پنجم

هاي اقتصادي دولـت  ت فعاليتبواسطه تعارضا. دولت واگذار گرديده است "اختيار"به 
با محيط زيست، تا كنون در مواردي كه تكليف و الـزام قـانوني وجـود داشـته، چنـدان      

كنـد نتـايج آن   مورد اعتنا قرار نگرفته، حال كه اين برنامه صحبت از اختيـار دولـت مـي   
 .ناگفته پيداست

اي خـود  هـ هاي تاثيرگذار در حوزه درياچه در اجراي طرحدر مجموع اگر سازمان
بودند، اكنون شاهد بحران زيست محيطـي  ي توسعه پايبند ميها به موازين قوانين برنامه

البته بايد خـاطر نشـان سـاخت كـه چگـونگي ارتبـاط       . در حوزه درياچه اروميه نبوديم
به عبارت ديگر محـك و  . اي با قوانين زيست محيطي مشخص نشده استقوانين برنامه

و مجريان به رعايت اين سياستها مشـخص نيسـت و از طرفـي     معيار در الزام قانونگذار
: 1390رضـواني فـر،  (نيز ضمانت اجراي عدول يا تخطي از اين سياستها مشخص نيست

به عالوه در كشور ما، هيچ خط مشي جامع و مستقل حفاظت از محيط زيسـت و  ). 66
-زيست، بهرههمين طور برنامه ملي توسعه پايدار كه راهبردهاي كلي حفاظت از محيط 

برداري از منابع طبيعي و شيوه همساز كردن جريان توسعه اقتصادي و اجتماعي با حفظ 
ها مشخص كند، تـدوين و  هاي حال و آينده را براي همه بخشزيست براي نسلمحيط

  .)163: 1389عبدالهي و فريادي،(تصويب نشده است
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 رياچههاي صورت گرفته در دارزيابي زيست محيطي پروژه .3-4

برداري بهينـه و اسـتفاده معقـول از منـابع     از آنجا كه هرگونه توسعه، نيازمند بهره 
طبيعي است و از سويي، هر نوع پويش انساني در اين باره ممكـن اسـت بـا پيامـدهاي     

هـاي توسـعه   زيست محيطي نامطلوبي همراه باشد، توجه به ابعاد زيست محيطي طـرح 
ها و مسائل زيست محيطي برخاسته از توسعه ناقص يا تنگنا. منابع آب بسيار مهم است

دهد كه ضرورت هايي قرار ميها را در صدر پروژهغير اصولي منابع آب، اين گونه طرح
: 1390كاويـاني راد، (باشـد امـري انكارناپـذير مـي    هاآنارزيابي زيست محيطي در مورد 

از سـدهاي ايـران، ارزيـابي    دهد در بسـياري  هاي موجود نشان ميها و يافتهداده). 132
تغييـر كيفيـت آب درياچـه سـدها و     . اثرات زيست محيطي با معضـالتي همـراه اسـت   

و  26نامناسب شدن آن براي مصارف گوناگون، كاهش شديد آب در پايين دست سـدها 
ها، كـاهش حجـم مخـزن در اثـر     دار شدن و شوري زمينآشفتگي زيست بوم منطقه، زه

ها و كشتزارها از جمله مشكالتي هستند كـه  گاهتجمع رسوب و زير آب رفتن سكونت
 ). 3: 1388ذوالفقاري و ديگران،(اندبه دنبال احداث سدها در محيط زيست رخ داده

ي منتهـي  ها هاي گسترده سد سازي بر روي رودخانهبنابراين، اگر آثار اجراي طرح
هـا  بود، بايستي با مديريت صحيح منابع اجازه انجـام پـروژه  اروميه؛ ناچيز ميبه درياچه 

در حالي كه با توجه . شدميممانعت  هاآنشد؛ در غير اين صورت بايد از انجام داده مي
ها در درياچه اروميـه، يـا هـيچ    به آثار و پيامدهاي نامطلوب حاصل از اجراي اين طرح

ها صورت نگرفته و يا اگر صورت ل از اجراي اين طرحگونه ارزيابي زيست محيطي قب
  . گرفته، به نتايج نادرست رسيده است

دارند كه در خصوص طرح بزرگراه شهيد كالنتري، اگر چه مجريان طرح اذعان مي
ساخت اين بزرگراه داراي گزارش ارزيابي زيست محيطي بوده، ولي بنـابر اظهـار نظـر    

مسـئول تهيـه گـزارش ارزيـابي زيسـت محيطـي،       يكي از كارشناسان محيط زيسـت و  
عمليات ساخت پل با دو باند رفت و برگشت و يك باند خـط راه آهـن، قبـل از آنكـه     
گزارش ارزيابي آن در سازمان حفاظت محيط زيست به تاييد برسـد، آغـاز شـده بـوده     
است و حتي بعد از آنكه اين گزارش به صورت مشـروط بـه تاييـد سـازمان حفاظـت      
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ست رسيده است، باز هم مصوبه كميته ارزيابي اثرات زيسـت محيطـي پـروژه    محيط زي
-در حالي كه در چارچوب حقـوق بـين  . ميانگذر شهيد كالنتري به اجرا در نيامده است

المللي دادگستري در راي اخير خود در دعواي اروگوئـه  الملل محيط زيست، ديوان بين
حيطـي بايسـتي قبـل از اجـراي پـروژه      عليه آرژانتين اظهار داشت كه ارزيابي زيسـت م 

