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ه یاچه ارومیدر یطیمح ستیمشکل ز یبررس

  ستیط زیالملل مح نیحقوق ب از منظر
  )األنبیاءسوره   30ه یآ(» یء حیو جعلنا من الماء کُلّ ش«

   یترکمان یمیحجت سل

  دهیچک

، یغنـ  يها ستمین اکوسیاز به حفاظت از این. ن هستندیزم يها ستمین اکوسیاز ارزشمندتر یکیها  تاالب

رهنمـون   1971هـا در سـال    ون رامسر در حفاظـت از تـاالب  یه کنوانسیرا به سمت ته یالملل نیجامعه ب

 يها ها، همه دولت ون ناظر بر حفاظت از تاالبین و تنها کنوانسیتر ون به عنوان مهمین کنوانسیا. ساخت

ن تعهـد،  یـ رغـم وجـود ا   یعلـ . دینما یها م استفاده معقول از تاالبران را متعهد به یعضو خود، از جمله ا

ل یـ ون رامسر بنا بـه دال یشده در کنوانس ثبت یرانیا يها ن تاالبیتر از مهم یکیه، به عنوان یاچه ارومیدر

اچه یدر يرو يد کالنتریر احداث بزرگراه شهی، نظيـ اقتصاد  يا توسعه يها پروژه يمتعدد، از جمله اجرا

به نظر . دن مواجه شده استیکننده آن با مشکل خشک هیتغذ يها رودخانه يرو یمتعدد مخرن يو سدها

ر بـا تعهـد بـه    یه مغـا یـ اچه ارومیدر در یطیمح ستید زیواجد آثار شد ياقتصاد يهارسد انجام پروژه یم

در  یستین بارایا. ست باشدیط زیالملل مح نیر اصول و قواعد عام حقوق بیاچه و سایاستفاده معقول از در

  .دیموجود استفاده نما یالملل نیو ب یداخل يها تیه از ظرفیاچه ارومیت دریبهبود وضع يراستا

  يدیواژگان کل

آثـار   یابیـ ون رامسـر، ارز یه، کنوانسـ یـ اچه ارومی، دریالمللنیب يها ست، تاالبیط زیالملل محنیحقوق ب

  .کالیاکولوژ يها یژگی، ویطیمح ستیز

                                       
   ه طباطبائیبین الملل دانشگاه عالم حقوقدانشجوي دکتري عضو بنیاد استعدادهاي درخشان دانشگاه عالمه و  
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  مقدمه

ــار ــاالب تع ــاگونیت ــا در  یف گون دارد، ام

ف خـود کـه در مـاده یـک     ین تعریتر متداول

ز آمده است، عبارت ین )1(»ون رامسریکنوانس«

ده از مرداب، بـاتالق،  یپوش یمناطق« است از 

اعـم   یو مصـنوع  یعیطب يرهایا آبگیزار  لجن

ا یـ شـور   يها ا موقت که در آن آبی یاز دائم

افــت ی يا جــاریــن بــه صــورت راکــد یریشــ

کـه   یاییدر يرهایشود؛ از جمله شامل آبگ یم

ن حد جزر از شش متر یتر نیعمق آنها در پای

هستند که آب  یها مناطق تاالب. »تجاوز نکند

ات یـ سـت و ح یط زیکنتـرل محـ   یعامل اصل

ــانور ــو گ يجـــ ــا  یاهیـــ ــراه آنهـــ                 همـــ

 Ministry of Government of) باشـد  یمـ 

Environment and Forests India, 2009, 

p.2) . یبـا ارزشـ   يهـا  اکوسیسـتم  هـا  تـاالب 

 يهـا  اکوسیسـتم  انـواع  در بـین  کـه  هسـتند 

 یمتنــوع بســیار يکارکردهــا از یطبیعــ

 تنـوع  از حفاظـت  عـالوه بـر   و برخوردارنـد 

 و ياقتصاد ،یطبیع يها ارزش يدارا ،یزیست

 اهمیت. باشند یم نیز يمتعدد دیگر یاجتماع

شـود کـه    یمـ  مشـخص  بیشتر یها زمان تاالب

جمعیـت   سوم یک از بیش میتوجه داشته باش

 هـا،  از رودخانه ها، اعم تاالب حاشیه در جهان

 ينظـر ( کننـد  یمـ  یزنـدگ  سـواحل  و ها برکه

 بـه دلیـل  هـا   تـاالب  . )1، ص1388دوسـت،  

 حفـظ  در ینقـش اساسـ   آب تنظیم و تدارك

، یسـت یداشته و به لحاظ تنـوع ز  یزیست تنوع

 مطالعات. باشند یر ممجاو يها نیتر از زم یغن

 تـاالب  یـک  کـه  از آن  است یحاک ياقتصاد

 برابـر  200 و  هـا  جنگـل  برابـر  10 حـدود 

 طـرح ( دارد اقتصادي ارزش یزراع يها زمین

   .)6، ص 1388، ایران هاي تاالب از حفاظت

بـا   یغن يها ستمین اکوسین، ایبا وجود ا

ــمخــاطرات ز ــی. مواجــه هســتند يادی از  یک

ــتهد ــلی ــرا یدات اص ــح يب ــاالبی ــا  ات ت ه

 ,Sands, 2003)اسـت   يبشـر  يهـا  تیـ فعال

p.544) .ها، عمـدتاً در قالـب    تین گونه فعالیا

، بدون توجه بـه  يا توسعه -یعمران يها پروژه

ــار ز ــاد و آث ــیمح ســتیابع ــورت  یط ــا ص آنه

رغم آثار  ی، عليها ن پروژهیانجام چن. ردیگ یم

ــمف ــادی ــات  يد اقتص ــه تبع ــه ب ــدون توج ، ب

 يبرا یاساس يدیتواند تهد یم یطیمح ستیز

. باارزش باشـد  يها ستمین اکوسیحفاظت از ا

که بـه   یالملل نیب يها ن تاالبیتر از مهم یکی

 يل عوامـــل متعـــدد، از جملـــه اجـــرایـــدل

ر در یــاخ يهـا  ، در ســالیعمرانـ  يهــا پـروژه 

اچــه یقـرار گرفتـه اسـت، در    يمعـرض نـابود  

ــامطلوب یرونــد وضــع. باشــد یه مــیــاروم ت ن

ش شروع شده و یک دهه پیه از یروماچه ایدر

ن یـ که با ا يطور شود؛ به یتر م میروز وخ روزبه

اچـه  یدن کامـل در یاحتمال خشک یروند فعل
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نده دور از انتظار ین سال آیه ظرف چندیاروم

  . ستین

ها در  گاه تاالبیاین مقاله تالش دارد جا

ـ   ن کنـد و  یـی الملـل را تب  نیمنظومه حقـوق ب

ـ نشان دهد  سـت  یط زیلـل محـ  الم نیحقوق ب

واقـع در   يها ت و حفاظت از تاالبیحما يبرا

ــرزم ــرو س ــورها، نظ ینیقلم ــکش ــه یر دری اچ

کشـورها بــار   يرا بــرا یه، چــه تعهـدات یـ اروم

ها  نجات تاالب يبرا یکند و چه راهکارهای می

   .دهد یارائه م

حقوق ها در  ـ حفاظت از تاالب1

  ستیط زیالملل مح نیب

ــ ــوق ب ــ نیحق ــل مح ــتیط زیالمل در  س

مل  قواعـد  مختلف هم شا يها خصوص حوزه

 خاص قوانین. باشد یعام و هم قواعد خاص م

 تـر،  اساسـی  معمـوالً  عام قوانین با مقایسه در

و  وضـوح  و بوده موضوع به تر نزدیک و ثرترؤم

 و آورتـر  الـزام  بنـابراین  دارنـد؛  ت زیاديیقطع

شـوند   مـی  تلقـی  عـام  قـوانین  از تـر  سـخت 

(koskenniemi, 2006, p.4). ان یـ ن میـ در ا

 ییهـا  از حـوزه  یکیها  مقوله حفاطت از تاالب

ط یمح یهست که عالوه بر اصول و قواعد کل

 يون رامسـر، دارا یست، به موجـب کنوانسـ  یز

ن یـ در ا. ز هسـت یـ ن خاص خود ینظام حقوق

شود عمدتاً از منظـر حقـوق    ینوشتار تالش م

هـا،   الملل خاص حاکم بر حفاظت از تاالب نیب

 .ه پرداخته شودیون رامسر، به قضیکنوانس

ـ  -1-1 ؛ حقـوق  ون رامسـر یکنوانس

الملل خاص حاکم بر حفاظت از  نیب

  ها  تاالب

ــ ــا   یکنوانس ــوان تنه ــه عن ــر، ب ون رامس

 ران،یـ شـده در ا  يگذار هیپا ینون جهایکنوانس

ـ  یتر یمیقد بـا   یجهـان  یالـدول  نین معاهـده ب

عـت  یدار از طبید بر حفاظت و استفاده پایکتأ

 حفاظـت از  یالمللـ  بـین  ا کنوانسـیون و تنهـ 

گرچـه نـام رسـمی کنوانسـیون     . هاست تاالب

المللـی   بـین  تیبا اهم هاي کنوانسیون تاالب«

» ویژه به عنـوان زیسـتگاه پرنـدگان آبـزي    ه ب

هـا، کنوانسـیون    ، ولی طی گذشت سـال است

داده کـه تمـام    گسترش خود را چنان نگرش

از دار یـ و پا معقـول  اسـتفاده ابعاد حفاظت و 

ــاالب ــا را دربر ت ــه ــگ یم ــاز ا. ردی ــه  ن روی ب

 ایــ» هــا ون حفاظــت از تــاالب یکنوانســ«

ــرکنــــو« ــیون رامســ ــهرت دارد »انســ  شــ

(Farantouris, 2009, p.33).  کنوانســیون

ــر در  ــدوم فوررامسـ ــن  13( 1971ه یـ بهمـ

ــد و در ) 1349 ــامبر  21منعقــ  1975دســ

 13( فوریــه دومنــابراین، ب. االجــرا شــد الزم

 .شـود  یده مـ یـ ا نامه تاالب یانجه روز) بهمن

 ایران، رامسر شهر کنوانسیون این انعقاد محل

 و ســوییس گالنــد شــهر آن دبیرخانــه محــل
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ــع ــده مرج ــناد، نگهدارن ــازمان اس ــانی س  جه

