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تدارک و تنظیم آبنقاشاساسای رر حفا 

مقدمه
محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

تاااالبتعاااریفگوناااگونیرارر،امااارر
متداو ترینتعریافخاورکاهررماارهیا 
«کنوانسیونرامسر»()1نیزآمدهاست،عبارت
استاز«مناطقیپوشیدهازمرراب،بااتالق،
لجنزاریاآبگیرهایطبیعیومصانوعیاعام
ازرائمییاموقتکهررآنآبهایشاوریاا
ش ایرینبااهصااورتراکاادی ااجااارییافاات
میشور؛ازجملهشاملآبگیرهای رریایی که
عمقآنهاررپایینترینحدجزرازششمتر
تجاوزنکند».تاالبهامناطقیهستندکهآب

یباشند.مطالعات
نهایمجاورم 
یتراززمی 
غن 
اقتصاری حاکیازآناست کاه یا  تااالب
حادور  10برابار جنگالهاا و 200برابار
زمینهای زراعی ارزش اقتصاری رارر(طار 



تاالبهای ایران،1388،ص.)6

حفاظت از

ستمهایغنیباا
باوجوراین،ایناکوسی 
مخاااطراتزی ااریمواجااههسااتند.یک ایاز
اتتاااالبهااا

تهدیااداتاصاالیباارایحیاا
تهاایبشاریاسات
فعالیا 

(Sands, 2003,

).p.544اینگونهفعالیتها،عمادتاررقالا 

عاملاصلیکنتار محایطزیساتوحیاات
پروژههایعمرانی-توسعهای،بدونتوجهباه
جاااااانوریوگیااااااهیهماااااراهآنهاااااا
سااتمحیطاایآنهاااصااورت
ابعاااروآثااارزی 
یباشاد (Ministry of Government of
ما 
میگیرر.انجامچنینپروژههای،علیرغمآثار
Environment and Forests India, 2009,

).p.2تااالبهاا اکوسیساتمهاای بااارزشای
هساتند کاه ررباین اناوا  اکوسیساتمهاای
طبیع ای از کارکررهااای بساایار متنااوعی
برخوررارناد و عاالوهبار حفاظات از تناو 
ارزشهای طبیعی ،اقتصاری و

زیستی ،رارای
یباشند.اهمیت
اجتماعی متعدرریگری نیز م 
یشاورکاه
تاالبهازمانی بیشتر مشاخ  ما 

توجهراشتهباشیم بیش از ی

سوم جمعیات

ازرورخانههاا،

تاالبها،اعم

جهان رر حاشیه
یکنناد(نظاری
برکهها و ساواحل زنادگی ما 
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تنو زیستی راشتهوبهلحاظتنو زیساتی،

روسات،1388،ص.)1تااالبهااباهرلیال

مفیااداقتصاااری،باادونتوجااهبااهتبعااات
زیستمحیطیمیتواندتهدیدی اساسی برای
حفاظتازایناکوسیستمهای باارزشباشاد.
یکیازمهمترینتاالبهایبینالمللیکهباه
رلیاالعوامااالمتعااادر،ازجملاااهاجااارای
پاروژههااایعمرانای،ررساا هااایاخیاررر
معار ناابوریقاارارگرفتاهاسات،رریاچااه
یباشااد.روناادوضااعیتنااامطلوب
ارومی اهم ا 
رریاچهارومیهازی رههپیششرو شدهو
روزبهروزوخیمترمیشور؛بهطوریکهباایان
روندفعلی احتما خشکیدنکامالرریاچاه

المللخاصحاکمبرحفاظتازتاالبهاا،

ارومیهظرفچندینسا آیندهرورازانتظار بی 
ن

اینمقالهتالشراررجای
گاهتاالبهاارر  -1-1کنوانسیون رامسـر؛ حقـوق

منظومهحقاوقباینالملالراتبیاینکنادو
نالملالمحایطزیسات
نشانرهدحقوقبای 
برایحمایتوحفاظتازتاالبهایواقا رر
قلمااروساارزمینیکشااورها،نظیااررریاچااه
ارومیاه،چااهتعهااداتیراباارایکشااورهابااار
میکندوچهراهکارهاییبراینجاتتاالبها
یرهد.
ارائهم 

بینالملل خاص حاکم بر حفاظت از
تاالبها
کنوانساایونرامساار،بااهعنااوانتنهااا
یشادهررایاران،
کنوانسیونجهانیپایهگذار 
نالادولی جهاانی باا
قدیمیترینمعاهادهبای 
تأکیدبرحفاظتواستفارهپایدارازطبیعات

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

نیست.

کنوانسیونرامسر،بهقضیهپرراختهشور.

وتنهااکنوانسایون باینالمللای حفاظاتاز

1ـ حفاظت از تاالبها در حقوق

تاالبهاست.گرچاهناامرسامیکنوانسایون


بینالملل محیط زیست

کنوانسیونتاالبهایبااهمیتباینالمللای

«

نالملاالمحاایطزیسااترر بهویژهبهعناوانزیساتگاهپرنادگانآبازی»
حقااوقباای 
خصوصحوزههای مختلفهمشاملقواعاد است ،ولي طي گذشت سال هال ،نوانسيانا

یباشد.قوانین خاص سگرش خاد رن چول گيترش دنده نا ماال
عاموهمقواعدخاصم 
رر مقایسه با قوانین عام معماوال اساسایتار،

نبعلد حفلظت و نساتفلده معقاا و پلیادنر نز
هاال رن دربرم ايگن ارد .نز نی ان رو ب ا

مؤثرتر و نزری تر به موضو باوره و وضاو  و ماال
قطعیتزیاری رارناد؛ بناابراین الازامآورتار و «نوانسياانا حفلظاات نز ماال

هاال» یاال

ساختتار از قاوانین عاام تلقای مایشاوند «نواااااانساااایونرامساااار»شااااهرترارر
).(koskenniemi, 2006, p.4ررای انمی اان ).(Farantouris, 2009, p.33کنوانسااایون
مقولهحفاطتازتاالبهایکیازحاوزههاایی رامساااررررومفوریاااه13(1971بهمااان
هستکهعالوهبراصو وقواعدکلیمحایط )1349منعقاااادورر21رسااااامبر1975
الزماالجااراشااد.بنااابراین،روم فوریااه (13

زیست،بهموج کنوانسایونرامسار،رارای
یشاور.
تاالبهانامیادهما 

نظامحقوقیخاصخورنیازهسات.ررایان بهمن)روز جهانی
نوشتارتالشمیشورعمدتاازمنظارحقاوق محلانعقاراینکنوانسیونشهررامسرایران،
محاالربیرخانااهآنشااهرگالناادسااویی و
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مرجاا نگهدارناادهاساانار،سااازمانجهااانی رامساارررفهرسااتتاااالبهااایبااااهمی ات
نالملل ای؛)2تاارویجحفاظااتواسااتفاره
یونسکواستواجاال هاایآنموساومباه ب ای 
محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

«کنفران کشاورهایعضاو»هارساهساا  معقو ازتاالبهاا؛)3گنجانادنحفاظاتاز
تاالبهاررطر های ملی؛)4ایجاارمنااطق

یکباررربارهموضاوعات ،خاطمشای وارائاه
حفاظتشدهطبیعیتاالبیوتارویجآماوزش

تهااایسااهسااا گذشااتهرر
گاازارشفعالیا 
ازتاالبهاو)5مشاوره

نهبهرهبرراری 

خصوصحفاظتازتاالبهابرگزارمایشاور .ررزمی

بارولتهاای عضاو کنوانسایونررخصاوص

تابهحا 10کنفاران رولاتهاایعضاو()2
برگزارشدهکهآخرینآنررسا 2008رر نحوهاجرایکنوانسیونرامسر.
«چاگون»جمهوری کرهبور.ایانمعاهاده

ررخصااوصررننااامیاا تاااالبرر

 160کشورعضوراملزمباهتعیاینوحفا  فهرسترامسربایستیبهچندنکتهزیرتوجه
هایبااهمیتبینالمللیوتشاویق باه راشت.1:ررنیا تااالبررایانفهرسات


تاالب
استفارهمعقاو  ازآنهااماینمایاد.ررحاا  خدشااهایبااهحقااوقحاکمااهآنکشااوررر
حاضاار1896سااایتبااامساااحت 185.5خصوصتاالبواق ررقلمروسرزمینشوارر
یکنااد.کنوانساایونرامساارحاکمیاات
میلیونهکتاارررایانکنوانسایونباهثبات نماا 
دهاند)3(.
رسی 

سااارزمینیرویتااااالبهاااایباااااهمیاات

نالمللاایرابااامساا ولیتآنرولااترر
مأموریتکنوانسیونرامسارحفاظاتو باای 
استفارهمعقو ازتاالبهاازطریاقاقادامات حفاظتازآناکوسیستمواستفارهمعقو از
نالمللایباه آنپیوندرارهاسات
محلی،ملیوهمکااریهاایبای 

(Timoshenko, 1988,

عنااوانگااامیررنی البااهتوسااعهپای اداررر ).p.466ایاانباادینمعناسااتکااههرگونااه
یباشد.ربیرخانهکنوانسایون کوتاهیونقصانررحفاظتازتاالبهامنجر
سرتاسرجهانم 
یشور.2.
رامسرررراستایاجارایمأموریاتخاورباا بهمس ولیتبینالمللی آنکشورم 
تاالبهایمندرنررساایترامساروضاعیت

نهارهاااوارگااانهااایمختلف ایررمجموعااه
میکننادواز
یکناد)4(.بار جدیدیراررسطحملیکس  
سازمانمللمتحدهمکااریما 
نالمللاایواجاادارزشاای
طبااقای انکنوانس ایون،رولااتهااایطاارف سااویجامعااهباای 
معاهدهبهمواررزیرمتعهدهستند)1:ثبات برجستهنهتنهابرایی کشوریاکشورهایی
180