و حتي پس از آن بـه طـور ادواري مـورد بـازبيني و     ) 190: 1390سليمي،(صورت گيرد
بنابراين يكي از اساسـي تـرين اركـان اسـتفاده      .)82: 1391سنايي پور،(تكرار قرار گيرد

ست، در خصوص هاآنمعقول از تاالبها كه ارزيابي زيست محيطي طرحهاي اثر گذار بر 
 . رحهاي اجرا شده در حوزه درياچه اروميه كامالً ناديده گرفته شده استط

  
 هاي انجام شده در درياچهاصل احتياط و طرح .4-4

-دهد كه اصل احتياط در مورد پروژهواقعيت آن است كه شرايط درياچه نشان مي 
 اصـل احتيـاط  . هاي عمراني صورت گرفته در درياچه به هيچ وجه رعايت نشده اسـت 

هاي عمراني بر روي محيط زيست از لحاظ شود كه تاثير پروژههنگامي به كار گرفته مي
در حالي كه خشكاندن قسمت وسيعي از درياچه و خاكريزي در . علمي نامشخص باشد

هاي تامين كننده آن براي احداث مسير ميانگذر، احداث سدهاي متعدد بر روي رودخانه
يست محيطـي درياچـه، بـه صـورت قطـع نيـاز بـه        آب درياچه و عدم رعايت حقابه ز

هيچگونه تحقيقات علمي جهت مشخص نمـودن امكـان وجـود تـاثيرات منفـي بـراي       
  .درياچه ندارد

. يكي از ابزارهاي رعايت اصل احتياط توسل به بهترين فناوري در دسـترس اسـت  
يـك   درصد براي ايجـاد  80رسد كه آيا خاكريزي نزديك به حال اين سوال به ذهن مي

گذر روي يك درياچه در دنياي تكنولوژيكي امروزي بهترين ابزار در دسترس جاده ميان
هاي بهتري در دسترس نبـوده اسـت؟ بـر طبـق اصـل احتيـاط در       بوده است؟ آيا گزينه

مواقعي كه تهديد به صدمات جدي و برگشـت ناپـذير بـه تـاالب وجـود دارد، فقـدان       
اي تعويـق اقـدامات در جلـوگيري از صـدمات     قطعيت علمي نبايد به عنوان دليلـي بـر  

با اين وجود مسئولين امر همچنان به عدم قطعيت علمـي و عـدم   . زيست محيطي باشد
هــاي عمرانــي و نــابودي درياچــه اروميــه تاكيــد ارتبــاط مســتقيم ميــان اجــراي پــروژه
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ترين فشار بـر درياچـه اروميـه تغييـر در     ، در حالي كه عمده)191: 1390سليمي،(دارند
آب اسـاس عملكـرد هيـدرولوژيكي، تنـوع     . كميت آب و هيدروديناميك درياچه است

-بـوم هاي بحراني موجود در حـوزه  زيستي و توليدات چندگانه درياچه اروميه و سايت
هـاي توسـعه   تغيير در كميت آب منتهي به تاالب در اثر اجراي پروژه. آن است شناختي

در حـال  . بر وضعيت تاالبها بر جا گذاشته استمنابع آب در حوزه آبريز بيشترين اثر را 
هاي انساني مرتبط بـا  حاضر بيشترين اثرات منفي بر روي محيط طبيعي ناشي از فعاليت

  .)128-127: 1381فرهبد و ديگران،(مديريت آب است 

   
 حقابه زيست محيطي درياچه اروميه .5-4

بـرداري  موجود در زمينه بهرههاي نامهها و آييننامهبررسي اجمالي قوانين، تصويب
هـاي  از منابع آبي كشور مبين آن است كه در اين اسناد ميزان حقابه مربوط بـه اسـتفاده  

صنعتي زراعي و شرب بدون هيچ گونه اشاره و تعريفي از حقابه زيست محيطي تعيـين  
دهـد كـه تنهـا از اواخـر     بررسي سير قوانين مربوط به آب كشور نشـان مـي  . شده است

مسـتقيم   مستقيم و برخي نيز به شكلهاي قانوني به شكل غير، برخي از مكانيزم 70دهه
بررسي اين ). 144و138: 1387ببران،(اندهاي آبي توجه كردهبومبه موضوع حقابه زيست

قوانين و مقررات حاكي از اين است كه نه تنها مقـررات خاصـي در خصـوص حقابـه     
هـا و  خـورد بلكـه جـاي توصـيه    شم نميزيست محيطي در قوانين مصوب داخلي به چ

هاي چند جانبه زيست محيطي كه جمهوري اسالمي ايـران  تصميمات متخذه موافقتنامه
هـا، قـوانين و   باشد از جملـه كنوانسـيون رامسـر، نيـز در سياسـت     طرف متعاهد آن مي

هـاي اعمـال   از مهمتـرين چـالش   بنـابراين يكـي  . خوردهاي ملي به چشم مياستراتژي
هاي آبـي  هاي آبريز با هدف پايداري بلند مدت پيكرهجامع منابع آب در حوزه مديريت

نگـر متناسـب بـا تحـوالت     و توسعه پايدار اين بخش، فقدان قوانين جامع و همـه سـو  
  . باشدبرداري از منابع آب ميمديريت آب و نظام بهره

