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هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی شرح خدمات 3-4-6بند    

 گفتارپيش

ها صورت روزمره در بسيياری از رسيانهتبديل به آشناترين واژگانی شده است كه به "آبیكم"و  "بحران آب"

ها، بحران به حدی رسيده است كه بسيياری از مسيئونين و شود. فارغ از طرح اين مسئله در رسانهمطرح می

و اعيمم شيهر كشيور  555تينش آبيی  نمايند.برای اين چانش ملی استفاده می "فاجعه"متونيان امر از واژه 

از جمليه نمادهيای بيارز ايين دشت كشيور،  953دشت و محدوده مطانعاتی از مجموع  943ممنوعيت  برای 

تيرين مسيا ل در سطح جهانی نيز چندين سال است كه اين چانش بيه عنيوان ي يی از مهم باشد.مسئله می

. مجمع جهيانی اقتصياد نمايد، مطرح گرديده استصورت جدی تهديد میجوامع بشری كه حيات انسان را به

عنوان مسئله اصلی اقتصاد جهانی در ، بحران آب را به5545های جهانی خود برای سال نيز در گزارش ريسك

 بندی نموده است. اونويت اول از نحاظ ميزان تاثيرات رتبه

نيابع روييه از مها در اثير برداشيت بیهای كشيور و ايجياد فروچانيهگرچه نشست زمين در بسياری از دشيت

و خش ی باشد، اما های هر چند حداقلی از عمق فاجعه وضعيت منابع آب زيرزمينی كشور میزيرزمينی نشانه

گر وضعيت نابسامان سرزمين ايران های كشور به صورت عيان نشانها و رودخانهاز بين رفتن بسياری از تاالب

ص مناسيبی بيرای درع عميق ايين مسيئله درياچه اروميه، شاخوضعيت كنونی باشد. از نحاظ منابع آبی می

كيلومترمربعی آب شور خش يده و بيش  5555ای از اين درياچه باشد. در حال حاضر سطح قابل ممحظهمی

های پرآبی درياچه از بين رفته است و درياچه نسبت بيه تيراز ميليارد مترم عب آب آن نسبت به دوره 95از 

 باشد. عب با كمبود آب مواجه میميليارد مترم  45اكونوژيك خود بيش از 

ای و محلی از وضعيت منابع اطمع و آگاهی ذينفعان كليدی و مسئونين كشور در سطوح مختلف ملی، منطقه

ها و سيزايی در اتخياذ سياسيتها در اين زمينيه تياثير بهروز بودن آنآنها و به ها و مسا لآب كشور و چانش

فرهنگی سيتاد احييای درياچيه ارومييه -. در اين راستا، كميته اجتماعیهای مرتبط خواهد داشتريزیبرنامه

رسانی و همچنين جلب مشياركت ميوثر هميه ذينفعيان تيدوين منظور ايفای ماموريت خود در حوزه اطمعبه

ای مشتمل بر ابعاد مختلف مسا ل بخش آب كشور بيا محورييت درياچيه ارومييه و احييای آن را در مجموعه

 تهيه و ارا ه گرديده است:جلدی با عناوين زير  سهقرار داده است. اين مجموعه دستور كار خود 

  نگاهی بر وضعيت منابع آب در جهان و ايران 

  ضرورت احيای درياچه اروميه؛ علل خش ی و تهديدات 

  احيای درياچه اروميه؛ تمهيدات و راه ارها 
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هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی شرح خدمات 3-4-6بند    

معرفی و بررسی مختصير است، ضمن  رديدهگاز مجموعه مذكور تمش  سومنوشتار حاضر به عنوان بخش در 

اقدامات صورت گرفته توسط دبيرخانه كارگروه ملی نجات درياچه اروميه )ستاد احييای درياچيه ارومييه( در 

 راستای تدوين و تصويب راه ارهای احيای درياچه اروميه، نقشه راه احيای درياچه اروميه ارا ه گردد. 

