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 باره:کارشناسی در اظهارنظر

 «های کشوراحيا و مديريت تاالب اليحه حفاظت،»

 

 

 
 

 

 دهکیچ

یا خشک  های کشوراغلب تاالب که درحال حاضر دهدنشان می کارشناسی صورت گرفتهررسی ب

مشکل کشور خصوص شمال به ،های ساحلیاکثر تاالب. همچنین مواجهندآبی اند یا با بحران کمشده

کننده اصلی آلودگی نفتی عامل تهدیدکشور های انسانی دارند و در جنوب آلودگی میکروبی و فاضالب

هامون درحال حاضر  اچهیدر تاالب شادگان، گاوخونی، بختگان،. در این میان، رودها به شمار میتاالب

گر یننده دکته نگرانکهای کشور نیز منفی است. نو بیالن بیشتر تاالب وضعیت بحرانی قرار دارنددر 

ا یون رامسر خارج ینوانسک یاهتاالب یالمللنیشور از فهرست بک یهااز تاالب یه برخکآن است 

 درحال خارج شدن هستند.

دهند که وضعیت ها نشان میهای کشور، یافتهیابی علل و عوامل بحران در وضعیت تاالبدر ریشه

ها شده است و در این موجب کمبود آب تاالبآنها  های آبخیزبرداری از منابع آب در سطح حوضهبهره

های های مختلف رقابت وجود دارد. در این رقابت بخشاز آب، بین بخش برداریراستا همواره برای بهره

سو از یکاند درحالی که ردهکنده عمل یصورت فزاکشاورزی، شرب و صنعت در چند دهه گذشته به

توسعه  یها از الگوهااز تاالب یبردارگر بهرهید یها در نظر گرفته نشده و ازسونیاز آبی تاالب سهم و

ها را رقم ت حال حاضر تاالبیاد شده وضعیط یرده است. شراکت نیخردمندانه تبع یبرداررهدار و بهیپا

یند مدیریت کشور آطور کلی فربهزده است. نتیجه اصلی حاصل شده از این بررسی بیانگر آن است که 

ضعیف در توسعه پایدار  هابوده است و در این راستا نقش کلیدی دولت های طبیعی ناکارآمدبر محیط

 یخألها رفع منظوربه های کشورتاالب  الیحه حفاظت ،احیا  و مدیریت  نیشود. بنابراارزیابی می

و  یابیگزارش حاضر، به ارز و شده است ارائهشور ک یهاتاالبت یریو مد موجود در حفاظت یقانون

 دییتأمورد  الیحه  نیات ایلکو در مجموع  ور پرداختهکمذ الیحه  درخصوص یارشناسکاظهارنظر 

 .است
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 مقدمه

براساس برآورد مرکز . زیستی در جهان هستند مولد حیات و تنوع یبسترها نیمهمترها از تاالب

درصد مساحت کره زمین را  6 های جهان تقریباًوسعت تاالب، نظارت و پایش محیط زیست جهانی

اثر عوامل طبیعی و انسانی، کاهش حجم آب در دالیل متعددی از قبیل شود. متأسفانه بهشامل می

های تاالبی و عدم رعایت حریم های مختلف بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی به محیطورود آالینده

های به طبیعی محیطقاکاربری اراضی تاالبی، عدم رعایت ح، تغییر هامحیطی و اکولوژیکی تاالبزیست

 یهاپروژهاجرای محیطی در یستهای آبی، عدم مالحظات زطبیعی ازسوی مجریان مختلف طرح

اکنون در معرض تهدیدات جدی قرار های کشور هم، تاالبو قاچاق شکار و صید غیرمجازو  یعمران

 ،رامسرسایت تاالبی ثبت شده کشور در کنوانسیون  22که درحال حاضر از صورتیبه اند.گرفته

، «گل، آلماگل و آجیآالگل»، «انزلیمجموعه تاالب »، «، یادگارلو و درگه سنگیشورگل»های تاالب

هامون »و « پوزک هامون انتهای جنوبی»، «نیریز و کمیجان»، «، خوراالمیه و خورموسیشادگان»

 اند.قرار گرفته و وضعیت بحرانی اکولوژیکیشدید در معرض تغییرات « هامون هیرمند وصابری 

شوند و از های حیات وحش هر کشور محسوب میگاهزیستمهمترین  ، جزءهایژگیوها بنا بر برخی از تاالب

ای برخوردارند. ارزش العادهروند و از تنوع زیستی فوقشمار میهای جهان بهترین اکوسیستمترین و پربازدهغنی

درصد  6ها نزدیک به ، تاالبوسعتهای زراعی است. از نظر برابر زمین 200ها و برابر جنگل 10ها اکولوژیکی تاالب

 1شوند.ره زمین را شامل میک

کننده تنظیم عنوانبه هاتاالباساسی اکولوژیک  انفعاالت و فعلز با توجه به ین اساس و نیبر ا

ه کنیت به ایز با عنایو ن رشد نباتات بومی و زیستگاه حیوانات مخصوص محل عنوانبه و هاآبرژیم 

، حاد شدن هایآلودگ، گردهازیرر ینظ ییهابحرانجاد یباعث ای آنها گذارضابطهو  هاتاالبت یریعدم مد

 یاینه حفظ و احیدر زم یاساس یری، الزم است تدابشودیم هاتاالبط یو بر هم خوردن شرا یم آبک

 اتخاذ شود. شورک یهاتاالب

 

 تعريف تاالب

. استآب آن  یاهیو گ یجانور ستیز طیدهنده محتشکیل یه عامل اصلکاست  یطیتاالب مح

عبارت سطح باشد. به یکیا در نزدین یسطح زم آب درگستره ه ک رندیگیل مکش یزمان ها معموالًتاالب

از  یر مختلفیف و تعابی. تعارگویدرا تاالب می ن را پوشانده باشدیاز زم یاپهنهکه  یعمقمکگر آب ید

 یون جهانینوانسکه کاست  یفیتعرآنها  نیترکه متداول ج شده استیاصطالح تاالب در جهان را
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 است:رده کشرح زیر عنوان به (Ramsar-1971)ها حفاظت از تاالب

ا موقت ی یاعم از دائم یو مصنوع یعیطب یرهایا آبگیزار ده از مرداب، باتالق، لجنیپوش یمناطق»

 ییایدر یرهایشود، ازجمله شامل آبگیافت می یا جارید کصورت ران بهیریا شیشور  یهاه در آن آبک

 .«ندکتجاوز ن متر 6ن حد جزر از یترنییدر پاآنها  که عمق

 

 نگاهی اجمالی به کنوانسيون رامسر

ها و با هدف بررسی تاالب( 1971)دوم فوریه  1349 ماهبهمن 13ها در المللی تاالبکنوانسیون بین

ن شهر نام خود را از ایو شد رامسر تشکیل کشور ایران و در شهر در آنها  گیری برای حفاظتتصمیم

هایی که ، همه تاالبونیکنوانسنامگذاری شد. براساس قوانین « رامسر»به نام ایران اقتباس کرد و 

 .یس استئها در سوکنوانسیون تاالب شوند. دفتررامسر سایت نامیده می 1گیرندتحت حفاظت قرار می

، «ی ساحلی ـ دریاییهاتاالب»تیپ تاالب در سه دسته اصلی  42 ،رامسربندی کنوانسیون طبق تقسیم

 .در جهان وجود دارد« های مصنوعیتاالب»و « های داخل خشکیتاالب»

کنوانسیون »گرچه نام رسمی کنوانسیون  جنبه قانونی یافت 1975کنوانسیون رامسر در سال 

 هاکنوانسیـون تاالب»یا به اختصار  «عنوان زیستگاه پرندگان آبزیویژه بههالمللی بهای بینتاالب

 این کنوانسیوندارد. شهرت  «کنوانسیون رامسر»به اما شـود، نوشتـه می «(1971، ــرانیارامسـر، )

فراهم ساختن زیستگاهی برای  برایخصوص ها بهبرداری معقول از تاالببر حفاظت و بهره در ابتدا

داده به نحوی  افزایش خود را کنوانسیون گستره نگرش تأکید داشت، اما با گذشت زمان، پرندگان آبزی

نام به همین دلیل  و گیردها را دربرمیبرداری معقول و پایدار از تاالبتمام ابعاد حفاظت و بهره که

 یافت.تغییر  «هاکنوانسیون حفاظت از تاالب»به بعدها  کنوانسیون

 

 های طبيعی جهانوسعت تاالب

، نونهیگ، پاپوای هند، نیچ، یاندونزکشور  7حوزه آسیا و اقیانوسیه در  هایدرصد کل تاالب 80حدود 

 2میلیون هکتار متغیر است. 3، ویتنام و میانمار قرار گرفته است که دامنه آن از یک هکتار تا بنگالدش

عبارت دیگر هزار هکتار و به 500دهد که سالیانه های آسیا نشان میبرآوردهای دفتر مطالعات تاالب

 3روند.از بین میآنها  ا بر اثر تخریب شدید و یا خشکاندنهای آسیهر دقیقه یک هکتار از تاالب

از تعداد و تنوع بسیار باالی  ،یشناختنیزمدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و به ماکشور 