موسـوم بـه    آن هـاي  اجـالس  و است یونسکو

سـال   سـه  هـر » عضـو  يکنفرانس کشـورها «

و ارائـه   یخـط مشـ   ،درباره موضـوعات  کباری

ســه سـال گذشــته در   يهـا  تیــگـزارش فعال 

. شـود  مـی  ها برگزار خصوص حفاظت از تاالب

 )2(عضـو  يهـا  کنفـرانس دولـت   10تا به حال 

در  2008ن آن  در سال یبرگزار شده که آخر

ـ ا. کره بود يجمهور» چاگ ون« ن معاهـده  ی

کشور عضو را ملزم بـه تعیـین و حفـظ     160

بـه  المللی و تشـویق   هاي با اهمیت بین تاالب

در حـال  . نمایـد  از آنهـا مـی   عقـول ماستفاده 

 185.5ت بــا مســاحت  یســا 1896حاضــر 

ون بـه ثبـت   ین کنوانسـ یـ در ا هکتـار  ونیلیم

  )3(.اند دهیرس

ون رامسـر حفاظـت و   یت کنوانسـ یمورمأ

ق اقـدامات  یـ ها از طر استفاده معقول از تاالب

بـه   یالمللـ  نیبـ  يهـا  يو همکـار  ی، ملیمحل

در  داریــل بــه توســعه پایــدر ن یعنــوان گــام

ون یوانسـ رخانه کنیدب. باشد یم سرتاسر جهان

ت خـود بـا   یـ مورمأ ياجـرا  يرامسر در راستا

جموعــه در م یمختلفــ يهــا نهادهــا و ارگــان

بـر   )4(.کنـد  یمـ  يسازمان ملل متحد همکـار 

ــطبــق ا ــت ،ونین کنوانســی طــرف  يهــا دول

ثبـت  ) 1: هستندمتعهد ر یمعاهده به موارد ز

ون یوانسکن يارهایت واجد معیک سایحداقل 

ــاالب فهرســترامســر در  ــا اهم يهــا ت ــب ت ی

ــ نیبــ ج حفاظــت و اســتفاده یتــرو) 2؛ یالملل

گنجانـدن حفاظـت از   ) 3 ؛هـا  معقول از تاالب

جـاد منـاطق   یا) 4؛ یمل يها ها در طرح تاالب

ج آمـوزش  یو تـرو  یتاالب یعیشده طب حفاظت

مشاوره ) 5و ها  از تاالب يبردار نه بهرهیدر زم

ون در خصـوص  یکنوانسـ عضـو   يهـا  با دولت

  . ون رامسریکنوانس ينحوه اجرا

ــام   ــوص درج ن ــدر خص ــاالب در ی ک ت

ر توجه یبه چند نکته ز یستیت رامسر بافهرس

ایـن فهرسـت   ک تـاالب در  یـ درج  .1: داشت

ــه حقــوق حاکمــه آن کشــور در   يا خدشــه ب

نش وارد یخصوص تاالب واقع در قلمرو سرزم

ــ ــد ینم ــ .کن ــر حاکمیکنوانس ــون رامس ت ی

ت یـــبـــا اهم يهـــا تـــاالب يرو ینیمســـرز

ــ ــ نیب ــئول  یالملل ــا مس ــت در یرا ب ت آن دول

ستم و استفاده معقول از یحفاظت از آن اکوس

 ,Timoshenko, 1988) وند داده اسـت یآن پ

p.466). ــا ــدی ــه هرین ب ــه ن معناســت ک گون

ها منجر  و نقصان در حفاظت از تاالب یکوتاه

 .2 .شـود  یآن کشور م یالملل نیت بیبه مسئول

ت یت رامسـر وضـع  یمندرج در سـا  يها تاالب

کننـد و از   می کسب یرا در سطح مل يدیجد

ــو ــ يس ــه ب ــ نیجامع ــ  یالملل ــد ارزش  یواج

 یا کشورهاییک کشور ی ينه تنها برا برجسته

 یت در کل تلقیبشر يبلکه برا ،صاحب تاالب
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 مختلف دالیل بهکه  ییها تاالب .3 و شوند یم

 ،یســالنادرســت، خشک يبــردار نظیــر بهــره

 معرض در یمحیط زیست و معضالت تهدیدها

 در را خود يجا ،رندیگ یم قرار ينابود و خطر

 فهرسـت  در و دسـت داده  از رامسـر  فهرست

 سـت یل( 1مـونترو  فهرسـت  نـام  بـه  يجدیـد 

 قـرار  )ينـابود  و معـرض خطـر   در يها تاالب

ه دولـت  ین حالت بنـابر توصـ  یدر ا. رندیگ یم

ون بـا ورود  یسمربوطه و مشورت با دفتر کنوان

  يمونترو، اقـدامات فـور   فهرستنام تاالب به 

 ين بـرا ویر اعضـاء کنوانسـ  یاغلب توسـط سـا  

   )5(.ردیپذ یبهبود وضع تاالب انجام م

اســـتفاده معقـــول؛ قلـــب  -1-2

  کنوانسیون رامسر

ــم ــر مه ــت یت ــد دول ــا ن تعه ــو  يه عض

 يهــا ون رامســر در خصــوص تــاالبیکنوانســ

اسـتفاده  «ت رامسر، تعهـد بـه   یمندرج در سا

ــول ــاالب 2»معق ــا از ت ــرو   يه ــع در قلم واق

ون، یکنوانس 3در ماده . باشد یاش م ینیسرزم

ها در موازات استفاده معقول  حفاظت از تاالب

اسـتفاده معقـول   . از آنهـا مطـرح شـده اسـت    

ن یـ د از ایـ آ یمع به نظر یاست که بد یمفهوم

تحقق آن   ين مفهوم و ابزارهایرو الزم است ا

  .ردیقرار گ یمورد بررس

                                       
1. The Montreux Record  
2. Wise Use 

اســتفاده معقــول و حفــظ  -1-2-1

اسـتفاده   :کـال تـاالب  یاکولوژ يها یژگیو

ون بـه صـورت   یکنوانس یمعقول در متن اصل

مطرح شـده و تنهـا در طـول کنفـرانس      یکل

ن شـده  یـی ن مفهـوم تب یـ متعاهد ا يها دولت

ن بـار  یاولـ  يمفهوم استفاده معقول بـرا . است

 متعاهـد  يها در نشست سوم کنفرانس دولت

بـه عنـوان   1975کانـادا در سـال    ينایدر رج

ت یها به نفع بشـر  دار از تاالبیپا يبردار بهره«

ــه روشــ ــظ و  یب ــا حف ــیســازگار ب ــا یژگ  يه

. ف شـده اسـت  یـ تعر» ستمیکال اکوسیاکولوژ

ر یـ کـال هـم بـه شـکل ز    یاکولوژ يهـا  یژگیو

ابـل  ساختار و روابـط متق «: ف شده استیتعر

 یکـ یزیفو  یاییمی، شـ یکیولـوژ یان اجزاء بیم

ف یـ ن دو تعریـ ن رو بـا ادغـام ا  یااز  )6(.»تاالب

د کـه هـدف از   یجـه رسـ  ین نتیـ توان بـه ا  یم

ها و استفاده معقـول از آنهـا    حفاظت از تاالب

ــوگ« ــاز تغ يریجلـ ــیر در وییـ ــا یژگـ  يهـ

ر در واقـع د . »باشـد  یهـا مـ   کال تاالبیاکولوژ

ــ ــی ــاالب خصوص ــیمح ســتیات زیک ت و  یط

م آب کنتـرل  یـ رات رژییـ را تغ یاتیط حیشرا

آب نقـــش   ید و بـــه عبـــارت  یـــ نما یمـــ

 یاتیـ ح يهـا  یژگـ یدر مورد و يا کننده نییتع

رات آب بـه لحـاظ   ییتغ. کند یفاء میها ا تاالب

ــیو ک یکمــ ــه ، دريحجــم آب، شــور( یف ج

مـدت باشـد    یممکن است طوالن...) حرارت و 
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رات، ییـ ن تغیـ ن صورت متناسب بـا ا یکه در ا

ــفیک ــت و کمیـ ــت حیـ ــدر نهاات و یـ ت یـ

ر خواهـد  یـ کال تـاالب متغ یاکولوژ يها یژگیو

ن نکتـه اسـت   یمعقول متضمن ا استفاده. بود

اسـتفاده   ییک تـاالب تـا جـا   یتوان از  یکه م

کـال تـاالب صـدمه    یارکرد اکولوژکرد کـه کـ  

   .(Kruchek, 2003, p.416)ند ینب

ـ  -1-2-2 تفاده معقــول و انجــام اس

از اجـزاء   یکـ ی :یطیمح ستیز يها یابیارز

 يهــا یابیــارز تفاده معقــول انجــاماســ یاصــل

 ,Farrier and tucker) اسـت  یطیمح ستیز

2000, p.40). ــارز ــه  یطــیمح ســتیز یابی ب

 یو ملـ  یالملل نیب یسم قانونیک مکانیعنوان 

 یتمـام آثـار احتمـال    یابیـ ارزعبارت اسـت از  

سـت و ارائـه   یط زیبر مح يا توسعه يها پروژه

 ,Craik) کـاهش آن آثـار   يبـرا  ییراهکارهـا 

2008, p.42). ون رامسر خـود  یاگرچه کنوانس

ــد بـــه اجـــرا  یفـــ ــارز ينفســـه تعهـ  یابیـ

ــتیز  یولــ ،دارد یرا مقــرر نمــ  یطــیمح س

ه ارائـه  ین توصـ یون چندیوانسکن يرهنمودها

 یطیمح ستیز يها یابیاند که انجام ارز نموده

آن الزم  يپـروژه و اجـرا   یطراح را در مراحل

ــ ــد یم ــا .(Kruchek, 2003, p.435) دان ن ی

) کنفرانس يها ها و قطعنامه نامه هیتوص (اسناد

 3»افتـه ین حقـوق قـوام  «الملل نیرا در حقوق ب

                                       
3. Soft Law  

ر تعهـدات  یتوانـد در تفسـ   یمـ  نامنـد کـه   یم

ون مورد استفاده قرار یمندرج در خود کنوانس

 . رندیگ

 یطـ یمح سـت یز یابیـ زدر واقع انجـام ار 

ا پروژه با استفاده معقـول  یسازد آ یمشخص م

تاالب سازگار است  یکیاکولوژ یگژیو حفظ و

 ییهـا  هیند معموالً شـامل توصـ  ین فرایا. ا نهی

چنـان   یار سوء احتمـال کاهش و رفع آث يبرا

 يرین امر جلـوگ یهدف از ا. گردد یم یاقدامات

است که اگر چه  ياقتصاد يها پروژه ياز اجرا

ا یـ  يمتضـمن منـافع فـور    يتصادبه لحاظ اق

رسـد از نظـر    یبه نظر م ی، ولمدت است کوتاه

زاده  یتقــ( بـار باشـد   فاجعــه یطـ یمح سـت یز

ن یموارد ا یدر برخ .)28، ص 1374، يانصار

ــأ ــ راتیثت ــامطلوب بس ــار دین ــروز پی ــر ب دا ی

ج ین الزم اسـت از قبـل نتـا   یبنـابرا . کننـد  یم

 یرا بررسـ  ياقتصاد يها پروژه یطیمح ستیز

  . میکن

 یسـت یبا یطـ یمح سـت یز یابیـ ارزج ینتا

امـد  یپ .1: ر باشـد یـ ه زمحدود بـه سـه دامنـ   

در آن صـورت  : ا کمتـر از حـداقل  یـ دار و یناپا

دار و یامد ناپایپ .2 ،توان پروژه را انجام داد یم

ط خاص و نظارت  یپروژه تحت شرا: ا حداقلی

ـ یپ .3 و قابل اجراست ا یـ ش از حـداقل  یامد ب

 یسـت ینبا یطیچ شـرا یپروژه تحـت هـ  : داریپا

، ص 1381گـران،  ینگ و دیگوندل. (اجرا شود
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ک یـ  ياز اجـرا  يرینمونه بـارز جلـوگ   .)275

رت بـا اسـتفاده معقـول از    یل مغایپروژه به دل

کـال آن در  یاکولوژ يهـا  یژگیتاالب و حفظ و

ن یـ در ا )7(.ر در هلند مطـرح شـد  یه برونایقض

ــت یقضــ ــه درس ــد ب ــاه هلن ــم یه پادش م یتص

جـاد  یا يشده از طرف مرجع صـالح بـرا  اتخاذ

ل نقـض  یـ را بـه دل  4»لَک«در تاالب  تفرجگاه

ــ ــودیکنوانســـــ ــر رد نمـــــ  ون رامســـــ

(Verschuren,2008,p.1).  