 4931 تيرماه -درياچه اروميهفرهنگی ستاد احيای  كميته اجتماعی
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 كارگروه ملي نجات درياچه اروميه؛ معرفي و اقدامات  .1

محيطی، تداوم وضعيت خش ی درياچه اروميه و تعهد و توجه ويژه دونت بيه حيل ايين بحيران مليی زيسيت

 53/55/4935اونين جلسه هيأت محترم وزيران در تاريخ  در"كارگروه نجات درياچه اروميه"تصويب تش يل 

 -را در پی داشت. پيرو تش يل كارگروه ميذكور بيا مسيئونيت وزارت نييرو، برگيزاری جلسيات مختليف فنيی

انديشی در خصوص راه ارهای هم"تخصصی و همچنين جلسات متعدد كارگروه و برگزاری نشست تخصصی 

طيرح  43در دانشگاه تهران،در نهايت منجر به تصيويب  1/53/4935يخ در تار "اجرايی نجات درياچه اروميه

كيارگروه  49/53/4935گانيه ميذكور در جلسيه  43هيای دار جهت نجات درياچه اروميه گرديد. طرحاونويت

در جلسه هيأت محترم وزيران مطرح و ضمن  43/53/4935نجات درياچه اروميه تصويب گرديده و در تاريخ 

دار تعيين شده مقرر گرديد كيه وزيير محتيرم نييرو مسيئونيت همياهنگی و های اونويترحموافقت كلی با ط

 های اجرايی احيای درياچه اروميه را بر عهده گيرد. راهبری برنامه

منظور تمركز و تسريع در رونيد احييای درياچيه ارومييه، پيشينهاد با توجه به شرايط حاد درياچه اروميه و به

 491جمهور يا نماينده ويژه ايشان با اختيارات اصل ات درياچه اروميه به رياست ر يسايجاد كارگروه ملی نج

كارگروه نجات درياچه اروميه به تصويب رسيد. همچنين مقيرر  49/53/4935قانون اساسی در جلسه مورخه 

گرديد مدير هماهنگی و اجرا ی احيای درياچه اروميه )مجری طرح( كيه بيا ح يم ر ييس جمهيور منصيوب 

قانون اساسی، مسيئونيت همياهنگی، راهبيری، اجيرا و پيايش  453شود زير نظر ستاد و با اختيارات اصل می

 دار شود. های مصوب ستاد برای احيای درياچه اروميه را عهدهبرنامه

هيأت محترم وزيران، مصوب گرديد كه رياست كارگروه بر  5/44/4935پيرو مصوبات مذكور، در جلسه مورخ 

عنوان دبيركيارگروه و ميدير جمهور بوده و جناب آقای دكتر عيسی كمنتری بهون اول محترم ر يسعهده معا

اجرايی احيای درياچه اروميه تعيين گرديدند. پيرو اين مصوبه، ستاد احيای درياچه اروميه )دبيرخانه كارگروه 

اتخياذ روي ردهيای ذييل شيروع با  را های خودملی نجات درياچه اروميه( به صورت رسمی اقدامات و فعانيت

 نمود؛

  شناخت بهتر و دقيق ابعاد بحران درياچه اروميه شامل عوامل موثر بر بروز بحران، شرايط كنيونی

 و محتمل آتی درياچه

 اقتصيادی، اجتمياعی،  محيطی،شيناختی، زيسيتبررسی ابعاد و مسا ل مختلف اكونوژي ی، زمين

 روميهاقليمی و هيدرونوژي ی مرتبط با درياچه ا

 منييدی از های مسييئول و ذيييربط و بهرهها و دسييتگاهجلييب مشيياركت و هم يياری همييه سييازمان

 ها نظرات كارشناسی و تخصصی آننقطه
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 مندی از خرد جمعی و مشاركت طلبی اساتيد، متخصصين، كارشناسان و پژوهشگران داخلی بهره

 و خارجی  

 فزايی اقدامات در راستای تحقق تنها يك اسازی و هممشاركت طلبی مسئونين محلی در همگامبه

 ”احيای درياچه اروميه“ هدف 

  تمش برای ايجاد عزم همگانی و مشاركت عمومی برای احيای درياچه ارومييه و بهبيود وضيعيت