حقابـه  در خصوص درياچه اروميه، در اقدامي مثبت و البتـه ديـر هنگـام موضـوع     
زيست محيطي در سومين جلسه ستاد اجرايي مديريت حوزه آبخيز درياچـه اروميـه در   
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، ميزان 27قانون اساسي 138ستاد بر اساس اختيارات اصل . مطرح گرديد 20/7/89تاريخ 
ميليارد متر مكعب آب را به عنوان حقابه زيست محيطي سـاالنه درياچـه اروميـه و     1/3

هاي اقماري درياچـه  به عنوان حقابه زيست محيطي تاالبميليون متر مكعب آب را  73
اقدام مهم ديگر ستاد تعيين سـهم سـه اسـتان آذربايجـان     . مورد تصويب قرار داده است

برداري و نيز تامين حقابـه زيسـت محيطـي    غربي، آذربايجان شرقي و كردستان در بهره
 :درياچه بر اساس جدول ذيل است

 
 

  برداري از منابع آب حوزهدر تامين نياز آبي درياچه و بهرهها سهم آبي استان: 1جدول 

 بهره برداري  استان
 )ميليون متر مكعب(

زيستي درياچه حقابه محيط
  )ميليون متر مكعب(

  5/1870 6/2035 آذربايجان غربي
  5/270 3/1079 آذربايجان شرقي

  1/959 1/585 كردستان
  3100 3700 جمع

  )80و76: 1390سازمان حفاظت محيط زيست،(
  

ميليارد متر مكعب آب تعيين گرديـده اسـت، در سـال     1/3هر چند حقابه درياچه 
ميليـارد متـر مكعـب خواهـد      2ميزان آب ورودي به درياچه اروميـه بـه    )1390(جاري
بنابراين هر چند كه اختصاص اين ميزان آب ). 1391تارنماي اينترنتي صادق نيوز،(رسيد

شـود،  ء و تضمين استفاده معقول از درياچه محسوب مـي هم اقدامي مهم در جهت احيا
   .يابدهمچنان بيش از يك سوم از حقابه درياچه به آن اختصاص نمي

  
  هاي ايران به كنفرانس اعضاي متعاهدبررسي گزارش. 5

هاي ملي اعضا در رابطه با دوره سـه سـاله   در چارچوب كنوانسيون رامسر گزارش
حسوب شده و از طريق پايگاه اينترنتـي كنوانسـيون در   گذشته، سند رسمي كنوانسيون م
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ارائه اطالعات در خصوص نحوه اجراي كنوانسيون و در نتيجه . اختيار همگان قرار دارد
فراهم كردن شرايط سنجش پايبندي اعضـا بـه تعهـدات كنوانسـيون مهمتـرين كـاركرد       

پنج گزارش  در اين قسمت به بررسي. شودهاي اعضاي كنوانسيون محسوب ميگزارش
اخير ايران به كنفرانس اعضاي كنوانسيون در رابطه با اقدامات صورت گرفته در درياچه 

  .پردازيماروميه مي
، در پاسخ )1377سال(گزارش ايران به كنفرانس هفتم اعضاي كنوانسيون در ابتداي

در ايـران   هااي در رابطه با حفاظت از تاالبهاي ويژهبه اين سوال كه آيا قوانين و رويه
سياسـت  «: آمده است كـه وجود دارد كه موجب تسهيل اجراي كنوانسيون رامسر بشود، 

المللـي  حفاظت از تاالبها در ايران مبتني بر حفاظت و بهبود تمامي تاالبهـاي مهـم بـين   
هـا در ايـران   برداري از تاالبهاي حفاظت و بهرهها و برنامهتمامي سياست .ايران است

و قـانون جـامعي در رابطـه بـا      شـوند اظت محيط زيست طراحي ميتوسط سازمان حف
شايد منظور تنظـيم كننـدگان گـزارش قـوانيني ماننـد       .»ها وجود داردحفاظت از تاالب

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست بوده، حال آنكه نه در اين قانون و نـه در سـاير   
-ننده حفظ شـرايط بـوم  اي كه تضمين كقوانين زيست محيطي، رويكرد جامع و منطقي

  . خوردها و بويژه درياچه اروميه باشد، به چشم نميشناختي تاالب
اي در حـوزه درياچـه اروميـه    هـاي توسـعه  يكي از واقعياتي كه در خصوص طرح

-هـا و طـرح  وجود دارد، فقدان در نظر گرفتن ارزش اقتصادي درياچه اروميه در برنامـه 
اين نكته به صراحت در گزارش ارسـالي  . ه استهايي است كه در اين درياچه اجرا شد

ريزي و ارزيابي طرحها، ايران آمده است چنانكه به وضوح تاكيد شده است كه در برنامه
  .گيردارزش اقتصادي تاالبها مد نظر قرار نمي

موضوع ارزيابي زيست محيطي يكي ديگر از نكاتي اسـت كـه در گـزارش مـورد     
ل برانگيز آنست كه در گزارش تصريح شده است كـه  نكته تام. پرسش قرار گرفته است

ها الزامي بوده و از آنجـا  ها بر تاالببراساس قوانين ايران، ارزيابي زيست محيطي طرح
كه استراتژي توسعه پايدار بر كشور حاكم اسـت، ارزيـابي زيسـت محيطـي در تمـامي      

ص درياچـه  چنانكه قبال هم ذكـر شـد، در خصـو   . گيرداي صورت ميهاي توسعهطرح
اي اجـرا  هاي توسعهاروميه يا اساساً هيچگونه ارزيابي زيست محيطي در خصوص طرح
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شده، بويژه سدهاي متعدد احداث شده و طرح ميانگذر درياچه، صـورت نگرفتـه و يـا    
  .اگر گرفته به نتايج اشتباه منتج شده است