کـه امـروزه مشـاوره و انتشـار      یاز آنجای

 يهـا  ؤلفـه عمـوم از م  یآگـاه  ياطالعات بـرا 

شـمرده   یطـ یمح سـت یز آثـار  یابیـ ارز یاصل

الزم اســت  ،(Sands,2003,p.800) شــود یمــ

. رنـد یقرار گ يریگ میروند تصمعموم افراد در 

 يبـرا  یالعمل بانک جهـان  دستور« يردر بازنگ

ــارز ــ یابی ــتیط زیمح ــال  5»یس  1991در س

داده شـده   یبه مشارکت مردم يادیت زیاهم

رنـده  یوام گ يها که دولتو الزم دانسته شده 

 یردولتـ یغ يها ثر و سازمانمتأ يها آراء گروه

و  ياقتصـاد  يهـا  پروژه يو اجرا یدر طراحرا 

دخالـت   یطـ یمح سـت یآثار ز یابیه ارزیدر ته

ــد ــدل( دهنــ ــرانینگ و دیگونــ ، 1381، گــ

 یالمللــ نیوان بــیــر دیــاخ يرأ ).285ص

ــتر ــو يدادگسـ ــ يدر دعـ ــن علیآرژانتـ ه یـ

                                       
4. Lac 
5. Operational Directive on Environmental 

Assessment   ( ODEA) 

نکات بسار مهم در خصوص  يکاراگوئه حاوین

 يدر اجـرا  یطیمح ستیز يها یابیگاه ارزیجا

  )8(.است ياقتصاد يها پروژه

اصل «استفاده معقول و  -1-2-3

اط یـ احتل با اصل استفاده معقو:  6»اطیاحت

ه، تعهـد بـه   یـ الـزام اول . خـورد  یونـد مـ  یز پین

ست و اعمـال  یط زیب به محیاز آس يریجلوگ

که اگر بـه   ین معنیبد. است یاطینگرش احت

ــال ــریتیســبب فع ــ ي، خط ســت را یط زیمح

تـوان انجـام    یکه مـ  ی، اقدام مهمد کندیتهد

ا حذف آن خطر یش در جهت کاهش تال ،داد

 ،یاطیـ اصـل احت  ياجـرا  يدر راستا. باشد یم

بــه  یســتیبا یو عمـوم  یمات خصوصــیتصـم 

و  ياز لطمـات جـد   .1اتخاذ شوند کـه   ينحو

سـت اجتنـاب   یط زیر قابل بازگشت به محیغ

ــود ــهیگز. 2 .شـ ــا نـ ــار   يهـ ــدد و آثـ متعـ

ـ ا. شـود  یابیـ ک  ارزیـ هـر   یطیمح ستیز ن ی

وجود  یت علمیکه عدم قطع یاصل در مواقع

 اصـل . ائه دهـد ار ییها افتیتواند ره یم ،دارد

کـه   یدارد در مـواقع  یمقرر مو یه ریاعالم 15

ر بـه  یناپـذ  و برگشـت  يد به صدمات جدیتهد

 یت علمیست وجود دارد، عدم قطعیط زیمح

ق اقدامات یتعو يبرا یلیبه عنوان دل یستینبا

             یطـ یمح ستیاز صدمات ز يریؤثر در جلوگم

 یسـت یبا یاطیکرد احتین راستا رویدر ا. شوند

ها بـا توجـه    ه دولتیطور گسترده توسط کل هب

                                       
6. Precautionary Approach  
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                           شـــــــان اعمـــــــال  یبـــــــه توانـــــــای

  .(Sands, 2003, pp.266-267) شود

هــا اگــر  در خصــوص حفاظــت از تــاالب

 ياحتمـاالً خطـر   يا مشخص شود انجام پروژه

ــد ــت يج ــذ و برگش ــر ویناپ ــیر ب ــا یژگ  يه

ت یمسـئول  ،کال تاالب خواهـد داشـت  یاکولوژ

ــل   ــه عام ــرهممتوج ــده و ب ــیزنن ــا یژگ  يه

 یکال خواهد بود تا خطر را به طور کلیاکولوژ

در واقع هـر زمـان   . ا به حداقل برساندیحذف 

ر وجـود  یناپـذ  و برگشـت  يجـد که خطـرات  

اسـت؛   ياقدام بازدارنـده ضـرور   ،داشته باشد

 ين اجـرا یبـ  یچ ارتبـاط واضـح  یاگر هـ  یحت

ناخته اش شـ  یطیمح ستیز يرهایبا تأث پروژه

ک یـ ل بـه  یـ ن يار براچرا که انتظ. نشده باشد

واند منجر به ورود خسارت ت یم یت علمیقطع

از  یکـ ی. سـت شـود  یط زیر به محیناپذ جبران

، اسـتفاده از  یاطیـ ت اصـل احت یـ رعا يابزارها

 باشـد  یمـ 7»قابـل دسـترس   ين فناوریبهتر«

  .)258ص  ،1381گران، ینگ و دیگوندل(

ـ حفاظت از تاالب اروم -2 در ه ی

  ون رامسریچارچوب کنوانس

اچــه یگــاه  دریت و جایــاهم -2-1

 هیاروم

 4خ یون رامسـر را در تـار  یران کنوانسـ یا

س امضاء و بـه موجـب   یدر پار 1351ور یشهر

                                       
7. Best Available Technology(BAT) 

ون یت در کنوانســیمـاده واحـده قـانون عضـو    

ــه ا1352اســفند 28مــذکور، مصــوب  ــ، ب ن ی

 86از  بـیش  ایـران  در. وسـت یون پیکنوانسـ 

 شـده  یشناسـای  یالمللـ  نبـی  اهمیت با تاالب

 در تـاالب  33 تـاکنون  آنها بین از که )9(است

 مســـاحت بـــا )10(ســـایت 22 قالـــب

ثبـت   رامسـر  کنوانسیون در هکتار1483824

اچـه  یت درین آنهـا سـا  یتـر  اند که بزرگ هشد

   .باشد یه میاروم

ــه ارومیدر  ــاچ ــوان  ی ــه عن ــین «ه ب دوم

تـرین زیسـتگاه    بـزرگ «، »دریاچه شور جهان

بیسـتمین دریاچـه بـزرگ    «، »میاطبیعی آرت

 »ترین دریاچه داخلـی ایـران   بزرگ« ،»جهان

 بـا  »یغربـ  يایآسـ  یدائم ریآبگ نیتر بزرگ«و

 سـال  در هکتـار،  483000بـیش از   مساحت

 و انتخاب شده حفاظت منطقه عنوان به1346

 و شـد  تبـدیل  ملـی  پـارك  به 1349  سال در

ــدها ــز بع ــه نی ــوان ب ــی عن ــادرترین  از یک ن

 نظـر  در جهـان  و ایـران  بیوسـفري  گاه رهیذخ

 در برنامـه  1354سال  در ونسکوی. شد گرفته

 يبـرا  را نقطـه   9 کـره،  ستیز و انسان یجهان

 اچـه یدر آنها از یکی نمود که انتخاب حفاظت

 يه از ســویــاچــه ارومیدر .باشــد یمــ هیــاروم

از  یکـ یحفاظت از پرندگان به عنـوان   يشورا

ص یخپرنـدگان تشـ   يمهم برا يها گاه ستیز

از  یکــیاچــه کــه ین دریــا. داده شـده اســت 
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ـ ا يهـا  ن تـاالب یتـر  ن و باارزشیتر مهم ران ی

در ون رامسر یدر کنوانس1354است، در سال 

بـه ثبـت   » نیالکوسـتر «  يهـا  اچـه یگروه در

. ، ص1386، یمـــیبـــاقر زاده کر( )11(دیرســـ

130(.  

اد، یـ ل وسـعت ز یـ ه بـه دل یـ اچه ارومیدر

ر اثــر کــه د(  آن یکیط خــاص اکولــوژیشــرا

و ) وجود آمده اسـت  ش از حد آب بهیب يشور

ارزشــمند ) نیریآب شــ( ياقمـار  يهــا تـاالب 

ــراف آن از ــم اط ــر مه ــا و نیت ــر ارزش ب  نیت

ن تاالب بنـا بـه   یا .است رانیا يها ستمیاکوس

ه یـ اچـه اروم یت جامع دریریگزارش برنامه مد

  :باشد می ر واجد ارزشیبه لحاظ موارد ز

، یستیز تنوع زت ایحما(کارکردها ) الف 

ب رسوبات و یل آب و هوا، کاهش و ترسیتعد

آب شـور،   يشـرو یاز پ يریهـا، جلـوگ   ندهیآال

  ؛)ینمک يا ت نهشتهیبا، تثبیانداز ز چشم

ــدمات  )ب ــگر(خــــــ و  يگردشــــــ

آب گـــرم  يهـــا ، چشـــمهيگـــرد عـــتیطب

قـات و  ی، آموزش، تحقيپرو ي، آبزیدرمان لجن

  ؛) یراث فرهنگیپژوهش، م

ا، برداشــت یــد آرتمیصــ(هــا  فـراورده ) ج

ش، شـکار  یو گـاوم  یاهل يها دام ينمک، چرا

اهــان ی، منبــع گيریگی، مــاهيپرنــدگان آبــز

ســت، یط زیســازمان حفاظــت محــ) (ییـ دارو

  ) .22-23، صص1379

 یآبـ  ستمیاکوس نوع دو يدارا تاالب نیا

 شـامل  آن یآبـ  ستمیاکوس که بوده یخشک و

 آن هیحاشـ  یبـاتالق  یاراض و اچهیدر شور آب

ن یتــر از بــزرگ یکــیه یــاچــه ارومیدر .اســت

 اسـت یا در دنیـ میآرت یعـ یطب يهـا  گاه ستیز

(Abatzopoulos and Others, 2006, 

p.443).  

ــا« ــا آرتمی ــا »اورمیان ــده موجــود تنه  زن

 است ارومیه شور دریاچه با سازگار سلولی تک

 و مهـاجر  پرندگان براي مناسبی غذاي هم که

 داراي هم و شود می محسوب تاالب این بومی

ــاالي ارزش ــادراتی ب ــت ص ــتمیاکوس  .اس  س

 کوچک و بزرگ رهیجز  102شامل زین یخشک

 از یبخشـ  کننـده  نیمتـأ  کی هر که باشد یم

ـ ا .رود یم شمار به اچهیدر یاتیح يازهاین  نی

ــر مهــم اچــه ازیدر ــا مکــان نیت ــذ يه  يرایپ

 تـاکنون  پرندگان از .باشد یم مهاجر پرندگان

 و یبـوم  وادهخـان   22 بـه  متعلـق  گونـه   186

 کـه  انـد  شـده  ییشناسا اچهیدر نیا در مهاجر

 جهـان  در محـدوده  کیـ  در یستیز تنوع نیا

ــنظ کــم دریاچــه ارومیــه در ســطح . اســت ری

یار بـا  بـوم بسـ   المللی و ملی یـک زیسـت   بین

کننده تنـوع   مینأارزش و با اهمیت است که ت

هاي اقتصادي، اجتماعی و  ارزش ،زیستی غنی

 .است فرهنگی در سطح حوزه
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ــران ز -2-2 ــت محیبح ــیس  یط

