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Slides on Ecosystem approach training workshop for guards 

«طرح حفاظت از تاالب هاى ايران» 



فاظت کاربرد مفاهیم مدیریت اکوسیستمی در ح
از محیط زیست

کارگاه آموزشی محیط بانان

علی نظری دوست
مدیر ملی طرح

بسمه تعالی

طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای ایران



3پیوست شماره 



مهمترین وظیفه محیط بان؟

جلوگیری از تخلفات صید و شکار

 آگاهی و شناخت کامل از عوامل محیط  ...

حفظ و حراست از تاسیسات و اموال دولتی

 گشت و کنترل منطقه

پایش حوزه استحفاظی



مهمترین ابزار محیط بان؟

اسلحه؟

وسیله نقلیه؟

تجهیزات انفرادی؟

 امکانات ارتباطی و مخابراتی

مکان مناسب برای اسکان

 بخشی از مشکالت مطرح شده در این دوره از نوع محدودیتها و

.این نوع ابزارها بوده استکمبودهای



اکوسیستم چیست؟

جانورانگیاهان

خاکهواآب



مفهوم سرزمین، ارزیابی توان اکولوژیک و  
آمایش سرزمین

منابع زيست محيطي 

منابع

اكولوژيكي

-منابع اقتصادي

عيااجتم

منابع زيستي

منابع فيزيكي

رسنتي ها

جانوران

شكل زمين

سنگها

منابع آب
اقليم

خاك
منابع انساني

منابع فرهنگي

منابع اقتصادي

منابع اجتماعي



جایگاه انسان در اکوسیستم؟

جانورانگیاهان

خاکهواآب

انسان؟

انسان؟

انسان؟



تعریف تاالبها

"رهایآبگییازارلجنباتالق،مرداب،ازپوشیدهمناطقی
هایآبآندرکهموقتیادائمیازاعممصنوعیوطبیعی

ازود،شمییافتجارییاراکدصورتبهشیرینیاشور
ترینپائیندرآنهاعمقکهدریاییآبگیرهایشاملجمله

".نکندتجاوزمترششازجزرحد



ارزشهای تاالبها

(نسبیبطور)زیستیتنوعبیشترینوتولیدبیشترینتاالبهادر.1
تولیدپرمختلفبخشهایازبرخورداریدلیلبهتاالبهاداردوجود
.هستندجهاناکوسیستمهایترین



ارزشهای تاالبها
تغذیه  و تعدیل آبهای زیرزمینی . 2



ارزشهای تاالبها

کنترل سیالب در پائین دست و تنظیم منابع آب . 3



ارزشهای تاالبها

تصفیه آالینده ها و بهبود کیفیت منابع آب . 4



ارزشهای تاالبها

(یتنوع زیست)تاالبها زیستگاه بسیاری از گونه های طبیعی هستند .5



ارزشهای تاالبها

پتانسیلهای گردشگری. 6



ارزشهای تاالبها

تولید غذا. 7

حمل و نقل آبی. 8

تولیدات دارویی. 9

صنایع دستی.10

نقش بادگیر و تلطیف کننده هوا. 11



http://wetlands.environment.ir

محیط بان
يجامعه محل

التیش

يجهاد کشاورز

يعیمنابع طب

http://wetlands.environment.ir/


روند تحول رویکردهای حفاظتی

نیازی به حفاظت نیست 
توسعه باید اولویت باشد

باید جلوی توسعه را گرفت
و صرفا حفاظت نمود

تعادل توسعه و حفاظت
مدیریت اکوسیستمی



مدیریت اکوسیستمی چیست؟

 کشور جهان به امضاء 188کنوانسیون تنوع زیستی که توسط بیش از
ایه عملیاتی رسیده است، رویکرد مدیریت اکوسیستمی را بعنوان ساختار پ

.  خود معرفی نموده است
منابع مدیریت اکوسیستمی راهبردی است برای مدیریت جامع زمین، آب و

.  ه استزیستی که تقویت کننده حفاظت و پایداری بهره برداری عادالن
مدیریت در مدیریت اکوسیستمی مردم و حیات آنها در مرکز تصمیم گیری

ا و حفاظت قرار می گیرند و به همین این رویکرد تفاوت عمده ای ب
.  روشهای سنتی حفاظت دارد



مدیریت اکوسیستمی

فظ  به بیان ساده مدیریت اکوسیستمی به دنبال ح
تخریب  اکوسیستمهای طبیعی و احیای اکوسیستمهای

شده است

ولی همزمان با تامین نیازهای جوامع انسانی



مدیریت اکوسیستمی

 اصل دارد12مدیریت اکوسیستمی

 گام دارد5اجرای مدیریت اکوسیستمی



اهداف مدیریت زمین، آب و منابع زیستی. 1
.مسئله انتخاب اجتماعی است

 مردم حاشیه مناطق تحت کنترل شما تا چه حد با حفاظت شدن
منطقه موافقند؟؟؟؟

 مشکالت عنوان شده در خصوص عدم آگاهی و بی اطالعی مردم
حاشیه تاالبها



تی اهداف مدیریت زمین، آب و منابع زیس. 1
.مسئله انتخاب اجتماعی است



مدیریت باید به کوچکترین سطوح. 2
امکان پذیرتمرکززدایی شود

اختیارات شما در کنترل منطقه چقدر است؟

اختیارات رئیس منطقه شما چقدر است؟

اختیارات رئیس اداره شهرستان شما چقدر است؟

اختیارات مدیرکل استان شما چقدر است؟

 اختیارات یک کارشناس در سازمان مرکزی؟

اختیارات مدیرکل مرتبط سازمان مرکزی؟

؟...اختیارات معاون سازمان

ان مشکالت مطرح شده در خصوص عدم توجه مناسب به جایگاه محیط ب
و نگاه از باال نتیجه این تفکر است



