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  چکیده:

وضرورت حفاظت از آنها براي تامین تداوم عملکرد این اکو سیستم ها ، ابتدا  در این مقاله با توجه به ارزش هاي تاالبهاي کشور از ابعاد مختلف

رایه ا تالش شده با درج ارقام واطالعات الزم تصویري از وضعیت تاالبهاي کشور که بخش اعظم آنها یا تخریب شده ویا در معرض نابودي قرار دارند

ین موضوع حفاظت از تاالبها که همان تامین حقابه هاي آنها است پرداخته شود. شده و سپس با آسیب شناسی دالیل فرایند تخریب به اصلی تر

  باالخره در انتهاي نوشته، دیدگاهاي اتاق ایران براي برون رفت از شرایط حکم تبیین گردیده است.

  مقدمه -1

 طوفان ها را پاسخسیالب ها و محافظت  ،پاالیش محیط ،اغذ تامین آب،تاالب ها بسیاري از نیازهاي اولیه جوامع انسانی پیرامونی خود از جمله 

ن هاي تجمع به عنوان کانو ها تاالب د.نو زیبایی شناسی می باش اکوتوریسمجمله کننده بسیاري از نیاز هاي ثانویه ي بشري از  پشتیبانیمی دهد 

فرهنگ ایران  وم وداب و رسآ ،تاالب اثر عمیق خود را در اقتصاد با همزیستی د.نن جایگاه ویژه اي داراب در فالت خشک کشورمآو ذخیره ي 

تولید محصوالت آبزي پروري، ، جانوري ،گیاهی به حفظ ذخایر  می توان ،اقتصادي متعدد تاالبها هاياز میان ارزش بجاي گذاشته است.زمین 

ر شوکعالوه بر آن تاالبهاي  .کاربردهاي تفریحی و گردشگري اشاره کرد و همچنین و گیاهی مواد لجنی تولید ،انرژي امینت، تولید چوب ،کشاورزي

ودهه هاي اخیر با تشدید تخریب و خشک شدن تاالب هاي کشور  محسوب می شوند. متاسفانه در سال هانیز میراث فرهنگی از به عنوان بخشی 

روند موجود کشور را در آستانه یک فاجعه ي زیست محیطی بزرگ  ادامهشاهد سقوط و نابودي این ارزش ها در ابعاد مختلف هستیم. بدون تردید 

ر و در نسل حاضتنش هاي اجتماعی غیر قابل مهار به ایجاد بلکه می تواند  ،اقتصاد دامنگیرآن نه تنها  تبعاتکه آثار و اد دقرار خواهد و گسترده 

  منجر گردد.آینده 

مربوط به تامین نیاز هاي  وجه و جدي، خطرناكورطه کلی ورود کشور به این ضمن آسیب شناسی دالیل در این نوشته سعی می شود که 

  آب تجدید شونده با توضیحات بیشتري همراه گردد. منابعآنها از کل وزن  آبی تاالبهاي  کشور وسهم و

  :(Facts and figure)و واقعیت ها برخی ارقام  -2

  4[ شودکره زمین را شامل میهاي خشکی صد مساحت در 6حدود که در است ملیون هکتار  570 معادلوسعت تاالب هاي جهان[.  

 5[ورد می شودآدالر در سال بر میلیارد 9400ارزش اقتصادي تاالب هاي جهان مساوي[.  

 دالر 30000ورد می گردد در حالیکه این ارزش تا دالر برآ 16500مطابق اطالعات فوق ارزش اقتصادي یک هکتار از اراضی تاالبی معادل

  .]9[ مختلف ذکر گردیده استدر منابع  نیز

  9[ برابر زمین هاي زراعی عنوان می گردد200برابر هر هکتار جنگل وتا 10ارزش اقتصادي هر هکتار از تاالب ها[.  

  2[ میلیون هکتار وجود دارد 5/2تاالب با وسعت حدود  250در ایران[.  

 48/1عنوان با مساحت حدود  24تاالب در قالب  35حدود شده که  بین المللی شناسایی تاالب با اهمیت 84ز بین تاالب هاي مذکور ا 

به کنوانسیون بین المللی رامسر معرفی گردیده است و هم اکنون تعداد قابل توجهی از آنها یا به طور کلی نابود شده و یا میلیون هکتار 

  .]3[ در معرض خطر و تهدیدات جدي می باشند

  9[ می باشند مواجهادامه حیات براي ورودي  یا خشک شد و یا با کمبود شدید آبدرصد تاالب هاي کشور 70حدود[.  

