
 

 

 

 

 

ه یاچه ارومیدر یطیمح ستیمشکل ز یبررس

 ستیط زیالملل مح نیحقوق ب از منظر
 (األنبیاءسوره   30ه ی)آ« یءً حیوَ جَعلنا مِن الماء کُلّ ش»

  یترکمان یمیحجت سل

 دهیچک
،یغنایهااستمیناکوسیازبهحفاظتازاینهستند.نیزمیهاستمیناکوسیازارزشمندتریکیهاتاالب

رهنماون1971هااررساا ونرامسارررحفاظاتازتااالبیهکنوانسیرابهسمتتهیالمللنیجامعهب
یهااها،همهرولاتونناظربرحفاظتازتاالبینوتنهاکنوانسیترونبهعنوانمهمینکنوانسیساخت.ا

نتعهاد،یارغاموجاوراید.علایانمایهامااستفارهمعقو ازتاالبرانرامتعهدبهیعضوخور،ازجملها
لیاونرامساربنااباهرالیشدهررکنوانسثبتیرانیایهانتاالبیترازمهمیکیه،بهعنوانیاچهارومیرر

اچاهیرریرویدکالنتریراحداثبزرگراهشهی،نظیااقتصاریاتوسعهیهاپروژهیمتعدر،ازجملهاجرا
دنمواجهشدهاست.باهنظاریکنندهآنبامشکلخشکهیتغذیهارورخانهیرویمتعدرمخرنیوسدها

ربااتعهادباهیهمغاایااچاهارومیرررریطیمحستیدزیواجدآثارشدیاقتصاریهارسدانجامپروژهیم
رریساتینبارایستباشد.ایطزیالمللمحنیراصو وقواعدعامحقوقبیاچهوسایاستفارهمعقو ازرر

د.یموجوراستفارهنمایالمللنیوبیراخلیهاتیهازظرفیاچهارومیترریبهبوروضعیراستا
 یدیواژگان کل

آثااریابیاونرامسار،ارزیه،کنوانسایااچاهارومی،رریالمللنیبیهاست،تاالبیطزیالمللمحنیحقوقب
کا .یاکولوژیهایژگی،ویطیمحستیز
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 مقدمه

رارر،امااارریفگوناااگونیتاااالبتعااار

فخاورکاهررماارهیا یانتعریترمتداو 

زآمدهاست،عبارتین(1)«ونرامسریکنوانس»

دهازمرراب،بااتالق،یپوشیمناطق»استاز

اعامیومصانوعیعیطبیرهایاآبگیزارلجن

ایاشاوریهااموقتکهررآنآبییازرائم

افااتییاجاااریاانبااهصااورتراکاادیریشاا

کهیاییرریرهایشور؛ازجملهشاملآبگیم

نحدجزرازششمتریترنیعمقآنهاررپای

هستندکهآبیهامناطقتاالب«.تجاوزنکند

اتیاساتوحیطزیکنتار محایعاملاصل

هماااااراهآنهاااااایاهیاااااوگیجاااااانور

 Ministry of Government of)باشادیما

Environment and Forests India, 2009, 

p.2).یبااارزشا یهاااکوسیساتم هااتااالب 

 یهاااکوسیساتم اناوا  ررباین کاه هساتند

 یمتنااوع بساایار یکارکررهااا از یطبیعاا

 تناو  از حفاظات عاالوهبار و برخوررارناد

 و یاقتصار ،یطبیع یهاارزش یرارا ،یزیست

 باشند.اهمیتیم نیز یمتعدرریگر یاجتماع

شاورکاهیما مشاخ  بیشتر یهازمانتاالب

جمعیات سوم ی  از بیش میتوجهراشتهباش

 هاا،ازرورخانه ها،اعمتاالب حاشیه رر جهان

ی)نظارکننادیما یزنادگ ساواحل و هابرکه

 باهرلیالهااتااالب.(1،ص1388روسات،

 حفا  رر ینقاشاساساآب تنظیم و تدارک

،یساتیراشتهوبهلحاظتنو ز یزیست تنو 

 مطالعاتباشند.یرممجاویهانیتراززمیغن

 تااالب یا  کاه ازآناستیحاک یاقتصار

 برابار200 و هااجنگال برابار 10 حادور

 طار )رارر اقتصاری ارزش یزراع یهازمین

 .(6،ص1388،ایران هایتاالب از حفاظت

باایغنیهاستمیناکوسین،ایباوجورا

ازیکاایمواجااههسااتند.یاریاامخاااطراتز

هااااتتاااالبیااحیباارایداتاصاالیااتهد

 ,Sands, 2003)اساتیبشاریهااتیافعال

p.544).ها،عمادتا ررقالا تینگونهفعالیا

،بدونتوجهباهیاتوسعه-یعمرانیهاپروژه

آنهاااصااورتیطاایمحسااتیابعاااروآثااارز

رغمآثاری،علیهانپروژهیرر.انجامچنیگیم

،باادونتوجااهبااهتبعاااتیداقتصاااریاامف

یبرایاساسیدیتواندتهدیمیطیمحستیز

باارزشباشاد.یهاستمیناکوسیحفاظتازا

کهباهیالمللنیبیهانتاالبیترازمهمیکی

یلعوامااالمتعااادر،ازجملاااهاجااارایااارل

ررریاااخیهااا،ررساا یعمراناایهاااپاروژه

اچااهیقاارارگرفتاهاسات،رریمعار ناابور

تنااامطلوبیباشااد.روناادوضااعیهماایاااروم

ششرو شدهوی رههپیهازیروماچهایرر

نیاکهباایطورشور؛بهیترممیروزوخروزبه

اچاهیدنکامالرریاحتما خشکیروندفعل
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ندهرورازانتظارینسا آیهظرفچندیاروم

ست.ین

هااررگاهتاالبیاینمقالهتالشراررجا

نکنادویایالملالراتبنیمنظومهحقاوقبا

ساتیطزیلالمحاالمنیحقوقبانشانرهد

واقا رریهاتوحفاظتازتاالبیحمایبرا

اچااهیررریااکشااورها،نظینیقلمااروساارزم

کشااورهاباااریراباارایه،چااهتعهااداتیاااروم

هانجاتتاالبیبرایکندوچهراهکارهایمی

   رهد.یارائهم

حقوق ها در  ـ حفاظت از تاالب1

 ستیط زیالملل مح نیب
ررسااتیطزیالملاالمحاانیحقااوقباا

ملقواعادمختلفهمشایهاخصوصحوزه

 خاص باشد.قوانینیعاموهمقواعدخاصم

 تار،اساسای معماوال  عام قوانین با مقایسه رر

و وضاو  و باوره موضو  به ترنزری  و ثرترؤم

 و آورتارالازام بناابراین رارناد؛ تزیارییقطع

شاوندمای تلقای عاام قاوانین از تارساخت

(koskenniemi, 2006, p.4).انیاانمیااررا

ییهااازحاوزهیکیهامقولهحفاطتازتاالب

طیمحایهستکهعالوهبراصو وقواعدکل

یونرامسار،رارایست،بهموج کنوانسایز

نیازهسات.ررایانخاصخورینظامحقوق

شورعمدتا ازمنظارحقاوقینوشتارتالشم

هاا،المللخاصحاکمبرحفاظتازتاالبنیب

 هپرراختهشور.یونرامسر،بهقضیکنوانس

؛ حقـوق  ون رامسـر یکنوانس -1-1

الملل خاص حاکم بر حفاظت از  نیب

 ها  تاالب

ونرامساار،بااهعنااوانتنهااایکنوانساا

ران،یاشادهررایگذارهیپاینونجهایکنوانس

باایجهاانیالادولنینمعاهادهبایتریمیقد

عاتیدارازطبیدبرحفاظتواستفارهپایکتأ

 حفاظاتاز یالمللاباین اکنوانسایونوتنها

گرچاهناامرسامیکنوانسایونهاست.تاالب

المللایباینتیبااهمهایکنوانسیونتاالب»

«ویژهبهعناوانزیساتگاهپرنادگانآبازیهب

هال، نوانسيانا     ، ولي طي گذشت سال  است

دنده نا  ماال     گيترش خاد رن چول  سگرش

نز دنر یا و پل معقاا   نساتفلده نبعلد حفلظت و 

باا   ن رویاا. نز نردنااگ يمااهاال رن دربر ماال  

 لیاا « هاال ا  حفلظاات نز ماال   ننوانسياا»

شااااهرترارر«انساااایونرامساااارنوااااا»

(Farantouris, 2009, p.33).کنوانسااایون

بهمااان13)1971هیااارومفوررامساااررر

1975رسااااامبر21(منعقاااادورر1349

13) فوریااه رومنااابراین،االجااراشااد.بالزم

شاور.یدهمایاانامهتاالب یانجه بهمن(روز

ایران،رامسرشهرکنوانسیوناینانعقارمحل

وسااویی گالناادشااهرآنربیرخانااهمحاال
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جهااانیسااازماناساانار،نگهدارناادهمرجاا 

موساومباهآنهاایاجاال واستیونسکو

ساا ساههار«عضاویکنفران کشاورها»

وارائاهیخاطمشا،رربارهموضاوعاتکباری

سااهسااا گذشااتهرریهاااتیااگاازارشفعال

شاور.مایهابرگزارخصوصحفاظتازتاالب

(2)عضاویهااکنفاران رولات10تابهحا 

رر2008نآنررسا یبرگزارشدهکهآخر

نمعاهادهیااکرهبور.یجمهور«چاگون»

کشورعضوراملزمباهتعیاینوحفا 160

باهالمللیوتشاویقهایبااهمیتبینتاالب

نمایاد.ررحاا ازآنهاامایعقاو ماستفاره

185.5تبااامساااحتیسااا1896حاضاار

ونباهثباتینکنوانسایارراهکتاارونیلیم

 (3)اند.دهیرس

ونرامسارحفاظاتویتکنوانسیمورمأ

قاقاداماتیاهاازطراستفارهمعقو ازتاالب

باهیالمللانیبایهاایوهمکااری،ملیمحل

ررداریاالبااهتوسااعهپایااررنیعنااوانگااام

ونیوانسارخانهکنیباشد.ربیمسرتاسرجهان

تخاورباایامورمأیاجارایرامسرررراستا

جموعااهررمیمختلفاایهااانهارهاااوارگااان

بار(4)کناد.یمایسازمانمللمتحدهمکاار

طاارفیهااارولاات،ونینکنوانساایااطبااقا

(ثبات1هستند:متعهدریمعاهدهبهمواررز

ونیوانسکنیارهایتواجدمعی سایحداقل

تیاابااااهمیهاااتاااالبفهرسااترامسااررر

جحفاظااتواسااتفارهی(تاارو2؛یالمللاانیباا

(گنجانادنحفاظاتاز3؛هاامعقو ازتاالب

جاارمنااطقی(ا4؛یملیهاهاررطر تاالب

جآماوزشیوتارویتاالبیعیشدهطبحفاظت

(مشاوره5وهاازتاالبیبررارنهبهرهیررزم

ونررخصاوصیکنوانساعضاویهاابارولت

ونرامسر.یکنوانسینحوهاجرا

 تاااالبرریااررخصااوصررننااام

رتوجهیبهچندنکتهزیستیترامسربافهرس

ایانفهرسات تااالبرریاررن.1راشت:

بااهحقااوقحاکمااهآنکشااوررریاخدشااه

نشوارریخصوصتاالبواق ررقلمروسرزم

تیااونرامساارحاکمیکنوانسااکنااد.ینماا

تیاااباااااهمیهااااتااااالبیروینیمسااارز

تآنرولااترریرابااامساا ولیالمللاانیباا

ستمواستفارهمعقو ازیحفاظتازآناکوس

 ,Timoshenko, 1988)وندرارهاساتیآنپ

p.466).گونااهنمعناسااتکااههرینباادیااا

هامنجرونقصانررحفاظتازتاالبیکوتاه

.2.شوریآنکشورمیالمللنیتبیبهمس ول

تیترامساروضاعیمندرنررساایهاتاالب

کننادوازمیکس یراررسطحملیدیجد

یواجاادارزشاایالمللاانیجامعااهباایسااو

یاکشورهایی کشوریینهتنهابرابرجسته

یتررکلتلقیبشریبلکهبرا،صاح تاالب
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 مختلف رالیل بهکهییهاتاالب.3وشوندیم

 ،یسااالناررساات،خشک یبااررارنظیااربهااره

 معر  رر یمحیطزیست ومعضالت تهدیدها

 رر را خور یجا ،رندیگیم قرارینابور و خطر

 فهرسات رر و رساتراره از رامسار فهرست

 ساتی)ل 1ماونترو فهرسات ناام باه یجدیاد

 قارار (یناابور و معار خطار رر یهاتاالب

هرولاتینحالتبناابرتوصایررارند.یگیم

ونبااوروریسمربوطهومشورتبارفترکنوان

یمونترو،اقاداماتفاورفهرستنامتاالببه

ینباراویراعضاا کنوانسایاغل توساطساا

(5)رر.یپذیبهبوروض تاالبانجامم

اســتفاده معقــول؛  لــ     -1-2

 کنوانسیون رامسر

عضااویهااانتعهاادرولااتیتاارمهاام

یهاااونرامساارررخصااوصتاااالبیکنوانساا

اساتفاره»ترامسر،تعهادباهیمندرنررسا

واقاا ررقلماارویهاااازتاااالب2«معقااو 

ون،یکنوانس3ررمارهباشد.یاشمینیسرزم

هاررموازاتاستفارهمعقو حفاظتازتاالب

ازآنهامطار شادهاسات.اساتفارهمعقاو 

نیادازایاآیم بهنظریاستکهبدیمفهوم

تحققآنینمفهوموابزارهایروالزماستا

رر.یقرارگیمورربررس

                                      
1. The Montreux Record  
2. Wise Use 

ــ   -1-2-1 ــول و حف اســتفاده معق

اساتفارهکـال تـاالب   یاکولوژ یها یژگیو

ونباهصاورتیکنوانسیمعقو ررمتناصل

مطر شادهوتنهااررطاو کنفاران یکل

نشادهیاینمفهاومتبیامتعاهدایهارولت

نبااریاولایاست.مفهوماستفارهمعقو برا

متعاهادیهااررنشستسومکنفران رولت

باهعناوان1975کانااراررساا ینایرررج

تیهابهنف بشاردارازتاالبیپایبرراربهره»

یهااایژگاایسااازگارباااحفاا ویبااهروشاا

فشادهاسات.یاتعر«ستمیکا اکوسیاکولوژ

ریاکاا هامباهشاکلزیاکولوژیهاایژگیو

ابالساختارورواباطمتق»فشدهاست:یتعر

یکایزیفویاییمی،شایکیولاوژیاناجزا بیم

فیانروتعریانروبااارغاامایااز (6).«تاالب

دکاههادفازیجاهرسایننتیاتوانباهایم

هاواستفارهمعقاو ازآنهااحفاظتازتاالب

یهاااایژگااایررروییاااازتغیریجلاااوگ»

رررواقا ر«.باشادیهااماکا تاالبیاکولوژ

ویطاایمحسااتیاتزی تاااالبخصوصاایاا

مآبکنتار یاراترژییاراتغیاتیطحیشرا

آبنقاااشیدوباااهعباااارتیااانمایمااا

یاتیاحیهاایژگایررموررویاکنندهنییتع

راتآبباهلحااظییکند.تغیفا میهااتاالب

جااه،رری)حجاامآب،شااوریفاایوکیکماا

مادتباشادیحرارتو...(ممکناستطوالن
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رات،ییانتغیانصورتمتناس بااایکهررا

تیاااررنهااتویاااتحیاااتوکمیااافیک

رخواهادیاکا تااالبمتغیاکولوژیهایژگیو

ننکتاهاساتیمعقو متضمنابور.استفاره

اساتفارهیی تااالبتااجاایتوانازیکهم

کاا تااالبصادمهیارکرراکولوژکررکاهکا

.(Kruchek, 2003, p.416)ندینب

تفاده معقــول و انجــا  اســ -1-2-2

ازاجازا یکای یطیمح ستیز یها یابیارز

یهااایابیااارزتفارهمعقااو انجاااماساایاصاال

 ,Farrier and tucker)اساتیطایمحستیز

2000, p.40).بااهیطاایمحسااتیزیابیااارز

یوملایالمللنیبیسمقانونی مکانیعنوان

یتماامآثااراحتماالیابیاارزعبارتاساتاز

ساتوارائاهیطزیبرمحیاتوسعهیهاپروژه

 ,Craik)کااهشآنآثااریباراییراهکارهاا

2008, p.42). ونرامسرخاوریاگرچهکنوانس

یابیاااارزینفساااهتعهااادباااهاجااارایفااا

یولاا،رارریرامقااررنماایطاایمحسااتیز

هارائاهینتوصیونچندیوانسکنیرهنمورها

یطیمحستیزیهایابیاندکهانجامارزنموره

آنالزمیپروژهواجارایطراحراررمراحل

نیااا.(Kruchek, 2003, p.435)راناادیماا

کنفران (یهاهاوقطعنامهنامههیتوصاسنار)

3«افتاهینحقاوققاوام»المللنیراررحقوقب

                                      
3. Soft Law 

رتعهاداتیتوانادررتفسایمانامنادکاهیم

ونمورراستفارهقراریمندرنررخورکنوانس

 رند.یگ

یطایمحساتیزیابیازررواق انجاامار

اپروژهبااستفارهمعقاو یسازرآیمشخ م

تاالبسازگاراستیکیاکولوژیگژیوحف و

ییهااهیندمعموال شااملتوصاینفرایاانه.ی

چناانیارسو احتماالکاهشورف آثیبرا

یرینامرجلاوگیگررر.هدفازایمیاقدامات

استکهاگرچهیاقتصاریهاپروژهیازاجرا

ایایمتضامنمنااف فاوریتصاربهلحاظاق

رسادازنظاریبهنظرمی،ولمدتاستکوتاه

زارهیبااارباشااد)تقاافاجعااهیطاایمحسااتیز

نیمواررایرربرخ .(28،ص1374،یانصار

دایااربااروزپیاااررینااامطلوببسااراتیثتااأ

جینالزماساتازقبالنتاایکنناد.بناابرایم

یرابررسایاقتصاریهاپروژهیطیمحستیز

م.یکن

یساتیبایطایمحساتیزیابیاارزجینتا

امادیپ.1رباشاد:یاهزمحدورباهساهرامنا

اکمتارازحاداقل:ررآنصاورتیادارویناپا

دارویامدناپایپ.2،توانپروژهراانجامراریم

طخاصونظارتیاحداقل:پروژهتحتشرای

ایاشازحاداقلیامدبایپ.3وقابلاجراست

یساتینبایطیچشارایدار:پروژهتحاتهایپا

،ص1381گاران،ینگوریاجراشور.)گوندل
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 یایازاجارایرینمونهباارزجلاوگ.(275

رتباااساتفارهمعقاو ازیلمغایپروژهبهرل

کاا آنرریاکولوژیهاایژگیتاالبوحف و

نیاررا(7)رررهلندمطار شاد.یهبرونایقض

میتصاامیهپارشاااههلناادبااهررسااتیقضاا

جااریایشدهازطرفمرج صاالحبارااتخاذ

لنقا یاراباهرل4«لَ »ررتاالب تفرجگاه

ونرامسااااااارررنماااااااوریکنوانسااااااا

(Verschuren,2008,p.1). 

کاهاماروزهمشااورهوانتشااریازآنجای

یهااؤلفاهعماومازمیآگااهیاطالعاتبارا

شامررهیطایمحساتیزآثااریابیاارزیاصل

الزماساات ،(Sands,2003,p.800)شااوریماا

رناد.یقرارگیریگمیروندتصمعمومافراررر

یبارایالعملبان جهانرستور»یررربازنگ

1991ررسااا 5«یسااتیطزیمحاایابیااارز

رارهشادهیبهمشارکتمررمیاریتزیاهم

رنادهیوامگیهاکهرولتوالزمرانستهشده

یررولتایغیهاثروسازمانمتأیهاآرا گروه

ویاقتصااریهاپروژهیواجرایررطراحرا

رخالاتیطایمحساتیآثارزیابیهارزیررته

،1381،گاااارانینگوری)گوناااادلرهنااااد

یالمللاانیوانباایاارریاااخیرأ (.285ص

هیااانعلیآرژانتااایرررعاااویرارگساااتر

                                      
4. Lac 
5. Operational Directive on Environmental 

Assessment ) ODEA( 

نکاتبسارمهمررخصوصیکاراگوئهحاوین

یرراجارایطیمحستیزیهایابیگاهارزیجا

 (8)است.یاقتصاریهاپروژه

اصل »استفاده معقول و  -1-2-3

اطیااحت بااصلاستفارهمعقو   6«اطیاحت

ه،تعهادباهیاخاورر.الازاماولیونادمایزپین

ستواعماا یطزی بهمحیازآسیریجلوگ

کهاگرباهینمعنیاست.بدیاطینگرشاحت

سااترایطزیمحاای،خطااریتیسااب فعااال

تاوانانجاامیکهمای،اقداممهمدکندیتهد

احذفآنخطریشررجهتکاهشتال،رار

،یاطیااصالاحتیاجارایباشد.ررراستایم

بااهیسااتیبایوعماومیماتخصوصاایتصام

ویازلطمااتجاد.1اتخاذشوندکهینحو

ساتاجتناابیطزیرقابلبازگشتبهمحیغ

متعااادروآثااااریهااااناااهی.گز2.شاااور

نیاشاور.ایابیا ارزیاهاریطیمحستیز

وجوریتعلمیکهعدمقطعیاصلررمواقع

ائاهرهاد.اصالارییهاافتیتواندرهیم،رارر

کاهیراررررماواقعیمقررمویهریاعالم15

رباهیناپاذوبرگشاتیدبهصدماتجدیتهد

یتعلمیستوجوررارر،عدمقطعیطزیمح

قاقداماتیتعویبرایلیبهعنوانرلیستینبا

یطایمحستیازصدماتزیریؤثرررجلوگم

یساتیبایاطیکرراحتینراستارویشوند.ررا

هابااتوجاههرولتیطورگستررهتوسطکلهب

                                      
6. Precautionary Approach 
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شااااااااناعماااااااا یباااااااهتواناااااااای