حداقلی سایتواجدمعیارهایکنوانسیون صاح تاالب،بلکهبرایبشریتررکلتلقی

نظیااربهاارهباارراری ناررساات،خشکسااالی،

ویژگیهای اکولوژیکـال تـاالب اساتفاره

زیستمحیطی رر معر

تهدیدها ومعضالت

معقو ررمتناصلی کنوانسیونباهصاورت

یگیرند ،جای خور را رر
خطر و نابوریقرار م 

کلیمطر شادهوتنهااررطاو کنفاران 

فهرست رامسار از رساتراره و رر فهرسات

رولتهای متعاهدایانمفهاومتبیاینشاده


جدیادی باه ناام فهرسات ماونترو( 1لیسات

است.مفهوماستفارهمعقو برای اولاینباار

تاالبهای رر معار خطار و ناابوری) قارار


ررنشستسومکنفران رولتهاایمتعاهاد

یگیرند.رراینحالتبناابرتوصایهرولات رررجینایکانااراررساا 1975باهعناوان
م
دارازتاالبهابهنف بشاریت

بهرهبرراریپای
مربوطهومشورتبارفترکنوانسیونبااورور « 

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

تاالبهاییکهبه رالیل مختلف
یشوندو .3
م

 -1-2-1اســتفاده معقــول و حفــ

یهااای
نامتاالببهفهرست مونترو،اقاداماتفاوری بااهروشاایسااازگارباااحفاا ویژگ ا 
اغل توساطساایراعضاا کنوانسایونبارای اکولوژیکا اکوسیستم»تعریافشادهاسات.
یپذیرر)5(.
بهبوروض تاالبانجامم 

یهاای اکولوژیکاا هامباهشاکلزیار
ویژگ 

 -2-1اســتفاده معقــول؛ لــ

تعریفشدهاست«:ساختارورواباطمتقابال

کنوانسیون رامسر
مهاامتاارینتعهاادرولااتهااایعضااو

کنوانسایونرامساارررخصااوصتاااالبهااای
مندرنررسایترامسر،تعهادباه«اساتفاره
ازتاااالبهااایواقاا ررقلماارو

معقااو »2
یباشد.ررماره3کنوانسیون،
سرزمینیاشم 
حفاظتازتاالبهاررموازاتاستفارهمعقو 

ازآنهامطار شادهاسات.اساتفارهمعقاو 
یآیادازایان
مفهومیاستکهبدی بهنظرم 
روالزماستاینمفهوموابزارهایتحققآن
مورربررسیقرارگیرر.

میاناجزا بیولاوژیکی،شایمیاییوفیزیکای
تاالب» )6(.ازاینروبااارغاامایانروتعریاف
یتوانباهایاننتیجاهرسایدکاههادفاز
م
حفاظتازتاالبهاواستفارهمعقاو ازآنهاا

یهاااای
«جلاااوگیریازتغییااارررویژگااا 
یباشاد».ررواقا رر
اکولوژیکا تاالبهااما 
سااتمحیطاایو
یاا تاااالبخصوصاایاتزی 
شرایطحیاتی راتغییاراترژیامآبکنتار 
ینمایااادوباااهعباااارتیآبنقاااش
مااا 
یهاایحیااتی
کنندهایررموررویژگا 

تعیین
یکند.تغییراتآبباهلحااظ
تاالبهاایفا م 
کم ایوکیف ای(حجاامآب،شااوری،ررجااه
یمادتباشاد
حرارتو)...ممکناستطوالن 

1. The Montreux Record
2. Wise Use
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یتوانادررتفسایرتعهادات
ینامنادکاهما 
کهرراینصورتمتناس بااایانتغییارات ،م 
کیفیاااتوکمیاااتحیااااتوررنهایااات مندرنررخورکنوانسیونمورراستفارهقرار
محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

یهایاکولوژیکا تااالبمتغیارخواهاد گیرند.
ویژگ 
بور.استفارهمعقو متضمنایننکتاهاسات

ررواق انجاامارزیاابیزیساتمحیطای

یسازرآیاپروژهبااستفارهمعقاو 
یتوانازی تااالبتااجااییاساتفاره مشخ م 
کهم 
کررکاهکاارکرراکولوژیکاا تااالبصادمه وحف ویژگی اکولوژیکی تاالبسازگاراست
یانه.اینفرایندمعموالشااملتوصایههاایی

نبیند).(Kruchek, 2003, p.416
 -2-2-1اس ـتفاده معقــول و انجــا

برای کاهشورف آثارسو احتماالیچناان

یگررر.هدفازاینامرجلاوگیری
ارزیابیهای زیستمحیطی یکایازاجازا  اقداماتیم 
پروژههایاقتصاریاستکهاگرچه
یهااای ازاجرای 
اصاالیاس اتفارهمعقااو انجااامارزی ااب 
ستمحیطایاسات
زی 

(Farrier and tucker,

بهلحاظاقتصاریمتضامنمنااف فاورییاا

کوتاهمدتاست،ولیبهنظرمیرسادازنظار

سااتمحیطاایبااه
).2000, p.40ارزیااابیزی 
نالمللیوملای زیسااتمحیطایفاجعااهبااارباشااد(تقایزاره
عنوانی مکانیسمقانونیبی 
عبارتاساتازارزیاابیتماامآثااراحتماالی انصاری،1374،ص .)28رربرخیموارراین
توسعهایبرمحیطزیساتوارائاه تااأثیراتنااامطلوببساایارریااربااروزپیاادا

پروژههای

راهکارهااییبارایکااهشآنآثاار

(Craik,

یکنناد.بناابراینالزماساتازقبالنتاایج
م

پروژههایاقتصاریرابررسای
) .2008, p.42اگرچهکنوانسیونرامسرخاور زیستمحیطی 
فا اینفساااهتعهااادباااهاجااارایارزیا اابی کنیم.
یرارر،ولاای
سااتمحیطاایرامقااررنماا 

زی

نتایجارزیاابی زیساتمحیطای بایساتی

رهنمورهای کنوانسیونچندینتوصیهارائاه محدورباهساهرامناهزیارباشاد.1:پیاماد
ستمحیطی ناپایدارویااکمتارازحاداقل:ررآنصاورت
نمورهاندکهانجامارزیابیهای زی 
یتوانپروژهراانجامرار.2،پیامدناپایدارو
راررمراحلطراحیپروژهواجارایآنالزم م 
یرانااد).(Kruchek, 2003, p.435ایاان یاحداقل:پروژهتحتشرایطخاصونظارت
ماا 
هاوقطعنامههایکنفران ) قابلاجراستو.3پیامدبایشازحاداقلیاا

اسنار(توصیهنامه
3
راررحقوقبینالملل«حقاوققاوامنیافتاه»  پایدار:پروژهتحاتهایچشارایطینبایساتی

اجراشور(.گوندلینگوریگاران،1381،ص
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3. Soft Law

.)275نمونهباارزجلاوگیریازاجاراییا  نیکاراگوئهحاوی نکاتبسارمهمررخصوص
پروژههایاقتصاریاست.

یهاایاکولوژیکاا آنرر
تاالبوحف ویژگ 
قضیهبرونایرررهلندمطار شاد)7(.ررایان

()8

 -3-2-1استفاده معقول و «اصل

قضاایهپارشاااههلناادبااهررسااتیتصاامیم احتیاط»

6

استفارهمعقو بااصلاحتیااط

یخاورر.الازاماولیاه،تعهادباه
اتخاذشدهازطرفمرج صاالحبارایایجاار نیزپیونادما 
4
تفرجگاه ررتاالب«لَ » راباهرلیالنقا  جلوگیریازآسی بهمحیطزیستواعماا 
کنوانسااااااایونرامسااااااارررنماااااااور نگرشاحتیاطیاست.بدینمعنیکهاگرباه
).(Verschuren,2008,p.1

سااب فعااالیتی،خطااریمح ایطزیسااترا

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

پروژهبهرلیلمغایرتباااساتفارهمعقاو از جایگاهارزیابیهای زیستمحیطی رراجارای

یتاوانانجاام
ازآنجاییکاهاماروزهمشااورهوانتشاار تهدیدکند،اقداممهمی کهما 
اطالعاتبارای آگااهیعماومازمؤلفاههاای رار،تالشررجهتکاهشیاحذفآنخطر
یباشد.ررراستایاجارایاصالاحتیااطی،
اصلی ارزیاابی آثاار زیساتمحیطای شامرره م 
یشااور) ،(Sands,2003,p.800الزماساات تصامیماتخصوصایوعماومیبایسااتیبااه
ما 
مگیریقرارگیرناد .نحوی اتخاذشوندکه.1ازلطمااتجادیو
عمومافرارررروندتصمی 
غیرقابلبازگشتبهمحیطزیساتاجتنااب
رستورالعملبان جهانی بارای

رربازنگری«
ناااههاااایمتعااادروآثاااار
ارزیااابیمحاایطزیسااتی»5ررسااا  1991شاااور.2.گزی 
اهمیتزیاری بهمشارکتمررمیرارهشاده
کهرولتهایوامگیرناده

والزمرانستهشده
ثروسازمانهای غیررولتای

آرا گروههایمتأ
پروژههای اقتصااری و
راررطراحی واجرای  
ررتهیهارزیابیآثارزیساتمحیطایرخالات

ستمحیطیهاریا ارزیاابیشاور.ایان
زی 
اصلررمواقعی کهعدمقطعیتعلمی وجور

افتهاییارائاهرهاد.اصال
یتواندرهی 
رارر،م 
یراررررماواقعیکاه
15اعالمیهریومقررم 
تهدیدبهصدماتجدیوبرگشاتناپاذیرباه
محیطزیستوجوررارر،عدمقطعیتعلمی