بر باید اثرات بالقوه و بالفعل فعالیتهای حفاظتی. 3
گرفتاکوسیستمهای مجاور و سایر اکوسیستمها در نظر

آیا شناخت کافی از اکوسیستمهای اطراف منطقه خود دارید؟

آیا اجازه دارید در اکوسیستمهای اطراف منطقه خود فعالیت کنید؟

ویه ناشی مشکالت ناشی از فعالیتهای مخرب حاشیه تاالبها مثل چرای بی ر
از عدم وجود این تفکر در برنامه ریزیهای مدیریتی است



بر باید اثرات بالقوه و بالفعل فعالیتهای حفاظتی. 3
گرفتاکوسیستمهای مجاور و سایر اکوسیستمها در نظر

شورگل

یادگارلو



رنامه ریزیها باید اکوسیستم از دیدگاه اقتصادی شناخته شود و موارد ذیل در ب. 4
درنظر گرفته شود

است؟آیا اصال منافع اقتصادی منطقه تحت مدیریت شما شناسایی شده

چه فعالیتهای اقتصادی مخرب منطقه شما وجود دارد؟

رداری آیا منافع اقتصادی منطقه مورد بهره برداری قرار می گیرد؟ آیا بهره ب
پایدار است؟

آیا منافع اقتصادی منطقه به مردم بومی می رسد؟ چند درصد؟

گی هم... دغدغه های مربوط به معیشت مردم، تضاد منافع درگیری با مردم و
.از این اصل ناشی می شود



اء حفاظت از ساختارو کارکردهای اکوسیستم جهت بق. 5
خدمات اکوسیستم

ت آیا خدمات منطقه تحت مدیریت شما شناخته شده است؟ به رسمی
شناخته می شود؟

می آیا شما برای حفاظت از خدمات اکوسیستم منطقه خود اقدامی انجام
دهید؟ یا فقط جلوگیری از شکار ؟

داند و یا  مردم از بخشی از این خدمات و کارکردها استفاده می کنند بدون آنکه خودشان ب
ر  در صورت اطالع بسیاری از مشکالت موجود د. حتی بدون آنکه ما نیز بدانیم
حفاظت تاالبها حل می شود



اکوسیستمها باید در محدوده های . 6
کارکردهای خود مدیریت شوند

تن آیا حفاظت فقط در اکوسیستم انجام می شود یا با درنظر گرف
کارکردهای آن؟

قه ای و مشکالت بین سازمانی با منابع طبیعی، شرکتهای آب منط  ....
.  ناشی از درنظر نگرفتن این اصل است



تناسب  مدیریت اکوسیستمی باید در مقیاس م. 7
صورت پذیرد

؟ .حفاظت در چه مقیاسی انجام می شود

آیا مقیاس اقدامات حفاظتی با مقیاس منطقه تطابق دارد؟

مشکالت تعارض به محدوده های تاالبی



وچکیکاثراتوموقتیمقیاسهایگرفتندرنظرضمن.8
اهدافهستند،اکوسیستمفرایندهایدهندهشکلکه

تنظیمتمدبلندصورتبهبایداکوسیستمیمدیریت
گردد

دارد؟وجودبرنامهمنطقهکداممدیریتدر

؟استسالهچندبرنامهزمانیرویکردداردوجودایبرنامهاگرآیا

ذیربطپرسنلوتاالبهابانیمحیطکادردردائمتغییر



ییرات  مدیریت باید درنظر داشته باشد که تغ. 9
قابل پیش بینی هستند

تا چه حد به آینده منطقه فکر می کنیم؟

م؟تا چه حد تغییرات پیامد فعالیتها را پیش بینی می کنی



مناسب رویکرد اکوسیستمی باید به دنبال تعادل. 10
ی و تلفیق حفاظت و بهره برداری از تنوع زیست

باشد
اصال بهره برداری انجام می شود؟

کمبودهای قوانین

ضعف قوانین

 عدم حمایت از محیط بان در موارد درگیری...



طالعات مدیریت اکوسیستمی باید کلیه اشکال ا.11
مرتبط شامل علمی، بومی و دانش و همچنین  

.نوآوریها و تجارب را در نظر بگیرد

تا چه حد با مردم بومی ارتباط داریم؟

توانایی های مردم بومی را تاچه حد می شناسیم؟

تا چه حد در اقدامات خود از تجربه مردم استفاده می کنیم؟



شها،  مدیریت اکوسیستمی باید کلیه بخ.12
جوامع و مراجع علمی را درگیر برنامه نماید

 نقش مراجع علمی در حفاظت و مدیریت مناطق چیست؟

کمبودها اطالعات

 کمبود های دوره های آموزشی  ....



