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 مقدمه ای بر پایش تاالب ها. 8

 
ين در حالی ادر ايران طی سالهای اخیر توجه زيادی را به خود جلب نموده است  "مديريت تاالب ها"بحث 

تی و کارآمد نبودن اقدامات، است که اغلب به دلیل کمبود اطالعات الزم در مورد ماهیت مشکالت مديري

می تواند اطالعات الزم را  "پايش تاالب"متوقف می ماند. يک برنامه منسجم و کارآمد  "مديريت تاالب ها"

يک فرايند سیستماتیک جمع  "پايش"جهت پوشش کاستی ها در اختیار مديران و تصمیم گیرندگان قرار دهد. 

منظور مقايسه با يک استاندارد از پیش تعیین شده انجام می آوری اطالعات پايه در طول زمان است که به 

لزوما پیچیده يا پرهزينه نیست بلکه کارآمدی برنامه به  "برنامه پايش"پذيرد. الزم به يادآوری است که يک 

مناسب بودن و بهنگام بودن اطالعات جمع آوری شده بستگی دارد. يک برنامه پايش خوب طراحی شده می 

کارامد باشد. اگر اطالعات جمع آوری شده مورد استفاده قرار نگیرند يا بر روند مديريت تاالب  تواند ساده و

اثرگذار نباشند، حتی يک برنامه پايش خوب طراحی شده نیز بی ارزش خواهد بود. در شرائط ايده آل، هر تاالبی 

اطالعات جمع آوری شده  بايستی تحت يک برنامه مديريتی منسجم، همه سو نگر و با اهداف مشخص باشد.

تحت يک برنامه پايش بايستی در راستای اهداف مديريتی و جهت تاثیرگذاری بر برنامه مديريت بکار روند 

 تطبیقی(.  )چرخه مديريت 

 

 تاالب  : چرخه مدیریت تطبیقی1شکل 
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رآورد وضعیت موجود محیط تاالبی و پايش در اصل ابزاری است برای اندازه گیری نتايج اقدامات مديريتی و ب

يا حداقل اطالعات  ،میزان تغییر آن. برنامه پايش معموال بهتر است قبل از انجام اقدامات مديريتی انجام پذيرد

پايه تاالب مورد نظر قبال جمع آوری شده باشند. اگر برنامه پايش پیش از انجام اقدامات مديريتی صورت پذيرد 

دامات مديريتی مورد استفاده رنامه پايش در بازبینی اهداف و اقع آوری شده در طی بضروری است اطالعات جم

 قرار گیرند.

دسته از برنامه های پايش که آکنده از  کلید موفقیت يک برنامه سودمند پايش در طراحی مناسب آن است. آن

اين اطالعات گمراه کننده نیز  داده ولی دارای اطالعات ضعیفی هستند ابزارهای مديريتی کارامدی نبوده و اگر

باشند، ناکارآمدی برنامه پايش تشديد می شود. تدوين و اجراء يک برنامه پايش خوب مستلزم همکاری نزديک 

ساير ذينعان نظیر جامعه محلی است )که اغلب  متخصصین وو تشريک مساعی بین مديران تصمیم گیر، 

 اطالعات خوبی نیز در مورد شرايط موجود دارند(.

 

 . طراحی برنامه پایش تاالب ارومیه2
 

کهه در ارديبهشهت    "پايش تاالب ها"آموزشی -برنامه پايش تاالب ارومیه بر اساس نتايج کارگاه دو روزه مشورتی

نفهر از کارشناسهان نهادههای     54در ارومیه برگزار شد تهیه گرديده است. در اين کارگهاه در مجمهو     8811ماه 

 و همچنین از اعضاء جوامع محلی حضور داشتند.    ای غیر دولتیتشکل ه دانشگاهی،دولتی، 

توسط مشاورين بهین المللهی طهرف حفااهت از تهاالب هها و        "پايش تاالب ها"در اين کارگاه پس از ارائه مبانی 

، شرکت کنندگان به سه گروه موضوعی جداگانهه  "پروتکل های پايش"توضیحات الزم در مورد  متدولوژی تهیه 

تقسیم شدند و سپس در ههر گهروه بهه    ( اجتماعی-اقتصادیآب، تنو  زيستی و هداف مديريتی تاالب )بر اساس ا

طور مفصل به بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه پروتکل های پايش برای هر کدام از شاخص ههای مهورد نظهر    

 طرف مديريت پرداختند.  
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ف مديريتی( را برنامه پايش تعیین مهی نمايهد.   به عبارتی ديگر، میزان موفقیت طرف مديريت )و دستیابی به اهدا

در شرائط ايده آل برنامه پايش برنامه ايست منسجم و همه سو نگر که با استفاده از پروتکل های پايش اطالعات 

الزم را بصورت جداگانه در خصوص شاخص های مورد نظر در طرف مهديريت در اختیهار متخصصهین و مهديران     

لذا اين پروتکل ها با مشهارکت ذينفعهان تهدوين    )از جمله جامعه محلی( می گذارد.  ر و ساير ذينفعانیتصمیم گ

 شده و به اجرا گذاشته خواهند شد. 

اطالعهات   پس برای مديريت موفق تاالب مورد نظر می بايست نیازهای اطالعاتی مديران تصمیم گیر تامین شود.

 د.باشد. بطور  مثال اين اطالعات بايد مرتبا به روز شونبايستی به شکلی در اختیار مديران قرار گیرد که سودمند 

منجر به تصمیم گیری ههای نادرسهت شهود.    مکن است کارآيی الزم را نداشته و چرا که اطالعات سال گذشته م

 (.2می نامند )شکل  "چرخه پايش تاالب"اين فرايند جمع آوری اطالعات و پیشرفت دوره ای آن را 

 
 : چرخه پایش تاالب2شکل 
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 برنامه پایش تاالب ارومیه  .3 

 

هستند. تمام پروتکل های پايش به موارد زير پرداخته اند و در  هاپروتکل 8خالصه ای از اين  8تا  8جداول 

 آورده شده اند   Iضمیمه 

 

 آب (1

 کیفیت آب (8-8

 کمیت آب (8-2

 )کشاورزی( آب مصرف (8-8

 

 تنوع زیستی (2

 ( آرتمیا2-8

 ( فالمینگو2-2

 ( پلیکان2-8

 چ و میش( قو2-5

 ( گوزن زرد2-4

 ( رودخانه ها2-6

 ( تاالبهای اقماری2-1

 

 اقتصادی -اجتماعی  (3

 ( توريسم8-8

 ايداریشت پ( مع8-2

 ( مشارکت و آگاهی رسانی عمومی8-8

 

 در نتیجه برنامه پايش درياچه ارومیه بايد اجزای زير را داشته باشد:
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  زیستیالف( پایش 

و  زيستی در سطح اکوسیستم )رودخانه ها و تاالبهای اقماری( و در سطح گونه برنامه پايش بايد بر ويژگیهای تن

 )فالمینگو ها و پلیکان ها، گوزن زرد و قوچ و میش و آرتمیا( تمرکز کند. 

رودخانه های هدف اصلی که بايد برای تنو  زيستی پايش شوند عبارتند از: زرينه رود، سیمینه رود و آجی 

 ر صورت لزوم ممکن است اضافه شوند )نظیر گدار، مهاباد، شهر چای(.چای. ساير رودخانه ها د

تاالبهای اقماری هدف که بايد به طور منظم پايش شوند عبارتند از: کانی برازان، قره قشالق )هر دو( و قوری 

 گول. در صورت لزوم ساير تاالبهای اقماری نظیر سولدوز، قوپی بابا علی، سیران گولی.

نها در جزاير اشک و اسپیر پايش شوند در حالیکه قوچ و میش بايد در جزيره قويون داغی پايش گوزن زرد بايد ت

شود. فالمینگو و پلیکان ممکن است در تاالبهای اقماری و همچنین در جزاير درياچه ارومیه پايش شوند. سايت 

اير تاالبهای اقماری مجاور عمده زادآوری پلیکانها جزاير دوقوزالر و مهمترين منطقه تغذيه قره قشالق و س

هستند. پايش آرتمیا بايد در ايستگاههای نمونه تعیین شده در درياچه )موجود( و مصبهای رودخانه ها )بايد 

 تعیین شوند( صورت گیرد. 

پايش بايد به صورت فصلی برای تمامی پارامترها بجز پستانداران )دو بار در سال: آخر تابستان و آخر زمستان(  

 ورت ساالنه برای تاالبهای اقماری انجام شود. و به ص

اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی( به طور مستقیم مسئول پايش گوزن زرد، قوچ و 

میش، فالمینگو و پلیکان خواهد بود. ادارات کل محیط زيست آذربايجان غربی و شرقی مسئول رودخانه ها و 

 آرتمیا مسئول پايش آرتمیا خواهد بود.  تحقیقاتی خود خواهند بود. مرکز تاالبهای اقماری در استانها

گزارش هر يک از ويژگیهای تنو  زيستی بايد بصورت مناسب  پس از پايان پايش تهیه شود. رودخانه ها، 

 دو ت به طور ساالنه گزارش خواهند شد.تاالبهای اقماری و آرتمیا به صورت فصلی پايش می شوند ولی اطالعا

گزارش در مورد پستانداران آماده خواهد شد: يک گزارش میان دوره ای و يک گزارش نهايی. در مورد فالمینگو 

 و پلیکان نیز روند به همین گونه خواهد بود. 
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به طور کلی دفتر پارک ملی )تحت نظارت اداره محیط زيست آذربايجان غربی( مسئول تهیه گزارشات جامع 

نو  زيستی در درياچه ارومیه و تاالبهای اقماری آن خواهد بود. اين امر نیازمند ساالنه در مورد وضعیت ت

همکاری نزديک استانی می باشد چرا که بخشی از داده ها )تاالبهای اقماری( توسط آذربايجان شرقی گردآوری 

ايت سازمان خواهد شد. يک گزارش آنالیز با مشارکت اداره کل محیط زيست آذربايجان شرقی و غربی و با حم

 سال يکبار تهیه خواهد شد تا ورودی های برنامه جامع مديريتی را فراهم کند.  4حفاات محیط زيست هر 

آذربايجهان غربهی بهه عنهوان نههاد ههدايتی        حفاات محیط زيسهت  داده های پايش بايد در پايگاه داده اداره کل

اه داده بايد ترجیحا در دفتر پارک ملی اسهتقرار  مسئول مديريت پارک ملی درياچه ارومیه بايگانی شود. اين پايگ

 يابد و در دسترس ذينفعان کلیدی و نهادهای همکار باشد.

 ب( پایش آب

و برخی از مهمترين  ای سطحی، آبهای زيرزمینی، درياچهکیفیت و کمیت آب بايد در رودخانه ها و ساير آبه

 . تاالبهای اقماری ارومیه پايش شوند

ايستگاه نمونه برداری در آذربايجان شرقی در  66تگاه نمونه برداری در آذربايجان غربی و ايس 16در حال حاضر 

امتداد رودخانه های اصلی وجود دارد. آبهای سطحی به همراه آبهای زيرزمینی توسط شرکتهای آب منطقه ای 

مصب های در هر استان پايش می شوند. ايستگاههای ديگری نیز جهت تعیین سطح آب و کیفیت آن در 

در ايستگاه(. دو ايستگاه  8الی  8رودخانه ای الزمند. ايستگاههای پايش برای مهمترين تاالبهای اقماری الزمند )

جهت پايش کیفیت آب در درياچه وجود دارند. يک ايستگاه در بخش جنوبی درياچه پیشنهاد می  حال کار

 شود. 

وپی بابا علی، سیران گولی، و قره قشالق هستند )میاندوآب توجه: تاالبهای اقماری هدف کانی برازان، سولدوز، ق

پايش بايد برای تمامی موارد باال به صورت ماهانه انجام شود به جز تاالبهای اقماری که بايد به صورت  و مهاباد(.

 فصلی پايش شوند. 
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ی سطحی و آبهای به طور کلی شرکتهای آب منطقه ای آب مسئول پايش کیفیت آب در رودخانه ها و ساير آبها

زيرزمینی هستند. پايش آب در درياچه و تاالبهای اقماری بر عهده اداره محیط زيست است )هر استان( و اداره 

  محیط زيست آذربايجان غربی مسئول مستقیم پايش سطح آب درياچه است.  کل 

 

محیط زيست کل داره اين سازمانها همچنین مسئول جمع آوری داده و ارائه گزارش هستند. در هر صورت ا

دفاتر  از آب منطقه ای ورا آذربايجان غربی )معاونت محیط انسانی يا دفتر پارک ملی( بايد کلیه اطالعات الزم 

گردآوری کرده و گزارش جامع ساالنه درباره کیفیت و کمیت آب تهیه کنند. هر پنج  مربوطه اداره محیط زيست

یط زيست درباره کیفیت و کمیت آب آماده شود تا ورودی سال يک گزارش تحلیلی بايد توسط سازمان مح

 هايی را برای برنامه مديريت فراهم کند.

 اجتماعی –ج( پایش ویژگی های اقتصادی  

، آگاهی رسانی عمومی و اقتصادی تعیین شدند: گردشگری-شاخص های پايش توسط کارگروه اجتماعی

 مشارکت و پايداری معاش.

درياچه ارومیه )عمدتا در بنادر و جزاير( و در تاالبهای اقماری )سولدوز، قوری  بايد در پارک ملی گردشگری

گول، کانی برازان، و سیران گولی( پايش شود. با اين حال آگاهی رسانی و مشارکت و پايداری معاش به طور 

 ايده آل در سطح آبخیز و حداقل در تاالبهای اقماری پايش شود. 

ه )و طی دوران اوج تعطیالت به صورت هفتگی( حداقل طی چند سال اول پايش گردشگری بايد به صورت ماهان

 شود. میزان آگاهی و مشارکت و پايداری معاش بايد حداقل به صورت ساالنه پايش شود.

بايد به صورت فصلی )يا حداقل دو بار در سال( گزارش شود؛  گردشگریبه هر حال برای گزارش نتايج پايش، 

  رسانی و مشارکت و معاش پايدار بايد به صورت ساالنه پايش شود. نتايج پايش آگاهی 

توسط سازمان گردشگری با همکاری سازمان محیط زيست )برای پارک ملی( و جوامع محلی  گردشگریپايش  

)برای تاالبهای اقماری( صورت گیرد. سطح آگاهی رسانی و مشارکت توسط دفتر مشارکت مردمی / دفتر روابط 
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ان محیط زيست پايش خواهد شد. معاش پايدار توسط دفتر امور روستايی/ دفتر هماهنگی امور عمومی سازم

 استانداری پايش خواهد شد.  اقتصادی

سازمانهايی که مسئول پايش هستند نیز بايد نتايج را گزارش کنند. داده های پايش بايد در پايگاه داده در 

 ی شوند.سازمانهايی که پايش را انجام می دهند بايگان

 (.8تا  8نتايج باال می توانند در جدول پايین خالصه شوند )جداول 
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 جداول برنامه های پایش

 برنامه پایش زیستی _1جدول 

 

اهداف 

تنوع 

 زیستی

 نقاط نمونه برداری پارامترها
زمان نمونه 

 برداری
 مسئول گزارش دهی نهاد هدایت کننده

زمان 

گزارش 

 دهی

 ذخیره داده

بودجه مورد 

  ز )ساالنه(نیا

 کل-

 دولتی-

 طرف تاالبها-

 آرتمیا

 زيست  + سیست

 توده

  دياپوز در نمونه

 های آب

ايستگاههای نمونه برداری از پیش 

تعیین شده در درياچه ارومیه و 

 مصب رودخانه ها

 ساالنه مرکز تحقیقات  آرتمیا مرکز تحقیقات  آرتمیا فصلی
پايگاه داده در مرکز 

 *تحقیقات  آرتمیا

 

 ینگوفالم

 زيستگاه زادآوری 

 زيستگاه تغذيه 
جزاير درياچه ارومیه و مصب 

 رودخانه ها، تاالبهای اقماری
 فصلی

محیط زيست کل اداره 

 )دفتر پارک ملی( آ.غ

اداره کل محیط زيست 

 )دفتر پارک ملی( آ.غ
 ساالنه

پايگاه داده در اداره کل 

محیط زيست 

 آذربايجان غربی

 

 پلیکان
 زيستگاه زادآوری 

 تگاه تغذيهزيس 

جزاير درياچه ارومیه و مصب 

 رودخانه ها، تاالبهای اقماری
 فصلی

محیط زيست کل اداره 

 )دفتر پارک ملی( آ.غ

محیط زيست ل کاداره 

 )دفتر پارک ملی( آ.غ
 ساالنه

محیط زيست کل اداره 

 آذربايجان غربی

 

قوچ و 

 میش

 سالمت عمومی 

 پوشش گیاهی 

 منابع آب 

 جزيره قويون داغی

در سال )آخر  دو بار

تابستان و آخر 

 زمستان(

محیط زيست کل اداره 

آذربايجان غربی )دفتر 

 پارک ملی(

محیط زيست کل اداره 

 )دفتر پارک ملی( آ.غ
 ساالنه

کل پايگاه داده در اداره 

محیط زيست 

 آذربايجان غربی

 

 گوزن زرد

 سالمت عمومی 

 پوشش گیاهی 

 منابع آب 
 جزاير اشک و اسپیر

آخر دو بار در سال )

تابستان و آخر 

 زمستان(

محیط زيست کل اداره 

آذربايجان غربی )دفتر 

 پارک ملی(

محیط زيست کل اداره 

 )دفتر پارک ملی( .غآ
 ساالنه

کل پايگاه داده در اداره 

محیط زيست 

 آذربايجان غربی
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رودخانه 

 ها

 سختی آب 

  تنو  گونه های

 شاخص

 DO,BOD 

 pH سختی،

 رودخانه های اصلی:

سیمینه رود، آجی  زرينه رود،

 چای

 فصلی

اداره کل محیط زيست+ 

جهاد کشاورزی  سازمان

 )در هر استان(

اداره کل محیط زيست+ 

جهاد کشاورزی  سازمان

 )در هر استان(

 ساالنه

پايگاه داده در ادارات 

محیط زيست کل 

 *استانها

 

 

تاالبهای 

 اقماری

 پرندگان آبزی 

 پوشش گیاهی 

 ماهی 

 دوزيستان 

 خزندگان 

ای اصلی: کانی برازان، قره تاالبه

قشالق )مهاباد+ میاندواب( قوری 

 گول

 فصلی

اداره کل محیط زيست+ 

جهاد کشاورزی  سازمان

 )در هر استان(

اداره کل محیط زيست+ 

جهاد کشاورزی  سازمان

 )در هر استان(

 ساالنه

پايگاه داده در ادارات 

محیط زيست کل 

 *استانها

 