 9[ را دارد 124کشور رتبه ي  178در بین کشور ایران  ها، لودگی ها به تاالباز نظر ورود آ[.  

 9[ فرصت شغلی از بین رفته است 70000ا خشک شدن تنها دریاچه هامون حدود ب[.  

  در اثر  را میلیارد ریال 80000 خود یعنی حدودملی خالصی در صد درآمد نا 9االنه نزدیک به ایران س گزارش بانک جهانی،بر اساس

  .]9[ که بخش مهمی از آن سهم تاالب ها می باشد می دهدخسارت هاي زیست محیطی از دست 

 را به طور مستقیم و میلیون ها حوضه آبریز ملیون نفر از ساکنین این  5از  بیشزندگی و حیات  خشک شدن دریاچه اورومیه پایداري

و  بهداشتیاجتماعی،  ،اقتصاديطرات جدي از ابعاد مختلف در معرض مخا نفر از ساکنین کشور در سایر مناطق را به طور غیر مستقیم 

  .]6[ است قرار دادهسالمت 

  9[ کشور تخریب کننده محیط زیست در دنیا معرفی شده است 10یکی از  ایران 1389در سال[.  
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ل آنها و تحلی تجزیه تفسیر و تعبیر و ،نشان می دهد و نیازي به توضیحاتبخوبی و وضوح عمق فاجعه را  ،در اعداد و ارقام مذکور تعمقو توجه 

عکسهاي  به عنوان نمونه  ها تنها واقعیتاطالع بیشتر  براي ،نمایندبیان میهاي کشور را به روشنی که وضع تاالب هستند حقایقی آن ها نیست،

  ارائه می گردد. ،دریاچه ارومیه می باشدو کشور جنوب منطقه مرزي ایران و عراق در  مشترك هاي) که به ترتیب مربوط به تاالب2( و )1شماره (

اذعان می کند  ،پ نموده) را چا1عکس شماره ( رین))(تاالب هاي بین النهبرنامه محیط زیست سازمان ملل که در گزارش خود تحت عنوان (

ز ا هاي مهمیقسمت که ریزگردها  به صورتتبعات آن  بخشی از ي که در منطقه بین النهرین به وقوع پیوسته و ما امروزه تنها شاهداکه فاجعه

بی واقع در انتهاي مذکور وضعیت تاالبهاي جنو عکس دریاچه اورال می باشد. ، فاجعه اي در مقیاسکشور را تحت تاثیر قرار می دهد هستیم

 کمتر از دو دهه نشان می دهد.یعنی  2000و  1973زمانی دجله و فرات را در مقطع  رودخانه کرخه، 

البته وضعیت این  .ازدسسال نمایان می 15یعنی در طول  2010 و 1995در مقاطع زمانی  ) نیز شرایط دریاچه ارومیه2شماره ( عکسدر 

حتی از  )اندکی بهبود یافتهو برخی از اقدامات احیایی که به دلیل وقوع بارش هاي قابل مالحظه  94-95سال آبی  (جزدریاچه در سال هاي بعد 

  نیز بدتر گزارش شده است. 2010وضعیت سال 

  ]7[ وضعیت تاالبهاي مشترك ایران وعراق در جنوب): 1(عکس 

  
  

  ]6[ وضعیت دریاچه اورمیه در سال هاي مختلف): 2(عکس 

  

  آسیب شناسی پدیده تخریب تاالب هاي کشور -3
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ر دچگونگی توسعه در کشور بر می گردد. و پارادایم حاکم بر  نگرشبه  ،شاید اصلی ترین وموثرترین مولفه در موضوع تخریب تاالب هاي کشور

  زیر استوار است: مبانیدر کشور بربا کمال تاسف بنیانهاي توسعه توان گفت که یک جمع بندي کلی می

 یکپارچه و سیستمی بخشی نگري به جاي بکارگیري دیدگاه هاي  

 مدیریت فن ساالر بجاي مالحظه کلیه ارزش ها در فرایند برنامه ریزي و اجرا  

 ت رفت و برگشتیتصمیم گیري متمرکز و تحکمی به جاي ایجاد تعامال  

  حدهاي اصلی برنامه ریزي در کشوربه عنوان واهاي آبریز حوضهبرنامه ریزي نقطه اي به جاي ملحوظ نمودن  

