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شوند و به همين دليل نتايج حاصل از هاي آبريز واقع ميها يا حوضهدست زيرحوضهدر نقاط پائين تاالبها عمدتاً

محاسبه نياز آبي، فرايندها و . شودبرداريهاي آب نهايتا در تاالبها نمايان ميمديريت حوضه آبريز و بويژه بهره

متفاوتي دارد ولي بدست آوردن ميزان نياز آبي تاالبها نيز به تنهايي نمي تواند جنبه روشها فني و تخصصي 

نكته با اهميتي كه عالوه بر محاسبه نياز آبي تاالبها بايد مدنظر قرار گيرد نحوه تامين حقابه . عملياتي پيدا كند

ز تاالبهاي ايران عالوه بر فرايند و در اين مقاله با استفاده از تجارب عملي طرح حفاظت ا. باشدمحاسبه شده مي

در . ارائه گرديده استچگونگي محاسبه نياز آبي درياچه اروميه نحوه تامين عملياتي شدن آن نيز بطور كامل 

ميليارد مترمكعب تعيين گرديده ولي عملياتي شدن آن  3.1به ميزان ساالنه اين فرايند نياز آبي درياچه اروميه 

 4براي اين منظور با استفاده از . در تامين اين حقابه بوده استستان واقع در حوضه مستلزم تعيين سهم سه ا

شاخص فيزيكوشيميايي و اقتصادي اجتماعي سهم هر استان در تامين نياز آبي درياچه اروميه و همچنين 

  . برداري از منابع آبي حوضه تعيين گرديده استبهره

  محيطي، درياچه اروميه، مديريت منابع آب، حقابهن زيستنياز آبي تاالبها، جريا: هاي كليديواژه

    



  مقدمه  .1

باشند و همزمان به دليل روند كه داراي باالترين كاركردهاي تنوع زيستي ميتاالبها ازجمله اكوسيستمهاي طبيعي به شمار مي

اهميت و . آيندطبيعي به شمار مي ترين اكوسيستمهايزيست جزو با ارزشخدمات و كاركردهاي متعدد از ديدگاه اقتصادي محيط

يابد زيرا دامنه خدمات اين اكوسيستمها به كاركردهاي تاالبها بويژه در مناطق خشك و نيمه خشكي مثل ايران افزايش نيز مي

كند و حتي كيفيت برخي از اكوسيستمهاي خشكي نيز عنوان يك بدنه آبي در چنين اقليمي گسترش بيشتري در سرزمين پيدا مي

داراي محدوديت باشد اين در حاليست كه در اين شرايط اقليمي مهمترين مولفه حياتي تاالبها كه آب مي. شودتاالبها وابسته مي به

شرب، كشاورزي و صنعت مهمترين رقيبان تاالبها در مصرف . است و رقابت زيادي براي تصاحب آب در بخشهاي مختلف وجود دارد

بخشهاي ياد شده با توجيهات مستقيم اقتصادي و اجتماعي و حمايتهاي سازمانهاي اجرايي كه  وجودبا اين . باشندمنابع آب مي

اند و در اين رقابت شوند تاكنون توفيق موثري در تخصيص و مصرف آب داشتههمواره با فشارهاي جوامع مردمي نيز حمايت مي

هاي كوتاه مدت و بلندمدت در حال حاضر در فرايند. اندپرده شدهاكوسيستمهاي طبيعي و بويژه تاالبها تا حد زيادي به فراموشي س

ريزي منابع آب كشور و طرحهاي جامع آب دورنماي توسعه و سهم كليه بخشها در مصرف منابع آب پيش بيني گرديده در برنامه

كل منابع آب حوضه درنظر گرفته شود و يا درحد درصد اندك و ثابتي از حاليكه سهم تاالبها و اكوسيستمهاي طبيعي يا لحاض نمي

در نتيجه اين فرايند در حال حاضر بسياري . گيرندشوند و مورد پايش قرار نميشوند كه معموال هم به داليل مختلف محقق نميمي