 

 

  اداره کل حفاات محیط زيست آذربايجان غربی بعنوان سازمان مسئول درياچه ارومیه قرار گیرداين پايگاه داده بايد برای
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 برنامه پایش آب -2جدول 

 

 زمان نمونه برداری نقاط نمونه برداری پارامترها ویژگیهای آب
 کننده  نهاد هدایت

 )پایش+گزارش(

زمان 

گزارش 

 دهی

 ذخیره داده

بودجه مورد نیاز 

 ** )ساالنه(

 کل-

 ولتید-

 طرف تاالبها-

 کمیت

الف(رودخانه 

 ها:

   سطح

 آب

 جريان 

ايستگاههای موجود در آذربايجان غربی 

 است. 66و در آذربايجان شرقی  16

 

ايستگاههای جديد بايد در مصب 

 رودخانه ها استقرار يابند

برای اندازه گیری جريان 

 بصورت ماهانه 

 

برای اندازه گیری سطح آب 

 بصورت روزانه )خوانش

 شاخص( 

 

 آب منطقه ای استان مربوطهشرکت 
 ساالنه

 

آب منطقه ای شرکت 

 استان مربوطه

 

ب( آبهای 

 زیرزمینی
 سطح آب

تعداد چاههای نمونه در اطراف تاالب 

 ها و درياچه
 ساالنه آب منطقه ای استان مربوطهشرکت  ماهانه

آب منطقه ای شرکت 

 استان مربوطه

 

 سطح آب ج( دریاچه

 رفخانه و گلمانخانهدو ايستگاه: ش

 

يک ايستگاه بايد در جنوب درياچه 

 ايجاد شود

 ساالنه آب منطقه ای استان مربوطهشرکت  ماهانه

اداره کل محیط 

زيست آذربايجان 

 غربی

 

د( تاالبهای 

 اقماری
 سطح آب

ايستگاه در هر تاالب بايد  8الی  8

 تاسیس شوند
 فصلی

محیط زيست آذربايجان کل ادارات 

 ی بصورت موردیشرقی و غرب
 ساالنه

محیط کل ادارات 

 زيست دو استان
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 برنامه پایش آب -2ادامه جدول 

 

 زمان نمونه برداری نقاط نمونه برداری پارامترها ویژگیهای آب
کننده  نهاد هدایت

 پایش
 گزارش دهی مسئول

زمان 

گزارش 

 دهی

 ذخیره داده

بودجه مورد 

 نیاز )ساالنه(

** 
 کل-

 دولتی-

 اطرف تاالبه-

 کیفیت

 الف( رودخانه ها

 شوری

pH 

EC 

 کاتیون ها

 آنیون ها

DO 

BOD 

COD 

 سختی

 کدورت 

 عناصر محلول

 

 آالينده هايی نظیر:

 فلزات سنگین

 آفت کش ها

 باکتری ها

 

 

ايستگاههای موجود در 

و در  16آذربايجان غربی 

 است. 66آذربايجان شرقی 

 

ايستگاههای جديد بايد در 

مصب رودخانه ها استقرار 

 يابند 
مشاهدات معمولی به 

صورت ماهانه و آنالیز  

 جامع

 به صورت فصلی

آب منطقه شرکت 

 ای مربوطه

 

گزارش موردی توسط سازمان های 

جامع توسط اداره مربوطه و گزارش 

 کل محیط زيست آذربايجان غربی

 ساالنه
شرکت  در پايگاه داده

 طقه ایآب من
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جنبه های 

 بیولوژيکی:

 فیتوپالنکتون ها

 بنتوزها

ب( آبهای 

 زیرزمینی
 همانند باال

ايستگاههای موجود در 

و در  16آذربايجان غربی 

 است. 66آذربايجان شرقی 

 

ايستگاههای جديد بايد در  

 اطراف تاالب ها استقرار يابند

مشاهدات معمولی به 

صورت ماهانه و آنالیز 

 جامع

 به صورت فصلی

آب منطقه شرکت 

 ای مربوطه

 

 ساالنه ایآب منطقه شرکت 

پايگاه داده در اداره 

کل محیط زيست 

 آذربايجان غربی

 

 همانند باال ج(دریاچه

 -دو ايستگاه: شرفخانه )آذ

 -شرقی( و گلمانخانه )آذ

 غربی(

برای شوری به صورت 

ماهانه و برای بقیه به 

 صورت فصلی

آب منطقه شرکت 

 ای مربوطه

 

اداره کل محیط زيست آذربايجان 

 غربی

 

 ساالنه

ره کل محیط ادا

زيست آذربايجان 

 غربی

 

د( تاالبهای اقماری: 

کیفیت آب و 

 رسوبات

 همانند باال

چهار ايستگاه در هر تاالب 

 اقماری:

کانی برازان، سولدوز، قوپی 

و قره  بابا علی، سیران گولی

 قشالق

 فصلی

محیط کل ادارات 

آذربايجان زيست . 

 شرقی و غربی

اداره کل محیط زيست آذربايجان 

 یغرب

 

 ساالنه
اداره کل محیط 

 زيست آ. غربی

 

مصرف آب 

 )کشاورزی(

  استفاده از آب

برای محصوالت 

 مختلف

  نواحی تحت

کشت اراضی 

 مختلف

 بقیه حوضه آبخیز  درياچه

 

 

 بقیه حوضه آبخیز درياچه

 

 (درياچه)غیر از 

 

شرکت آب منطقه 

 ای

 

 

شرکت آب منطقه 

 ای

 ساالنه شرکت آب منطقه ای
ر شرکت پايگاه داده د

 آب منطقه ای
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 برنامه پایش اقتصادی و اجتماعی -3جدول 

ویژگیهای 

-اجتماعی

 اقتصادی

 نقاط نمونه برداری پارامترها
زمان نمونه 

 برداری

کننده  نهاد هدایت

 پایش

گزارش  مسئول

 دهی

زمان 

گزارش 

 دهی

 ذخیره داده

بودجه 

 )ساالنه(

** 
 کل-

 دولتی-

طرف -

 تاالبها

 گردشگری
نندگان از جاذبه بازديد ک

 *های طبیعی

عمدتا در تاالبهای اقماری و نقاط 

ورود به پارک ملی درياچه ارومیه 

)بنادر و جزاير اصلی( نظیر: گلمانخانه، 

 محمديار، قورچین قاال

ماهانه+ هر ماه به 

مدت يک هفته و 

 *طی ايام تعطیل

 سازمان  گردشگری+ 

NGO  ها  و جوامع

 محلی

اداره کل محیط 

ربايجان زيست آذ

 غربی

 دوساالنه
محیط کل پايگاه داده اداره 

 زيست آذربايجان غربی

 

 ساالنه در سطح حوضه آبخیز نرخ بیکاری معاش پایدار

دفتر هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

اداره کل محیط 

زيست آذربايجان 

 غربی

 ساالنه

پايگاه داده در استانداری 

)قابل دسترس سازمان محیط 

 زيست(

 

ی رسانی آگاه

 عمومی

تعداد شرکت کنندگان در 

های ارتقای  کارگاه

 **آگاهی

 

تعداد وقايع، مقاالت، 

مستندها درباره درياچه 

ارومیه، تاالبهای اقماری و 

 ارزشهای آنها

 ساالنه در سطح حوضه آبخیز

محیط کل ت اادار

زيست آذ. شرقی و 

 غربی )روابط عمومی(

محیط کل ت اادار

زيست آذ. شرقی و 

 )روابط عمومی(غربی 

 ساالنه

 .محیط زيست آکل اداره 

کل غربی )قابل دسترس اداره 

شرقی و ساير  محیط زيست آ.

 ذينفعان(
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 . الزامات اجرایی:4

 

مهی شهود يهک سهازمان مسهئول اسهت ايهن بهدان         يک تالش گروهی است. وقتی عنوان پايش مستلزم کار گروهی: 

دستیابی به نتايج مطلوب است ولی همکاری نزديک ساير سهازمانهای  معناست که اين سازمان مسئول برنامه ريزی و 

اجرای موفق برنامه پايش مستلزم هماهنگی و همکهاری   کلیدی در اجرای موفق برنامه پايش بسیار ضروری است. لذا

ادارات محهیط   نزديک بین سازمان حفاات محیط زيست، سازمان آب منطقه ای، سهازمان شهیالت، منهابع طبیعهی،    

 فرمانداری است. استانداری و شهرستان، جوامع محلی و تشکل های غیر دولتی با حمايت قوی از جانب  زيست

 

در امر پايش به منظور اجتناب از تحمیل مسئولیت اضافه بر سازمانی خهاص، تمهامی سهازمانهای    گردآوری داده ها: 

ور کار آنهها قهرار گرفتهه اسهت ادامهه داده و      نفع  بايد امور مربوط به پايش را که به صورت جاری در دستذيربط و ذي

اطالعات و داده های موجود را در اختیار ساير سازمان های ذينفع کلیدی قرار دهند. جهت اجتناب از به ههدر رفهتن   

هزينه های جمع آوری داده، پايگاه داده ها بايد در نهادهای مسئول پايش استقرار يافتهه و مکانیسهم ههايی بهرای در     

ر دادن اطالعات زيست محیطی )ترجیحا از طريق اينترنت( پیش بینهی گهردد. ههر تهاالبی مهی توانهد بها        دسترس قرا

مرکزيت سازمان محیط زيست به يک شبکه اطالعات زيست محیطی وصل باشد تا مسئولین بازنگری برنامه مهديريت  

 نمايند.   تاالب تصمیمات خود را بر اساس آخرين اطالعات و داده های حاصل از پايش اتخاذ

 

يک برنامه پايش خوب می تواند داده های مناسبی را تولید نمايد. الزم است کهه روش ههای کهار بها     روش شناسی: 

جزئیات کامل )پروتکل ها( مورد بررسی سازمان های مربوطه قرار گرفته و در جهت استانداردسازی و چاپ آنها اقهدام  

 گردد.     

 

می توانند بسیار پرهزينه باشند، سازمان های اجرايی مسئولیت تهامین بودجهه و    از آنجا که برنامه های پايشبودجه: 

اعتبارات الزم را دارند )از طريق بودجه های ملی و استانی(. طرف حفاات از تاالب ها نیز می تواند هزينه های مربوط 

 رف تامین نمايد.  به مشاوره های تخصصی، آموزش، تجهیزات و ايجاد پايگاه داده را از محل اعتبارات ط

 



08 
 

به عنوان متولی اصلی تاالب ها در کشور و مجهری طهرف حفااهت از     سازمان حفاات از محیط زيستگزارش دهی: 

تاالب ها مواف است ساالنه بک گزارش جامع پايش برای سايت تاالبی مورد نظهر تهیهه نمايهد. ايهن گهزارش پهايش       

بايد به طور گسترده چاپ و نیهز از طريهق اينترنهت در     "سال ...وضعیت محیط زيست درياچه ... در "ساالنه با عنوان 

ر پنج سال يکبار يک گزارش تحلیلی برای جمع بندی و تفسهیر نتهايج برنامهه    در ضمن ه دسترس همگان قرار گیرد.

 ارائه خواهد شد.  پايش و ارائه بازخورد های الزم به طرف مديريت تاالب 

 

رسد تخصص های الزم برای اجراء برنامه پايش )به جز نیازهای آموزشهی در  به طور کلی به نظر می  ظرفیت سازی:

رابطه با استفاده از تجهیزات و فن آوری های جديد(در ايران موجود می باشد. با توجه بهه اينکهه تعهداد متخصصهین     

آموزشی جهامعی بهرای   الزم بسیار کمتر از تعداد مورد نیاز برای اجراء کامل برنامه پايش است، الزم است برنامه های 

و تلفیق آنها در غالهب يهک گهزارش تحلیلهی      اجرای برنامه پايش برنامه ريزی شوند. همچنین، ارفیت تفسیر داده ها

جامع توسط سازمانهای مسئول نیاز به ارفیت سازی دارد. در ضمن، ارفیت های الزم در بین جوامهع محلهی بهرای    

 جاد گردد.  همکاری در برنامه پايش بايد از سوی طرف اي
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 کاهش ریسک های مرتبط با اجرای برنامه پایش

ريسک هايی که با انجام برنامه پايش مرتبط هستند به دو دسته تقسیم می شوند: ريسک هايی که مانع انجام برنامه 

پايش می شوند و ريسک هايی که از طريق انجام پايش بر محیط زيست وارد می شوند. اين ريسک ها همراه با 

  ای کاهش آنها در جدول زير آمده اند:راهه

  سک هایر شیپا یکردهایرو

 ش هستندیکه مانع پا ییسک هایر

 یو جهان ی، ملی، منطقه ایدر سطوف محل یمیرات اقلییتغ یعموم یروندها یبرا یآمادگ

 ق به اشتراک گذاشتن تجارب و تبادل اطالعاتياز طر

م)فصول سرد و گرم یاقل یرات ناگهانییتغ

 (ديشد
8 

بودجه  یبرا یو مل ین استانیش از پرسش از مسئولیپ يیه پروپوزال هایق تهياز طر یآمادگ

د و وارد کردن آنها در پروپوزال يزات و پرسنل جدیتجه یازهاین یابي) به عنوان مثال ارز

 بودجه( یها

زات، یکمبود بودجه )کمبود تجه

 (ین ناکافیپرسنل/متخصص
2 

بازکردن  یبرا یریم گیدر تصم یکرد مشارکتياده از رواستف یالزم برا یآموزش ها

 ینفعان مختلف )برگزارين نهادها و ذیب یک مساعيو تشر یهمکار ید برايجد یفرصتها

 (ینفعيچند ذ ینشست ها

)کمبود  یمشارکت یکردهايکمبود رو

نفعان مختلف، کمبود ين ذیب یهمکار

اطالعات از ادارات، کمبود اطالعات از جوامع 

 (یمحل

8 

ن ادارات به سهولت در یشوند و ب ید گردآوريکه ممکن است با يیاسناد و مدارک تا جا

 ل شود. ید در روند کار تسهيجد یق داده هایرند تا تلفیار قرار گیاخت
 

 5 یرات ادارییتغ یزان باالیم

 یها و تشکلهاNGOنند )شامل داوطلبان یآموزش بب یش از فقط تعداد محدودید بيبا

 د(مردم نها

در  ینیکه در فصول مع یجوامع محل

 ستندیدسترس ن
4 

 یروندها ینیت) بازبیفیکنترل ک یبرا ین المللیو ب یافتن مشاور متخصص در سطح ملي

 موجود(

نان )عدم کنترل یر قابل اطمیغ یداده ها

 ت(یفیک
6 

 

تها( یالزم )اختصاص مسئول یست و انجام آموزشهايط زیش در اداره محيم پایک تياستقرار 

 .2662آغاز سال  _شود یش جامع هر ساله آماده مينکه گزارش پاينان از ایو حصول اطم

ه گزارش یا در تهيش) ير در انجام پایتاخ

 ش(يپا یها
1 

 وارد می شودط یش بر محیانجام پایی که به دلیل سک هایر

جاد سر يد از اياش کرد. بيد از فاصله دور پايبا یک شد، ولينزد یزادآور یها ید به کلونينبا

زات با یا استفاده از تجهيروشن  یبا رنگها يیدن لباسهایکرد. از پوش یریو صدا جلوگ

ات وحش اجتناب شود. تعداد یبه سمت ح یناگهان یروشن اجتناب شود. از حرکتها یرنگها

از اطراف  یستگاهها حساس عبور نشود وليمحدود شود. از ز یریا نقاط نمونه گينمونه ها 

 که مقدور است عبور شود.  يیتا جاآنها 

جاد اختالل در يش منجر به ايپا یتهایفعال

شوند ) به عنوان  یات وحش حساس میح

پرندگان  یجوجه آور یها یمثال کلون

 ستگاههايا زي( یزمستان

8 

 یها ینیات وحش)به عنوان مثال استفاده از دستکش، سین لمس با حیت نظافت در حيرعا

 حساس. ید به نواحز(، و هنگام ورویتم
 2 یماریا بي یخارج یگونه ها یتصادف یمعرف
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 پروتکل های پایش
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 : پروتکل های پايش تنو  زيستی در حوضه آبخیز درياچه ارومیه8ضمیمه شماره 

   

 1  آرتمیا  پروتکل مربوط به: فهرست پارامترها 
   

توضیح داده شود چرا بررسی اين پارامتر 

 است.ها مورد نیاز 
 هدف پایش:

برای ارزيابی وضعیت جمعیت آرتمیا در درياچه ارومیه و بهبود وضعیت 

 )آن )برای تهیه يک برنامه مديريت طوالنی مدت برای گونه

2 

   
 شیوه پایش: 

در خصوص مراحل مختلف و چگونگی انجام پايش پارامترها توضیح داده 

ضور نداشته اند، شود. برای وضوف برای اشخاصی که در پروسه پايش ح

 ضروری است جزئیات کامل ارائه شود. 

3 

 

دقیقاً توضیح داده شود کدام پارامترها 

 اندازه گیری خواهند شد. 

 

 مواردی که باید اندازه گیری شوند:

 در دسترس بودن غذا برای جمعیت آرتمیای درياچه ارومیه 

 جمعیت جلبک های تک سلولی )در دوره زمانی مشخص(

 آرتمیا )سیست و بیوماس( روند جمعیت

 پراکنش آرتمیا در درياچه 

 پارامترهای فیزيکو شیمیايی )بعنوان عوامل محدودکننده(

ارزيابی وضعیت دياپوز در نمونه های آب برداشت شده در ماه های 

 مختلف

 

 

3-1    

جزئیات روش بکار رفته برای اندازه گیری 

پارامترها توضیح داده شود. در صورت 

اجع ذکر شوند، شرف ساده يا امکان مر

 نقشه دستگاه ها ارائه شود و ... 