رهنااااد(گوناااادلینگوریگااااران ،1381،نبایستی بهعنوانرلیلیبرایتعویقاقدامات
ص .)285رأیاخیاارریااوانباای 
ستمحیطای
نالمللاای مؤثرررجلوگیری ازصدماتزی 
رارگساااتریرررعاااویآرژانتاااینعلیاااه شوند.رراینراستارویکرراحتیاطیبایساتی
بهطورگستررهتوسطکلیهرولتهابااتوجاه
4. Lac
5. Operational Directive on Environmental
(Assessment)ODEA
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6. Precautionary Approach


باااااااهتواناااااااای 
اانونعضاویتررکنوانسایون
یشااااااااناعماااااااا  ماارهواحادهقا
شور).(Sands, 2003, pp.266-267
مااذکور،مصااوب28اساافند،1352بااهای ان
محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

ررخصااوصحفاظااتازتاااالبهااااگاار کنوانسایونپیوسات.رر ایاران بایش از86
نالمللایشناساایی شاده
مشخ شورانجامپروژهای احتماال خطاری تاالب با اهمیت بای 
وبرگشااتناپااذیرباارویژگاا 

جاادی
یهااای است()9که از بین آنها تااکنون 33تااالب رر
اکولوژیکا تاالبخواهادراشات،مسا ولیت قالا ا  22ساااایت()10باااا مسااااحت
یهااای
باارهمزنناادهویژگاا 

متوجااهعاماال
اکولوژیکا خواهدبورتاخطررابهطورکلی
حذفیابهحداقلبرساند.ررواق هارزماان
کهخطارات جادی وبرگشاتناپاذیروجاور
راشتهباشد ،اقدامبازرارنادهضاروری اسات؛
حتی اگرهیچارتبااطواضاحیبایناجارای
یاششاناخته
پروژهباتأثیرهایزیستمحیط 
نشدهباشد.چراکهانتظاربرای نیلباهیا 

1483824هکتار رر کنوانسیون رامسار ثبات
شدهاندکهبازرگتارینآنهااساایترریاچاه
یباشد.
ارومیهم 
رریاچااهارومیااهبااهعنااوان«رومااین
رریاچهشورجهان»«،بازرگتارینزیساتگاه
طبیعیآرتمیا»«،بیساتمینرریاچاهبازرگ
بزرگترینرریاچهراخلایایاران»
جهان» «،

یتواندمنجربهورورخسارت و«بزرگ ترینآبگیررائمیآسیایغربای»باا
قطعیتعلمیم 
جبرانناپذیربهمحیطزیساتشاور.یکایاز مساحتبایشاز  483000هکتاار،ررساا 

ابزارهای رعایتاصالاحتیااطی،اساتفارهاز 1346بهعنوانمنطقهحفاظتشدهانتخابو
یباشاد ررسا 1349بهپاارکملایتبادیلشادو
«بهترینفناوری قابالرساتر »7ما 
(گوندلینگوریگران ،1381،ص.(258

 -2حفاظت از تاالب ارومیـه در

ذخیرهگاهبیوسافریایارانوجهاانررنظار
گرفتهشد.یونسکوررسا  1354رربرناماه

چارچوب کنوانسیون رامسر

ستکاره 9،نقطاهرابارای
جهانیانسانوزی 

 -1-2اهمیت و جایگـاه دریاچـه

حفاظتانتخابنمورکهیکیازآنهارریاچاه

ارومیه

یباشااد.رریاچااهارومی اهازسااوی
ارومی اهم ا 

ایرانکنوانسایونرامسارراررتااریخ4
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بعاادهانیاازبااهعنااوانیکاایازناااررترین

شورای حفاظتازپرندگانبهعنوانیکایاز

شهریور1351ررپاری امضا وباهموجا  زیستگاههایمهمبارایپرنادگانتشاخی 
رارهشاادهاساات.نی ان دریلچا ن ا یك اي نز
)7. Best Available Technology(BAT

مهممرین و بلنرزشمارین مال

هالی نیارن

اینتاالبرارایرونو اکوسیستمآبای

گروهرریاچاههاای«الکوساترین»با بتات

آبشوررریاچهواراضیبااتالقیحاشایهآن

()١١
رسااند (بااااقرزارهکریماای،1386،ص .اساات.رریاچااهارومیاهیکایازباازرگتاارین

.)130
رریاچهارومیاهباهرلیالوساعتزیاار،

گاههاایطبیعایآرتیمیاارررنیاسات
ست 
زی 
2006,

Others,

and

(Abatzopoulos

شاارایطخاااصاکولااوژیکیآن (کااهرراثاار ).p.443
شوریبیشازحدآببهوجورآمدهاسات)و

«آرتمیااااورمیانااا»تنهاااموجااورزنااده

تااالبهاایاقماااری(آبشایرین)ارزشاامند ت سلولیسازگاربارریاچهشورارومیهاست

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

نست ،در سل ١354در نوانسينا رنميار رر وخشکیبورهکهاکوسیستمآبایآنشاامل

مهاامتاارینوبااا 
اطاارافآناز 
ارزشتاارین کههمغذایمناسبیبرایپرندگانمهااجرو
اکوسیستمهایایراناست.اینتاالببنااباه بومیاینتاالبمحسوبمیشوروهمرارای
گزارشبرنامهمدیریتجام رریاچاهارومیاه ارزشباااالیصااارراتیاساات .اکوسیسااتم
میباشد:
بهلحاظمواررزیرواجدارزش 
خشکینیزشامل 102جزیرهبزرگوکوچ 
الف)کارکررها(حمایتازتنو زیستی،
تعدیلآبوهوا،کاهشوترسی رساوباتو
ندههاا،جلاوگیریازپیشارویآبشاور،
آالی 
تنهشتهاینمکی)؛

چشمانداززیبا،تثبی

ب)خاااااااادمات(گررشااااااااگریو
طبیعاااتگااارری،چشااامههاااایآبگااارم
یپروی،آموزش،تحقیقااتو
لجنررمانی،آبز 
پژوهش،میراثفرهنگی)؛

نکننادهبخشایاز
میباشدکههریا تاأمی 
نیازهایحیاتیرریاچهبهشمارمیرور .ایان
رریاچااهازمهاامتاارینمکااانهااایپااذیرای
یباشد.ازپرندگانتااکنون
پرندگانمهاجرم 
 186گوناهمتعلاقباه 22خاانوارهباومیو
مهاجررراینرریاچهشناساییشادهانادکاه
اینتنو زیستیرری محادورهررجهاان
کاامنظی اراساات.رریاچااهارومیااهررسااطح

ن)فااراوررههااا(صایدآرتمیاا،برراشاات
بینالمللیوملییا زیساتباومبسایارباا

رامهای اهلی وگاومیش،شاکار
نم ،چرای  
مینکنندهتناو 
پرناادگانآباازی،ماااهیگیری،منب ا گیاهااان ارزشوبااهمیتاستکهتأ 
ارزشهایاقتصاری،اجتماعیو
رارویای)(سااازمانحفاظاتمحایطزیساات ،زیستیغنی ،
فرهنگیررسطححوزهاست.
،1379ص .)22-23
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 -2-2بحــران زیســت محیطــی

Environment Government of India and

دریاچه ارومیه

).Forests, 2009, p.2ررخصااوصرریاچااه

محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

اطالعاتموجوررروبساایت

ارومیهنیزچنینبورهاست.بنااباهگازارش

هماکنون تااالبهاای 29
کنوانسیون رامسر ،

برنامهریزیمادیریتجاام رریاچاهارومیاه،


گرفتهاند

کشور جهان رر فهرست مونتروقرار

اینرریاچهکهبارورستهتهدیداتررونیو

براسا

که ایران رر این با راشتن ششتاالب بعاد از

بیرونی مواجهاست،

()13

ررظارف یا رهاه

تاالبهای رر گذشاااتهافااازایشطااار هاااایتوساااعهو

یونان (باهفتتاالب)رتبه روم
معاار خطااررا رارر)12(.اگرچااهمطالعااات بهرهبارراریازآبواحاداثبزرگاراهشاهید
مدیریتجام رریاچهارومیهنشانمایرهاد کالنتری شرایطهیدرورینامی واکولوژیکا 
کهرریاچهارومیهتاکمتراز20ساا آیناده رریاچهراتحتتأثیرقراررارهاست(سازمان
بااابحاارانشاادیدیمواجااهخواهاادشاادو حفاظااتمحاایطزیساات،1389،ص.)18
هماکنون 9جزیره بزرگ این زیساتباوم باه احداثبزرگراهشهیدکالنتاری باعا ایجاار

صورت کامل بهخشکی متصل شاده و اراماه

اخااال ررهی ادرورینامی رریاچااهوایجااار

این روند حیات منطقاهرا باه خطار خواهاد

اخال بارایحیااتوحاششادهاساتواز

انداخت ،ولیرریاچهارومیهفعالررفهرسات تهدیاداتررونای(راخاالتاااالب)محسااوب
یشااور.هم ناینبهاارهباارراریازجریاان
ما 
مونتروقرارنگرفتهاست.
قسدهاوشبکههایوابسته