.(Sands, 2003, pp.266-267)شور

هااااگاارررخصااوصحفاظااتازتاااالب

یاحتماال خطاریامشخ شورانجامپروژه

یهااایژگاایرباارویناپااذوبرگشااتیجااد

تیمسا ول،کا تاالبخواهادراشاتیاکولوژ

یهااایژگاایزنناادهوباارهممتوجااهعاماال

یکا خواهدبورتاخطررابهطورکلیاکولوژ

ابهحداقلبرساند.ررواق هارزماانیحذف

روجاوریناپاذوبرگشاتیجادکهخطارات

اسات؛یاقدامبازرارنادهضارور،راشتهباشد

یناجارایبایچارتبااطواضاحیاگرهیحت

ناختهاششایطیمحستیزیرهایباتأثپروژه

 یالباهینیاربرانشدهباشد.چراکهانتظ

واندمنجربهورورخسارتتیمیتعلمیقطع

ازیکایساتشاور.یطزیربهمحیناپذجبران

،اساتفارهازیاطیاتاصالاحتیرعایابزارها

باشادیما7«قابالرساتر ینفناوریبهتر»

.)258ص ،1381گران،ینگوریگوندل)

ـ حفاظت از تاالب اروم -2 در ه ی

 ون رامسریچارچوب کنوانس

اچـه  یگـاه  در یت و جایاهم -2-1

 هیاروم

4خیونرامسارراررتااریرانکنوانسایا

 امضا وباهموجا یررپار1351وریشهر

                                      
7. Best Available Technology(BAT) 

ونیتررکنوانساایماارهواحادهقااانونعضاو

نیاا،بااها1352اساافند28مااذکور،مصااوب

 86از بایش ایاران رروسات.یونپیکنوانسا

 شاده یشناسااییالمللانبای اهمیت با تاالب

 رر تااالب33 تااکنون آنها بین از که(9)است

 مسااااحت باااا(10)ساااایت 22 قالااا 

ثبات رامسار کنوانسیون رر هکتار1483824

اچاهیتررینآنهااساایتاراندکهبازرگهشد

باشد.یهمیاروم

رومااین»هبااهعنااوانیاااچااهارومیرر

تارینزیساتگاهبازرگ»،«رریاچهشورجهان

بیساتمینرریاچاهبازرگ»،«میاطبیعیآرت

«ترینرریاچهراخلایایارانبزرگ»،«جهان

باا«یغربایایآسیرائمریآبگنیتربزرگ»و

ساا ررهکتاار،483000بایشازمساحت

وانتخابشدهحفاظتمنطقهعنوانبه1346

وشادتبادیلملایپاارکبه1349 سا رر

ناااررترینازیکاایعنااوانبااهنیاازبعاادها

نظارررجهاانوایارانبیوسافریگاهرهیذخ

رربرناماه1354سا ررونسکویشد.گرفته

یبارارانقطاه 9کاره،ستیزوانسانیجهان

اچاهیررآنهاازیکینمورکهانتخابحفاظت

یهازسااویاااچااهارومیرر.باشاادیمااهیاااروم

ازیکایحفاظتازپرندگانبهعنوانیشورا

 یخپرنادگانتشایمهمبارایهاگاهستیز

نز  يكاایلچاا  ناا  ین دریاانرارهشاادهاساات.
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رن  یا ن یهال  ن مال   یمار  ن و بلنرزشیمر مهم

ررا  رنميار  ندر نوانسي١354نست، در سل  

با  بتات   «نیالکوساتر»یهاااچاهیگروهرر

،ص.1386،یمااایبااااقرزارهکر)(١١)دنرسااا

130).

ار،یالوساعتزیاهباهرلیااچهارومیرر

راثاار)کااهر آنیکیطخاااصاکولااوژیشاارا

وجورآمدهاسات(وشازحدآببهیبیشور

ن(ارزشاامندیری)آبشایاقماااریهااتااالب

نیتاارارزشباااونیتاارمهااماطاارافآناز

نتاالببنااباهیا.استرانیایهاستمیاکوس

هیااچاهارومیتجام رریریگزارشبرنامهمد

باشد:میرواجدارزشیبهلحاظمواررز

،یستیزتنو زتایالف(کارکررها)حما

 رساوباتویلآبوهوا،کاهشوترسیتعد

آبشاور،یشارویازپیریهاا،جلاوگندهیآال

(؛ینمکیاتنهشتهیبا،تثبیانداززچشم

وی)گررشااااااااگرخاااااااادماتب(

آبگااارمیهاااا،چشااامهیگاااررعاااتیطب

قااتوی،آموزش،تحقیپروی،آبزیررمانلجن

(؛یراثفرهنگیپژوهش،م

ا،برراشااتیاادآرتمیصاا)هااان(فااراورره

ش،شاکاریوگاومیاهلیهارامینم ،چرا

اهااانی،منباا گیریگی،ماااهیپرناادگانآبااز

ساات،یطزی()سااازمانحفاظاتمحااییارارو

(.22-23،ص 1379

یآباستمیاکوسنو رویراراتاالبنیا

شااملآنیآباستمیاکوسکهبورهیخشکو

آنهیحاشایبااتالقیاراضواچهیررشورآب

نیتاارازباازرگیکاایهیاااچااهارومیرراساات.

اساتیارررنیامیآرتیعایطبیهااگاهستیز

(Abatzopoulos and Others, 2006, 

p.443).

زناادهموجااورتنهااا«اورمیاناااآرتمیااا»

استارومیهشوررریاچهباسازگارسلولیت 

ومهااجرپرندگانبرایمناسبیغذایهمکه

رارایهموشورمیمحسوبتاالباینبومی

سااتمیاکوس .اسااتصااارراتیباااالیارزش

کوچ وبزرگرهیجز  102شاملزینیخشک

ازیبخشاکننادهنیمتاأ یاهرکهباشدیم

نیاا.روریمشماربهاچهیرریاتیحیازهاین

یرایپااذیهااامکاااننیتاارمهااماچااهازیرر

 تااکنونپرندگاناز.باشدیممهاجرپرندگان

ویباوموارهخاان  22باهمتعلاقگوناه  186

کاهانادشادهییشناسااچهیررنیاررمهاجر

جهاانررمحادوره یرریستیزتنو نیا

رریاچااهارومیااهررسااطح.اسااتریاانظکاام

یاربااباومبساالمللیوملییا زیساتبین

کنندهتناو مینأارزشوبااهمیتاستکهت

هایاقتصاری،اجتماعیوارزش،زیستیغنی

 .استفرهنگیررسطححوزه
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ــران ز -2-2 ــت محیبح ــیس  یط

 ه یاچه ارومیدر

 تیاطالعاتموجوررروبساا براسا 

 29 یهااتااالب اکنونهم رامسر، کنوانسیون

 اندگرفته مونتروقرار فهرست رر جهان کشور

 از بعاد ششتاالب راشتن با این رر ایران که

رر یهاتاالب روم )باهفتتاالب(رتبه یونان

اگرچااهمطالعااات(12)ر.رار معاار خطااررا

رهادماینشانهیاچهارومیجام ررمدیریت

آینادهساا 20ازکمترتاارومیهکهرریاچه

شاادوخواهاادمواجااهشاادیدیبحاارانبااا

 باه باومزیسات این بزرگ جزیره9 اکنونهم

 اراماه و شاده متصل بهخشکی کامل صورت

 خواهاد خطار باه رامنطقاه حیات روند این

هفعال ررفهرساتیاچهارومیرریول،انداخت

مونتروقرارنگرفتهاست.

ساتمررکالوباهصاورتیاصوال اکوس

یهاایحفاظتازخورشتواناییکپارچهبرای

ررواقاا عناصاار.رارریکیمنسااجموارگااان

کالینبقاایتضمیستمبرایگوناگوناکوس

کننادیگرعمالمایکادیستمررکناریاکوس

داتیااتهدنیررباا (.26،ص1384وت،یاا)ال

هاادارازتااالبی،استفارهناپایرونیوبیررون

تااالبرررفا آثاارییبدونتوجاهباهتواناا

دیاتهدیبشاریهاتیازفعالینامطلوبناش

 Ministry of)هاستاتتاالبیحیبرایاصل

Environment Government of India and 

Forests, 2009, p.2).اچااهیررخصااوصرر

بنااباهگازارشنبورهاست.یزچنیهنیاروم

ه،یااچاهارومیتجاام رریریمادیزیربرنامه

ویداتررونیاچهکهبارورستهتهدینرریا

 رهاهیاررظارف(13)،مواجهاستیرونیب

توساااعهویهااااشطااار یگذشاااتهافااازا

دیازآبواحاداثبزرگاراهشاهیباررارهبهر

کا ی واکولوژینامیدروریطهیشرایکالنتر

رقراررارهاست)سازمانیثراتحتتأاچهیرر

(.18،ص1389ساات،یطزیحفاظااتمحاا

جااریباعا ایدکالنتاریاحداثبزرگراهشه

جاااریاچااهوای ررینامیدروریاااخااال رره

ازاتوحاششادهاساتویاحیاخال بارا

محسااوب)راخاالتاااالب(یداترروناایااتهد

انیااازجریباارراربهاارهنیشااور.هم ناایماا

وابستهیهاقسدهاوشبکهیطرهاازرورخانه

وشادهوجازیانآبوروریباع کاهشجر

قلماادار)خااارنتاااالب(یروناایداتبیااتهد

 یا بههارینقسمتبهترتیشور.ررایم

شور:یپرراختهمازموارر

ـ م بزرگراهاحداث  -2-2-1 گـرر   انی

 یلاومتریک15بزرگاراه ید کالنتـر یشـه 

هشاتارشازیباخشکاندنبایدکالنتریشه

یشرق-یغربیانروسویررصدحدفاصلم

 12 حادورا  یریازخااکقیاازطراچاه،یرر
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ساتیرازبجارشدهوتنهاکمتایا یکیلومتر

