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 مقدمه

تاالب ایران ثبت شده در کنوانسیون رامسر  24تاالب بین المللی وپناهگاه حیات وحش شادگان جزو  

است که از جنبه های مختلف اکولوژیكی , زیبا شناختی, تفرجگاهی, اقتصادی, اجتماعی وهیدرولوژیكی 

 411.111ای وسعتی بیش از حیات اجتماعی مردم منطقه دارد. تاالب شادگان دار اهمیت زیادی در

شورایعالی محیط  22/9/1351مورخ 41هكتار آن بر اساس مصوبه شماره  327.765هكتار است که 

زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش اعالم گردیده است. این تاالب در انتهای جنوب غربی ایران و به 

 کیلومتری جنوب شهر اهواز قرار گرفته است.  41فاصله 

توان آن را یك ان اکوسیستمی گسترده و ویژه در منطقه بوجود آورده است بطوری که میتاالب شادگ

ذخیره گاه تلقی کرد. وجود پوشش گیاهی انبوه آن عالوه بر تامین علوفه و غذای مورد نیاز وحوش و 

پرندگان و آبزیان موجود، سبب بوجود آمدن مامن و پناهگاهی عالی برای حیات وحش و به ویژه 

 گان مهاجر شده است.پرند

دولت جمهوری اسالمی از طرح حفاظت از تاالبهای ایران با همكاری سازمان محیط زیست به نمایندگی 

ارتقای مدیریت اکوسیستمی ایران، برنامه عمران ملل متحد و صندوق جهانی محیط زیست با هدف 

ای که  تهدیدات عمده از طریق تدوین و اجرای یك برنامه مدیریت جامع بمنظور کاهش ها تاالب

میالدی آغاز و ضمن  2115تاالبها است، فعالیت خود را از سال  المللیمتوجه تنوع زیستی با اهمیتِ بین

آن تالش نمود تا تجربیات بین المللی در مدیریت تاالبها را در سه سایت اصلی خود شامل دریاچه 

  پیاده نماید. ارومیه، تاالب پریشان و تاالب شادگان

تاالب شادگان تبیین یك چشم انداز مشترک بلند مدت و ارائه یك جامع ف از تدوین برنامه مدیریت هد

رویكرد برای مدیریت پایدار تاالب و خدمات ارزشمند اکوسیستمی آن است. به ویژه، هدف آن ارتقای 

خشی جهت های بین بمشارکت مردم محلی برای  استفاده خردمندانه از منابع تاالب، گسترش همكاری

برنامه مدیریت  دستیابی به اهداف توافق شده و ارتقای آگاهی در مورد اهمیت تاالبها می باشد.

اکوسیستمی تاالب شادگان طی یك فرآیند مشارکتی و در پی برگزاری چندین کارگاه مشورتی تدوین 

له ضرورتهای . از جمگردیده استاجرایی وارد فاز و آن در سطح استان انجام شده و مراحل تصویب 

های حساسیت عملكردهای اکولوژیكی های مختلف تاالب از دیدگاهاجرای این برنامه مشخص شدن پهنه

های اقتصادی است تا بر آن اساس شیوه مدیریت و نحوه حفاظت و مراقبت و یا بهره برداریو یا بهره

 برداری پایدار از تاالب مشخص گردد. 

از تاالب های ایران با همكاری و مساعدت اداره کل حفاظت محیط  برای تامین این نیاز، طرح حفاظت

و مشارکت شایان توجه ذینفعان تاالب شادگان شامل نمایندگان دستگاههای دولتی و زیست خوزستان 

برگزاری نشست مقدماتی طبقه بندی زیستگاههای تاالب شادگان اقدام به جوامع محلی )بهره برداران( 
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مشورتی با موضوع پهنه بندی  -کارگاهی آموزشی و متعاقب آن برگزاری 1388اسفند ماه  16در 

نمود. در ادامه این فرایند از مجرای  1389خرداد ماه  5 درحساسیت زیستگاههای تاالب شادگان 

دستورالعمل های اجرایی پهنه بندی تاالب شادگان تدوین و در گزارش  ،برگزاری نشست های تكمیلی

ت.گام آتی در این خصوص ارائه نقشه های پهنه بندی با تعریف اقدامات مجاز در حاضر ارائه گردیده اس

تدارک لوازم و هر یك از پهنه های تاالب شادگان بعنوان ضمیمه برنامه مدیریت جامع تاالب شادگان و 

 خواهد بود. هاآن کردنالزم االجرا 

 
 طبقه بندي زيستگاههاي تاالب شادگان به روش مد وتکارگاه  -6

  خالصه اجرايی -6-6

در ابتدا آقای مهندس محمودی راد مدیر کل محترم اداره حفاظت محیط زیست خوزستان ضمن خیر 

مسائل ومشكالت زیست محیطی استان به بعضی از  ،مقدم وتشكر از حضور شرکت کنندگان در جلسه

ی طرح جامع خشكسالی ومشكالت تاالب شادگان اشاره نمودند وخواستار اجرا،گردوغبار  ازقبیل

 مدیریت تاالب شادگان وهمكاری مسئولین دستگاهها در اجرای طرح شدند.

سپس آقای موال معاونت محیط طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان با بیان اینكه این نشست گام 

نخست در فرایند پهنه بندی تاالب شادگان می باشد، از مدیریت و نمایندگان طرح حفاظت از تاالب 

 ان قدردانی و همچنین به حاضرین در نشست خوش آمد گفتند. های ایر

ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران به طبقه بندی وپهنه ارشد سپس آقای مهندس لطفی مشاور 

طبقه بندی تهیه نقشه  تبادل تجربیات و این نشست راهدف از برگزاری  بندی تاالب اشاره نمود و

بر ایشان در ادامه بیان داشت که پیش از این و  .د وت عنوان نمودزیستگاههای تاالب شادگان با روش م

شده تاالب پریشان و دریاچه ارومیه تهیه زیستگاهها برای ها، نقشه های طبقه بندی  اساس این آموزش

 .تدوین گردیده استفارسی دستورالعمل طبقه بندی مدوت  و همچنین نسخه

 ،معیارهای طبقه بندی ،بندی زیستگاههای تاالبیهمچنین در ارائه خود موضوعاتی همچون طبقه 

ساختار سلسله مراتبی رده بندی  ،اطالعات مورد نیاز برای رده بندی زیستگاه ها ،تعیین حدود زیستگاه

معیار هیدرولوژیكی برای  ،رده بندی سیستم ها ،کاربرد سیستم در تهیه نقشه زیستگاه های تاالبی ،

در ادامه اصول و مبانی طبقه بندی زیستگاههای تاالبی به روش مد وت  اشاره نمود.تشخیص تاالب و... 