درياچـه رو   ، يعني پس از آنكه1387برنامه مديريت جامع درياچه اروميه در سال 
زار تبـديل شـده اسـت، بـه تصـويب      به نابودي گذاشته و بخش وسيعي از آن به نمـك 

، بـه  1377اما آنچه كه در خصوص اين برنامه در گزارش ايـران در سـال   . رسيده است
خورد آنست كه ايران اعالم كرده است كه برنامه مديريت جامع درياچه اروميه چشم مي

گزارش ايران به كنفرانس هفتم اعضاي كنوانسيون (ب استآماده شده و در مرحله تصوي
آماده  1377شود كه اگر اين برنامه در سال در اينجا اين سوال مطرح مي). 1999رامسر، 

هـاي  ساله و پس از به اوج رسـيدن بحـران   10تصويب بوده، چرا با يك تاخير طوالني 
ن امـر بـه عـدم توجـه     رسد علـت ايـ  به نظر مي. حوزه درياچه به تصويب رسيده است

اهميتي آنان به مسائل زيسـت  مسئوالن به تبعات بحراني شدن درياچه و به طور كلي بي
  . محيطي باز گردد

در گزارش  .در اسپانيا برگزار شد 2002كنفرانس هشتم اعضاي كنوانسيون در سال 
ه نشـانه  ها يا سندي ويژه كـ ايران به اين كنفرانس، آشكارا به فقدان سياست ويژه تاالب

عزم جدي دولت در اجراي كنوانسيون رامسر باشد اشاره شده و در مقام بيان داليـل آن  
 :سه دليل ذكر شده است

  ها؛كمبود اطالعات در رابطه با تاالب -1
  ها در بخش كشاورزي؛هاي ناپايدار مانند استفاده از آب تاالباولويت -2
هـا و  اهميـت و مسـائل تـاالب   اطالعي جوامع محلي و مسـئولين دولتـي از   بي -3

  .دولتي در ايرانهاي غيرنوظهور بودن سازمان
هاي منتهي بـه  سدهاي احداث شده بر رودخانه« : در بخشي از گزارش آمده است
بوم درياچه شده و اين نكته بايـد  اي بر كل زيستدرياچه اروميه، منجر به تاثيرات منفي

مون، هـا  هايتاالب. ينده مورد توجه قرار بگيردهاي حال حاضر و آها و برنامهدر فعاليت
انزلي، شادگان، ميانكاله، ارژن و پريشان و اروميه به عنوان تاالبهايي كـه نيـاز بـه احيـاء     

هاي ايـران از  يكي از معدود مواردي كه در گزارش. »انددارند مورد شناسايي قرار گرفته
اشـاره بـه   . ، همين مـورد اسـت  درياچه اروميه و مشكالت آن ذكري به ميان آمده است
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بـوم درياچـه بـه    سدهاي متعدد احداث شده و مشكالت به وجود آمده در كـل زيسـت  
، يعني زمان ارسال گزارش بـه دبيرخانـه   1380دنبال آن، حكايت از آن دارد كه در سال 

كنوانسيون از طرف سازمان حفاظت محيط زيسـت، مسـئوالن بـه خـوبي از مشـكالت      
برداري از منـابع  هاي توسعه بهرهاند، عليرغم اين آگاهي، متاسفانه طرحدرياچه آگاه بوده

  .آب حوزه درياچه اروميه بدون وقفه تا امروز ادامه دارد
عواملي كه احتمال ايجاد تغييرات «: در بخشي از گزارش به صراحت آمده است كه

صوص درياچه اند و در خها را دارند به صورت مستمر پايش شدهشناختي در تاالببوم
بـراي حـل ايـن مشـكل برنامـه      . شناختي ديده شده استهاي تغييرات بوماروميه نشانه

مديريت درياچه تدوين شده و اقدامات قانوني براي جلوگيري از آلـودگي آن صـورت   
گرفته است از جمله برنامه مديريت درياچه اروميه به طـور كامـل اجـرا شـده و بـراي      

هاي مجاز بندي و تعيين فعاليتاس درياچه اقدام به زونكنترل و حفاظت از مناطق حس
اشاره به اجراي كامل برنامه مديريت درياچـه در  . »ها شده استدر هر يك از اين بخش

نكته جالب اينكه در گزارش  .شودنيز از نكات عجيب گزارش محسوب مي 1380سال 
از «: اسـت آمـده كـه    معرفـي نشـده   28علت اينكه چرا درياچه اروميه به ركورد مـونترو 

رود كـه  شناختي به وجود آمده شـديد نبـوده و نيـز انتظـار مـي     آنجايي كه تغييرات بوم
هاي در دست اجرا مشكالت درياچه را كامال مرتفـع كنـد، ايـران از معرفـي ايـن      برنامه

گـزارش ايـران بـه كنفـرانس هشـتم      (»خودداري كـرده اسـت   29سايت به ركورد مونترو
  )10-1: 2002امسر،اعضاي كنوانسيون ر

 30در اوگاندا 2005در گزارش ايران به كنفرانس نهم اعضاي كنوانسيون كه در سال 
بـرداري و  هـاي كنوانسـيون در مـورد بهـره    اصول و خواسته«: برگزار شد آمده است كه