 روش های اندازه گیری:

تعیین ايستگاه های نمونه برداری )همان ايستگاه هايی که قبال در 

 مطالعات شیالت مورد پايش قرار گرفته اند(

 نمونه برداری ماهانه از ايستگاه ها

هار متری از سطح آب نمونه ها بايد از سطح، عمق نیم متری و عمق چ

 برداشته شوند

 تعیین چگالی آرتمیا )سیست و بیوماس( در نمونه ها

 تعیین مقدار فیتوپالنکتون و کلروفیل در نمونه ها

، شوری، اکسیژن، pHاندازه گیری پارامترهای فیزيکوشیمیايی نظیر 

 فسفر، نیترات و سختی آب

 

در حال حاضر توسط : روشهای استاندارد اندازه گیری موارد باال توجه

 مراکز تحقیقات آرتمیا در حال استفاده است

  

3-2 

نام نقاط نمونه برداری يا روستاهای محل 

 نمونه برداری.
 محل اندازه گیری:

  ايستگاه های از پیش تعیین شده در درياچه ارومیه و مصب رودخانه ها

3-3 
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ترسیم نقشه های اولیه با مشخص کردن 

 نقاط نمونه برداری

طرف و شکل دستگاه ها )در صورت  يا

 نیاز(. 

 نقشه یا کروکی:

 
 

3-4 

 

 بايد زمان و تناوب پايش مشخص شود. 
 زمان اندازه گیری:

 فصلی

 

3-5 

 

بايد دقیقاً سازمان مسئول پايش تعیین 

 .گردد
  

 مسئول پایش:

مرکز تحقیقات شیالت آرتمیا )شیالت( با همکاری مرکز تحقیقات 

 )دفتر پارک ملی( .غومیه و محیط زيست آدانشگاه ار یآرتمیا

3-6 

 

فهرست حداقل تجهیزات مورد نیاز جهت 

پايش ارائه گردد.  تجهیزات امکان دارد 

مورد نیاز اشخاص نباشد اما به عنوان 

مثال مورد نیاز آزمايشگاه های مورد نظر 

 باشد.

 

 تجهیزات اساسی مورد نیاز:

 قايق موتوری

 تصوير ماهواره ای

 وايیتصاوير ه

 لوازم اداری

 لوازم نمونه برداری

 آزمايشگاه مجهز

 

3-7 

   
 اقدامات بعدی: 

 شرف اقدامات بعدی و گزارشات

4 

بايد اشخاص و سازمان مسؤل گزارش 

 .دهی در مورد نتايج پايش تعیین گردد
 مسئول گزارش دهی:

مرکز تحقیقات آرتمیا با همکاری دانشگاه ارومیه و محیط زيست 

 غربی )دفتر پارک ملی(آذربايجان 
 

4-1 

می بايست تناوب ارائه گزارشات پايش  

 تعیین و اعالم گردد. 
 تناوب گزارشات:

 فصلی
 

4-2 

مشخص شود که چه کسی گزارشات را 

 دريافت خواهد کرد.

 دریافت کنندگان گزارشات پایش:

 سازمان مرکزی محیط زيست )دفتر امور حیات وحش(

 ان غربیاداره کل محیط زيست آذربايج

 و ديگر ذينفعان مربوطه

4-3 

  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

بانک اطالعات موجود درياچه در مراکز تحقیقات آرتمیا )شیالت يا 

 .دانشگاه ارومیه(

 

 

4-4 
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 دوره آموزشی مورد نیاز: 

ارفیت مورد نیاز، و هر گونه آموزش الزم به منظور اطمینان از آماده 

 را شرف دهیدسازی و ارتقاء ارفیت 

5 

ارفیت مورد نیاز در کدام بخش و سازمان 

 می باشد. 

 

 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 متخصصین آرتمیا -

 متخصصین نمونه برداری -

 متخصصین آزمايشگاهی )بیولوژی و شیمیايی( -

 GISمتخصصین  -
 

5-1 

لطفاً تعداد افراد، نو  و سطح آموزش را 

 مشخص کنید.
 وزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش:دوره های آم

 تکثیر مصنوعی با استفاده از شرايط طبیعی  -

 اجراء کارهای آزمايشگاهی و میدانی -

 

5-2 

 6 محدودیت ها: 
 محدودیت های برنامه پایش: 

 تغییرات ناگهانی اقلیم )سرما و گرمای شديد( -

 ورود گونه های غیر بومی -

6-1 
 
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

 برداری بايد بصورت مرتب و متناوب انجام گیرد نمونه -

 وسايل و لوازم نمونه برداری بايد بدقت تمیز شوند - -

6-2 
 

   
 7 بودجه / منابع مالی: 

 1-7 پیش نویس بودجه جهت پایش:   مبلغ )تومان(

  خريد تجهیزات مورد نیاز: - 

 
 

  نگهداری و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(: -

 ی )کارکنان ستادی/حقوق(: هزينه های اجرائ -

  :گزارش نويسی و توزيع گزارشها -

 مبلغ کل: -

 

   

 منابع تأمین بودجه: بايد جزيیات مشخص شود.

 سازمان محیط زيست

7-2 

   
 8 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

اين پروتکل بصورت آزمايشی توسط تمامی اعضاء کارگروه تنو  زيستی  

 ارومیه تکمیل شد.در کارگاه پايش درياچه 

 

   



24 
 

 
 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ارومیه  -، در طول کارگاه پایش1387اردیبهشت 

 

 بازنگری توسط: ویم گیسن )مشاور بین المللی طرح(
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 8 فالمینگوپروتکل مربوط به:  فهرست پارامترها 

   

توضیح داده شود چرا بررسی اين پارامتر 

 ها مورد نیاز است.
 ایش:هدف پ

ارزيابی وضعیت جمعیت فالمینگو در درياچه ارومیه و بهبود وضعیت آن 

 )برای تهیه يک برنامه مديريت دراز مدت برای گونه ها(

2 

   

 شیوه پایش: 

در خصوص مراحل مختلف و چگونگی انجام پايش پارامترها توضیح داده 

ند، شود. برای وضوف برای اشخاصی که در پروسه پايش حضور نداشته ا

 ضروری است جزئیات کامل ارائه شود. 

8 

دقیقاً توضیح داده شود کدام پارامترها 

 اندازه گیری خواهند شد. 
 مواردی که باید اندازه گیری شوند:

 مهاجرت روند -

 زادآوری روند -

 پراکنش -

 یجمعیت تغییرات -

 عوامل تهديد کننده -

 تغذيه روند -

  

8-8    

ری جزئیات روش بکار رفته برای اندازه گی

پارامترها توضیح داده شود. در صورت 

امکان مراجع ذکر شوند، شرف ساده يا 

 نقشه دستگاه ها ارائه شود و ... 

 روش های اندازه گیری:

 برنامه های حلقه گذاری )ساالنه( -

 تعیین زيستگاه های تغذيه و زادآوری )ساالنه( -

 پايش فصلی جمعیت )تهیه نقشه پراکنش فصلی( -

 و گزارش ماهانه ثبت مشاهدات روزانه -

مطالعه عوامل محدود کننده  مانند شوری، کیفیت زيستگاه،  -

 دسترسی به غذا و امنیت

 مطالعه پتانسیل ابتال به بیماری -

 تلف شده  مطالعه تجمع زيستی مواد آالينده در پرندگان -

 

8-2 

نام نقاط نمونه برداری يا روستاهای محل 

 نمونه برداری.
 محل اندازه گیری:

 رومیه درياچه ا -

 تاالب های اقماری )دست کم هفت تاالب( -

 گانهجزاير نه  -

 مصب رودها -

 

8-8 

ترسیم نقشه های اولیه با مشخص کردن 

 نقاط نمونه برداری

 

 نقشه یا کروکی:

 

 

8-5 
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يا طرف و شکل دستگاه ها )در صورت 

 نیاز(. 
 
 

 

 بايد زمان و تناوب پايش مشخص شود. 
 

 زمان اندازه گیری:

 فصلی

 

 

8-4 

 

بايد دقیقاً سازمان مسئول پايش تعیین 

 .گردد
  

 مسئول پایش:

غربی )دفتر پارک ملی( با همکاری  آذربايجاناداره کل محیط زيست 

تاالب های  ادارات مربوط به ادارات محیط زيست آ. شرقی و همچنین

 اقماری

8-6 

 

فهرست حداقل تجهیزات مورد نیاز جهت 

دارد پايش ارائه گردد.  تجهیزات امکان 

مورد نیاز اشخاص نباشد اما به عنوان 

مثال مورد نیاز آزمايشگاه های مورد نظر 

 باشد.

 

 تجهیزات اساسی مورد نیاز:

 قايق موتوری

 موتورسیکلت

 هاورکرافت

 دوربین دوچشمی

 تلسکوپ

 دوربین تله ای

 کند(له ای که در پايش هوايی کمک یيا هر وس)بالون يا پاراگاليدر 

 رايی )چادر و ...(تجهیزات اقامت صح

 تجهیزات حلقه گذاری

PTT )دستگاه رديابی( 

 ات پزشکی کیت آزمايش

 ماهواره ای تصاوير

 عکس های هوايی

 لوازم دفتری

 

8-1 

   

 اقدامات بعدی: 

 شرف اقدامات بعدی و گزارشات

5 

بايد اشخاص و سازمان مسؤل گزارش 

 .دهی در مورد نتايج پايش تعیین گردد
 ی:مسئول گزارش ده

اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی( با همکاری 

 دانشگاه ها و ديگر دفاتر محیط زيست 
 

5-8 

می بايست تناوب ارائه گزارشات پايش  

 تعیین و اعالم گردد. 
 تناوب گزارشات:

 فصلی
 

5-2 

مشخص شود که چه کسی گزارشات را 

 دريافت خواهد کرد.

 پایش: دریافت کنندگان گزارشات

 سازمان مرکزی محیط زيست )دفتر امور حیات وحش(

 ديگر ذينفعان مربوطهو  محیط زيست آذربايجان غربی

5-8 
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 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(: 

 اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی(

 

5-5 

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

ر اطمینان از آماده ارفیت مورد نیاز، و هر گونه آموزش الزم به منظو

 سازی و ارتقاء ارفیت را شرف دهید.

4 

ارفیت مورد نیاز در کدام بخش و سازمان 

 می باشد. 

 

 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 بیولوژيست / اکولوژيست / پرنده شناس

 شناس  متخصص پرنده

 GISکارشناس 

  محیط بان

 

4-8 

زش را لطفاً تعداد افراد، نو  و سطح آمو

 مشخص کنید.
 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش:

 استفاده از تجهیزات پايش هوايی

GIS 

 عملیات حلقه گذاری

 عملیات نجات  

 

4-2 

 6 محدودیت ها: 

 محدودیت های برنامه پایش: 

 تغییرات ناگهانی آب و هوايی )فصل های بیش از حد گرم يا سرد(

 

6-8 
 

 

 دودیت ها:چگونگی کاهش مح 

 نمونه برداری بايد بصورت مرتب و متناوب انجام گیرد -

6-2 
 

   

 1 بودجه / منابع مالی: 

 8-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:   مبلغ )تومان(

  خريد تجهیزات مورد نیاز: 88666666

  نگهداری و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(: 8666666

  ن ستادی/حقوق(:هزينه های اجرائی )کارکنا 8266666

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها: 8666666

 تومان 85266666
 

  مبلغ کل:

   

 منابع تأمین بودجه: بايد جزيیات مشخص شود.

 سازمان محیط زيست

 

توجه: قسمتی از آن می تواند از طريق اکوتوريسم و درامدهای ورود به 

 ودپارک ملی )که هنوز نیاز به مطالعه دارد( تامین ش

1-2 
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 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

 محیط زيست آ. غربی

 محیط زيست آ. غربی

 محیط زيست آ. غربی

 طرف تاالب ها

 محیط زيست آ. غربی

 طرف تاالب ها

 آقای رعناقد

 آقای خلیلی

 آقای سلمانزاده

 آقای قريشی

 آقای جباری

 خانم پورلک

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ارومیه  -، در طول کارگاه پايش8811ارديبهشت 

 

 بازنگری توسط: ويم گیسن )مشاور بین المللی طرف(
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 8 پلیکانپروتکل مربوط به:  فهرست پارامترها 

   

توضیح داده شود چرا بررسی اين 

 پارامتر ها مورد نیاز است.
 هدف پایش:

 تاالب های اقماری و  یه ودر درياچه اروم پلیکانارزيابی وضعیت جمعیت 

 بهبود وضعیت آن )برای تهیه يک برنامه مديريت دراز مدت برای گونه(

2 

   

 شیوه پایش: 

در خصوص مراحل مختلف و چگونگی انجام پايش پارامترها توضیح داده شود. 

برای وضوف برای اشخاصی که در پروسه پايش حضور نداشته اند، ضروری 

 شود.  است جزئیات کامل ارائه

8 

دقیقاً توضیح داده شود کدام 

 پارامترها اندازه گیری خواهند شد. 
 مواردی که باید اندازه گیری شوند:

 مهاجرت روند -

 زادآوری روند -

 پراکنش -

 یجمعیت تغییرات -

 عوامل تهديد کننده -

 تغذيه روند -

  

8-8    

جزئیات روش بکار رفته برای اندازه 

گیری پارامترها توضیح داده شود. 

صورت امکان مراجع ذکر شوند،  در

شرف ساده يا نقشه دستگاه ها ارائه 

 شود و ... 

 روش های اندازه گیری:

 برنامه های حلقه گذاری )ساالنه( -

 تعیین زيستگاه های تغذيه و زادآوری )ساالنه( -

 پايش فصلی جمعیت )تهیه نقشه پراکنش فصلی( -

 ثبت مشاهدات روزانه و گزارش ماهانه -

دود کننده  مانند شوری، کیفیت زيستگاه، مطالعه عوامل مح -

 دسترسی به غذا و امنیت

 مطالعه پتانسیل ابتال به بیماری -

 تلف شده  مطالعه تجمع زيستی مواد آالينده در پرندگان -

 

8-2 

نام نقاط نمونه برداری يا روستاهای 

 محل نمونه برداری.
 محل اندازه گیری:

 درياچه ارومیه  -

 تاالب های اقماری  -

 گانهنه جزاير  -

 مصب رودها -

 

8-8 

ترسیم نقشه های اولیه با مشخص 

 کردن نقاط نمونه برداری

 

 نقشه یا کروکی:

 

 

8-5 
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يا طرف و شکل دستگاه ها )در 

 صورت نیاز(. 
 

 
 

بايد زمان و تناوب پايش مشخص 

 شود. 
 زمان اندازه گیری:

 + مشاهدات روزانه فصلی

 

8-4 

 

بايد دقیقاً سازمان مسئول پايش 

 .ین گرددتعی
  

 مسئول پایش:

غربی )دفتر پارک ملی( با همکاری ادارات  آذربايجاناداره کل محیط زيست 

و جوامع محلی و  تاالب های اقماری ادارات مربوط به محیط زيست و همچنین

 تشکل های غیر دولتی

 

8-6 

 

فهرست حداقل تجهیزات مورد نیاز 

جهت پايش ارائه گردد.  تجهیزات 

رد نیاز اشخاص نباشد امکان دارد مو

اما به عنوان مثال مورد نیاز 

 آزمايشگاه های مورد نظر باشد.

 تجهیزات اساسی مورد نیاز:

 قايق موتوری -

 دوربین دوچشمی -

 تلسکوپ -

 کند(له ای که در پايش هوايی کمک یيا هر وس)بالون يا پاراگاليدر  -

 تجهیزات اقامت صحرايی )چادر و ...( -

 تجهیزات حلقه گذاری -

- PTT ستگاه رديابی()د 

 ات پزشکی کیت آزمايش -

 لوازم دفتری -

8-1 

   

 اقدامات بعدی: 

 شرف اقدامات بعدی و گزارشات

5 

بايد اشخاص و سازمان مسؤل 

گزارش دهی در مورد نتايج پايش 

 .تعیین گردد

 مسئول گزارش دهی:

اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی( با همکاری دانشگاه 

 ديگر دفاتر محیط زيست ها و 

 

5-8 

می بايست تناوب ارائه گزارشات  

 پايش تعیین و اعالم گردد. 
 تناوب گزارشات:

 گزارش ساالنه – فصلیبصورت  چکیده نتايج
 

5-2 

مشخص شود که چه کسی 

 گزارشات را دريافت خواهد کرد.

 دریافت کنندگان گزارشات پایش:

 ات وحش(سازمان مرکزی محیط زيست )دفتر امور حی -

 محیط زيست آذربايجان غربی -

 ديگر ذينفعان مربوطهو  -

5-8 

  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی(

 

 

5-5 
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 دوره آموزشی مورد نیاز: 

ارفیت مورد نیاز، و هر گونه آموزش الزم به منظور اطمینان از آماده سازی و 

 شرف دهید. ارتقاء ارفیت را

4 

ارفیت مورد نیاز در کدام بخش و 

 سازمان می باشد. 

 

 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 بیولوژيست / اکولوژيست / پرنده شناس -

 شناس  متخصص پرنده -

 GISکارشناس  -

  محیط بان -

 

4-8 

لطفاً تعداد افراد، نو  و سطح 

 آموزش را مشخص کنید.
 اجرای برنامه پایش: دوره های آموزشی الزم جهت

 استفاده از تجهیزات پايش هوايی -

- GIS 

 عملیات حلقه گذاری -

 عملیات نجات  -
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 6 محدودیت ها: 

 محدودیت های برنامه پایش: 

 تغییرات ناگهانی آب و هوايی )فصل های بیش از حد گرم يا سرد( -

 ايجاد مزاحمت برای پرندگان در ضمن پايش -

 

6-8 
 

 

 ت ها:چگونگی کاهش محدودی 

 نمونه برداری بايد بصورت مرتب و متناوب انجام گیرد -

رعايت فاصله و ساير نکات ايمنی برای کاهش مزاحمت برای  -

اجتناب  –رعايت سکوت  –پرندگان )استفاده از دوربین و تلسکوپ 

 از پوشیدن لباس به رنگ روشن و حرکات ناگهانی(

6-2 
 

   

 1 بودجه / منابع مالی: 

 8-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:   مبلغ )تومان(

  خريد تجهیزات مورد نیاز: 88666666

  نگهداری و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(: 8666666

  هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق(: 8266666

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها: 8666666

  مبلغ کل: تومان 85266666

   

 منابع تأمین بودجه: بايد جزيیات مشخص شود.