نقشه یاد شده پیش نویس به شرکت کنندگان در نشست آموزش و متعاقب آن طی فرایندی مشارکتی 

 (.5)ضمیمه  تهیه گردید
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 تاالبی با توجه به اصول مد وتهاي بندي زيستگاهسيستم طبقه -6-2

ارائه  (1993-1996)( که ضمن پروژه مد وت 1996فارینیا، مد وت )های سیستم تشریحی زیستگاه

های تاالبی کمك مراتبی است که به تعریف و شناسایی زیستگاه بندی سلسلهنوعی سیستم طبقهشد، 

کاواردین های ایاالت متحده )برداری تاالبکه در فهرستاصولی . این سیستم بر پایه نمایدمیشایانی 

برداری تاالبهای ته شده و پس از آن در موارد متعدد دیگری از جمله فهرست( به کار گرف1979

 تدوین شده است. ،(2111آفریقایی نیز به کار گرفته شد )دینی و کاون،

های خاص وجود ویژگی مشخص و روشن و براساس بندی که بر پایه معیارهایی این سیستم طبقه

دارد.  همگنو های خاص طبیعی شناسی واجد ویژگیسعی بر توضیح  واحدهای بوم ،تدوین شده است

برداری از تاالب است که نه تنها به  های مدیترانه کمك به نقشههدف اولیه سیستم طبقه بندی تاالب

کند. بخشد بلكه اطالعات مفیدی برای پایش و مدیریت نیز فراهم میاطالعات موجود شكلی مصور می

توانند مشكالت موجود را شناسایی ، تحلیل و ها مینقشه زیستگاه مدیران و محققان با در دست داشتن

از مزایای  های سودمند دست یابند.و به راحتی به داده یابی کنند، گستره آن را تعیین کردهمكان

 توان به موارد زیر اشاره نمود:مراتبی تشریح زیستگاه، میاستفاده از سیستم سلسله

میزان کسب  بل رویت از فاصله دور در فرآیند تشریح زیستگاه، که  حداکثرِاستفاده از پارامترهای قا -1

 سازد.اطالعات با حداقل کار میدانی را ممكن می

تدوین سیستم تشریحی  زیستگاه با استفاده از سطوح متوالی و ایجاد یك نقشه با کیفیت و دقت  -2

 یكنواخت

 بدون از دست دادن اطالعات پایه؛ وترکیب سطوح مختلف اطالعات تفصیلی  و مطالعاتی  -3

 تهیه نقشه زیستگاهها ها در استفاده از آن -4

 

 بنديساختار سيستم طبقه -6-8

و رده،  در سطوح کلیها زیرسیستم و هاساختار این سیستم به صورت سلسله مراتبی است  و از سیستم

است. این سیستم همچنین شامل ترین سطوح تشكیل یافته های غالب در پایینهای فرعی و گونهرده

فعالیت که اثرات ی یگرهاتعدیل، یا کندآن را تشریح می ست که رژیم آب و میزان شوریا هاییگرتعدیل

که گیاهی غالب های گونهو یا غالب تیپ های  را منعكس میكند و یا تعدیل گرهای شاخصهای انسانی 

 .در زیستگاه وجود دارد

برداری تاالب به عنوان ابزار فهرست مد وتای تاالبهای مدیترانه زیستگاه نگامی که از سیستم تشریحه

-بومی را میرقمی به ما اجازه توصیف هر واحد زیست 11تا  8یك سیستم رمزگزاری  شود،استفاده می
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شود، یك رقم به ازای هر طبقه و به دهد. کد توصیفی هر زیستگاه بر اساس کدهای هر طبقه تعیین می

گر مصنوعی و تیپ های رده، رژیم آب، شوری آب، تعدیلسیستم، رده، زیررتیب: سیستم، زیرهمین ت

غالب. در اولین نظر شاید این سیستم کمی پیچیده به نظر برسد اما ساختارسلسله مراتبی آن، استفاده 

 .سازداز این سیستم را برای افراد آسان می

 

 دگان به روش مد وتنقشه طبقه بندي زيستگاههاي تاالب شا -6-4

نقطه نظرات کارشناسان حاضر در دانش محلی و اطالعات و طی یك فرایند مشارکتی و با بهره گیری از 

نقشه طبقه بندی زیستگاههای تاالب شادگان به  ،نشست و همچنین بر پایه آموزش های ارائه شده

 . (1)نقشه  روش مد وت تهیه گردید

کارگاهی یك روزه با هدف پهنه بندی حساسیت زیستگاههای  در خاتمه این نشست موضوع برگزاری

حساسیت نقشه های اولیه با موضوعات تاالب شادگان مطرح و مقرر گردید در این خصوص 

محیط حفاظت توسط اداره کل  کاربری های موجود در تاالب شادگان، زیستگاههای تاالب شادگان

اه پهنه بندی تاالب شادگان مورد بررسی قرار گیرد زیست خوزستان تهیه و متعاقباً ضمن برگزاری کارگ

و توسط نمایندگان دستگاههای مختلف و بهره برداران از جوامع محلی نهایی گردد.
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 طبقه بندی زیستگاههای تاالب شادگان به روش مد وت -1نقشه 
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 پهنه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگانکارگاه  -2

 خالصه اجرايی -2-6

حفاظت محیط زیست خوزستان ضمن کل  یت ادارهدا آقای مهندس محمودی راد مدیردر ابت

بر ه زیست محیطی آبحقتأمین  موضوعرا اصلی تاالبها  تمشكال خیرمقدم به شرکت کنندگان،

. را از مشكالت دیگر دانست شادگان در تاالبدخل و تصرفات صورت گرفته  شمرد و عالوه بر آن

جوامع محلی منافع و عملكردهای تاالب را بدانند بی تردید در ئوالن و مسایشان افزودند که اگر 

مهندس محمودی راد در ادامه ب تالش بیشتری بعمل خواهند آورد. آقای جهت بهبود وضعیت تاال

با اشاره به اصل پنجاه قانون اساسی و ضرورت حفاظت محیط زیست، تصریح کردند که نقش 

تأثیرگذار است که با همكاری و مشارکت آحاد جامعه امكان حفاظت از محیط زیست نقشی مهم و 

ترین های آن آسیب پذیرپذیر میشود، و این در حالیست که استان خوزستان و اکوسیستم

  د .نمی باشاکوسیستم ها در سطح کشور 

ایشان در خاتمه اشاره نمودند که خروجی کارگاه پهنه بندی حساسیت زیستگاههای تاالب شادگان، 

و تاکید کردند که  های مدیریتی تاالب قرار خواهد گرفتی خواهد شد که مبنای اجرای برنامهسند

نمایندگان ادارات و نهادهای مختلف بخصوص سازمان آب و برق و سازمان جهاد کشاورزی و ... سند 

 مذکور را به اطالع کارشناسان و مدیران ذیربط در سازمان خود برسانند. 