. انـد قـرار گرفتـه   تـاالب مـورد اجـرا    شـناختي بـوم مديريت آب براي حفـظ خصيصـه   
ين سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيـرو در رابطـه بـا    هاي متعددي بموافقتنامه
بـه موضـوع تخصـيص و مـديريت آب بـراي       هاآنها منعقد شده كه يكي از مساله آب

تاالبها اختصاص دارد كه بر اساس اصول راهنماي كنوانسـيون   شناختيبومحفظ شرايط 
ي تاالبهـا و  واقعيت آنست كه موضوع حقابه زيست محيطـ » رامسر تنظيم گرديده است

اساسا حقابـه زيسـت   . بويژه درياچه اروميه هيچگاه به صورت دقيق اجرايي نشده است
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تعيين شده است و معلوم نيست كه در سـالهايي كـه    89محيطي درياچه اروميه در سال 
، چـه نـوع مـديريتي    1380-1383گويد،گزارش از اقدامات اجرايي آن دوران سخن مي

  . درياچه اروميه صورت گرفته است شناختيبومبراي حفظ خصيصه 
هر چند در گزارش ايران به كنفرانس هشتم اعضاي كنوانسيون، بـه صـراحت بـه     

در درياچه اروميه اذعان شده بود، امـا در ايـن گـزارش هـيچ      شناختيبومبروز تغييرات 
در واقـع بايـد گفـت در خـالل سـالهاي      . اي به موضوع احياء درياچه نشده استاشاره
هيچگونه اقدامي براي احياء درياچه و تالش براي جلوگيري از تغييـرات   1383-1380
جالب آنست كـه در ايـن گـزارش از احتمـال     . در آن صورت نگرفته است شناختيبوم

مثبت در درياچه اروميه سخن گفته شده كه به دليـل افـزايش    شناختيبومبروز تغييرات 
اعضـاي  ايـران بـه كنفـرانس نهـم      گـزارش ( بارندگي در حوزه درياچـه رخ داده اسـت  

  ).15-3: 2005كنوانسيون رامسر،
در كـره   2008اما در گزارش ايران به كنفرانس دهم اعضاي كنوانسيون كه در سال 

سازمان حفاظـت محـيط   «: جنوبي برگزار شد ضمن بيان اين نكته در ابتداي گزارش كه
، در »اروميـه اسـت  شـناختي تـاالب   زيست فاقد اطالعات الزم در خصوص شرايط بوم

پـي، درياچـه اروميـه دچـار     درهاي پيبه علت خشكسالي« : ادامه اينگونه آمده است كه
گزارش ايران به كنفـرانس دهـم اعضـاي كنوانسـيون     (» شناختي شده استتغييرات بوم

در خصوص تاثير خشكسالي بر درياچه اروميه دو نكته قابل ذكر ). 14-4: 2008رامسر،
، كه گزارش مربوط به آن دوره است، در 1383-1386خالل سالهاي  اول آنكه در. است

مجموع ميزان بارندگي در حوزه درياچه اروميه نرمـال بـوده اسـت و دوم آنكـه علـت      
ريزي براي تامين آب مورد نياز درياچـه در شـرايط   خشك شدن درياچه به فقدان برنامه

شـاورزي، صـنعت و شـهري    ك در واقع هنگام كمبود آب بخش. گرددكمبود آب بر مي
 اند و همه فشارها به درياچه اروميه منتقل شده اسـت آب مورد نياز خودشان را برداشته

  ).175: 1389امن الهي،(
آخرين و جديدترين كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون رامسر در ماه ژوئن سال 

نس بـيش از  بنابراين از زمان برگـزاري ايـن كنفـرا   . ، در روماني برگزار شده است2012
گـزارش ايـران بـه برخـي از مشـكالت اجرايـي در طـول ايـن         . گـذرد چند مـاه نمـي  
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كمبـود منـابع مـالي، عـدم     «: ، اشـاره كـرده اسـت كـه عبارتنـد از     ) 1387-1390(مدت
هوايي، آلودگي آب وهاي مختلف دولتي، خشكسالي و تغييرات آبهماهنگي بين بخش

ك، كمبـود آب در حـوزه تـاالب، ميـزان     و خاك، تعليف بيش از حد دام، فرسايش خـا 
گذاري بخش خصوصي و ساير نهادهاي موثر در حفاظت، استفاده معقـول  اندك سرمايه

  .»و احياء تاالب در اين امور
رسد پس از آشـكار شـدن مشـكالت زيسـت محيطـي درياچـه اروميـه        به نظر مي

-بخش اولويت كه دراند، چنانمسئوالن به اهميت حفظ محيط زيست بيشتر واقف شده
اجراي برنامه تاالبهاي ملي، گسـترش نظـارت و   «: هاي ايران، در گزارش آمده است كه

هـا و مراكـز علمـي و    هاي زيست محيطي و توسعه همكاري با دانشـگاه اجراي ارزيابي
گـزارش ايـران بـه كنفـرانس     (رودهاي كشور به شـمار مـي  از جمله اولويت» تحقيقاتي

-ها را ميدر واقع مجموع اين اولويت). 15-2: 2012امسر،يازدهم اعضاي كنوانسيون ر
  . اوال توجه بيشتر به دانش و دوما نظارت و پيشگيري. توان در دو مورد خالصه كرد