 سازمان محیط زيست

 

توجه: قسمتی از آن می تواند از طريق اکوتوريسم و درامدهای ورود به پارک 

 ملی )که هنوز نیاز به مطالعه دارد( تامین شود

1-2 

   



32 
 

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

 محیط زيست آ. غربی

 محیط زيست آ. غربی

 آ. غربیمحیط زيست 

 طرف تاالب ها

 محیط زيست آ. غربی

 طرف تاالب ها

 آقای رعناقد

 آقای خلیلی

 آقای سلمانزاده

 آقای قريشی

 آقای جباری

 خانم پورلک

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ارومیه  -، در طول کارگاه پايش8811ارديبهشت 

 

 بازنگری توسط: ويم گیسن )مشاور بین المللی طرف(
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 8 تنو  زيستی در رودخانه هاپروتکل مربوط به:  ارامترها فهرست پ

   

توضیح داده شود چرا بررسی اين پارامتر ها 

 مورد نیاز است.
 هدف پایش:

ارزيابی تنو  زيستی در رودهايی که به درياچه ارومیه می ريزند به 

ويژه در مصب رودها بعنوان سیستم های پشتیبان از تنو  زيستی 

 درياچه

2 

   

 شیوه پایش: 

در خصوص مراحل مختلف و چگونگی انجام پايش پارامترها توضیح 

داده شود. برای وضوف برای اشخاصی که در پروسه پايش حضور 

 نداشته اند، ضروری است جزئیات کامل ارائه شود. 

8 

دقیقاً توضیح داده شود کدام پارامترها اندازه 

 گیری خواهند شد. 
 یری شوند:مواردی که باید اندازه گ

 DO ،pH ،COD ،BODکیفیت آب شامل سختی،  -

 تنو  و تراکم فون و فلور )بخصوص گونه های شاخص( -

  

8-8    

جزئیات روش بکار رفته برای اندازه گیری 

پارامترها توضیح داده شود. در صورت امکان 

مراجع ذکر شوند، شرف ساده يا نقشه 

 دستگاه ها ارائه شود و ... 

 گیری:روش های اندازه 

 انتخاب چند ايستگاه نمونه برداری در طول رودهای اصلی

م نمونه برداری )پارامترهای کلیدی مشخص( و آنالیز نتايج در اانج

 آزمايشگاه 

 

توجه: روش کار بايد از دستورالعمل های موجود سازمان محیط زيست 

 تبعیت کند

 

8-2 

نام نقاط نمونه برداری يا روستاهای محل 

 .نمونه برداری
 محل اندازه گیری:

  رودهای اصلی شامل زرينه رود، سیمینه رود و آجی چای

8-8 

ترسیم نقشه های اولیه با مشخص کردن 

 نقاط نمونه برداری

 يا طرف و شکل دستگاه ها )در صورت نیاز(. 

 نقشه یا کروکی:

 

 

 

 
 

8-5 

 زمان اندازه گیری: بايد زمان و تناوب پايش مشخص شود. 

 رای مثال پايان هر فصل(بصورت فصلی )ب

 

8-4 

 

بايد دقیقاً سازمان مسئول پايش تعیین 

 .گردد

 مسئول پایش:

با همکاری دانشگاه  ادارات کل محیط زيست آذربايجان شرقی و غربی

8-6 
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شیالت، شرکتهای و ساير سازمان ها ) ارومیه و مرکز تحقیقات آرتمیا  

محیطی و  آب منطقه ای، جهادکشاورزی، دانشگاه، تشکل های زيست

 (ها استانداری

توجه: شرکت های آب منطقه ای و شیالت هم می توانند بعضی از 

 پارامترها را بر اساس فرايند های معمول خود نمونه برداری کنند.

 
 

فهرست حداقل تجهیزات مورد نیاز جهت 

پايش ارائه گردد.  تجهیزات امکان دارد 

ل مورد نیاز اشخاص نباشد اما به عنوان مثا

 مورد نیاز آزمايشگاه های مورد نظر باشد.

 تجهیزات اساسی مورد نیاز:

 کیت میدانی نمونه برداری برای اندازه گیری کیفیت آب -

 لوازم نمونه برداری از رسوب  -

 لوازم نمونه برداری الزم برای فون و فلور -

8-1 

   

 اقدامات بعدی: 

 شرف اقدامات بعدی و گزارشات

5 

ن مسؤل گزارش دهی بايد اشخاص و سازما

 .در مورد نتايج پايش تعیین گردد
 مسئول گزارش دهی:

  محیط زيست آذربايجان غربی

5-8 

 

می بايست تناوب ارائه گزارشات پايش 

 تعیین و اعالم گردد. 

 

 تناوب گزارشات:

 ساالنه 
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مشخص شود که چه کسی گزارشات را 

 دريافت خواهد کرد.

 

 ایش:دریافت کنندگان گزارشات پ

 که در پايش مشارکت نمودند.فعان مربوطه نتمام ذي

 

5-8 

  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 در بانک اطالعاتی در محیط زيست استان های مربوطه

 

 

5-5 

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

ارفیت مورد نیاز، و هر گونه آموزش الزم به منظور اطمینان از آماده 

 هید.سازی و ارتقاء ارفیت را شرف د

4 

ارفیت مورد نیاز در کدام بخش و سازمان 

 می باشد. 

 

 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

پرسنل میدانی برای نمونه برداری )لیمنولوژيست، متخصص کیفیت 

 آب، متخصص شیمی، زيست شناس(

4-8 

لطفاً تعداد افراد، نو  و سطح آموزش را 

 مشخص کنید.
 هت اجرای برنامه پایش:دوره های آموزشی الزم ج

آموزش با در نظر گرفتن حجم نمونه برداری و استفاده و نگهداری 

تجهیزات در عملیات میدانی و آزمايشگاهی )دست کم برای يک تیم 

 شش نفره(

 

4-2 

 6 محدودیت ها: 
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 محدودیت های برنامه پایش: 

 تغییرات ناگهانی آب و هوايی )فصل های بیش از حد گرم يا سرد(

 

6-8 
 

 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

 نمونه برداری بايد بصورت مرتب و متناوب انجام گیرد -

6-2 
 

   

 1 بودجه / منابع مالی: 

 8-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:   مبلغ )تومان(

  خريد تجهیزات مورد نیاز: 84.666.666

  نگهداری و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(: 86.666.666

  هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق(: 26.666.666

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها: 4.666.666

  مبلغ کل: 16.666.666

   

 منابع تأمین بودجه: بايد جزيیات مشخص شود.

 و طرف حفاات از تاالب ها سازمان محیط زيست

1-2 

   
 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

 یالتش

 محیط زيست کردستان

 طرف تاالب ها

 طرف تاالب ها

 طرف تاالب ها

 محیط زيست آ. غ.

 مرکز تحقیقات آرتمیا  

 منابع طبیعی آ.ش.
 

 آقای احمدی

 آقای عامری فر

 آقای آيت الهی

 آقای هناره

 آقای قريشی

 آقای جباری

 آقای آق

 آقای نیک پیران

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ارومیه  -طول کارگاه پايش، در 8811ارديبهشت 

 

 بازنگری توسط: ويم گیسن )مشاور بین المللی طرف(
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 8 اقماریهای تاالب پروتکل مربوط به:  فهرست پارامترها 

   

توضیح داده شود چرا بررسی اين پارامتر 

 ها مورد نیاز است.
 هدف پایش:

ه در ارزيابی سطح تنو  زيستی و پايش پیشرفت های صورت گرفت

 خصوص اهداف تنو  زيستی برنامه مديريت

2 

   

 شیوه پایش: 

در خصوص مراحل مختلف و چگونگی انجام پايش پارامترها توضیح داده 

شود. برای وضوف برای اشخاصی که در پروسه پايش حضور نداشته اند، 

 ضروری است جزئیات کامل ارائه شود. 

8 

دقیقاً توضیح داده شود کدام پارامترها 

 اندازه گیری خواهند شد. 
 مواردی که باید اندازه گیری شوند:

 پرندگان آبزی )تعداد و گونه( تنو  زيستی -

 تنو  زيستی ماهیان بومی -

 گیاهان غوطه ور در آب(و  گیاهان )نیزارها -

 خزندگان -

 دوزيستان -

 فیتوپالنکتونها -

  بنتوزها -

 

8-8    

جزئیات روش بکار رفته برای اندازه 

توضیح داده شود. در  گیری پارامترها

صورت امکان مراجع ذکر شوند، شرف 

 ساده يا نقشه دستگاه ها ارائه شود و ... 

 روش های اندازه گیری:

برای هر جنبه تنو  زيستی بايد يک دستورالعمل جداگانه تدوين شود تا 

 .چگونگی انجام مشاهدات مشخص شود

 در   زيستیهای تهیه شده برای پايش تنو پروتکل: مراجعه به توجه

 .درياچه پريشان

 

8-2 

نام نقاط نمونه برداری يا روستاهای 

 محل نمونه برداری.
 محل اندازه گیری:

کانی برازان، قره انند تاالب های اقماری بسیار مهم از نظر تنو  زيستی م

 قشالق )هر دو(، قوری گول

 

8-8 

 

ترسیم نقشه های اولیه با مشخص 

 کردن نقاط نمونه برداری

رف و شکل دستگاه ها )در صورت يا ط

 نیاز(. 

 نقشه یا کروکی:
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 زمان اندازه گیری: بايد زمان و تناوب پايش مشخص شود. 

  بصورت فصلی

8-4 
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بايد دقیقاً سازمان مسئول پايش تعیین 

 .گردد
  

 مسئول پایش:

با همکاری ادارات محلی محیط  محیط زيست آذربايجان شرقی و غربی

دانشگاهها و  الت، شرکتهای آب منطقه ای، جهادکشاورزی،زيست، شی

 جوامع محلی

 

8-6 

 

فهرست حداقل تجهیزات مورد نیاز 

جهت پايش ارائه گردد.  تجهیزات امکان 

دارد مورد نیاز اشخاص نباشد اما به 

عنوان مثال مورد نیاز آزمايشگاه های 

 مورد نظر باشد.

 تجهیزات اساسی مورد نیاز:

 موتورسیکلت -

 وربین چشمید -

 تلسکوپ -

 کیت میدانی نمونه برداری آب و رسوب -

 دفتری برای ادارات محلی محیط زيست )کامپیوتر  و ...( لوازم -

8-1 

   

 اقدامات بعدی: 

 شرف اقدامات بعدی و گزارشات

5 

بايد اشخاص و سازمان مسؤل گزارش 

 .دهی در مورد نتايج پايش تعیین گردد
 مسئول گزارش دهی:

 ط زيست آذربايجان غربی و شرقی ادارات محی

5-8 

 

می بايست تناوب ارائه گزارشات پايش  

 تعیین و اعالم گردد. 

 

 تناوب گزارشات:

 ساالنه 

 

5-2 

 

مشخص شود که چه کسی گزارشات را 

 دريافت خواهد کرد.

 

 دریافت کنندگان گزارشات پایش:

نند طرف ماکه در پايش تاالب مشارکت نمودند )تمامی ذينفعان مربوطه 

حفاات از تاالبهای ايران، شیالت، آب منطقه ای، جهادکشاورزی، دانشگاه، 

 (تشکل های زيست محیطی، جوامع محلی

 

5-8 

 
 

 

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 بانک اطالعاتی در هر يک از ادارات کل محیط زيست 

 

 

5-5 

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

زم به منظور اطمینان از آماده ارفیت مورد نیاز، و هر گونه آموزش ال

 سازی و ارتقاء ارفیت را شرف دهید.

4 

ارفیت مورد نیاز در کدام بخش و 

 سازمان می باشد. 

 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

پرسنل میدانی برای انجام نمونه برداری )لیمنولوژيست، متخصص کیفیت 

 آب، متخصص شیمی، زيست شناس(

4-8 

 

عداد افراد، نو  و سطح آموزش را لطفاً ت

 مشخص کنید.

 

 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش:

 یبرداری و آزمايشگاههای الزم برای استفاده از تجهیزات نمونه آموزش 

 

4-2 
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 )دست کم برای يک تیم شش نفره(
 

 6 محدودیت ها: 

 محدودیت های برنامه پایش: 

 )فصلهای بیش از حد گرم يا سرد( تغییرات ناگهانی آب و هوايی -

 غیر بومی معرفی گونه های -

 ايجاد مزاحمت برای حیات وحش -

 ايجاد مزاحمت برای مردم محلی  -

 طرف های عمرانی بخشی نگر -

 

6-8 
 

 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

 نمونه برداری بايد بصورت مرتب و متناوب انجام گیرد -

 رای حیات وحشرعايت نکات ايمنی برای کاهش مزاحمت ب -

 جلب مشارکت مردم محلی در پايش تاالب ها -

بین شیالت، محیط زيست و  بخصوصافزايش همکاری بین بخشی ) - 

  منابع طبیعی(

6-2 
 

   

 1 بودجه / منابع مالی: 

 8-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:   مبلغ )تومان(

  خريد تجهیزات مورد نیاز: - 

  یاز ساالنه(:نگهداری و کاالهای مصرفی )ن - 

  هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق(: - 

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها: - 

  مبلغ کل: - 

   

 منابع تأمین بودجه: بايد جزيیات مشخص شود.

 سازمان محیط زيست و طرف حفاات از تاالب ها

1-2 

   
 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

 شاورين طرف تاالب ها(لیسا پورلک و ويم گیسن )م 

 

توجه: بدلیل کمبود زمان در کارگاه پايش اين پروتکل بصورت جداگانه 

 توسط مشاور تنو  زيستی طرف تاالب ها تهیه گرديد. 

 

   

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 8811تیر ماه 
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 8  گوزن زردپروتکل مربوط به:   فهرست پارامترها 

   

بررسی اين پارامتر  توضیح داده شود چرا

 ها مورد نیاز است.
 هدف پایش:

ارزيابی وضعیت جمعیت در جزاير درياچه ارومیه و بهبود وضعیت آن 

 )برای تهیه يک برنامه مديريت دراز مدت برای گونه(

2 

   

 شیوه پایش: 

در خصوص مراحل مختلف و چگونگی انجام پايش پارامترها توضیح داده 

شخاصی که در پروسه پايش حضور نداشته اند، شود. برای وضوف برای ا

 ضروری است جزئیات کامل ارائه شود. 

8 

دقیقاً توضیح داده شود کدام پارامترها 

 اندازه گیری خواهند شد. 
 مواردی که باید اندازه گیری شوند:

 روند تغییرات جمعیتی و ترکیب جنسیتی -

 زيستگاه های زادآوری -

 ويژه وضعیت سالمت عمومی و بیماری های -

 نرخ مرگ و میر و تولد -

 ارفیت بردباری جزاير -

 ساختار ژنتیکی جمعیت -

 تعداد گوزن زرد که بايد به بیرون از جزاير منقل شوند -

  

8-8    

جزئیات روش بکار رفته برای اندازه گیری 

پارامترها توضیح داده شود. در صورت 

امکان مراجع ذکر شوند، شرف ساده يا 

 ود و ... نقشه دستگاه ها ارائه ش

 روش های اندازه گیری:

شمارش جمعیت پیش و پس از فصل زادآوری )در بهار( و در  -

 تابستان )با شمارش تعدادی که در اطراف منابع آب هستند(

 ثبت مشاهدات روزانه -

ارزيابی آب قابل دسترس در ذخیره گاه های آب و ديگر منابع  -

 )با دبی ماهانه آنها(

 ارزيابی بیوماس در بهار -

 ه گیریزند -

 مطالعه ساختمان ژنتیکی -

  

8-2 

نام نقاط نمونه برداری يا روستاهای محل 

 نمونه برداری.
 محل اندازه گیری:

 جزاير اشک و اسپیر

8-8 

ترسیم نقشه های اولیه با مشخص کردن 

 نقاط نمونه برداری

يا طرف و شکل دستگاه ها )در صورت 

 نیاز(. 

 نقشه یا کروکی:

 

 

 
 

8-5 
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 زمان اندازه گیری: تناوب پايش مشخص شود. بايد زمان و 

 دو بار در سال )پايان تابستان و پايان زمستان(

 

8-4 

 

بايد دقیقاً سازمان مسئول پايش تعیین 

 .گردد
  

 مسئول پایش:

اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی( با همکاری 

 دانشگاه ارومیه

8-6 

 

از جهت فهرست حداقل تجهیزات مورد نی

پايش ارائه گردد.  تجهیزات امکان دارد 

مورد نیاز اشخاص نباشد اما به عنوان 

مثال مورد نیاز آزمايشگاه های مورد نظر 

 باشد.

 تجهیزات اساسی مورد نیاز:

 دوربین های دوچشمی -

 تجهیزات اقامت صحرايی )چادر و ...( -

 تلسکوپ -

 دوربین تله ای -

 کیت آزمون دارويی -

 سالف )برای بیهوشی( -

 بالون يا پاراگاليدر يا هر نو  وسیله برای مشاهده هوايی جزاير -

8-1 

   

 اقدامات بعدی: 

 شرف اقدامات بعدی و گزارشات

5 

بايد اشخاص و سازمان مسؤل گزارش 

 .دهی در مورد نتايج پايش تعیین گردد
 مسئول گزارش دهی:

ی اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی( با همکار

 دانشگاه ها و دفاتر ادارات منابع طبیعی 
 

5-8 

می بايست تناوب ارائه گزارشات پايش  

 تعیین و اعالم گردد. 
 تناوب گزارشات:

 دوبار در سال )گزارش میان دوره ای و گزارش در پايان سال(
 

5-2 

مشخص شود که چه کسی گزارشات را 

 دريافت خواهد کرد.

 دریافت کنندگان گزارشات پایش:

 سازمان مرکزی محیط زيست )دفتر امور حیات وحش( -

 اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی -

 ديگر ذينفعان مربوطه -

5-8 

  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی(

 

 

5-5 

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

ظور اطمینان از آماده ارفیت مورد نیاز، و هر گونه آموزش الزم به من

 سازی و ارتقاء ارفیت را شرف دهید.

4 

ارفیت مورد نیاز در کدام بخش و سازمان 

 می باشد. 

 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 دامپزشک )متخصص جانوران بزرگ جثه( -

 زيست شناس / اکولوژيست -

4-8 
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 متخصصص مرتع - 

 محیط بان  -

 

لطفاً تعداد افراد، نو  و سطح آموزش را 

 مشخص کنید.
 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش:

 استفاده از تجهیزات پايش هوايی -

 تعیین وضعیت سالمت جمعیت  -

 مطالعات ژنتیک  -
 

4-2 

 6 محدودیت ها: 

 محدودیت های برنامه پایش: 

 و سرد( تغییرات ناگهانی اقلیمی )فصل های بیش از حد گرم -

 رفتار جانوراندر تغییرات ناگهانی  -

 

6-8 
 

 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

آمادگی برای وضعیت های آب و هوايی فوق العاده و تهیه  -

 مقدمات الزم )ذخیره آب و ...(

 روی گونه انجام مطالعات رفتاری بیشتر -

6-2 
 

   

 1 بودجه / منابع مالی: 

 8-1 پایش:  پیش نویس بودجه جهت  مبلغ )تومان(

  خريد تجهیزات مورد نیاز: 86.666.666

  نگهداری و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(: 8.666.666

  هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق(: 8.666.666

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها: 8.666.666

  مبلغ کل: تومان 88.666.666

   

 ین بودجه:منابع تأم بايد جزيیات مشخص شود.