گامهای اصلی  
میمدیریت اکوسیست

تعیین گستره اکوسیستم و ذینفعان اصلی آن

تعیین ساختار و کارکردهای اکوسیستم 

جنبه های اقتصادی اجتماعی

مدیریت مکانی اکوسیستم

مدیریت زمانی اکوسیستم

مدیریت اکوسیستمی



جایگاه انسان در اکوسیستم؟

جانورانگیاهان

خاکهواآب

انسان؟

؟انسان

انسان؟



توسعه پایدار

نسلهای  توسعه ای که بدون به خطر انداختن قابلیت تامین نیازهای
.  آتی نیازهای کنونی را تامین نماید

(Brundtland Commission -1987)

بهبود شرایط زندگی 

و رفاه انسانها

حفظ توان طبیعی و

تعادلاکولوژیک

آینده



ارکان اصلی توسعه پایدار

Education for Sustainable 

Development



مدیریت حیات وحش

؟؟؟

نظور هنر استفاده از سرزمین برای تولید جمعیتهای حیات وحش به م
بهره برداری یا دیگر ارزشها

یات وحشهنر استفاده از سرزمین برای تولید پایدار محصوالت ساالنه ح

عقول از فرایند اجتماعی که فعالیتهای مرتبط با حفظ و بهره برداری م
ظ شودمنابع حیات وحش به گونه ای که قدرت تولید زیستگاه ها حف

سازگاری و هماهنگی زندگی انسان با سرزمین



مهمترین وظیفه محیط بان؟
شناخت مردم؟

ایجاد ارتباط با مردم؟

 دغدغه های مردم منطقه؟/ شناخت مشکالت

شناخت قابلیتهای منطقه تحت مدیریت؟

بررسی نحوه گره زدن منافع مردم با منافع حفظ منطقه؟

شناخت توانایی های مردم منطقه برای کمک به حفظ منطقه؟

 شناخت دانش و تجارب بومی مردم منطقه؟

ارائه پیشنهادات به مقامات باالتر؟

کنترل شکار؟



برای اجراء مدیریت اکوسیستمی

شناسایی شفاف اهداف

ارزیابی گزینه های مختلف برای رسیدن به اهداف مختلف

تلفیق مقیاسهای مختلف

درنظر گرفتن چارچوبهای قانونی و سازمانی

کار توام و مشترک با مردم

درنظر گرفتن جنبه های اقتصادی و اجتماعی

اجرای برنامه ، پایش نتایج، بازنگری و تکمیل



دست اندرکاران چه کسانی هستند؟

دست اندرکار، شخص، گروه، یا نهادی است که در اجرای
موضوع مورد اثرگذار، اثرپذیر یا هردو است

ان و این تعریف شامل نفع بران با هدف و واسطه ها، برندگ
یری قرار بازندگان، و آنهایی می شود که در فرایند تصمیم گ

گرفته اند یا از آن کنار گزارده شده اند



مباني برنامه اي طرح حفاظت از تاالبهاي ايران

االبهانفعان  در رابطه با تيران و ديم گيش دانش تصميافزا
(زات، مشارکتيآموزش، تجه)نفعان يذيت سازيظرف
يته هايکم)دار تاالبها يت پايريمديجاد سازوکارهايا

/  ن و مقرراتيقوان/ يحوضه ايتيريمديطرحها/ يفرابخش
(شيپا
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یطرحهایدیکلیهامولفهدراگر
شونددادهدخالتیتیریمد
دخواهنتیحماتاالبداریپاتیریمداز

.نمود

ت یظرف. 1
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یهایهمکار. 2
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و 
یحوضه ا
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ک شهريزان اطالع مردم از منافع تاالبها به تکفيم

72.2

57.9
52.5 51.7

33.4
29.8 29.4

0

20

40

60

80

100

کازرون شیراز اهواز ارومیه تبریز گرگان تهران



ط  از تاالب ها توس( اقتصادی)نظر پاسخگویان درباره بهره برداری 
(درصد بلی)مردم مناطق اطراف به تفکیک شهرهای مورد پژوهش 
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به میزان ضروری بودن حفاظت از تاالب ها از نظر پاسخگویان
(درصد خیلی زیاد و زیاد)تفکیک شهرهای مورد پژوهش 
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با تشکر
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4پیوست شماره 
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مفهوم مشارکت و اهمیت آن در مدیریت مناطق 
حفاظت شده تاالبی

مهری اثناعشری 

هماهنگ کننده ارتباطات و آگاهی رسانی عمومی

طرح حفاظت از تاالبهای ایران



51

مشاركت

واژه مشاركت، دير زماني نيست كه وارد ادبيات برنامه ريزي ايران شده
. است

د كه  درك اين واقعيت كه دولت نمي تواند متولي همه امور باشد، باعث گردي
.  اين رويكرد، هرچند ناقص و بدون برنامه، مورد توجه قرار گيرد

برداشت هاي متفاوت از اين مفهوم، نمودهاي عيني متفاوت را نيز در پي
مشاركت، گاه به مفهوم خود ياري در تامين بخشي از هزينه هايلذا . داشت