  
  گيرينتيجه. 6

اي كم نظيـر از تنـوع   بوم منحصربه فرد درياچه اروميه با دارا بودن مجموعهزيست
تاثير عوامل طبيعي و انسـاني دچـار بحـران     ها، بازيستي، خدمات، كاركردها و فرآورده

ي پـي در پـي، افـزايش دمـا و تبخيـر      ها هر چند خشكسالي. زيست محيطي شده است
تاثيرات قابل مالحظه اي را بر درياچه اروميه داشته است، اما آنچه داليل اصلي بحـران  

ـ  هـ احداث فزاينده سـد بـر روي رودخانـه    زيست محيطي درياچه اروميه، ه اي منتهـي ب
 ، وخاكريزي گسترده در درياچه براي احداث بزرگـراه شـهيد كالنتـري    درياچه اروميه،

  .هستند هاي سطحي و زيرزميني براي كشاورزيبهره برداري مفرط از آب
مطابق موازين كنوانسيون رامسر، ايران مكلف به بهـره بـرداري پايـدار بـه روشـي      

وميه بـوده تـا از بـروز تغييـر در ايـن      درياچه ار شناختيبومهاي سازگار با حفظ ويژگي
اي هاي توسـعه ويژگيها پيشگيري شود، با اين وجود فقدان ارزيابي زيست محيطي طرح

در حوزه درياچه، ناديده گرفتن رويكرد احتياطي و عدم استفاده از بهترين دانش موجود 
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اسـي و  هاي اثرگذار بر درياچه، ناديده گـرفتن اصـل پنجـاهم قـانون اس    در اجراي طرح
ي توسـعه و عـدم رعايـت حقابـه زيسـت محيطـي       ها موازين پيش بيني شده در برنامه

درياچـه تغييـر يابـد و در نتيجـه تعهـد       شـناختي بوماند شرايط درياچه، موجب گرديده
البته در كنار ناديده گرفته شدن ايـن اركـان   . استفاده معقول از درياچه اروميه نقض شود

ر تدوين برنامه مـديريت جـامع درياچـه اروميـه و تعيـين      استفاده معقول، در حال حاض
حقابه زيست محيطي درياچه را بايد دو گام اساسي در جهت احيـاء درياچـه و تحقـق    

رسـد موضـوع   با آغاز دولت يازدهم به نظر مي. استفاده معقول از درياچه به شمار آورد
برگـزاري  . اسـت  احياء درياچه اروميه به صورت مـوثري در دسـتور كـار قـرار گرفتـه     

ي احياء درياچه مزبور ها ي متعدد در سطح استاني و كشوري براي بررسي راهها نشست
به هر حال گذشت زمان . حكايت از تصميم دولت جديد جهت بهبود وضعيت آن دارد

نشان خواهد داد كه آيا دولت جديد رويه دولت سابق را در قبال درياچـه اروميـه طـي    
هت بهبود آن عزم راسخي دارد؟ زمان بـه ايـن پرسـش پاسـخ     خواهد كرد و يا اينكه ج

  .خواهد داد
 

  هانوشتپي
1. Ecosystem 2. Wetland 
3. John Davis & Gordon klarich 4. Biological diversity 

محل انعقاد ايـن  . الزم االجرا شد 1975دسامبر  21منعقد و 1971دوم فوريه  كنوانسيون رامسر. 5
  . يران و دبيرخانه آن در شهر گالند سوييس استكنوانسيون رامسر ا

6. Wise Use  7. Bowman 
 -الـف : المللي وجـود دارد هاي با اهميت بيندو نوع معيار قديم و جديد براي شناسايي تاالب .8

معيارهـاي عمـومي بـر     -2هاي معروف و منحصر بفـرد  معيارهاي مربوط به تاالب -1: معيارهاي قديم
معيارهـاي ويـژه بـر اسـاس      -4معيارهاي ويژه بر اساس پرنـدگان آبـزي    -3نوران اساس گياهان و جا

معيارهـاي   -2شـناختي  ها و جوامـع بـوم  معيارهاي در ارتباط با گونه -1: معيارهاي جديد -ب هاماهي
هـا  درياچه اروميه به جز معيار مـاهي . هامعيارهاي ويژه بر اساس ماهي -3 ويژه بر اساس پرندگان آبزي

هاي كنوانسيون رامسر المللي در فهرست تاالبلحاظ ساير معيارها به عنوان يك تاالب با اهميت بيناز 
  . ثبت گرديده است

-المللي يك كشور قرار نگرفتههايي هستند كه در داخل مرزهاي بينهاي فرامرزي تاالبتاالب .9
  .شونداند و در واقع مرز دو يا چند كشور محسوب مي
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هاي عضو هـر  نمايندگان دولت. ورهاي عضو ركن سياستگذاري كنوانسيون استكنفرانس كش.10
كنند تا گزارش سه سال گذشته اعضاي كنوانسيون را بررسي سه سال يكبار در اين كنفرانس شركت مي

كرده، برنامه كاري سه سال آينده، بودجه و ساير مسائل مالي را مورد تصويب قرار داده و بـه اعضـا در   
  .مسائل زيست محيطي پيش رو مشاوره و راهكار ارائه نمايندرابطه با 

11. Farrier and Tucker 12. Regina 
13. Ecological 14. Biologic 

بـر اسـاس    The Scientific and Technical Review Panel)(پانـل بررسـي علمـي و فنـي     .15
كنفرانس كشورهاي عضو، كميته  ، با هدف ارائه راهنمايي علمي و فني به)1993كوشيرو، ( 5,5قطعنامه 