 سازمان محیط زيست

1-2 

   

 

 محیط زيست آ. غربی

 محیط زيست آ. غربی

 محیط زيست آ. غربی

 طرف تاالب ها

 محیط زيست آ. غربی

 طرف تاالب ها

  تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل:

 آقای رعناقد

 آقای خلیلی

 آقای سلمانزاده

 آقای قريشی

 آقای جباری

 خانم پورلک

1 

 ش نویس:تاریخ تنظیم پی 

 ارومیه  -، در طول کارگاه پايش8811ارديبهشت 

 بازنگری توسط: ويم گیسن )مشاور بین المللی طرف(
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 8 قوچ و میش ارمنیپروتکل:  فهرست پارامترها 

 

توضیح داده شود چرا بررسی اين پارامتر ها 

 مورد نیاز است.

 

 هدف

ود وضعیت آن ) ارزيابی وضعیت گونه در جزاير درياچه ارومیه و بهب

 برای تهیه يک برنامه مديريت درازمدت برای گونه ها(

 

2 

  

 شیوه پایش:

در خصوص مراحل مختلف و چگونگی انجام پايش پارامترها توضیح 

داده شود. برای وضوف برای اشخاصی که در پروسه پايش حضور 

 نداشته اند، ضروری است جزئیات کامل ارائه شود. 

 

8 

 

ده شود کدام پارامترها اندازه دقیقاً توضیح دا

 گیری خواهند شد. 

 چه چیزی باید اندازه گیری شود؟

 روند تغییرات جمعیتی و ترکیب جنسیتی -

 زيستگاه های زادآوری -

 وضعیت سالمت عمومی و بیماری های ويژه -

 نرخ مرگ و میر و تولد -

 ارفیت بردباری جزاير -

 ساختار ژنتیکی جمعیت -

 یرون از جزاير منقل شوندتعداد قوچ و میش که بايد به ب -

8-8 

 

جزئیات روش بکار رفته برای اندازه گیری 

پارامترها توضیح داده شود. در صورت امکان 

مراجع ذکر شوند، شرف ساده يا نقشه 

 دستگاه ها ارائه شود و ... 

 

 روشهای اندازه گیری

شمارش جمعیت پیش و پس از زادآوری )بهار( و تابستان )با  -

 در اطراف منابع آب هستند( شمارش تعدادی که

 ثبت مشاهدات روزانه -

ارزيابی آب قابل دسترس در ذخیره گاه های آب و ديگر  -

 منابع )با دبی ماهانه آنها(

 ارزيابی بیوماس در بهار -

 زنده گیری -

 مطالعه ساختمان ژنتیکی -

 

8-2 

 

نام نقاط نمونه برداری يا روستاهای محل 

 نمونه برداری.

 

 مکان اندازه گیری

 ره قويون داغیجزي

 

 

8-8 

ترسیم نقشه های اولیه با مشخص کردن 

 نقاط نمونه برداری

 يا طرف و شکل دستگاه ها )در صورت نیاز(. 

 نقشه یا کروکی

 

 

 

8-5 
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 زمانبندی/ زمان اندازه گیری بايد زمان و تناوب پايش مشخص شود. 

 دو بار در سال )پايان تابستان و پايان زمستان(

8-4 

 

اً سازمان مسئول پايش تعیین بايد دقیق

 .گردد

 

 

 مسئول انجام پایش کیست؟

اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی( با همکاری 

 دانشگاه ها و ادارات منابع طبیعی )جهاد کشاورزی(

 

8-6 

 

فهرست حداقل تجهیزات مورد نیاز جهت 

پايش ارائه گردد.  تجهیزات امکان دارد 

اص نباشد اما به عنوان مثال مورد نیاز اشخ

 مورد نیاز آزمايشگاه های مورد نظر باشد.

 

 تجهیزات پایه مورد نیاز

 دوربین های دوچشمی -

 تجهیزات اقامت صحرايی )چادر و ...( -

 تلسکوپ -

 دوربین تله ای -

 کیت آزمون دارويی -

 سالف )برای بیهوشی( -

بالون يا پاراگاليدر يا هر نو  وسیله برای انجام مشاهده  -

 يی جزاير هوا

 

8-1 

 

 
 

 اقدامات بعدی:

 شرف اقدامات بعدی و گزارشات

 

5 

بايد اشخاص و سازمان مسؤل گزارش دهی 

 .در مورد نتايج پايش تعیین گردد
 مسئولیت گزارش پایش

 اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی(

5-8 

 

می بايست تناوب ارائه گزارشات پايش  

 دد. تعیین و اعالم گر

 

 دوره گزارش دهی

 دوبار در سال )گزارش میان دوره ای و گزارش در پايان سال(

 

5-2 

 

مشخص شود که چه کسی گزارشات را 

 دريافت خواهد کرد.

 

 دریافت کنندگان گزارش پایش

 سازمان مرکزی محیط زيست )دفتر امور حیات وحش( -

 اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی -

 ديگر ذينفعان مربوطه -

 

5-8 

  

 داده ها/ گزارش ها در کجا باید نگهداری شوند؟

 اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی )دفتر پارک ملی(

 

5-5 

  

 دوره آموزشی مورد نیاز:

ارفیت مورد نیاز، و هر گونه آموزش الزم به منظور اطمینان از آماده 

 سازی و ارتقاء ارفیت را شرف دهید.

 

4 

م بخش و سازمان ارفیت مورد نیاز در کدا

 می باشد. 
 ظرفیت مورد نیاز برای اجرای برنامه پایش 

 دامپزشک )متخصص جانوران بزرگ جثه( -

4-8 
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 زيست شناس / اکولوژيست - 

 متخصصص مرتع -

 نفر( 6محیط بان )حداقل  -

 

لطفاً تعداد افراد، نو  و سطح آموزش را 

 مشخص کنید.

 

 دوره های آموزشی مورد نیاز برای اجرای پایش

 تفاده از تجهیزات پايش هوايیاس -

 تعیین وضعیت سالمت جمعیت ) کمک پزشکی( -

 مطالعات ژنتیک -

 

4-2 

  

 محدودیت ها:

 

6 

 

 
 آیا ریسکی متوجه اجرای برنامه پایش هست؟

 تغییرات ناگهانی اقلیمی )فصلهای بیش از حد گرم و سرد( -

 تغییرات ناگهانی رفتاری در جانوران -

 کمبود متخصص -

 کمبود بودجه -

6-8 

  

 اگر ریسکی وجود دارد، چگونه می توان آنها را کاهش داد؟

آمادگی برای وضعیت های آب و هوايی فوق العاده و تهیه  -

 مقدمات الزم برای آمادگی )ذخیره آب و ...(

 انجام مطالعات رفتاری بیشتر -

برنامه ريزی بهتر بخصوص با در نظر گرفتن اهداف درازمدت  -

 مديريتی

 

6-2 

  

 جهمالی / بود

 

1 

 8-1 خريد تجهیزات پايه 

  نگهداری و استفاده ها )نیاز ساالنه( 

  هزينه های اجرايی )روزهای کاری پرسنل و دستمزد( 

  تهیه و انتشار گزارش 

  جمع مبلغ )تومان(

  

 منابع بودجه

 سازمان محیط زيست 

توجه: بخشی از بودجه می تواند از طريق درآمدهای اکوتوريسم و ورود 

 ه پارک ملی )که هنوز نیاز به مطالعه دارد( تامین گرددب

 

1-2 
 

  

 تهیه کنندگان پیش نویس پروتکل

 آقای رعنا قد

 آقای خلیلی

 

1 
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 آقای سلمانزاده

 آقای جباری

 آقای قريشی

 خانم پورلک

  

 تاریخ تهیه

 ارومیه  –در طول کارگاه پايش 8811ارديبهشت 
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 آب در حوضه آبخیز درياچه ارومیه: پروتکل های پايش 8ضمیمه شماره 

 پروتکل 1

 نیاز به آب/ استفاده در کشاورزی

 فهرست پارامتر)ها(

 

2 

 

 

 هدف: 

 درک بهتر مقدار آب مورد نیاز

 درک بهتر روند مصرف آب

 ارزيابی سطوف نیاز/ استفاده از آب

 

شرف مختصری در مورد ضرورت پايش اين پارمتر 

 )يک يا چند هدف(

 

 

8 
 

 ایش:فرایند پ

مراحل و رويکردهای مختلف چگونگی انجام پايش اين پارمتر 

 را تشريح کنید.

جزئیات کافی که برای ديگران روشن باشد )شامل افرادی که 

 در کارگاه پايش حاضر نبوده اند( فراهم آوريد

 

 چه چیزی اندازه گیری می شود؟ 8-8

 سطح کنونی مصرف آب

 تغییرات در نیاز به آب

 برای تامین آب اقدامات بیشتر

 طرف های توسعه آب گذشته، حال و آينده

دقیقا توضیح دهید چه جنبه ای از پارامتر بايد 

( تعداد گردشگری 8اندازه گیری شود. برای مثال 

( 2که از درياچه در روزی معین بازديد می کنند 

 ( سطح اکسیژن محلول8تعداد آشیانه های پلیکانها 
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 متدهای اندازه گیری

اده های منابع آب در آينده، می تواند از شرکت های آب د

منطقه ای به دست آيد. آنها می توانند تاريخ دقیق توسعه 

 منابع آب و طرف های آبیاری را اعالم کنند.

داده ها در مورد نیاز آبی شايد از طريق جمع آوری اطالعات 

 زير از مناطق آبیاری تخمین زده شود:

ت مختلف: چنین اطالعاتی می گردآوری مصرف آب محصوال

تواند از مديريت های آب يا ادارات جهادکشاورزی بدست آيد. 

پیشنهاد می شود ايستگاه های تحقیقاتی، دانشگاه ها و 

تجربیات محلی نیز برای بدست آوردن چنین اطالعاتی مورد 

بررسی قرار گیرند. مصاحبه ها با کشاورزان مطلع برای جمع 

برای فواصل بین آبیاری ها برای هر آوری اطالعات دقیق 

محصول و مقدار آب مصرفی آنها می تواند ديگر منبع اطالعاتی 

برای مشخص کردن میزان آب مصرفی محصوالت باشد. میزان 

آب مورد نیاز برای هر محصول بويژه بايد مورد توجه باشد. 

داده هايی که بطور معمول توسط مراکز تحقیقاتی تهیه می 

ار  نمونه بدست آمده اند که مصرف آب را تنها شوند، از مز

برای نو  خاصی از مزار  که بصورت مشخص از مقدار قابل 

 

روش مورد استفاده برای اندازه گیری پارامترها را با 

جزئیات توضیح دهید. در صورت نیاز منابع  علمی، 

دستورالعمل های تجهیزات پايش و ... را فراهم 

 آوريد.
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قبول در مناطق آبیاری سنتی يا حتی طرف های آبیاری باالتر 

هستند. بنابر اين بايد داده های اارئه شده توسط مراکز 

 تحقیقاتی اصالف گردند.

صوالت مختلف. اين گردآوری داده های مناطق تحت کشت مح

 اطالعات می تواند از منابع مختلف مانند زير بدست آيد:

سازمان های جهادکشاورزی استانها مناطق زيرکشت هر 

شهر/شهرستان را مشخص می کنند. اگر جزئیات ببیشتری 

مورد نیاز باشد، می توان آنها را در مديريت های 

به هر  جهادکشاورزی شهرها يافت. در اينجا اطالعات مربوط

روستا بايد قابل دسترس باشد. اطالعات تاريخی نیز بايد از 

 منابع مشابه بدست آيد. 

هر منطقه تحت آبیاری که توسط شرکتهای آبیاری مديريت 

می شوند )وابسته به مديريتهای آبیاری( اطالعاتی دارند که 

توسط اين شرکت ها برای محصوالت مختلف جمع آوری شده 

 است. 

در مورد کشت می تواند با مقايسه نیاز آبی  اطالعات کلی

 محصوالت با میزان کلی منابع آب در دسترس تايید شود.
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 اندازه گیری صورت گیرددر کجا باید 

داده ها بايد در سطوف زير حوضه ای گردآوری شود به نحوی 

 که ديگر قسمت های حوضه آبخیز درياچه را در بر بگیرد.

 

 

 نقاط يا روستاهای نمونه برداری را نام ببريد

 نقشه یا کروکی 8-5

 را ببینید 8پیوست 

نقشه های تشريحی را با نقاط نمونه برداری/ 

ی نمونه يا دستورالعمل تجهیزات پايش )در روستاها

 صورت نیاز( پیوست نمايید.

اگر پیوست ها فضای بیشتری اشغال می کند، آنها 

 را بصورت برگه های جداگانه پیوست نمايید.
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 زمان اندازه گیری

داده ها بصورت ساالنه جمع آوری خواهد شد اما با جزئیات 

 صلی را تسهیل کند.کافی بطوری که ارزيابی تغییرات ف

 

مشخص نمايید که پايش بايد در چه زمانی و با چه 

 تعداد تکرار بايد صورت گیرد. بطور مثال:

 چهار بار در هر سال )بهار، تابستان، پايیز، زمستان(

 يک بار در سال در طول فصل زادآوری پلیکانها
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 مسئول انجام پایش کیست؟

ی جهادکشاورزی و مديريت های آب مربوطه با پشتیبان

 استانداری ها

 

بايد دقیقا تصريح گردد که کدام سازمان )ها( يا 

 ذينفعان در درياچه ارومیه مسئول پايش هستند
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 تجهیزات پایه ای مورد نیاز

 

فهرست تجهیزاتی که برای يک پايش حداقلی نیاز 
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 وسیله نقلیه -

 کامپیوتر و ديگر تجهیزات دفتری -

جه کنید که تجهیزات است را تهیه کنید. تو

ضرورتا نبايد بطور مستقیم توسط کسانی استفاده 

 شوند که وایفه پايش را بر عهده دارند. 

 

5 
 

 پیگیری

فرايند پیگیری پايش و مسئولیت های مربوطه را مشخص 

 نمايید

 

 مسئولیت گزارش دهی پایش 5-8

 شرکت های آب منطقه ای.

د توجه است پیگیری توجه: تا آنجا که مديريت آب درياچه مور

پايش بهره برداری از آب، مسئولیت دفتر مديريت پارک ملی 

درياچه ارومیه يا اداره کل حفاات محیط زيست آذربايجان 

غربی خواهد بود. در نهايت بايد ارتباطات مناسب بین شرکت 

های آب منطقه ای در آذربايجان شرقی و غربی برقرار شود تا 

در زمان تعیین شده و با جزئیات  گزارش های پايش مورد نیاز

 کافی تهیه شوند.

بايد در اينجا مشخص نمود که چه فردی از کدام 

 سازمان مسئول گزارش نمودن نتايج پايش است
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 دوره گزارش دهی

 ساالنه

 

در اينجا بايد تصريح شود که در چه دوره زمانی و 

در چه زمانی بايد گزارش تهیه شود. به عنوان مثال: 

 د از هر بار پايش میدانی، چهار بار در سالبع
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 دریافت کنندگان گزارش پایش

 تمامی سازمان های مربوطه و ذينفعان

 

فهرست کسانی که گزارش پايش را دريافت خواهند 

 نمود را مشخص نمايید
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 داده ها/ گزارش ها باید در کجا نگهداری شود )آرشیو(

 غربی.شرکت آب منطقه ای آذربايجان 

 

 

4 
 

 نیازهای آموزشی

ارفیت های مورد نیاز و هرگونه نیاز آموزشی را که فراهم 

 .آمدن اين ارفیت ها را تضمین می نمايد را توضیح دهید

 

 ظرفیت مورد نیاز برای اجرای برنامه پایش  4-8

ارفیت جمع آوری داده ها و تهیه گزارش تقريبا در شرکت 

 جهادکشاورزی وجود دارد های آب منطقه ای و سازمان های

 

در اينجا بايد ارفیت مورد نیاز مشخص شود )در 

 کدام سازمان يا کدام ذينفع(

 

4-2 
 

نیاز های آموزشی به نحوی که ظرفیتهای پایش را 

 تضمین نماید

آموزش نحوه تبديل داده ها به نیاز و مصرف کلی آب و 

 مشخص نمودن منابع آبی در دسترس برای درياچه 
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 یسک هار

 

 آیا ریسکی متوجه برنامه پایش می باشد؟ 6-8

تغییرات در مديريت سازمان های دولتی )تغییر در سطوف 

 باالی مديريتی( و مشکالت بروکراتیک

اطالعات نادرست/ انحرافی از جوامع محلی بدلیل کمبود 

 اعتماد

بعضی از سازمان های دولتی در مورد ارائه اطالعات حساس 

 هستند
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 اگر ریسکی وجود دارد چگونه می توان آنرا کاهش داد؟

 اجرای روشهای افزايش مشارکت 

ارتباط موثر و استفاده از رويکرد همکاری )برای دستیابی به 

 اعتمادسازی -مشارکت تمامی ذينفعان کلیدی(

 پشتیبانی تمامی استانداری و ديگر ذينفعان کلیدی

 

 

1 
 

 منابع مالی / بودجه:

 

 مبلغ )تومان( جه پیشبینی شده برای پایشبود 1-8

  خريد تجهیزات پايه 

  هزينه های اجرايی )دستمزد کارکنان به ازای هر روز( 

  هزينه های نمونه برداری میدانی و آنالیز آزمايشگاهی 

  گزارش دهی 
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 منابع تامین بودجه

 مشخص شود 

 

 

1 
 

 مولفان پیش نویش پروتکل

 

 ف حفاات از تاالبهای ايران طر احمد لطفی 

 تاریخ تهیه پیش نویس 

 ارومیه -در طول کارگاه پايش 8811ارديبهشت 

 

 



51 
 

 

 

 پروتکل 1

 کیفیت آب

 فهرست پارامتر)ها(

 

2 

 

 :هدف

 ارزيابی تغییرات کیفیت آب بخصوص با در نظر گرفتن اهداف برنامه مديريتی 

 

شرف مختصری در مورد ضرورت 

 يا چند هدف( پايش اين پارمتر )يک

 

 

8 

 

 فرایند پایش:

 مراحل و رويکردهای مختلف چگونگیانجام پايش اين پارمتر را تشريح کنید.