  ه یاچه ارومیدر

 تیاطالعات موجود در وب سـا  براساس

 29 يهـا  تـاالب  اکنون هم رامسر، کنوانسیون

 اند گرفته مونترو  قرار فهرست در جهان کشور

 از بعـد  شش تاالب داشتن با این در ایران که

در  يها تاالب دوم رتبه) با هفت تاالب(  یونان

 اگرچــه مطالعــات )12(.ددار معــرض خطــر را

 دهـد  مـی  نشان هیاچه ارومیجامع در مدیریت

 آینـده  سـال  20 از کمتر تا ارومیه که دریاچه

ــا ــران ب ــدیدي بح ــه ش ــد مواج ــد و  خواه ش

 بـه  بـوم  زیسـت  این بزرگ جزیره 9 اکنون هم

 ادامـه  و شـده  متصل به خشکی کامل صورت

 خواهـد  خطـر  بـه  رامنطقـه   حیات روند این

ه فعالً در فهرسـت  یاچه ارومیدر یول ،انداخت

  .مونترو قرار نگرفته است

سـتم در کـل و بـه صـورت     یاصوالً اکوس

 يهـا  یحفاظت از خودش توانای يکپارچه برای

ــان ــر  .دارد یکیمنســجم و ارگ ــع عناص در واق

 کـل  ين بقـا یتضم يستم برایگوناگون اکوس

کننـد   یگر عمـل مـ  یکـد یستم در کنار یاکوس

ــال( ــ ).26، ص1384وت، ی ــتهد نیدر ب دات ی

هـا   دار از تـاالب ی، استفاده ناپایرونیو ب یدرون

تـاالب در رفـع آثـار     ییبدون توجه بـه توانـا  

د یـ تهد يبشـر  يها تیاز فعال ینامطلوب ناش

 Ministry of) هاست ات تاالبیح يبرا یاصل

Environment Government of India and 

Forests, 2009, p.2). اچــه یدر خصــوص در

بنـا بـه گـزارش    . ن بوده اسـت یز چنیه نیاروم

ه، یـ اچـه اروم یت جـامع در یریمـد  يزیر برنامه

و  یدات درونیاچه که با دو دسته تهدین دریا

ک دهـه  یـ در ظـرف   )13(،مواجه اسـت  یرونیب

ــزا ــرحیگذشـــته افـ ــا ش طـ ــعه و  يهـ توسـ

د یاز آب و احـداث بزرگـراه شـه    يبـردار  هبهر

کال یک و اکولوژینامیدرودیط هیشرا يکالنتر

سازمان (ر قرار داده است یثرا تحت تأاچه یدر

 ).18، ص 1389 ســت،یط زیحفاظــت محــ 

جـاد  یباعـث ا  يد کالنتـر یاحداث بزرگراه شه

جــاد یاچــه و ایک درینامیدرودیــاخــالل در ه

 ازات وحـش شـده اسـت و    یـ ح ياخالل بـرا 

محســوب ) داخـل تــاالب (  یدات درونــیـ تهد

ان یــاز جر يبــردار بهــرهن یهمچنــ. شــود یمــ

وابسته  يها ق سدها و شبکهیطر ها از رودخانه

 وشـده و جـز   يان آب ورودیباعث کاهش جر

ــتهد ــیدات بی ــاالب ( یرون ــارج ت ــداد ) خ قلم

ک یـ ب به هـر  ین قسمت به ترتیدر ا. شود یم

  :شود یپرداخته م از موارد

گـذر   انیم بزرگراهاحداث  -2-2-1

 يلـومتر یک 15بزرگـراه   :يد کالنتـر یشـه 

هشـتاد   ش ازیبا خشکاندن بـ  يد کالنتریشه

 یشرق -یغرب يان دو سویدرصد حد فاصل م

 12 حـدوداً  يریـز  خـاك  قیـ از طر اچـه، یدر
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سـت  یر از بجاد شده و تنها کمتـ یا يکیلومتر

و آن هـم   یآهن يها له سازهیدرصد آن به وس

ست، احداث یط زیمخرب مح یبتن يها هیبا پا

 یاسـت کـه حتـ    ین در حـال یا .ده استیگرد

 يپهنـا  ،تن معضـال یـ قرار اسـت بـا وجـود ا   

افتـه   یش یه افـزا یاروم يد کالنتریبزرگراه شه

 ين بزرگراه رویااحداث . برسد به چهار باندو 

 یعـ یقطـع ارتبـاط طب  ، باعـث  هیاچه ارومیدر

 يرات جـد ییتغ شده و یو جنوب یمه شمالین

 يهـا  یژگـ یو و ک منطقهینامیدرودیه يرا رو

ــال دریاکولوژ ــه یک ــت وارد اچ ــاخته اس از . س

بـه   يورود يهـا  درصـد از آب  86که  یآنجای

ــه ازیدر ــناح اچ ــوبی ــراه وارد آن  یه جن بزرگ

ــل باعــث تفــاوت در   یــا ،شــود یمــ ن عام

ــیزیات فیخصوصــ ــ یک ــه و ییایمیو ش ــب ژه ی

شـده   یو جنـوب  یشـمال  ینواح يگذار رسوب

بر اثـر   .)31، ص 1386 ،یمیکر باقرزاده(است

ل یـ بـه دل  اچه،یدر آب يزان شوریمن اقدام یا

، یو شمال یدو بخش جنوب عدم تبادل آب در

 و هافتـ یش یبـه شـدت افـزا    یمه شـمال یدر ن

مه یا در نیآرتم یجیتدرن رفتن یمنجر به از ب

 آب چرخه شدن مختل )14(.ه استشد یشمال

 که است شده باعث دریاچه جنوب به شمال از

ش از یب به ارومیه دریاچه یشمال بخش يشور

 کانون ترین مهم و برسد لیتر هر در گرم  300

ـ ا .بـرود  مرگ به رو دریاچه این یزیست ن در ی

گزارشات مربوط به شوري آب  است که یحال

دریاچــه کــه توســط دانشــگاه گنــت بلژیــک  

حاکی از آن اسـت کـه در سـال     ،منتشر شده

میـــانگین شـــوري ســـاالنه ) 74-73( 1995

. گرم در لیتر بـوده اسـت   166دریاچه ارومیه 

 با توجه به مطالعات صـورت گرفتـه  ن یهمچن

، 1384قات آب در سـال  یتوسط موسسه تحق

ن یانگیـ م 1381 یالـ  1345 یدوره زمـان  یط

تـر  یگـرم بـر ل   267اچه حدود یآب در يشور

اچـه بـه   یآب در يزان شـور یاما م. بوده است

زان یـ ن میـ ده که ایتر رسیگرم بر ل  338رقم 

ا یـ ش از آسـتانه تحمـل گونـه آرتم   یبـ  يشور

ازمان سـ  (باشـد   مـی  رید مثل و تکثیتول يبرا

   ) . 20، ص 1389 ست،یط زیحفاظت مح

ه یـ آمـد خودروهـا و تخل  و رفتن یهمچن

 يفضـا از تردد خودروها به  ینده ناشیمواد آال

وجـود آمـده    هبـ  یصـوت  یز آلودگیاچه و نیدر

 يســتگاه بــرایت زیــن رفــتن امنیباعــث از بــ

و عدم استقرار آنها در  یپرندگان مهاجر و بوم

ــینزد ــا یک ــد ی ــاده ش ــتن ج ــل، د .ه اس ر ک

 شهید بزرگراه عبور زیست محیط کارشناسان

 از هـدف  ارومیـه را کـه    دریاچـه  از يکالنتر

 تبریز به ارومیه شهر کردن نزدیک آن احداث

 تـاالب  ایـن  تخریب عوامل از ییک است، بوده

ــین و بــر هــم خــوردن تعــادل     یالمللــ ب

  .دانند می آن یکاکولوژیو محیطی  زیست
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 :متعـدد  ياحداث سـدها  -2-2-2

ــب ــان، اغل ــار کارشناس ــ مه ــدون و عیوس  ب

 حــوزه یســطح يهــا آب  انیــجر یکارشناســ

 بـه  ریاخ دهه کی یط در اچه رایدر نیا زیآبر

 اتیـ ح دکننـده یتهد عامـل  نیتـر  مهم عنوان

 يسـدها  اغلـب  .برنـد  یمـ  نـام  هیاروم اچهیدر

 قرار ریثتأ ه را تحتیاروم اچهیدر ،شده احداث

 طیمحـ  حفاظـت  سازمان کارشناسان. اند داده

 در خشـک  را سـدها  هیـ رو یبـ  ساخت ست،یز

ــاروم اچــهیدر آب از یبخشــ شــدن ــؤ هی  ثرم

ــاخت و دانســته ــد س ــجر ســدها معتقدن  انی

 شـده  میتنظـ  آب و کـرده  کنترل را ها البیس

 اچـه یدر وارد و دریگ می قرار يبردار بهره مورد

ــاروم ــ هی ــود ینم ــوجهی از  ح .ش ــل ت جــم قاب

ــاورزي     آب ــرف کش ــه مص ــتی ب ــاي برداش ه

حـداکثر   رسد و این در صورتی اسـت کـه   می

درصـد اسـت و    34راندمان آبیاري کشاورزي 

ــن یعنــی    درصــد آب برداشــتی از  66ای

هـا کـه بـه مصـرف بخـش       ها و چـاه  رودخانه

ــی ــر   ،رســد کشــاورزي م ــه و تبخی ــدر رفت ه

 .)1،ص1387،یخان میحک( شود می

شـده و در   احداث متعدد یمخزن يسدها

 و هیـ اروم اچـه یدر زیآبر حوزه حال ساخت در

ـ ا به یمنته يها رودخانه اغلب  )15(اچـه یدر نی

 شیافـزا  شـدت  را بـه  اچهیدر نیا آب يشور

 بـه  کـه  يگذرانده به نحو اشباع حد از داده و

 يا مرحلـه  بـه  اکنـون  هـم  کارشناسان اعتقاد

 دنبـال  بـه  را اچـه یدر مـرگ  خطر که دهیرس

   .دارد

مجمـوع برداشـت از    ،نرمال يها در سال

ــدر ســطح حوضــه آبرمنــابع آب   4700ز از ی

. کنـد  مـی  ون متر مکعب در سـال تجـاوز  یلیم

طرح توسعه منابع آب بـا هـدف    يادیتعداد ز

منطقه در حال روز افزون  یآب يازهاین نیمأت

شـده و تـا    و مطالعـه  يزیر ا طرحیاجرا بوده و 

انتظــار . نــده اجــرا خواهنــد شــدیآســال  20

ــ ــال  یم ــا س ــ 2021رود ت ــاالنه ب  6ش از یس

اچـه  یز دریـ ارد مکعب از منابع حوضه آبریلیم

ن امر منجر بـه  یا. ردیقرار گ يبردار همورد بهر

ــاهش  ــد 25ک ــات ورودیجر يدرص ــه  يان ب

خواهـد   یط کنـون یسه با شـرا یاچه در مقایدر

، 1389 سـت، یط زیسازمان حفاظت محـ (شد

ــا) . 20ص  ــ  یش ــه در ط ــت ک ــر اس  یان ذک

 انهیزان سـال یـ نرمال، با توجـه بـه م   يها دوره

حفـظ تـراز آب    ياچه، برایر از سطح دریتبخ

 1/3انه حـداقل حـدود   یه، سـال یـ اچه ارومیدر

  .از خواهد بودیارد متر مکعب آب مورد نیلیم

دو دهه  یشده ط براساس مطالعات انجام

 اچـه بـاالتر از  یکه سـطح آب در  یر، مادامیاخ

آزاد در نوسان  يها اهیمتر از سطح در1/1274

ک یـ اکولوژ يعـاد  اچه بـه عملکـرد  یدر ،باشد

د یـ و تول یطیمح ستیحفظ تنوع ز يخود برا
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اچـه  یافت تراز آب در. ا ادامه خواهد دادیآرتم