اصوالاکوسیساتمررکالوباهصاورت رورخانههاازطری
یهاای باع کاهشجریانآبوروریشادهوجازو
یکپارچهبرایحفاظتازخورشتوانای 
منسااجموارگااانیکیرارر.ررواقاا عناصاار تهدیااداتبیروناای(خااارنتاااالب)قلماادار
یشور.رراینقسمتبهترتی بههاریا 
گوناگوناکوسیستمبرای تضمینبقاای کال م 
یشور:
یکنناد ازمواررپرراختهم 
اکوسیستمررکناریکادیگرعمالما 
 -1-2-2احداث بزرگراه میـانگـرر
(الیااوت،1384،ص .)26رربااینتهدیاادات
ررونی وبیرونی،استفارهناپایدارازتااالبهاا شـهید کالنتـری بزرگاراه15کیلاومتری
بدونتوجاهباهتوانااییتااالبرررفا آثاار شهیدکالنتریباخشکاندنبایشاز هشاتار
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تهای بشاری تهدیاد ررصدحدفاصلمیانروسویغربی-شرقی
نامطلوبناشی ازفعالی 
اتتاالبهاست  (Ministry ofرریاچاه،ازطریاقخااکریازی حادورا 12

اصلیبرایحی

کیلومتری ایجارشدهوتنهاکمتارازبیسات حالیاستکهگزارشاتمربوطبهشوریآب
باپایههایبتنیمخربمحیطزیست،احداث منتشرشده،حاکیازآناساتکاهررساا 
گرریدهاست.اینررحاالیاساتکاهحتای )73-74(1995میااانگینشااوریساااالنه
قراراساتبااوجاورایانمعضاالت،پهناای رریاچهارومیه166گرمررلیترباورهاسات.
بزرگراهشهیدکالنتریارومیهافازایشیافتاه هم نینباتوجهبهمطالعاتصاورتگرفتاه
وبهچهارباندبرسد.احداثاینبزرگراهروی توسطموسسهتحقیقاتآبررساا ،1384
رریاچهارومیه،باعا قطا ارتبااططبیعای طی رورهزمانی 1345الای 1381میاانگین
نیمهشمالی وجنوبیشدهو تغییراتجادی شوریآبرریاچهحدور267گارمبارلیتار
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لهسازههایآهنیوآنهام رریاچااهکااهتوسااطرانشااگاهگنااتبلژی ا 

ررصدآنبهوسی

یهاای بورهاست.امامیزانشاوریآبرریاچاهباه
رارویهیدرورینامی منطقهوویژگا 
اکولوژیکااا رریاچااهواررساااختهاساات.از رقم338گرمبرلیتررسیدهکهاینمیازان
آنجایی که86ررصادازآبهاایوروریباه شوری بیشازآساتانهتحمالگوناهآرتمیاا
رریاچااهازناحیااهجنااوبیبزرگااراهواررآن برایتولیدمثلوتکثیرمایباشاد( ساازمان
یشااور،ایاانعاماالباعاا تفاااوترر حفاظتمحیطزیست،1389،ص.)20
ماا 
خصوصاایاتفیزیکاایوشاایمیاییبااهویااژه

هم نینرفتوآمادخورروهااوتخلیاه

رسوبگذارینواحیشامالیوجناوبیشاده موارآالیندهناشیازترررخورروهابهفضاای

(باقرزارهکریمی،1386،ص.)31براثار رریاچهونیزآلورگیصاوتیباهوجاورآماده

است
ایناقداممیزانشوری آب رریاچه،بهرلیال باعا ازباینرفااتنامنیاتزیسااتگاهباارای
عدمتبار آبررروبخشجنوبیوشمالی ،پرندگانمهاجروبومیوعدماستقرارآنهارر
ررنیمهشامالیباهشادتافازایشیافتاهو نزریکاایایاانجااارهشاادهاساات.ررکاال،
منجربهازبینرفتنتدریجیآرتمیاررنیمه کارشناسان محیط زیست عبور بزرگراه شهید
شمالیشدهاست)14(.مختل شدن چرخه آب

کالنتری از رریاچاه ارومیاهراکاه هادف از

از شما به جنوب رریاچه باع شده است که

کررن شهر ارومیه به تبریز

احداث آن نزری

شوری بخش شمالی رریاچه ارومیه به بیشاز بوره است ،یکی از عوامل تخری ایان تااالب
بااینالمللاای وباارهاامخااوررنتعااار 

مهمترین کانون
 300گرم رر هر لیتر برسد و 
میرانند.
زیستمحیطیواکولوژیکیآن 

زیستی این رریاچه رو به مرگ بارور.ایانرر
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 -2-2-2احداث سـدهای متعـدد

اعتقارکارشناسانهاماکناونباهمرحلاهای

اغلاا کارشناسااان،مهاااروساای وباادون رسیدهکهخطرمارگرریاچاهراباهرنباا 
محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

آبهااایسااطحیحااوزه رارر.
ان 
کارشناسایجریا 
آبریزاینرریاچهراررطیی رههاخیرباه

ررسا هاینرما ،مجماو برراشاتاز

مهمتارینعامالتهدیدکننادهحیاات
عنوان 

مناااب آبررسااطححوضااهآبری ازاز4700

رریاچهارومیهنااممایبرناد.اغلا سادهای میلیونمترمکع ررساا تجااوزمایکناد.
احداثشده،رریاچهارومیه راتحتتأثیرقرار تعدارزیاریطر توسعهمناب آببااهادف

رارهاند.کارشناسانسازمانحفاظاتمحایط تأمیننیازهای آبیروزافزونمنطقهررحا 
یرویاهسادهارارر خشا  اجرابورهویاطر ریزیومطالعاهشادهوتاا
زیست،ساختب 
شاادنبخش ایازآبرریاچااهارومی اهمااؤثر 20سااا آیناادهاجااراخواهناادشااد.انتظااار
یرورتاااسااا 2021ساااالنهباایشاز6
رانسااتهومعتقدناادساااختساادهاجریااان ماا 
مشاده
البهاراکنتر کاررهوآبتنظای 
سی 

میلیاررمکع ازمناب حوضهآبریازرریاچاه

میگیررووارررریاچه مورربهرهبرراریقرارگیرر.اینامرمنجرباه
مورربهره برراریقرار 
یشااور.حجاامقاباالتااوجهیاز کاااهش25ررصاادیجریاناااتوروریبااه
ارومی اهنماا 
آبهااایبرراشااتیبااهمصاارفکشاااورزی رریاچهررمقایسهباشارایطکناونیخواهاد

میرسدواینررصورتیاساتکاه حاداکثر شد(سازمانحفاظتمحایطزیسات،1389،

راندمانآبیاریکشاورزی34ررصاداساتو ص.)20شااایانذکااراسااتکااهررطاای
ایاانیعناای66ررصاادآببرراشااتیاز

رورههاینرما ،باتوجاهباهمیازانساالیانه


رورخانههاوچااههااکاهباهمصارفبخاش تبخیرازسطحرریاچه،برایحفا تارازآب
کشاااورزیماایرسااد،هاادررفتااهوتبخیاار رریاچهارومیاه،ساالیانهحاداقلحادور3/1

مخانی،1387،ص.)1
میشور(حکی 

احداثشادهورر

سدهایمخزنیمتعدر

میلیاررمترمکع آبموررنیازخواهدبور.
براسا مطالعاتانجامشدهطی رورهه

حا ساختررحوزهآبریزرریاچاهارومیاهو اخیر،مارامی کهسطحآبرریاچاهبااالتراز
اههایآزارررنوسان
اغل رورخانه هایمنتهیبهاینرریاچاه(1274/1 )15مترازسطحرری 
شوریآباینرریاچهرا باهشادتافازایش باشد ،رریاچهباهعملکارر عااریاکولوژیا 
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ستمحیطیوتولیاد
رارهوازحداشبا گذراندهبهنحویکاهباه خوربرایحف تنو زی 

آرتمیاارامهخواهدرار.افتترازآبرریاچاه استفارهمعقو مندرنررکنوانسیونرامسار
اکولوژی رریاچهخواهادگذاشات.ررساا 

توسعهاقتصاری اگربهررساتیصاورت

1374ترازآبرریاچه1277/6بورررساا  گیرر ،مشکلی برای پایاداری محایطزیسات
یکناد.ررعاینحاا اتخااذخاط
1379اینتارازباهحاداقلتارازاکولوژیا  ایجارنما 
یهایمطلاوببارایحفاظاتازمحایط
()1274/1رسید،تااینکهررسا 1388این مش 
ترازتا1271/6کاهشیافت.

 -3فعالیتهای عمرانی در تاالب
ارومیه؛ نقض تعهـد بـه تـرویج
استفاده معقول از تاالبها

زیستهممان توسعهاقتصارینخواهدباور
(مولدانوبیلهارز،1381،ص.)67اماتوساعه
اقتصاریکهمحیطزیستراتخریا نماوره

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

یباشد.
ازمیزانمذکور،اثریمنفایبارکارکررهاای م 

یامنجربهاستفارهگستررهازمناب طبیعای
بهضررنسلهاایآتایشاور،توساعهپایادار


بااارطباااقمعیا ااراساااتفارهمعقاااو  ،نخواهااادباااور).(Subedi, 2006, p.30رر
فعالی ا 
یرسادباا
تهااایبشاارینبایسااتیبااهکااارکرر خصوصرریاچهارومیهبهنظارما 
انجامپروژههاای

اکولوژیکا تاالبلطمهای بزناد.لاذارعایات توجهبهوضعیتبحرانیآن،
ویژگی اکولوژیکا رریاچهم 
ستمحیطی
یبایساتاصاوال اقتصاری متضمنمناف پایدارزی 
ررهنگاااماحااداثجااارهمیانگااذرشااهید نبورهاست.توجهباهاولویاتهاایاقتصااری
کالنتری وسدهای مخزنیمطمحنظرم 
دهانگاریاکوسیساتم
یبور کوتاهمدتبهقیمتناری 
وبخشبنیارینی ازحفاظتازتاالبارومیاه باارزشای هم اونتااالبارومیاهمغاایرباا
واجرایمطلوباستراتژیمدیریتتااالبهاا مفهومتوسعهپایداربهعنوانزیربنای توسعه
قلمدارم 
یشاد.فراتارازآنبایساتیمفهاوم اقتصاااریاساات.احااداثساادهایمخزنایو
استفارهمعقو برکلیهابعارحفاظتازتاالب بزرگااراهشااهیدکالنتااریباادونتوجااهبااه