رياچه اروميه د. توان به درياچه اروميه اشاره نموداند كه از جمله مهمترين آنها مياز تاالبهاي كشور با مشكالت كم آبي مواجه شده

5700با وسعت بالغ 
اين اكوسيستم . آيدميتاالب بزرگ جهان بشمار  20كيلومتر مربع بزرگترين اكوسيستم تاالبي كشور و جزو  1

داراي  1354از سال اين تاالب . آب شور به دليل ويژگيهاي مختلف اكولوژيك در سطوح مختلف تحت حفاظت قرار گرفته است

المللي در كنوانسيون رامسر به ثبت باالترين سطح حفاظتي ايران است و همزمان به عنوان يك تاالب بينعنوان پارك ملي است كه 

  . گاه زيستكره ايران در يونسكو به ثبت رسيده استذخيره 10رسيده و يكي از 

آذربايجان شرقي و كردستان كيلومتر مربع بين سه استان آذربايجان غربي،  50000حوضه آبخيز درياچه اروميه با وسعت بيش از 

بسته بودن حوضه آبخيز درياچه اروميه، وسعت آن، . مشترك است و بالطبع منابع آبي اين حوضه نيز در اين سه استان قرار دارد

اي بويژه اراضي حاصلخيز در آن باعث شده كه منابع آب اشتراك اين حوضه بين سه استان مختلف و وجود زيرساختهاي توسعه

برداري بيشتر از اي اين استانها مورد استفاده قرار گيرد كه بالطبع بهرهاي براي فعاليتهاي مختلف توسعهصورت فزايندهحوضه به 

در دهه اخير اين فرايند و تشديد آن با . شودمنابع آب در انتهاي حوضه باعث كاهش آب باقيمانده براي درياچه اروميه مي

اي كه در بيش از يك رديده كه درياچه اروميه روند كاهشي منابع آب داشته باشد به گونهخشكساليهاي متوالي و طوالني باعث گ

نمودار ذيل روند تغييرات تراز  . كاهش داشته باشدمتر  4دهه گذشته تراز آبي اين درياچه بطور از تراز متوسط بلند مدت بيش از 

  . دهدآبي درياچه اروميه را نشان مي

                                                           
 3000باشد و سطح درياچه متناسب با تغييرات تراز آبی متغيير است و تا کمتر از مساحت سطح ثبت شده درياچه اروميه براساس قوانين می 1

  کيلومتر مربع نيز رسيده است



  
 روند تغييرات تراز آبي درياچه اروميه - 1نمودار

  

هاي گذشته روند نسبتا سينوسي تغييرات تراز آبي اين اكوسيستم تاالبي در دههباشد همانطوريكه در نمودار فوق مشخص مي

وميه به همين دليل درياچه اربه . اي را دنبال نموده استداشته ولي در دهه اخير اين تغييرات روند نزولي مستمر و تشديد شده

زيست به عنوان عنوان يكي از سايتهاي اجرايي طرح حفاظت از تاالبهاي ايران انتخاب گرديده و با محوريت سازمان حفاظت محيط

 و دفتر عمران ملل متحد 2دستگاه اجرايي ملي و صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست
موضوع مديريت . انتخاب گرديده است3

درياچه يكي از محورهاي اصلي فرايند تدوين برنامه مديريت اين تاالب بوده است كه بطور اخص بر منابع آب حوضه آبخيز اين 

 .  ريزي منابع آب جهت تامين حقابه درياچه اروميه متمركز گرديده استروي نحوه برنامه

 

  

  مواد و روشها .2

اي از آن با باشد كه بخشهاي عمدهه ميمقاله حاضر حاصل فرايند اجرايي عملياتي شده در سطح حوضه آبخيز درياچه ارومي

مشاركت و همكاري ذينفعان حوضه آبخيز در سطح سه استان آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان و همچنين 