  پایداريآنها بر  بهره برداري از به منابع طبیعی به جاي لحاظ اثرات متقابلو انتزاعی  تجریدينگاه  

 ی فعالیتها در بخش هاي ئفضا گیريموتور اصلی در شکل ومحرکه نیروي در سرزمین به عنوان  آمایش فقدان یا سست بودن برنامه هاي

  عی، اقتصادي و فرهنگیلحاظ کلیه امکانات، محدودیت ها و ظرفیت هاي طبیعی، اجتما مختلف با

ح طارتقاي رفاه و سممکن است مستحدثاتی ایجاد و از این طریق  ،از منابع مالی کشور در نقاط مختلفمنابع هنگفت اگر چه با هزینه کرد 

 »وسعهت«انسجام می باشد در واقع نمی توان لکن چنین فرایندي را که فاقد یکپارچگی و  باشد محقق شده بطور نقطه اي و منطقه ايزندگی 

بدون  ،نگاه به مقوله توسعه شیوهادامه وضع موجود بدون ایجاد تغییرات در  لذاباشد. مسماتر شاید با  "نقطه اي عمران"عنوان  گذاشتنبلکه نامید 

منجر خواهد شد که تخریب منابع طبیعی و تاالب ها که بیشتر مورد نظر این نوشته می باشد از آثار و تبعات چنین  تر نیزتردید به وضعیت ناپایدار

  برخوردي به شمار می رود.

ا یکی از آسیب پذیرترین اکوسیستم ه ،تاالبها معموال به دلیل واقع شدن محل جغرافیایی آنها در بخش هاي سفلی و انتهایی حوضه هاي آبریز

طور مستقیم و غیر مستقیم در ، بحوضه انی و توسعه اي در بخش هاي علیايمحسوب می شوند. زیرا آثار و تبعات هر گونه فعالیت هاي عمر

را تاالب هاي کشور  و یا عمرانی اي هتوسعهاي فعالیتبخش مهمی از توان گفت که جور تخریب آنها اثرگذار می باشد. در واقع می تشدید پایداري و یا 

 به تنهایی به دوش می کشند.

وان به شرح تمیحاکم براي توسعه،  م هايمنبعث از شیوه تفکر و پارادای ی،ها را از منظر عملیاتبا عنایت به آنچه گفته شد عوامل اصلی تخریب تاالب

  زیر خالصه نمود:

 ا ، هآن تراز اکولوژیکیهاي سطحی و زیرزمینی در مقایسه با شرایط طبیعی و ها شامل آبهاي ورودي به تاالبکاهش چشمگیر جریان

ورزي کشا توسعه ،هاي انتقال آبایجاد سدهاي مخزنی و تونل از طریقرویه و خارج از ظرفیت کل حوزه آبریز هاي بیبرداشت با تکیه بر

 مصرف آبو ایجاد مراکز 

 هاي طبیعینادیده گرفتن حقابه و سهمیه زیست محیطی تاالب ها و اکوسیستم 

 منفی ات اثرهاي عمرانی و تأسیسات زیر بنایی نظیر راه، فرودگاه، تأسیسات نفتی و سایر مستحدثات بدون در نظر گرفتن اجراي طرح

 هاتاالب و پایدارياین نوع اقدامات در ادامه حیات 

 ا اي که توأم بیا اقدامات کم اثر) تصفیه(گونه اقدامات صنعتی ، شهري و کشاورزي بدون هیچ فعالیت هايي ناشی از هاتخلیه پساب

 باشند.هاي گسترده بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی میآالینده

  مختلفتغییر کاربري اراضی تاالبی را براي فعالیت هاي 

 و محصوالت تاالبی ابعپذیري از منرویه و خارج از ظرفیت برداشت بی 

ها اشاره نمود که بدون ایجاد مدیریت مستقیم آن در حیات تاالب بالتردید واقلیم و اثرات  به موضوع تغییرتوان در کنار عوامل مذکور می

  هاي آبی باید تلقی شوداین محیط تطبیقی در حکم تیر آخر براي خاتمه حیات
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  هاها و شیوه محاسبه و تأمین آنتاالبمروري بر حقابه هاي  -4

هاي آبی است. درواقع ها مربوط به محاسبه و تأمین حقابه هاي این محیطتاالبحیات ترین مؤلفه در پایداري ترین واصلیبدون تردید مهم