مدیریت اداره  ازقدردانی ضمن ی ایران طرح حفاظت از تاالبهامعاون  مانیمهندس سلیآقای سپس 

بیان  هب ،کل حفاظت محیط زیست خوزستان جهت برگزاری کارگاه و نیز تشكر از شرکت کنندگان

عملكرد طرح حفاظت از تاالبهای ایران در سایت های ارومیه و پریشان و همچنین اقدامات صورت 

بكارگیری تجربیات حفاظت از تاالبهای ایران را  هدف طرحپرداخت و گرفته در تاالب شادگان 

های پریشان و شادگان و دریاچه  بدست آمده از برنامه ریزی برای مدیریت اکوسیستمی تاالب

 .(5)ضمیمه  ی کشور بر شمردالگویی جهت مدیریت سیستمی سایر تاالبهاارومیه جهت ارائه 

مطالبی را در  ی ایرانملی طرح حفاظت از تاالبهاارشد شاور مهندس لطفی م آقای در ادامه کارگاه

پوشش  لحاظحساسیت تاالب شادگان را به ایشان نه بندی تاالب شادگان ارائه دادند. خصوص په

قابل توجه زیستگاه آبزیان )ماهی و میگو( و نیز پرندگان آبزی مهاجر تاالب،  چشم انداز ،گیاهی

نیز نقشه مقدماتی مناطق حساس تاالب و  1381مطالعات سال  اره بهبا اش . ایشان در ادامه دانستند

. سپس کاربریهای در آن را طبیعی دانستتغییراتی  ایجادآنرا مبنای مباحث این کارگاه قرارداد و 

منحصراً از دیدگاه  ستو افزود که پهنه بندی تاالب شادگان را نبایرا بر شمرد کنونی تاالب شادگان 

می بایست  ذینفعان را نیزنیازهای سایر  ، بلكهحفاظت محیط زیست نگریست حفاظتی اداره کل

  . (5لحاظ نمود )ضمیمه 

پس از آن شرکت کنندگان در کارگاه به دو گروه کاری تقسیم و نقشه های حساسیت زیستگاهها، 

کاربری های کنونی و کاربری های آتی طی یك فرایند مشارکتی تهیه گردید. در خاتمه کارگاه 

موضوع تدوین دستورالعمل های اجرایی مطرح گردید و شرکت کنندگان ضمن هم اندیشی سرفصل 
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های اساسی جهت تعیین و تبیین دستورالعمل اجرایی پهنه بندی تاالب شادگان را تعریف نمودند. 

و پس و یا تدوین همچنین مقرر گردید ضمن نشست های تكمیلی دستور العمل یاد شده استخراج 

 گزارش فنی کارگاه ارائه گردد. از آن در
 

 اهداف کارگاه پهنه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان -2-2

 با مشارکت ذینفعان و گروههای ذیربط تاالب شادگانزیستگاههای حساسیت بندی کارگاه پهنه 

 نقشه های حساسیت زیستگاههای تاالب، کاربری های کنونی و ،تالش نمود تا طی فرایند مشارکتی

کاربری های آتی تاالب شادگان را بهمراه دستور العمل های اجرایی پهنه های تعریف شده در تاالب 

شادگان تهیه نماید. هدف نهایی از انجام این فرایند را می توان تسهیل اجرای برنامه مدیریت جامع 

زیستی تاالب حفاظت از تنوع  -3تضمین بهره برداری پایدار از منابع تاالب،  -2تاالب شادگان، 

کمك به مرتفع ساختن و پرهیز از مناقشات و کشمكش های موجود بین بهره برداران  -4شادگان و 

 بر شمرد.

 

 کاربريهاي کنونی تاالب شادگان -2-8

صراخیه  رگبه و تاالب از دیرباز محل تامین معاش جمعیت زیادی از مردم محلی است. دو روستای 

رند و معیشت مردم آن بطور مستقیم به تاالب وابسته است. تعداد اساسا در منطقه تاالبی قرار دا

بسیار زیادی از مردم روستاهای مجاور تاالب در شادگان، آبادان و ماهشهر نیز بطور مستقیم و یا 

غیر مستقیم از منابع مختلف آبزیان تاالب و خوریات آن بهره مند شده و برای پرورش گاومیش از 

نقشه برشمرده شد )شرح ذیل فهرست کاربریهای کنونی تاالب شادگان به  تاالب استفاده میكنند.

2 .)  

 ماهیگیری در تاالب 

 ماهیگیری در خوریات 

 ماهیگیری در ساحل 

 برداشت نی 

  گاومیش داری 

 شكارپرنده 

 مسیر جاده 

 مسیر خطوط انتقال نیرو 

 نیروگاه 

 حدوده آن قرار دارد()این کارخانه در مجاورت تاالب ولی در خارج از م کارخانه فوالد 
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 کاربری های تاالب شادگان در شرایط کنونی -2نقشه 

 

 هاي اصلی تاالب پهنه -2-4

های اصلی در تاالب شادگان شامل مناطق حساس اکولوژیكی برای حفاظت از تنوع زیستی و پهنه

 ته شده است. هایی است که بهره برداری خردمندانه از آنها بوسیله مردم محلی مجاز شناخنیز پهنه
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 تاالب شادگانو ميزان حساسيت زيستگاههاي هاي حساس پهنه -2-5

های متفاوتی برخوردار است بخشهای مختلف تاالب پهناور شادگان به جهات مختلف از حساسیت

پوشش گسترده نی و لویی و جگن که چشم انداز منحصر به فردی را  -1 که اهم آنها عبارتند از:

های آبزیان دریایی، تاالبی و و رشد انواع گونه ، تغذیهزیستگاه زادآوری -2 بوجود آورده است،

 ای از پرندگان مهاجر زیستگاه با اهمیت بین المللی برای جمعیت قابل مالحظه -3، ایرودخانه

بر این اساس شرکت کنندگان در کارگاه در غالب دو گروه کاری به تفكیك بخش های شمالی و 

ن، اقدام به طبقه بندی حساسیت زیستگاههای تاالب شادگان بر اساس معیار جنوبی تاالب شادگا

 ( پهنه بندی3نمودند. در خاتمه جمع بندی معیارها در قالب نقشه ) 1های مندرج در جدول شماره 

 و طبقه بندی حساسیت زیستگاههای تاالب شادگان را ارائه نمود.