اين . هاي نيرو و جهاد كشاورزي محقق گرديده استزيست و وزارتخانهملي مرتبط بويژه سازمان حفاظت محيط عهمكاريهاي مراج

بخش اول مرحله محاسبه نياز آبي درياچه اروميه است كه عليرغم پيچيدگيهاي موجود . شامل دو بخش اصلي بوده است فرايند

بخش دوم مرحله تعيين سهم هر استان واقع در حوضه در تامين نياز . گرددمقاله حاضر وارد جزئيات فني چگونگي انجام آن نمي

با تعيين سهم هر استان در تامين جه به ثابت بودن مقدار موجودي منابع آبي حوضه بديهي است كه باتو. آبي درياچه اروميه است

 . ميزان آب قابل برداشت هر استان نيز مشخص خواهد شد حقابه درياچه اروميه متقابالً
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  درياچه اروميهمحيطي اي براي تامين حقابه زيستمدل مفهومي برنامه ريزي حوضه - 1شكل

 

براي انجام اين فرايند با همكاري ذينفعان مختلف استاني و ستادي آمار و ارقام مختلف مرتبط با مقدار آبهاي سطحي توليد شده در 

ان حقابه درياچه اروميه براساس محاسبات مختلف انجام شده و مصوب شده زمي. مشخص گرديد) رواناب حاصل از بارش(هر استان 

  . ميليارد مترمكعب درنظر گرفته و اين عدد مبناي محاسبات قبلي قرار گرفته است 3.1ساالنه 

روشهاي برداري از منابع آبي موجود حوضه مباحث و براي تعيين سهم هر استان در تامين حقابه درياچه اروميه و همچنين بهره

با توجه به اينكه پارامترهاي مختلفي در قابليت هر استان براي مصرف آب موثر هستند . مختلفي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

از . تواند معيار مناسبي براي تعيين سهم استانها باشدبه همين دليل استفاده از نسبت مقدار آبي توليدي هر استان به تنهايي نمي

ايش بيش از حد پارامترهاي مورد استفاده براي تعيين سهم استانها نيز موجبات پيچيدگي بيش از حد موضوع را سوي ديگر افز

چهار شاخص  هاي مشورتي مختلف برگزار شده با ذينفعان مختلف نهايتاًباتوجه جلسات و كارگاهبه همين دليل . آوردفراهم مي

بدين ترتيب شاخصهاي . برداري از منابع آب حوضه انتخاب گرديداروميه و بهره براي تعيين سهم استانها در تامين حقابه درياچه

  . ذيل مورد استفاده قرار گرفتندانتخابي 

  . فقط شامل بخشي از جمعيت استان كه در داخل حوضه آبخيز درياچه اروميه قرار گرفته است مي شود: جمعيت

گردد و آبهاي مرزي يا آبهاي نتيجه بارش در هر استان توليد مي منظور مقدار آب سطحي است كه در: پتانسيل آبهاي سطحي

  . رديگانتقالي احتمالي از خارج از حوضه آبخيز را دربر نمي

  . اساس معيارهاي وزارت جهاد كشاورزي قابليت كشاورزي آبي را دارا هستند مقدار اراضي كه بر: پتانسيل اراضي

اي از شرايط اين شاخص نشانه. آيدهاي آماري مركز آمار ايران بدست مياده از دادهبا استف RDPيا شاخص : توليد ناخالص محلي

  . باشديافتگي و وضعيت عمومي اقتصادي اجتماعي در سطح محلي ميتوسعه

كل منابع آب 

سطحي حوضه 

آبخيز درياچه 

 اروميه

آبهاي سطح استان 

 آذربايجان غربي

 آبهاي سطح استان

 آذربايجان شرقي

آبهاي سطح استان 

 كردستان

 حقابه درياچه اروميه     

 