 يبـر کارکردهـا   یمنفـ  ياثر ،زان مذکوریاز م

در سـال  . اچه خواهـد گذاشـت  یک دریاکولوژ

بود در سـال   6/1277اچه یتراز آب در 1374

ک یـ ن تـراز بـه حـداقل تـراز اکولوژ    یا 1379

ن یا 1388نکه در سال یتا ا ،دیرس )1/1274(

  . افتیکاهش  6/1271 تراز تا

در تاالب  یعمران يها تیفعال -3

ج  یه؛ نقض تعهـد بـه تـرو   یاروم

  ها استفاده معقول از تاالب

ار اســـتفاده معقـــول، یـــبـــر طبـــق مع

ــفعال ــارکرد  یســتینبا يبشــر يهــا تی ــه ک ب

ت یـ لـذا رعا . بزنـد  يا کال تاالب لطمهیاکولوژ

سـت اصـوالً   یبا یاچه میال درکیاکولوژ یژگیو

ــاده م   ــداث ج ــام اح ــه یدر هنگ ــذر ش د یانگ

بود  یمطمح نظر م یمخزن يو سدها يکالنتر

ه یـ از حفاظت از تـاالب اروم  ینیادیو بخش بن

هـا   ت تـاالب یریمد يمطلوب استراتژ يو اجرا

مفهـوم   یسـت یفراتـر از آن با . شـد  یقلمداد م

ب ه ابعاد حفاظت از تاالیاستفاده معقول بر کل

 ی، طراحـ يا توسعه يها استیه شامل سیاروم

و اقـدامات   یو قـانون  یآموزشـ  يهـا  تیو فعال

بـرهم خـوردن   . افـت ی یمـ  يت تسریژه سایو

اچـه در اثـر   ین دریـ کـال ا یاکولوژ يها یژگیو

ار یــر بــا معیمغــا ییهــا ن پــروژهیچنــ ياجــرا

 ون رامسـر یاستفاده معقول مندرج در کنوانس

  .باشد یم

صـورت   یبه درسـت اگر  يتوسعه اقتصاد

سـت  یط زیمحـ  يداریـ پا يراب یمشکل ،ردیگ

ن حـال اتخـاذ خـط    یدر عـ . کنـد  یجاد نمـ یا

ط یحفاظـت از محـ   يمطلـوب بـرا   يها یمش

 نخواهد بـود  يست هم مانع توسعه اقتصادیز

اما توسـعه   .)67، ص 1381لهارز،یو ب مولدان(

ب نمـوده  یـ ست را تخریط زیکه مح ياقتصاد

 یعـ یه از منابع طبا منجر به استفاده گستردی

دار یـ توسـعه پا  ،شـود  یآتـ  يهـا  به ضرر نسل

در  .(Subedi, 2006, p.30)نخواهـــد بـــود

رسـد بـا    یه به نظـر مـ  یاچه ارومیخصوص در

 يهـا  انجام پروژهآن،  یت بحرانیتوجه به وضع

 یطیمح ستیزدار یمتضمن منافع پا ياقتصاد

 ياقتصـاد  يهـا  تیـ ولوتوجه بـه ا . نبوده است

سـتم  یاکوس يانگار دهیمت نادیمدت به ق کوتاه

ر بـا  یه مغـا یـ همچـون تـاالب اروم   یبا ارزشـ 

توسعه  يبناریدار به عنوان زیمفهوم توسعه پا

و  یمخزنــ ياحــداث ســدها. اســت ياقتصــاد

ــراه شــه ــریبزرگ ــه   يد کالنت ــه ب ــدون توج ب

اچـه  یدر ياز احـداث آنهـا رو   یخطـرات ناشـ  

 ياقتصـاد دار یـ ه مصداق بارز توسعه ناپایاروم

  . دباش یم

ــان ــور هم ــوان   ط ــه عن ــدک ــام ش ، انج

ــارز ــا یابیـ ــتیز يهـ ــیمح سـ ــی یطـ از  یکـ
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ــاخص ــا ش ــول در   يه ــتفاده معق ــق اس تحق

اگـر آثـار   . ون رامسـر اسـت  یچارچوب کنوانس

 يو ســدها يد کالنتــریاحـداث بزرگــراه شـه  

اچـه  یکـال در یاکولوژ يهـا  یژگیو يمتعدد رو

ت یریبـا مـد   یسـت یبا ،بـود  یمـ ز یه نـاچ یاروم

شـد؛   یمـ ه انجام پروژه داده ح منابع اجازیصح

از انجـام پـروژه    یسـت یصـورت، با  نیـ ر ایدر غ

، ص 1374 ،يانصـار  زاده یتق( شد یمممانعت 

نـامطلوب   يامـدها یبا توجه به آثـار و پ ). 30

ــا يحاصــل از اجــرا يجــد ــهــا  هن پــروژی ا ی

قبل از شروع  یطیمح ستیز یابیگونه ارز چیه

 ،ا اگر صورت گرفتهیات صورت نگرفته و یعمل

ـ ا. ده استیج نادرست رسیبه نتا  ین در حـال ی

سـاخت جـاده،    ،است کـه در فهرسـت اسـپو   

ت یـ فعال 17 وبـزرگ جـز   یسدها و مخازن آب

 یطـ یمح سـت یز آثـار  یابیـ مشمول انجـام ارز 

 یطیمح ستیز یابیارزدستورالعمل «در . است

جـاد جـاده   یجاد سدها و ایز این» یبانک جهان

ممکـن   کـه  ییپروژها یعنی، »الف«در دسته 

سـت داشـته   یط زید بـر محـ  یر شـد یثأاست ت

 یابیـ ن رو الزم اسـت ارز یـ آمـده و از ا  ،باشند

در مـورد آنهـا صـورت     یسـت یط زیکامل محـ 

) 280ص ،1381 گـران، ینگ و دیگوندل(رد یگ

 کـه  دارنـد  یمـ  اذعـان  طـرح  انیـ مجر اگرچه

 یابیـ ارز گـزارش  ين بزرگـراه دارا یـ ا سـاخت 

 یکینظر  بنا به اظهار یول ،بود یطیمح ستیز

 هیـ ست و مسـئول ته یط زیاز کارشناسان مح

ــزارش ــارز گ ــعمل ،یطــیمح ســتیز یابی  اتی

 کیـ  و برگشـت  و رفـت  باند دو با پل ساخت

ــط بانــد  گــزارش آنکــه از قبــل آهــن، خ

 دییتأ به ستیز طیمح سازمان در اش، یابیارز

ـ ا آنکـه  از بعد یحت بود و شده آغاز ،برسد  نی

 طیمحـ  سازمان در مشروط صورت به گزارش

 مصـوبه  هـم  بـاز  امـا  ،دیرسـ  دییـ تأ به ستیز

 پـروژه  یطـ یمح سـت یز اثـرات  یابیارز تهیکم

 وزارت توسـط  يکالنتـر  دیشـه  جاده انگذریم

ـ ا )16(.اسـت  امدهین در اجرا به يترابر و راه ن ی

ــال ــه   یدر ح ــت ک ــوق  اس ــارچوب حق در چ

ـ یـ سـت، د یط زیالملل مح نیب  یالمللـ نیوان ب

ــتر ــاخ يدر رأ يدادگس ــودی ــو در ر خ  يادع

ــه عل کــه  ن عنــوان داشــتیه آرژانتــیــاروگوئ

قبـل از   یسـت یبا یطـ یمح سـت یز يها یابیارز

   ).ICJ, 2010, p.6 (رد یپروژه صورت گ ياجرا

مشاوره و انتشـار اطالعـات    ،نیعالوه بر ا

 یابیـ ارز نـد یاز فرا یعموم بخشـ  یآگاه يبرا

. شـود  یمـ شـمرده   یطـ یمح ستیز يامدهایپ

پـروژه و   ياجـرا  ثر ازمتأ يها مشارکت بخش

ــازمان ــا س ــردم يه ــل  م ــاد  قب ــام  نه از انج

، یطـ یست محیواجد آثار ز یعمران يها پروژه

ن یا. ن تحقق مفهوم استفاده معقول استیمب

در خصـوص   يزیـ ن چیاست که چن یدر حال

  . ردیگ ینمه صورت نگرفته  و یتاالب اروم
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 یعمرانـ  يهـا  که پروژه یدر مواقع یحت

 یچ راه عملـ یفرضاً به نفـع عمـوم بـوده و هـ    

ط یا صـدمه بـه محـ   یب یتخر يبه جا يگرید

 يو نوســاز یســت وجــود نــدارد، توانبخشــیز

ک روش جبـران خسـارت   یها به عنوان  تاالب

رغم  یکه عل یدر حال. باشد یم یراهکار مطلوب

اچـه  یدر يمتعـدد رو  یعمرانـ  يها ن پروژهیا

ل انتقـال  یـ بقاز  یگونه توانبخشـ  چیه ه،یاروم

ن تـاالب  یاآبه   ن حقیها و تأم ر حوزهیآب سا

  . ردیگ یصورت نم

د یمتعدد و بزرگـراه شـه   ياحداث سدها

ر یز مغـا ین یاطین با اصل احتیهمچن يکالنتر

ط یکه به محـ  ینکه لطماتیبا توجه به ا. است

 ،شـود  یمـ ه وارد شـده و  یاچه ارومیست دریز

ـ   بـود و احتمـاالً   يقابل توجـه و جـد   ه اگـر ب

ز یـ ر قابـل بازگشـت ن  یغ ،ن منوال بگذردیهم

در  یاطیـ خواهد بود در آن صـورت اصـل احت  

ها چندان مطمـح نظـر نبـوده     ن پروژهیانجام ا

اط یـ ت اصـل احت یـ رعا ياز ابزارها یکی. است

ــه بهتــر  قابــل دســترس ين فنــاوریتوســل ب

ال بـه ذهـن   ن سـؤ یـ ا در آن صورت. باشد یم

صـد  در 80ک بـه  یـ نزد يزیا خاکریرسد آ یم

اچـه در  یک دریـ  يانگذر رویجاد پل میا يبرا

ن ابزار قابـل  یبهتر يامروز یکیتکنولوژ يایدن

 يبهتـر  يهـا  هنـ یا گزیبوده است؟ آ یدسترس

اط در یـ وجود نداشته است؟ بر طبق اصل احت

ــواقع ــه تهد یم ــک ــد ی ــه صــدمات ج و  يد ب

ر بـه تـاالب وجـود دارد، فقـدان     یناپذ برگشت

 يبـرا  یلیدل به عنوان یستینبا یت علمیقطع

از صـدمات   يریؤثر در جلوگق اقدامات میتعو

اسـت کـه    ین در حـال یا. باشد یطیمح ستیز

 یت علمـ ین امر همچنان به عدم قطعیمسئول

ن یــا يان اجــرایــم میو عــدم ارتبــاط مســتق

ه یـ ماچـه ارو یدر يو نـابود  یعمران يها پروژه

  . د دارندیکتأ

 عنـوان  به ایراننکه یرغم ا یعل تیدر نها

 متعهد را خود همواره رامسر کنوانسیون أمبد

، صـدوق ( اسـت  دانسته ها تاالب از به حفاظت

 یعمرانـــــ يهـــــا پـــــروژه ،)2، ص 1388

ه در قالب بزرگراه یگرفته در تاالب اروم صورت

منطبـق بـا    ،متعدد يو سدها يد کالنتریشه

ون رامسـر و   یران به موجب کنوانسیتعهدات ا

ـ  فراتر از آن اص ط یمحـ الملـل   نیول حقـوق ب

اچـه  ینجـات در  يرابـ  یستیست و بایست نیز

  . ن خصوص ارائه شودیدر ا یه راهکارهاییاروم

ــا -4 ــران   يراهکاره ــل بح ح

  هیاچه ارومیدر یطیمح ستیز

واقع در  يها تاالب یطیمح ستیمسائل ز

 يه، دارایـ اچه ارومیر دریک کشور نظیقلمرو 

به فراخـور  . است یالمللنیو ب یدو جنبه داخل

ز بـه دو  یـ موجـود ن  ي، راهکارهـا لهئن مسـ یا
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م یتقسـ  یالمللنیو ب یداخل يدسته راهکارها