جزئیات کافی که برای ديگران روشن باشد )شامل افرادی که در کارگاه پايش 

 حاضر نبوده اند( فراهم آوريد

 

 چه چیزی اندازه گیری می شود؟ 8-8

 یرودخانه ها و ديگر آبهای سطح

رودخانه ها: کیفیت آب در رودهايی که به درياچه می ريزند: در حال حاضر 

رود در آذربايجان غربی(  86رود در آذربايجان شرقی و  1رودخانه دائمی ) 81

رودخانه فصلی به درياچه می ريزند. رودخانه های دائمی، بصورت  88و 

 16شوند. ماهانه برای کیفیت آب توسط شرکتهای آب منطقه ای پايش می 

ايستگاه در آذربايجان شرقی وجود دارند.  66ايستگاه در آذربايجان غربی و 

، هدايت الکتريکی، pHپارامترهايی که اندازه گیری می شوند عبارتند از: 

کاتیونهای سديم، کلسیوم، منیزيوم، آنیونهای کلرايد، سولفات، کربنات و بی 

 کربنات و دمای آب

ه بر پارمترهايی که توسط شرکتهای آب منطقه توجه داشته باشید که عالو

ای در حال اندازه گیری می باشد، پارامترهای زير نیز بايد در ايستگاه هايی 

 که کم و بیش به مصب رودها نزديکند اندازه گیری شود:

 مواد مغذی محلول )نیتريتها، فسفاتها، آمونیوم، سیلیکاتها( -

 فلزات سنگین -

 آفت کشها -

 CODو  BODلول، اکسیژن مح -

 باکتريها )مقدار کلی، باکتری های مدفوعی و استروپتوکوکوسها( -

آبهای سطحی و زيرزمینی: در آذربايجان شرقی آبهای سطحی و فضالبها با 

يک همکاری مشترک بین اداره کل حفاات محیط زيست و شرکت آب 

وه دمای منطقه ای آذربايجان شرقی بصورت ماهانه اندازه گیری می شود. بعال

نیز  CODو BODآب، اکسیژن محلول، و مواد مغذی، میزان باکتری و 

 اندازه گرفته می شود.

اداره کل محیط زيست آذربايجان شرقی هر شش ماه يکبار پارامترهايی چون 

BOD ،COD ،اکسیژن، فلزات سنگین )ارسنیک، مس، روی، کادمیوم ،

 ی کند.جیوه، منگنز و سرب( را در فاضالب لندازه گیری م

دقیقا توضیح دهید چه جنبه ای از 

پارامتر بايد اندازه گیری شود. برای 

گری که از ( تعداد گردش8مثال 

درياچه در روزی معین بازديد می 

( 8( تعداد آشیانه های پلیکانها 2کنند 

 سطح اکسیژن محلول
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 آب زيرزمینی

آب چاه هايی که در مناطق مسطح اطراف درياچه قرار گرفته اند بثورت 

منظم توسط شرکتهای آب منطقه ای پايش می شود. )پارامترها همانند 

 قسمت رودخانه ها(

توجه داشته باشید که بعالوه پايشی که در حال حاضر در توسط شرکتهای 

ام می شود، پارمترهای زير نیز بايد در آب منطقه ای برای آب زيرزمینی انج

 چاه های اطراف تاالب های اقماری اندازه گیری شود:

 مواد مغذی محلول )نیتريت ها، فسفاتها ،آمونیوم، سیلیکاتها( -

 فلزات سنگین -

 آفت کشها -

 باکتری ها )مقدار کلی، باکتری مدفوعی و استروپتوکوکوسها(  -

 درياچه 

درياچه تنها در دو ايستگاه شرفخانه )آذربايجان در حال حاضر کیفیت آب 

شرقی( و گلمانخانه )آذربايجان غربی( برای پارامتر شوری )هدايت الکتريکی و 

TDSاندازه گیری می شود  ) 

 تاالب های اقماری

در حال حاضر برنامه منظمی برای پايش کیفیت آب در تاالب های اقماری 

ری گول توسط شرکت آب منطقه ای وجود ندارد. تنها کیفیت آب تاالب قو

 آذربايجان غربی پايش می شود.

 

يک برنامه جامع پايش بايد در تاالب های اقماری مشتمل بر کانی برازان، 

سولدوز، قوپی باباعلی، سیران گولی و قره قشالق )میاندوآب و مهاباد( تدوين 

 و اجرا گردد. 

 پارامترهايی که بايد پايش شوند عبارتند از:

 (turbidityرامترهای فیزيکی مانند دما، گل آلودی )پا -

، کاتیون های pHپارامترهای شیمیايی شامل: شوری، هدايت الکتريکی،   -

کلسیم، منیزيم، سديم، پتاسیم، آنیونهای کلرور، بی کربنات، سولفات، سختی 

 کل و سختی موقت

 پارامترهای بیولوژيک همانند:  -

 ، BOD, CODاکسیژن محلول،  

 دار کلی باکتری ها، باکتری مدفوعی و استروپتوکوکوسها، مق

 مواد مغذی محلول مانند آمونیوم، نیتراتها، نیتريتها، فسفاتها، سیلسکاتها

فلزات سنگین مانند مس، کبالت، جیوه، سرب، کادمیوم، روی، نیکل و 

 آرسنیک

 آفت کشها )بسته به نو  آفت کشی که عموما در منطقه استفاده می شود(

 شخیص و مقدار فیتوپالنگتونهات

 تشخیص و مقدار بنتوزها

بعالوه، کیفیت رسوب نیز بايد در تاالب های اقماری بااندازه گیری پارامترهای 

 زير پايش شود.
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 آفت کشها -

 فلزات سنگین -

 بنتوزها -
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 متدهای اندازه گیری

بسته به نو  نمونه برداری و آنالیز هر پارامتر در هر يک از محیط ها )آب يا 

رسوب(، دستورالعمل های مختلفی وجود دارند که در حال حاضر توسط 

 های آب منطقه ای يا ادارات کل محیط زيست در حال استفاده است.  شرکت

فرايندهای نمونه برداری و آنالیز بايد هر از گاهی بازبینی شوند تا اطمینان 

 حاصل گردد که با استانداردهای ملی و بین المللی همخوانی دارند.

 

روش مورد استفاده برای اندازه گیری 

ح دهید. پارامترها را با جزئیات توضی

در صورت نیاز منابع  علمی، 

دستورالعمل های تجهیزات پايش و ... 

 را فراهم آوريد.
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 در کجا باید اندازه گیری صورت گیرد؟

 رودخانه ها و ديگر آبهای سطحی

در ايستگاه های موجود که توسط شرکتهای آب منطقه ای پايش می شوند 

گاه در آذربايجان شرقی( و ايست 66ايستگاه در آذربايجان غربی و  16)

 همچنین هر ايستگاه ديگری در مصب رودخانه ها

 آبهای زيرزمینی

در ايستگاه های موجود که با همکاری مشترک آب منطقه ای و محیط 

 زيست آذربايجان شرقی پايش می شوند

پیشنهاد می شود يک برنامه پايش مشابه بین آذربايجان منطقه ای و محیط 

 ربی تعريف شود. زيست آذربايجان غ

بويژه در پیرامون تاالب های اقماری نیاز به تاسیس ايستگاه های پايش 

کیفیت آب زيرزمینی با بکارگیری چاه های مجاور اين تاالب ها )حداقل يک 

ايستگاه برای پايش آب ورودی و يک ايستگاه ديگر برای پايش کیفیت آب 

 خروجی( وجود دارد.

  درياچه

يستگاه موجود برای پايش شوری آب درياچه کافی باشد. به نظر می رسد دو ا

با اين حال يک نیاز فوری برای پايش شوری و ديگر پارامترها در مصب رودها 

 وجود دارد. 

 تاالب های اقماری

پیشنهاد می شود يک برنامه جامع پايش برای تاالب های اقماری شامل کانی 

 و قره قشالق )میاندواب و مهاباد( برازان، سولدوز، قوپی علی بابا، سیران گولی 

 تدوين شود.

برای کیفیت آب: حداقل نیاز به تاسیس چهار ايستگاه در هر تاالب اقماری 

وجود دارد )رجو  شود به نقشه های پايین(. اين ايستگاه ها بايد نمايانگر 

 کیفیت آب تاالب باشند )با کمترين تاثیر پذيری از آبهای ورودی و خروجی(

 

فیت رسوب: حداقل دو ايستگاه )ترجیحا همان ايستگاه هايی که برای برای کی

 نمونه برداری پارامترهای بیولوژيکی استفاده می شوند(

 

نقاط يا روستاهای نمونه برداری را نام 

 ببريد
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 کروکینقشه يا  8-5

 را ببینید 8پیوست 

نقشه های تشريحی را با نقاط نمونه 

برداری/ روستاهای نمونه يا 

رالعمل تجهیزات پايش )در دستو

 صورت نیاز( پیوست نمايید.

اگر پیوست ها فضای بیشتری اشغال 

می کند، آنها را بصورت برگه های 

 جداگانه پیوست نمايید.

 

8-4 

 

 زمان اندازه گیری

 رودخانه ها و ديگر آبهای سطحی

به نظر می رسد نمونه برداری که در حال حاضر بصورت ماهانه توسط 

منطقه ای انجام می شود کافی باشد. برای هرگونه نمونه  شرکتهای آب

برداری ديگر که در اين پروپوزال پیشنهاد شده است، پیشنهاد می شود 

 حداقل بصورت فصلی انجام گیرد.

 آبهای زيرزمینی

به نظر می رسد نمونه برداری که در حال حاضر بصورت ماهانه توسط 

باشد. برای هرگونه نمونه  شرکتهای آب منطقه ای انجام می شود کافی

برداری ديگر که در اين پروپوزال پیشنهاد شده است، پیشنهاد می شود 

 حداقل بصورت فصلی انجام گیرد.

  درياچه

 اندازه گیری ماهانه برای شوری و فصلی برای بقیه پارامترها

 تاالب های اقماری

 نمونه برداری بصورت فصلی پیشنهاد می شود.

ونه برداری مهم است و پیشنهاد می شود اين کار در يک توجه: زمان دقیق نم

 بعد از اهر انجام شود. 8صبح تا  2زمان ثابت و ترجیحا بین ساعت 

 

مشخص نمايید که پايش بايد در چه 

زمانی و با چه تعداد تکرار بايد صورت 

 گیرد. بطور مثال:

چهار بار در هر سال )بهار، تابستان، 

 پايیز، زمستان(

سال در طول فصل يک بار در 

 زادآوری پلیکانها

 

8-6 

 

 مسئول انجام پایش کیست؟

 رودخانه ها

 شرکت های آب منطقه ای با مشارکت ادارات کل محیط زيست. 

توجه: ادارات کل محیط زيست بايد تمرکز بیشتری روی مصب رودها داشته 

 باشند

 آب زيرزمینی

 ستشرکت های آب منطقه ای با مشارکت ادارات کل محیط زي

  درياچه

 شرکت های آب منطقه ای با مشارکت ادارات کل محیط زيست

 تاالب های اقماری

ادارات کل محیط زيست استانهای آذربايجان شرقی و غربی با همکاری 

 سازمان شیالت

توجه: نمونه برداری و آنالیز رسوب نیز جزو مسوئلیت های ادارات کل محیط 

 

گردد که کدام  بايد دقیقا تصريح

سازمان )ها( يا ذينفعان در درياچه 

 ارومیه مسئول پايش هستند
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 زيست استانها است.

 

8-1 

 

 تجهیزات پایه ای مورد نیاز

برای عملیات نمونه برداری که در حال حاضر توسط شرکت های آب منطقه 

 ای انجام می شود تجهیزات جديدی مورد نیاز نیست.

ش ها و فلزات سنگین، برای هرگونه نمونه برداری اضافی، بخصوص آفت ک

کاروماتوگرافی گازی و دستگاه جذب اتمی مورد نیاز هستند که ممکن است 

 در آزمايشگاه های ويژه ای در کشور موجود باشند.

( از ادارات کل محیط زيست با eitherبرای انجام آنالیز نمونه ها، بايد يکی )

تبر مانند تجهیزات فوق تجهیز شوند يا نمونه ها به يک آزمايشگاه مع

آزمايشگاه سازمان مرکزی محیط زيست يا آذربايجان دانشگاه ارومیه ارسال 

 شود.

در صورتی که آزمايشگاه های محیط زيست قادر به انجام آنالیز يک نمونه 

  بخصوص نباشند بايد شخص ثالث در اين مورد قرارداد بست

 

ی، تمام تجهیزات با توجه به نمونه برداری از آب و رسوب در تاالب های اقمار

(، بطری Grab samplerپايش بايد خريداری گردد ) نمونه بردار )

 (، اروف پالستیکی/ شیشه ای/ استیل و ...( Niskin bottleنیسکین )

با اين حال به نظر می رسد آزمايشگاه های ادارات کل محیط زيست 

)به غیر از  تجهیزات کافی برای اندازه گیری پارامترهای پايه در اختیار دارند

 آفت کش ها و فلزات سنگین(

 

فهرست تجهیزاتی که برای يک پايش 

حداقلی نیاز است را تهیه کنید. توجه 

کنید که تجهیزات ضرورتا نبايد بطور 

مستقیم توسط کسانی استفاده شوند 

 که وایفه پايش را بر عهده دارند.

 

5 

 

 پیگیری

 مشخص نمايیدفرايند پیگیری پايش و مسئولیت های مربوطه را 

 

 مسئولیت گزارش دهی پایش 5-8

برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز جهت تهیه گزارش پايش، اداره کل 

محیط زيست آذربايجان غربی بايد پايش را با همکاری ديگر سازمان ها 

همچون شرکت های اب منطقه ای ارومیه غربی و شرقی و اداره کل محیط 

 مايد.زيست آذربايجان شرقی پیگیری ن

بايد در اينجا مشخص نمود که چه 

فردی از کدام سازمان مسئول گزارش 

 نمودن نتايج پايش است

 

5-2 

 

 دوره گزارش دهی

 گزارش دهی فصلی به همراه يک گزارش جامع ساالنه

 

در اينجا بايد تصريح شود که در چه 

دوره زمانی و در چه زمانی بايد 

گزارش تهیه شود. به عنوان مثال: بعد 

ز هر بار پايش میدانی، چهار بار در ا

 سال
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 دریافت کنندگان گزارش پایش

 سازمان محیط زيست و ديگر سازمان های همکار

 

فهرست کسانی که گزارش پايش را 

 دريافت می کنند مشخص نمايید
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 داده ها/ گزارش ها باید در کجا نگهداری شود )آرشیو(

ضر يک بانک اطالعاتی دارد که می شرکت های آب منطقه ای در حال حا

 تواند با اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی به اشتراک گزارده شود.

تمام داده های اضافه شده بايد به اين بانک اطالعاتی افزوده شده و در اداره 

کل محیط زيست آذربايجان غربی بعنوان سازمان مسئول تهیه گزارش پايش 

 نگهداری شود.

 

 

4 

 

 ای آموزشینیازه

ارفیت های مورد نیاز و هرگونه نیاز آموزشی را که فراهم آمدن اين ارفیت 

 ها را تضمین می نمايد را توضیح دهید.

 

 ظرفیت مورد نیاز برای اجرای برنامه پایش  4-8

دستورالعمل های بسیار مشخصی برای نمونه برداری و آنالیز نمونه ها وجود 

الیز، ارفیت مورد نیاز برابر است با يک تکنسین دارد. برای نمونه برداری و آن

آزمايشگاهی يا متخصص کیفیت آب يا يک لیمنولوژيست ) يا ترجیحا يک 

 تیم نمونه برداری(

برای تهیه گزارش مسئول اين کار بايد ارفیت تجزيه و تحلیل داده و ارزيابی 

 ارتباط بین آنها )نیازمند دانش آماری( را داشته باشد.

بايد ارفیت مورد نیاز در اينجا 

مشخص شود )در کدام سازمان يا 

 کدام ذينفع(
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 ریسک ها

 

 آیا ریسکی متوجه برنامه پایش می باشد؟ 6-8

سازمان محیط زيست ضرورت انجام پايش کیفیت آب را نمی  -

 پذيرد

سازمان محیط زيست در بکارگیری متخصصین برای پیگیری امور  -

 مردد است

 کمبود بودجه -

 فیت نتايج توسط فرد مسئول پايش صورت نمی گیردکنترل کی -

 منابع استاندارد مورد نیاز برای کنترل کیفیت در دسترس نیستند -

 

 

1 
 

 منابع مالی / بودجه:

 

  منابع مالی / بودجه: 8=1

 مبلغ )تومان( بودجه پیشبینی شده برای پایش 

  خريد تجهیزات پايه 

  ه ازای هر روز(هزينه های اجرايی )دستمزد کارکنان ب 

  هزينه های نمونه برداری میدانی و آنالیز آزمايشگاهی 

  گزارش دهی 

 

1-2 
 

 منابع تامین بودجه
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 بودجه های استانی برای مديريت درياچه  -

 بودجه های ملی برای مديريت درياچه  -

 

1 
 

 مولفان پیش نویش پروتکل

 

 ارگان اسامی 

ضاء کارگروه آب در کارگاه پايش اين پروتکل بصورت آزمايشی توسط اع 

 درياچه ارومیه تکمیل شد

 

 تاريخ تهیه پیش نويس 

 ارومیه -در طول کارگاه پايش 8811ارديبهشت 

 

 

 8پیوست 

 نقشه ايستگاه های نمونه برداری آزمايشی برای پايش کیفیت آب و رسوب
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 پروتکل برای 1

 کمیت آب

فهرست پارامترها را مشخص 

 نمایید

 

2 
 

 هدف

 ارزيابی تغییرات مقادير آب بويژه با در نظر گرفتن اهداف برنامه مديريتی

 

بطور خالصه توضیح دهید که چرا 

پايش پارامترها مورد نیاز است. ممکن 

 است بیش از يک دلیل آورده شود.
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 فرایند پایش

مراحل مختلف و جنبه های انجام پايش هر پارامتر را توضیح دهید. جزئیات 

برای ديگران )شامل افرادی که در کارگاه پايش حاضر نبوده اند(  کافی که

 .نیز شفاف باشد را بیان نمايید

 

 چه چیزی باید اندازه گیری شود؟ 8-8

 رودخانه ها و ديگر آبهای سطحی

رود در  86رود در آذربايجان شرقی و  1رودخانه دائمی )  81در حال حاضر 

 رياچه می ريزند. رود فصلی به د 88آذربايجان غربی( و 

رودهای دائمی در حال حاضر بصورت ماهانه توسط شرکتهای آب منطقه ای 

ايستگاه در آذربايجان 66ايستگاه در آذربايجان غربی و  16پايش می شوند. 