ارومیهشاملسیاستهای
توسعهای،طراحای خطراتناشای ازاحاداثآنهاارویرریاچاه
وفعالی 
تهاایآموزشایوقاانونیواقادامات ارومیهمصداقبارزتوسعهناپایاداراقتصااری
ویژهسایتتسری ما 
یباشد.
ییافات.بارهمخاوررن م 
یهای اکولوژیکاا ایانرریاچاهرراثار
ویژگ 
همااانطااورکااهعنااوانشااد،انجااام

ساااتمحیطا اییکااایاز

یهاااایزی
اجاارایچناینپااروژههاااییمغااایربااامعیاار ارزیااااب 
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شاااخ هااایتحقااقاسااتفارهمعقااو رر ازکارشناسانمحیطزیستومسا و تهیاه
چارچوبکنوانسیونرامساراسات.اگارآثاار گاازارشارزی اابیزیسااتمحیط ای،عملی اات
محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

احاداثبزرگااراهشاهیدکالنتااریوساادهای ساختپلباروباندرفاتوبرگشاتویا 
یهاایاکولوژیکاا رریاچاه باناادخااطآهاان،قباالازآنکااهگاازارش
متعدررویویژگ 
یاش،ررسازمانمحیطزیستبهتأیید
یباور،بایساتیباامادیریت ارزیاب 
ارومیهنااچیزما 
یشاد؛ برسد،آغازشدهبور وحتیبعدازآنکاهایان
صحیحمناب اجازهانجامپروژهرارهم 
نصاورت،بایساتیازانجاامپاروژه گزارشبهصورتمشروطررسازمانمحایط
ررغیرایا 
زارهانصااری،1374،ص زیستبهتأییادرساید،امااباازهاممصاوبه
یشد(تقی 
ممانعتم 
.)30باتوجهباهآثااروپیامادهایناامطلوب کمیتهارزیابیاثاراتزیساتمحیطایپاروژه
جاادیحاصاالازاجاارایای انپااروژههااای اا میانگذرجارهشهیدکالنتاریتوساطوزارت
ستمحیطیقبلازشرو  راهوترابریبهاجراررنیامدهاسات )16(.ایان
هیچگونهارزیابیزی 
عملیاتصورتنگرفتهویااگرصورتگرفته ،ررحااالیاسااتکااهررچااارچوبحقااوق
نالمللمحیطزیسات،ریاوانباینالمللای
بهنتایجناررسترسیدهاست.ایانررحاالی بی 
استکاهررفهرساتاساپو،سااختجااره ،رارگسااتریرررأیاخیاارخااوررررعااوای
سدهاومخازنآبیبازرگجازو17فعالیات اروگوئااهعلی اهآرژانت اینعنااوانراشااتکااه
یهایزیساتمحیطایبایساتیقبالاز
مشمو انجاامارزیاابیآثاارزیساتمحیطای ارزیاب 
ستمحیطی اجرایپروژهصورتگیرر( .) ICJ, 2010, p.6
است.رر«رستورالعملارزیابیزی 
بان جهانی»نیزایجارسدهاوایجاارجااره

عالوهبراین،مشاورهوانتشااراطالعاات

رررسته«الف»،یعنیپروژهاییکاهممکان برایآگاهیعمومبخشایازفراینادارزیاابی
یشاور.
ستمحیطای شامرره ما 
استتأثیرشادیدبارمحایطزیساتراشاته پیامدهای زی 
باشند،آمادهوازایانروالزماساتارزیاابی مشارکتبخشهای متأثراز اجارای پاروژهو
مااررمنهااارقباالازانجااام

سااازمانهااای

کاملمحایطزیساتیررماوررآنهااصاورت
پروژههای عمرانی واجدآثارزیستمحیطای،

گیرر(گوندلینگوریگران ،1381،ص)280
یرارنادکاه
اگرچهمجریاانطار اذعاانما 

مبینتحققمفهوماستفارهمعقو است.این

ساختایان بزرگاراه رارایگازارشارزیاابی ررحالیاستکهچنینچیازیررخصاوص
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یگیرر.
ستمحیطیبور،ولی بنابهاظهارنظریکی تاالبارومیهصورتنگرفتهونم 
زی 

کهپروژههاای عمرانای مااواقعیکااهتهدیاادبااهصاادماتجاادیو

حتی ررمواقعی 
ریگریبهجایتخری یاصادمهباهمحایط قطعیتعلمینبایستیبهعنوانرلیلیبارای
زیسااتوجااورناادارر،توانبخشایونوسااازی تعویقاقداماتمؤثرررجلوگیریازصادمات
ستمحیطی باشد.اینررحالی اساتکاه
تاالبهابهعنوانی روشجبارانخساارت زی 

یباشد.ررحالیکهعلیرغم مس ولینامرهم نانبهعدمقطعیتعلمای
راهکارمطلوبیم 
نپروژههای عمرانای متعادرروی رریاچاه وعاادمارتباااطمسااتقیممیااناجاارایای ان

ای
پروژههای عمرانی وناابوری رریاچاهارومیاه

چگونهتوانبخشایازقبیالانتقاا 
ارومیه،هی 
نحقآبهاینتااالب تأکیدرارند.

آبسایرحوزههاوتأمی
یگیرر.
صورتنم 

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

برگشتناپذیرباهتااالبوجاوررارر،فقادان

فرضابهنفا عماومباورهوهایچراهعملای

یرغماینکهایران به عنوان
ررنهایتعل 

احداثسدهایمتعدروبزرگاراهشاهید مبدأکنوانسیون رامسر همواره خور را متعهد
تاالبها رانسته اسات(صادوق،

کالنتری هم نینبااصلاحتیاطی نیزمغایر بهحفاظت از
است.باتوجهبهاینکهلطماتیکهبهمحایط ،1388ص،)2پاااااروژههاااااایعمراناااای
صورتگرفتهررتاالبارومیهررقال بزرگراه

یشاور،
زیسترریاچهارومیهواررشادهوما 
قابلتوجاهوجادیباورواحتمااالاگارباه شهیدکالنتری وسدهای متعدر،منطباقباا
همینمنوا بگذرر،غیرقابالبازگشاتنیاز تعهداتایرانبهموج کنوانسیونرامسارو
نالملالمحایط
خواهدبورررآنصورتاصالاحتیااطیرر فراترازآناصو حقاوقبای 
نپروژههاچندانمطماحنظارنباوره زیستنیستوبایستی برای نجااترریاچاه

انجامای
است.یکیازابزارهایرعایاتاصالاحتیااط ارومیهراهکارهاییرراینخصوصارائهشور.
توساالبااهبهتاارینفناااوریقاباالرسااتر 
یباشد.ررآنصورتایانساؤا باهذهان
م
یرسدآیاخاکریزینزریا باه80ررصاد
م
برایایجارپلمیانگذرروییا رریاچاهرر
رنیایتکنولوژیکیامروزیبهترینابزارقابال
رسترسیبورهاست؟آیاگزیناههاایبهتاری
وجورنداشتهاست؟برطبقاصلاحتیاطرر

 -4راهکارهــای حــل بحــران
زیستمحیطی دریاچه ارومیه
تاالبهایواق رر
ستمحیطی 
مسائلزی 
قلمروی کشورنظیررریاچهارومیاه،رارای
روجنبهراخلی وبینالمللی است.بهفراخور
اینمسا له،راهکارهاای موجاورنیازباهرو
191

رستهراهکارهایراخلیوبینالمللیتقسایم استفارهمعقو ازتاالبهست،اصال کنناد.
یشور.
م
محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

 -1-4راهکارهای داخلی
بهموج اصال  21اعالمیاهاساتکهلم،
مس ولیتاولیهحفاظتازمحیطزیستی 
کشوربرعهدهخاورآنکشاوراسات.اصال
حاکمیترائمیبرمناب طبیعای،باهعناوان
نالملالمؤیاد
یکیازقواعدآمارهحقاوقبای 
یباشاد.لاذاررخصاوص
چنیناستداللی ما 
رریاچهارومیهنیزابتکاارعمالومسا ولیت
اولیهبرایحفاظتازآنبرعهدهخوررولات
ایراناست.ررخصوصراهکارهاای راخلای
برایحفاظتازرریاچهارومیهمواررزیارباه
یرسد:
نظرم 

 -1-1-4هماهنــــ ســــازی
سیاستها و وانین ملی با تعهـد بـه
استفاده معقول از تاالب ارومیه .ایاران
بایدمباررتبهررنمفهاوماساتفارهمعقاو 
استهای ملایخاور کنادوقاوانینو
ررسی 
استهاای خاوررابااتعهادباهاساتفاره
سی 
مگیران
معقو ازتاالبهاسازگارسازر.تصمی 
بایساااتیبراساااا اطالعااااتحاصااالهاز
کارشناسانمحیطزیستمقرراتحفاظتاز
تاالبهاراتنظایمکنناد(کای وریگاران،


رراینبارهاصل50قانوناساسایمایتواناد
سرلوحهکارباشد.
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 -2-1-4اتخــاس سیاســتهــای
تاالبی خـاص دریاچـه ارومیـه .ایاران
استهایخاصبرایتاالبارومیه
بایستیسی 
ایجاروباجدیتآنرارنبا کند.ایناقادام،
تاالبارومیهرابهعنواناکوسیستممتمایزی
کهنیازبهرویکررهایخاصومنحصربهفرر
باارایماادیریتوحفاظااترارربااهرساامیت
یشناسااد.تاادوینوتص اوی تفاااهمنامااه
ما 
«مدیریتزیساتباومیپاارکملایرریاچاه
ارومیه»ررقال طر حفاظتازتااالبهاای
ایرانکهررمهر1387ررشهرارومیهوطی
اجالساایکااهمااوررتوافااقوزارتجهااار
کشاااورزی،نیاارو،سااازمانحفاظااتمحاایط
زیستواساتانداراناساتانهاایآذربایجاان
غرباای،شاارقیوکررسااتانقاارارگرفااتو
«برنامهمدیریتجام رریاچهارومیه»کهباا
همکاری«برنامهعمرانسازمانمللمتحد»8
و«صااندونتسااهیالتجهااانی»9ررخااررار
1389تهیهشدهاستازمهمتاریناقادامات
صورتگرفتهرراینراستاهستند.اماباتوجه

بهاظهاراتمدیرکلمحیطزیستآذربایجان

،1379ص.) 80رراینراستاسیاستگذاران
 192بایسااتیهرگونااهمقااررهایراکااهمغااایربااا

8. United Nation Development
)Programme(UNDP
)9. Global Environment Facility(GEF

یرانند.تمام ساکنان بومیمناطق،
پروژهها م 

غربیمبنیبراجرایینشدناینطار هااتاا
الزمرراینخصوصوجورنداشتهاست.