                                                 
1. Ramsar Site 
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، موردمحیط تاالبی تعریف شده بجز یک  کلاز  که طوریبه. های تاالبی برخوردار استاکوسیستم

از وسعتی آنها  مورد 80تاالب در کشور ما وجود دارد که  270 بالغ بر. شودمابقی در ایران یافت می

تاالب  24تنها اما  ،المللی نیز مطرح باشندتوانند در سطح بیندرخور توجه برخوردار هستند که می

میانکاله،  تاالب، المللی به ثبت رسیده استهای بینتاالبمهمترین  عنوانکشور در سایت رامسر به

مون صابری و هیرمند، ها یاچه ارومیه، دریاچه نیریز، مرداب انزلی، تاالب شادگان،دریاچه پریشان، در

قوری گل، مجموعه آالگل، آلما گل و  پوزک، شورگل، بندر کیاشهر، امیرکالیه، هامون دریاچه قوپی،

میناب، رود گز و رود حرا، تاالب گاوخونی،  آجی گل، خوران، مجموعه رود شور، رود شیرین و رود

 .المللی ایران هستندهای بینتاالب ،کنارتاالب فریدون ج گواتر، جزیره شیدور، تاالب گمیشان وخلی

 

 هااهميت اکولوژيکی و اقتصادی تاالب

و جزء  هستندهای غیرقابل جایگزین ها دارای ارزشامروزه ثابت شده است که اکوسیستم تاالب

ای العادهروند و از تنوع زیستی فوقشمار میهای جهان بهترین اکوسیستمترین و پربازدهغنی

ای از کنند، بلکه در زنجیره غذایی همانند انبارهها نه تنها مواد آالینده را تصفیه میبرخوردارند. تاالب

ها نقش های طغیانی در جلوگیری از سیالبگاه آبعنوان ذخیرهها بهکنند. تاالبمواد غذایی عمل می

، زغال و پیت( برای جوامع انسانی و چوبارند ضمن اینکه در تأمین سوخت )ای را برعهده دعمده

اندازهای زیبا و ، با چشمهواها ضمن تلطیف کنند. تاالبای را ایفا میعلوفه برای دام نقش ارزنده

روند و شمار میهای تفرجگاهی و صنعت گردشگری بهگیری زمینهمنابع شکلمهمترین  ، جزءبیدلفر

، یآبزویژه پرندگان مهاجر فرد از گیاهان و جانوران به، زیستگاه هزاران گونه منحصر بهمترمهاز همه 

 های زراعی است.برابر زمین 200ها و برابر جنگل 10ها هستند. ارزش اکولوژیک تاالب

که ، تاکنون نه تنها آنچنان عتیطبهای ارزشی و حیاتی با شکوه در ، با تمام ویژگیهاتاالباکوسیستم 

 اند.ترین برخورد جوامع انسانی واقع شدهرحمانهاند، بلکه مورد بیباید مورد حمایت قرار نگرفته

 

 غبار و گردمرتبط با  یهادهيها در پداهميت و نقش تاالب

مربوط  غبار و گردده یه به پدآنها ک دهند که تعدادی ازها و خدمات زیادی را ارائه میها ارزشتاالب

 از: عبارتندباشند، یم

 ها هستند.های ویرانگر و رسوب رودخانهالبیکننده سنترلکها تاالبـ 

ن عمل کبادشعنوان بهکننده هوا و فیعنوان تلطم محلی بوده و بهیکننده اقلمیتنظ هاـ تاالب

 کنند.می
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و  غبار و گردده یاهش شدت پدکدر  ین نقش مهمیها با مرطوب نگاه داشتن سطح زمتاالبـ 

 زگردها دارند.یلظت رغ

ها تثبیت های سطحی توسط تاالبآب ییایمیو ش یکیولوژیب یبسیاری از مواد زائد و بار آلودگـ 

 ند.شوو غیرفعال می

 کنند.ت ازت و چرخه کربن بازی مییها نقش مهمی در تثبتاالبـ 

 

 های کشورکلياتی در مورد تاالب

اندازهای کوهستانی، را دربرگرفته، تنوعی از چشم کشور مساحتدرصد  80فالت ایران که بیش از 

همین ویژگی باعث شده که کشور ایران علیرغم قرار  .وجود آورده استهای، دشتی و کویری و... را بکوهپایه

های خیلی سرد از اقلیمو  های متنوعی باشدخشک جهان دارای میکرواقلیمگرفتن در کمربند خشک و نیمه

 .مشاهده گرددمرطوب تا خیلی خشک در آن  تا خیلی گرم و خیلی

فراوان، وجود دو دریای وسیع در شمال و جنوب کشور و گسترش  یهایبلند و یتنوع اقلیم، پست

شناسی که اغلب شور هستند، باعث شده که انواع دوران سوم زمینمربوط به شناسی وسیع تشکیالت زمین

یا در های کوهستانی و های مرجانی گرفته تا دریاچهرههای مانگرو و صخها از جنگلمختلفی از تاالب

 های شور کویری شکل بگیرند.دشت

و لذا اهمیت  است، از طرفی ایران در مسیر دو کریدور اصلی مهاجرت پرندگان کره زمین قرار گرفته

 های ایران در پشتیبانی نظام طبیعی مهاجرت پرندگان بسیار زیاد است.تاالبنقش 

نوع تاالب یعنی  یکالب مشخص شده توسط کنوانسیون رامسر در سطح جهان بجز نوع تا 42از 

های ایرانی است. شوند که بیانگر تنوع بسیار زیاد تاالببقیه در کشور ایران یافت می ،های تندتاالب

وسیع بسیار آنها  واسطه وسعت کشور بسیار زیاد و محدوده تغییرات ابعادهای ایران بههمچنین تعداد تاالب

 هکتار در نوسان است. 500،000بین کمتر از چند هکتار تا بیش از آنها  که وسعت طوریهاست ب

آنها  شده است که از بین و مطالعه المللی شناساییتاالب با اهمیت بین 84در این میان بیش از 

مسر معرفی شده به کنوانسیون را هکتار، 1،483،247کل ، با مساحت عنوان 24تاالب در قالب  35تاکنون 

 1اند.و مشمول مقررات این کنوانسیون گردیده

 
  

                                                 
شود. میالدی است که در شهر رامسر تشکیل و به همین عنوان نیز شناخته می 1971ها در سال کنوانسیون حفاظت از تاالب انگذاریبنایران . 1

میلیون هکتار مساحت کل  197تاالب ثبت شده و  2062، کشور عضو 163 شرح زیر است:آخرین وضعیت آمار ارائه شده توسط این کنوانسیون به

 های جهان.تاالب
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 گانه ايران 24های تاالبی . ليست تهيه شده در کنوانسيون رامسر سايت1جدول 

 هکتار()مساحت  استان سال ثبت عنوان تاالب رديف

 1400 گلستان 1354 آالگل، اولماگل و آجی گل 1

 1230 گیالن 1354 امیر کالیه 2

 15000 گیالن 1354 یانزل 3

 500 گیالن 1354 بندرکیاشهر وسفیدرود 4

 15000 هرمزگان 1354 دلتای رود گز و رود حرا 5

 45000 هرمزگان 1354 دلتای رود شور، شیرین و میناب 6

 43000 اصفهان 1354 گاوخونی 7

 10000 سیستان و بلوچستان 1354 هامون پوزکدهانه جنوبی 8

 50000 سیستان و بلوچستان 1354 رمندهامون صابری و هی 9

 100000 هرمزگان 1354 خوران 10

 120 شرقیآذربایجان 1354 قوری گل 11

 1200 غربیآذربایجان 1354 کپی 12

 483000 غربیآذربایجان 1354 ارومیه 13

 6200 فارس 1354 ارژن و پریشان 14

 100000 مازندران 1354 میانکاله، لپوی زاغمرز و خلیج گرگان 15

 108000 فارس 1354 نیریز و کمجان 16

 400000 خوزستان 1354 شادگان 17

 2500 غربیآذربایجان 1354 شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی 18

 10000 سیستان و بلوچستان 1378 هور باهو گواتر 19

 10000 سیستان و بلوچستان 1378 شیدور 20

 17700 گلستان 1380 گمیشان 21

 5427 مازندران 1382 از بارانو  کناروندیفر 22

 1500 یاریچهارمحال و بخت 1389 چغاخور 23

 600 یجان غربیآذربا 1389 برازان یانک 24

 .1391وزارت نیرو، مأخذ: 

 

 های کشورتحليل و بررسی وضعيت تاالب

دهد ن مینشا ( 1391)سال  تاالب مهم و مطالعه شده کشور 84های حاصل از بررسی وضعیت یافته

از مساحت مرطوب خود را از دست داده و به منشأ انتشار  یا قسمتیتدریج تمام تاالب، به 31که تعداد 

جزئیات این بررسی ارائه شده است، در مجموع  2گونه که در جدول اند. همانتبدیل شده غبار و گرد

ک و نمک تبدیل شده است و به خاآنها  رفته و بستر یناز بها درصد مساحت کل این تاالب 58حدود 

ها از فهرست کنوانسیون رامسر خارج و یا در حال خارج شدن به همین دلیل برخی از این تاالب