وآنهامیآهنیهالهسازهیررصدآنبهوس

ست،احداثیطزیمخربمحیبتنیهاهیباپا

یاساتکاهحتاینررحاالیادهاست.یگرر

یپهناا،تنمعضاالیاقراراساتبااوجاورا

افتاهیشیهافازایارومیدکالنتریبزرگراهشه

ینبزرگراهرویابرسد.احداثبهچهارباندو

یعایقطا ارتبااططب،باعا هیاچهارومیرر

یراتجادییتغشدهویوجنوبیمهشمالین

یهاایژگایوو منطقهینامیدروریهیرارو

از.ساااختهاسااتوارراچااهیکااا رریاکولوژ

باهیوروریهااررصادازآب86کهیآنجای

بزرگااراهواررآنیهجنااوبیااناحاچااهازیرر

نعاماالباعاا تفاااوترریااا،شااوریماا

ژهیاابااهوییایمیوشاایکاایزیاتفیخصوصاا

شادهیوجناوبیشامالینواحیگذاررسوب

براثار.(31،ص1386،یمیکر)باقرزارهاست

لیابهرلاچه،یررآبیزانشوریمناقدامیا

،یوشمالیروبخشجنوبعدمتبار آبرر

وهافتایشیباهشادتافازایمهشامالیررن

مهیاررنیآرتمیجیتدرنرفتنیمنجربهازب

 آب چرخه شدن مختل(14)هاست.شدیشمال

 که است شده باع  رریاچه جنوب به شما  از

شازیب به ارومیه رریاچه یشمال بخش یشور

کانون ترینمهم و برسد لیتر هر رر گرم 300

نرریاابارور. مرگ به رو رریاچه این یزیست

گزارشاتمربوطبهشوریآباستکهیحال

رریاچااهکااهتوسااطرانشااگاهگنااتبلژیاا 

حاکیازآناساتکاهررساا ،منتشرشده

(میااانگینشااوریساااالنه74-73)1995

.گرمررلیترباورهاسات166رریاچهارومیه

باتوجهبهمطالعاتصاورتگرفتاهنیهم ن

،1384قاتآبررساا یتوسطموسسهتحق

نیانگیام1381یالا1345یرورهزمانیط

تاریگارمبارل267اچهحدوریآبرریشور

اچاهباهیآبرریزانشاوریبورهاست.امام

زانیانمیدهکهایتررسیگرمبرل338رقم

ایاشازآساتانهتحمالگوناهآرتمیبیشور

ازمانسا باشاد)مایریدمثلوتکثیتولیبرا

(.20،ص1389ست،یطزیحفاظتمح

هیاآمادخورروهااوتخلورفتنیهم ن

یفضااازترررخورروهابهیندهناشیموارآال

وجاورآمادههبایصاوتیزآلورگیاچهونیرر

یسااتگاهباارایتزیاانرفااتنامنیباعاا ازباا

وعدماستقرارآنهارریپرندگانمهاجروبوم

رکاال،رهاساات.نجااارهشاادیااایکااینزر

 شهید بزرگراه عبور زیست محیط کارشناسان

 از هادف ارومیاهراکاه رریاچاه از یکالنتر

 تبریز به ارومیه شهر کررن نزری  آن احداث

 تااالب ایان تخری  عوامل از ییک است، بوره

وباارهاامخااوررنتعااار  یالمللاابااین

 .رانندمیآنیکاکولوژیومحیطیزیست
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 متعـدد   یاحداث سـدها  -2-2-2

باادونو یوساامهااارکارشناسااان،اغلاا 

حااوزهیسااطحیهاااآبانیااجریکارشناساا

باهریاخرهه ییطرراچهرایررنیازیآبر

اتیاحدکننادهیتهدعامالنیتارمهمعنوان

یسادهااغلا .برنادیماناامهیاروماچهیرر

تحتیاروماچهیرر،شدهاحداث را قرارریثتأه

طیمحاحفاظاتسازماناند.کارشناسانراره

خشا راسادهاهیارویبساختست،یز رر

ثرمااؤهیاااروماچااهیررآبازیبخشااشاادن

انیااجرساادهامعتقدناادساااختورانسااته

شادهمیتنظاآبوکاررهکنتر راهاالبیس

اچهیررواررورریگمیقراریبرراربهرهمورر

جاامقاباالتااوجهیازح.شااورینمااهیاااروم

هااایبرراشااتیبااهمصاارفکشاااورزیآب

حاداکثر رسدواینررصورتیاساتکاهمی

ررصاداساتو34راندمانآبیاریکشاورزی

 ررصاادآببرراشااتیاز66ایاانیعناای

هااکاهباهمصارفبخاشهاوچااهرورخانه

هاادررفتااهوتبخیاار،رساادکشاااورزیماای

 .(1،ص1387،یخانمی)حکشورمی

شادهورراحداثمتعدریمخزنیسدها

وهیااروماچاهیررزیآبرحوزهحا ساخترر

(15)اچاهیررنیابهیمنتهیهارورخانهاغل 

باهاچهیررنیاآبیشور شیافازاشادترا

باهکاهیگذراندهبهنحواشبا حدازرارهو

یامرحلاهباهاکناونهامکارشناساناعتقار

رنباا باهرااچاهیررمارگخطرکهدهیرس

.رارر

مجماو برراشاتاز،نرما یهاررسا 

4700زازیااررسااطححوضااهآبرمناااب آب

کناد.مایونمترمکع ررساا تجااوزیلیم

طر توسعهمناب آببااهادفیاریتعدارز

منطقهررحا روزافزونیآبیازهایننیمأت

شادهوتااومطالعاهیزیراطر یاجرابورهو

ناادهاجااراخواهناادشااد.انتظاااریآسااا 20

6شازیساااالنهباا2021رورتاااسااا یماا

اچاهیزرریااررمکع ازمناب حوضهآبریلیم

نامرمنجرباهیرر.ایقرارگیبررارهمورربهر

بااهیاناااتوروریجریررصااد25کاااهش

خواهادیطکناونیسهباشارایاچهررمقایرر

،1389سات،یطزیشد)سازمانحفاظتمحا

یانذکااراسااتکااهررطاای(.شااا20ص

انهیزانساالیانرما ،باتوجاهباهمیهاروره

حفا تارازآبیاچه،برایرازسطحرریتبخ

1/3انهحاداقلحادوریه،ساالیااچهارومیرر

ازخواهدبور.یاررمترمکع آبموررنیلیم

رورههیشدهطبراسا مطالعاتانجام

اچاهبااالترازیکهسطحآبرریر،مارامیاخ

آزارررنوسانیهااهیمترازسطحرر1/1274

 یااکولوژیعااراچهباهعملکارریرر،باشد

دیاوتولیطیمحستیحف تنو زیخوربرا
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اچاهیاارامهخواهدرار.افتترازآبرریآرتم

یبارکارکررهاایمنفایاثر،زانمذکوریازم

اچهخواهادگذاشات.ررساا ی رریاکولوژ

بورررساا 6/1277اچهیترازآبرر1374

 یانتارازباهحاداقلتارازاکولوژیا1379

نیا1388نکهررسا یتاا،دیرس(1/1274)

 افت.یکاهش6/1271ترازتا

در تاالب  یعمران یها تیفعال -3

ج  یه؛ نقض تعهـد بـه تـرو   یاروم

 ها استفاده معقول از تاالب
اراساااتفارهمعقاااو ،یااابااارطباااقمع

بااهکااارکرریسااتینبایبشااریهاااتیاافعال

تیابزناد.لاذارعایاکا تاالبلطمهیاکولوژ

ساتاصاوال یبایاچهمیا ررکیاکولوژیژگیو

دیانگااذرشااهیررهنگاااماحااداثجااارهم

بوریمطمحنظرمیمخزنیوسدهایکالنتر

هیاازحفاظتازتاالبارومینیاریوبخشبن

هااتتااالبیریمدیمطلوباستراتژیواجرا

مفهاومیساتیشاد.فراتارازآنبایقلمدارم

بهابعارحفاظتازتاالیاستفارهمعقو برکل

ی،طراحایاتوسعهیهااستیهشاملسیاروم

واقاداماتیوقاانونیآموزشایهااتیوفعال

افات.بارهمخاوررنییمایتتسریژهسایو

اچاهرراثارینرریاکاا ایاکولوژیهایژگیو

اریااربااامعیمغاااییهااانپااروژهیچناایاجاارا

ونرامساریاستفارهمعقو مندرنررکنوانس

باشد.یم

صاورتیبهررساتاگریتوسعهاقتصار

ساتیطزیمحایداریاپایرابیمشکل،رریگ

نحاا اتخااذخاطیکناد.ررعایجارنمایا

طیحفاظاتازمحایمطلاوببارایهایمش

 نخواهدباوریستهممان توسعهاقتصاریز

اماتوساعه.(67،ص1381لهارز،یوبمولدان)

 نماورهیاستراتخریطزیکهمحیاقتصار

یعایهازمناب طبامنجربهاستفارهگسترری

داریاتوساعهپا،شاوریآتایهاابهضررنسل

رر.(Subedi, 2006, p.30)نخواهااادباااور

رسادباایهبهنظارمایاچهارومیخصوصرر

یهااانجامپروژهآن،یتبحرانیتوجهبهوضع

یطیمحستیزداریمتضمنمناف پایاقتصار

یاقتصااریهااتیاولونبورهاست.توجهباها

ساتمیاکوسیانگاردهیمتناریمدتبهقکوتاه

رباایهمغاایاهم اونتااالبارومیباارزشا

توسعهیبناریداربهعنوانزیمفهومتوسعهپا

ویمخزناایاساات.احااداثساادهایاقتصااار

باادونتوجااهبااهیدکالنتااریبزرگااراهشااه

اچاهیرریازاحاداثآنهاارویخطراتناشا

یاقتصاارداریاهمصداقبارزتوسعهناپایاروم

د.باشیم

،انجااامشاادکااهعنااوانطااورهمااان

ازیکاااییطااایمحساااتیزیهاااایابیاااارز
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تحقااقاسااتفارهمعقااو رریهاااشاااخ 