و عوامل دیگر که در این نوشته آمده  نمودتلقی منزله شروع مرگ تاالب باید  بهرا ها هاي ورودي به تاالبجریانیا قطع حقابه ها و و کاهش 

ست زیظت محیطاعنوان متولی امور آب کشور و سازمان حفمروري بر اسناد و مدارك و مستندات وزارت نیرو به. تشدید کننده شرایط خواهند بود

ها آن به چند سؤال زیر در مورد تاالببه ا مراجعه گونه پایگاه اطالعاتی که بتوان بدهد که هیچنشان می ،زیستمحیطحفاظت از عنوان متولی به

  رسید وجود ندارد:

 هاي کشور چگونه است و به تائید و تصویب کدام مرجع رسیده است؟شیوه و دستورالعمل محاسبه نیازهاي آبی تاالب 

 باشد؟مندرج در کنوانسیون رامسر به چه ترتیب می تاالب 38تاالب کشور و یا  250ها و توزیع زمانی آن درباره میزان حقابه ساالنه تاالب 

 آب  آیا در تخصیص منابعشده که باید رسمیت الزم را نیز داشته باشد دستورالعمل خاصی وجود دارد؟ آیا براي تأمین حقابه هاي تعیین

به عهده کدام دستگاه و سازمان ها نظارت بر تأمین آن ؟خاصی براي این نوع حقابه ها تعیین شده استجایگاه در طرح هاي توسعه 

 باشد؟می

 باشد؟هاي کشور چه سازوکاري دارد و متولی آن کدام نهاد و یا سازمان میشیوه پایش حقابه هاي تاالب 

دون و ب دهدها را تشکیل میاحیاء و تأمین پایداري حیات تاالبر حفظ، نیازهاي اولیه دبدیهی است که تعیین پاسخ به سؤاالت فوق پیش

داند که به چند نکته مهم زیر هاي کشور برداشت. در اینجا الزم میهاي اولیه و محکم را در مدیریت تاالبشود که گامچنین ابزارهایی چگونه می

  در ارتباط با موضوع اشاره شود:

هاي آبریز به تفکیک حوزه» صارف مختلفریزي براي مبرنامهحجم آب قابل«طی گزارشی تحت عنوان  1394وزارت نیرو در اواسط سال  -الف

نماید. لیکن از بررسی ارقام و اعداد میلیارد مترمکعب اعالم می 11رقمی در حدود  را در سطح ملی آب محیطیمصارف زیست ،دو کشوردرجه

هاي محیطی تاالبضوع نیازهاي زیستها با موها در پیکره اصلی آنمحیطی رودخانهمندرج در گزارش مذکور چنین برمیاید که موضوع حقابه زیست

شده است که به مفهوم میلیون مترمکعب در سال حقابه در نظر گرفته 23یان تنها مورطور مثال براي تاالب جازکشور تداخل پیدا نموده است. به

ل ابقمشده است که در به در نظر گرفتهمیلیون مترمکعب حقا 70ها تنها یا اینکه براي هامون فرمان نابودي رسمی این تاالب باید تلقی گردد و

 ود،تامین شرودخانه هیرمند و از طریقباشد و اگر چنانچه نیازهاي واقعی این تاالب باید از خارج از کشور نیازهاي واقعی احیاي آن تقریباً صفر می

شده است میلیون مترمکعب در نظر گرفته 2600یا اینکه براي دریاچه ارومیه رقمی در حدود  ؟به چه دلیل میزان آن در گزارش ذکر نشده است

شود و می وفور یافتشده به این نوع ابهامات در گزارش تهیه از .]8[ باشدمیلیون مترمکعب می 3100نزدیک  اکولوژیکی آنکه نیازهاي درحالی

ها) موردتوجه و عمل پیکره رودخانهمحیطی ها (و نه نیازهاي زیست ي محاسبه نیازهاي تاالببرامشخصی رسد که معیار و یا ضوابط به نظر نمی

  قرارگرفته باشد.