 ”دغدغه همگانی“سازی و تبديل درياچه اروميه به يك موجود آن از طريق آگاه

 روميه  راه و راه ارهای احيای درياچه اتدوين نقشه 

ريزی و تلفيق ستاد احيای درياچه ارومييه در دانشيگاه صينعتی شيريف و بيا هم ياری با استقرار دفتر برنامه

ها و نهادهيای ها و مجموعيه سيازمانهای تبريز و اروميه و متخصصين و كارشناسيان سياير دانشيگاهدانشگاه

زميانی درياچيه ارومييه در ييك بازهانمللی، سيتاد احييای تخصصی ملی و محلی و همچنين كارشناسان بين

كارگروه( و انجام مطانعات  55های تخصصی متعدد )گانه و كارگروه 9های تخصصی مدت با ايجاد كميتهكوتاه

مصيوب، نسيبت بيه تيدوين و ارا يه نقشيه راه و برناميه  گانيه43تطبيقی، ضمن بررسی و ارزيابی راه ارهای 

 ود. عملياتی احيای درياچه اروميه اقدام نم

بيه  4939ماه ارديبهشيت 3هيای نقشه راه مذكور در دو جلسه كارگروه ملی نجات درياچيه ارومييه در تاريخ

بييا رياسييت جنيياب آقييای دكتيير روحييانی  4939تيرميياه  1جمهييور و در رياسييت معيياون اول محتييرم ر يس

اه ارهای مصوب توسط جمهور محترم ارا ه و مورد تصويب قرار گرفته و دستور شروع عمليات اجرايی رر يس

ايشان صادر گرديد. پس از ابمغ شروع عمليات اجرايی، ستاد احيای درياچه اروميه اقدامات و تمهييدات الزم 

های را در اين خصوص به عمل آورده و مقرر گرديد كه كليه عمليات اجرايی راه ارها توسط نهادها و سازمان

 را بر عهده بگيرد.  مربوطه صورت گرفته و ستاد نقش نظارت و پايش 

منظور پايش و نظارت مستمر بر روند اجرايی احيای درياچه اروميه، دبيرخانه مركزی ستاد احيای درياچيه به

فرهنگی و با استفاده -ای اجتماعیاروميه با تش يل و استقرار دفاتر استانی و همچنين ايجاد شوراهای منطقه

های اروميه و تبريز، اقدامات الزم را بيه عميل ويژه دانشگاهه بههای منطقهای علمی و فنی دانشگاهاز ظرفيت

سانه آورده است. بر طبق نقشه راه و برنامه زمانی مصوب، فرآيند احيای درياچه اروميه در يك برنامه زمانی ده

افق شده، بازگشت درياچه به شرايط مناسب و احيای آن در  مصوب گرديده و اميد است كه با تدبير انديشيده

 اين برنامه محقق گردد.
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 نقشه راه و برنامه زماني احياي درياچه اروميه .2

با توجه به وضعيت كنونی درياچه، روي رد اصلی در برنامه زمانی احيای درياچه اروميه تثبيت شرايط كنيونی 

كاميل و حفظ پي ره آبی در چند سال اول اجرای برنامه )دو تا سه سيال اول( و جليوگيری از خشيك شيدن 

های اصلی بيرای حفيظ درياچيه ارومييه باشد. نذا تامين آب در مدت زمان كوتاه موجود از اونويتدرياچه می

 . باشدمی

ايجاد پايداری در وضعيت مديريت منابع و مصارف آب در سطح حوضه درياچه ارومييه،  تنهيا راه يار حفيظ 

ويژه در بخيش مصارف آبی در سيطح حوضيه بيهباشد. نذا تمركز بر كاهش بلندمدت درياچه و احيای آن می

از جمليه  های الزم و توسيعه فنياوریگذاریكشاورزی از طريق اتخياذ راه ارهيای مناسيب و انجيام سيرمايه

 .باشدروي ردهای اصلی احيای درياچه اروميه می

شت و  احيای ای به همراه خواهد داای و فرامنطقهتداوم وضعيت كنونی درياچه تبعات شديد در سطح منطقه

باشد. در گزارش حاضير تيمش گردييده اسيت درياچه اروميه نيازمند اهتمام جدی همه نهادهای مسئول می