.انگاشته شديا فكريبه مفهوم كار يديياجراي يك پروژه و گاه



52

Participatory Management 
of Lake Parishan

:مشارکت

هرگونه فرآیندي که عموم مردم را در حل یک مساله و یا”

تصمیم گیري دخیل نموده و از نظرات آنان براي اتخاذ 

“.تصمیم هاي بهتر استفاده مي کند



53

مشارکت ؟
بهرسيدنبرايارادهوميلرويازوآگاهانههمكاريقبول

:برايآنطيكهخاصهدفيك

،مسألهطرح•
گيري،تصميم•
اجرا،•
برداري،بهره•
ومراقبت•
هدفآنبازنگري•

.شودمياستفادهگروهيامكاناتهمهاز
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تاريخچه مشاركت  

ميالدي  80از دهه : آغاز گرايش به مشاركت

  احساس نارضايتي

  عدم موفقيت بويژه در روند توسعه روستائي

:دتا قبل از اين دهه، تفكر غالب در توسعه سنتي مبتني بر دو اصل اساسي بو

 به عنوان طراحان و تصميم “ افراد متخصص و بيروني”تاكيد بر نقش
گيرندگان در زمينه پژوهش ها و فعاليت هاي توسعه اي

 نمي دانند( جامعه محلي)آنها . مي دانيم( بيروني ها)ما
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تاريخچه مشاركت

ات بر اساس تجارب مختلف و وقوف به عدم موفقيت اين نوع تلقي و نگرش، تفكر
:توسعه اي، دو تغيير عمده را شاهد بود

 يط افراد محلي داراي دانش تفصيلي و درك عميق از مح”پذيرش اين واقعيت كه
“.پيرامون خود هستند

 وجود دارد“ مهارت هاي كارآمدي”در جوامع محلي.

:نتيجه
در طول دو دهه گذشتهحاكم بر تفكرات توسعه “ نخبه گرايي”كمرنگ شدن •

پذيرش نقش مردم در انجام امور مربوط به خود•

“مشاركت”مفهوم و برداشت از دگرگوني اساسي در •
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سير تكاملي مفهوم مشاركت
:مردم اطالعات مي دهند

مشاوره محدود

تصميم گيري توسط بيروني ها

كار براي  
مردم

مي بودجهمردم، نيروي كار يا لوازم يا قدري 
:دهند

مشورت، اطالعات محلي

كنترل از بيرون، عمل در محل

كار با مردم

:تحليل و عمل در محل

بحث و گفتگو و برنامه ريزي مشترك

گريواردات از بيرون از طريق تسهيل

كار توسط  
مردم
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تغییردردیدگاه 
دولت مردم

درياچه مال دولت است ،
دولت آنرا حفاظت 

.ومديريت  مي کند

مردم درياچه را حفظ مي کنند 
ولي دولت تصميم مي گيرد 

درياچه مال مردم است 
مردم آنرا باکمک دولت 
.مديريت مي کنند
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گفتگوي مشارکتي 



59
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...اصول کلي فرآيند مشارکتي

.باشيدواقعگرا

.دهيدمشارکتمراحلدرتمامرامردميگروههاي-

.دبگذاريسازيارتباطبرايراممکنزمانبيشترين-

.اندوابستهمشارکتبهموفقيتفاکتورهايازخيلي-
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چرا مشارکت؟
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ميذيرامکانپمحليمردمبانزديککارومشارکتطريقازکهزندگيکيفيتدقيقانعکاس-1
.شود

درچيزهايشخيليکهمحليجمعيت–محليدرمردمانگيزشوشوقوشورايجاد-2
عد،متقاصرفخدماتعرضهجايبهآثارشدرستفهمدرپروژهصداقتبه،اگرنسبتاستخطر
.شدخواهدومشتاقمندعالقهراستي،بهشود

وتعهدايجادومحليمردمخودتوسطگشاييمشکلوتعديل/بازخورد-3
اجراييضمانت

دستيارانعنوانبهاشتغالامکانوآموزشمردمبرايمشارکت–محليمردمشدنتوانا-4
.شودميمحليمردمکردنتواناسببکهکندميفراهمتحقيق

هزينهوزمانکارآيي-5
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فقط شنیدن
فقط دیدن دیدن و

شنیدن 

شنیدن، صحبت 

کردن و دیدن 

شنیدن، دیدن، صحبت

کردن و عمل کردن
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چطور مشارکت را در مدیریت به کار ببریم؟   

.دهيدتشخيصرامردمزندگيپيچيدگيكردننگاهبا

ويريدبگنظردركامالتوسعهفرآيندمراحلدرتمامرامردم
.بگذاريداحترامآنهانظراتنقطهبه

.دارندمتنوعيمعيشتياستراتژيهايمردمكهبپذيريد

.هستندمردمبهخدمتبرايوخدماتسياستهاكهبپذيريد
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یات از جوامع محلي بیاموزیم، به باورها و تجرب

ا به آن ها احترام بگذاریم و برپایه این یافته ه

یمباشبرد دو جانبه دنبال یافتن موقعیت هاي 
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!با سپاس از توجه شما
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ر