 -3-1-4ارتقاء سیستم ارزیـابی

رر امور مربوط به توسعه و محیط زیستباید
با گررهمایی ،تعامال ،بحا  و تباار  نظاررر

اثرات زیستمحیطـی.حمایاتسیاسای حفاظتازتال رریاچهارومیهنقاشآفرینای
شدیدی کهازاجرایطار هاایتوساعهآب کنند.حفاظتواستفارهمعقاو ازتااالبهاا
یگیرر،ازی سوونیازحیااتیباه مس ولیتهمهاست.ررساطحیفراتارازآن
صورتم 
تحفاظتشاملسازمانهایرولتای،

حف رریاچهارومیهوکارکررهایاکولوژیا  مس ولی
سازمانهای غیاررولتای،بخاشخصاوصو

آنازسویریگرایجابمیکندکاهارزیاابی

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

سازمانهایررگیر

سازمانهای مررمی و تمام

بهحا (عبا ناژار،1389،ص،)3جادیت

ستمحیطی کاملورقیقیازاثراتاجرای افاارارذینفاا خاااصمثاالکشاااورزاننیااز
زی 
ماایشااور

توسعهایباهعمالآیاد.ازایانرو

طر های
ایا ارانبایساااتیسیساااتمارزیا اابیتاااأثیر
ستمحیطی برای نیلبهاستفارهمعقو از
زی 

(Wildfowl&Wetlands Trust,

).2002, p.3

 -5-1-4نوســازی و توانبخشــی

تاالبرریاچهارومیهراارتقا رهد.ایناقادام تاالب .هماانطاور کاهعناوانشاد ،حتای
یتواندمتضمناهدافزیرباشد)1:تعیاین هنگامیهمکهالزاماتاجتماعیواقتصااری
م
پروژههایعمرانایماؤثرروی
تهایخاصیکهاستفارهغیرمعقاو از مستلزماجرای 
فعالی 
تاالبهاست،نوسازی وتوانبخشای تااالبهاا

تاااالبهسااتند)2.کاااهشیاااحااذفایاان
تهایمضرررتااالبارومیاه)3انجاام ضااروریاساات.لااذاتوانبخشاایونوسااازی
فعالی 
تاالبهابهعنوانی روشجبارانخساارت

آنالیزهااایکارشناس ایررخصااوصحااداقل
توسعهای احتمالی بدونلطمهبه ررمواقعیکهپروژهفرضابهنف عمومبورهو

تهای 
فعالی 
اکوسیستمتاالبارومیه.

هیچراهعملیریگاریباهجاایتخریا یاا

 -4-1-4ایجــاد و ارتق ـاء زمینــه

صدمهبهمحایطزیساتوجاورنادارر،یا 

مشارکت مرد  .کارشناسان رمز موفقیات

یباشاد.ررخصاوصرریاچاه
روشمطلوبم 

تاالبهاا راررمشاارکت وارتقاا 

حفاظت از

ارومیهنیزبهمنظاورجبارانآثاارناامطلوب

جایگااه ماررم باهویاژه جواما  محلایرر

ناشایازاحااداثبزرگااراهشااهیدکالنتااریو

یهاو حتیاجرا و نظارت طر ها و
تصمیمگیر 


س ادهایمتعاادرساااختهشاادهتااالششااور
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 -1-2-4اصل مسئولیت مشترک

مکع موررنیازتأمینشدهوترازرریاچهبه اما متفاوت .اصلمسا ولیتمشاترک،اماا
محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

حداقلموررنیاازبارای حفا ویژگا 
یهاای متفاوترارای روجنبهاست:اولی مرتبطباا
اکولوژیکا آنیعنی1274متربرسد.

تمشترکهمهرولتهاررحفاظات

مس ولی

 -2-4راهکارهای بینالمللی

یباشاند.روماینجنباه،
ازمحیطزیساتما 

مح ایطزیسااتمااوررحمای اتحقااوق
یتواندمحیطزیستیا کشاور،
نالمللم 
بی 
مناااب طبیعایمشااترک،یااموضااو مناااف 
عمااومیجهااانیی اامناااب فرارولت ایباشااد.
واقعیتایناستکهاصو حفاظتازمحیط
زیستعمیقارروجدانعماومیبشارریشاه
راشتهوبهتدریجباهقواعاداساسایحقاوق
لشااادهاناااد

باااینالملااالعاااامتبااادی
(.(ICJ,1996,p.147محیط زیست متعلقباه

توجاهباهتوانااییهارکشاورررجلاوگیری،
یباشااد.ررواق ا 
کاااهشوحااذفتهدیادما 
اجرایایناصلرونتیجهرارر:آنازی سو
همهرولتهای مربوطهراملزمباهمشاارکت

نالمللاایباارایحاال
رراتخاااذمااوازینباای 
یکنادوازساوی
مشکالتزیستمحیطیما 
ریگرتعهاداتمتفااوتی راباهرولاتهااباار
یکند.
م
 -1-1-2-4مسئولیت مشـترک.

ملتهای جهان بوره و بایساتی توساط
همه 

مسائلزیساتمحیطای ابعاارجهاانی رارناد.

هماه کشاورهای جهاان باه شایساتگی باه

چناین موضاوعی ایجااب نماوره اسات کاه

رولتهای جهان با یکدیگر همکاری نموره تاا

نسلهای آینده جهان انتقا یاباد.ازایانرو

ندهایباهمسا له از جمله برای جلاوگیری از اثارات ناامطلوب
نالمللبهطورفزای 
حقوقبی 
حفاظتازمحیطزیستررراخالرولاتهاا اقلیمای ناشای ازفعالیاتهاای صانعتی و
یپاررازر.چاراکاهماهیاتواقعایحقاوق
م
توسعهای اقدام جدی به عمل آورند.اصو 22

بی 
نالملال محایطزیساتچناینچیازی را و24اعالمیهاستکهلمواصل27اعالمیهریو
م
یطلبد؛اعمازاینکهآسی زیساتمحیطای متضمنتعهدبهچنینهمکاری هساتند.رر
نالمللایناه
ررراخاالکشااورردرارهباشاادیااخااارناز اینراستاتاالبهایبااهمیتبی 
مرزهایآنها.رهیافتهاایبای 
کهآنتاالبها

وسطرولتهایی

نالمللایبارای تنهابایستیت
حاالبحاارانزیسااتمحیط ایتاااالبارومی اه ررقلمروآنواق شدهاند،حفاظتشور؛بلکه
یتواندشاملمواررزیرباشد:
 194م 

چنینحفاظتیهم نینبایستیتوسطسایر

رولااااتهااااانیاااازتااااأمینوتضاااامین برعهدهایارانباشاد(گونادلینگوریگاران،

اقداماتمهمرراینخصوصارائهکم هاای

 -2-1-2-4مســئولیت متفــاوت.

مااالیوفنایباااالخ ازکشااورهایتوسااعه مسا ا ولیتمتفااااوتبااااررنظااارگااارفتن
ؤلفههایی هم وننیازهااوشارایطخااص،
یافتااهبااهکشااورهایمواجااهبااامشااکل م 
زیسااتمحیط ایاساات.کشااورهایررحااا  توسااعهاقتصاااریآت ایکشااورهایررحااا 
توسااعهکماا هااایمااالیراازکشااورهای توسعهوساهمتااریخی ررایجاارمشاکالت
یباشد (Schrijver&Weiss,
ستمحیطیم 
یکنندکه زی 
توسعهیافتهبدینمنظوررریافتم 

توسعهای:الاف)ازصادمه

انجامپروژههای

رر
بااهمحاایطزیسااتاجتنااابورزنااد.وب)
نالنسلیرانیزرر
مفاهیمیهم ونانصافبی 
نظرراشاتهباشاند). (Subedi, 2006, p.33
اصااو 12و20اعالمیااهاسااتکهلمارائااه
نالمللی برای کشورهای رر
کم های فنی بی 
حا توسعهررجهتنیلبهتوسعهپایاداررا
یسازر.بهموج ماره 5کنوانسیون
مطر م 
هرولتهایمتعاهدبایساتیرر

رامسرنیزکلی
خصااوصنحااوهاجاارایتعهااداتناشاایاز
کنوانسیونبایکدیگرمشورتکنند.ازاینرو
بهموج مفاراینمارهواصو وقواعدکلی
نالملاالمحاایطزیساات،کلیااه
حقااوقباای 
رولتهای طرفمعاهادهکنوانسایونرامسار

بایستیباهمکاریایرانبرایحلاینمعضل
ستمحیطی تاالبارومیههمکااری کنناد.
زی 
البتهرراینخصوصنیزابتکارعملبایساتی

رولتهاایتوساعهیافتاه

).2004, pp.78-81

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

شاور).(Timoshenko, 1988, p.458یکایاز ،1381ص.)251

یهاوتجااربخاوررر
بایستیرربسترتوانای 
ستمحیطایوبااتوجاهباه
حلمعضالتزی 
مشکالتتکنولوژی ایران،برایحلمعضال
رریاچهارومیهپیشنهاراتوطر هااییارائاه
رارهوررای انخصااوصباااای ارانهمکاااری
کنند.