  .شود یم

   یداخل يراهکارها -4-1

ه اسـتکهلم،  یـ اعالم 21به موجـب اصـل   

ک یـ ست یط زیه حفاظت از محیت اولیمسئول

اصـل  . کشور بر عهـده خـود آن کشـور اسـت    

، بـه عنـوان   یعـ یبر منابع طب یت دائمیحاکم

ـ  آمـره   از قواعد یکی ؤیـد  الملـل م  نیحقـوق ب

لـذا در خصـوص   . باشـد  یمـ  ین استداللیچن

ت یز ابتکـار عمـل و مسـئول   یـ ه نیاچه ارومیدر

حفاظت از آن بر عهده خود دولـت   يه برایاول

 یداخلـ  يدر  خصـوص راهکارهـا  . ران استیا

ر بـه  یـ ه موارد زیاچه ارومیحفاظت از در يبرا

  :رسد ینظر م

ــگ -4-1-1 ــاز هماهنــ  يســ

با تعهـد بـه    ین ملینها و قوا استیس

ـ ا .هیاستفاده معقول از تاالب اروم ران ی

د مبادرت به درج مفهوم اسـتفاده معقـول   یبا

ن و ید و قـوان نـ کخـود   یملـ  يها استیدر س

خـود را بـا تعهـد بـه اسـتفاده       يهـا  اسـت یس

ران یگ میتصم. ها سازگار سازد معقول از تاالب

ــتیبا ــله از    یسـ ــات حاصـ ــاس اطالعـ براسـ

ست مقررات حفاظـت از  یزط یکارشناسان مح

گـران،  یس و دیکـ ( م کننـد یها را تنظـ  تاالب

 اسـتگذاران ین راستا سیدر ا).  80، ص 1379

ــا یرا کــه مغــا يا هرگونــه مقــرره یســتیبا ر ب

. اصالح کننـد  ،استفاده معقول از تاالب هست

توانـد   مـی  یاساسـ  قانون 50 ن باره اصلیدر ا

 )17(.سر لوحه کار باشد

ــاذ س -4-1-2 ــتیاتخ ــا اس  يه

ـ اچـه اروم یخـاص در  یتاالب ـ ا .هی ران ی

ه یتاالب اروم يخاص برا يها استیس یستیبا

ن اقـدام،  یا. ت آن را دنبال کندیجاد و با جدیا

 يزیستم متمایه را به عنوان اکوسیتاالب اروم

خاص و منحصر به فرد  يکردهایاز به رویکه ن

ت ید بــه رســمت و حفاظــت داریریمــد يبــرا

ــدوین. شناســد یمــ نامــه  تفــاهم ویبتصــ و ت

 دریاچـه  ملـی  پـارك  بـومی  زیسـت  مدیریت«

 هـاي  تـاالب  از حفاظت طرح قالب در »ارومیه

 طی و ارومیه شهر در 1387 مهر در که ایران

ــی  جهــاد وزارت توافــق مــورد کــه اجالس

 محــیط حفاظــت ســازمان نیــرو، کشــاورزي،

 آذربایجـان  هـاي  اسـتان  اسـتانداران  و زیست

ــی، ــرقی غرب ــتان و ش ــرار کردس ــت و  ق گرف

که بـا  » هیاچه ارومیت جامع دریریبرنامه مد«

 8»برنامه عمران سازمان ملل متحد« يهمکار

در خــرداد  9»یالت جهــانیصــندون تســه«و 

ن اقـدامات  یتـر  مهماز  ه شده استیته 1389

اما با توجه . ن راستا هستندیگرفته در ا صورت

جان یست آذربایط زیر کل محیبه اظهارات مد

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

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه 
ار

شم
و 

ه 
جا

پن
م

شت
ه

 
●  

ل 
سا

م
ست

بی
 

●  
ار

به
 

13
90

  

   

 

193  

هـا تـا    ن طـرح ینشدن ا یجرایبر ا یمبن یغرب

ت یجـد  ،)3، ص 1389عباس نـژاد،  ( به حال

 .ن خصوص وجود نداشته استیالزم در ا

ـ ستم ارزیارتقاء س -4-1-3  یابی

ـ یمح ستیاثرات ز  یاسـ یت سیـ حما .یط

توسـعه آب   يهـا  طـرح  يکه از اجرا يدیشد

بـه   یاتیـ از حیک سو و نیاز  ،ردیگ یصورت م

ک یـ اکولوژ يه و کارکردهایاچه ارومیحفظ در

 یابیـ کند کـه ارز  یجاب میا گرید يآن از سو

 ياز اثرات اجرا یقیکامل و دق یطیمح ستیز

ـ از ا. دیـ بـه عمـل آ   يا توسعه يها طرح ن رو ی

ــأث یابیـــســـتم ارزیس یســـتیران بایـــا ر یتـ

ل به استفاده معقول از ین يبرا یطیمح ستیز

م ن اقـدا یا. ه را ارتقاء دهدیاچه ارومیتاالب در

ن یـی تع) 1: ر باشدیضمن اهداف زتواند مت یم

ر معقـول از  یکه استفاده غ یخاص يها تیفعال

ــتند ــاالب هس ــاهش ) 2.ت ــک ــذف ای ــا ح ن ی

انجـام  ) 3ه یـ مضر در تـاالب اروم  يها تیفعال

در خصــوص حــداقل  یکارشناســ يزهــایآنال

بدون لطمه به  یاحتمال يا توسعه يها تیفعال

  .هیستم تاالب ارومیاکوس

نــه یاء زمجــاد و ارتقــیا -4-1-4

 موفقیـت  رمز کارشناسان .مشارکت مردم

 و ارتقـاء  را در مشـارکت  هـا  تاالب از حفاظت

ـ  مـردم  جایگـاه  ـ  جوامـع  ویـژه ه ب  در یمحل

 و ها طرح نظارت و اجرا یحت وها  يگیر تصمیم

 مناطق، یبوم ساکنان تمام. دانند یم ها پروژه

 درگیر يها سازمان تمام و یمردم يها سازمان

 زیست باید محیط و توسعه به مربوط امور در

نظـر در   تبـادل  و بحـث  تعامل، ،ییگردهما با

 ینـ یآفر ه نقـش یچه ارومایحفاظت از تالب در

هـا   حفاظت و استفاده معقول از تـاالب . کنند

فراتـر از آن   یدر سـطح . ت همه استیمسئول

، یدولتـ  يها ت حفاظت شامل سازمانیمسئول

، بخـش خصـوص و   یر دولتـ یـ غ يها سازمان

ــرا ــاورزان ن ید ذاف ــل کش ــاص مث ــع خ ــنف  زی

ــی ــود م  ,Wildfowl&Wetlands Trust)ش

2002, p.3) . 

ــاز -4-1-5 ــ ينوس  یو توانبخش

 یحتـ  ،کـه عنـوان شـد    طـور   همـان  .تاالب

 يو اقتصـاد  یهم که الزامات اجتماع یهنگام

 يثر روؤمـ  یعمرانـ  يها پروژه ياجرا مستلزم

هـا   تـاالب  یو توانبخشـ  يهاست، نوساز تاالب

ــرور ــت يض ــ. اس ــذا توانبخش ــاز یل  يو نوس

ک روش جبـران خسـارت   یها به عنوان  تاالب

که پروژه فرضاً به نفع عموم بوده و  یدر مواقع

ا یـ ب یـ تخر يبـه جـا   يگـر ید یچ راه عملیه

ک یـ ، سـت وجـود نـدارد   یط زیصدمه به محـ 

اچـه  یدر خصـوص در . باشـد  یروش مطلوب م

ز بـه منظـور جبـران آثـار نـامطلوب      یه نیاروم

و  يد کالنتــریاحــداث بزرگــراه شــه از یناشــ

 شــده تــالش شــود متعــدد ســاخته يدهاســ
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ارد متـر  یلیم 9/3حدود  یعنیاچه یآبه در حق

اچه به ین شده و تراز دریماز تأیمکعب مورد ن

 يهـا  یژگـ یحفـظ و  ياز بـرا یـ حداقل مـورد ن 

  .متر برسد 1274 یعنیکال آن یاکولوژ

  یالملل نیب يراهکارها -4-2

ــورد حمایط زیمحــ ــســت م ــوق ت ی حق

ک کشـور،  یـ ست یط زیتواند مح یمالملل  نیب

ا موضــوع منــافع یــمشــترك،  یعــیمنـابع طب 

 .باشــد یا منــابع فرادولتــیــ یجهــان یعمــوم

ط ین است که اصول حفاظت از محیت ایواقع

شـه  یبشـر ر  یقاً در وجدان عمـوم یست عمیز

حقـوق   یسـ ج بـه قواعـد اسا  یداشته و به تدر

ــ ــد  یبـ ــام تبـ ــل عـ ــدهین الملـ ــد ل شـ  انـ

).(ICJ,1996,p.147 متعلق بـه   زیست محیط

 توسـط  بایسـتی  و بوده جهان يها ملت همه

 بـه  شایسـتگی  بـه  جهـان  شـورهاي ک همـه 

ـ از ا. یابـد  انتقال جهان هآیند هاي نسل ن رو ی

له ئبـه مسـ   يا ندهیطور فزا هالملل ب نیحقوق ب

هـا   ست در داخـل دولـت  یط زیحفاظت از مح

حقـوق   یت واقعـ یـ چـرا کـه ماه  . پـردازد  یم

را  يزیــن چیســت چنــیط زیمحــالملــل  نیبـ 

 یطـ یمح سـت یزب ینکه آسیاعم از ا ؛طلبد یم

ا خــارج از یــدر داخــل کشــور رخ داده باشــد 

 يبـرا  یالمللـ  نیبـ  يهـا  افتیره. آنها يمرزها

ه یــتــاالب اروم یطــیمح ســتیحــل بحــران ز

  : ر باشدیتواند شامل موارد ز یم

ت مشترك یاصل مسئول -4-2-1

امـا   ،ت مشـترك یولاصل مسـئ  .اما متفاوت

مـرتبط بـا    یاول: دو جنبه است يمتفاوت دارا

ها در حفاظـت   ت مشترك همه دولتیمسئول

ن جنبـه،  یدومـ . باشـند  یسـت مـ  یط زیحاز م

، يریهـر کشـور در جلـوگ    ییتوجه بـه توانـا  

در واقــع . باشــد یمـ  دیــکـاهش و حــذف تهد 

ک سو یآن از : جه داردین اصل دو نتیا ياجرا

م بـه مشـارکت   را ملز مربوطه يها همه دولت

ــواز  ــاذ م ــیدر اتخ ــ نین ب ــرا یالملل ــل  يب ح

 يکنـد و از سـو   یمـ  یطیمح ستیمشکالت ز

هـا بـار    را بـه دولـت   یگر تعهـدات متفـاوت  ید

  .کند یم

 .ت مشـترك یمسئول -4-2-1-1

. دارنـد  جهـانی  ابعـاد  محیطـی  زیسـت  مسائل

 کـه  اسـت  نمـوده  ایجـاب  موضـوعی  چنـین 

 تا نموده همکاري یکدیگر با جهان هاي دولت

 نـامطلوب  اثـرات  از جلـوگیري  براي جمله از

 و صـنعتی  هـاي  فعالیـت  از ناشـی  اقلیمـی 

 22اصول. آورند عمل به جدي اقدام اي توسعه

و یه ریاعالم 27ه استکهلم و اصل یاعالم 24و 

در . هسـتند  ين همکـار یمتضمن تعهد به چن

نـه   یالمللـ  نیت بیبا اهم يها تاالبن راستا یا

ها  که آن تاالب ییها وسط دولتت یستیتنها با

بلکه  ؛حفاظت شود ،اند آن واقع شدهدر قلمرو 

ر یتوسط سا یستین بایهمچن ین حفاظتیچن
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ــت ــا ن دولــ ــهــ ــأیــ ــمیمز تــ ن ین و تضــ