مجموعه پروژه هاي قشم براي حفاظت از 
تنوع زيستي جزيره قشم
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پوزه عقابيپشت هاي الكحفاظت ساحلي از تخم
در جزيره قشم

:شناخت مسئاله•
الك پشت پوزه عقابي گونه اي در معرض خطر انقراض است•

ه نسل برداشتن تخم الك پشت توسط اهالي جزيره تهديدي براي ادام•
اين گونه بود

نسل اهالي از اهميت اين الك پشت و آسيبي كه برداشتن تخم ها به•
.اين گونه وارد ميكرد بي اطالع بودند

ود  هيچ محدوديتي از سوي هيچ ارگاني براي برداشت اين تخم ها وج•
نداشت
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راه حل

معجمجوزمنطقهدرفعالیتيگونههرازپیشطرحاجراييتیم•
دريافتقشمآزادمنطقهسازمانازراهاپشتالكتخمآوري

.كرد

وخطراتهمچنینوعقابيپوزههايپشتالكاهمیت•
وجلساتطياستدرياييگونهاينمتوجهكهتهديدهايي

شدمطرحمحليمقاماتواهاليبامتعددمذاكرات

تخمآوريجمعبرمبنيگزارشيتنهانههفتهيكگذشتازپس•
هاپشتالكگذاريتخممحلبلكهنشددريافتهاپشتالك

.دشهايشانخانوادهواهاليحضوربرايديدنيمحليبهتبديل
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نتايج
در بخش دولتي

جزيرهمقاماتومردمنظردرزيستمحیطاعتبارچشمگیرافزايش•
كارهبقبلدورهازتردقیقوبهتربمراتبپروژهدرگیرافراد•

.پرداختند
ندمانپروژهنیازهايبهنیزجزيرهدرشاغلمديريتهايوادارات•

بتمثپاسخصمیمیتباساحلي،هايماسهبرداشتازممانعت
دادند

بهساحلازكیلومتر25درازشیبسواحلسراسردرضمن•
عمرانيوهماهنگيمعاونتتصويبوزيستمحیطپیشنهاد
ذيربطاداراتهمهبهرسماًمراتبوگرديداعالمشدهحفاظت

خودمحدودهايندرتغییرودخالتهرگونهازتاگرديداعالم
.آورندعملبهجلوگیريآنبرعالوهونمودهداري
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نتايج
در بخش مردمي

قرونوگردشگريجاذبهيكبههاالكپشتگذاريتخمواقعهتبديل•
جزيرهدراكوتورسیم

دردرازشیبشورايوقشمآزادمنطقهدستيصنايعمديربامذاكره•
عصنايآموزشوكالسبرگزاريبرايمناسبيمحلاختصاصخصوص

.آمدعملبآموزشبرايالزمتجهیزاتومربيتامینوروستابانوانبهدستي
درنوزهكهشدبازاريابيودستيصنايعهايپروژهساززمینهمذكراتاين•

.هستندفعالجزيره
.شدايجاددستيصنايعحوزهدرزناناقتصاديهايفعالیتزمینه•
روستاهابرقمشكلرفع•

.تاسشدهروستاايناقتصاديرونقموجبهافعالیتاينتمامنهايتدر•
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معرفي يكي از پروژه هاي اقتصادي

وريسماكوتبرتكیهبامحليجامعهمعیشتوضعیتارتقاي•
ودرازشیبروستايزنانمحليسازماندستيصنايعتوسط

خلفبركه

سنتيهاينقشباگلیمتولید•
بوميهنرهايكردنكاربرديبرايمجريانتوسطآموزش•
گردشگرانتوسطمحصوالتخريد•
ديگرهايشهرهاينمايشگاهدرشركت•
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انواع محصوالت توليدي
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تهديدات:تهديدات

ساخت و ساز بي رويه•
عدم توجه به معماري سنتي•
تغییر فرهنگ•
اختالفات بین روستا ها•
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پروژه ساخت صخره هاي هرمي
:مسئالهشناخت•
فارسخلیجآبيذخايررفتنبیناز•
ذخايرآبيپايدارحفظجهتمحليمديريتنبودن•
طتوسآبيذخايرازرويهبياستفادهوآلودگيهمچنین•

صنعتيماهیگري
محليصیادانتوسطصیدمخربهايروشازاستفاده•
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راه حل
براي مشخص شدن اهمیت كار...( دهیاري ها، شورا ها و )صحبت با مردم و مسئولین محلي •
مذاكره با شورا و صیادان به منظور تدوين روش كار •
...به دريا انداختن ضايعات و : استفاده از تجربه هاي سنتي•
استفاده از تجربه هاي بین المللي•
مطرح كردن تمام اين تجربه ها در جلسات متعدد با حضور بومیان، مسئولین و كارشناسان•
رسیدن به نتیجه مناسب و سازگار با شرايط محلي موجود•
طراحي صخره هاي مناسب با منطقه •
اجرا و ساخت صخره ها توسط جامعه محلي •
انتخاب محل مناسب جهت قراردادن صخره ها در دريا با همكاري و نظر صیادان •
بارگیري حمل و انتقال صخره ها به ايستگاه انتخاب شده در دريا با ابزار موجود در منطقه•
قراردادن صخره هاي مرجاني مصنوعي ساخته شده در محل مورد نظر توسط اهالي و با ابزار ساده•

