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 ش گفتار يپ

تاالبها از با ثبات ترين اکوسيستم های آبي بشمار مي روند وجود تاالبها از نظر فرآيندهای اکولوژيک، هيدرولوژيک و بيولوژيک منطقهه،  

مچنهين بهرای حمايهت از فعاليهت اقتصهادی و      بلکه جهت ادامه حيات مجموعه موجودات گياهي وجانوری که بهه آن وابسهته انهد و ه   

اجتماعي انسان ضروری مي باشند.استان خوزستان از جمله مناطقي است که دارای تاالبهای بسيار ارزشمندی است که مهمترين آنهها  

 تاالب بين المللي و پناهگاه حيات وحش شادگان.مي باشد.

کشور است. وسعت تاالب، طبيعي بودن آن، غنای باالی گونه های گيهاهي و  تاالب شادگان يکي از مهمترين و ارزشمند ترين تاالبهای 

جانوری و زيستگاهها و غيره ارزش فوق العاده ای را برای تاالب به همراه دارد تهاالب در پهايين دسهت حوضهه رودخانهه جراحهي بهين        

، تاالب بهه خلهيج فهاری مهي پيونهدد. تهاالب       شهرهای شادگان، آبادان و ماهشهر در استان خوزستان قرار دارد. در سمت پايين دست 

( به ثبت رسيده  است، و به عنوان يک تهاالب مههم بهين المللهي     1354) 1975شادگان بزرگترين رامسر سايت ايران است که در سال 

 1974ل شهادگان( از سها   -شناخته شده که از تنوع زيستي غني برخوردار مي باشد. بخشي از تاالب )واقع در جنهوب جهاده دارخهوين   

 (به عنوان پناهگاه حيات وحش تعيين شده و تحت حفاظت قرار دارد.1353)

اما با تغيير کاربری های نامناسب و استقرار صنايع آالينده در نزديکي تاالب و يا در حوضه آبريز از قبيل تاسيسات پتروشيمي ماهشههر  

ت و گاز ،طرح های توسعه نيشکر و ... باعث شده است حيات گيهاهي و  در کنار خور موسي ، پااليشگاه آبادان ، نيروگاه گازی ،صنايع نف

اين در حالي است  .است حيات آن را به خطرات جدی مواجه کردهو جانوری تاالب رو به افول گذاشته و در نهايت کارکردهای مهم آن 

اين اکوسيستم  شينان آن به طور مستقيم بابيش از پنج هزار نفر از ساکنان روستاهای شادگان و حاشيه ن که معيشت، زندگي و حيات

 .مستقيم بر بهره برداران از آن دارد مرتبط است و هر گونه تخريب، آلودگي و بي توجهي به تاالب شادگان اثر

لهي  در همين راستا و با توجه به تهديدات پيش روی تاالب شادگان، برنامه ای برای مديريت آن با بهره گيری از تجارب موفق بهين المل 

توسط سازمان حفاظت محيط زيستدر قالب طرح بين المللي حفاظت از تاالبهای ايران و با همکاری برنامه عمران ملل متحد/ صهندوق  

تسهيالت جهاني محيط زيست و نيز با مشارکت نهادهای ذيربط، جوامع محلي و تشکل های غيردولتي در سهط  اسهتان خوزسهتان و    

ماهشهرتدوين گرديده و تصويب آن نيز از مجرای شورای برنامه ريزی اسهتانداری خوزسهتان محقهق    شهرستان های شادگان، آبادان و 

 31/1/1391مهور    2836/1/44شده است. در ادامه استاندار خوزستان، اجرای برنامه مديريت جامع تاالب شادگان را طي نامه شماره 

 به کليه دستگاههای اجرايي ابالغ نموده است.