 شرقی وجود دارند.

بر اساس دستورالعمل های وزارت نیرو، يک سری ايستگاه بايد در نقاط 

 يجاد شوندورودی رودها به داخل درياچه ا

  درياچه 

سطح آب درياچه هم اکنون در دو ايستگاه مختلف اطراف درياچه توسط 

 شرکت های آب منطقه ای اندازه گیری می شود.

نیاز به افزودن يک ايستگاه جديد در قسمت جنوبی درياچه )بر پايه 

 دستورالعمل های وزارت نیرو برای مطالعات امکان سنجی( وجود دارد.

 ماریتاالب های اق

هیچ برنامه پايشی وجود ندارد اما نیاز به تدوين  يک برنامه جامع پايش در  

تاالب های اقماری بويژه در تاالب های دارای اهمیت تنو  زيستی وجود 

 دارد.

ايستگاه ها بايد در نقطه ورودی رودها به تاالب ها و همچنین در داخل 

از به ايجاد ايستگاه در نقاط تاالب ها ايجاد شوند. برای بعضی از تاالب ها نی

 خروجی آب از تاالب نیز وجود دارد.

 آبهای زيرزمینی

برنامه پايش برای ارزيابی مقدار آبهای زيرزمینی )سطح آب( در بعضی از 

 چاههای اطراف درياچه ارومیه توسط شرکت های آب منطقه ای وجود دارد.

دقیقا توضیح دهید که کدام جنبه از 

زه گیری شود. برای پارامتر بايد اندا

( تعداد گردشگر درياچه در 8مثال 

( آشیانه های پلیکانها 2يک روز ويژه 

 ( اکسیژن محلول8
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 روشهای اندازه گیری 8-2

 رودخانه ها و آبهای سطحی

همه ايستگاه های هیدرومتری به میله شاخص مجهز شده اند. با توجه به 

وايی معمول دو خوانش در دستورالعمل های وزارت نیرو، در شرايط آب و ه

هر روز برای هر ايستگاه بايد انجام شود )صبح و عصر(. در بعضی ايستگاه ها 

يک لیمنوگراف وجود دارد.  در دوره سیالب تعداد خوانش ها افزايش پیدا 

می کند )هر سه ساعت يا بیشتر در صورت نیاز(. سطح آب در رودخانه ها بر 

 خیره می شود. اساس سانتی متر اندازه گیری و ذ

ارزيابی میزان آب يک جريان در دفاتر شرکت های آب منطقه ای انجام شده 

 و تمام اطالعات بر پايه روزانه، ماهانه و ساالنه قابل دسترسی اند. 

  درياچه

درياچه درحال حاضر سه ايستگاه برای پايش سطح آب درياچه وجود دارد: 

ربايجان غربی( و جزيره اسالمی. شرفخانه )آذربايجان شرقی(، گلمانخانه )آذ

شرکت های آب منطقه ای سطوف آب را در اين ايستگاه ها اندازه می گیرند. 

همچنین پیشتر يک ايستگاه در رشکان )محیط بانی محیط زيست( وجود 

 داشته است که اکنون به درياچه متصل نیست.

 تاالب های اقماری

ل، شرکت آب منطقه ای سطح برنامه پايشی اجرا نمی شود. تنها در قوری گو

 آب را پايش می کند.

نیاز به تدوين يک برنامه جامع پايش برای تاالب های اقماری وجود دارد. 

ايستگاه های جديد در هر تاالب اقماری بايد ايجاد شده و بر اساس 

 دستورالعمل های وزارت نیرو به کار گرفته شود.

روشی که بايد برای اندازه گیری 

تفاده شود با جزئیات توضیح پارامتر اس

دهید. ترجیحا منابع علمی و 

دستورالعمل های استفاده از تجهیزات 

 را فراهم آوريد.

 

8-8 
 

 چه چیزی باید اندازه گیری شود؟

 رودخانه ها

برای رودخانه ها، نیاز است که ايستگاه ها در انتهايی ترين نقطه ای که به 

صب شود. اگر آب در پايین دست نقطه ورودی آنها به تاالب نزديک است ن

بهره برداری می شود، مقدار آب خارج شده نیز بايد مورد محاسبه قرار 

 گرفته و به حساب آيد.

  درياچه

 برای درياچه يک ايستگاه جديد بايد در قسمت جنوبی ايجاد شود.

 تاالب های اقماری

سه ايستگاه  حداقل نیاز به ايجاد يک ايستگاه در هر تاالب وجود دارد و ايجاد

پیشنهادی است )يکی برای آب ورودی و ديگری برای جريان خروجی(. 

محل دقیق اين ايستگاه ها توسط دستورالعمل های وزارت نیرو مشخص می 

شود. بصورت ابتدايی اين ايستگاه ها بايد در دسترس بوده و در يک محیط 

 ها باشد.حفاات شده قرار بگیرند و در تمام سال آب کافی  در اطراف آن

 

 

نقاط نمونه برداری يا روستاهای نمونه 

 را نام ببريد
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 نقشه ها و دستورالعمل ها 8-5

 را ببینید 8پیوست 

نقشه های تشريحی را با نقاط نمونه 

برداری/ روستاهای نمونه يا 

دستورالعمل تجهیزات پايش )در 

 صورت نیاز( پیوست نمايید.

 

5 
 

 پیگیری

 لیت های مربوطه را مشخص نمايیدفرايند پیگیری پايش و مسئو

 

 مسئولیت گزارش پایش 5-8

اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی بايد تمام اطالعات مورد نیاز را از 

شرکت های آب منطقه ای و ادارات محیط زيست مربوطه )نزديک تاالب 

 های اقماری( جمع آوری نموده و يک گزارش جامع تهیه نمايد.

نمود که چه  بايد در اينجا مشخص

فردی از کدام سازمان مسئول گزارش 

 نمودن نتايج پايش است

 

5-2 
 

 دوره گزارش دهی

 ساالنه

 

در اينجا بايد تصريح شود در چه دوره 

زمانی و در چه زمانی بايد گزارش 

تهیه شود. به عنوان مثال: بعد از هر 

 بار پايش میدانی، چهار بار در سال

 

5-8 
 

 دریافت کنندگان گزارش

 تمامی سازمان های ذينغع

 

فهرست کسانی که بايد گزارش پايش 

 را دريافت کنند مشخص کنید

 

5-5 
 

 گزارش ها / داده ها باید در کجا نگهداری شوند؟

در حال حاضر شرکت های آب منطقه ای يک بانک اطالعاتی در اختیار 

مورد  دارند که می تواند با ادارات کل محیط زيست به اشتراک گزارده شده و

استفاده قرار گیرد. بانک اطالعاتی جديد برای تاالب های اقماری و ايستگاه 

های مربوط به سازمان محیط زيست در اداره کل محیط زيست آذربايجان 

 غربی ايجاد خواهد شد.

 

 

4 
 

 نیازهای آموزشی

ارفیت های مورد نیاز و هرگونه نیاز آموزشی را که فراهم آمدن اين ارفیت 

 .مین می نمايد توضیح دادهها را تض

 

 ظرفیت مورد نیاز برای اجرای برنامه پایش 4-8

 متخصص هیدرولوژی و نیز حضور روزانه کارکنان برای انجام فعالیت میدانی

 

 

4-2 
 

 آموزش مورد نیاز به نحوی که وجود این ظرفیت تضمین گردد

ايد آموزش مورد نیاز است. همچنین ب "ديتا الگر"آموزش نصب و استفاده از 
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الزم به پرسنل سازمان محیط زيست برای آنالیز داده ها و چگونگی استفاده 

از داده های به دست آمده در مورد کمیت آب برای اجرايی نمودن برنامه 

 مديريت داده شود.

 

6 
 

 ریسک ها

 

 آیا ریسکی متوجه برنامه پایش است؟ 6-8

های جديد  هیچ ايستگاه جديدی ايجاد نشده است يا ايستگاه -

 تجهیزات مورد نیاز را ندارند )ديتا الگر(

 تجهیزات جديد به خوبی محافظت نمی شوند -

ايستگاه های قديمی شرايط مشابهی داشته باشند )میله شاخص  -

 در فصل خشکی از آب درياچه جدا شده باشد(

هیچ ساختار جديدی برای اندازه گیری جريان آب چشمه ها  -

 ساخته نشده است

ه بايد بر تجهیزات نظارت داشته باشند در محل حضور کارکنانی ک -

 ندارند و يا به خوبی آموزش نديده باشند

 ارگان مديريت آب، شاخص ها را بصورت ماهانه خوانش نمی کند -

 تاخیر در تهیه گزارش های پايش -

 

 

1 

 

 بودجه و بحثهای مالی

 

  بودجه و بحثهای مالی 1-8

 غ )ريال(مبل بودجه پیشبینی شده برای پايش 

  خريد تجهیزات پايه 

  هزينه های اجرايی )دستمزد کارکنان به ازای هر روز( 

  هزينه های نمونه برداری میدانی و آنالیز آزمايشگاهی 

  گزارش دهی 

 

1-2 
 

 منابع تامین بودجه

 بودجه های استانی برای مديريت درياچه  -

 بودجه های ملی برای مديريت درياچه  -

 

 

1 
 

 پیش نویش پروتکل مولفان

 ارگان

اين پروتکل بصورت آزمايشی توسط اعضاء کارگروه آب در کارگاه پايش  

 درياچه ارومیه تکمیل شد

 

 تاريخ تهیه پیش نويس 

 ارومیه  -در طول کارگاه پايش 8811ارديبهشت 
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 ومیهاجتماعی در حوضه آبخیز درياچه ار -: پروتکل های پايش مسائل اقتصادی8ضمیمه شماره 

 پروتکل برای  1

 پایش معیشت جوامع محلی اطراف تاالب ها

فهرست پارامترها را 

 مشخص نمایید

 

2 
 

 هدف

 شناخت تغییرات دراقتصاد و معیشت مردم -

ارزيابی اثربخشی پروژه های اقتصاد و معیشت پايدار و اثر آنها بر  -

 حفاات از منابع

پروژه های  ارزيابی سطح خودانگیختگی و مشارکت جوامع محلی در -

 معیشت پايدار

 

بطور خالصه توضیح دهید که 

چرا پايش پارامترها مورد نیاز 

است. ممکن است بیش از يک 

 دلیل آورده شود.

 

8 
 

 فرایند پایش

مراحل مختلف و جنبه های چگونگی انجام پايش اين پارامتر را توضیح دهید. 

ل کسانی که در جزئیات کافی بصورتی که برای ديگران نیز شفاف باشد )شام

 کارگاه پايش حضور نداشته اند( فراهم آوريد.

 

 چه چیزی باید اندازه گیری شود؟ 8-8

 وضعیت کنونی منابع )مالکیت، سطح آب، تنو  زيستی و غیره( -

روشهای کنونی برای بهره برداری از منابع )برنامه های محلی(، سیاستها  -

 و قوانین

وده، دستمزدها و نرخ ها، قیمت تفاوت ملموس در اقتصاد ) ارزشهای افز -

 گذاری اجناس و غیره(

تغییرات در منابع درآمدی، تغییرات در نرخ بیکاری، تغییرات در استفاده  -

 از منابع و سیستم های تولیدی )با ارزش افزوده(

 تغییرات در سیاستها و قوانین منابع طبیعی -

صادی، همکاری و مشارکت بین سازمانی افزايش يافته بین بخشهای اقت -

 تشکل های زيست محیطی، جوامع محلی و دانشگاه ها

 تغییرات در ساختارهای مديريتی منابع طبیعی  -

دقیقا توضیح دهید که کدام 

جنبه از پارامتر بايد اندازه 

( 8گیری شود. برای مثال 

تعداد گردشگر درياچه در يک 

( آشیانه های 2روز ويژه 

 ( اکسیژن محلول8پلیکانها 

 

8-2 
 

 اندازه گیری روشهای

 تمام آمار مرتبط و دردسترس در سازمان های دولتی )شامل داده های  -

GIS) 

 پرسشنامه ها -

 دانش بومی و اسناد ثبت شده از آن -

گزارشهای شوراهای روستا )بويژه روستاهای دارای دهیاری( و نیز ديگر  -

 گزارشهای تهیه شده توسط تشکل های غیردولتی

 ان محیط زيست منعقد شده اندقراردادهای مرتبط که بت سازم -

 مصاحبه های رو در رو -

 تکنیک های ارزيابی و پايش مشارکتی -

 

روشی که بايد برای اندازه 

گیری پارامتر استفاده شود با 

جزئیات توضیح دهید. ترجیحا 

منابع علمی و دستورالعمل 

های استفاده از تجهیزات را 

 فراهم آوريد.
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پرسشنامه يا مصاحبه با دفاتر مشارکتهای مردمی سازمان های کلیدی  -

 )محیط

زيست، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای( و گردآوری نشريات، بولتنها و  -

 ديگر اسناد موجود در آرشیو سازمان های کلیدی

 های ساالنه از سازمان های کلیدیگزارش -

گزارشهای تهیه شده توسط کارگروه آب و کشاورزی در سطوف استانی  -

 )مسئولیت دبیرخانه با سازمان جهاد کشاورزی(

مصاحبه با تشکلهای غیردولتی و دفاتر مشارکتهای مردمی سازمان های  -

محیط زيست، جهادکشاورزی و آب منطقه ای توسط شبکه های زيست 

 تشکیل شده در سطح استانیمحیطی 

 تعداد پروژه های تهیه و تصويب شده توسط معاونت برنامه ريزی -

 

8-8 
 

 ورت گیرد؟اندازه گیری باید در کجا ص

 در تمام حوضه آبخیز

  

 

نقاط نمونه برداری يا 

 روستاهای نمونه را نام ببريد

نقشه های تشريحی را با نقاط  نقشه يا کروکی 8-5

نمونه برداری/ روستاهای 

نمونه يا دستورالعمل تجهیزات 

پايش )در صورت نیاز( پیوست 

 نمايید.

 

 

8-4 
 

 زمانبندی / زمان اندازه گیری

 ساالنه

 

 

8-6 
 

 مسئول انجام پایش کیست؟

 1و  4 – 8محیط زيست )معاونت طبیعی( برای شماره های  -

)برای شماره  زيست محیطیدفتر مشارکت محیط زيست/ تشکلهای  -

 (5و  2های 

 (1و  6اداره کل روستايی استانداری )برای شماره های  -

 (86و  2دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها )برای شماره های  -

 (88يکی از تشکلهای مردم نهاد فعال مرکز استان )شماره  -

 (82دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها )شماره  -

 (88محیط زيست )شماره  -

 

بايد در اينجا مشخص نمود 

که چه فردی از کدام سازمان 

مسئول گزارش نمودن نتايج 

 پايش است

 تجهیزات پایه مورد نیاز 8-1

 تجهیزات دفتری -

 حمل و نقل )خودرو، موتورسیکلت( وسائل -
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 پیگیری 5

 فرايند پیگیری و مسئولیت ها را توضیح دهید

 مسئولیت گزارش پایش 5-8

 اداره کل محیط زيست آذربايجان غربی

 

 

5-2 
 

 دوره گزارش دهی

 ساالنه )ترجیحا هم به زبان فارسی و هم انگلیسی(

 

در اينجا بايد تصريح شود در 

چه زمانی  چه دوره زمانی و

بايد گزارش تهیه شود. بعنوان 

مثال: بعد از هر بار پايش 

 میدانی، چهار بار در سال

 دریافت کنندگان گزارش پایش 5-8

 تمام ذينفعان

 

فهرست کسانی که بايد 

گزارش پايش را دريافت کنند 

 مشخص کنید

 داده ها/ گزارشها باید در کجا نگهداری شوند؟ 5-5

 ره کل محیط زيست آذربايجان غربیدر بانک اطالعاتی ادا

 

 

4 
 

 نیازهای آموزشی

ارفیت های مورد نیاز و هرگونه نیاز آموزشی را که فراهم آمدن اين ارفیت ها را 

 .تضمین می نمايد را توضیح دهید

 

 ظرفیت مورد نیاز برای اجرای برنامه پایش  4-8

 کارشناس مشارکت مردمی -

 کارشناس محیط زيست  -

 ی کارشناس اقتصاد -

 

 

4-2 
 

 آموزش مورد نیاز به نحوی که وجود این ظرفیت تضمین گردد

 تمامی موارد باال )بويژه اقتصاد و مشارکت مردمی(

 

 

6 
 

 ریسک ها

 

 آيا ريسکی متوجه برنامه پايش می باشد؟ 6-8

 اطالعات نادرست -

 داده های غیر قابل اعتماد -

 کمبود رويکرد مشارکتی -

ادهای دولتی )عدم تمايل به در اختیار کمبود همکاری از سوی بعضی نه -

 گذاشتن داده ها به دلیل نبود اعتماد(

 پرسنل ناکافی -

 فرايندهای اداری -
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 اگر ریسکی وجود دارد، چگونه می تواند کاهش یابد؟ 6-2

 با کمک طرف حفاات از تاالبهای ايران با ارائه پشتیبانی مشورتی -

 اعتمادسازی بین ذينفعان -

 افزايش آگاهی -

 بانی قوی از سوی استانداریپشتی -

 

1 
 

 بودجه و بحثهای مالی

 

 بودجه پیشبینی شده برای پایش 1-8

 خريد تجهیزات پايه

 مبلغ )ريال(

  نگهداری و استفاده )نیاز ساالنه( 

  هزينه های اجرايی )روزهای کاری/ دستمزدها( 

  تهیه و انتشار گزارش 

 

1-2 
 

 منابع بودجه

 

 

1 
 

 پیش نویس پروتکلتهیه کنندگان 

 مونا کنعانیان

 حمید کماالن

 زهرا عبداله زاده

 لیدا کالنتری

 خسرو فری

 فرامرز صفری

 اکبر دهقانی

 جواد جهان گیر

 شهرام شاهی

 هاشم خاتم پور

 محبوبه ايمانی

 عبداله رسولی

 عباس عادل نیا

 حسن زاده

 عباس دلدادی

 امین اله کرمی

 علی نجفی

 معصومه مولوی

 

 ارگان مربوطه

 طرف تاالبها 

 طرف تاالبها 

 محیط زيست آ.غ

 محیط زيست آ.غ

 گردشگری آ.غ

 محیط زيست نقده

 محیط زيست آ. غ

 استانداری آ.ش

 وزارت صنايع

 تشکل زيست محیطی 

 محیط زيست آ. ش 

 محیط زيست آ. ش

 تشکل زيست محیطی

 تشکل زيست محیطی

 استانداری آ. ش

 سازمان گردشگری

 طرف تاالبها 

 حیطیتشکل زيست م

 تاریخ تهیه پیشنویس 

 در طول برگزاری کارگاه پايش 8811ارديبهشت  

 

 



65 
 

 

 پروتکل: 1

 افزایش آگاهی عمومی 

 فهرست پارامترها را مشخص نمایید

 

2 
 

 هدف

برای ارزيابی سطح تغییر در آگاهی )مديران و تصمیم  -

سازان، جوامع محلی و جامعه(، افزايش آگاهی و شفاف 

، افزايش احساس مالکیت و احساس سازی در سطح جامعه

محافظت از درياچه، افزايش فرهنگ مشارکت )رويکرد 

 مشارکتی در تصمیم سازی(

 برای تداوم فعالیتهای آگاهی رسانی در نسلهای آينده -

 برای بهبود فعالیت های آگاهی رسانی -

 

 

بطور خالصه توضیح دهید که چرا پايش 

پارامترها مورد نیاز است. ممکن است 

 از يک دلیل آورده شود.بیش 

 

8 
 

 فرایند پایش

مراحل مختلف و جنبه های چگونگی انجام پايش اين پارامتر را توضیح 

دهید. جزئیات کافی بصورتی که برای ديگران نیز شفاف باشد )شامل 

 کسانی که در کارگاه پايش حضور نداشته اند( فراهم آوريد.