 هستند.
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 بحرانی و شکننده کشور یها. مشخصات تاالب2جدول 

 لک مساحت نام تاالب فيرد
ha 

 شدهکمساحت خش
 عنوان

 یالمللنيب
 استان تيريعنوان منطقه تحت مد

 *() یجهاناهميت 

 **() یااهميت منطقه

 ***() یملاهميت 
% ha 

 *** یغربجانیآذربا  ره گاهیخذرامسر،  289800 60 483000 هیاچه ارومیدر 1

 *** یغربجانیآذربا  رامسر 225 90 250 ادگارلویتاالب  2

 *** یغربجانیآذربا  رامسر 76 20 380 یدورگه سنگ 3

 * یشرقجانیآذربا ار ممنوعکش  16000 40 40000 تاالب قره قشالق 4

 *** گلستان  رامسر 750 30 2500 تاالب آالگل 5

 *** گلستان  رامسر 100 50 200 تاالب آلماگل 6

 *** گلستان  رامسر 192 60 320 گل یتاالب آج 7

 ** لیاردب ار ممنوعکش  2400 80 3000 دشت مغان یرهایآبگ 8

 * خراسان ار ممنوعکش  24 60 40 یب یتاالب گل ب 9

 * رمانک ار ممنوعکش  280000 100 280000 انیتاالب جازمور 10

 * رمانشاهک ار ممنوعکش  90 20 450 النیتاالب هش 11

 * همدان ار ممنوعکش  90 20 450 تاالب آق گل 12

 * یزکمر ار ممنوعکش  5320 50 10640 قانیتاالب م 13

 * تهران منطقه حفاظت شده  256 80 320 خانیتاالب بند عل 14

 ** خوزستان پناهگاه و منطقه حفاظت شده  4761 30 15873 تاالب دز 15

 ** خوزستان پناهگاه و منطقه حفاظت شده  5211 40 13027 رخهکتاالب  16

 ** خوزستان ار ممنوعکش  750 30 2500 ارونکتاالب  17

 ** خوزستان عار ممنوکش  12000 40 30000 تاالب سوسنگرد 18

 *** خوزستان ات وحشیپناهگاه ح رامسر 84750 30 282500 تاالب شادگان 19

 ** خوزستان ار ممنوعکش  7500 30 25000 میتاالب هورالعظ 20

 * خوزستان ار ممنوعکش  1250 50 2500 انگرانیتاالب م 21
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 لک مساحت نام تاالب فيرد
ha 

 شدهکمساحت خش
 عنوان

 یالمللنيب
 استان تيريعنوان منطقه تحت مد

 *() یجهاناهميت 

 **() یااهميت منطقه

 ***() یملاهميت 
% ha 

 *** ستان و بلوچستانیس منطقه حفاظت شده رامسر 150210 90 166900 رمندیو ه یهامون صابر 22

 *** ستان و بلوچستانیس منطقه حفاظت شده رامسر 8000 80 10000 کهامون پوز 23

 ** بوشهر منطقه حفاظت شده  826 20 4130 بند یتاالب نا 24

 *** فارس ات وحشیو پناهگاه ح یمل کپار رامسر 81900 80 136500 )بختگان( زیرینتاالب  25

 * فارس ار ممنوعکش  140 40 350 افترکتاالب  26

 * فارس ار ممنوعکش  14 20 70 هفت برم یهااچهیدر 27

 *** فارس منطقه حفاظت شده گاهرهیرامسر، ذخ 1760 80 2200 تاالب ارژن 28

 *** فارس منطقه حفاظت شده گاهرهیرامسر، ذخ 3760 100 4700 شانیتاالب پر 29

 * فارس ر ممنوعاکش  12960 60 21600 تاالب مهارلو 30

 *** اصفهان منطقه حفاظت شده رامسر 42840 100 47600 یتاالب گاوخون 31

  1046955 8/57 1586900 جمع

 .همان مأخذ:
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 ها در کشورتاالب یداريعوامل ناپا

ها در های تاالبی باید اذعان داشت که واقع شدن تاالبرخصوص ماهیت عوامل ناپایداری اکوسیستمد

اثر خود را روی  در باالدست های آبخیز باعث شده که هرگونه عملکرد مثبت یا منفیقاط حوضهترین نپست

 «.باشدهای آبخیز میها آیینه تمام نمای عملکرد ما در حوضهتاالب»ها بگذارد و به همین دلیل تاالب

یده است کـه شـاید   قدری زیاد و از نظر تأثیرگذاری پیچهای آبخیز بههای انسانی در حوضهتنوع فعالیت

ها هـم در بخـش دولتـی و    نتوان با شفافیت سهم هرکدام را در سرنوشت تاالب مشخص ساخت. این فعالیت

های توسعه دولت، به سـایر عوامـل نظیـر    بر وابسته بودن به برنامههم در بخش غیردولتی جریان دارد و عالوه

و حتی سیاسـی بسـتگی دارد. اگـر در ایـن      های فرهنگیمناسبات اجتماعی، وضعیت اقتصادی مردم، ویژگی

 شود.تر میها پیچیدهیی خشکسالی را نیز در نظر بگیریم، معادله مدیریت تاالبفرماحکممیان، 

برند که در برخی از های محیطی رنج میهای کشور از برخی مشکالت و تنشدرحال حاضر تاالب

شود و این خسارت دار میستی است نیز خدشهکه حمایت از تنوع زیآنها  موارد حتی کارکردهای اصلی

میالدی  2002کند. براساس مطالعات بانک جهانی که در سال بزرگ مادی و معنوی به کشور وارد می

ارد یلیم 2800ا )معادل یکون دالر آمریلیم 350شور برابر با ک یهانه خسارت ناشی از تخریب تاالبیهز

 .ال( بوده استیر

رات ییر اغلب تغیز، معموالً تحت تأثیآبخ یهان نقاط حوزهیترع شدن در پستل واقیدلها بهتاالب

 آنهان یه بارزترکبان هستند یالت دست به گرکن با انواع مشیرند، بنابرایگیو تحوالت باالدست قرار م

 از: عبارتند

 ا،هها و تاالباچهی، درباالدستز یآبر یهاحوضه یشت اراضکریه سطح زیرویش بیالف( افزا

 یهاز و دشتیحوزه آبخ ینیرزمیو ز یها از منابع آب سطحب( کاهش آب ورودی به تاالب

و  یسدساز یهاپروژه یژه در اثر اجرایوها( بهمحیطی تاالبها )عدم تأمین حقابه زیستاطراف تاالب

 ،یاحوزهنیانتقال ب

ی، پاالیشـگاه، فرودگـاه،   ای و زیربنایی بزرگ مثل راهسـازی، پتروشـیم  های توسعهج( اجرای طرح

 ها،اثرگذار تاالب یهاخطوط انتقال نیرو و... در محدوده

های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی گسیل شده از مزارع کشاورزی، شـهرها و  د( ورود انواع آالینده

 ها،ها و صنایع و رسوبات ناشی از فرسایش خاک باالدست تاالبآبادی

رویه و برداشت علوفه و سایر محصوالت تاالبی، بـیش از حـد تـوان    هـ( شکار و صید غیرمجاز و بی

 تجدیدپذیری تاالب،

 و( تغییر کاربری اراضی تاالبی برای امور کشاورزی و...،

 ها،و مهاجم به تاالب یربومیغ یهاگونه یابیز( راه
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ف به باران بارش از بر یر الگوییها، تغاهش بارشکه کشور کم بر کحا یسالکم و خشیر اقلییح( تغ

 ش دما را سبب شده است.یو افزا

ت یریمد یاشهیای از موانع راز مجموعه یاافتهیبروز  یهاجنبه درواقعر کالذالت فوقکمش

 یالت، ابتدا براکن مشیفائق آمدن بر ا یه الزم است براکشور هستند کها در خردمندانه تاالبغیر

شور ک یتاالب یهابومستیز یداریناپا یاشهیست موانع رشود. فهر ییجوها چارهتثبیت و پایداری تاالب

 از: عبارتند

ت یحما یهای دولتی است، برادستگاهآنها  ه متولی اصلیکها موجود تاالب یتیریالف( ساختار مد

 است، یراقتصادیشور نارسا و غکتار تاالب در کها هونیلیاز م

 ها را فراهم نکرده است،حفظ و حمایت از تاالب ب( قوانین و مقررات جاری پشتوانه اجرایی الزم برای

)که با وجود مصرف  یشاورزکژه در راندمان مصرف آب یو، بهیشاورزکپایین بخش  یورج( بهره

 ،(باال، از راندمان مطلوبی برخوردار نیست

، یتاالب یردن اراضکه با تصرف کبار خسارت یطلبازجمله منفعت ینادرست فرهنگ یهاد( خصلت

 ند،کیدا میردن تاالب و... نمود پکرمجاز، آلوده ید غیو ص ارکش

مسئول و  یدولت یهادر دستگاه ین بخشیب یهماهنگ یبرا یافک یارهاکهـ( فقدان سازو

 ها،کنندگان از منافع تاالبنفعان و استفادهیر ذین ساین بیهمچن

 .یو فقر فرهنگ یو( فقر اقتصاد

 