رنامه پايش تاالب شادگان بعنوان بخشي از برنامه مديريت جامع تاالب شادگان و بمنظور بررسي منظم وضعيت تهاالب و  عالوه بر اين ب

کنترل روند نوسانات شاخص های محيط زيستي آن در طول زمان و همچنين کسب اطمينان از اثربخشي اجرای برنامه مديريت جامع 

شي و در نهايت آگاهي از بهره برداری خردمندانه و اصولي از تاالب شهادگان، در بسهتری   تاالب شادگان، پرهيز از موازی کاری های بخ

مي پذيرد و نهايتها جمهع بنهدی و    مشارکتي تدوين گرديد. اجرای برنامه پايش بصورت ساالنه توسط نهادهای مسئول و همکار صورت 

م خواهد گرفت. بديهي است نتهايج حاصهل از ههر پهايش،     انتشار گزارشات ساالنه توسط اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان انجا

عالوه بر نشان دادن وضعيت محيط زيست تاالب، اطالعات الزم برای هرگونه بازنگری احتمالي در برنامه مديريت و اتخاذ سياست های 

ن در سهال  ده تهاالب شهادگا  جديد مديريتي را نيز فراهم خواهد آورد و گزارش حاضر حاوی اطالعات مربوط به پارامترهای پايش شهون 

 مي باشد.  1391

 

                                         جعفر حجازي                                                                    رضا الهيجان زاده احمد    

 استاندار                                                           خوزستانمدير كل محيط زيست    
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 الصه اجرايیخ

در آغاز از توجهي که برای تهيه گزارش شده است بايد تشکر کرد. همين اندازه که همکاران، خود را متعهد به تهيه گزارش 

که پايش و ارزيابي با اين هدف انجام ميشود که کرده و برای آن تالش کرده اند جای قدرداني دارد. الزم به توضي  است 

روند تغييرات شناخته شده و نقاط قوت و ضعف کارها و اتفاقات و پديده هايي که ر  داده است مشخص گردد و عوامل اثر 

ب گذار شناسايي شود تا بتواند به مديريت در جهت اصالح شيوه های کار و عملکردهای خود و در جهت ارتقای وضعيت تاال

کمک کند. برای اينکار الزم است اطالعات جديد که نشان دهنده وضعيت کنوني باشد گردآوری شده و به شکل مناسب 

ارائه و با سوابق مقايسه شود و بر روی آنها بحث و تحليل و نتيجه گيری مشخص صورت گيرد. گزارش پايش بايد ميتوانست 

 مشخص کند و به مديريت توصيه های الزم را ارائه بدهد. از آمار و اطالعاتي که ارائه ميکند نتيجه گيری 

پايش مستلزم يک تالش گروهي است تمامي سازمانهای ذی ربط و ذی نفع  بايد امور مربوط به پايش را که به صورت 

ی ذينفع جاری در دستور کار آنها قرار گرفته است ادامه داده و اطالعات و داده های موجود را در اختيار ساير سازمان ها

کليدی و بانک اطالعات تاالب قرار دهند تدوين برنامه پايش تاالب شادگان شامل تعيين محورهای اصلي اطالعات بر اسای 

اجتماعي است.درتدوين برنامه پايش و تکميل پروتکل های -اهداف راهبردی برنامه مديريت: آب،  تنوع زيستي و اقتصادی

در پايش مي توان عالوه  سيم کار در قالب کارگروههای تخصصي تکميل شده است.آن با مشارکت کليه ذينفعان و ضمن تق

بر استناد به اطالعات آماری، به مردم مراجعه نمود و در مورد محو شدن تاالب، اثرات آن بر زندگيشان پرسش و جستجو 

 کرد يا چه بسا در انتقال مفاهيم و تشري  وضعيت موجود از تصاوير استفاده نمود. 