از  یکـ ی (Timoshenko, 1988, p.458).شود

 يهـا  ن خصوص ارائه کمکیاقدامات مهم در ا

توســعه  يبـاالخص از کشــورها  یو فنــ یمـال 

ــی ــور افت ــه کش ــکل    يهاه ب ــا مش ــه ب مواج

در حــال  يکشــورها. اســت یطــیمح ســتیز

ــک ــعه کم ــا توس ــال يه ــورها یم  يرا از کش

کنند که  یافت مین منظور دریافته بدی توسعه

از صـدمه  ) الـف : يا توسعه يها انجام پروژهدر 

ــ  ــه مح ــد  یط زیب ــاب ورزن ــت اجتن ) و ب. س

ز در یرا ن یالنسل نیهمچون انصاف ب یمیمفاه

 .(Subedi, 2006, p.33)  نظر داشـته باشـند  

ه اســـتکهلم ارائـــه یـــاعالم 20و  12اصـــول 

در  يکشورها يبرا یالملل نیب یفن يها کمک

دار را یـ ل به توسعه پاین حال توسعه در جهت

ون یکنوانسـ  5به موجب ماده . سازد یمطرح م

در  یستیمتعاهد با يها ه دولتیز کلیرامسر ن

ــرا  ــوه اج ــوص نح ــ  يخص ــدات ناش از  یتعه

ن رو یاز ا. گر مشورت کنندیکدیبا ون یکنوانس

 یاده و اصول و قواعد کلن میبه موجب مفاد ا

ــ  ــوق ب ــ  نیحق ــل مح ــت، کلیط زیالمل ــس ه ی

ون رامسـر  یطرف معاهـده کنوانسـ   يها دولت

ن معضل یحل ا يران برایا ياربا همک یستیبا

. کننـد  يه همکـار یتاالب اروم یطیمح ستیز

 یسـت یز ابتکار عمل باین خصوص نیالبته در ا

 گـران، ینگ و دیگونـدل ( ران باشـد یـ بر عهده ا

   ). 251ص ،1381

 .ت متفـاوت یمسئول -4-2-1-2

ت متفـــاوت بـــا در نظـــر گـــرفتن یمســـئول

ط خـاص،  یازهـا و شـرا  یهمچون ن ییها ؤلفهم

در حــال  يکشــورها یآتــ يتوســعه اقتصــاد

د مشـکالت  جـا یدر ا یخیتوسعه و سـهم تـار  

 ,Schrijver&Weiss) باشد یم یطیمح ستیز

2004, pp.78-81). افتـه  یتوسـعه   يهـا  دولت

در ها و تجـارب خـود    یدر بستر توانای یستیبا

و بـا توجـه بـه     یطـ یمح ستیحل معضالت ز

حل معضـل   يران، برایک ایمشکالت تکنولوژ

ارائـه   ییهـا  شنهادات و طرحیه پیاچه ارومیدر

ــا ایــداده و در ا  يران همکــاریــن خصــوص ب

 . کنند

 یمال يها افت کمکیدر -4-2-2

ـ  یو پول یمال ياز نهادها ـ  نیب  .یالملل

همچـون   یالمللـ  نیبـ  یو پـول  یمـال  ينهادها

، صندوق برنامه عمران ملل یگروه بانک جهان

، بانک توسـعه   )18(ییایمتحد، بانک توسعه آس

ن اعتبـار  یمتواننـد در تـأ   یمـ ... و  )19(یاسالم

تاالب  یطیمح ستیحل معضالت ز يبرا یمال

. رنـد یرد توسل قرار گران مویا يه از سویاروم

ــارز آن اجــرا ــه ب ــرح طــ« ينمون ــ نیب  یالملل

است که سازمان  »رانیا يها حفاظت از تاالب

 9/2ت یـ ست آن را بـا حما یط زیحفاظت مح
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برنامـه عمـران ملـل متحـد و     میلیون دالري 

ست در دو یط زیمح یالت جهانیتسهصندوق 

آغـاز  شان یاچه پریه و دریاچه ارومیحوضه در

 ن طـرح بـا پشـت سـر    یـ ا يرااج .کرده است

ــ  ــاز طراح ــذاردن ف ــژانو 26در  یگ  2005ه ی

طـول خواهـد    2012تـا   و دیـ رسماً آغاز گرد

   )20(.دیکش

ــاالب  -4-2-3 ــندوق ت ــا ص  :ه

 يدر دسـترس بـرا   ین منبـع مـال  یتر میمستق

حــل بحــران    یمــال  يهــا  نــه ین هزیأمتــ

ــتیز ــیمح س ــه ارومیدر یط ــاچ ــندوق ی ه ص

در سـال  ن صندوق یا. هاست حفاظت از تاالب

» عضـو  يهـا  کنفرانس دولـت «توسط  1990

ــ ــه   یکنوانس ــک ب ــور کم ــه منظ ــر ب ون رامس

ــورها ــرا  يکشـ ــعه در اجـ ــال توسـ  يدر حـ

جاد یون رامسر ایتعهداتشان به موجب کنوانس

ـ ا. شده است ن صـندوق بنـا بـه درخواسـت     ی

ت از یـ حما يدر حـال توسـعه بـرا    يکشورها

از سه شکل  یکیها به  برنامه حفاظت از تاالب

 يها تیت سایریتوسعه مد: دینما می عمل ریز

 يهـا  تیست رامسر؛ ثبـت سـا  فهرمندرج در 

ران یـ لـذا ا  )21(.ج استفاده معقـول ید؛ ترویجد

 یطـ یمح سـت یحـل مسـائل ز   يتواند بـرا  یم

صــندوق  یمـال  يهــا ه از کمـک یــتـاالب اروم 

 .دیز استفاده نمایها ن تاالب

  فرجام

متعـدد در   يا توسـعه  يهـا  انجـام پـروژه  

ر احـداث بزرگـراه   یـ ه نظیـ اچه ارومیرحوزه د

 يومتعدد ر یمخزن يو سدها يد کالنتریشه

اچه، تعـادل  یکننده آب در نیتأم يها رودخانه

ه را یـ اچه ارومیک درینامیدرودیک و هیاکولوژ

ون رامسـر  یبرهم زده و در چـارچوب کنوانسـ  

ج استفاده معقول قلمداد یر با تعهد به ترویمغا

آثـار   یابیـ ارز يها ستمیس يناکارآمد. شود یم

هـا قبـل از ارائـه     ، شروع پـروژه یطیمح ستیز

، عـدم انتشـار و   یطـ یمح ستیز یابیج ارزینتا

ج حاصـله بـه عمـوم، عـدم     ینتـا  یاطالع رسان

... موجـود و   يها ين تکنولوژیاستفاده از بهتر

ــایاز ســا ــد  رتیر مــوارد مغ ــا اصــول و قواع ب

ن یـ ات ایح تیدر نهااست که  یطیمح ستیز

شـتر در مخـاطره   یارزش را هر چـه ب تاالب پر

  . قرارداده است

ست و یط زیان حقوق محیجاد تعادل میا

 يوه بـرا ین شـ یتـر  مطلـوب  يتوسعه اقتصـاد 

ــاچــه ارومیحفاظــت از در ــاً. ه اســتی  مطمئن

د به یکه متضمن لطمات شد يتوسعه اقتصاد

توسـعه   ،ه باشـد یـ اچه ارومیست دریط زیمح

 یانون اساسق 50ر با اصل یدار بوده و مغایناپا

ون یکنوانسـ  أران به عنوان کشور مبـد یا. است

 یمثبتـ  يکردهایند روکتالش  یستیرامسر با

ن تــاالب یــدر خصــوص اســتفاده معقــول از ا
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در  یســتیباران یـ در گــام اول ا. داشـته باشـد  

ــوان ــادیق ــتیو ز ين اقتص ــیمح س ــود  یط خ

ــازنگر ــه   یاساســ يب ــد و عوامــل منجــر ب کن

. هـا را رفـع کنـد    ر معقول از تاالبیاستفاده غ

ــه  ــادوم اینک ــتفاده  یســتیران بای ــوم اس مفه

 يهــا اســتیدر س یمعقــول را بــه درســت  

سـتم  یس سـوم، . خود درج کند یطیمح ستیز

. خود را ارتقاء دهد یطیمح ستیز يها یابیارز

ان یـ کامـل م  یک همـاهنگ یـ  یستیبا مرچها

ط یامــر حفاظــت از محــ یمتــول يهــا ارگــان

توســعه امــر  یمتــول يهــا ســت و ســازمانیز

  .ردیها صورت گ در حوزه تاالب ياقتصاد

، یست فراتر از دغدغـه ملـ  یط زیاما مح 

 ییل نهـا یـ ز هست و در تحلین یدغدغه جهان

بلکه متعلـق بـه کـل     ،ک کشورینه متعلق به 

ف در جامعـه  یـ تکلقبول حق و . ت استیبشر

از  یست حاکیط زیدر خصوص مح یالملل نیب

جامعـه  ن رو یـ از ا .ن دغدغه مشترك اسـت یا

 یطـ یمح ستیمعضل زهم در قبال  یالملل نیب

بـر   یه مسـئول بـوده و تعهـدات   یاچه ارومیدر

ا، بـاالخص  یـ دن يه کشـورها یـ کل. عهده دارد

ــورها ــ  يکشـ ــو کنوانسـ ــر و یعضـ ون رامسـ

در  یسـت یبا مربوطـه  یالمللـ  نیب يها سازمان

اچـه  یدر یطـ یمح سـت یحل معضل ز يراستا

و  ی، مــالیفنــ يهــا ه در قالــب کمــکیــاروم

  . کنند يران همکاریبا ا یکارشناس

  :ها پانوشت

  :براي مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود. 1

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

Volume0996/volume-996-I-14583-

English.pdf 

  :براي مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود. 2

COP1 in Cagliari, Italy (24-29 November 

1980); COP2 in Gröningen, the Netherlands 

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

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

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

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

Brisbane, Australia (19-27 March 1996); 

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

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

November 2002); COP9 in Kampala, 

Uganda (8-15 November 2005); and COP10 

in Changwon, Republic of Korea (28 

October-4 November 2008). 

براي مطالعه بیشتر بـه منبـع زیـر رجـوع     . 3

  :شود

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

home/main/ramsar/1_4000_0 

ــه کنوانســرخیدب. 4 ــا دبیان ــر ب ــهیون رامس ــا رخان  يه

ــ ــوع بیکنوانس ــوژیون تن ــیکیول ــون می، کنوانس راث ی

 يازمان ملل بـرا ونسکو، کنوانسون سی یمشترك جهان

 يون سـازمان ملـل بـرا   ی، کنوانسيساز ابانیمبارزه با ب

ونسکو، برنامـه  یوسفر یو ب، برنامه بشر یمیرات اقلییتغ
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ست سازمان ملل متحد و سازمان فائو روابط یط زیمح