  منابع آبي        

 قابل بهره برداري

غربي. آذ  

شرقي. آذ  

 كردستان

غربي. آذ  

شرقي. آذ  

 كردستان



ها به ميزان مشابهي بر تعيين سهم آب استانها تاثير نخواهند داشت و به همين دليل با استفاده از روش ديهي است كه اين شاخصب

  . 4نسبت به وزن دهي اين شاخصها اقدام گرديده است Expert choiceو نرم افزار  AHPنظرات كارشناسي يا روش 

  نتايج  .3

وري شده مربوط به هر استان در ارتباط با چهار شاخص انتخابي هاي جمع آبراساس بررسي انجام شده در سطح سه استان و داده

  . كه پس از تاييد مراجع ذيربط مبناي محاسبات بعدي قرار گرفته در جدول ذيل ارائه شده است

پتانسيل اراضي 

 )هزارهكتار(
 جمعيت

پتانسيل آبهاي 

ميليون (سطحي 

 )مترمكعب

توليد ناخالص محلي 

(RDP) 

  شاخص

 استان

600 2810000 3982.73 19 
 آذربايجان غربي

565 2940000 1360.85 28 
 آذربايجان شرقي

289 230000 1583.47 19 
 كردستان

  مقادير شاخص هاي منتخب در سه استان واقع در حوضه - 1جدول

دهي استان نياز به وزنمحاسبه سهم هر دهي شاخصها كه در روش كار توضيح داده شده براي با توجه به فرايند اجرا شده براي وزن

  . باشددهي شاخصها به شرح ذيل مينتايج وزن. شاخصهاي مورد استفاده بوده است

  نتيجه وزن دهي شاخصهاي تعيين سهم آب استانها در تامين حقابه درياچه اروميه - 2جدول

  ضريب وزني  شاخص

  272/0  توليد ناخالص محلي

  161/0  پتانسيل آبهاي سطحي

  205/0  جمعيت

  362/0  پتانسيل اراضي

                                                           
تي توسط اين بخش از فرايند طي يك كارگاه مشترك با ذينفعان و با دريافت نظرات كارشناسي كليه مراجع سه استان صورت پذيرفت و فرايندهاي محاسبا 4

  .نماينده محترم وزارت نيرو سركار خانم دكتر ترابي صورت پذيرفته است



  

آوري شده فرايند محاسبه انجام گرديده و در نتيجه ارقام جدول ذيل به عنوان سهم هاي جمعو دادهبراساس وزن دهي انجام شده 

  . برداري از منابع آب حوضه و تامين حقابه درياچه اروميه مشخص گرديده استاستانها در بهره

  

  برداي از منابع آبهاي سطحي و تامين حقابه زيست محيطي درياچه اروميهدر بهره ي واقع در حوضهسهم استانها - 3جدول

  استان
  ميزان بهره برداري آب حوضه

  )ميليون مترمكعب(

  سهم درتامين حقابه درياچه

  )ميليون مترمكعب(

  1870.5  2035.6  آذربايجان غربي

  270.5  1079.3  آذربايجان شرقي

  959.1  585.1  كردستان

  3100  3700  جمع

  

  بحث و نتيجه گيري  .4

محيطي نيازهاي زيست) پذيرفتهحتي اگر در مقياس حوضه آبخيز نيز انجام مي(ريزيهاي منابع آب تاكنون در اغلب موارد در برنامه

شده درنظر گرفته مي) درصد5معموال كمتر از (درصد اندكي شده و يا در موارد معدودي در حد منابع آب يا درنظر گرفته نمي

دهد كه نياز واقعي اكوسيستمهاي طبيعي و بويژه تاالبها اما فرايند انجام شده در مورد درياچه اروميه به خوبي نشان مي. است

برداريها به تدريج باعث نمايان شدن عدم محدود بودن منابع آبي و افزايش بهره. باشدمعموال فراتر از ارقام ثابت و محدود شده مي

ريزيهاي منابع آب شده است بطوريكه بسياري از اكوسيستمهاي طبيعي و بويژه تاالبها در محيطي در برنامهاعمال نيازهاي زيست