محلي 
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نتايج
مشاركت صیادان در حفاظت و مديريت زيستگاه ايجاد شده و احترام به  •

روژه  ممنوعیت صیدتخريبي بر روي اين صخره ها نقش مهمي در پايداري اين پ
.خواهد داشت

یطي و  نمونه برداري از موجودات پالنكتونیك، كف زيان و ثبت فاكتورهاي مح•
اكولوژيك منطقه آغاز شد

در اطراف و داخل اين صخره ها ماهیان شیالتي و مهمي همچون هامون، شهري،  •
. ندصافي و انواع سرخو و همچنین بچه ماهي گونه هاي مختلف تجمع يافته ا

تجمع انبوه ماهیان در اطراف صخره ها نیز خود نشان دهنده اين است كه اين•
. صخره ها موجب افزايش غذا براي ماهیان شده اند

و  از اين صخره ها عالوه بر اهداف بازسازي ذخاير مي توان جهت رونق توريسم•
.  ايجاد جاذبه هاي گردشگري نیز اسفاده نمود
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دستاوردهاي مهم
اين  از ديگر دستاوردهاي« چگونگي ساخت و توسعه صخره هاي مرجاني»كتابچه •

طرح براي استفاده افراد ديگر دست اندركار
ايش  آموزش و تبادل اطالعات بین بومیان و محققین دانشگاهي كه از سويي افز•

آگاهي عموم را به دنبال داشت و از سوي ديگر گردآوري سنت هاي بومي براي
حفظ و ذخاير آبي را تسهیل نمود، 

ح در تمامي مراحل اين پروژه از جمله انجام عملیات غواصي و نمونه برداري از سط•
صصان  صخره هاي مرجاني مصنوعي، شورا، تعاوني صیادان سلخ و اهالي با تیم متخ

.همكاري داشته اند
بررسي تغییرات حاصل شده در زيستگاه احداث شده•
بزيان اكنون از اين زيستگاه هاي ايجاد شده به عنوان يك بانك مولد ماهي و ديگر آ•

اطق همجوار را  خلیج فارس نگهداري مي شود تا اين آبزيان فرصت تكثیر بیابند و من
.نیز غني كنند
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تسهیالتكوچككمكهايبخش1381سالآغازاز•
وتكثیرحفاظت،پروژهدرزيستمحیطجهاني

.نمودآغازراخودهمكاريهاپشتالكرهاسازي

اينزيستيتنوعازحفاظتمنظوربههاپروژهاين•
بهوگرفتهشكلجزيرهبوميمردمكمكبهجزيره
.درآمدنداجرامرحله
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ظرنازپروژهاجراينتايجفنيوماليهمكاريايناثردر•
.داشترشدبرابرسهازبیشكیفيوكمي

پرورشوتكثیرهايپروژهبههمكارياينبطوريكه•
وژهپروحّرانهالپرورشوتكثیرساز،مرواريدصدفهاي

نیزدريائيسازيصخرهطريقازآبزيانزيستگاهحفظ
باپروژهچهاراينحاضرحالدرويافتگسترش
ركهبسلخ،،درازشیبروستاهاياسالميشورايهمكاري

.استاجراحالدرديگرروستايچندوخلف
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پروژه آگاهي رساني و توانمندسازي جوامع محلي به  
منظور حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در 

ذخيره گاه زيستكره توران

88الی شهریور 84اسفند 
انجمن بوم پژوهان



:کلیهدف
آموزش و کاهش میزان تلفات یوزپلنگ و تخریب زیستگاه آن بوسیله

آگاهی رسانی جوامع محلی

 اهداف جزئی:
حساس سازی جوامع محلی نسبت به حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

افزایش مشارکت مردم در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه آن

توانمندسازی محیط بانان جهت آموزش و تعامل با افراد محلی

ایجاد چند گروه یا شبکه محلی دوستدار محیط زیست

تهیه یک الگوی آموزشی جهت آموزش حفاظت از طبیعت و حیات وحش به

کودکان روستایی



کاهش جمعیت طعمه های یوزپلنگ بدلیل شکار غیر مجاز
چرای بی رویه
تخریب زیستگاه
مشکالت معیشتی
سطح آگاهی کم نسبت به ارزش های طبیعی منطقه

تهدیدات



گروه های هدف

دانش آموزان در مقطع ابتدایی و راهنمایی-1

محیط بانان پارک ملی توران-2

شکارچیان-3

زنان روستایی-4

دامداران-5

شترداران-6



برگزاری کالسهای آموزشی در مدارس روستاهای منطقه
(احمد آباد، خانخودی، زمان آباد، عباس آباد و باغستان) 





یاستفاده از محیط بانان در کالس های آموزش
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تجهیز کتابخانه های مدارس

مدرسه 11عنوان مختلف در 45جلد کتاب در 1300بیش از •
روستایی توزیع گردید

از طرف سازمان)لوح فشرده بازی های زیست محیطی 400•
ددر بین دانش آموزان توزیع گردی( حفاظت محیط زیست