ونرامساراسات.اگارآثااریچارچوبکنوانس

یوساادهایدکالنتااریاحاداثبزرگااراهشااه

اچاهیکاا رریاکولوژیهاایژگیویمتعدررو

تیریباامادیساتیبا،باوریمازیهنااچیاروم

شاد؛یمهانجامپروژهرارهحمناب اجازیصح

ازانجاامپاروژهیساتیصاورت،بانیارایررغ

،ص1374،یانصاارزارهی)تقشدیمممانعت

ناامطلوبیامادهای(.باتوجهباهآثااروپ30

ایااهاااهنپااروژیااایحاصاالازاجاارایجااد

قبلازشرو یطیمحستیزیابیگونهارزچیه

،ااگرصورتگرفتهیاتصورتنگرفتهویعمل

ینررحاالیادهاست.ایجناررسترسیبهنتا

سااختجااره،،استکاهررفهرساتاساپو

تیافعال17وبازرگجازیسدهاومخازنآب

یطایمحساتیزآثااریابیامشمو انجاامارز

یطیمحستیزیابیارزرستورالعمل»است.رر

جاارجاارهیجارسدهاوایزاین«یبان جهان

ممکانکاهییپروژهایعنی،«الف»رررسته

ساتراشاتهیطزیدبارمحایرشادیثأاستت

یابیانروالزماساتارزیاآمادهوازا،باشند

ررماوررآنهااصاورتیساتیطزیکاملمحا

(280ص،1381گران،ینگوری)گوندلرریگ

کاهرارنادیمااذعاانطار انیامجراگرچه

رارایااساخت یابیاارزگازارشینبزرگاراه

یکینظربنابهاظهاریول،بوریطیمحستیز

هیاستومسا و تهیطزیازکارشناسانمح

اتیااعمل،یطاایمحسااتیزیابیااارزگاازارش

 یاوبرگشاتورفاتباندروباپلساخت

گاازارشآنکااهازقباالآهاان،خااطبانااد

دییتأبهستیزطیمحسازمانرراش،یابیارز

وشدهآغاز،برسد نیااآنکاهازبعدیحتبور

طیمحاسازمانررمشروطصورتبهگزارش

مصاوبههامباازاماا،دیرسادییاتأبهستیز

پاروژهیطایمحساتیزاثاراتیابیارزتهیکم

وزارتتوساطیکالنتاردیشهجارهانگذریم

نیاا(16)اسات.امدهینرراجرابهیترابروراه

ررچااارچوبحقااوقاسااتکااهیررحااال

یالمللانیوانبایاسات،ریطزیالمللمحنیب

یارعااورررخااوریاااخیرررأیرارگسااتر

کااهنعنااوانراشااتیهآرژانتاایاااروگوئااهعل

قبالازیساتیبایطایمحساتیزیهایابیارز

 (.ICJ, 2010, p.6 رر)یپروژهصورتگیاجرا

مشاورهوانتشااراطالعاات،نیعالوهبرا

یابیاارزنادیازفرایعمومبخشایآگاهیبرا

شاور.یماشامررهیطایمحستیزیامدهایپ

پاروژهویاجاراثرازمتأیهامشارکتبخش

ازانجااامنهااارقباالمااررمیهاااسااازمان

،یطایستمحیواجدآثارزیعمرانیهاپروژه

نینتحققمفهوماستفارهمعقو است.ایمب

ررخصاوصیزیانچیاستکهچنیررحال

رر.یگینمهصورتنگرفتهویتاالباروم
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یعمرانایهااکهپروژهیررمواقعیحت

یچراهعملایفرضا بهنفا عماومباورهوها

طیاصادمهباهمحای یتخریبهجایگریر

یونوسااازیسااتوجااورناادارر،توانبخشاایز

 روشجبارانخساارتیهابهعنوانتاالب

رغمیکهعلیباشد.ررحالیمیراهکارمطلوب

اچاهیرریمتعادررویعمرانایهانپروژهیا

لانتقاا یابقازیگونهتوانبخشاچیهه،یاروم

نتااالبیاآبهنحقیهاوتأمرحوزهیآبسا

رر.یگیصورتنم

دیمتعدروبزرگاراهشاهیاحداثسدها

ریزمغاینیاطینبااصلاحتیهم نیکالنتر

طیکهبهمحاینکهلطماتیاست.باتوجهبها

،شاوریماهواررشادهویاچهارومیسترریز

هاگارباباورواحتمااال یقابلتوجاهوجاد

زیارقابالبازگشاتنیغ،نمنوا بگذرریهم

رریاطیاخواهدبورررآنصورتاصالاحت

هاچندانمطماحنظارنباورهنپروژهیانجاما

اطیاتاصالاحتیارعایازابزارهایکیاست.

قاباالرسااتر ینفناااوریتوساالبااهبهتاار

ا باهذهاننساؤیااباشد.ررآنصورتیم

صادرر80 باهیانزریزیاخاکریرسدآیم

اچاهرری رریایانگذررویجارپلمیایبرا

نابزارقابالیبهتریامروزیکیتکنولوژیایرن

یبهتاریهااهنایاگزیبورهاست؟آیرسترس

اطرریوجورنداشتهاست؟برطبقاصلاحت

ویدبااهصاادماتجاادیااکااهتهدیمااواقع

رباهتااالبوجاوررارر،فقادانیناپذبرگشت

یبارایلیرلبهعنوانیستینبایتعلمیقطع

ازصادماتیریؤثرررجلوگقاقداماتمیتعو

اساتکاهینررحالیباشد.ایطیمحستیز

یتعلماینامرهم نانبهعدمقطعیمس ول

نیااایاناجاارایااممیوعاادمارتباااطمسااتق

هیاماچاهارویرریوناابوریعمرانیهاپروژه

درارند.یکتأ

 عنوان به ایراننکهیرغمایعلتیررنها

 متعهد را خور همواره رامسر کنوانسیونأمبد

،)صادوقاسات رانسته هاتاالب از بهحفاظت

یعمرانااااایهااااااپاااااروژه،(2،ص1388

هررقال بزرگراهیگرفتهررتاالبارومصورت

منطباقباا،متعدریوسدهایدکالنتریشه

ونرامسارویرانبهموج کنوانسیتعهداتا

طیمحاالملالنیو حقاوقبافراترازآناص

اچاهینجااترریرابیستیستوبایستنیز

نخصوصارائهشور.یررایهراهکارهاییاروم

ــا -4 ــران   یراهکاره ــل بح ح

 هیاچه ارومیدر یطیمح ستیز
واق رریهاتاالبیطیمحستیمسائلز

یه،رارایااچهارومیررری کشورنظیقلمرو

است.بهفراخوریالمللنیوبیروجنبهراخل

زباهرویاموجاورنی،راهکارهااله نمسایا
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میتقسایالمللنیوبیراخلیرستهراهکارها

شور.یم

  یداخل یراهکارها -4-1

هاساتکهلم،یااعالم21بهموج اصال

 یستیطزیهحفاظتازمحیتاولیمس ول

کشوربرعهدهخاورآنکشاوراسات.اصال

،باهعناوانیعایبرمناب طبیترائمیحاکم

ؤیادالملالمنیحقاوقباآمارهازقواعدیکی

باشاد.لاذاررخصاوصیمایناستداللیچن

تیزابتکاارعمالومسا ولیهنیاچهارومیرر

حفاظتازآنبرعهدهخوررولاتیهبرایاول

یراخلایراناست.ررخصوصراهکارهاایا

رباهیاهمواررزیاچهارومیحفاظتازرریبرا

رسد:ینظرم

ــ  -4-1-1 ــاز هماهنــ  یســ

با تعهـد بـه    ین ملینها و  وا استیس

رانیاا.هیاستفاده معقول از تاالب اروم

دمباررتبهررنمفهاوماساتفارهمعقاو یبا

نویدوقاوانناکخاوریملایهااستیررس

خاوررابااتعهادباهاساتفارهیهاااستیس

رانیگمیتصمهاسازگارسازر.معقو ازتاالب

براساااا اطالعااااتحاصااالهازیساااتیبا

ستمقرراتحفاظتازیزطیکارشناسانمح

گاران،ی وری)کامکننادیهاراتنظاتاالب

استگذارانینراستاسی(.ررا80،ص1379

ربااایراکااهمغااایاهرگونااهمقااررهیسااتیبا

اصال کنناد.،استفارهمعقو ازتاالبهست

توانادماییاساساقانون50نبارهاصلیررا

 (17)سرلوحهکارباشد.

ــاس س -4-1-2 ــتیاتخ ــا اس  یه

ـ اچـه اروم یخـاص در  یتاالب رانیاا.هی

هیتاالبارومیخاصبرایهااستیسیستیبا

ناقادام،یتآنرارنبا کند.ایجاروباجدیا

یزیستممتمایهرابهعنواناکوسیتاالباروم

خاصومنحصربهفرریکررهایازبهرویکهن

تیربااهرساامتوحفاظااتراریریماادیباارا

نامااهتفاااهموی تصااوشناسااد.تاادوینیماا

رریاچاهملایپاارکباومیزیساتمدیریت»

هاایتااالبازحفاظتطر قال رر«ارومیه

طیوارومیهشهررر1387مهرررکهایران

جهاااروزارتتوافااقمااوررکااهاجالساای

محاایطحفاظااتسااازماننیاارو،کشاااورزی،

آذربایجاانهاایاساتاناساتاندارانوزیست

گرفااتوقاارارکررسااتانوشاارقیغرباای،

کهباا«هیاچهارومیتجام رریریبرنامهمد»

8«برنامهعمرانسازمانمللمتحد»یهمکار

ررخااررار9«یالتجهااانیصااندونتسااه»و

ناقاداماتیتارمهمازهشدهاستیته1389

نراستاهستند.اماباتوجهیگرفتهرراصورت

جانیستآذربایطزیرکلمحیبهاظهاراتمد

                                      
8. United Nation Development 

Programme(UNDP) 
9. Global Environment Facility(GEF) 
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هااتاانطار ینشدنایجرایبرایمبنیغرب

تیجاد،(3،ص1389)عبا ناژار،بهحا 

 نخصوصوجورنداشتهاست.یالزمررا

ـ ستم ارزیارتقاء س -4-1-3  یابی

ـ یمح ستیاثرات ز یاسایتسیاحما.یط

توساعهآبیهااطار یکهازاجرایدیشد

باهیاتیاازحی سوونیاز،رریگیصورتم

 یااکولوژیهوکارکررهایاچهارومیحف رر

یابیاکندکاهارزیجابمیاگریریآنازسو

یازاثراتاجرایقیکاملورقیطیمحستیز

نرویاد.ازایاباهعمالآیاتوسعهیهاطر 

ریتاااأثیابیاااساااتمارزیسیساااتیرانبایاااا

لبهاستفارهمعقو ازینیبرایطیمحستیز

مناقادایهراارتقا رهد.ایاچهارومیتاالبرر

نیای(تع1رباشد:یضمناهدافزتواندمتیم

رمعقاو ازیکهاستفارهغیخاصیهاتیفعال

نیاااحااذفایاا(کاااهش2تاااالبهسااتند.

(انجاام3هیامضرررتااالبارومیهاتیفعال

ررخصااوصحااداقلیکارشناساایزهااایآنال

بدونلطمهبهیاحتمالیاتوسعهیهاتیفعال

ه.یستمتاالبارومیاکوس

نــه یاء زمجــاد و ارتقــیا -4-1-4

 موفقیات رمز کارشناسان .مشارکت مرد 

 وارتقاا  راررمشاارکت هااتاالب از حفاظت

 رریمحلا جواما  ویاژههبا ماررم جایگااه

 و هاطر  نظارت و اجرایحت وهایگیرتصمیم

 مناطق،یبوم ساکنان رانند.تمامیم هاپروژه

 ررگیریهاسازمان تمام و یمررم یهاسازمان

 زیستباید محیط و توسعه به مربوط امور رر

نظاررر تباار  و بحا  تعامال، ،ییگررهما با

ینایآفرهنقاشیچهارومایحفاظتازتال رر

هااکنند.حفاظتواستفارهمعقاو ازتااالب

فراتارازآنیتهمهاست.ررساطحیمس ول

،یرولتایهاتحفاظتشاملسازمانیمس ول

،بخاشخصاوصویررولتایاغیهاسازمان

زیاانفاا خاااصمثاالکشاااورزاننیرذافاارا

 ,Wildfowl&Wetlands Trust)شااورماای

2002, p.3) . 