  .دارد یکینزد

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

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

 4.8ه نامــه یدفتــر ثبــت مــونترو بــر اســاس توصــ . 5

جـاد  یا 1990متعاهـد در سـال     يهـا  کنفرانس طرف

ت رامسر در یسا 51 )15/06/2010(  الًفع. شده است

  .اند ست مونترو درج شدهیل

  :براي مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود. 6

Third Meeting of the Conference of the 

Contracting Parties, Regina, Canada, 

Recommendation 3.3 on Wise Use of 

Wetlands, Annex to the Regina 

Recommendations (May 27-June 5, 1987), 

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

ک یـ ک تفرجگاه بـزرگ نزد یجاد یه مربوط به ایقض. 7

ل یـ باشـد کـه در اوا   می ریره برونایدر جز LACتاالب 

ت رامسر ثبـت  یک تاالب در سایبه عنوان  1980دهه 

ا مجـوز  یـ له بود که آئن مسیاختالف بر سر ا. شده بود

بـا لحـاظ    یسـت ین تفرجگاه بایاد اجیا يبرا شدهصادر

پادشاه . ا نهیپروژه باشد  ياجرا یطیمح ستیرات زیثأت

ف به مطلع بـودن  یهلند به اصل استفاده معقول و تکل

تـاالب منـدرج در    یکیاکولوژ يها یژگیر در  وییاز تغ

بعـد از   يو. ون رامسـر اشـاره داشـت   یکنوانسـ  3ماده 

در   هـا  نامـه   هیهـا و توصـ   ها، قطعنامـه  نیدالیگا یبررس

د که بـه  یجه رسین نتیون رامسر به ایچارچوب کنوانس

 يه به تاالب قبل از اجرااز ورود صدم يریمنظور جلوگ

صورت  یطیمح ستیز یابیارز یستیابتدا با يا هر پروژه

ر یه برونـا یقضـ . ردیج آن مورد لحاظ قرار گیرد و نتایگ

ن رامسر نشان ویه را به کنوانساوج توج یه داخلیدر رو

ه پادشاه مرجع صالح را مجبور به ین قضیدر ا. دهد یم

کـه   ییاقدامات و کارهـا  یمات و حذف تمامیلغو تصم

نکته حـائز  . جه صدور مجوز اتخاذ شده بود نمودیدر نت

افتـه در  ین مه توجـه بـه اسـناد قـوا    ین قضیت در ایاهم

  .است يا ر تعهدات معاهدهیتفس

رات یثأتـ  یابیـ ات بـه ارز وان بـه کـرّ  یـ د ين رایدر ا. 8

ــه رعا یطــیمح ســتیز ــد ب ــه و تعه ــپرداخت ت آن را ی

ها  یابین گونه ارزیت ایوان اهمید. تبرجسته نموده اس

ــ ــوان م ــه انجــام ارزدار یرا ارتقــاء داده و عن ــد ک  یابی

برخـوردار   یگـاه یاز چنـان جا  یطیمح ستیرات زیثأت

 یصـنعت  ياه تیکه فعال یاست که انجام آنها در مواقع

ست باالخص یط زیمح يرو یرات منفیثأکن است تمم

 ،در حوزه منابع مشترك داشته باشد يرات فرامرزیثأت

فراتـر   یه حتـ ین قضـ یـ وان در ایالبته د. است يضرور

 يا را در کـل طـول دوره   یطیمح ستیز یابیرفته و ارز

وان یـ د. شـمارد  یز الزم میپروژه در حال اجراست نکه 

: شـمارد  یهـا الزم مـ   یابیرزن گونه ایا يدو الزام را برا

 يهـا  مکـان  یستیبا یابین است که هر گونه ارزیا یاول

که  ن کندییپروزه تع ياحداث و اجرا ين را برایگزیجا

ن یدهد که اروگوئه چن یوان شواهد نشان نمیبه زعم د

ثر از أافـراد متـ   یستیاً بایثان. اده استرا انجام ند یعمل

. مطلـع شـوند   یابیـ ن ارزیـ ج ایز از نتـا یپروژه ن ياجرا

جب اسـت کـه بـرخالف قواعـد حقـوق      تع يوان جاید

رد، یپـذ  یرا نمـ  ين تعهدیست چنیط زیملل محال نیب

ز یـ را ن ين کاریدارد اروگوئه چن یهر چند که عنوان م

 یطیمح ستیرات زیثأت یابیوان ارزید. انجام داده است

هـد  ک تعیل به یکه تبد يا هیک رویتاً به عنوان یرا نها

ت شـناخته  یبـه رسـم   ،الملل عـام شـده   نیق بدر حقو
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دارد کـه  حقـوق    یکـه اظهـار مـ    ین حالیدر ع ؛است

ـ  را  یابیــن ارزیقلمــرو چنــ و يالملــل عــام محتـو  نیب

  .سازد یمشخص نم

ــ. 9 ــوع معدو ن ــار جدی ــدی ــراید و ق ــا يم ب  ییشناس

ــاالب ــا ت ــا اهم يه ــب ــی ــ نیت ب ــود دارد یالملل   :وج

ــف ــایمع) ال ــد ياره ــایمع )1: میق ــ ياره ــه مرب وط ب

 يارهـا یمع) 2منحصـر بـه فـرد     معـروف و  يها تاالب

ژه یـ و يارهایمع) 3جانوران  اهان ویگ براساس یعموم

ژه بـر اسـاس   یو يارهایمع) 4 يبر اساس پرندگان آبز

بـا   مرتبط يارهایمع )1: دیجد يارهایمع )ب .ها یماه

ژه بـر  یـ و يارهـا یمع) 2 یکیها و جوامـع اکولـوژ   گونه

ژه بـر اسـاس   یـ و يارهـا یمع )3 ياساس پرندگان آبـز 

ها از لحـاظ   یار ماهیه به جز معیاچه ارومیدر. هایماه

 یالملل نیت بیک تاالب با اهمیبه عنوان  ارهایر معیسا

ده یـ ون رامسر ثبت گردیکنوانس يها در فهرست تاالب

کنـار   دونیران به جز فریرامسر ا يها تیهمه سا. است

  .اند شده یعرفون رامسر میم به کنوانسیقد يارهایبا مع

ون رامسـر  یثبت شده در کنوانس یرانیا يها تاالب. 10

 یآال گـل، آلمـا گـل، آجـ     يهـا  تاالب )1 :ند ازا عبارت

مجموعـه  ) 3 -1975هیـ ر کالیتاالب ام) 2 -1975گل

انشـهر و دهانـه   یکالب بندر ک) 4  -1975یتاالب انزل

  -1975گز و حرا يدهانه رودها )5  -1975د رودیسف

  -1975نــابین و میریشــور و شــ يودهــادهانــه ر) 6

  -2003باران و سرخ رود کنار از دونیفر يبندها آب) 7

 -2001شانیتاالب گم) 9  -1975یتاالب گاوخون) 8

ــ) 10 ــاالب خلـ ــاهر یتـ ــور بـ ــواتر و حـ     -1975ج گـ

مون هـا  )12 -1999مون پـوزك هـا  یجنوب يانتها) 11

ــابر ــا و يصــــ ــدیمون ههــــ ) 13  -1975رمنــــ

) 15  -1975گـل یتـاالب قور  )14  -1975خورخوران

ــوپ یدر ــه ق ــه ارومیدر)16  -1975یاچ ــاچ   -1975هی

شـبه   )18  -1975شان و دشـت ارژن یاچه پریدر)17

 يها تاالب) 19  -1975ج گرگانیانکاله و خلیره میجز

ه یتاالب شادگان خور االم)20 -1975ز و کمجان یرین

ــ ــور موس ــجز)21  -1975یو خ ــی - 1999دوریره ش

ــاالب)22 ــا تـ ــورگ يهـ ــه  یل، شـ ــارلو، و دورگـ ادگـ

  .1975یسنگ

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

ر ثبـت  یـ ت رامسر به شماره زیه در سایتاالب اروم. 11

  :شده است

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

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

045 º  30' E       

مون هـا  یجنوب يانتها)  2 -1993 یتاالب انزل) 1. 12

ــوزك ــا )3 -1990پ ــا و يمون صــابره ــد یمون هه رمن

تاالب )5 -1990ز و کمجانیرین يها تاالب) 4 -1990

 يها تاالب) 6-1993 یه و خور موسیشادگان خور االم

الزم به ذکـر  . 1990یادگارلو، و دورگه سنگیشورگل، 

گل واقع در  یآال گل، آلما گل، آج يها است که تاالب

مونترو ثبت  فهرستدر  1993ر سال استان گلستان د

ت تـاالب در  یل بهبـود وضـع  یشده بوده است که به دل

  مونترو خارج شد فهرستاز  2009سال 

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

documents-montreux-montreux-record/ 

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

) الـف : جه استد موایه با دو نوع تهدیاچه ارومیدر. 13

، رقابت بر سـر  يان ورودیکاهش جر: یرونیدات بیتهد

ش یآب، افـزا  یص منـابع آب، آلـودگ  یاستفاده و تخص

، ینـ یر زمیـ ز يهـا  ان آبی، کاهش جريرسوبات ورود
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 ي، اخـالل و مزاحمـت بـرا   یر بومیغ يها گونه یمعرف

ـ یـ تهد) ات وحش بیح جـاد اخـالل در   یا: یدات درون

هـا،   سـتگاه یز ير کـاربر ییـ ، تغاچهیک درینامیدرودیه

جـاد اخـالل   یا ،یخـارج  يها ت آب، گونهیفیکاهش ک

  .ش فشار بر منابعیات وحش، افزایح يبرا

 ياستاد پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبز ،ناصر آق. 14

آغاز بحران خشکسالی تولیـد   با 77از سال : اظهار کرد

این این آبزي سخت پوست سال به سال کمتـر شـد و   

برابـر   100بت به بهترین زمان نزدیک به نس اکنون هم

اسـت کـه    تعداد آرتمیا در دریاچه ارومیه کاهش یافته

تواند آرتمیا را همراه با  ادامه شرایط بحرانی دریاچه می

  .ببرد بین خود دریاچه از

ه، سـد  یاروم ییپنج سد مهاباد، شهرچا هم اکنون. 15

بوکــان در  ید کــاظمینقــده و شــه يمــاکو، حســنلو

ارد یـ لیک مین تعداد یوجود دارد که ا یجان غربیآذربا

اسـتان را   يجار يها ون متر مکعب از آبیلیم  700 و

گر در یسد د 11  است که  ین در حالیا.مهار کرده است

ارد یـ لیک می یت کلیه با ظرفیاچه ارومیز دریحوزه آبر

باشد که  یون متر مکعب در دست احداث میلیم  543و

ون متـر  یـ لیم 235  ت یـ ظرف ن تعداد هفت سد بهیاز ا

قـرار خواهنـد    يبردار ان امسال مورد بهرهیمکعب تا پا

جان یز در آذربایگر نین حال هفت سد دیدر هم .گرفت

ن یاز ا يبردرا در دست مطالعه هستند که با بهره یغرب

 یسـطح  يها ون متر مکعب از آبیلیم  558 ز یسدها ن

  .استان مهار خواهد شد

  :رس زیرنگاه گنید به آد. 16

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

  کـه   محیط زیسـت   ، حفاظت اسالمی  در جمهوري. 17

  اجتماعی  حیات  بعد باید در آن  هاي امروز و نسل  نسل

  تلقـی   عمـومی   باشـند، وظیفـه    داشـته   رشـدي   رو بـه 

  که  و غیر آن  اقتصادي  هاي رو فعالیت  از این. گردد می

  آن  جبران  غیر قابل  یا تخریب  محیط زیست  دگیبا آلو

  . است  پیدا کند، ممنوع  مالزمه

ت یتحت حما 1965در سال  ییایبانک توسعه آس. 18

ن بانک از همـان  یا. جاد شدیا ESCAPسازمان اسکاپ 

سـت نمـود و در   یط زیجاد اداره محیابتدا مبادرت به ا

د یجد یطیمح ستیز يک سند راهبردی 2002نوامبر 

 یابیـ درج ارز يبـرا  یین بانک رهنمودهایا. ه نمودیته

  .ها دارد در چرخه پروژه یطیمح ستیرات زیثأت

بـه منظـور    1973در سـال   یبانک توسعه اسالم. 19

 يکشـورها  یو اجتماع يشرفت اقتصادیع روند پیتسر

 يها ر بانکیر ساین بانک نظیا. جاد شدیمسلمان عضو ا

. دکنـ  یعضو اعطـاء مـ   يکشور يبرا يها وام يا توسعه

را قبل  یطیمح ستیز يها یابین بانک انجام ارزیالبته ا

  .داند می ص اعتبار الزمیاز تخص

  :نگاه کنید به آدرس زیر. 20

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

  :رجوع شود به آدرس زیربراي مطالعه بیشتر . 21

4th Meeting of the Conference of the 

Contracting Parties Montreux, Switzerland 

27 June – 4 July 1990, Resolution 4.3: A 

Wetland Conservation Fund. Availble at: 

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

.pdf 
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