 آنهام يو حر یتاالب یهاطيدر مح یراضا یاربرکرات ييو تغ یعوامل اقتصاد

ه تاالب یدر حاش یشاورزکشور، گسترش ک یتاالب یهاطیضابطه در محیب یاربرکر ییمثال بارز تغ

رآباد در یام یاشهر، توسعه بندر نفتکیت بوجاق ی، سایمل کدر داخل پار ی، مزارع پرورش ماهیانزل

موارد  یاریو بس ینارگذر انزلکه و یاچه ارومیگذر درانیاله و لپوزاغ مرز، عبور جاده مکانیجوار تاالب م

 گر است.ید

 

 توسعه یهاطرح

ع را یه توسعه سرکوجود آمده شور بهک ی، اجتماعیدر نظام اقتصاد یقیر تحوالت عمیاخ یهادر سال

 از: عبارتندن تحوالت یر ساخته است. عمده ایناپذاجتناب

 ش از دو برابر شده است،یشور بکت یگذشته جمع سال 30 یدر ط کهیطوربهت؛ یـ رشد جمع

 ییبه روستا یت شهرینسبت جمع کهیطوربه؛ ییو روستا یت شهرینش جمعکپرا یر الگوییتغـ 

 (،1390سال  یعموم ی)سرشمار استدرصد رسانده  75حدود را به 
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 ،دیجد یازهایش نیدایمردم و پ یسطح زندگ یمصرف و ارتقا یر الگوییتغـ 

 .یشاورزکو  یشد صنعتش ریافزاـ 

آنها  از یادیشور در حال اجراست و بخش زکاز  یعیوس یهامتعدد توسعه در بخش یهاپروژه

ا مثل پروژه یو در کیدر خش ینفت یهایها، حفارن پروژهیدهد. ازجمله ایر قرار میها را تحت تأثتاالب

م را با چالش یه تاالب هورالعظکتشاف نفت در تاالب شادگان، پروژه استخراج نفت دشت آزادگان کا

ر یها نظن در جوار تاالبیع سنگیر صنایو سا یمیها و پتروششگاهیمواجه ساخته است، توسعه پاال

 یگیرآباد در همسایشگاه امیو پاال ی، بندر نفتبندیناج یخل یمل کنار پارکدر  یجنوبتوسعه پارس

 یهار پروژهیآهن و ساها و راهشادگان، عبور جاده اله، فوالد خوزستان در جوار تاالبکانیلپوزاغ مرز و م

 یهارمانشاه، پروژهکالن یو انتقال آب در تاالب هش یانزل کنارگذره، یاچه ارومیگذر درانیمثل م یخط

ه یرویش بیر در باالدست تاالب شادگان، افزاکشین یهاشت و صنعتکمانند توسعه  یشاورزکبخش 

در درون تاالب بوجاق  یاریان خاویه و پرورش ماهیاچه ارومیز دریدر حوضه آبر رکشتیزسطح 

توان گفت یت مئه به جرک یان حوزهیها و انتقال آب بیمثل سدساز یآب یهااشهر و باالخره پروژهکی

 اند.شور داشتهک یهاتاالب یکیولوژکو ا یکیدرولوژیت هیر وضعییر را در تغین تأثیشتریه بک

 

 یسدساز یهاپروژه

م و اغلب موقت و ک یهابارش یعتاً دارایه طبک کخشمهیو ن کخش یهامیدر اقل یدسازهرچند س

د، اما یآیحساب م به ین انرژیو تأم کفصول خش یره آب برایذخ برای یارکهستند، راه یفصل

سدها، انتخاب نادرست ساختگاه سد،  یر از سطوح آبید تبخیر تشدینظ یبه مسائل یتوجهمک

 یطیمحستیز یهاص حقابهیعدم تخص یمخصوصاً آثار منفی آنها طیمحستیزبه آثار  یتوجهمک

و  یسدساز یهادر مورد پروژه یریگمیر در تصمیو اثرپذ یت جوامع بومکدست، فقدان مشارنییپا

ن یتریاز اصل یکیها را به ن پروژهیبوم استیمنابع ز یهابا توجه به ارزش یه اقتصادیفقدان توج

 رده است.کل یها تبدو رودخانه یتاالب یهابومستیننده زکفیتضع

شور سد احداث شده و ک یدائم یهاتمام رودخانه یباً بر رویه تقرکنیرغم ایدرحال حاضر عل

متأسفانه  یاند، ولر قرار گرفتهیشدت تحت تأثها بهها و رودخانهتاالبژه یوشور بهکست یط زیمح

عدم ت، ین آب با توجه به رشد جمعیازجمله تأم یت جدالکان با مشکماکشور کت منابع آب یریمد

، ست(یط زیو مح یشاورزک، یانسان یازهایمختلف ن یهان و مصرف آب )در بخشین تأمیتوازن ب

آب  یعموم یهاش بحرانیدایپو از منابع آب  یبردارل بهرهیاهش پتانسکمنابع آب و  یش آلودگیافزا

نه یدر زم یران افق روشنیدر ا یعمالً راهبرد توسعه سدساز مواجه است و یاو منطقه یاس ملیدر مق

ن و یسطح زم یجان بهیرزمیره آب در زیها و ذخت قناتیدهد. تقوشور نشان نمیکت آب یریمد

 یهمگ یفصل یهاالبیس یسازرهیت و ذخیدار مهار، هدایپا یهار روشیر و سایاز تبخ یریجلوگ
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 یهایسوزه متأسفانه با فرصتکشور بودند ک یاجتماع یاقتصاد و یمیط اقلیسازگار با شرا یراهبردها

 یاند، ازجمله دانش سنتخود را از دست داده یهاتیاز قابل یادیبخش ز ،هاتین مزیاز ا یفراوان بخش

 نشده است. یسازتقویت، احیا و بهنگام ین دانش بومیسپرده شده و ا یبه فراموش کمکمه کقنات 

پشت  یهااچهیدر در میلیارد مترمکعب از آب تجدیدپذیر کشور 5انه یسال متأسفانه درحال حاضر

ساخت ه کاست  ین درحالیرج( و اکر یبکریبرابر حجم مخزن سد ام 20)معادل  شوندیر میسدها تبخ

ش و رسوب موجب یاهش فرساک یهابرنامه یو اجرا مطالعات جامع آبخیزهاش از یسدها پ شتابزده

صه ین نوع نقی. مثال بارز ااندشدهمخزن سد با رسوبات  زودهنگامپرشدن  د سدها ویاهش امر مفک

 30د آن را یعمر مف ،اد رسوبات واردهیه حجم زکدرود است یرسوبات انباشته شده در پشت سد سف

 اهش داده است.کسال 

ا هت حقابه تاالبیشور را عدم رعاک یتاالب یهابومستیبا ز یچالش سدسازمهمترین  د بتوانیشا

شدن  کها درحال حاضر خشن چالشیبارز ا یهااز آب مهار شده در پشت سدها دانست. مثال

ر ک یهادست رودخانهنییه، بختگان در پایاچه ارومیرود، درندهین دست زاییدر پا یگاوخون یهاتاالب

مارون و دست رودخانه نییرفت، تاالب شادگان در پایان در حوزه رودخانه جیجازمور هامونوند، یو س

م یستان، هورالعظیدر س هاهامونالگل در گلستان، آشان در فارس، یگر مثل پرید یهااز تاالب یاریبس

 در خوزستان و... است.

 

 یاحوزهنيانتقال آب ب یهاطرح

مرحله  3را در هر  کیو خش یآب یهابومستیه زکهستند  ییها، پروژهیان حوزهیانتقال آب ب یهاطرح

ژه یواز مناطق جهان به یها در برخن نوع پروژهیدهد. هرچند ایر قرار میال و مصرف تحت تأثبرداشت، انتق

ها در ه این سیاستکها باعث شده ن نوع پروژهیق ایج ناشناخته و عمینتا یاند، ولن اجرا شدهیشور چکدر 

 .ردیزها مورد استفاده قرار گین دستاویعنوان آخرت منابع آب بهیریمد یراهبردها

ه مجموعاً کا درحال اجرا و مطالعه است ی( انتقال آب اجرا شده ی)اصل یکپروژه درجه  19شور تعداد کدر 

و پرآب  یوهستانکها از مبدأ مناطق ن پروژهیا یباً تمامیتقر 1.ردکعب آب را منتقل خواهند کون مترمیلیم 4593

 باشد.یم آب مک کخش یاه منطقهکران است یا یزکزاگرس و البرز به مقصد فالت مر

ه ک یطورده شده است، بهیارون دکشور در حوزه ک یان حوزهیبآب انتقال  یهان آثار طرحیبارزتر

 ابد.ی کاهشارون کانه ین حوزه موجب شد آورد سالیآب از ا یراصولیمتعدد غ یهاانتقال

 یهامهدر برنا یاو حوزه یبومستیه فقدان نگرش زکدهد ینشان م یارشناسک یهالیتحل

بوم ستیتواند باعث اخالل در زیها مه برداشت آب در باالدست حوضهکت منابع آب موجب شده یریمد