 یو توانبخشــ ینوســاز -4-1-5

یحتا،کاهعناوانشادطاورهماان.تاالب

یواقتصااریهمکهالزاماتاجتماعیهنگام

یثرروؤمایعمرانایهاپروژهیاجرامستلزم

هااتااالبیوتوانبخشایهاست،نوسازتاالب

یونوسااازیاساات.لااذاتوانبخشاایضاارور

 روشجبارانخساارتیهابهعنوانتاالب

کهپروژهفرضا بهنف عمومبورهویررمواقع

ایا یاتخریباهجاایگاریریچراهعملیه

 یا،ساتوجاورنادارریطزیصدمهبهمحا

اچاهیباشاد.ررخصاوصرریروشمطلوبم

زبهمنظاورجبارانآثاارناامطلوبیهنیاروم

ویدکالنتااریاحااداثبزرگااراهشااهازیناشاا

شاادهتااالششااورمتعاادرساااختهیدهاساا
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اررمتاریلیم9/3حدوریعنیاچهیآبهررحق

اچهبهینشدهوترازرریمازتأیمکع موررن

یهاایژگایحفا ویازبارایاحداقلموررن

 متربرسد.1274یعنیکا آنیاکولوژ

 یالملل نیب یراهکارها -4-2

حقااوقتیااسااتمااوررحمایطزیمحاا

 کشاور،یاستیطزیتواندمحیمالمللنیب

اموضااو مناااف یاامشااترک،یعاایمناااب طب

باشااد.یامناااب فرارولتاایاایجهااانیعمااوم

طیناستکهاصو حفاظتازمحیتایواقع

شاهیبشارریقا رروجدانعماومیستعمیز

حقاوقیساجباهقواعاداسایراشتهوبهتدر

انااادلشااادهینالملااالعاااامتبااادیبااا

(.(ICJ,1996,p.147متعلقباه زیست محیط

 توساط بایساتی و بوره جهان یهاملت همه

 باه شایساتگی باه جهاان شاورهایک هماه

نرویا.ازایاباد انتقا  جهان هآیند هاینسل

له باهمسایاندهیطورفزاهالمللبنیحقوقب

هااستررراخالرولاتیطزیحفاظتازمح

حقاوقیتواقعایاپاررازر.چاراکاهماهیم

رایزیانچیساتچنایطزیمحاالملالنیب

یطایمحساتیز ینکهآسیاعمازا؛طلبدیم

اخااارنازیااررراخاالکشااورردرارهباشااد

یبارایالمللانیبایهااافتیرهآنها.یمرزها

هیااتاااالبارومیطاایمحسااتیحاالبحاارانز

رباشد:یتواندشاملمواررزیم

ت مشترک یاصل مسئول -4-2-1

اماا،تمشاترکیولاصلمسا .اما متفاوت

مرتبطباایروجنبهاست:اولیمتفاوترارا

هاررحفاظاتتمشترکهمهرولتیمس ول

نجنباه،یباشاند.رومایساتمایطزیحازم

،یریهارکشاورررجلاوگییتوجاهباهتواناا

باشااد.ررواقاا یماادیااکاااهشوحااذفتهد

 سویجهرارر:آنازیناصلرونتیایاجرا

مباهمشاارکتراملزمربوطهیهاهمهرولت

حاالیباارایالمللاانینباایرراتخاااذمااواز

یکنادوازساویمایطیمحستیمشکالتز

هااباارراباهرولاتیگرتعهاداتمتفااوتیر

   کند.یم

.ت مشـترک یمسئول -4-2-1-1

.رارناد جهاانیابعاار محیطایزیساتمسائل

 کاه اسات نماوره ایجااب موضاوعی چناین

 تاا نموره همکاری یکدیگر با جهان هایرولت

 ناامطلوب اثارات از جلاوگیری برای جمله از

 و صانعتی هاایفعالیاتاز ناشای اقلیمای

22.اصو آورند عمل به جدی اقدام ایتوسعه

ویهریاعالم27هاستکهلمواصلیاعالم24و

هساتند.ررینهمکاریمتضمنتعهدبهچن

ناهیالمللانیتبیبااهمیهاتاالبنراستایا

هاکهآنتاالبییهاوسطرولتتیستیتنهابا

بلکه؛حفاظتشور،اندآنواق شدهررقلمرو

ریتوسطسایستینبایهم نینحفاظتیچن



ره
ما
ش

و
جاه

پن
تم
هش


●

 
سا

تم
یس
ب

 
●

هار
ب


13
90



  

 

195

نینوتضاااامیمزتااااأیااااهااااانرولاااات

ازیکای(Timoshenko, 1988, p.458).شاور

یهاانخصوصارائهکم یاقداماتمهمررا

توسااعهیباااالخ ازکشااورهایوفناایمااال

مواجااهبااامشااکلیهاهبااهکشااورافتاای

ررحااا یاساات.کشااورهایطاایمحسااتیز

یراازکشااورهایمااالیهاااتوسااعهکماا 

کنندکهیافتمینمنظوررریافتهبدیتوسعه

:الاف(ازصادمهیاتوسعهیهاانجامپروژهرر

.وب(سااتاجتنااابورزناادیطزیبااهمحاا

زرریرانیالنسلنیهم ونانصافبیمیمفاه

 .(Subedi, 2006, p.33) نظرراشاتهباشاند

هاسااتکهلمارائااهیاااعالم20و12اصااو 

رریکشورهایبرایالمللنیبیفنیهاکم 

داررایالبهتوسعهپاینحا توسعهررجهت

ونیکنوانس5سازر.بهموج مارهیمطر م

رریساتیمتعاهدبایهاهرولتیزکلیرامسرن

ازیتعهااداتناشاایخصااوصنحااوهاجاارا

نرویگرمشورتکنند.ازایکدیباونیکنوانس

یارهواصو وقواعدکلنمیبهموج مفارا

هیااساات،کلیطزیالملاالمحاانیحقااوقباا

ونرامساریطرفمعاهادهکنوانسایهارولت

نمعضلیحلایرانبرایایارباهمکیستیبا

کنناد.یههمکااریتاالبارومیطیمحستیز

یساتیزابتکارعملباینخصوصنیالبتهررا

گاران،ینگوری)گونادلرانباشادیابرعهدها

  (.251ص،1381

.ت متفــاوتیمســئول -4-2-1-2

تمتفااااوتبااااررنظااارگااارفتنیمسااا ول

طخااص،یازهااوشارایهم وننییهاؤلفهم

ررحااا یکشااورهایآتاایتوسااعهاقتصااار

رمشاکالتجاایررایخیتوسعهوساهمتاار

 ,Schrijver&Weiss)باشدیمیطیمحستیز

2004, pp.78-81). افتاهیتوساعهیهاارولت

ررهاوتجااربخاوریرربسترتواناییستیبا

وبااتوجاهباهیطایمحستیحلمعضالتز

حلمعضالیران،برای ایمشکالتتکنولوژ

ارائاهییهااشنهاراتوطر یهپیاچهارومیرر

یرانهمکاااریاانخصااوصباااایاارارهوررا

 کنند.

 یمال یها افت کمکیدر -4-2-2

ـ  یو پول یمال یاز نهادها ـ  نیب .یالملل

هم اونیالمللانیبایوپاولیماالینهارها

،صندوقبرنامهعمرانمللیگروهبان جهان

،بان توسعه(18)ییایمتحد،بان توسعهآس

ناعتبااریمتواننادررتاأیماو...(19)یاسالم

تاالبیطیمحستیحلمعضالتزیبرایمال

رناد.یررتوسلقرارگرانمویایهازسویاروم

یالمللاانیباار طاا»ینمونااهبااارزآناجاارا

استکهسازمان«رانیایهاحفاظتازتاالب

9/2تیاستآنرابااحمایطزیحفاظتمح
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برناماهعمارانملالمتحادومیلیونرالری

سترررویطزیمحیالتجهانیتسهصندوق

آغاازشانیاچهپریهورریاچهارومیحوضهرر

نطار بااپشاتساریاایرااجکررهاست.

2005هیااژانو26رریگااذاررنفااازطراحاا

طاو خواهاد2012تااودیارسما آغازگرر

 (20)د.یکش

ــاالب  -4-2-3 ــندوق ت ــا  ص ه

یرررساتر باراینمنب ماالیترمیمستق

حاالبحاارانیمااالیهااانااهینهزیأمتاا

هصااندوقیاااچااهارومیرریطاایمحسااتیز

ررساا نصندوقیهاست.احفاظتازتاالب

«عضاویهااکنفران رولات»توسط1990

ونرامسااربااهمنظااورکماا بااهیکنوانساا

یررحاااا توساااعهرراجااارایکشاااورها

جاریونرامسرایتعهداتشانبهموج کنوانس

نصاندوقبنااباهررخواساتیاشدهاست.ا

تازیاحمایررحاا توساعهبارایکشورها

ازسهشکلیکیهابهبرنامهحفاظتازتاالب

یهاتیتسایرید:توسعهمدینمامیعملریز

یهااتیسترامسر؛ثباتساافهرمندرنرر

رانیالاذاا(21)جاستفارهمعقاو .ید؛ترویجد

یطایمحساتیحالمساائلزیتواندبارایم

صااندوقیمااالیهاااهازکماا یااتاااالباروم

 د.یزاستفارهنمایهانتاالب

 فرجا 
متعادررریاتوساعهیهااانجاامپاروژه

راحاداثبزرگاراهیاهنظیااچهارومیرحوزهر

یومتعدرریمخزنیوسدهایدکالنتریشه

اچه،تعاار یکنندهآبررنیتأمیهارورخانه

هرایاچهارومی ررینامیدروری وهیاکولوژ

ونرامساریبرهمزرهوررچاارچوبکنوانسا

جاستفارهمعقو قلمداریرباتعهدبهترویمغا

آثااریابیاارزیهاستمیسیشور.ناکارآمدیم

هااقبالازارائاه،شرو پاروژهیطیمحستیز

،عادمانتشاارویطایمحستیزیابیجارزینتا

جحاصالهباهعماوم،عادمینتاایاطال رسان

موجاورو...یهاینتکنولوژیاستفارهازبهتر

بااااصااو وقواعاادرتیرمااواررمغااایازسااا

نیااتایحتیررنهااستکهیطیمحستیز

شاترررمخااطرهیارزشراهرچاهبتاالبپر

قراررارهاست.