 
 ی تاالب شادگانمعیارهای طبقه بندی حساسیت زیستگاهها -1جدول 

 نوع حساسيت موضوع حساسيت

 آوری پرندگانجوجهتخم گذاری و طق امن -

  طق امن برای پرندگان مهاجرامن  -

 )خوریات(تخم ریزی ماهیان مناطق  -

 )جزایر خور موسی( مناطق تخم گذاری الک پشت های دریایی -

 و دور از دسترس )دست نخورده( طق بكرامن -

 

 بسیار زیاد
 

 كانهای تغذیه، آشیانه سازی و مامن پرندگان مهاجرم  -

 بیشترین حضور پرندگان مهاجر زمستان گذران  -

 )خوریات(وجود ماهیان مناسب برای صید   -

 جگن و لویی(وسیع رویشگاههای )1 وجود جوامع گیاهی منحصر به فرد  -

 

 زیاد

 است های تاالبی که در آن دخل وتصرف صورت گرفتهمناطقی از پهنه -

 های کنار ابچر()گونه حضور پرندگان مهاجر -

 رویش گسترده گونه های گیاهی شورپسند  -

 متوسط

 در بعضی ماههای سال آبگیر نیست -

 پوشش گیاهی خود را از دست داده است. -

 مناطق دست خورده و دچار اختالل -

 کم
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 طبقه بندی حساسیت زیستگاههای تاالب شادگان -3نقشه 

 
 کاربري هاي تاالب شادگان در آينده -2-1

در قالب گروههای کاری به تفكیك بخش های و آتی در تاالب شادگان کنونی موضوع کاربریهای 

 اینبه اظهار نظر در  گان در کارگاهمطرح گردید و شرکت کنندشمالی و جنوبی تاالب شادگان 

ذیل و جمع بندی و نتایج آن . اهم نظرات ارائه شده در گروههای کاری بشرح خصوص پرداختند
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در ارتباط با کاربریهای آینده بخشهای مختلف تاالب، نمایندگان  ( ارائه شد.4منطبق با نقشه )

 جوامع محلی و نهادهای مختلف دولتی، اظهار نظرهای زیر را ارائه کردند:

 تغییرکشاورزی  اراضیاز تاالب  به  بخش هایی نمود کهمحلی پیشنهاد  وامعجاینده نم -

 . کاربری دهد

 بخش هایینماینده سازمان آب و برق خوزستان پرورش ماهی و ترویج صید و صیادی در  -

 . یكی از راههای تقویت معیشت جوامع محلی بر شمردرا از تاالب 

تمام  میبایستدر تاالب  اهداف مدیریتیکه برای پیشبرد  نمودنماینده شیالت اظهار  -

را یك حوضچه طبیعی تاالب نگرش صحیح اینست که  وهر اقدامی را مطالعه نمود جوانب 

و بهره برداری پایدار منابع ما خواستار حفظ تاالب به شكل پایدار همچنین . در نظر بگیریم

  آن هستیم.

نمود که صنایعی که پیشنهاد ر خصوص کاربری های صنعتی دنماینده سازمان آب و برق  -

یا  می بایست از محدوده تاالب خارج نمود ا اثرات سوء در حفاظت و پایداری تاالب دارند ر

. پیشنهاد دیگر ایشان تعریف نمود حساسیت پائین پهنه های با محل آنها را در حداقل

از قبیل توربافی، تولید  گسترش صنایع کوچك سازگار با محیط زیست انامك و بررسی

 بود. کنسرو در تاالب 

متر مكعب فاضالب  11.111به  روزانه نزدیك تخلیهیكی دیگر از شرکت کنندگان  -

و و محدوده روستای خروسی را چالش و تهدید انسانی دانست تاالب شهرستان شادگان به 

  تعریف شود.فاضالب احداث تصفیه خانه ود کاربری مشخصی بمنظور پیشنهاد نم

 در بخش میانی تاالب ورا کشاورزی  کاربریسرپرست اداره محیط زیست شادگان بیشترین  -

  و روند آن را رو به افزایش معرفی نمود.کشت نخیالت بر شمرد ب در قال

تاالب در کم شدن عمق آب و خشكسالی موضوع  نمانیده سازمان آب و برق خوزستان -

تاالب روی آب را تهدیدی دانست که از نتایج آن پس افزایش رسوباتمتعاقب آن و شادگان 

کشت نخیالت در تاالب یطی و کوچك شدن حوضچه تاالب خواهد بود و در چنین شرا

  آسانتر خواهد بود.
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 کاربری های تاالب شادگان در آینده -4نقشه 
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 دستور العمل هاي اجرايی پهنه بندي تاالب شادگان -2-7

بدین منظور در قالب بحث و تبادل نظر عمومی شرکت کنندگان در کارگاه اهم سرفصل هایی که 

 ایی ضروری می باشد را بشرح ذیل تعریف و تبیین نمودند. حول آن تدوین دستور العمل های اجر

تخلیه چه چیزهایی مثال برای تعریف اینكه مجاز کاربریهای تدوین ضابطه ودستورالعمل  -1

 تخلیه مجاز مقدار تعیین و است مجاز به تاالب 

 کارخانه فوالدپسابها و فاضالبهای تهیه برنامه ای برای تخلیه  -2

می باشند و امكان  ضشادگان در دست تعری –هر و دارخوین ماهش –جاده های آبادان  -3

برای  یدستورالعمل. مطلوب خواهد بود که دارد جاده های دیگری در دست اجرا باشد

 .ها تدوین و ارائه نمودجاده ضاحداث یا تعری

، که نیازمند تدوین یك دستورالعمل و در دست احداثموجود و یا خطوط انتقال برق  -4

 .آئین نامه است

ماهشهر در دست بازسازی و ساخت هستند که می بایست  -کالورت های جاده آبادان -5

 گردد.این منظور تدوین ضوابطی برای 

 نیز نیازمند بازنگری و تدوین دستورالعمل های اجرایی است.روشهای صید در خوریات  -6

)برای صنایع پتروشیمی تاالب  یدر حاشیه شرق متعددی یحوضچه های نمك گیر -7

احداث است که می بایست دستورالعمل برای آنها تدوین  در دست بهره برداری و( ماهشهر

 .کرد

تدوین ضوابط برای رفت و آمد اتومبیل ها در جاده های محدود به تاالب )از لحاظ سرعت  -8

 حداکثر و ...(

ویژه الزم خواهد خطوط انتقال نفت دستورالعمل نگهداری و پایش ، بهره برداری، احداث -9

 بتواند در جلوگیری از حوادث خسارت بار موثر باشدداشت که 

 برای گردشگری در تاالبو آیین نامه های الزم  تدوین ضوابط -11

کشاورزی و یا صنعتی و شهری تدوین دستورالعمل و ضوابط بهره برداری از زهابهای  -11

 به تاالب ورودی

و وشش گیاهی( از منابع تنوع زیستی )جانوری و پتدوین دستورالعمل برای بهره برداری  -12

 .میزان مجاز آن

 

بر این اساس اداره کل محیط زیست خوزستان نشست های تكمیلی را با دستگاههای ذینفع در 

سرفصل های فوق الذکر برنامه ریزی و ترتیب داد. اهم نتایج نشست های فوق در قالب دستور 

 العمل های اجرایی پهنه بندی تاالب شادگان بشرح ذیل منعكس خواهد شد.
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 هاي حساسدستورالعمل هاي اجرايی زيستگاه -2-7-6

 :)شكار و صید، تعلیف احشام،   در مناطق امن تاالب)مناطق با حساسیت خیلی زیاد

-قایقرانی، برداشت نی، ساخت و ساز و تغییر کاربری در تمام فصول سال ممنوع می

 باشد، 

 نی، برداشت نی به در سرتاسر محدوده پناهگاه حیات وحش: شكار ممنوع است. قایقرا

در فصل زاد ماهی صید  طریق سنتی و برای افراد محلی با رعایت ضوابط مجاز است.