 هاياکنون تاالبهم ،شور و یا در حالت تخریب جدي قرار گرفتن تعداد دیگرکهاي اي از تاالبمالحظهبه دلیل خشک شدن تعداد قابل -ب

 میلیون 15000طور مثال دریاچه ارومیه تا رسیدن به مرز حجم اکولوژیک خود به حدود باشند. بهواجه میحجم اکولوژیک مشدید کشور با کمبود 

باشد. این موضوع در مورد تقریباً کلیه شده توسط وزارت نیرو مییا نیاز تعیینساالنه برابر حقابه  6نیاز دارد که این رقم معادل  آبمترمکعب 

کند. بنابراین ضروري است که طی یک پیمایش صحیح و ... نیز صدق می مهارلو ، گاوخونی، پریشان،جازموریانم، هاي کشور نظیر هورالعظیتاالب

یاء و اح ،هاریزي و مدیریت تاالبهاي کشور برآورد گردد تا این رقم یک شاخص اصلی را براي برنامهکمبود نیاز حجمی کلیه تاالب ،اتکاو قابل

و نهادي  چه دستگاه ارزیابی آن متولیهاي کشور گزارش نشده و معلوم نیست متأسفانه چنین رقمی در سطح کلیه تاالب .قرار گیردها بازسازي آن

باشد که معلوم میلیارد مترمکعب می 50-60بر ها شاید رقمی بالغدهد که کمبود حجم تاالببینانه نشان میباشد. برآوردهاي اولیه و خوشمی

  تأمین گردد.توانند و در چه مقاطع زمانی میهایی ونه و از چه روشنیست این کمبود حجم چگ

عنوان کافی به مقصود نیست زیرا براي تضمین تأمین چنین نیازي سازوکار هیچمحیطی بهصرف اعالم رقمی در مورد نیازهاي زیست -ج

ر حد یک شده دپایش و نظارت ، ارقام تعیین و اعالمتعیین شیوه و گذاري چنین مکانیسمی بدیهی است بدون پایه .نشده استمشخصی تعریف

    شده و در حال احتضار درمان نخواهد نمود.هاي تخریبباقی خواهد ماند که دردي از تاالب یمستند غیر عملیات
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  چه باید کرد؟ -5

 ؟م که امروز چنین سوالی می کردیماین است که اصوال چرا و به چه دلیل باید شاهد چنین بحرانی در وضعیت تاالبهاي کشور می بودیسوال 

رامسر  کنوانسیونرغم اینکه کشور ما از پیشگامان و بنیان گذاران هاي قبلی آمده است علیبدون تردید و به گونه اي که بطور مختصر در بخش

باالدستی بسیار محکم به موضوع  اسنادبه عنوان ایران نیز  جمهوري اسالمیقانون اساسی  در از تاالبها بوده و پایداربراي حفاظت و بهره برداري 

و  قشنبه دلیل برخی از اشتباهات و غفلت هاي استراتژیک در فرایند برنامه هاي عملیاتی و اجرایی،  لکن ،استشده تاکید حفظ محیط زیست 

در بخشهاي انتهایی حوزه هاي آبریزها قرار  بهاي کشور عمالٌ نادیده گرفته شده و از آنجائیکه تاالبهاالتاارزش هاي اقتصادي و زیست محیطی 

 رصدردبنابراین در پاسخ به سوال مطرح شده  و تحمیل گردیده است. منتقلهاي تاریخی در عمل به تاالبهاي کشور  غفلتتجمعی این  اثرات دارند،

برنامه  نو عملیاتی کرد در تهیه و تدوین ، بایدينگر اولین اقدام اصلی و زیربنایی این است که با واقع بینی و دور از بخشی این بخش از نوشته

به شکل کامال واضح و مشهود از اشتباهات و غفلتهاي گذشته  ،از آنها درس آموزيگذشته و  از با آسیب شناسی صحیح و منطقی ،هاي توسعه آتی

اساسی در  کارهايل آید لذا به نظر می رسد که به عم مقتضیو در کنار آن براي احیا و باز سازي ارزشهاي از دست رفته اقدامات شود اجتناب 

  ول دو محور اصلی زیر متمرکز گردد:این زمینه باید ح

  الف: تهیه و تدوین برنامه استراتژیک براي مدیریت تاالبها

، بیات تلخ گذشتهتجربایستی با بهره گیري از این سند  برسد،مجلس شوراي اسالمی  تصویببه  این سند بایستی به شکل قانونیدر اولین گام 

و  ه شده، تهیتضمین نمایدرا پایداري حیات تاالبها توسعه کشور به نحوي که  دودیت الزم در فرایندمح متضمن باید و نبایدها و چگونگی اعمال

 برايرا  کالن هاین سند یک نقشه را به عبارت دیگر .تدوین گرددموجود باالدستی  اسنادبه  اتکاجامع نگر را با  و کالنچشم انداز و سیاستهاي 