مي باشد. در اين گزارش برخي از پارامترهای اصلي  1391رش موجود، اولين گزارش جامع پايش تاالب شادگان در سال گزا

اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است که در اين بخش اهم نکات کليدی  -آب و اقتصادی تاالب در محورهای تنوع زيستي،

 .مي گرددارائه  و نتايج بررسي های انجام گرفته

 حداقل بارش ساالنه و   1384-85ميليمتر در سال آبي  249معادل بوزی شادگانايستگاه  اکثر بارش ساالنهحد

ميليمتر  92/174معادل نيز  متوسط بارش ساالنه  ثبت شده است. 1386-87ميليمتر در سال آبي  91معادل 

 اشد. ميليمتر مي ب 158شادگان نيز  است. دامنه تغييرات بارش ساالنه در ايستگاه

  89-91ميلي متهر در سهال آبهي     2/3753بيشترين تبخير با عدد  ،تبخير از ايستگاه بوزی شادگانآمار با توجه به 

 7/3518بها   88-89ميلهي متهر و سهال آبهي      5/3512با رقمي معادل  86-87داده است . پس از آن سال آبير  

 ميلي متر بيشترين ميزان تبخير را به خود اختصاص داده اند. 

 ساله  36بطور متوسط در يک دوره  رودخانه نبع اصلي تامين آب تاالب شاگان رودخانه جراحي مي باشد. آبدهيم

است. به منظور بررسي ميزان ورودی آب اين رودخانه به تاالب  بوده سال در مکعب متر ميليون 16/2175

ساله، بيشترين دبي  11در دوره آماری  شادگان آخرين ايستگاه با نام ايستگاه شادگان مد نظر قرار گرفته است که

متر مکعب برثانيه و کمترين ميزان آن مربوط به  25/12و معادل  84-85ايستگاه شادگان مربوط به سال آبي 

متر مکعب برثانيه بوده است. همچنين در آخرين آمار موجود از اين  5/1و به ميزان حدود  87-88سال آبي 

 مترمکعب بر ثانيه مي باشد. 5/3مي باشد ميانگين ساالنه  88-89ايستگاه که مربوط به سال آبي 

  به طور کلي منبع آب ورودی قابل اندازه گيری به تاالب شادگان رودخانه جراحي مي باشد. در محدوده تاالب

متری از سط  زمين قرار دارد. به نظر مي رسد اليه آبدار  1-2شادگان آب زيرزميني بسيار کم عمق و در حدود 

يق باشد اما آبرفت آن از رسوبات دانه ريز تشکيل شده و مشخصات هيدروديناميکي ضعيفي دارد. عالوه بر اين عم

به دليل عدم امکان استفاده از آبهای مذکور، تا لذا آب زيرزميني اين محدوده بسيار شور و غير قابل استفاده است. 

تری جهت بررسي و تحليل وضعيت کمي و کيفي کنون سازمان آب و برق خوزستان در اين محدوده چاه پيزوم

 احداث ننموده است، لذا اطالعاتي در اين خصوص موجود نيست. 
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  شش ايستگاه  مورد نمونه برداری و اندازه گيری پارامترهای کيفي آب تاالب شادگان قرار گرفتنهد.   1391در سال

در برخي ايستگاهها در محدوده بد و متوسط که وضعيت کيفي تاالب اغلب در حد با توجه به نتايج مي توان گفت 

، منابع آبي که در رده متوسط قرار مي گيرند، عموماً تنوع ارگانيسهم ههای   کيفيت آب شاخص بامطابق  قرار دارد.

آبي کمتر شده و شرايط برای رشد جلبکي فراهم مي گردد. همچنين درجه بد اين شاخص نشانه اين است که  در 

 را نشان خواهد داد. دخوحمايت تنوع آبي بشدت کم شده و احتماالً مشکالت آلودگي آب توانايي آن منبع آبي 

 باشهد.  رودخانه مارون دومين شاخه عمده رودخانه جراحي بوده و در حقيقت رودخانه جراحي دنباله جريان آن مي

ه قرار دارد. محاسبات و اين رودخانه به واسطه عبور از شهرهای مختلف در استان خوزستان در معرض انواع آاليند

مهورد   115مورد محاسبه شاخص کيفيت آب بطور ماهانه تعهداد   128بررسيهای انجام شده نشان مي دهد که از 

مورد از  9درصد محاسبات را تشکيل مي دهد آب رودخانه مارون در رده متوسط قرار دارد. تعداد  9/89که حدود 