 آوری ممنوع است .

  شكار و صید با اخذ مجوز از اداره محیط بخش شمالی جاده دارخوین شادگاندر :

قایقرانی تفرجی و برداشت نی نیز زیست و با رعایت ضوابط مجاز است. در این منطقه 

 باشدرعایت دستورالعمل های حفاظتی اداره حفاظت محیط زیست آزاد می با

 مشخص شده است 3مناطق مزبور در نقشه 
 

 دستورالعمل اجرايی برداشت نی از تاالب -2-7-2

برداشت نی بوسیله مردم محلی در بخش شمالی تاالب و با رعایت دستتورالعمل هتای    -

 اداره محیط زیست مجاز است. 

و امن تاالب، برداشت  با حساسیت خیلی زیاد شده بعنوان بخشهای در مناطق مشخص -

 نی مجاز نیست. 

بتا رعایتت دستتورالعمل هتای اداره     برداشت نی در سایر مناطق به جز فصل زاد آوری  -

 مجاز می باشد.محیط زیست 

زمان برداشت: در زمان زادآوری و جوجه آوری پرنتدگان )اردیبهشتت لغایتت تیرمتاه(      -

 مجاز نیست. هیچ بخش از تاالب دربرداشت نی 

مجاز و ابزارهای صتنعتی و نیمته صتنعتی غیتر      ،ابزارهای مجاز:  ادوات سنتی و دستی -

 مجاز است.

حجم مجازبرداشت نی: میزان برداشت برای افراد محلی با روشهای سنتی وبا توجه بته   -

 نیازشان می باشد.

 
 دستورالعمل قايقرانی تفرجی -2-7-8

شتادگان( مجتاز استت    -بخش شمالی تاالب )شمال جاده دارخوین قایقرانی تفرجی در -

 مگر در فصول جوجه آوری پرندگان)اول اردیبهشت لغایت تیر ماه(

 .   قایقرانی تفرجی در مناطق امن تاالب شادگان ممنوع است -

مكانهای مجاز: مناطق نیمه حساس و بدون حساستیت بترای قتایقرانی بته جتز فصتل        -

 ست. در مكانهای حساس وامن قایقرانی مجاز نیست .زادآوری پرندگان مجاز ا

قایقرانی   )نیمه فروردین  تا آخر اردیبهشت ( در فصول جوجه آوری و زادآوری پرندگان -

 درکل تاالب ممنوع است.



 17 

استب   15قایقهای تفرجی شامل قایقهای پارویی و پدالی و قایقهای موتتوری تتا تتوان     -

 بخار میباشد.

 واد روغنی و زباله در تاالب ممنوع استهر گونه تخلیه سوخت و م -

 
 دستورالعمل شکار پرنده -2-7-4 

لغایت تیرماه( در همته بخشتهای تتاالب    شكار پرنده در فصل زادآوری )اول اردیبهشت  -

  ممنوع است.

 ممنوع است. در همه فصول  شكار پرنده در محدوده پناهگاه تاالب شادگان  -

فصتتول زادآوری  نبه و جمعتته(  بتته جتتزشتت 5روز هفتتته ) 2، شتتكار پرنتتده فقتتط در  -

 مجاز است. )شمال جاده دارخوین( ( خارج از پناهگاه لغایت تیرماه)اردیبهشت 

شتادگان( پتس از کستب مجتوز از اداره      -شكار پرنده )در بخش شمالی جاده دارخوین -

 حفاظت محیط زیست و رعایت دستورالعملهای اعالم شده مجاز است.

 است . 12مه زنی کالیبر اسلحه ساچ :ابزارهای مجاز -

 استفاده از تور و یا طعمه های مسموم برای شكار پرنده مجاز نیست . -

های پرندگان حمایت شده )مصوب سازمان حفاظتت محتیط زیستت( اکیتدا     شكار گونه -

 ممنوع است. 

شتیوه  میباشددارای پروانته  قطعه پرنده در روز برای هر شكارچی  4میزان مجاز شكار،  -

پرنده ، بتر استاس دستتورالعمل صتادره از ستازمان      گونه با توجه به  م:های اعمال جرائ

 حفاظت محیط زیست که ساالنه به اداره کل ابالغ میشود انجام میشود

 

 ماهيگيري در تاالب  -2-7-5

با استحصال پروانه ویژه در فصل غیراز فصل منتهی به تاالب، ماهیگیری در رودخانه های 

 می باشد .مجاز   (اردیبهشت 15اسفند تا  15)تخم ریزی 

صید ماهی در محدوده امن پناهگاه حیات وحش تاالب  مناطق مجاز و غیر مجاز برای صید:

شادگان در همه فصول سال ممنوع ودر سایر قسمتها  با کسب مجوز و پروانه ویژه طبق 

 دستورالعمل های اعالم شده مجاز است.

تور الب و تور مجاز،  و استفاده از سموم، برق، استفاده از ق : روشهای صید مجاز و غیر مجاز

 ترال غیر مجاز است. 

ور باید از نوع سالیك با چشمه های چهل میلیمتری به باال ت :تورهای صیادی مشخصات 

 باشد. استفاده از دیگر انواع تور مجاز نیست.

د ماهی شروع فصل صید از تاریخ صدور پروانه عادی صی زمانهای مجاز و غیر مجاز صید: 

 لغایت پانزدهم اسفند ماه درطول هفته میباشد..
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قطعه به وسیله تور  71میزان برداشت ماهی به نام صیاد و در هر روز :  حجم مجاز صید

 هیاله یا سالیك است.

پروانه عادی صید ماهی با تور توسط اداره کل حفاظت محیط زیست  شیوه های اخذ مجوز:

م شده از سازمان حفاظت محیط زیست صادر می خوزستان طبق دستورالعمل های اعال

 شود

طبق قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست و  دستورالعمل های اعمال جرائم:

 دستورالعمل های ارسالی از سازمان انجام میشود.

 

 ماهيگيري در خوريات : خورموسی، خليج فارس، و صيد ميگو در خوريات  -2-7-1

زیر نظراداره شیالت می  رموسی، خلیج فارس، و صید میگو در خوریاتخو، ماهیگیری در خوریات

 باشد.