  . باشندتهديد تخريب و يا خشك شدن كامل مي

ريزي محيطي در برنامههاي زيستدهد كه پيچيدگي اعمال جنبهريزي انجام شده براي درياچه اروميه نشان ميتجربه فرايند برنامه

در چنين شرايطي درنظر گرفتن . يابدهاي بزرگ كه در سطح چند استان مشترك هستند افزايش مينابع آب بويژه در حوضهم

هاي گردد كه رفع آن از جنبهباعث تضاد منافع آنها مي گاهاًاي استانهاي مختلف محدوديتها و نيازهاي همزمان با اولويتهاي توسعه

ن مراجع ستادي و ملي در تنظيم توازنكات كليدي مهمي كه در اين فرايند نقش موثري دارد نقش  از. باشدريزي ميكليدي برنامه

 ،ها و سازمانهاي اصلي در سطح ستاديبدون ايفاي نقش وزارتخانه. باشدميواقع در حوضه اي يا تعادل منافع استانهاي منطقه

  . يا بسيار مشكل خواهد بود قيم با استانهاي ذينفع غير عملي وهاي آبخيز بطور مستهاي منابع آب در سطح حوضهتنظيم برنامه



اي منابع آب قبل از هاي كالن حوضهاز جمله مهمترين مواردي كه بايد در رابطه با تجربه درياچه اروميه ذكر نمود لزوم وجود برنامه

ريزيهاي درواقع برنامه. در اين مسير استمحيطي 

محيطي و هاي زيستبخشي و طرحهاي توسعه منابع آب بايد پس از تعيين طرح كالن منابع آب حوضه با درنظر گرفتن حقابه

مال نمودار ذيل فرايند چگونگي اع. صورت پذيرد

ريزيهاي بخشي و استاني را نشان هاي آبخيز و جايگاه برنامه

  

  آبخيزي منابع آب با استفاده از تجربه حوضه آبخيز درياچه اروميه

اي است كه بايد در توسعه اين فرايند در شده در مورد درياچه اروميه نشان دهنده محدوديتها و نكات ويژه

ارد كه معموال به صورت موانع يا عوامل تهديد 

هاي آبخيز بويژه نحوه توزيع آن در عدم وجود يا عدم دسترسي به آمار دقيق و قابل استناد موجودي منابع آب حوضه

 .ستند تشديد مي شودمشترك ههايي كه در چند استان 

از جمله مهمترين مواردي كه بايد در رابطه با تجربه درياچه اروميه ذكر نمود لزوم وجود برنامه

محيطي هاي زيستريزيهاي اجرايي در سطح استانها و البته درنظر گرفتن حقابه

بخشي و طرحهاي توسعه منابع آب بايد پس از تعيين طرح كالن منابع آب حوضه با درنظر گرفتن حقابه

صورت پذيردبرداري از منابع آب حوضه در بهره) يا زيرحوضه( همچنين تعيين سهم هر استان

هاي آبخيز و جايگاه برنامهريزيهاي منابع آب در سطح حوضهمحيطي در برنامه

آبخيزي منابع آب با استفاده از تجربه حوضه آبخيز درياچه اروميه ريزي حوضههاي زيست محيطي تاالبها در برنامهفرايند اعمال حقابه

شده در مورد درياچه اروميه نشان دهنده محدوديتها و نكات ويژه 

ارد كه معموال به صورت موانع يا عوامل تهديد مهمترين اين مو. هاي آبخيز و تاالبهاي كشور مدنظر قرار داشته باشد

  : روند عبارتند از

عدم وجود يا عدم دسترسي به آمار دقيق و قابل استناد موجودي منابع آب حوضه

هايي كه در چند استان ها كه البته اين مشكل در مورد حوضهسطح زيرحوضه

از جمله مهمترين مواردي كه بايد در رابطه با تجربه درياچه اروميه ذكر نمود لزوم وجود برنامه