درصد کل محاسبات را تشکيل مي دهد آب در رده بد قهرار دارد   7مورد شاخص کيفيت ماهانه که در حدود  128

درصد کل محاسبات کيفيت آب را در رده مطلوب نشان مي دهد. بنابر اين مي توان گفهت کهه    3و تنها در حدود 

 در رده متوسط قرار مي گيرد.   88-89طبق محاسبات انجام شده کيفيت رودخانه مارون در سال آبي 

 در ماههای مختلف و ايستگاههای مختلهف نشهان مهي دههد کهه       کيفيت آبميزان شاخص  بررسي روند تغييرات

معموال بدترين کيفيت آب مربوط به مرداد ماه مي باشد و اين نشان دهنده ارتباط مستقيم کيفيت آب بها کميهت   

الب از آب تها  89نيز نشهان مهي دههد کهه در سهال       89و  88مي باشد. مقايسه ميزان شاخص ساليانه در سالهای 

و  87برخوردار بوده است. که اين مورد هم در اثر وقوع خشکسهالي در سهالهای    88ری نسبت به سال هتکيفيت ب

مي باشد. لذا يکي از عوامل مهم و تاثير گذار بر کيفيت تاالب شادگان شرايط کمبود آب در تاالب مهي باشهد     88

 يعني خشکسالي و يا کاهش حجم ورودی به تاالب.

  يکي از پرندگان حسای اکوسيستم های تاالبي است که نياز امنيت بسيار باالی زيسهتگاه، آب مناسهب و   فالمينگو

اين پرنده را به عنوان يک شاخص برای تاالب شادگان قلمداد مهي نمايهد. همهه سهاله ايهن       ،وفور غذای مورد نياز

قطعهه ودر   364تعهداد   91ل پرنده به صورت ويژه مورد پايش وسرشماری قرار مي گيهرد کهه در سرشهماری سها    

 قطعه در تاالب شادگان شمارش شده است. 141تعداد  89سرشماری سال 

  اردك مرمری يکي از پرندگان حمايت شده ملي ودر خطر انقراض جهاني است که بيشترين جمعيت اين پرنده که

ين جمعيهت اردك  در کشور مربوط به استان خوزستان است. براسای سرشماری صورت گرفته در اسهتان بيشهتر  

تعهداد   89مرمری استان مربوط به تاالب شادگان وپس از آن تاالب هورالعظيم مي باشد. طبهق سرشهماری سهال    

 قطعه اردك مرمری در تاالب شادگان شمارش گرديده است. 1681تعداد  1391قطعه وسال  1481

 ذران تشکيل مي دهد ولهي تعهدادی از   اکثر پرندگان آبزی وکنار آبزی تاالب شادگان را پرندگان مهاجر زمستان گ

اين پرندگان آبزی وکنار آبزی به صورت بومي در تمام طول سال در تهاالب مشهاهده مهي گردنهد. در سرشهماری      

 51641بهه   1391قطعهه ودر سهال    7147به تعداد  89صورت گرفته آمار جمعيت پرندگان مهاجر تاالب در سال 

توالي نشان دهنده وضعيت آبي تاالب مي باشهد بهه طهوری کهه در     قطعه رسيد است تفاوت جمعيت در دو سال م

 سالهای خشک جمعيت پرندگان مهاجر به شدت کاهش مي يابد.

  باشدسر مي  15دلفين ه و قالد 3شنگ  ،قالده 5قالده،گربه جنگلي 2گربه وحشيبراسای مشاهدات ماهيانه. 