شش عضـو كـه بـر    . ي پانل نظارت دائمي داردها كميته دائمي بر فعاليت. دائمي و دبيرخانه تاسيس شد
شوند، هشت متخصص بر اساس اولويت موضوعي كه پانل در حال اساس تقسيم جغرافيايي انتخاب مي

ر كنوانسـيون در جلسـات پانـل شـركت     بررسي آن است و نمايندگاني از پنج سازمان بين المللي همكا
هاي آن و نيز برنامه و توصيه نامه ها درخواست كنفرانس اعضا و قطعنامه بر اساس كميته دائمي. كنندمي

 . پردازدي كاري پانل بررسي علمي و فني ميها جاري استراتژيك كنوانسيون، به تعيين اولويت

www.ramsar.org / About Ramsar / Bodies of the Convention / The Scientific and 
Technical Review Panel. 90/7/2. 

16. Edward A. Keller, Daniel B. Botkin 17.Dinah Shelton, Alexandre Kiss. 
18. Best Available Technology 19. Gondeling Lothar 
20. Xuan H 21. Yung 

استاي جلب حمايت الزم سياسي و مديريتي در سـطوح عـالي مـديريتي كشـور، هيـات      در ر. 22
هـاي  اين برنامه را به عنوان محور فعاليـت  29/1/1389مورخ  17182/44070دولت طي مصوبه شماره 

ريزي و مديريتي در سطح اين حوزه آبريز معرفي نموده و متعاقب آن ستاد اجرايي مديريت حوزه برنامه
اچه اروميه با تفويض اختيارات رئيس جمهور و هيات دولت، بـه رياسـت معـاون اول رئـيس     آبريز دري

  .جمهور تشكيل گرديده است
زيست به المللي است كه سازمان حفاظت محيطي ايران طرحي بينها طرح حفاظت از تاالب. 23

هاالت جهـاني  و تسـ )  UNDP( عنوان هماهنگ كننده ملي آن را با حمايت برنامه عمـران ملـل متحـد    
هاي ايـران، بـا احسـاس نيـاز سـازمان      ايده طرح حفاظت از تاالب .نمايداجرا مي) GEF(زيست محيط

هـاي تـاالبي و بـا هـدف بسـط و      زيست به تغيير نگرش در زمينه مديريت زيسـت بـوم  حفاظت محيط
 :هاي تاالبي و با رويكرد زير شكل گرفتبومزيستگسترش مديريت جامع زيست بومي در 

ها و فوايد مناطق حفاظت شده تاالبي آگاه شوند و در اگر تصميم گيران و جوامع محلي از ارزش
هـاي ارزشـمند   هاي تاالبي سهيم گردند ، از مديريت پايدار ايـن زيسـت بـوم   بومزيستفرايند مديريت 

   .حمايت خواهند كرد
فيمـابين سـازمان    28/7/87يخ نامه و برنامه مديريت حوزه آبريز درياچه اروميـه در تـار  تفاهم.24

هـاي آذربايجـان غربـي،    هـاي جهـاد كشـاورزي، نيـرو و اسـتانداري     حفاظت محيط زيست، وزارتخانه
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  .آذربايجان شرقي و كردستان به امضا رسيده است
برنامـه مـديريت زيسـت بـومى در      -الـف : گويـد قانون برنامـه چهـارم توسـعه مـي     67ماده . 25
سازمان حفاظت محيط . آيد درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مى هاى حساس، به ويژهبوم زيست

هـاى نيـرو و جهـاد كشـاورزى،      ريزى كشـور و وزارتخانـه   زيست با همكارى سازمان مديريت و برنامه
بـه منظـور جلـوگيرى از     :ب .رسـانند  نامه اجرايى اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مـى  آيين

ربط در نيروهـاى مسـلح    زيستى، دولت مكلف است با همكارى مراجع ذى و نابودى تنوعرويه  شكار بى
جمهورى اسالمى ايران ترتيبى اتخاذ نمايد تا ضـمن محـدود كـردن پروانـه حمـل اسـلحه شـكارى و        

هاى شـكارى را متناسـب بـا جمعيـت قابـل      هاى مذكور، تعداد سالح بازنگرى در ضوابط صدور پروانه
وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برسـاند و نسـبت بـه جمـع آورى     برداشت از حيات 

  .هاى غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايدسالح
به عنوان مثال، احداث سد مخزني مارون بر روي رودخانه جراحي، موجب كاهش كميـت و  . 26

بـوم تـاالب   ناختي براي زيستشكيفيت آب ورودي به تاالب شادگان شده و تهديدي مهم را از نظر بوم
هـاي جريـان زيسـت    دهد كه پس از احـداث سـد، شـاخص   ها نشان مينتايج بررسي. ايجاد كرده است

  .محيطي در تاالب كاهش يافته است
ي اجرايـي  ها عالوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه«: 138اصل . 27
دارد بـراي انجـام وظـايف اداري و تـامين اجـراي قـوانين و تنظـيم        شود، هيات وزيران حق قوانين مي

هـر يـك از وزيـران نيـز در حـدود وظـايف       . سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپـردازد 
خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد ايـن مقـررات   

تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خـود  دولت مي. مخالف باشد نبايد با متن و روح قوانين
مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پـس  . هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايدرا به كميسيون