ا هابرگزاری کارگاه های توانمندسازی برای افراد محلی روست

دور اول کارگاه ها
حساس سازی جوامع محلی نسبت به اهمیت حفظ حیات وحش توران:  هدف 

عید نوری نشاطگروه تسهیلگران حرفه ای پیشرو به سرپرستی آقای س: تسهیلگران

خانخودی، احمدآباد، زمان آباد، طرود: محل برگزاری 

تاییمحیط بانان، دامداران، کشاورزان، شکارچیان، زنان روس: شرکت کنندگان

یافتن مشکالت هر روستا و تعارضات مردم با محیط زیست: دستاوردها

حلیتهیه فهرستی از افراد عالقه مند هر روستا جهت تشکیل یک تیم کاری م



دور دوم کارگاه
ک جلب مشارکت اهالی روستا جهت همکاری با پروژه و ایحاد تیم محلی در هر ی:  هدف 

از روستاها

گروه تسهیلگران حرفه ای پیشرو به سرپرستی آقای نشاط: تسهیلگران 

خانخودی، احمدآباد، زمان آباد، طرود: محل برگزاری 

تیم کاری انتخاب شده از کارگاه های قبلی: شرکت کنندگان

روساتا  تشکیل یک گروه عالقه مند و فعاال در هار  –تدوین چشم انداز روستا : دستاورد
ه        بررسای طارح هاای زودباازده و عمرانای کا      -برای پیگیری و رفع مشاکالت روساتا  

می تواند به وضع معیشتی مردم کمک کند

برگزاری کارگاه های توانمندسازی برای افراد محلی روستا ها





یی با برگزاری مسابقات ورزشی بین مدارس با لباس ها
عکس یوز

رجمناد،  برای دانش آموزان منتخب پسر از مدارس دبستان و راهنمایی بیا•
خانخودی، احمدآباد و زماان آبااد باا لبااس هاایی باا عکاس یوزپلناگ         

مسابقات فوتبال سالنی برگزار گردید 

ال برای دانش آموزان دختر راهنمایی روستاهای ماذکور مساابقات والیبا   •
ط زیسات و  برگزار شد و به تیم برتر و نفرات برتر توسط مساوولین محای  

.آموزش و پرورش جوایزی اهداء شد

بیارجمند: تیم برتر مدارس ابتدایی •

روستای خانخودی: تیم برتر مدارس راهنمایی پسرانه•

بیارجمند: تیم برتر مدارس راهنمایی دخترانه•



تیم های دبستانی



تیم های راهنمایی



اهداء جوائز



: موضوعات نقاشی•

حیوانات کویر، یوزپلنگ میراث طبیعی ما، حفظ  

حیات وحش

دانش آموز160نقاشی از 200گرد آوری بیش از 

نقاشی برتر40اهداء جوایز به •

مدرسه منطقه و اهداء 8برگزاری مسابقه نقاشی در 
جوایز به نقاشی های برتر



آموزش كتاب راهنماي آموزشگرها با هدف آماده سازي آموزشگراني كه مسئوليت

.كودكان مدارس را بر عهده دارند طراحي گرديده است

يزيي شزده    در اين كتاب چندين متد ارزيابي مخاطبان در ابتدا و انتهاي پروژه طرح ر

( س آزمون پيش آزمون و پ.) تا بتوان مييان تاثير گذاري كتاب را بررسي نمود

يلي همچنززين بززه منظززور كززاربردي بززودن ايززن كتززاب بززراي دو مقطزز  مت ززاوت ت  زز

مي براي و راهنمايي  نمايشنامه ها  بازيها و نقشه هاي م هو(چهارم و پنجم)دبستان

.هرگروه سني طراحي گرديده است

تهیه و تدوین کتاب

راهنمای آموزشگرها برای حفظ سریعترین گربه سان دنیا



ها  تهیه و تدوین کتابچه آموزشی یوزپلنگ
!درمعرض خطر 

نوشاته  ( ENDANGERD! CHEETAHS)کتاب یوزپلنگها در خطر انقراض •
وم شونا گریمبلی، توسط سرکار خاانم ساولماز پهلاوان زاده ترجماه شاده  و انجمان با       

.پژوهان آنرا تهیه و تدوین و تقدیم عالقه مندان و آموزگاران کرده است

در این کتاب  اطالعات بسیار جالب و آموزنده ای از•

یوزپلنگ، سریعترین پستاندار روی زمین، در اختیار

.خواننده قرار می گیرد

در فصل های ابتدایی به بررسی وضعیت یوز در آفریقا•

و در فصل نهایی به بررسی وضعیت کنونی یوزپلنگ

.در ایران پرداخته خواهد شد



مل ی برای محیط بانان برای تعابرگزاری کارگاه های
بیشتر با مردم محلی 

.كارگاه با شركت محيط بانان توران برگزار شده است2
توجه به بازخوردها-برقراري ارتباط موثر با مردم: موضوع كارگاه ها 



وحش  آموزش مبانی آشنایی حیات وحش توسط کانون حیات
ایران و کمک تیم کاری انجمن بوم پژوهان