ريزيهاي اجرايي در سطح استانها و البته درنظر گرفتن حقابهطرح

بخشي و طرحهاي توسعه منابع آب بايد پس از تعيين طرح كالن منابع آب حوضه با درنظر گرفتن حقابه

همچنين تعيين سهم هر استان

محيطي در برنامههاي زيستحقابه

  . دهدمي

  

فرايند اعمال حقابه - 2شكل

 البته تجربه فرايند اجرا

هاي آبخيز و تاالبهاي كشور مدنظر قرار داشته باشدساير حوضه

روند عبارتند ازكننده به شمار مي

عدم وجود يا عدم دسترسي به آمار دقيق و قابل استناد موجودي منابع آب حوضه -

سطح زيرحوضه



بديهي است كه محاسبه نياز آبي هر تاالب خود فرايند پيچيده و زمان بري است كه . مشخص نبودن نياز آبي تاالبها -

در حال حاضر نياز زيست . نيازمند صرف زمان و دسترسي به داده ها و همچنين وجود دستورالعملهاي مناسب است

 . آيدشده كه اين موضوع نيز از جمله محدوديتها به شمار مي محيطي تاالبهاي محدودي در كشور محاسبه

توجه به توجيهات مختلف منجمله اثرات  رقابت شديد بر سر بدست آوردن منابع آب در بين بخشهاي مختلف كه با -

تامين حقابه زيست  ،جمله شرب، كشاورزي و صنعتقيم مصرف آب براي بخشهاي مختلف از اقتصادي و اجتماعي مست

محيطي تاالبها به ظاهر توجيه مستقيم كمتري پيدا مي كند و به همين دليل محقق شدن آن در عمل با مشكالتي 

 . مواجه خواهد شد

هاي آبخيز و حتي در منابع آبي مشخص از فرايند حسابداري سيستم ثبت و تحليل تخصيص آب در مقياس حوضه -

به همين دليل در . اعداد و ارقام دقيق و در دسترسي براي اين منظور وجود نداردكند و معموال مشخصي پيروي نمي

 . بستن بيالن منابع آبي اعمال نقش تخصيصهاي موجود با مشكالت زيادي مواجه خواهد بود

رمجاز عالوه بر عدم حسابداري دقيق تخصيصها، امكان اعمال نظارت دقيقي نيز بر منابع آبي وجود ندارد و برداشتهاي غي -

ها تاثيرگذار خواهد بود درحاليكه اعمال آنها زيادي در منابع آب مختلف وجود دارد كه در محاسبه بيالن و آورد رودخانه

 . پذير نخواهد بودريزي منابع آب عمال امكاندر برنامه

اي دارد كه عديده درصورت تخصيص منابع آب به تاالبها، كنترل آب رهاشده در طول مسير تا رسيدن به تاالب مشكالت -

- اين مشكل زماني حاد تر مي. مهمترين آنها برداشتهاي غيرمجاز و عدم امكان حفاظت آب تا نقطه رسيدن به تاالب است

اند و آب رها شده براي تاالب بايد ها قرارگرفتهشود كه در نظر گرفته شود كه اغلب تاالبها در مناطق پائين دست حوضه

برداران متعددي عبور كند كه باتوجه به ضعف نظارت برداشتها احتمال استفاده غير مجاز و بهرهاز بين كاربريهاي مختلف 

 . از اين آب وجود خواهد داشت

  

اي از فرايند تامين حقابه باشد بخش عمدهالذكر مشخص ميهمانطوريكه از مباحث مطرح شده در اين مقاله و بويژه موارد فوق

 ريزي منابع آب گرفته تا تخصيص و حتي كنترل برداشتهاي غير مجاز بطور مستقيم با وزارت نيروبرنامهمحيطي تاالبها از زيست