                                                 
 .1391، نیرو وزارت .1
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 د.شوآب(  یر در حجم، دما و شورییعلت تغارون )بهکرودخانه 

 یهااز سفره یاریر بسیحفر شده در طول مس یهاانالکها و انتقال آب، تونل یهادر اغلب پروژه

 دهند.یاهش مکرا ی آنها و آبده اندردهکب یرا تخر ینیرزمیآب ز

ن و یش سرزمیه براساس اصول آماکن است یانتقال آب ا یهاته مهم در حوزه مقصد پروژهکن

دهنده توسعه ننده و جهتکپارامتر محدودمهمترین  نیسرزم یعیت برد و توان طبیدار، ظرفیتوسعه پا

ر، یه شدت تبخکمبود بارش، بلکنه تنها  کن در مناطق خشید. بنابرایآیحساب مدر مناطق مختلف به

ن یه صرفاً با تأمکاست  یانگارن سادهیهستند و ا یننده اصلکنارس و اغلب شور عوامل محدود کخا

 ش داد.یت برد را افزاین مناطق، ظرفیآب در ا

ده در کشور های مهار شدرصد آب 90البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بیش از 

های ارزشمند وری مناسبی نداشته و بخش چشمگیری از آبشود که متأسفانه بهرهصرف کشاورزی می

مهار شده در فرآیندهای مختلف کشاورزی نظیر نوع و نحوه آبیاری، الگوی کشت، وضعیت انبارداری و 

وری آب ر کارشناسان میزان بهرهرود. بنابه اظهاهای مورد استفاده و... هدر میبازاریابی و انتخاب واریته

درصد است که اگر حتی این عدد را بدبینانه نیز در نظر نگیریم،  30در بخش کشاورزی در ایران حدود 

 درصد فاصله زیادی داریم و این درحالی است که ایران یکی از 50باز از متوسط جهانی یعنی حدود 

 آید.حساب میهای کشاورزی دنیا بهقطبمهمترین 

 یشاورزکبخش  ینیرزمیو ز یسطح یهااستفاده از آب یها براب تاالبین رقیتریحال حاضر اصلدر

ها را با وجود داشته و تاالب ینیرزمیها افت آب زاغلب تاالب یاهیحاش یهاه در دشتک یطورهاست، ب

ظر برداشت آب ه از نیاچه ارومیدر یهادرصد دشت 70مثال  یسازند. برایمبود آب مواجه مک یچالش جد

با  یاصل یهاهمه حوزهاند. ن ممنوعه اعالم شدهیش از ایبرداشت ب یداشته و برا یالن منفیب ینیرزمیز

ان ین میدهند. در ایرا نشان م یسرکعب کارد مترمیلیم 7به  یکمواجه بوده و مجموعاً نزد یالن منفیب

 یسرکاز  یمیبه ن یکنزد ییو به تنها ها بودهر حوزهیش از سایه بیاچه ارومیشدت بحران در حوزه در

 را به خود اختصاص داده است. ینیرزمیز یهامخزن آب

 

 هاتاالب یتيريعوامل مد

ها با پیچیدگی توان نتیجه گرفت که مدیریت تاالبگفته در این فصل، چنین میبا توجه به عوامل پیش

ها در کشور ابتدا الزم است االبمضاعفی مواجه است. برای دستیابی به نقاط قوت و ضعف مدیریت ت

بندی و های قبلی نیز به تفصیل به آنها پرداخته شده است جمعمشکالت و موانع موجود را که در بخش

دهد. در این درخت های کشور را بسان یک درخت نشان میمشکالت مدیریت تاالب 1تحلیل نمود. نمودار 

ورزی تشخیص داده شده و محصول نهایی آن و طمع ریشه مشکالت، فقر اقتصادی، ضعف علمی و فرهنگی

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.های کشور، بلکه نابسامانیزیستی تاالبنه تنها تضعیف تنوع
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 رانيا یهاالت تاالبک. مش1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ننده کفیموانع عمده تضععنوان ر را بهیز ید بتوان محورهایشا یتیریمد یارهایاس و معیدر مق

 ها برشمرد:ت خردمندانه تاالبیریمد

ن با توجه به یه اغلب از بهنگام نبودن قوانک یتین و مقررات حمایاز ضعف قوان یالت ناشکـ مش

 ند،کیبروز م یتیریمد یسنت یهاروش یجان بهینو یردهایکرو ینیگزیجا

ا یو  یموضوع تاالب یکو گاهاً متناقض از  یازف مویه همزمان تعارک ین و مقررات موازیـ وجود قوان

 دهد،یمختلف ارائه م یهاموضوع خاص به دستگاه یک یبرا یمواز یهاتیمسئول یاعطا

 ها،ر ارگانیو سا یدولت یهار در دستگاهیگمیمتعدد و ناهماهنگ تصم یـ وجود ساختارها

 آن، یهاامدیامل پک یابیبدون ارز مات خارج از برنامه ویتصم یـ اجرا

م مقررات و ینفعان تاالب در زمان تنظیژه ذیومردم و به یتکاخذ نظر مشار سازوکارـ فقدان 

 ها،ها و پروژهبرنامه یاجرا

 تضعيف تنوع زيستي تاالب
هاي اقتصادي، نابساماني

 اجتماعي فرهنگي

 

برداري بيش از حد بهره

 توان طبيعي منابع

تغيير غيراصولي كاربري 

 ها و اراضياكوسيستم

زافزون گسترش رو

 هاآالينده

 

فقدان نگرش مديريت 

ريزي اكوسيستمي در برنامه

 منابع طبيعي كشور

مشكالت قانوني و 

هاي ساختاري دستگاه

 اجرايي

ضعف مشاركت و نامشخص 

بودن مسئوليت و حقوق مردم در 

 هاي طبيعي كشورمديريت محيط

 ورزيطمع اقتصاديفقر  ضعف علمي و فرهنگي
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م یژه در هنگام تنظیوبوم بهستیمنابع ز یمناسب سنجش ارزش اقتصاد یسازوکارهاـ فقدان 

 توسعه، یهاپروژه یالن اقتصادیب

 ران،یگمیر تصمیارشناسان و ساکران و یان مدیها در ماز تاالبیمورد ن یهامبود تخصصکـ 

 ها،نه تاالبیزم ارآمد مسئول درکو نا یافکنا یسازمان یـ وجود ساختارها

 ،یالمللنیب یتخصص یهامبود ارتباط روشمند با سازمانکـ 

 الزم، یمبود منابع مالکو  یتاالب یهاپروژه یمال یبانیستم پشتیس یارآمدکـ نا

 مدت و زودبازده،وتاهک یهارد به برنامهیکفقدان برنامه منسجم و بلندمدت و رو ـ

به اهداف از  یابیزان دستیم یابیمعتبر ارز یهاو فقدان شاخص ینظارت یهانظام یارآمدکـ نا

 .ن شدهییش تعیپ

 

 هاتاالب یبررسی سابقه اقدامات صورت گرفته توسط مجلس درخصوص احيا

های تخصصی، فراکسیون محیط س شورای اسالمی، رایزنی در قالب کمیسیونتا به حال در مجل

های قبل از دستور صورت گرفته است که در راستای زیست، سؤال از وزیر و مسئولین اجرایی و نطق

 1390در مردادماه « انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن»تالش نمایندگان، طرح 

 تقدیم مجلس شد.

طرح فوق دارای توجیه فنی، ه کهای مجلس نشان داد توسط مرکز پژوهشن طرح یا یابیارز

 1اقتصادی و اجتماعی کافی نیست.

ر با یز یشنهادیها طرح پز پژوهشکارگروه در مرکل کی، پس از تش1390در ادامه در پاییز سال 

ب به مجلس ارائه شد یوه و جهت تصیته« های کشور با تأکید بر دریاچه ارومیهمدیریت تاالب»عنوان 

 ار دوره هشتم مجلس، مورد توجه کافی واقع نشد.کان یبه پا یکیل نزدیدله بهک

« های کشورها و تاالبنجات و احیای دریاچه»نمایندگان مجلس طرح این بار  1391ماه در آبان

در  : ویدصویب رست کردند که فقط یک فوریت آن بهدر صحن علنی مجلس مطرح با قید دو فوریت را 

 حهیرا در قالب ال (ادیار زیرات بسییبا تغطرح )ن ید( ایر و امیتدب)د یر دولت، دولت جدییتغ با تینها

 در مجلس نهم  مورد بررسی قرار گرفت ولی به نوبت صحن  علنی مجلس نرسید. و کردم مجلس یتقد

 

 

 
 

                                                 
، مهرمـاه  11051، شماره مسلسل دفتر مطالعات زیربنایی، . اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن1

1390. 
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 کشورهای تاالب و مديريت اياح حفاظت، اظهارنظر کارشناسی درخصوص اليحه

منظور بررسی  در بهرا « های کشورتاالب و مدیریت ایاح حفاظت،»دولت الیحه  1395 ماهتیردر 

 .کردهای تخصصی  تقدیم مجلس شورای اسالمی کمیسیون

 