ضمن تبيين وضعيت كنونی درياچه، اقدامات صورت گرفته در قانب ستاد احيای درياچيه ارومييه و كيارگروه 

 .ملی نجات درياچه اروميه ارا ه گردد

تعريف نموده و بر اساس مجموعيه  ”احيای درياچه اروميه“موريت اصلی خود را ستاد احيای درياچه اروميه ما

بازگشت درياچه بيه تيراز “، 4155انداز خود را در سال گرفته چشمهای كارشناسی و تخصصی صورتبررسی

قرار داده است. ستاد در راستای عمل به ماموريت خود و تيدوين برناميه عمليياتی جهيت تحقيق  ”اكونوژيك

 1راه يار اجراييی و  41راه ار شامل  59درياچه اروميه، تاكنون در خصوص ضرورت انجام  حيایانداز اچشم

 های الزم رسيده است.بندیشرح ذيل به جمعراه ار مطانعاتی به 

های كارشناسی صورت گرفته نشانگر كاهش قابل ممحظه منابع آب تجديدپذير حوضيه )حيدود نتايج بررسی

باشد. بر اسياس های مختلف در سطح حوضه میدرصدی از اين منابع توسط بخش 35 درصد( و برداشت 55

عمل آمده از وضعيت منابع و مصارف آب در سطح حوضه، در حال حاضر كل حجيم های بهجديدترين تحليل

ميلييارد مترم عيب  19/1ميليارد مترم عب و مجموع مصارف بانغ بير  3منابع آب تجديدپذير حوضه بانغ بر 

عبارت بهتر بخش كشاورزی بهگردد. ميليارد مترم عب از آن در بخش كشاورزی مصرف می 9/1باشد، كه می

درصد از مصارف حوضه را به خيود  35درصد از كل منابع آب تجديدپذير حوضه و حدود  95حوضه بيش از 

های طبق شاخصگيرد كه بر تخصيص داده است. اين ميزان برداشت از منابع آب حوضه در حانی صورت می

بايسيت بيين كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل، ميزان برداشت ايمن و قابل قبول از منابع تجديدپيذير می

درصدی از اين منابع ريسك بسياری را برای مديريت بخش آب  15درصد باشد و برداشت بيش از  15تا  55
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ر سيطح حوضيه آبرييز درياچيه ارومييه مييزان اين است كيه د خوبی بيانگرنذا آمار به .همراه خواهد داشتبه

باشد و اين روند در طی سانيان درصد بيشتر از حد قابل قبول می 95برداشت از منابع آب تجديدپذير حداقل 

شدت تحت تاثير قرار داده است. وضعيت كنيونی درياچيه ارومييه گذشته پايداری در سطح اين حوضه را به 

مانيده درياچيه ارومييه را از بيين وده و ادامه روند موجود نه تنهيا حييات باقیخوبی نشانگر اين ناپايداری ببه

خواهد برد، بل ه اكوسيستم حوضه آبريز درياچه اروميه را نيز به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. اين مسئله 

ر تغيييرات در نشيانگبا توجه به اندركنش اقليم منطقه و درياچه نيز بسيار حا ز اهميت بوده و شواهد موجود 

 .باشدويژه درجه حرارت و بارش میوضعيت پارامترهای اقليمی حوضه به

درصدی مصرف آب در بخش كشياورزی حوضيه، حجيم منيابع آب قابيل تخصييص بيه بخيش  15با كاهش 

ميليون مترم عب كاهش يافته و در مجموع حجم مصارف در اين بخيش از منيابع  4355كشاورزی به ميزان 

ميليون مترم عب برسد. با اين ميزان كاهش مصرف آب در بخش  5535بايست به حوضه میآب تجديدپذير 

ميلييون  591كشاورزی حوضه و با فرض ثابت ماندن حجم مصارف در بخش شرب و صنعت حوضه )معيادل 

ميليون مترم عب خواهد گرديد. در صورت تحقق ايين  9451مترم عب(، كل مصرف در سطح حوضه معادل 

درصد كاهش خواهيد يافيت. در  15درصد كنونی به  35مصرف منابع آب تجديدپذير حوضه از هدف، درصد 

 15صورت خمصه شرايط كنونی مصرف آب در سطح حوضيه و شيرايط اعميال كياهش ، بهشماره يكجدول 

 درصدی مصرف در بخش كشاورزی ارا ه شده است. 