 -2-2-4دریافت کمک های مالی
از نهادهای مالی و پولی بـینالمللـی.
نالمللایهم اون
نهارهایماالیوپاولیبای 
گروهبان جهانی،صندوقبرنامهعمرانملل
متحد،بان توسعهآسیایی(، )18بان توسعه
اسالمی()19و...مایتواننادررتاأمیناعتباار
ستمحیطی تاالب
مالیبرای حلمعضالتزی 
ارومیهازسویایرانموررتوسلقرارگیرناد.
نالملل ای
نمونااهبااارزآناجاارای«ط ار ب ای 
حفاظتازتاالبهایایران»استکهسازمان

حفاظتمحیطزیستآنرابااحمایات2/9
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میلیونرالریبرناماهعمارانملالمتحادو
صندوقتسهیالتجهانیمحیطزیسترررو

فرجا
انجاامپاروژههاایتوساعهایمتعادررر

محیطیرریاچهارومیهازمنظرحقوقبینالمللمحیطزیست


بررسیمشکلزیست

حوضهرریاچهارومیهورریاچهپریشانآغااز حوزهرریاچهارومیاهنظیاراحاداثبزرگاراه
کررهاست.اجرایایانطار بااپشاتسار شهیدکالنتریوسدهایمخزنیمتعدرروی
نکنندهآبرریاچه،تعاار 
گااذاررنفااازطراحاایرر26ژانویااه 2005رورخانههای تأمی 
رسماآغازگرریادوتاا2012طاو خواهاد اکولوژی وهیدرورینامی رریاچهارومیهرا
برهمزرهوررچاارچوبکنوانسایونرامسار
کشید)20(.
 -3-2-4صــندوق تــاالبهــا  مغایرباتعهدبهترویجاستفارهمعقو قلمدار
ستمهایارزیاابیآثاار
مترینمنب ماالی رررساتر بارای میشور.ناکارآمدیسی 
مستقی 
نااههااایمااالیحاالبحااران
تااأمینهزی 
سااتمحیطاایرریاچااهارومیااهصااندوق

زی
حفاظتازتاالبهاست.اینصندوقررساا 

 1990توسط«کنفران رولاتهاای عضاو»
کنوانساایونرامسااربااهمنظااورکماا بااه
کشاااورهایررحاااا توساااعهرراجااارای
تعهداتشانبهموج کنوانسیونرامسرایجار
شدهاست.ایانصاندوقبنااباهررخواسات

زیستمحیطی،شرو پاروژههااقبالازارائاه
ستمحیطای،عادمانتشاارو
نتایجارزیابی زی 
اطال رسانینتاایجحاصالهباهعماوم،عادم
یهایموجاورو...
استفارهازبهترینتکنولوژ 
ازسااایرمااواررمغااایرتبااااصااو وقواعااد
ستمحیطیاستکهررنهایتحیاتایان
زی 
تاالبپرارزشراهرچاهبیشاترررمخااطره
قراررارهاست.
ایجارتعار میانحقوقمحیطزیستو

کشورهایررحاا توساعهبارایحمایاتاز توسعهاقتصااری مطلاوبتارینشایوهبارای

برنامهحفاظتازتاالبهابهیکیازسهشکل حفاظااتازرریاچااهارومی اهاساات.مطم نااا
مینماید:توسعهمدیریتسای 
زیرعمل 
تهای توسعهاقتصاریکهمتضمنلطماتشدیدبه
مندرنررفهرسترامسر؛ثباتساای 
تهاای محیطزیسترریاچهارومیاهباشاد ،توساعه
()21
جدید؛ترویجاستفارهمعقاو  .لاذاایاران ناپایداربورهومغایربااصل50قانوناساسی

میتواندبارایحالمساائلزیساتمحیطای است.ایرانبهعنوانکشورمبدأ کنوانسایون
تاااالبارومیاهازکما هااایمااالیصااندوق رامسربایستیتالشکندرویکررهایمثبتای
196

تاالبهانیزاستفارهنماید.


ررخصااوصاسااتفارهمعقااو ازای انتاااالب

راشاتهباشاد.ررگااماو ایارانبایساتیرر پانوشتها
بااازنگریاساس ایکناادوعواماالمنجااربااه

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

استفارهغیرمعقو ازتاالبهاارارفا کناد.

Volume0996/volume-996-I-14583-

روماینکااهایاارانبایسااتیمفهااوماسااتفاره

English.pdf

اسااتهااای

معقااو رابااهررسااتیررسی
ستمحیطی خورررنکند.سوم ،سیساتم
زی 

.2برایمطالعهبیشتربهمنب زیررجو شور:
COP1 in Cagliari, Italy (24-29 November
1980); COP2 in Gröningen, the Netherlands

ستمحیطیخورراارتقا رهد.
ارزیابیهایزی 

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

چهارم بایستییا همااهنگی کامالمیاان

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

ارگااانهااایمتااولیاماارحفاظااتازمح ایط

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

زیسااتوسااازمانهااایمتااولیاماارتوسااعه

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

ررحوزهتاالبهاصورتگیرر.

اقتصاری

;)Brisbane, Australia (19-27 March 1996

امامحیطزیستفراترازرغدغاهملای،

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

رغدغهجهانینیزهستوررتحلیالنهاایی

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

نهمتعلقبهی کشور،بلکهمتعلاقباهکال

;)November 2002

بشریتاست.قبو حقوتکلیافررجامعاه
نالمللیررخصوصمحیطزیستحاکیاز
بی 

Kampala,

in

COP9
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سااتمحیطاایخااور

قااوانیناقتصاااریوزی

.1برایمطالعهبیشتربهمنب زیررجو شور:

Uganda (8-15 November 2005); and COP10
in Changwon, Republic of Korea (28
October-4 November 2008).

اینرغدغهمشترکاسات.ازایانروجامعاه  .3برنی مطللع بنشاتر با موتاي زیار ر اا
نالمللیهمررقبا معضلزی 
بی 
ستمحیطای شاد:
رریاچهارومیهمسا و باورهوتعهاداتی بار

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

عهدهرارر.کلیاهکشاورهای رنیاا،بااالخ 

home/main/ramsar/1_4000_0

کشاااورهایعضاااوکنوانسااایونرامسااارو

رخانااههااای

.4ربیرخانااهکنوانساایونرامساارباااربی

نالمللای مربوطاه بایساتی رر
سازمانهای بی 

کنوانساایونتنااو بیولااوژیکی،کنوانساایونمیااراث

راستای حلمعضلزیساتمحیطای رریاچاه

مشترکجهانییونسکو،کنوانسونسازمانملالبارای

ارومی اهررقال ا کم ا هااایفن ای،مااالیو
کارشناسیباایرانهمکاریکنند.

ابانسازی،کنوانسایونساازمانملالبارای
مبارزهبابی 
تغییراتاقلیمی،برنامهبشروبیوسفریونساکو،برناماه
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محیطزیستسازمانمللمتحدوسازمانفائورواباط

رررویهراخلی اونتوجهرابهکنوانسیونرامسرنشان

نزریکیرارر.

یرهد.رراینقضیهپارشاهمرج صالحرامجبورباه
م

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

لغوتصمیماتوحذفتمامیاقاداماتوکارهااییکاه

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

ررنتیجهصدورمجوزاتخاذشدهبورنمور.نکتهحاائز

.5رفتاارثبااتمااونتروبااراسااا توص ایهنامااه4.8

اهمیترراینقضیهتوجاهباهاسانارقاوامنیافتاهرر

کنفران طارفهاایمتعاهادررساا 1990ایجاار

رتعهداتمعاهدهایاست.

تفسی

شدهاست.فعال( 51)15/06/2010سایترامساررر

.8رراینرای ریاوانباهکاراتباهارزیاابیتاأثیرات

ستمونتروررنشدهاند.

لی

سااتمحیطاایپرراختااهوتعهاادبااهرعایااتآنرا
زی 

.6برایمطالعهبیشتربهمنب زیررجو شور:

یهاا
برجستهنمورهاست.ریواناهمیتاینگونهارزیاب 

Third Meeting of the Conference of the

یراررکااهانجااامارزیااابی
راارتقااا رارهوعنااوانماا 

Contracting

ستمحیطای ازچناانجایگااهی برخاوررار
تأثیراتزی 

Recommendation 3.3 on Wise Use of

تهای صانعتی
استکهانجامآنهاررمواقعی کهفعالی 

Wetlands,

ممکناستتأثیراتمنفیرویمحیطزیستباالخ 

Recommendations (May 27-June 5, 1987),

تأثیراتفرامرزیررحوزهمناب مشترکراشتهباشاد،

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

ضروری است.البتهریوانررایانقضایهحتایفراتار

.7قضیهمربوطبهایجاری تفرجگااهبازرگنزریا 

ستمحیطیراررکالطاو رورهای
رفتهوارزیابیزی 

تاالبLACررجزیرهبرونایرمایباشادکاهرراوایال

یشامارر.ریاوان
کهپروژهررحا اجراستنیزالزمم 

رهه1980بهعنوانی تاالبررسایترامسارثبات

یشامارر:
یهااالزمما 
روالزامرابرایاینگونهارزیااب 

شدهبور.اختالفبرسراینمس لهبورکاهآیاامجاوز

اولی ایناستکههرگونهارزیابی بایستیمکاانهاای

صاررشده برای ایجاراینتفرجگااهبایساتی باالحااظ

جایگزینرابرای احداثواجرای پروزهتعیینکندکه

ستمحیطیاجرایپروژهباشدیانه.پارشااه
تأثیراتزی 

یرهدکهاروگوئهچناین
بهزعمریوانشواهدنشاننم 

هلندبهاصلاستفارهمعقو وتکلیفبهمطلا باورن

عملیراانجامندارهاست.ثانیابایساتیافارارمتاأثراز

یهایاکولاوژیکیتااالبمنادرنرر
ازتغییرررویژگ 

اجرایپروژهنیازازنتاایجایانارزیاابیمطلا شاوند.