 یهيمقدمه توج

ه ک یمتنوع و یاتیح یهاستگاهیز ،شوندیم شور قلمدادک یهابومستیز نیارزشمندتر در زمرهها تاالب

 تیریمد و عدم به خود دارند و جانوران وابسته اهانیاز گ یشماریب یهاگونه یر بقاد یمهم نقش

هوا، حاد  یآلودگ زگردها،یر دهیپد رینظ یجد ییهابحران جادیا باعثآنها  یگذارضابطهو  هاتاالب

از  یامجموعه علتبهها متأسفانه تاالب .شودیم تاالب یولوژکط ایشرا و بر هم خوردن یآبکم شدن

، یسالکخش یهابحران توجه به . بااندشده را متحمل یادیز یهاخسارت یو انسان یعیطب عوامل

 یبه اراضآنها  لیو تبد یباتالق یاراض ردنک کو خش یشکو زه هاتاالب از آب هیرویب استفاده

از  یبه برخ ریناپذجبران یهابیآسشدن  و وارد هااچهیدرآب  از انتقال یریجلوگ ایو  یشاورزک

 ریز حهی، الهاتاالب تیریو مد در حفاظت موجود یقانون یخألهارفع منظور بهو  هاتاالبو  هااچهیدر

 :شودیمم یتقد یقانون فاتیتشر یط یبرا

 

 شورک یهات تاالبيريا و مديحه حفاظت، احيال

 (1ماده )

 مستلزم هاتاالب ر بسترد ی، اقتصادیکشاورز ،یصنعت ،یمعدن ،یعمران اتیو عمل یبرداربهرههرگونه 

 .باشدیها متاالب یداریضوابط پا تیرعا

حفاظت  سازمان توسط ن قانونیا شدناالجرا الزمخ یاز تار ماه 6 ظرفها تاالب یداریضوابط پا

 .رسدیم رانیوز ئتیه بیه و به تصویته یشاورزک و جهاد روین یهاوزارتخانه یبا همکار ستیط زیمح

 (2ماده )

از  وارده پس خسارتو جبران  تیفعال بر توقفعالوه ن مادهیاز ا متخلف یو حقوق یقیاشخاص حق

به  مهیجر پرداخت به ییمرجع قضا صیحسب تشخ ستیط زیحفاظت مح توسط سازمان یاقامه دعو

زان یبه م مهیجر پرداختبر جبران خسارت به و در صورت تکرار عالوه خسارت وارده برابر 5تا  3 زانیم

به  ن مادهیموضوع اجرائم وارده و  خسارت نییتع . نحوهشوندیموم کوارده مح خسارت رابرب 8تا  6

هر سه  اد شدهی ینقد و خسارتجرائم  نی. همچنرسدیم رانیوز ئتیه بیبه تصو سازمان شنهادیپ

 ئتیه توسط یاسالم یجمهور یزکمر کبان یسواز یانه اعالمیسال نرخ تورمبراساس  باریک سال

 .گرددیم لیتعد نرایوز
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 فیرد یط ن قانونیا موضوع و خساراتجرائم  وصول یاجرا از یناش یدرآمدها تبصره ـ

صد  معادل و زیوار خزانه به حساب خواهد شد مشخص هر سال بودجه ه در قانونک جداگانه یدرآمد

 حفاظت، و وارده خسارت جبرانمنظور به یسنوات بودجه نیدر قوان ینیبشیپبا  ( آن% 100) درصد

 .ردیگیمقرار  ستیط زیمح یمل ار صندوقیدر اختها تاالبت یریو مد ایاح

 (3ماده )

 .باشدیممعاف  ینه دادرسیهز ن قانون، از پرداختیا یدر اجرا ستیط زیسازمان حفاظت مح

 

 اليحه یلک یابيارز

 .یستنعنوان الیحه  یرندهدربرگمفاد الیحه  .1

، ی، معدنیات عمرانیو عمل یبرداربهره هرگونهه ک هاتاالب یدارین ضوابط پاییحه، تعیال (1)در ماده  .2

ط یعهده سازمان حفاظت محت آن است بریمستلزم رعا هاتاالبدر بستر  ی، اقتصادیشاورزک، یصنعت

ب یو به تصو هیته و باید گذاشته شده استی شاورزکرو و جهاد ین یهاوزارتخانه یارکست با همیز

و ...  یبرداربهرهبر نحوه  یگذارقاعده درصددور که ضوابط مذکنیتوجه به ا . بابرسد وزیرانیئت ه

 هشتادوپنجمر اصل یمغا یاسالم یر از مجلس شورایغ یگرین آن به نهاد دییتع یهستند لذا واگذار

 است. یقانون اساس

اعالم  ممنوع هاتاالب( تغییر کاربری اراضی واقع در بستر و حریم کیفی 1391در طرح قبلی )سال  .3

 ماده حذف شده است. ی آننوعدر الیحه جدید با تغییرات صورت گرفته به  کهیدرحالشده بود 

به بستر تاالب قبلی در این الیحه فقط  یهاطرحاز موضوعات مطرح در  ماندهیباققانونی  تنها موضوع .4

 .باشدیمب در روی اکوسیستم تاال اثرگذارحوضه آبریز و حریم تاالب  کهیدرصورتاشاره دارد 

تاالب  یو.... که مرتبط با بحث حفاظت و مدیریت و احیا یرمجازغ یهاچاه ،سدهامانند  مواردی .5

 است. ده نشدهیدر الیحه د کالً باشندیم

مهم  یهامربوط به تاالبون ینوانسکران به یوستن ایموجود در مورد پ یبا توجه به سابقه قانون .6

 .شدیمن سابقه اشاره یحه به ایال یهیقل در مقدمه توجه حداکار مناسب بود ی، بسیالمللنیب

شور است الزم است ک یهاتاالبت یریا و مدیحه حاضر حفاظت، احیال یه محور اصلکنیبا توجه به ا .7

( یداریمانند تاالب، ضوابط پا) یاساسلمات کواژگان و  یف برخیبه تعر یامادهحه در ابتدا ین الیدر ا

ه ک 1ون رامسر ارائه شده استینوانسک (1)در ماده  یفیتعر هاتاالب صدرخصوابد. البته یاختصاص 

رد، یعمل قرار گ کهمان مال تواندیمنه ین زمیدر ا یفیدر صورت عدم ارائه تعر یحت رسدیمنظر به

رفع  یبرا باید، لذا گیردیمرا دربر یعیور حوزه وسکف ارائه شده در ماده مذیه تعرکنیبا توجه به ا یول

                                                 
طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که  یهاآب زارها یاها و لجنها و باتالقها شامل مردابتاالب ،از لحاظ کنوانسیون حاضر - (1)ماده . 1

متر  6نقطه جزر از  نیترنییپا دریا که عمق آنها در یهاصورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آببه تلخ یا شور در آن شیرین، یهاآب

 .تجاوز ننماید
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 حه حاضر مشخص شود.یف تاالب در الینه رخ خواهد داد، تعرین زمیه در اک یاتاختالف

صورت هتعدیل نرخ جرائم و خسارات ب بایدانه یبودن نرخ تورم سال توجه به باال ( با2ماده )در  .8

 بار انجام شود.انه و نه سه سال یکیسال

صالحیت در تهیه درصد درآمدهای حاصله به مصرف خاص،  100( اختصاص 2در تبصره ماده ) .9

کند و بنابراین مغایر انه بودجه را محدود مییالیحه بودجه و همچنین صالحیت مجلس در تصویب سال

 قانون اساسی است و الزم است این عبارت حذف شود. ودومپنجاهاصل 

های شود. رواج و تسری این معافیت به دستگاه( دلیلی بر معافیت مذکور مشاهده نمی3در ماده ) .10

صدد دفاع از حقوق عمومی و ارائه خدمت عمومی هستند ـ باعث هرکدام به نحوی درحاکمیتی ـ که 

 شود. برهم خوردن نظام مالی قوه قضائیه می

ها و یاچهدرنجات و احیای )شورای اسالمی  نمایندگان محترم مجلس مفادی از طرح پیشنهادی .11

دلیل تغییر به اما ،شده است وزیران تصویب یئته مصوبه صورتبه 1393در سال  ی کشور(هاتاالب

ثمر مثمر آن مصوبات دولت در قالب این الیحه کردن یدائم لغو آنها وجود دارد. بنابراین دولت امکان

 خواهد بود.