 ه اروميه )ميليون مترمكعب(هاي مختلف در حوضه آبريز درياچحجم آب قابل تخصيص به بخش -1-جدول

 شرب، بهداشت و صنعت كشاورزی كل مصرف حوضه وضعیت

 591 1534 1155 شرايط كنونی

 591 5535 9451 درصدی مصرف در بخش كشاورزی 15كاهش 
 

پس از انجام مطانعات الزم و تصويب نقشه راه احيای درياچه اروميه، بر طبق برنامه زمانی مصوب، در مجموع 

. ايين سيه فياز (4)شي ل  باشداحيای درياچه اروميه شامل سه فاز اصلی در يك بازه زمانی ده سانه میطرح 

 عبارتند از: 

(: هدف اصلی از اين فاز تثبييت تيراز درياچيه ارومييه و همچنيين اجيرای 4939-4935فاز تثبيت ) .4

 باشد. های كاهش اثرات محتمل ناشی از تداوم خش ی درياچه اروميه میپروژه

(: هدف اصلی اين فاز اجرايی نميودن مجميوع راه ارهيای 4939-4154دوره احيای درياچه اروميه ) .5

 باشد. تامين آب مورد نياز درياچه و افزايش تدريجی تراز آن می
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(: هدف مورد انتظار از اين فاز تثبيت شرايط احييا  شيده درياچيه و ايجياد 4155دوره احيای نهايی ) .9

 باشد. نهايی و حفظ پايدار شرايط درياچه می انزامات الزم برای احيای

 

 روند زماني احياي درياچه اروميه 

های ت ميلی صيورت برنامه زمانی اونيه احيای درياچه اروميه ارا ه شده است. با توجه به بررسی (5)در ش ل 

ر مبنيای نقشيه راه و ها، برنامه زمانی در حال اجرای طرح احيای درياچه اروميه بگرفته و روند اجرايی پروژه

 ارا ه شده است.  (9)راه ارهای مصوب در ش ل 

ذكر است كه و تفاوت اصلی بين برنامه زمانی اونييه و برناميه زميانی كنيونی احييای درياچيه ارومييه الزم به

 باشد كه عبارتند از:می

جايگزينی طرح انتقال آب از سيلوه با طرح انتقال آب از ارس: با توجه بيه پيشيرفت قابيل ممحظيه  .4

گذاری قابل ممحظه مورد های سرمايهطرح انتقال آب از سيلوره به درياچه اروميه و همچنين هزينه

رح نياز جهت اجرای طرح انتقال آب از ارس و عدم پيشرفت رونيد مطانعيه و اجيرای ايين طيرح، طي

انتقال آب از سيلوه در برنامه زمانی جايگزين طرح ارس گرديد. در حال حاضر اين طرح بيا ظرفييت 

هيای مهيم در حيال پيگييری بيوده و انتظيار ميليون مترم عب جز  ي ی از طرح 435انتقال ساالنه 

س در مجموع طرح سيلوه نسبت بيه طيرح انتقيال آب از ارعملياتی گردد.  4935رود كه از سال می

رسيد و تری به نتيجيه مینمايد و عموه بر آن در بازه زمانی كوتاههم حجم آب باالتری را منتقل می

 مراتب بهتری خواهد داشت. اثربخشی به
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 برنامه زماني اوليه احياي درياچه اروميه 
 

 

 برنامه زماني در حال اجراي احياي درياچه اروميه
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كاهش حجم آب رهاسازی از سدهای حوضه: بر طبق برآوردهای صورت گرفتيه در برناميه زميانی اونييه و . 5

بينی شده بود كيه در سيه سيال اول برناميه همچنين وضعيت درياچه با اعمال محدوديت موقت كشت پيش

بيا توجيه بيه ميليون مترم عب از سدهای حوضه برای درياچه رهاسازی شود.  955تا  555احيا  ساالنه بين 

( و همچنين بهبود وضيعيت بيارش در ايين 39-31دست آمده در سال اول اجرای برنامه )سال آبی تجربه به