شود . پیشنهاد مینمایدآن فراهم  يبراي تهیه و تدوین برنامه هاي عملیاتی مناسب به اتکا را تاالبهاي کشور مشخص نموده و پایه هاي الزم احیاء

ته توسعه گذاشمختلف هاي  بخشز به عهده خبرگان و کارشناسان  مستقل اسازمان حفاظت محیط زیست کشور  محوریتبا که تهیه این سند 

  گیرد.قرار عملیاتی شدن و استناد به عنوان یک قانون رسمی مورد  و شده

  نیز مشخص گردد. با سایر کشورها مشترك ملی مدیریت تاالبهاي کالن در این سند بایستی چارچوب اقدامات و سیاستهاي 

  :نامه ملی احیا و بازسازي تاالبهاب : تهیه و تدوین بر

 زارشاتگ استناده و در تدوین آن به دیگردتهیه د در معرض تهدییا تخریب شده و اعم از شامل کلیه تاالبها و در سطح ملیبایستی این برنامه 

 زمانی، نهادهاي مسئولبرنامه ، مالی متضمن برنامه محوروژه و بصورت پر ملحوظ شدهاحیاء، شاخص هاي  مبتنی بر اولویتها ،ارزیابی وضع موجود

و از طریق شاخص هاي پایشی و تجهیز و ارتقاي همکاري و مشارکت مردم طراحی شده  ویژهبه ظرفیتهاي مورد نیاز شیوه تدارك  ،و پاسخگو

  اثرگذاري آن قابل ارزیابی باشد. کامالًناظر  نهادهاي

 به موفقیت مورديون قرم که نتخابی  هر اندازهانتزاعی و یا ااقدامات  ،چنین برنامه اي در سطح ملیبرخوداري از شایان ذکر است که بدون 

ه سرومیه فی نفدریاچه ا احیايستاد بازسازي و ایجاد سازماندهی براي مثال اگر چه  بطور د مشکل تاالب ها را بر طرف نماید.نتواننمی ،نیز باشد

 :آیا احیا و بازسازي تاالب هایی نظیر ؟چه خواهد شدهاي کشور بقیه تاالب  تکلیفاین است که  سوالکار مهم و با ارزشی تلقی می گردد ولی 

، هامون ها و ... هیچگونه جایگاهی در سطح ملی ندارد؟ و اولویت پرداختن به آن ها بر اساس کدام شاخص باید سنجیده مورریان، جازرالعظیمهو

  تشکیل نمی شود؟د احیا و بازسازي شود  و به چه دلیل براي چنین تاالب هایی ستا

ر این نکته ذکفوق باشد. سواالت می تواند پاسخگوي  ،برنامه ملی که با اتکا به شرایطی که درج گردید تهیه شده باشد یک تردید وجودبدون 

بین تهیه کننده برنامه، مجري و نظارت تفکیک قائل شده و تداخل مسئولیت ها و  هاي عملیاتی بایستیضروري است که در تهیه و تدوین برنامه

چگونگی  و ضمنا جایگاهآنها در یک نهاد، ناقض اصول، مبانی و مفاهیم رایج در چرخه مدیریت و برنامه ریزي محسوب خواهد شد.  یا تجمیع

ا ح ملی و با استفاده از توصیه هدر سط مفاهمهمورد  و معیارهايبر اساس ضوابط  بایستیزیست محیطی تاالب ها که  حقابه هاي تامینتضمین و 

ر برنامه بایستی د نیز المللی تعیین گردد و شیوه پایش عملکرد مدیریت آب کشور به استناد چارچوب و شاخص هاي تعریف شدهبین و مبانی 

  هاي ملی احیا و باز سازي لحاظ گردد.
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دراین نوشته در مورد تهیه  هکشور وجود ندارد ک این سوال که آیا در حال حاضر هیچ برنامه اي براي احیا و بازسازي تاالب هاي در پاسخ بهدر خاتمه 

برخی اقدامات و پروژه هاي پراکنده حتی با پشتیبانی مالی  هرچندشده نشان می دهد که آن تاکید شده است؟ باید اشاره شود که بررسی هاي انجام 

اي مولفه هابعاد مختلف  ازی توان در جریان است، لکن مجموعه این فعالیت ها را اگرچه در حد خود مفید می باشند نم و فنی نهادهاي بین المللی

  یک برنامه ملی به مفهوم پذیرفته شده آن و متناسب با نیازهاي واقعی براي مقابله و مواجهه با بحران پدیدار شده تلقی کرد.
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