 

 چه چیزی باید اندازه گیری شود؟ 8-8

 شرکت کنندگان در کارگاه های افزايش آکاهی  تعداد -

 تعداد برنامه در شبکه های خبررسانی ملی و محلی -

 تعداد و تنو  کارگاه ها و جشنواره های آموزشی -

 تعداد حرکت های اجتماعی آگاهی رسانی خودانگیخته -

 تعداد مقاالت و فعالیت های تحقیقی بر روی تاالب ها -

 فعالیت های حفااتی تعداد روستاهای مشارکت کننده در -

 تعداد و تنو  مواد چاپی برای افزايش آگاهی -

 تعداد روزها و مشارکت کنندگان سطح جامعه -

تعداد سازمانهای دولتی که در طرحهای مرتبط مشارکت می  -

 کنند

 سطح مشارکت سازمانهای مختلف )مشارکت بین سازمانی( -

 سطح مشارکت و همکاری بین ذينفعان مختلف -

 شنهادی و مصوب مديريت جامع تاالبیتعداد طرحهای پی -

 (NGOتعداد و تنو  شبکه های آگاهی رسانی ) -

دقیقا توضیح دهید که کدام جنبه از 

پارامتر بايد اندازه گیری شود. برای مثال 

( تعداد گردشگر درياچه در يک روز 8

( اکسیژن 8( آشیانه های پلیکانها 2ويژه 

 محلول

 

8-2 
 

 روشهای اندازه گیری

 (85تا  8ه ها )برای پرسشنام -

گزارشهای شوراهای روستا ها )به ويژه روستاهای دارای  -

دهیاری( و همچنین گزارشهای تهیه شده توسط تشکلهای 

زيست محیطی، مصاحبه های رو در رو، ارزشیابی و پايش 

 

 

روشی که بايد برای اندازه گیری پارامتر 

استفاده شود با جزئیات توضیح دهید. 

ترجیحا منابع علمی و دستورالعمل های 

 استفاده از تجهیزات را فراهم آوريد.
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 (6و  5مشارکت )برای 

پرسشنامه های ارسالی به روابط عمومی سازمان های  -

و گردآوری نشريات، بولتنها و  کلیدی )بويژه محیط زيست(

ديگر مستندات از آرشیو سازمان های کلیدی )برای شماره 

1) 

 (2گزارشهای ساالنه از سازمان های کلیدی )برای شماره  -

گزارشهای تهیه شده توسط کارگروه های آب و کشاورزی  -

که در سطح استانی تشکیل شده )سازمان جهاد کشاورزی 

 (2شماره بعنوان دبیرکارگروه( )برای 

مصاحبه با تشکل های زيست محیطی و دفاتر مشارکت  -

مردمی ادارات کل محیط زيست، سازمان های 

جهادکشاورزی و آب منطقه ای توسط شبکه های زيست 

و  88محیطی که در سطوف استانی تشکیل شده است )برای 

88) 

تعداد طرف های تصويب شده که توسط معاونت برنامه ريزی  -

 (82رای تهیه شده است )ب

 

8-8 
 

 پایش باید در کجا انجام شود

 در سطح حوضه آبخیز درياچه ارومیه 

 

 

 

ه را نقاط نمونه برداری يا روستاهای نمون

 نام ببريد

نقشه های تشريحی را با نقاط نمونه  نقشه یا کروکی 8-5

برداری/ روستاهای نمونه يا دستورالعمل 

تجهیزات پايش )در صورت نیاز( پیوست 

 نمايید.
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 زمان بندی / پایش باید کی انجام شود

 گزارشهای ساالنه

 

 

8-6 
 

 مسئول انجام پایش کیست؟

معاونت محیط طبیعی )برای  –ادارات کل محیط زيست  -

 (1و  4 -8 – 8موارد 

دفتر روابط عمومی )برای شماره  –ادارات کل محیط زيست  -

2) 

دفتر روابط عمومی/ تشکل های  –ادارات کل محیط زيست  -

 (5زيست محیطی )برای شماره 

 (1و 6دفتر امور روستايی استانداری )برای موارد  -

و  2)برای موارد  دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری -

 

بايد در اينجا مشخص نمود که چه 

فردی از کدام سازمان مسئول گزارش 

 نمودن نتايج پايش است
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86) 

يک تشکل زيست محیطی فعال در سطح استانی )برای مورد  -

88) 

 (82دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری )برای مورد  -

 (88ادارات کل محیط زيست )برای مورد  -

 

8-1 
 

 ات پایه ای مورد نیازتجهیز

 تمام تجهیزات دفتری مورد نیاز

 

 

5 
 

 پیگیری

 فرايند پیگیری و مسئولیت ها را تشريح کنید

 

 مسئولیت گزارش پایش 5-8

 سازمان محیط زيست 

 يا 

 تشکلهای غیردولتی )با حمايت استانداری(

 

 

5-2 
 

 دوره گزارش دهی

 ساالنه

 

در اينجا بايد تصريح شود در چه دوره 

مانی و چه زمانی بايد گزارش تهیه ز

شود. بعنوان مثال: بعد از هر بار پايش 

 میدانی، چهار بار در سال

 دریافت کنندگان گزارش پایش 5-8

 تمامی ذينفعان

 

فهرست کسانی که بايد گزارش پايش را 

 دريافت کنند مشخص کنید

 داده ها/ گزارشها باید در کجا نگهداری شود؟ 5-5

 عاتی در سازمان محیط زيست در يک بانک اطال

 

 

4 
 

 نیازهای آموزشی

ارفیت های مورد نیاز و هرگونه نیاز آموزشی را که فراهم آمدن اين 

 ارفیت ها را تضمین می نمايد توضیح دهید. 

 

 ظرفیت مورد نیاز برای اجرای برنامه پایش 4-8

 کارشناس مشارکت مردمی -

 کارشناس محیط زيست و افزايش آگاهی عمومی -
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 آموزش مورد نیاز به نحوی که وجود این ظرفیت تضمین گردد

 شامل همه موارد باال

 

 

6 
 

 ریسک ها
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 آیا ریسکی متوجه برنامه پایش می باشد؟ 6-8

 اطالعات نادرست -

 داده ها قابل اعتماد نیست -

 کمبود رويکرد مشارکتی -

کمبود همکاری از سوی چند نهاد دولتی )عدم تمايل به در  -

 گزاردن داده ها بدلیل نبود اعتماد( اختیار

 پرسنل ناکافی -

 بوروکراسی -
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 اگر ریسکی وجود دارد چگونه می توان آن را کاهش داد؟

 پشتیبانی مشورتی طرف حفاات از تاالبهای ايران  -

 ايجاد اعتماد بین ذينفعان -

 افزايش آگاهی -

 پشتیبانی قوی از استانداری -

 

 

1 
 

 منابع مالی / بودجه:

 

  منابع مالی / بودجه: 1-8

  خريد تجهیزات پايه 

  نگهداری و استفاده ها )نیاز ساالنه( 

  هزينه های اجرايی )روزهای کاری پرسنل و دستمزد( 

  تهیه و انتشار گزارش 

  جمع کل 

 

1-2 
 

 منابع مالی

 

 

1 

 

 تهیه کنندگان پیش نویس پروتکل

 مونا کنعانیان

 حمید کماالن

 دهزهرا عبداله زا

 لیدا کالنتری

 خسرو فری

 فرامرز صفری

 اکبر دهقانی

 جواد جهان گیر

 شهرام شاهی

 هاشم خاتم پور

 محبوبه ايمانی

 

 ارگان مربوطه

 طرف تاالبها 

 طرف تاالبها 

 محیط زيست آ.غ 

 محیط زيست آ.غ 

 گردشگری آذربايجان غربی

 اداره محیط زيست نقده

 محیط زيست آذربايجان غربی

 استانداری آذربايجان شرقی

 وزارت صنايع

 تشکل زيست محیطی 

 محیط زيست آذربايجان شرقی 
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 عبداله رسولی

 عباس عادل نیا

 حسن زاده

 عباس دلدادی

 امین اله کرمی

 علی نجفی

 معصومه مولوی

 محیط زيست آذربايجان شرقی

 تشکل زيست محیطی

 شبکه تشکل های زيست محیطی

 استانداری آذربايجان شرقی

 سازمان گردشگری

 رف حفاات از تاالبهای ايران ط

 زيست محیطی تشکل

 تاريخ تهیه پیشنويس 

 در طول برگزاری کارگاه پايش 8811ارديبهشت 
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 پروتکل: 1

 گردشگری

 فهرست پارامترها را مشخص نمایید

 

2 
 

 هدف

ارزيابی اثرات گردشگری بر محیط های اکولوژيکی و  -

 اجتماعی  –اقتصادی 

شگری پس از ارزيابی نتايج تعیین بهترين نقاط گرد -

 پايش

 بهبود کیفیت گردشگری با ارزيابی نتايج پايش -

ارزيابی سطح مشارکت مردمی )عموما جوامع محلی(  -

 در برنامه های گردشگری

 

 

بطور خالصه توضیح دهید که چرا پايش 

پارامترها مورد نیاز است. ممکن است بیش از 

 يک دلیل آورده شود.

 

8 
 

 فرایند پایش

مختلف و جنبه های چگونگی انجام پايش اين پارامتر را  مراحل

توضیح دهید. جزئیات کافی بصورتی که برای ديگران نیز شفاف 

باشد )شامل کسانی که در کارگاه پايش حضور نداشته اند( 

 فراهم آوريد.

 

 چه چیزی باید اندازه گیری شود؟ 8-8

 سطح شکار و ماهیگیری -

 لودگی صوتی و ...(سطح آلودگی )مواد زائد جامد، آ -

 سطح تخريب پوشش گیاهی -

 تعداد گردشگران -

 )حذف شد( -

اشتغال )سطح درآمد از طريق مهمانپذيرهای  -

روستايی، فروش صنايع دستی، غذاهای محلی و 

 گردشگران محلی(

تعداد مناطق روستايی شرکت کننده در برنامه های  -

 گردشگری

تعداد تشهیالت گردشگری احداث شده و يا بازسازی  -

 دهش

 تعداد خانوارهای درگیر در گردشگری -

سطح مشارکت بخش خصوصی )درخواستها و طرف  -

 های پیشنهادی(

دقیقا توضیح دهید که کدام جنبه از پارامتر بايد 

( تعداد گردشگر 8اندازه گیری شود. برای مثال 

( آشیانه های پلیکانها 2درياچه در يک روز ويژه 

 ( اکسیژن محلول8
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 زه گیریروشهای اندا

تعداد مجوزهای صادر شده برای گردشگران/  -

 

استفاده  روشی که بايد برای اندازه گیری پارامتر

شود با جزئیات توضیح دهید. ترجیحا منابع 
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گزارشهای محیط بانان محیط زيست/ گزارشهای 

 (8جوامع محلی )برای شماره 

بررسی تعداد بازديدکنندگان )خارج از مناطق  -

 (8و 2مسکونی( )برای 

آمار معاونت گردشگری )تعداد مجوزهای صادر شده  -

ای مشاهدات جوامع محلی( )بر -توسط محیط زيست

5) 

آمارهای معاونت گردشگری/ شوراهای روستا/ جوامع  -

 (2و  6محلی )اگر مشارکت کرده باشند( )برای 

ارزيابی تعداد درخواستها در معاونت گردشگری )برای  -

 (86و  1

اطالعات در دسترس در ارگانهای مختلف )شوراهای  -

 (1روستاها و ....( )برای 

علمی و دستورالعمل های استفاده از تجهیزات را 

 فراهم آوريد.
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 اندازه گیری باید در کجا انجام شود؟

عمدتا در تاالب های اقماری مانند سولدوز، قوری گول، کانی 

 برازان، قوپی باباعلی، حسنلو، سیران گولی

درياچه ارومیه، گلمانخانه، محمديار، قورچین و در پارک ملی 

 قاال

 

 

نقاط نمونه برداری يا روستاهای نمونه را نام 

 ببريد

 نقشه یا کروکی: 8-5

 

 

 

 

نقشه های تشريحی را با نقاط نمونه برداری/ 

روستاهای نمونه يا دستورالعمل تجهیزات پايش 

 )در صورت نیاز( پیوست نمايید.
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 ازه گیری در چه زمانی انجام شود؟زمانبندی / اند

 (8و  2بدون زمان مشخص )برای  -

آماربرداری های ماهانه معاونت گردشگری + برای يک  -

هفته در هر ماه و در طول تعطیالت )توسط جوامع 

 (5محلی( ) برای 

آمارهای معاونت گردشگری: ماهانه/ شوراهای روستا:  -

اه و هر سه ماه يکبار / جوامع محلی: يک هفته در م

 (2و  6در طول تعطیالت )عمدتا فصلی( )برای 

 (86و  1هر سه ماه يکبار )برای  -

 (1هر سه ماه يکبار )برای  -
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 مسئول پایش کیست؟

 

بايد در اينجا مشخص نمود که چه فردی از کدام 
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 2و  8سازمان محیط زيست و جوامع محلی )برای  -

 (8و

معاونت گردشگری و جوامع محلی و سازمان محیط  -

 (5زيست )برای 

ا و جوامع محلی سازمان گردشگری، شوراهای روست -

 (6و  2)برای 

 (86و  1معاونت گردشگری )برای  -

 (1معاونت گردشگری و جوامع محلی )باری  -

 سازمان مسئول گزارش نمودن نتايج پايش است

8-1  

 تجهیزات پایه مورد نیاز

 تجهیزات دفتری -

 وسائل نقلیه )خودرو، موتورسیکلت( -

 کوپ و دوربین دو چشمیتلس -

 

 

5 
 

 پیگیری

 فرايند پیگیری و مسئولیت ها را تعريف کنید

 

 مسئولیت گزارش پایش 5-8

 (8و  2، 8سازمان محیط زيست )برای  -

 (5سازمان گردشگری )برای  -

 (86تا  6معاونت گردشگری )برای  -

 

 

5-2 
 

 دوره گزارش دهی

 دو بار در سال )هر شش ماه(

 

شود در چه دوره زمانی و  در اينجا بايد تصريح

چه زمانی بايد گزارش تهیه شود. بعنوان مثال: 

 بعد از هر بار پايش میدانی، چهار بار در سال

5-8  

 دریافت کنندگان گزارش پایش

 تمام ذينفعان مربوطه

 

فهرست کسانی که بايد گزارش پايش را دريافت 

 کنند مشخص کنید

5-5  

 کجا نگهداری شوند؟داده ها/ گزارشهای پایش باید در 

 بانک اطالعاتی سازمان محیط زيست 

 

 

4 
 

 نیازهای آموزشی

ارفیت های مورد نیاز و هرگونه نیاز آموزشی را که فراهم آمدن 

 اين ارفیت ها را تضمین می نمايد توضیح دهید.

 

 ظرفیت مورد نیاز برای اجرای برنامه پایش  4-8

منطقه بیولوژيست/ اکولوژيست که با فلور و فون  -

 آَشنايی داشته باشد

 کارشناس مشارکت جوامع محلی آشنا با منطقه -
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 کارشناس گردشگری -

 

4-2 
 

آموزش مورد نیاز به نحوی که وجود این ظرفیت تضمین 

 گردد

 شامل همه موارد باال

 

 

6 
 

 ریسک ها

 

 آیا ریسکی متوجه برنامه پایش می باشد؟ 6-8

 

 (8شکار و صید غیرمجاز )برای  -

 (8و 2نادرست از سوی جوامع محلی )برای اطالعات  -

جوامع محلی در طول فصول مشخص خارج از  -

 (5دسترس اند )برای 

 2تا  6برای  -

 فرايندهای اداری -

 تغییر مکرر مسئوالن -

 بار کاری بیش از حد ارگانها )کمبود زمان( -

بعصی از نهادهای دولتی از دادن اطالعات و داده ها  -

 1خودداری می کنند )برای 

 

 

6-2 
 

درصورت وجود ریسک، چگونه می توان آن را کاهش 

 داد؟

اعتمادسازی و افزايش احساس مالکیت برای جوامع  -

 محلی 

 اعتمادسازی و افزايش آگاهی ارگانهای دولتی -

 افزايش ارفیتها )با آموزش يا ...( -

 

 

1 
 

 منابع مالی / بودجه:

 مبلغ )ريال(

  منابع مالی / بودجه: 1-8

  يهخريد تجهیزات پا 

  نگهداری و استفاده )نیاز ساالنه( 

  هزينه های اجرايی )روزهای کاری / دستمزدها 

  گزارش دهی و انتشار آن 

 

1-2 
 

 منابع تامین بودجه

 

 

1 
 

 تهیه کنندگان پیش نویس پروتکل
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 مونا کنعانیان

 حمید کماالن

 زهرا عبداله زاده

 لیدا کالنتری

 خسرو فری

 فرامرز صفری

 اکبر دهقانی

 جواد جهانگیر

  

 تاریخ تهیه پیش نویس

 ارومیه  -در طول کارگاه پايش 8811اردی بهشت 

 

 