در آن  ، کلیات الیحه پیشنهادی مورد تأیید خواهد بود و الیحهالذکرفوقموارد  قرار دادن نظرمدبا 

 تواند باشد.مقدمه توجیهی، گامی مؤثر و مفید می صورت در جهت تحقق اهداف موجود در

 

 یلکبندی جمع

به  ینگریها از حفاظت سنتی و بخشها، تغییر رویکرد مدیریت تاالباقدام در مدیریت تاالب نیمهمتر

ها را در سطح خردمندانه حفاظت تاالب یبردارت شناختن بهرهیرویکردهای جامع است که ضمن به رسم

که از جدیدترین رویکردهای حفاظتی در سطح  یبومستیزدهد. مدیریت قرار می نظرمدحوضه آبخیز 

( 67ماده )« الف»ای برای نخستین بار در بند ، با نگرش به مدیریت یکپارچه و حوضهاستالمللی بین

بومی سازی رویکرد مدیریت زیستقانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید. بدیهی است که پیاده

ای و ماهیت یکپارچه و فرابخشی بودن، نیازمند همکاری کلیه مراجع ذیربط در سطح دلیل ابعاد حوضهبه

شور از کنفعان آب یرد ذیکر روییها تغدار تاالبیت پایری. حفاظت و مداستحوضه آبخیز و سطح ملی 

 یریپذتیلو مسئو مشارکتت منابع آب، یریستم جامع مدیه به سیسویکبازده و مک، یسنت یهاروش

های کشور بومی در تاالبسازی رویکرد مدیریت زیستپربازده در راستای پیاده یهانفعان و روشیهمه ذ

 ند.کیرا طلب م

حال حاضر ها درترین تهدیدات تاالبعمدهها، با در نظر گرفتن مباحث فوق از مجموع یافته

 از: عبارتند
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 ،ها(محیطی تاالبمین حقابه زیستأاالدست )عدم تها از منابع آب بکاهش آب ورودی به تاالب. 1

ای و زیربنایی بزرگ مثل راهسازی، پتروشیمی، پاالیشگاه، خطوط های توسعهاجرای طرح. 2

 ،انتقال نیرو و...

ای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی گسیل شده از مزارع کشاورزی، شهرها و ورود انواع آالینده. 3

 ،ها و صنایعآبادی

 ،وبات ناشی از فرسایش خاک باالدسترس .4

 ،تغییر کاربری اراضی تاالبی برای امور کشاورزی و غیره. 5

رویه و برداشت علوفه و سایر محصوالت تاالبی، بیش از حد توان شکار و صید غیرمجاز و بی. 6

 ،تجدیدپذیری تاالب

 .هاپدیده تغییر اقلیم و تشدید شدن خشکسالی. 7

 کمکبا ارزش نه تنها  یهاستمیوسکن ایاتا شور باعث شده ک یهاتاالببر تأثیر عوامل ذکر شده 

تبدیل به تهدیدی ها خود شده تاالب کخش یه بسترهاکنباشد، بل گردوغبارده یل پدیتعد یحال ما برا

 .باشدزگردها یرانتشار  أمنشبا 

بهبود ها و مشکالت در فرآيند عليرغم اقدامات انجام شده متأسفانه برخی محدوديت

های ريزی، هماهنگی و حمايتشور وجود دارد که بالطبع نيازمند برنامهک یهاشرايط تاالب

 از: عبارتندالت کها و مشتين محدوديبيشتری است ا

ای و تمرکز بیش از حد بر استفاده از منابع پایه ای و ناحیهـ فقدان استراتژی مناسب توسعه منطقه

ای بالقوه منطقه با درنظرگرفتن های توسعهبه سایر ظرفیت یتوجهیو بو توسعه کمّی کشاورزی  وخاکآب

های ای از قبیل توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری طبیعی و سایر فعالیتهای نسبی منطقهمزیت

 بر برای تأمین اشتغال پایدار و کاهش فشار بر منابع طبیعی،آبصنعتی و خدماتی کم

 های کشور،محیطی تاالبریزی و تخصیص حقابه زیستالزم برای برنامهـ فقدان پشتوانه قانونی 

و در نظر  یتاالب یهان مشکالت موجود، محدودیت منابع آب در حوضهیتریـ یکی از اساس

 کشور، ییریزی و اجراهای برنامهنگرفتن این واقعیت در مجموعه

برداری از منابع های الزم در بهرهنترلها و کریزیهای نظارتی الزم برای اعمال برنامهـ پشتوانه

توجه به نقش وزارت نیرو در کنترل  است. درحال حاضر با یافکحال حاضر ناآبی حوضه در

های های سطحی و زیرزمینی متأسفانه این امر معموالً با مقاومتهای غیرمجاز از آببرداشت

های نین نیز مانند قانون اعطای مجوز به چاهشود. در این راستا برخی قوابرداران غیرمجاز روبرو میبهره

رده و مفری برای کهایی را در این خصوص ایجاد نیز محدودیت 1385غیرمجاز حفر شده قبل از سال 

 متخلفین ایجاد کرده است.

 
 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

20 

 یشنهاديپ حهيال یبندجمع

نتیجه تالش که  اصالحات الیحه ی را ندارد. لذا افکت یات مثبت جامعکرغم نیعل یشنهادیپ حهیال

 شود.میبه شرح ذیل پیشنهاد ، استکارگروه تشکیل شده در این خصوص 

 «شورک یهاتاالبت يريا و مديحفاظت، اح»حه يال

 (1)ماده 

 رود:یار مکهمشروح مربوط ب یر در معانیاصطالحات ز

 ست کشوریز طیان حفاظت محزمسا سازمان: (الف

 یردولتیو غ یدولت یو نهادها هادستگاهلیه ک :نفعانيربط و ذيذ يیاجرا یهادستگاه( ب

 هاتاالبز یمرتبط با حوضه آبر

 یالمللنیبمهم  یهاتاالبون مربوط به ینوانسک( قانون الحاق به 1ماده )براساس  تاالب:( پ

 ،هامرداب ، شامل28/12/1352ون رامسر( مصوب ینوانسک) یستگاه پرندگان آبزیز یهاتاالب ژهیوبه

تلخ  ن،یریش یهاآبه کا موقت است ی یاعم از دائم یمصنوع ای یعیطب یهاآبا یزارها لجن و هاباتالق

در آنها  ه عمقکا یدر یهاآبشود، از آن جمله است یافت می یا جارید کصورت راا شور در آن بهی

 د.یمتر تجاوز ننما 6ن نقطه جزر از یترنییپا

و  یل مختلف انسانیداله بهکهستند  ییاهتاالب :دهيدخسارتو  یبحران یهاتاالب( ت

 .انددادهخود را از دست  یردهاکارکو  هاارزش، یعیطب

 .ستهاتاالبآب  یشرویپآخرین نقطه  بستر تاالب: حد (ث

 .باشدیمبستر  بالفاصله بعد از حد متر( 150عرض )با حداقل  یاپهنه تاالب: یفکيم يحر (ج

پهنه جغرافیایی بالفصل حد بستر تاالب شامل  تاالب:( يکیولوژکا) یشناختبومم يحر (چ

 .( با آن استیگیاهی و جانور) یستیزو مرتبط و تنوع  یاهیحاش یهاستگاهیز

و  یات جانوری، حیاهیم، پوشش گی، اقلوخاکآبمنابع  هکاست  ییایپهنه جغراف بوم:ستيز (ح

 .باشندگر یدیکمتقابل بر  آثار یدارا یجوامع انسان

ه با توجه به کاست  یو نظارت کنندهتیهدا، نگرجامع یندیفرآ :یبومستيز تيريمد (خ

، نفعانیذربط و یذ ییاجرا یهادستگاهت کق مشاریآن از طر یداریپا منظوربهبوم و ستیز یهاتیظرف

مدیریت یکپارچه حساس و  یهابومستیز یتیریو مد یاتوسعه یهاطرحدر  یستیز طیمالحظات مح

 د.ینماین میرا تضم زیحوضه آبر

 یبرا هکاست  یننده و نظارتکتینگر، هداجامع یندیفرآ تاالب: وستهيپهمهب تيريمد (د

ت کبا مشار یبومستیز یندهایه براساس فرآک ییاجرا یسازوکارهااقدامات و  یتمام یابیش و ارزیپا
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ز یآبر حوضهدار از یپا یبردارا و بهرهیحفاظت، اح منظوربهنفعان یربط و ذیذ ییاجرا یهادستگاه

 رد.یگیاقدام قرار م یو مبنا شودیه میها تهتاالب

ه جهت حفظ کاست از آب  یتیفکیوتیّمک: هارودخانهو  هاتاالب یستيز طيمح یاز آبين (ذ

 یارودخانها ی یتاالب بومستیز یکو خدمات  ردهاکارک یدارین پایتأم و یشناختبوم یهایژگیو

 د.باشیاز میمورد ن، مشخص

از ین نیمنظور تأمه بهک تاالبز یحوضه آبر یت آبیاز ظرف یبخش تاالب: یستيز طيمححقابه  (ر

 شنهادیپ تاالب با یردهاکارکو  یداریجهت تداوم پا یع زمانیبرنامه توز یکآن و با  یستیزط یمح یآب

 .ابدییمص یمتناسب با شرایط اقلیمی تخص روین وزارت سازمان توسط

و  یسند راهبردی باالدست شور:ک یهاتاالبحفاظت از  یعمل مل برنامها و راهبرده (ز

ه شده و استفاده از ینفعان تهیو ذ ربطیذ ییاجرا یهاه با مشورت دستگاهکاست  یجامع یبرنامه عمل

بر ارائه ن سند عالوهید. اینماینه میشور نهادک یهاتاالب یداریپا یرا در راستا یبومستیرد زیکرو

ربط و یذ ییاجرا یهان دستگاهیب یارکران، شیوه همیا یهاتاالب یبرا بلندمدتنداز روشن و اچشم