ستویطزیانحقوقمحیجارتعار میا

یوهباراینشایتارمطلاوبیتوسعهاقتصاار

هاساات.مطم نااا یاااچااهارومیحفاظااتازرر

دبهیکهمتضمنلطماتشدیتوسعهاقتصار

توساعه،هباشادیااچهارومیسترریطزیمح

یانوناساسق50ربااصلیداربورهومغایناپا

ونیکنوانساأرانبهعنوانکشورمبدیاست.ا

یمثبتایکررهایندروکتالشیستیرامسربا

نتاااالبیااررخصااوصاسااتفارهمعقااو ازا
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رریساتیبارانیاراشاتهباشاد.ررگااماو ا

خااوریطاایمحسااتیوزیناقتصاااریقااوان

کناادوعواماالمنجااربااهیاساساایبااازنگر

هاارارفا کناد.رمعقو ازتاالبیاستفارهغ

مفهااوماسااتفارهیسااتیرانبایاااروماینکااه

یهااااسااتیررسیمعقااو رابااهررساات

ساتمیسسوم،خورررنکند.یطیمحستیز

خورراارتقا رهد.یطیمحستیزیهایابیارز

انیاکامالمی همااهنگیایستیبامرچها

طیاماارحفاظااتازمحاایمتااولیهاااارگااان

توسااعهامااریمتااولیهاااسااتوسااازمانیز

رر.یهاصورتگررحوزهتاالبیاقتصار

،یستفراترازرغدغاهملایطزیامامح

ییلنهاایازهستوررتحلینیرغدغهجهان

بلکهمتعلاقباهکال، کشورینهمتعلقبه

فررجامعاهیاتکلتاست.قبو حقویبشر

ازیستحاکیطزیررخصوصمحیالمللنیب

جامعاهنرویاازا.نرغدغهمشترکاساتیا

یطایمحستیمعضلزهمررقبا یالمللنیب

باریهمسا و باورهوتعهاداتیاچهارومیرر

ا،بااالخ یارنیهکشاورهایاعهدهرارر.کل

ونرامسااارویعضاااوکنوانسااایکشاااورها

رریساتیبامربوطاهیالمللانیبیهاسازمان

اچاهیرریطایمحساتیحلمعضلزیراستا

وی،مااالیفناایهاااهررقالاا کماا یاااروم

کنند.یرانهمکاریباایکارشناس

 ها  پانوشت

 .برایمطالعهبیشتربهمنب زیررجو شور:1

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/

Volume0996/volume-996-I-14583-

English.pdf 

 .برایمطالعهبیشتربهمنب زیررجو شور:2

COP1 in Cagliari, Italy (24-29 November 

1980); COP2 in Gröningen, the Netherlands 

(7-12 May 1984); COP3 in Regina, Canada 

(27 May-5 June 1987); COP4 in Montreux, 

Switzerland (27 June-4 July 1990); COP5 in 

Kushiro, Japan (9-16 June 1993); COP6 in 

Brisbane, Australia (19-27 March 1996); 

COP7 in San José, Costa Rica (10-18 May 

1999); COP8 in Valencia, Spain (18-26 

November 2002); COP9 in Kampala, 

Uganda (8-15 November 2005); and COP10 

in Changwon, Republic of Korea (28 

October-4 November 2008). 

. برنی مطللع  بنشاتر با  موتاي زیار ر اا       3

 شاد:

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-

home/main/ramsar/1_4000_0 

یهااارخانااهیونرامساارباااربیانااهکنوانساارخیرب.4

راثیااونمی،کنوانساایکیولااوژیونتنااو بیکنوانساا

یازمانملالباراونسکو،کنوانسونسییمشترکجهان

یونساازمانملالبارای،کنوانسایسازابانیمبارزهباب

ونساکو،برناماهیوسفریوب،برنامهبشریمیراتاقلییتغ
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ستسازمانمللمتحدوسازمانفائورواباطیطزیمح

.رارریکینزر

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-

synergy/main/ramsar/1-36-192_4000_0 

4.8هنامااهیرفتاارثبااتمااونتروبااراسااا توصاا.5

جااریا1990متعاهادررساا یهااکنفران طارف

ترامساررریسا51(15/06/2010)ال شدهاست.فع

اند.ستمونتروررنشدهیل

 .برایمطالعهبیشتربهمنب زیررجو شور:6

Third Meeting of the Conference of the 

Contracting Parties, Regina, Canada, 

Recommendation 3.3 on Wise Use of 

Wetlands, Annex to the Regina 

Recommendations (May 27-June 5, 1987), 

http://www.ramsar.org/key_rec_3.3.htm 

 یا تفرجگااهبازرگنزریجاریهمربوطبهایقض.7

لیاباشادکاهرراوامایریرهبرونایررجزLACتاالب

ترامسارثباتی تاالبررسایبهعنوان1980رهه

امجاوزیالهبورکاهآ نمسیشدهبور.اختالفبرسرا

باالحااظیساتینتفرجگااهبایاراجیایبراشدهصارر

انه.پارشااهیپروژهباشدیاجرایطیمحستیراتزیثأت

فبهمطلا باورنیهلندبهاصلاستفارهمعقو وتکل

تااالبمنادرنرریکیاکولاوژیهایژگیررروییازتغ

بعادازیونرامساراشاارهراشات.ویکنوانسا3مااره

ررهااناماههیهااوتوصاهاا،قطعناماهنیدالیگایبررس

دکهباهیجهرسیننتیونرامسربهایچارچوبکنوانس

یهبهتاالبقبلازاجراازورورصدمیریمنظورجلوگ

صورتیطیمحستیزیابیارزیستیابتدابایاهرپروژه

ریهبروناایرر.قضایاجآنموررلحاظقرارگیررونتایگ

نرامسرنشانویهرابهکنوانساونتوجیهراخلیرررو

هپارشاهمرج صالحرامجبورباهینقضیرهد.ررایم

کاهییاقاداماتوکارهاایماتوحذفتمامیلغوتصم

جهصدورمجوزاتخاذشدهبورنمور.نکتهحاائزیررنت

افتاهررینمهتوجاهباهاسانارقاواینقضیتررایاهم

است.یارتعهداتمعاهدهیتفس

راتیثأتایابیااتباهارزوانباهکار یارینرایررا.8

تآنرایااپرراختااهوتعهاادبااهرعایطاایمحسااتیز

هاایابینگونهارزیتایواناهمیت.ربرجستهنمورهاس

یابیاارکااهانجااامارزراریراارتقااا رارهوعنااوانماا

برخاورراریگااهیازچناانجایطایمحستیراتزیثأت

یصانعتیاهتیکهفعالیاستکهانجامآنهاررمواقع

ستباالخ یطزیمحیرویراتمنفیثأکناستتمم

،ررحوزهمناب مشترکراشتهباشادیراتفرامرزیثأت

فراتاریهحتاینقضایاوانررایاست.البتهریضرور

یاراررکالطاو رورهیطیمحستیزیابیرفتهوارز

وانیاشامارر.ریزالزممیپروژهررحا اجراستنکه

شامارر:یهااالزممایابیارزنگونهایایروالزامرابرا

یهاامکاانیستیبایابیناستکههرگونهارزیایاول

کهنکندییپروزهتعیاحداثواجراینرابرایگزیجا

نیرهدکهاروگوئهچنایوانشواهدنشاننمیبهزعمر

ثرازأافارارمتایساتیا بایارهاست.ثانراانجامندیعمل

مطلا شاوند.یابیانارزیاجایزازنتاایاپروژهنیاجرا

جا اساتکاهبارخالفقواعادحقاوقتعیوانجایر

رر،یپاذیرانماینتعهادیستچنیطزیمللمحالنیب

زیارانینکاریرارراروگوئهچنیهرچندکهعنوانم

یطایمحستیراتزیثأتیابیوانارزیانجامرارهاست.ر

هاد تعیالبهیکهتبدیاهی رویتا بهعنوانیرانها

تشاناختهیباهرسام،المللعاامشادهنیقبررحقو
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راررکاهحقاوقیکاهاظهاارماینحاالیررع؛است

رایابیاانارزیقلمااروچنااویالملاالعاااممحتااونیباا

سازر.یمشخ نم

ییشناسااایمباارایدوقاادیااارجدیااو معروناا.9

وجااوررارر:یالمللاانیتباایاابااااهمیهاااتاااالب

وطبااهمرباایارهااایمع(1م:یقاادیارهااایالااف(مع

یارهاای(مع2منحصارباهفارر معاروفویهااتاالب

ژهیاویارهاای(مع3جانوران اهانویگ براسا یعموم

ژهباراساا یاویارهای(مع4یبراسا پرندگانآبز

باامارتبطیارهایمع(1د:یجدیارهایمع ب(.هایماه

ژهباریاویارهاای(مع2یکیهااوجواما اکولاوژگونه

ژهباراساا یاویارهاایمع(3یاسا پرنادگانآباز

هااازلحااظیارماهیهبهجزمعیاچهارومیها.رریماه

یالمللانیتبی تاالببااهمیبهعنوانارهایرمعیسا

دهیاونرامسرثباتگرریکنوانسیهاررفهرستتاالب

کنااردونیارانبهجزفریرامسرایهاتیاست.همهسا

اند.شدهیعرفونرامسرمیمبهکنوانسیقدیارهایبامع

ونرامساریثبتشدهررکنوانسایرانیایهاتاالب.10

یآالگال،آلمااگال،آجایهااتاالب(1:ندازاعبارت

(مجموعاه3-1975هیارکالیا(تاالبام2-1975گل

انشاهرورهاناهی(کالببنادرک4-1975یتاالبانزل

-1975گزوحارایرهانهرورها(5-1975دروریسف

-1975نااابینومیریشااوروشاایورهااا(رهانااهر6

-2003بارانوساردرورکنارازدونیفریبندها(آب7

-2001شاانی(تاالبگم9-1975ی(تاالبگاوخون8

-1975جگاااواتروحاااوربااااهری(تااااالبخلااا10

مونهاا(12-1999مونپاوزکهاایجناوبی(انتها11

(13-1975رمنااااااادیمونههاااااااویصااااااابر

(15-1975گاالیتاااالبقور(14-1975خورخااوران

-1975هیاااچااهارومی(رر16-1975یاچااهقااوپیرر

شابه(18-1975شاانورشاتارژنیاچهپری(رر17

یهاا(تاالب19-1975جگرگانیانکالهوخلیرهمیجز

هیا(تاالبشارگانخوراالم20-1975زوکمجانیرین

-1999دوریرهشاایاا(جز21-1975یوخااورموساا

ارگاااارلو،ورورگاااهیل،شاااورگیهاااا(تااااالب22

.1975یسنگ

http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf 

رثباتیاترامسربهشمارهزیهررسایتاالباروم.11

شدهاست:

Lake Urmia ]or Orumiyeh 23/06/75[ A

zarbayjan-e Gharbi 483،000 ha 37 º 30' N 

045 º 30' E 

مونهاایجناوبی(انتها2-1993یتاالبانزل(12.1

رمناادیمونههاااویمونصااابرهااا(3-1990پااوزک

(تااالب5-1990زوکمجانیرینیها(تاالب1990-4

یها(تاالب6-1993یهوخورموسیشارگانخوراالم

.الزمباهذکار1990یارگارلو،ورورگهسنگیشورگل،

گلواق رریآالگل،آلماگل،آجیهااستکهتاالب

مونتروثباتفهرسترر1993رسا استانگلستانر

تتااالبرریلبهباوروضاعیشدهبورهاستکهبهرل

مونتروخارنشدفهرستاز2009سا 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-

documents-montreux-montreux-record/ 

main/ramsar/1-31-118%5E20972_4000_0__ 

جهاست:الاف(دموایهبارونو تهدیاچهارومیرر.13

،رقابتبارساریانوروری:کاهشجریرونیداتبیتهد

شیآب،افازای منااب آب،آلاورگیاستفارهوتخصا

،ینایرزمیازیهااانآبیا،کاهشجریرسوباتورور
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ی،اخاال ومزاحماتبارایرباومیغیهاگونهیمعرف

جااراخاال رری:ایداتررونایااتوحاشب(تهدیح

هاا،ساتگاهیزیرکااربرییا،تغاچاهی ررینامیدروریه

جااراخاال یا،یخاارجیهااتآب،گونهیفیکاهشک

شفشاربرمناب .یاتوحش،افزایحیبرا

یاستارپژوهشکدهآرتمیاوجانورانآباز،ناصرآق.14

آغازبحرانخشکسالیتولیاد با77اظهارکرر:ازسا 

ایناینآبزیسختپوستسا بهسا کمتارشادو

برابار100بتبهبهترینزماننزری باهنس اکنونهم

اساتکاه تعدارآرتمیارررریاچهارومیهکاهشیافته

تواندآرتمیاراهمراهباارامهشرایطبحرانیرریاچهمی

ببرر. بین خوررریاچهاز

ه،سادیاارومییپنجسدمهابار،شهرچاهماکنون.15

بوکااانرریدکاااظمینقاادهوشااهیماااکو،حساانلو

ارریالی مینتعداریوجورراررکهایجانغربیآذربا

اساتانرایجااریهاونمترمکع ازآبیلیم  700و

گررریسدر 11 استکهینررحالیمهارکررهاست.ا

ارریالی مییتکلیهباظرفیاچهارومیزرریحوزهآبر

باشدکهیونمترمکع رررستاحداثمیلیم 543و

تیاظرفنتعدارهفتسدبهیازا ونمتاریالیم 235 

قارارخواهنادیبررارانامسا مورربهرهیمکع تاپا

جانیزررآذربایگرنینحا هفتسدریررهم گرفت.

نیازایبرررارررستمطالعههستندکهبابهرهیغرب

زیسدهان یساطحیهاونمترمکع ازآبیلیم 558 

استانمهارخواهدشد.

ر زیر:.نگاهگنیدبهآر16

http://www.khabaronline.ir/news-387.aspx 

کاهمحیطزیسات،حفاظتاسالمیررجمهوری.17

اجتمااعیحیاتبعدبایدررآنهایامروزونسلنسل

تلقاایعمااومیباشااند،وظیفااهراشااتهرشاادیروبااه

کاهوغیرآناقتصاریهایروفعالیتگررر.ازاینمی

آنجبرانغیرقابلیاتخری محیطزیسترگیباآلو

.استپیداکند،ممنو مالزمه

تیاتحتحما1965ررسا ییایبان توسعهآس.18

نبان ازهماانیجارشد.ایاESCAPسازماناسکاپ

ساتنماورورریطزیجارارارهمحایابتدامباررتبها

دیاجدیطیمحستیزی سندراهبرری2002نوامبر

یابیاررنارزیبارایینبان رهنمورهاایهنمور.ایته

هارارر.ررچرخهپروژهیطیمحستیراتزیثأت

باهمنظاور1973ررساا یبان توسعهاساالم.19

یکشاورهایواجتمااعیشرفتاقتصاری روندپیتسر

یهاربان یرساینبان نظیجارشد.ایمسلمانعضوا

د.کنایعضواعطاا مایکشوریبرایهاوامیاتوسعه

راقبلیطیمحستیزیهایابینبان انجامارزیالبتها

راند.می اعتبارالزمیازتخص

.نگاهکنیدبهآرر زیر:20

http://www.isslr.org/lakes/lakes.asp 

:رجو شوربهآرر زیربرایمطالعهبیشتر.21

4th Meeting of the Conference of the 

Contracting PartiesMontreux, Switzerland

27 June – 4 July 1990, Resolution 4.3: A 

Wetland Conservation Fund. Availble at: 

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_4.3e

.pdf 
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 یمنابع فارس

ط ی، جامعــه و محــیانــرژ(،1384د)یااویر،وتیااال .1

یتاهملای،تهاران:انتشااراتکمی،بهراممعلمستیز

دار.یتوسعهپا

یمهباااادروحااااانومسااااعوریماااایباااااقرزارهکر .2

ثبـت   یرانیا های تاالب یراهنما،(1386)یروانکوه

.انتشاراتروزنوتهران:،ون رامسریشده در کنوانس

ـ  (،1374)یمصاطف،یزارهانصاریتق .3 ط یحقـوق مح

،تهران:انتشاراتسمت.رانیست در ایز

 رر یومبا زیسات مادیریت (،1388صدوقمحمدباقر) .4

 از حفاظات طار ،یانسان ینیازها پایدار خدمتتامین

 بولتن،تاالبها یجهان روز نامه ویژهایران، هایتاالب

 .7شماره

ــه (،1389ساات)یطزیسااازمانحفاظااتمحاا .5 برنام

ـ اچـه اروم یت جامع دریریمد تهاران:انتشاارات،هی

ست.یطزیسازمانحفاظتمح

 ساخت باور،(1388)ایران هایتاالب از حفاظت طر  .6

،تاالبها یجهان روز نامه ویژه،هاتاالب یزیست ینابور

.7شماره بولتن

کاماالی(،احتمااا خشااک1389حساان)،نااژارعبااا  .7

،ه تهـران یسـا  یهفته نامه سراسره،یاچهارومیرر

 .282سا هفتم،شماره

ط یحقــوق محــ(،1379گااران)ی الکساااندروریکاا .8

راترانشگاه،تهران:انتشایبی،محمدحسنحبستیز

تهران،
 

جلداو .

ـ  (،1381گاران)ینگلوتااروریگونادل .9 ط یحقـوق مح

،تهااران:یباای،محماادحساانحبرانیــســت در ایز

انتشاراترانشگاهتهران،جلدروم.

 یهـا شاخص(،1381لهاارز)یوسوزانبچیبدرمولدان .10

وناصرمحرمناژار،ی،نشاطحدارتهرانداریتوسعه پا

.ستیطزیحفاظتازمحسازمانتهران:انتشارات

هاا؛تااالب از حفاظات(،1388)یعلا،روساتینظار .11

 یهاتاالب از حفاظت طر ،یاقلیم تغییرات با یسازگار

 .  7شماره بولتن،تاالبها یجهان روز نامه ویژهایران،

  

 منابع التین

12. Abatzopoulos Theodore J. and Others 

(2006), Quality Evaluation of Artemia 

Urmiana Giinther (Urmia Lake, Iran) With 

Special Emphasis on Its Particular Cyst 

Characteristics (International Study on 

Artemia Lxix), Aquaculture, No 254.  

13. CraikNeil (2008), The International 

Law of Environmental Impact Assessment: 

Process, Substance and Integration, 

Cambridge University Press. 

14. Farantouris Nikolaos E (2009), The 

International and EU Legal Framework for 

TheProtection of Wetlands With Particular 

Reference to The mediterranean Basin, 

Mqjicel, Vol. 6. 

15. Farrier David and Linda Tucker (2000), 

Wise use of wetlands under the Ramsar 

Convention: A challenge for meaningful, 

Journal of Environmental Law, Vol. 12, 

No. 1. 

16. Koskenniemi Martti (2006), 

International Law Commission, Studies 

Group on Fragmentaion, Fragmentation 

of International Law. available at : 

http://untreaty.un.org/ilc/sessions/55/fragme

ntation_outline.pdf 



ت
یس
لز

شک
یم

رس
بر


ن
بی
وق
حق
ر
نظ
زم
ها
می
رو
ها
اچ
رری
ی
یط
مح


ت
س
زی
ط
حی
لم

مل
ال



 

 

202

17. Kruchek Beth L.(2003), Extending 

Wetlands Protection Under The Ramsar

Treaty’s Wise Use Obligation, Arizona 

Journal of International and Comparative 

Law ,Vol. 20, No. 2.  

18. Sands QC, Philippe (2003), Principles 

of International Environmental Law, 

Cambridge University Press. 

19. Schrijver Nico & Friedl Weiss (2004), 

International Law and Sustainable 

Development: Principles and Practice.

Martinus Nijhoff Publishers. 

20. Subedi S.P. (2006), International 

Economic Law Section  A: Evolution and 

principles ofinternational economic law,

Revised version, University of London 

Press. 

21. Timoshenko Alexandre S. (1988),

Protection of Wetlands by International 

Law. Pace Environmental Law Review, 

School of Law of Pace University. 

22. Verschuren Jonathan(2008), Ramser 

Soft Law is'nt Soft at All, discution of the 

2007 decision by the netherlands crown on 

the LAC ramser site on the island bronaire, 

.available at: http://ssrn.com/abstract 

=1306982 

23. Ministry of Environment and Forests
Government of India (2009) . Conservation 

and SurveyDivision, National Wetland 

Conservation Programme Guidelines for 

Conservation and Management of 

Wetlands In India,India:New Delhi. 

24. Third Meeting of the Conference of the 

Contracting Parties, Regina, Canada, 

Recommendation 3.3 on Wise Use of 

Wetlands, Annex to the Regina 

Recommendations (May 27-June 5, 1987), 

http://www.ramsar.org/key_rec_3.3.htm 

25. ICJ Reports, Case Concerning Pulp 

Mills on the River Uruguay (Argentina V. 

Uruguay) 20 April 2010 Judgment. 

http://www.Icj-Cij.Org/Docket/Files/95 

/7521.Pdf 

26. Wildfowl & Wetlands Trust, Wetland 

Conservation Legislation and 

Responsibilities, 2002. 

http://www.wwt.org.uk/old_files/uploads/le

gislation.pdf 

27. Dissenting Opinion of Judge 

Weeramantry in ICJ Rep,"Advisory Opinion 

on The Legality of The Treat or Use of 

Nuclear Weapons", 8 Jul, 1996. 

28. 4th Meeting of the Conference of the 

Contracting PartiesMontreux, Switzerland

27 June – 4 July 1990, Resolution 4.3: A 

Wetland Conservation Fund. Availble at: 

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_4.3e

.pdf 

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_4.3e.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_4.3e.pdf