سازی مصرف آب در بخيش های بهينهسال، اين روي رد از برنامه زمانی حذف، و برنامه مطانعه و اجرای طرح

و همچنيين رهاسيازی آب  سيال 5درصدی مصرف آب در اين بخيش در طيی  15كشاورزی با هدف كاهش 

 شده از سدها مورد تاكيد بيشتر قرار گرفت. جويیصرفه

 راهكارهاي مصوب احياي درياچه اروميه .3

كارگروه ملی نجات درياچه اروميه، نتايج ارا ه شده توسيط سيتاد احييای درياچيه همانطور كه اشاره گرديد، 

يای درياچه اروميه مصوب و پيس از تصيويب در اروميه را در قانب شش بسته كلی زير به عنوان نقشه راه اح

 . (1)ش ل  های اجرايی ابمغ نمودجلسه هيأت محترم وزيران به كليه دستگاه

 
 هاي مطالعاتي و اجرايي طرح احياي درياچه اروميهبسته

 كشاورزی  بخش در آب مصرف كاهش و كنترل -1

  خريد توسيط وزارت نييرو، در  های سطحی و زيرزمينی از طريقدرصدی از حقابۀ آب 15كاهش

 مدت دو سال

 مانده در بخش كشاورزی توسيط درصد آب باقی 95وری از های افزايش بهرهتهيه و اجرای برنامه

 وزارت جهاد كشاورزی و

 وری آب باقی مانده توسط دونت.های مورد نياز افزايش بهرهتامين سرمايه وت نونوژی 
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 حوضه زیرزمیني و سطحي آب منابع از برداشت كاهش و كنترل -2

  ممنوعيت هرگونه افزايش برداشت از منابع آب حوضه و جلوگيری از توسيعه جدييد بيه وييژه در

 بخش كشاورزی

 های سطحیجلوگيری از برداشت غير مجاز از آب 

 های سد سازی در دست مطانعه و اجرايی )به استثنای سيدهای شيهيد ميدنی و توقف كليه طرح

دست در حوضۀ آبريز درياچيۀ ارومييه، های آبياری و آبرسانی پايينب ههای شويس( و طرحچراغ

 ذخيره و رهاسازی آب در سد شهيد مدنی منحصراً برای درياچۀ اروميه

 های حوضۀ آبريز درياچۀ ارومييه و نصيب كنتورهيای هوشيمند و حجميی جهيت ساماندهی چاه

 ها به درياچه انهكنترل برداشت در راستای افزايش ميزان جريان ورودی از رودخ

  انجام هماهنگی الزم با قوۀ قضاييه در راستای تسهيل و تسريع در اجرای قيانون تعييين ت لييف

 های سطحی.های اثرگذار بر آبويژه چاههای فاقد پروانه بهچاه

موضوع كاهش برداشت از منابع آبی حوضه، ايين موضيوع ذكر است كه با توجه به اهميت الزم به

طيرح  4931هيئت محترم وزيران در خصيوص اعتبيارات سيال  51/51/4931وبه مجددا در مص

 احيای درياچه اروميه مورد تاكيد قرار گرفت و به شرح زير مصوب گرديد: 

  ،هرگونه توسعه اراضی كشاورزی اعم از تبديل اراضی ملی منابع طبيعی به كشاورزی، دييم بيه آبيی

روميه و هرگونه عمليات منجر بيه افيزايش برداشيت از زراعی به باغی در سطح حوضه آبريز درياچه ا

بندان و سدهای معيشيتی های پمپاژ آب، احداث آبسازی ايستگاهمنابع آب حوضه اعم از ايجاد و به

های نييرو و جهادكشياورزی موظفنيد خانهدر سطح حوضه آبريز درياچه اروميه ممنوع بوده و وزارت

با متخلفين برخورد نموده و گزارش عمل رد ماهانيه را  ضمن ممنوعيت صدور مجوز در اين خصوص،

 به دبيرخانه كارگروه ارا ه نمايد. 