سازيهاي سازماني از الزامات با است و به همين دليل انجام حمايتهاي مالي، فني و اجرايي الزم از وزارتخانه ياد شده در كنار ظرفيت

البته ذكر اين نكته نيز ضروريست كه . ريزيهاي منابع آب كشور استاالبها در برنامهمحيطي تهاي زيستاهميت تحقق اعمال حقابه

ريزي، تخصيص و اي اقدامات موثري را نيز در فرايندهاي برنامهعليرغم موارد ياد شده فوق، وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه

هاي نند ولي از آنجائيكه الزامات مورد نياز تخصيص حقابهرساهاي مرتبط بانجام ميتامين منابع آب و همچنين ثبت و كنترل داده

كند كه بايد باشد بالطبع كاستيهايي بروز ميريزي و مديريت منابع آب متفاوت ميتاالبها با شرايط موجود برنامهزيست محيطي 

ه در مصرف بهينه منابع آب و همچنين در اين فرايند نقش مردم در كمك به اين فرايند بويژ. نسبت به رفع آنها اقدام گردد متناسباً

سازي و برداري غير مجاز از منابع آب نيز بسيار با اهميت است كه بايد در اين زمينه نيز اقدامات آموزشي، ظرفيتعدم بهره

  . مشاركتي الزم صورت پذيرد

تاالبهاي كشور بايد نقش زيست است كه به عنوان متولي حفاظت از آخرين نكته در خصوص سازمان حفاظت محيط در نهايت

تا . محاسبه نشدن نياز آبي تاالبهاي كشور يكي از نقاط ضعف بسيار مهم در اين مسير است. تري در اين فرايند داشته باشدفعال

-در حال حاضر بهره. ريزيها وجود نخواهد داشتزمانيكه نياز آبي تاالبها بطور دقيق مشخص نشده باشد امكان اعمال آن در برنامه

برداران مختلف منابع آب و به عبارت ديگر متقاضيان آب همگي با مشخصات دقيق ميزان آب مورد نياز و توجيه و تحليلهاي فني و 



باشند در حاليكه در اين رقابت شديد مسائل مربوط به اعمال اقتصادي اجتماعي در حال پيگيري تامين آب مورد نياز خود مي

محيطي تاالبها محاسبه ر حال طرح و پيگيري است كه در بسياري از موارد هنوز نيازهاي زيستهاي زيست محيطي تاالبها دحقابه

به همين دليل موكدا . هاي پايه ضروري براي محاسبه اين نياز آبي نيز وجود نداردهاي زيادي حتي دادهنگرديده و در نمونه

هاي تاالبهاي كشور اقدام آوري و ثبت دقيق دادهه جمعزيست در درجه اول نسبت بشود كه سازمان حفاظت محيطپيشنهاد مي

نمايد و بطور همزمان با استفاده از تجارب خوب موجود نسبت به تهيه يك دستورالعمل جامع براي محاسبه نياز آبي تاالبهاي كشور 

حاسبه نياز آبي تاالبهاي كشور فراهم هاي پايه امكان مدر اين صورت با استفاده از الگوي ارائه شده و دسترسي به داده. اقدام نمايد

  . هاي آبخيز فراهم گرددريزيهاي حوضهخواهد شد تا پس از آن پيگيريهاي الزم براي اعمال آنها در برنامه
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(Case study: Lake Urmia) 

 

 

 

 

Abstract 

Wetlands usually have been created at downstream of basins and both basin management and use of water in the 

basin could affect wetlands water quantity/quality. The technical methods on calculating water requirement and the 

mechanism of allocating water right to wetlands should be considered in the studies. Based on CIWP experience, the 

process and methodology of calculating Lake Urmia water requirement and discussion on water right allocation 

system would be presented in the article. The results of this study identified Lake Urmia annual water requirement 

3.1 billion cubic meters and the next step would be finding guarantee on water right allocation and operation. To 

approach this target, we worked on water sharing system between three provinces based on physicochemical and 

socio-economic indexes. 
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