روش های مجاز با توجه به فصل آزادی و ممنوعیتت صتید تعریتف     روشهای صید مجاز و غیر مجاز:

می شود . بعنوان مثال روش ترال میگو در فصل ازادی صید میگو که معموالً در اواختر تابستتان در   

روز و همچنین در فصل پاییز در لیفته ختور موستی و بوستیف خوریتات       45منطقه بحرکان بمدت 

روز، در تاریخ و صیدگاه معین مجاز و در مابقی فصول و صیدگاه ها ، غیر مجاز و ممنوع  45حدوداً 

روش های رایج صید » می باشد لذا ضمن اضافه شدن روش گرگور پیشنهاد می گردد عنوان نیز به 

اصالح گردد . روش های غیتر مجتاز مخترب در طتول فصتول صتید       « داستان در فصول آزادی صی

عبارتند از گوشگیر، رکاسی و پرساین )که جدیداً طبق مصوبه کمیته مدیریت صید استان تا اطتالع  

 ثانوی ممنوع اعالم گردیده است(

 

ده از تور از انواع ترال و گوشتگیر، گرگتور و نیتز استتفا      ابزارهای مجاز صید ماهی و مشخصات آنها:

  مشخصات استاندارد ادوات صید مورد استفاده در پیوست ذکر شده استقالب مجاز است. 

بر اساس مصوبات کمیسیون عالی بهتره بترداری از ذختایر و آبتزان      زمانهای مجاز و غیر مجاز صید:

خلیج فارس و دریای عمان و همچنین نشست کمیته مدیریت صید استان و گزارش مرکز تحقیقات 

پروری جنوب نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت صید اقدام می گردد و هم اکنون نیز با آبزی 

توجه به در معرض خطر بودن گونه های مهم و تجاری استان از جمله حلوا سفید، شوریده ، میگوی 

سفید و لحاظ پیك تخمریزی آنها، بصورت ویژه فصول ممنوعیت و آزادی صید اعمتال متی شتود و    

 ها نیز تحت پایش و مطالعه می باشند سایر گونه

شیالت تمهیدات اقدامات الزم را در این خصوص نظیر ایجاد محدودیت و میتزان    حجم مجاز صید:

ادوات صید مصرفی، کنترل قدرت موتور شناورهای صیادی و همچنین صدور دفترچه پروانه صید به 

بی رویه را اعمال متی کنتد. ضتمناً     منظور اعمال محدودیت در میزان برداشت ذخایر و کنترل صید

 . شیالت مجوز صیدی جهت فعالیت صیادی در تاالب شادگان صادر نمی نماید.
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شیالت خوزستان از طریق مراکز صدور مجوز صید تنها برای شناورهای اعم  :شیوه های اخذ مجوز

نماید که  از لنج و قایق صیادی اقدام به صدور مجوز دریاروی جهت انجام عملیاتی صیادی می

 دارای مدارک معتبر ذیل می باشند .

دارای پروانه بهره برداری معتبر از ثبتت شتناوران کته در پروانته متذکور مشخصتات فنتی         -1

 منجمله قدرت موتور ابعاد شناور و مالكیت شناور قید گردیده است.

 دفترچه تردد معتبر نیروی انتظامی -2

که حاوی شماره شناور روشهای مجاز  پروانه صید معتبر، که توسط شیالت صادر می گردد -3

صید و میزان ادوات صیادی و مالكیت پروانه صید و سایر قوانین و مقررات صید و صیادی می باشد 

 که صیادان ملزم به رعایت آن می باشند 

 مدارک شناسایی معتبر دریانوردی ناخدا و ملوانان -4

ان با توجه بته فصتول ممنوعیتت و    الزم به ذکر است مجوز صید فقط در سواحل و صیدگاههای است

ازادی صید گونه های مختلف و صیدگاه مشخص و در محتدوده زمتانی معتین کته بترای قایقهتای       

 روز در مجوز قید و صادر می گردد. 11روز و لنجهای صیادی حداکثر  5صیادی حداکثر 

   دستورالعمل های اعمال جرایم:

ات صیادی می باشد و جهت بررسی موارد تخلفات شیالت دارای کمیسیون مبارزه و برخورد با تخلف

و اصتالحیه   1374و اعمال قانون بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات صیادی مصتوب ستال   

می باشد )تصویر در پیوست است( که کمیستیون در ستطح شهرستتان ، استتان و مرکتز       28/9/88

چاق صتید و قاچتاق کتاال و ستوخت     تشكیل و به موارد تخلف از قوانین و مقررات مدیریت صید ، قا

 رسیدگی و اعمال قانون می نماید.

 دستورالعمل طبيعت گردي در منطقه تاالب  -2-7-7

  در تاالب شادگان فعالیتهای مجاز گردشگری شامل موارد زیر است که باید با رعایت

 دستورالعمل های اعالم شده باشد:

 مشاهده پرندگان -

 ی(قایقرانی )قایقهای پارویی و پدال -

 پیاده روی و عكاسی -

 ماهیگیری تفرجی با استفاده از قالب -

 کمپینگ / پیك نیك و ایجاد بازارچه صنایع دستی برای ارائه تولیدات محلی  -

 :شرایط بازدید گردشگران 

راهنما باید آشنا به زبان محلی و فرهنگ مردم بومی و مسایل محیط زیست منطقه  -

 باشد.
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ان و دهیار روستاها در خصوص بازدیتد انجتام   هماهنگی با اداره محیط زیست شادگ -

 شود

   فاصله مجاز برای پرنده نگری در مراکز بازدید کنندگان تاالب شادگان در شهرستتان

 شادگان و آبادن توسط محیط زیست تعیین میشود

 محدوده های مجاز برای استقرار برج پرنده نگری در مراکز بازدید کنندگان میباشد 

  15حتداکثر  بتا قتدرت   یا قایقهای موتوری یقهای پدالی و پارویی قابرای قایقرانی، از 

 اسب استفاده میشود

         در ماهیگیری تفریحی از آیین نامه هتایی کته توستط محتیط زیستت تتدوین شتده

 استفاده شود

  سبرداری کردعكتاالب در طول سال میتوان از 

   تعتداد بازدیتد   تعداد مجاز بازدید کنندگان با توجه به ظرفیت امكانات ایجاد شتده و

 کنندگان تعیین میگردد

  ریختن هرگونه زباله، افروختن آتش، و ایجاد آلودگی های صوتی و نوری در محدوده

تاالب ممنوع میباشد. و گردشگران باید پیامهای مندرج در تابلوهای هشدار دهنده را 

 رعایت نمایند

 دستورالعمل گردشگري متمرکز -2-7-1

مل : ستایت کمپینتگ، پارکینتگ، مرکتز بازدیتد      محورهای مجاز فعالیتت هتا شتا    -

 کنندگان، موزه، سرویس بهداشتی میباشد

ظرفیت پذیرش مراکز بازدیدکنندگان در فصول مختلف توستط اداره کتل محتیط     -

 شود.زیست تعیین می

مرکز بازدید کنندگان آبادان و شادگان سایت بازدید کنندگان خواهتد بتود. ایجتاد     -

شهای تتاالب شتادگان فقتط بتا مجتوز اداره محتیط       مراکز گردشگری در دیگر بخ

 زیست امكان پذیر است. 