 اثرات كاهش و حفاظتي اقدامات -3

 هاهای تونيد ريزگرد و تثبيت آنشناسايی كانون 

 مطانعه و اجرای برنامه حفاظت اكونوژيك پارع ملی اروميه با رعايت ممحظات زيست محيطی 

  های اصلی منتهی به درياچيه ارومييه و تقوييت های اثرگذار بر آبدهی رودخانهمحدودهشناسايی

 ها از طريق عمليات آبخيزداری و آبخوانداری به منظور افزايش حجم آب ورودی به درياچهآن

 ايجاد مركز آينده پژوهی درياچۀ اروميه توسط سازمان حفاظت محيط زيست 
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 ی، اجتماعی و زيست محيطی ناشی از خشك شدن بخشی شناسی اثرات سممتی، بهداشتآسيبب

 از درياچۀ اروميه، تهيه و اجرای برنامه پيشگيری و كاهش ريسك اثرات محتمل

 ربط های ذیتهيه برنامه افزايش اشتغال  و معيشت جايگزين توسط دستگاه 

 ت آنها در ريزی جهت كاشهای گياهی شورپسند متناسب با شرايط منطقه و برنامهشناسايی گونه

 زارهای اطراف درياچۀ اروميه.محدوده شوره

 افزارینرم و مطالعاتي اقدامات -4

 سازی برنامه جامع آموزش، اطمع رسانی، آگاه سازی و جليب مشياركت عميومی و تدوين و پياده

 جوامع محلی در راستای تبيين پيامدهای وضعيت موجود و اهميت احيای درياچۀ اروميه

 اضی حوضۀ آبريز درياچۀ اروميهتهيه كاداستر ار 

 يار مديريت جامع )ي پارچه( حوضۀ آبريز درياچۀ اروميهطراحی و استقرار سامانۀ تصميم 

 گيذر شيهيد كمنتيری بير اكوسيسيتم درياچيۀ ارومييه و ارا يه مطانعه و بررسی اثرات جاده ميان

 راه ارهای اصمحی

 درياچۀ اروميه بيا رعاييت ممحظيات زيسيت برداری صنعتی از اممح سنجی بهرهارزيابی و ام ان

 محيطی 

 های نوين در راستای احيای درياچۀ اروميه.سنجی استفاده از فناوریام ان 

 ایسازه و فیزیكي اقدامات طریق از دریاچه به ورودی آب حجم افزایش و تسهیل -5

 ها به پي ره آبی درياچهانتقال آب رودخانه 

  های های حاشيه درياچۀ اروميه از سد حسنلو و بازگشايی مسير آبراههتاالبانتقال آب به جزاير و

 های جنوبی.ورودی به تاالب

 جدید منابع از دریاچه برای آب تامین -6

  تامين اعتبار مورد نياز و تسريع در انتقال آب طرح انتقال آب از رودخانيه زاب بيه حوضيه آبرييز

 درياچه اروميه

  های حوضه آبريز درياچۀ اروميه به درياچهخانهتصفيهانتقال پساب 

  تسريع در اجرای طرح انتقال آب از رودخانه ارس در محيدودۀ آذربايجيان غربيی منحصيراً بيرای

 درياچۀ اروميه بر اساس مصوبۀ تخصيص وزارت نيرو 
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 .مطانعه طرح انتقال آب از درياچۀ خزر به درياچۀ اروميه 

جای طرح انتقيال آب از ارس جيايگزين ر حال حاضر طرح انتقال آب از سيلوه بههمانطور كه اشاره گرديد، د

  آب از طريق اين طرح به درياچه منتقل گردد. 4935رود كه در سال گرديده و انتظار می

هيای مصيوب بير عهيده همچنين بر طبق مصوبه كارگروه ملی نجات درياچه اروميه، مسئونيت اجراييی طرح

 باشد. ها میبوده و ستاد احيای درياچه اروميه مسئول نظارت و پايش اجرای طرحهای اجرايی دستگاه

منظور عملياتی نمودن راه ارهای مصوب، برنامه عملياتی اجرای طرح احيای درياچه الزم به ذكر است كه به

ميورد نيياز های الزم جهت تيامين اعتبيارات های مختلف تعيين و پس از انجام پيگيریاروميه در قانب پروژه
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