تهیه تاریخچه مشاهدات یوزپلنگ



سبزتشکیل گروه های محلی در روستاها و ایجاد صندوق
احمد آباد

حافظان سرزمین یوزپلنگ



سبز تشکیل گروه های محلی در روستاها و ایجاد صندوق
خانخودی

بهشت گمشده کویر



سبز تشکیل گروه های محلی در روستاها و ایجاد صندوق
زمان آباد

توسعه و عمران سبز خارتوران



برگزاری سمینار توران شناسی و
ودنشست دوستانه با فرماندار شاهر



تعامل میان گروه هاي محلي 
و محیط بانان

گروه های محلی با محیط بانان در ارتباط•
ه از قرار گرفته اند و در ضمن توانسته اند ک
.  پارک ملی توران بازدید به عمل آورند

ی، نشست هایی نیز با حضور گروه های محل
.  و مدیر پارک ملی برگزار شده است



چاپ کتاب راهنمای محیط بان 



توران 1386تقویم سال 



(جمع بندي)چند نکته قابل تأمل 

در زمینه های  )برگزاری دوره های آموزشی برای محیط بانان •
تباط  دیگری که معموال رایج نیست ولی به آن نیاز دارند مانند ار

(مؤثر یا شیوه های آموزش مردم
ردم  استفاده از روش گروه سازی در روستاها برای توانمندسازی م•

و مرتبط کردن آنان با محیط بانان
زش آموزش کودکان بویژه با وارد کردن محیط بانان در فرآیند آمو•

ازدید  مسابقات و بویژه ب–آموزش فقط به مدرسه محدود نمی شد )
(از پارک ملی توران در کنار محیط بانان

ه در آن  فعالیت های مختلف اطالع رسانی، بویِژه چاپ یک تقویم ک•
مامی  در ت. منطقه، گونه های آن، محیط بانان و مردم دیده می شوند

.  دفعالیت های اطالع رسانی محیط بانان همواره نقش داشته ان



با تشكر از توجه شما
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7پیوست شماره 
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پروژه پرنده نگري، راهي بسوي حفاظت
كت مردمپايدار تنوع زيست با تكيه بر مشار
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:اهداف
آشنا شدن افراد بومي با پرنده نگري•
رنده تربیت و آموزش افرادي كه توانايي راهنمايي گروه هاي پ•

نگري را داشته باشند
برگزاري كالس هاي آموزشي پرنده نگري براي بومیان•
آموزش كودكان•
معرفي اين منطقه به گردشگران•
حضور گردشگر پرنده نگر در منطقه•
(حاصل از حضور گردشگر)درآمدزايي براي بومیان •
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:شناسايي منطقه از طريق: گام اول

انجام پايان نامه دانشجويي•

بازديد در فصول مختلف•

شناخت پتانسيل ها•

ده ركورد و ثبت پرندكان مشاهده ش•
در فصول مختلف
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مطالعات و شناسايي منطقه،
ثبت گونه هاي پرندگان
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مطالعات و شناسايي منطقه،
بررسي خصوصيات كالبدي تاالب
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انتخاب روستاها
به رايزني با محيط زيست مهاباد        انتخاب روستاهاي نزديک•

(قره داغ  و خرخره)تاالب 

رايزني با اعضاي شوراي روستا•
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آموزش اهالي
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:بصورت تئوري
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:و آموزش كودكان
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آشنايي با تجهیزات، اسامي فارسي پرندگان، 
احتیاجات گردشگران، آموزش كودكان
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بازديد از تاالب به كمک مردم محلي

:منافع بوميان از اين تور

راهنماي محلي•
غذاهاي محلي•
لبنیات محلي•
صنايع دستي•
وسیله نقلیه•
لباس محلي  •
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:معرفي روستاها و جاذبه هاي آن
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:محصوالت
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توانمندسازي جوامع محلي در راستاي  
حفاظت از تاالب كاني برازان

انكانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پايدار محیط ب
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مطالعه سوابق
گزارشات•
صحبت با مسئولين سازمان حفاظت محيط زيست•
صحبت با افراد محلي•
دصحبت با گروه هايي كه در اين سابقه مطالعه داشتن•
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پيشنهاد طرح
يط پيشنهاد طرح به دفتر كمک هاي كوچک تسهيالت مح•

 (SGP)زيست جهاني 

مطرح كردن موضوع با محيط زيست منطقه•
پيشنهاد به تشكل محلي فعال منطقه•
صحبت با مسئولين محلي •
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برگزاري جلسه در شهر مهاباد
:افراد مدعو

نمايندگان روستاي قره داغ•
نمايندگان روستاي خرخره•
اعضاي تعاوني محيط زيست شهر مهاباد•
مسئولين محيط زيست شهرستان مهاباد•
اعضاي كانون محيط بان•



شمارهپیوست 7 141

:روند كارگاه
بانمطرح كردن مشكالت بدست آمده توسط كانون محيط1.
مطرح كردن راه حل هاي بدست آمده توسط كانون محيط2.

بان
مشورت با افراد مدعو3.
تغيير مشكالت4.
بدست آوردن راه حل ها5.
اولويت بندي آنها6.
مشخص شدن وظايف هر گروه7.



شمارهپیوست 7 142

ابا تشكر از توجه شم