 ظرفیت سایت ها توسط اداره محیط زیست تعیین و اعالم خواهد گردید -

ضوابط طراحی و مشخصات فنی برای احداث سایت هتای گردشتگری متمرکتز در     -

محدوده تاالب شادگان با همتاهنگی اداره کتل حفاظتت محتیط زیستت انتختاب       

 و کسب موافقت و تصویب این اداره الزامی است. میشود 

 
 دستورالعمل تخليه فاضالب بيمارستان شادگان -2-7-1

کلیه بیمارستانهایی که در مجاورت تاالب شادگان احداث شده )و یا در آینده احداث 

میشوند( موظف به احداث تصفیه خانه فاضالب بوده و رها سازی فاضالب تصفیه نشده به 

ان ممنوعیت قانونی دارد. همچنین ضروری است پس از راه اندازی تصفیه خانه تاالب شادگ
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اب به منابع فاضالب ، پساب آن با استانداردهای مجاز محیط زیستی برای تخلیه پس

 پذیرنده منطبق باشد.

بیمارستانها موظفند، بر اساس دستورالعمل اداره محیط زیست بصورت دوره ای از پساب 

برداری و آزمایش بعمل آورده و نتیجه را رسما به اداره کل حفاظت  تصفیه خانه نمونه

 محیط زیست اعالم نمایند.
 

 دستورالعمل تخليه زباله شادگان -2-7-61

مكانهای مناسب و مجاز برای تخلیه زباله شتهر شتادگان در ختارج از محتدوده تتاالب       -

گونه زباله و نخا له در  شادگان قبال انتخاب و اعالم شده است و به این ترتیب تخلیه هر

 مجاورت منطقه تاالبی ممنوع است. 

 دستورالعمل حوضچه هاي نمک در منطقه صنعتی ماهشهر -2-7-66

حوضچه های نمك در منطقه صنعتی ماهشهر که از قبتل احتداث گردیتده و بعضتا در      -

محدوده شهری قرار گرفته همانند سایر حوضچه های تبخیتر نمتك ملتزم بته رعایتت      

مدیریت و پایش ارائه شتده در گتزارش ارزیتابی اثترات محتیط زیستتی بتوده و        برنامه 

موظفند هر سه ماه یكبار گزارش نظارت و بازرسی خود را به اداره محیط زیستت ارائته   

نماید. بدیهی است رعایت دستورالعمل های حفاظتی محیط زیست کته از ستوی اداره   

ی و جغرافیایی ارائه میشود الزامی حفاظت محیط زیست و با در نظر گرفتن شرایط زمان

 است. 

 دستورالعمل تخليه زه آبهاي واحدهاي کشت و صنعت -2-7-62

به استناد قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست  : زه ابهای واحدهای کشت و صنعت -

و ایین نامه جلوگیری از الودگی آب ورود هرگونه زه آب و پساب به آبهای سطحی و از 

ان ممنوعیت قانونی دارد و متولیان امر بایستی پس از اتخاذ تدابیر و جمله تاالب شادگ

خروجی به حتد  کیفیت آب و رسانیدن )از جمله احداث تصفیه خانه( تمهیدات تدارک 

 استانداردهای زیست محیطی اقدام به تخلیه زه اب به منابع پذیرنده نمایند. 
 

ماهشهر و ديگر خطوط لوله انتقاال   –لوله نفت آبادان  دستور العمل حفاظت تاالب در مقابل نشت از -2-7-68

 مواد نفتی

های تحت پوشش موظف به رعایت موارد ایمنی و حفاظت محیط وزارت نفت و شرکت

زیست مطرح شده در گزارشهای ارزیابی محیط زیستی و مدیریت مخاطرات است که قبال به 

هیه شده و مورد تایید قرار گرفته منظ.ور جلوگیری از نشت نفت و ایجاد آلودگی در محیط ت

 است. برای کاهش مخاطرات به کارگیری توصیه های زیر ضروری است:

پایش، مراقبت و بازدیدهای دوره ای منظم از مسیر بمنظور اطمینان از سالمت عملكرد  -

 خط لوله و آگاهی از اتفاقات احتمالی،
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خطوط لوله و اقدامات ارائه گزارش های دوره ای )سه ماهانه( از وضعیت عملكرد  -

 حفاظتی و ایمنی به اداره حفاظت محیط زیست آبادان 

کیلومتر از  11برای مقابله با انتشار وسیع نفت کوره در مواقع اضطراری، باید در فواصل  -

 نصب شود LBVدر منطقه تاالبی یك شیر خودکار 

را با خاک ریزی محوطه آلوده  ،در صورت وقوع حوادث برای مقابله با انتشار مواد نفتی -

محصور نموده و سپس بوسیله پمپ های مكش نفت کوره را جمع آوری و به شكل 

 مناسب تخلیه نمایند

تیم آموزش دیده همراه با تجهیزات مناسب برای مقابله با اینگونه حوادث در منطقه  -

تاالبی در واحد صنعتی نفتی تشكیل شده و بصورت دوره ای تمرینهای آمادگی انجام 

 دهد. 

شش ماهانه( مسیر یا  کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست بصورت دوره ای )سه -

ها بازدید نموده و موارد خطوط را بخاطر حصول اطمینان از سالمت عملكرد لوله

ضروری را به اطالع نهاد مربوطه میرسانند. این نهادها موظف هستند در جهت افزایش 

های ارائه شده بی نسبت به توصیهایمنی خطوط و حفاظت محیط زیست منطقه تاال

  . توجه الزم را مبذول کنند و اقدامات حفاظتی را بعمل آورند

که توسط محیط زیست مناسب و محفوظ  تعویض خاک آلوده و انتقال آن به مناطق -

 مشخص شده باشد. 