مااره3کنوانسایونرامساراشاارهراشات.ویبعاداز

ریوانجایتعجا اساتکاهبارخالفقواعادحقاوق

نهاا،قطعناماههااوتوصایهناماههاارر
بررسیگایدالی 

یپاذیرر،
نالمللمحیطزیستچنینتعهادیرانما 
بی 

چارچوبکنوانسیونرامسربهایننتیجهرسیدکهباه

یرارراروگوئهچنینکاریرانیاز
هرچندکهعنوانم 

منظورجلوگیریازورورصدمهبهتاالبقبلازاجرای

ستمحیطای
انجامرارهاست.ریوانارزیابیتأثیراتزی 

ستمحیطیصورت
هرپروژهای ابتدابایستی ارزیابی زی 


رانهایتابهعنوانی رویهایکهتبدیلبهیا تعهاد

گیررونتایجآنموررلحاظقرارگیارر.قضایهبروناایر

نالمللعاامشاده ،باهرسامیتشاناخته
ررحقوقبی 

Canada,

Regina

Regina,

the

to

Parties,

Annex

نالملاالعاااممحتااویوقلمااروچن اینارزی اابیرا
ب ای 

)17رریاچهپریشاانورشاتارژن)18-1975شابه

یسازر.
مشخ نم 

)تاالبهاای

جزیرهمیانکالهوخلیجگرگان19-1975

.9رونااو معیااارجدیاادوقاادیمباارایشناسااایی

نیریزوکمجان)20-1975تاالبشارگانخوراالمیاه

نالمللاایوجااوررارر:
تاااالبهااایبااااهمیااتباای 


وخااورموساای)21-1975جزیاارهشاایدور-1999

الااف)معیارهااایقاادیم)1:معیارهااایمربااوطبااه

)تااااالبهاااایشاااورگل،یارگاااارلو،ورورگاااه

22

تاالبهاایمعاروفو منحصارباهفارر)2معیارهاای


سنگی.1975

گیاهانو جانوران)3معیارهاایویاژه

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

عمومیبراسا

براسا پرندگانآبزی)4معیارهای ویاژهباراساا 

.11تاالبارومیهررسایترامسربهشمارهزیارثبات

یها.ب) معیارهایجدید)1:معیارهایمارتبطباا
ماه 

شدهاست:

گونههااوجواما اکولاوژیکی)2معیارهاای ویاژهبار


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

اسا پرنادگانآبازی)3معیارهاایویاژهباراساا 

Gharbi 483،000 ha 37º'30N

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

یراررکاهحقاوق
است؛ررعینحاالیکاهاظهاارما 

رریاچااهقااوپی)16-1975رریاچااهارومیااه-1975

zarbayjan-e

یهااازلحااظ
ماهیها.رریاچهارومیهبهجزمعیارماه 

045º'30E

نالمللای
سایرمعیارها بهعنوانی تاالببااهمیتبی 

یهاامون
)1.12تاالبانزلی)2-1993انتهایجناوب 

ررفهرستتاالبهایکنوانسیونرامسرثباتگرریاده


پااوزک)3-1990هااامونصااابریوهااامونهیرمنااد

دونکناار
تهایرامسرایرانبهجزفریا 
است.همهسای 

)تاالبهاینیریزوکمجان)5-1990تااالب

4-1990

شدهاند.
بامعیارهایقدیمبهکنوانسیونرامسرمعرفی 

)تاالبهای

شارگانخوراالمیهوخورموسی6-1993

تاالبهایایرانیثبتشدهررکنوانسایونرامسار
 .10

شورگل،یارگارلو،ورورگهسنگی.1990الزمباهذکار

تاالبهاای آالگال،آلمااگال،آجای
عبارتانداز )1:

استکهتاالبهای آالگل،آلماگل،آجیگلواق رر


گل)2-1975تاالبامیارکالیاه)3-1975مجموعاه

استانگلستانررسا 1993ررفهرستمونتروثبات

تاالبانزلی)4-1975کالببنادرکیانشاهرورهاناه

شدهبورهاستکهبهرلیلبهباوروضاعیتتااالبرر

سفیدرور)5-1975رهانهرورهایگزوحارا -1975سا 2009ازفهرستمونتروخارنشد
)6رهانااهرورهااایشااوروش ایرینومیناااب-1975

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

دونکنارازبارانوساردرور-2003
)آببندهایفری 
 7

documents-montreux-montreux-record/

)8تاالبگاوخونی)9-1975تاالبگمیشاان-2001

__main/ramsar/1-31-118%5E20972_4000_0

)10تااااالبخلااایجگاااواتروحاااوربااااهر.13 -1975رریاچهارومیهبارونو تهدیدمواجهاست:الاف)
)11انتهایجناوبیهاامونپاوزک)12-1999هاامون

تهدیداتبیرونی:کاهشجریانوروری،رقابتبارسار

صااااااابریوهااااااامونهیرمناااااااد)13-1975

استفارهوتخصای منااب آب،آلاورگیآب،افازایش

خورخااوران)14-1975تاااالبقوریگاال)15-1975

انآبهاایزیارزمینای،

رسوباتوروری،کاهشجریا
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گونههایغیرباومی،اخاال ومزاحماتبارای
معرفی 

روبااهرشاادیراشااتهباشااند،وظیفااهعمااومیتلقاای

حیاتوحاشب)تهدیاداتررونای:ایجااراخاال رر

وغیرآنکاه

اقتصاری

های
روفعالیت 

گررر.ازاین


می

هیدرورینامی رریاچاه،تغییارکااربری زیساتگاههاا،

آن
جبران 

غیرقابل

محیطزیست یاتخری  

رگی 
باآلو 

تآب،گونههاای خاارجی،ایجااراخاال 

کاهشکیفی

است.
مالزمهپیداکند،ممنو  


برایحیاتوحش،افزایشفشاربرمناب .

.18بان توسعهآسیاییررسا 1965تحتحمایات

.14ناصرآق،استارپژوهشکدهآرتمیاوجانورانآبازی

سازماناسکاپ ESCAPایجارشد.اینبان ازهماان

اظهارکرر:ازسا 77با آغازبحرانخشکسالیتولیاد

ابتدامباررتبهایجارارارهمحایطزیساتنماورورر

ایناینآبزیسختپوستسا بهسا کمتارشادو

ستمحیطیجدیاد
نوامبر2002ی سندراهبرریزی 

هماکنون نسبتبهبهترینزماننزری باه100برابار


تهیهنمور.اینبان رهنمورهااییبارایررنارزیاابی

تعدارآرتمیارررریاچهارومیهکاهشیافته اساتکاه

ررچرخهپروژههارارر.

ستمحیطی
تأثیراتزی 

ارامهشرایطبحرانیرریاچهمیتواندآرتمیاراهمراهبا

.19بان توسعهاساالمی ررساا  1973باهمنظاور

خوررریاچهاز بین ببرر.

تسری روندپیشرفتاقتصاریواجتمااعیکشاورهای

.15هماکنونپنجسدمهابار،شهرچاییارومیاه،ساد

مسلمانعضوایجارشد.اینبان نظیرسایربان های

ماااکو،حساانلوینقاادهوشااهیدکاااظمیبوکااانرر

یکناد.
وامهای برای کشوریعضواعطاا ما 
توسعهای  


آذربایجانغربی وجورراررکهاینتعداری میلیاارر

ستمحیطی راقبل
یهای زی 
البتهاینبان انجامارزیاب 

و 700میلیونمترمکع ازآبهایجااریاساتانرا

میراند.
ازتخصی اعتبارالزم 

مهارکررهاست.اینررحالیاستکه11سدریگررر

.20نگاهکنیدبهآرر زیر:

حوزهآبریزرریاچهارومیهباظرفیتکلیی میلیاارر
یباشدکه
و543میلیونمترمکع رررستاحداثم 

.21برایمطالعهبیشتربهآرر زیررجو شور:

235میلیاونمتارازاینتعدارهفتسدبهظرفیات

4th Meeting of the Conference of the

مکع تاپایانامسا مورربهرهبرراریقارارخواهناد

Contracting PartiesMontreux, Switzerland

ررهمینحا هفتسدریگرنیزررآذربایجان گرفت.

27 June – 4 July 1990, Resolution 4.3: A

رررستمطالعههستندکهبابهرهبرررایازاین

غربی

Wetland Conservation Fund. Availble at:

558میلیونمترمکع ازآبهایساطحیسدهانیز

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

استانمهارخواهدشد.
.16نگاهگنیدبهآرر زیر:
http://www.khabaronline.ir/news-387.aspx

،حفاظت محیطزیسات کاه


اسالمی
ررجمهوری 

.17
200

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

حیاتاجتمااعی
بعدبایدررآن 

های
امروزونسل 

نسل
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