ن یل به این یدار براتیها و اقدامات اولوحفاظت از تاالب یبرا یلکنفعان را تبیین نموده و اهداف یذ

 سازد.یاهداف را مشخص م

 یستیز طیمح یهایژگیبر حفظ وهه عالوکت تاالب یفکیوتیّمکاز  یطیشراتاالب:  یداريپا (ژ

را  یجوامع انسان یمتنوع برا یردهاکارکخدمات و  ارائه بلندمدتخود بتواند در  یستیز و تنوع

از  برخوردار بوده و یکیولوژکبه اات آب از حداقل حقیمک نظر ازط، تاالب ین شراید. در اینما یبانیپشت

 رد.یگیقرار م یاستاندارد مل مجاز مندرج در یهادر محدوده وخاکآبت یفکینظر 

 (2)ماده 

خ یماه از تار 6ثر ظرف مدت کی ذیربط حدایاجرا یهادستگاهت کلف است با مشارکسازمان م

در راستای شور ک یهاتاالباز  حفاظت ین قانون راهبردها و برنامه عمل ملیاالجرا شدن االزم

ب یتصو ند و بهکه یته را های کلی حفاظت محیط زیست ابالغی مقام معظم رهبریسیاست

 برساند. رانیوزئتیه

 یهاتاالباز  حفاظت یلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملکسازمان م ـ« 1»تبصره 

سال از  2مدت ثر ظرف کده را حدایدو خسارت یبحران یهاتاالب وستهیپهمبهت یریشور، برنامه مدک

ها براساس درآورد. این برنامه درخصوص سایر تاالب اجرابه ن قانون تهیه و یاالجرا شدن اخ الزمیتار

 بندی سازمان تهیه و به اجرا در خواهد آمد.اولویت

 یارکتوسط سازمان و با هم دهیدخسارتو  یبحران یهاتاالبفهرست  ـ« 2»تبصره 

ن و ییانون تعن قیا شدن االجراالزمخ یماه از تار 6 ثر ظرفکحدا یشاورزک رو و جهادین یهاوزارتخانه
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 .شودیم یبازنگر بارکیهر دوسال 

ت یریبرنامه مد ندمکلف یردولتیو غ یدولت ییاجرا یو نهادها هادستگاهه یلک ـ« 3»تبصره 

 ند.یت نمایانه خود لحاظ و رعایسال یهایزیربرنامهشور را در ک یهاتاالب وستهیپهمبه

 رسد.یم رانیوز ئتیهب یهاد سازمان به تصوشنیها به پتاالب یشناختم بومیحر ـ« 4»تبصره 

 (3)ماده 

 ر باید مغایجد یو بوم یو اقتصاد یشاورزک ی، صنعتیمعدن، یعمران یات توسعهیهرگونه فعال یاجرا

ها ممنوع تاالب یشناختبومو  یفکی یهامیرمجاز، در بستر و حریغ یبرداربهرهتاالب و هرگونه  یداریپا

 باشد.یم

 ممنوع است. هاتاالب یفکیم یواقع در بستر و حر یاراض یاربرکر ییتغ ـ« 1»تبصره 

 .باشدیمعهده سازمان تاالب بر یداریر پایمغا یهاتیفعالص یتشخ ـ« 2»تبصره 

 (4ماده )

 یدارا ی، معدنی و خدماتیصنعت یدیتول یواحدها یهاتیفعال ظرف مدت دو ساللف است کدولت م

پس از مدت  است لفکم سازمانهمچنین  د.ینما یو بازنگر را اصالح تاالب یداریر با پایمغا مجوز

 .دینما یرین واحدها جلوگیا یهاتیفعال ور از ادامهکمذ

صید، چرای  نظیر شکار وها تاالبهای موجود جوامع محلی و بومی در فعالیتضابطه  ـ« 1»تبصره 

های اجرایی دستگاهسازمان با مشارکت سوی دام و کشاورزی و تمدید آن، براساس توان طبیعی تاالب از

 به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.و  گیردمورد بازنگری قرار میذیربط و ذینفعان 

 (5)ماده 

ها ها و رودخانهتاالب یشناختم بومیو حر یفکیم یو دفن زباله در بستر و حر انباشتب، ی، تخریآلودگ

 باشد.یممنوع م یفصل یهاشن و ماسه از بستر رودخانه یو برداشت معدن

 (6)ماده 

 ن آب شربیمأت پس ازآنها  باالدست یهارودخانهاز ها تاالب محیطییستز حقابه صینحوه تخص

 .شودیمآب ارائه  یعال یشورابه  روین وزارتو توسط  است تیاولو یدارا مصارف ریبه سا نسبت

 االجرا شدنالزم پس از سالکیمدت  رو ظرفیوزارت ن یسازمان موظف است با هماهنگ -تبصره

ر یو درخصوص سا ندکن ییده را تعیدو خسارت یبحران یهاتاالب یستیزط یمح یاز آبین ن قانونیا

ر ییحسب تغ هاتاالب یستیط زیمح یاز آبین ی. بازنگرابدییمش یور به دوسال افزاکمدت مذ هاتاالب

 .است یمیط اقلیشرا
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 (7)ماده 

ثر ظرف ک، حدادهیدخسارتو  یبحران یهاتاالبز یآبر یهاحوضهاست در  لفکم یشاورزک دوزارت جها

با لحاظ  ستیز طیمحدار و سازگار با یپا یشاورزکبرنامه  ن قانونیا شدن االجراالزم خیدو سال از تار

در  توسعه یهابرنامه و در قالب هیته را یشاورزک یآب و بدون گسترش سطح اراض یارزش اقتصاد

ن یجهت تأم ن مادهیا یشده از محل اجرا ییجوصرفهزان آب ید. مینماارائه  مصوب راتاعتبا چارچوب

 .شودیممصرف  هاتاالب یستیز طیمح یاز آبیبخشی از ن

 (8)ماده 

چاه و حفر چاه  یجابهو حفر چاه  شرب برای آبتخصیص از  یربه غ حفر چاهاحداث هرگونه سد و 

، تا یبحران یهاتاالبز یها واقع در حوضه آبرتاالب یشناختمم بویو حر یفکیم یقنات، در حر یجابه

 .باشدیرفع بحران ممنوع م

 (9)ماده 

ی زیستگاه هاتاالب ژهیوبهی المللنیبی مهم هاتاالبکنوانسیون مربوط به دولت مکلف است در اجرای مفاد 

ضمن ات( الحاقی به آن، تشریف) یهاو پروتکل 28/12/1352)کنوانسیون رامسر( مصوب  پرندگان آبزی

ی رامسر امنطقهی مرتبط، نسبت به حمایت و تقویت مرکز المللنیبو نهادهای  هاسازمانی با همکارتقویت 

 در غرب و مرکز آسیا مستقر در جمهوری اسالمی ایران اقدام نماید.

 (10)ماده 

ط یمح یفرهنگ عموم یتهیه و تولید شده در جهت ارتقا یهابرنامهما موظف است یسوسازمان صدا

طور ن قانون را بهیتحقق ا یدر راستا یب عمومیق و ترغیو تشو هاتاالبحفاظت از  ژهیوبه یستیز

 د.یرایگان پخش نما

 ( 11ماده )

بر توقف فعالیت به جزای ( این قانون اقدام نمایند عالوه8( و )5(، )3اشخاص حقیقی که برخالف مواد )

بر جبران ند. در صورتی که مرتکب شخص حقوقی غیردولتی باشد عالوهشونقدی درجه پنج محکوم می

خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر جزای نقدی تعیین شده برای اشخاص 

حقیقی و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی درجه شش حداکثر به مدت پنج سال 

تخلف موضوع این ماده ازسوی اشخاص حقوقی دولتی و مؤسسات و  شود. همچنین ارتکابمحکوم می

بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر جزای نهادهای عمومی غیردولتی عالوه

نقدی تعیین شده برای اشخاص حقیقی، موجب انفصال درجه شش از شش ماه تا پنج سال مستخدم 

 مات دولتی و عمومی است.دهنده از خددولت و مقام دستور

رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ مگر  ـ تبصره 
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در مورد اشخاص حقوقی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در دادسرا و دادگاه قوه قضائیه 

 شود.رسیدگی می

 

 منابع و مآخذ

 یهاز پژوهشکمر، از خشک شدن ب برای نجات دریاچه ارومیهطرح انتقال آ کارشناسی درباره: اظهارنظر  .1

 .1390مهرماه  ،مجلس

ماه آبان ،مجلس یهاز پژوهشکهای کشور با تأکید بر دریاچه ارومیه، مرطرح پیشنهادی مدیریت تاالب .2

1390. 

 .1391 ران، تابستانیا یهاتاالب یشور، معرفکست یط زیگزارش سازمان مح .3

 .1391ماه شور، آبانک یبحران یهااچهیها و درتاالب یایخصوص احرو دریگزارش وزارت ن .4
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 زی و منابع طبیعی(مطالعات زیربنایی )گروه کشاور :نام دفتر

 الهه سلیمانی تهيه و تدوين:

 جمال محمدولی سامانیمدير مطالعه: 
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 عمومی( حسینی )بخش

 ــــهمکاران خارج از مرکز: 
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