و ایجاد خاکریزی پشته خطوط زیرزمینی در طول مسیر  (مارکرعالئم مشخصه )نصب  -

 مسیرای بر روی 

 های انتقال نفت و گاز ی مناسب برای لولهو استانداردها استفاده از ضخامت ها -

رعایت کامل کلیه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در خصوص آلودگی آب، هوا،  -

 خاک، صدا و مواد زاید

اجرای کامل شیوه های پیشگیری، کاهش و کنترل آثار منفی زیست محیطی مرتبط با  -

 مدیریت و پایش زیست محیطی پروژه و برنامه

 
 دستورالعمل تخليه فاضالبهاي صنعتی باال دست و پيرامون تاالب شادگان شامل واحدهاي پتروشيمی -2-7-64

 ماهه  یك خود اظهاری در پایش و ارائه گزارشات به اداره کل در بازه زمانیطرح  انجام  -

 ت.رقیق کردن پساب در مرحله تخلیه به عنوان تصفیه ممنوع اس -

به محیط های آبی )اعم از رودخانه ، تاالب  ، وتصفیه نشده  عدم تخلیه پساب خام  -

 دریا و...(

تصفیه کلیه پسابهای صنعتی و انسانی واحدهای پتروشیمی مطابق با ضوابط و  -

 استانداردهای زیست محیطی

به تخلیه و پخش فاضالب یا هر نوع ماده آالینده از منابع متفرقه به آبهای پذیرنده  -

 میزان بیش از استانداردهای مجاز زیست محیطی ممنوع است 
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 رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در خصوص پساب -

( بر روی خروجی پساب پتروشیمی و ارسال اطالعات onlineنصب تجهیزات آن الین ) -

 پارامترهای اندازه گیری شده به اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

زیست محیطی در واحد به منظور نظارت بر اجرای دقیق برنامه مدیرتی و  ایجاد هسته -

 پایش زیست محیطی پساب های صنعتی 

طراحی و احداث تصفیه خانه پساب صنعتی مطابق با ضوابط و استانداردهای زیست  -

 محیطی

برنامه ریزی الزم به منظور استحصال مواد قابل بازیافت از پساب پتروشیمی ها و ارسال  -

 .به مرکز بازیافت توصیه می شود آن

خنك کننده ( به تصفیه خانه برج های در صورت امكان خروجی کولینگ تاورها ) -

پتروشیمی تخلیه نشده و جهت آبیاری فضای سبز محوطه داخلی و بیرونی پتروشیمی 

 .ها مورد استفاده مجدد قرار داده شود

امی نكات مندرج در گزارش نظارت بر رعایت مالحظات زیست محیطی و نیز اجرای تم -

ارزیابی زیست محیطی ارائه شده از سوی واحدهای پتروشیمی در بخش پساب صنعتی 

)در مراحل ساخت و بهره برداری( با استفاده از خدمات ناظرین و بازرسین معتمد 

محیط زیست و ارائه گزارشات نظارتی بصورت هر سه ماه یكبار به اداره کل حفاظت 

 انمحیط زیست خوزست

اجرای کلیه توصیه های زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در  -

دوران ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب صنعتی واحد پتروشیمی ضروری 

 است.
 گام هاي آتی -8

با توجه به اینكه خروجی بدست آمده در این کارگاه جزء ضمائم برنامه مدیریت جامع تاالب شادگان 

اشد و الزم االجراء خواهد بود، اداره کل محیط زیست خوزستان بعنوان دبیر کمیته استانی می ب

مدیریت تاالب شادگان شادگان می بایست فرایند ارائه گزارش را بین کلیه دستگاههای اجرایی و 

همچنین نمایندگان سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی برنامه ریزی نماید. در ادامه ضرورت 

گردد و متعاقباً  منتشرد خالصه فنی گزارش حاضر با محتوی دستور العمل ها و نقشه ها تهیه و دار

به عنوان ابزار مدیریتی در اختیار نهاد های مختلف و همچنین مدیران و کارشناسان در سطوح 

 ستادی، استانی و محلی قرار گیرد. 
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 گاههاي تاالب شادگان به روش مدوتطبقه بندي زيستکارگاه برنامه  -6ضميمه    

اهواز – 6811اسفندماه  61  

 

 برنامه کارگاه شرح  زمان

 سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت آیاتی از قرآن مجید 9:11-9

 سخنرانی و خوش آمدگویی توسط مدیرکل محیط زیست خوزستان 9:25-9:11

 ه کل محیط زیست خوزستانآقای موال معاونت محیط طبیعی ادار سخنرانی 9:41-9:25

 ارائه آقای مهندس لطفی مشاور ارشد ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران 9:55-9:41

 پرسش وپاسخ 11:11-9:55

 پذیرایی میان وعده 11:35-11:11

12:15-11:35 
آموزش اصول و مبانی طبقه بندی زیستگاههای تاالبی به روش مد وت به شرکت 

 کنندگان

 ناهار و نماز 13:11-12:15

 نقشه تاالب شادگان  به روش مدوت تهیه پیش نویس 15:11-13:11

15:31-15:11 
اختتامیه کارگاه و جمع بندی توسط معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست 

 خوزستان
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 برنامه کارگاه پهنه بندی حساسیت زیستگاههای تاالب شادگان -2ضمیمه 

 اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان -البهاي ايرانطرح حفاظت از تا

 کارگاه زون بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان

 اهواز – 11خرداد  5

 (1:81-1:81افتتاحيه و مقدمه ) -نشست اول

 ( 5تالوت آیاتی از قرآن کریم )دقیقه 

 ( 15خوش آمدگویی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان )دقیقه 

 دقیقه( 11مدیر ملی یا معاون طرح ) -الیتهای اخیر طرح حفاظت از تاالبهای ایرانارائه فع 

 آقای مهندس  -ارائه در خصوص کاربری ها و حساسیت ها و ذینفعان تاالب شادگان و برنامه و فرایند کارگاه زون بندی

 دقیقه(  31لطفی )

 (1:81-1:45پذيرايی )

 (1:45-66:45تشکيل گروههاي کاري ) -نشست دوم

  گروه کاریA-  مصب ها، خور موسی و نوار ساحلی کاربری زون بندی 

  گروه کاریB- نواحی باتالقی پوشیده از گیاهان شامل منطقه حفاظت شده  کاربری در  زون بندی 

  گروه کاریC- برای اکوتوریسم  زون بندی 

 ( 66:45-62:81ارائه توسط گروهها ) -نشست سوم

 15 یك از گروهها  دقیقه وقت برای ارائه هر 

 (62:81 -64ناهار و نماز  )

 ( 64-65جمع بندي زون بندي  )

 (65-61:65تدوين  آيين نامه و ضوابط اجرايی ) -نشست چهارم

 ( 15ارائه توضیح در خصوص ضوابط اجرایی، هدف از تدوین و محتوای آنها )دقیقه 

  و محتوای تحت هر سرفصل را تعیین نمایند. تشكیل سه گروه کاری: گروههای کاری باید سرفصلهای ضوابط اجرایی

 ساعت(.  1همچنین سازمانها، کارشناسان الزم و زمان بندی برای تنظیم ضوابط باید مشخص گردد )

o  گروهAمصب ها، خور موسی و نوار ساحلی  کاربریها در : ضوابط اجرایی 

o  گروهBمل منطقه حفاظت شدهنواحی باتالقی پوشیده از گیاهان شا کاربریها در : ضوابط اجرایی 

o  گروهCضوابط اجرایی اکوتوریسم : 

 (61:65-61:45ارائه توسط گروهها) -نشست پنجم

 ده دقیقه زمان برای ارائه هر یك از گروهها 

 ( 61:45-67اختتاميه )