ي دولـت و مصـوبات كميسـيونهاي    ها و آئين نامه ها تصويبنامه. از تاييد رئيس جمهور الزم االجرا است
رسـد تـا در   اين اصل، ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رئـيس مجلـس شـوراي اسـالمي مـي     مذكور در 

  .»را بر خالف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد هاآنصورتي كه 
كنوانسيون داراي سازوكارهايي است كه بـر تعهـدات دولتهـا در حفـظ و حراسـت از تاالبهـا       .28

از چنـين فهرسـتي   . است» فهرست مونترو«ايجاد  هاآندهد كه از جمله و واكنش نشان مي نظارت كرده
در مـونترو تصـميم گرفـت     1990كنفـرانس اعضـا در سـال    . در متن كنوانسيون نامي برده نشده اسـت 

در اثر آلودگي، توسعه صنعتي يا  هاآنشناختي تاالبهاي بين المللي مندرج در فهرست را كه وضعيت بوم
كنفـرانس اعضـا   . هرگونه دخالت انساني دگرگون و بحراني شده است را در اين فهرسـت جـاي دهـد   

  .گيرددرباره درج يا حذف نام سايت در فهرست مونترو تصميم مي
29.The Montreux Record         30. Uganda 
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، همايش ارزشيابي پايداري فرايند توسعه و پيامدهاي آن در درياچه »هوايي منطقه
  .اروميه

نامـه كارشناسـي   ، پايـان نقش دانش در حقوق محيط زيسـت ). 1389(امن الهي، بهرام 
  .گاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوقتهران، دانش ارشد،

، فصـلنامه راهبـرد  ، »هاي زيست محيطـي جايگاه قانوني حقابه«). 1387(ببران، صديقه 
17 :49.  

ترجمـه   ).زمين سياره زنـده (شناخت محيط زيست). 1382( بوتكين،دانيل؛ كلر،ادوارد
  .انتشارات جهاد دانشگاهي: عبدالوهاب حسين زاده، مشهد

فصلنامه ، »بحران زيست محيطي درياچه اروميـه «). 1390(ايران  جامعه مهندسان مشاور
 . 53، شماره مهندس مشاور

نشر نقش : ،تهراندرياچه اروميه اشك طبيعت ايران). 1378(جبارلوي شبستري، بهرام 
  .مهر

كنوانسيون رامسر و نقش آن در استفاده معقـول و  ). 1390(پور رودسري، ربابه جعفر
، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، تهران،دانشـگاه شـهيد       ايرانهاي پايدار از تاالب

 .بهشتي، دانشكده حقوق
متـرجم سـيد اميـر ايافـت،     . هـا فوايد تاالب). 1389(ديويس، جان، كالريج، گوردون 

  .نشر دايره سبز: تهران
بررسي و ارزيابي جريان زيست محيطي با استفاده «). 1388(ذوالفقاري، سميه و ديگران 
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  .8: 3، مهندسي آبخيزداري ايران

سياستگذاري نظام حقوقي ايران در حـوزه محـيط   ). 1390(فر، محمدمهـدي  رضواني
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، همـايش  »RS وGIS هـاي بـا اسـتفاده از داده   1989-2005هاي اروميه طي دوره
   .89ژئوماتيك 

 :تهـران  ،برنامه مديريت جامع درياچه اروميـه ). 1390(سازمان حفاظت محيط زيست 
 . انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست

  . 9، شماره ماهنامه بندر و دريا، »و بلند درياچه اروميه از پست«). 1386(سعيدي، ليال 
بررسي مشكل زيست محيطي درياچه اروميه از منظر «). 1390(سليمي تركماني، حجت 

 .58، 20، فصلنامه راهبرد، »الملل محيط زيستحقوق بين

بررسي ابعاد حقوقي معضالت درياچه اروميه از ديـدگاه  ). 1391(سنايي پور، سـعيد  
نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشـگاه شـهيد بهشـتي،    پايان، محيط زيستحقوق 

  .دانشكده حقوق
هاي توسـعه منـابع آب در حـوزه آبريـز درياچـه      پيامدهاي طرح«). 1390( شيعتي،كريم

، همايش ارزشـيابي پايـداري   »اروميه بر وضعيت تامين نياز زيست محيطي درياچه
  .ه اروميه، فرايند توسعه و پيامدهاي آن در درياچ

، ترجمـه  كتابچه قضـايي حقـوق محـيط زيسـت    ). 1389(شيلتون،دينا،كيس،الكساندر
 .انتشارات خرسندي: محسن عبدالهي،تهران

هاي حقوق تاملي بر بايسته: حمايت كيفري از محيط زيست«). 1386(عبدالهي، محسن 
  .5:1، علوم محيطي مجله، »كيفري زيست محيطي

هاي حقوقي سازمان حفاظت محـيط  چالش«). 1389(عودعبدالهي، محسن، فريادي، مس
 .4: 7، مجله علوم محيطي، »زيست ايران

اي در بررسـي  هاي ماهوارهمطالعه كارايي داده«) 1384(علوي پناه، سيدكاظم و همكاران
، هاي جغرافيـايي مجله پژوهش، »كيفيت آب در دو سوي ميانگذر درياچه اروميه
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  .انتشارات دانشگاه تهران: حبيبي، تهران

، »اثرات تغيير اقليم بر بيالن آبـي درياچـه اروميـه   «). 90-1389(مسافر،حميد و ديگران 
 .1: 7، مجله تحقيقات منابع آب ايران
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