آئین نامه نحوه حفاظت ،احیاء و مدیریت تاالبهای کشور مصوب  4931هیات وزیران
ماده  -1در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف -سازمان :سازمان حفاظت محیط زیست
ب -تاالب :بر اساس ماده ( )1قانون کنوانسیون مربوط به تاالبهای مهم بینالمللی به ویژه تاالبهاای زیسااهاه
پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)  -مصوب  ،-1531شامل مردابها ،باتالقها و لجنزارها یا آبهای طبیعای یاا
مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین ،تلخ یا شاور در آن باه صاورت راکاد یاا یااری یا ات
میشود ،از آن یمله است آبهای دریا که عمق آنها در پایینترین نقطه یزر از شش مار تجااوز ننمایاد.ج -حاد
بسار تاالب :آخرین نقطه پیشروی آب تاالبها
د -نیاز آبی محیط زیسای تااالبهاا و رودخاناههاای باالدسات آن :کمیات و کیفیاای از آب کاه یهات حفا
ویژگیهای بومشناخای و تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیستباوم تااالبی یاا رودخاناهای مشاص،،
مورد نیاز میباشد.
ها -حقابه محیط زیسای تاالبها و رودخانههای باالدست آن :بصشی از ظر یت آبی حوضه آبریز تاالب کاه باه
منظور تأمین نیاز آبی محیط زیسای تاالب و رودخانه باالدست آن و با یاک برناماه توزیام زماانی یهات تاداوم
پایداری و کارکردهای تاالب و رودخانه های باالدست آن باا پیشانهاد ساازمان توساط وزارت نیارو ماناسا باا
شرایط اقلیمی تصصی ،مییابد.
و -پایداری تااالب :شارایطی از کمیات و کیفیات تااالب کاه عاالوه بار حفا ویژگایهاای محایط زیساای و
تنوعزیسای باواند در بلند مدت ارایه خدمات و کارکردهای مانوع برای یوامم انسانی را پشایبانی نماید .در ایان
شرایط ،تاالب از نظر کمیت آب از حداقل حقابه محیط زیسای برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در
سطح اساانداردهای ملی قرار میگیرد.
ز– راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالبها :سند راهبردی باالدسای و برنامه عملی یامعی است که
اسافاده از رویکرد زیستبومی را در راساای پایداری تااالب هاای کشاور نهادیناه نماوده و اهادا

کلای بارای

حفاظت از تاالبها و اقدامات اولویتدار و شایوه همکااری باین دسااهاههاای ایرایای یرباط و ینفعاان را
مشص ،میسازد.
ماده  -1وزارت نیرو مکلف است حد بسار تاالبها را ظر

دو سال تهیه و یهت تصوی

به هیئت وزیران ارایه

نماید.
ماده  -5نحوه تصصی ،حقابه محیط زیسای تاالبها از رودخانههاای باالدسات آنهاا پاز از تاأمین آب شارب
نسبت به سایر مصار

دارای اولویت است و توسط وزارت نیرو به شورای عالی آب ارایه میشود.

تبصره -سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیسای تاالبهای بحرانی و خسارت دیاده
و رودخانههای باالدست آن را ظر

یک سال و در خصوص سایر تاالبها و رودخانههای باالدست آن ظار

دو سال پز از ابالغ این تصوی نامه تعیین نماید.
ماده  -4سازمان مکلف است با مشارکت وزارتصانههای نیرو و یهاد کشاورزی و سایر ینفعان ظر
پز از ابالغ این تصوی

شش مااه

نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالبها را به روز رسانی نماوده و باه

هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره – راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنهری قرار میگیرد.
ماده  -3سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالبها ،برنامه مدیریت
زیستبومی تاالبها را با اولویت تاالبهای بحرانی و خسارت دیده ،با مشارکت وزارتصانههاای نیارو و یهااد
کشاورزی و سایر ینفعان ظر

دو سال از تاریخ ابالغ راهبردها و برنامه عمل ملای حفاظات و احیااء تااالبهاا

تهیه و ایرا نماید.
تبصره  -1مدیریت زیستبومی رآینادی یااممنهار ،هادایت کنناده و نظاارتی بارای پاایش و ارزیاابی تماامی
اقدامات و ساز و کارهای ایرایی میباشاد کاه براسااس رآینادهای زیساتباومی باه منظاور حفاظات ،احیاا و
بهرهبرداری پایدار از حوضه آبریز تاالب تهیه و مبنای اقدام قرار میگیرد.
تبصره  -1هرست تاالبهای بحرانی و خساارت دیاده توساط ساازمان حفاظات محایط زیسات و باا همکااری
وزارتصانههای یهاد کشاورزی و نیرو ظر

شش ماه پز از ابالغ این تصوی نامه تعیاین و هار دو ساال یکباار

بازنهری میشود.
ماده  -6وزارت یهاد کشاورزی مکلف است ظر

دو سال پز از اباالغ ایان تصاوی ناماه برناماه کشااورزی

پایدار و سازگار با محیط زیست را در حوضههای آبریز تااالبهاای بحرانای و خساارت دیاده باا لحااا ارز
اقاصادی آب و بدون گسار
مصوب به ایرا درآورد.

سطح اراضی کشاورزی تهیه و در قال

برنامههای توسعه در چارچوب اعابارات