 بارتست از: عمده اقدامات انجام گرفته در راستای ارتقای آگاهي عمومي ع 

o های حاشهيه تهاالب   ، زنان روسهتايي، شهوراهای روسهتا و اههالي روسهتا     ارتباط مستمر و موثر با دهياران

با مشهارکت  تاالب شادگان  بررسي وضعيتو  ها، بررسي مشکالت روستاييانتهيه نقشه روستاو  شادگان

 آنها

o      حلهي و اسهتاني تهاالب    نشست های مشورتي با نمايندگان روسهتايي عضهو در کميتهه ههای مهديريت م

 شادگان
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o  درخصهوص ارزش هها ، تهديهدات    پانزده مدرسه در حاشيه تاالب شادگان اطالع رساني به دانش آموزان

و همهراه  از مرکز بازديد کنندگان تاالب شادگان واقع در آبادان و بازديد آنها وکارکردهای تاالب شادگان 

  پوسترتوزيع بروشور و  با

o  حفاظت محهيط  اداره کل بيرخانه اجرای برنامه مديريت تاالب شادگان در پرتال لينک مربوط به دايجاد

 زيست خوزستان

o اطالع رساني به جوامع محلي از طريق برگزاری جشنواره و مسابقات 

o کتابخانه مرکزی شهرستان شادگان و بروشور به دانشگاه پيام نور شادگانو ارائه  انتشار 

o يت مسئولين و مديران سط  استان  بازديد از تاالب شادگان و جلب حما 

     بمنظور کاهش فشار به منابع آب و تنوع زيستي تاالب شادگان و بهبود وضعيت معيشت جوامهع محلهي، روسهتای

جههت پهذيرايي از   آالچيهق  بيسهت   انتخاب و تها کنهون تعهداد   شادگان  تاالبگردشگردی  مرکزبه عنوان صراخيه 

ت و عالوه بر آن بازارچه عرضه محصوالت محلي نيز بها پهانزده غرفهه    گردشگران و بازديدکنندگان ساخته شده اس

  دائر گرديده است. 

  :عمده اقدامات انجام گرفته در راستای مديريت و حفاظت از تاالب شادگان عبارتست از 

o    فعاليت کميته های مديريت استاني و محلي تاالب شادگان و همچنين کارگروههای تخصصهي مهديريت

 اورزی، تنوع زيستي و آگاهي رساني، مشارکت و معيشت پايدار تاالب شادگانمنابع آب و کش

o  و تعيهين حهريم بسهتر تهاالب      انجام مطالعات تعيين حداقل نياز آبي تاالب شادگانجهت تأمين بودجه

 خوزستان طرح های عمراني سازمان آب و برقاز محل اعتبارات شادگان 

o  پايدار تاالب شادگانتدوين راهبرد، سياست و خط مشي ماهيگيری 

o آغاز فاز عملياتي احداث مرکز بازديدکنندگان تاالب شادگان 

o اجرای طرح نصب شناورهای راهنما در حريم زيستگاههای با حساسيت باالی تاالب شادگان 

     اهم طرح های توسعه که در سالهای اخير در دستور کار قرار گرفته اند و ممکن است عدم رعايهت اصهول زيسهت

 آنها، تهديد ديگری برای تاالب محسوب شود، عبارتند از: محيطي در

o طرح )با مجوز زيست محيطي استقرار( دارای پيشرفت فيزيکهي  اين در حال حاضر : طرح فوالد شادگان

درصد مي باشد. مطالعات تصفيه خانه فاضالب صنعتي طرح صورت گرفته لهيکن تها کنهون     71بيش از 

 صورت نگرفته است.اقدامي جهت احداث اين تصفيه خانه 

o  :تا کنون تنها عمليات خاکريزی، تسطي  و نصب دکل های برق صورت گرفته و ناحيه صنعتي دارخوين

هيچ گونه واحدی در آن احداث نشده است. با توجه به اينکه اين شهرك در نزديکي قسمت آب شيرين 

 صادر نگرديده است.  تاالب قرار گرفته تا کنون مجوزی از سازمان محيط زيست برای طرح مذکور

o بندر تجاری ابو خضير واقع در جنب خور ابوخضير واقهع در زون  ندر تجاری و اسکله صيادی ابوخضير: ب

از اين رو تا کنون مجوزی بهرای اسهتقرار بنهدر تجهاری از     هگاه حيات وحش شادگان قرار دارد و امن پنا

داث اسکله صادر شده است. بندر در سوی سازمان محيط زيست صادر نگرديده و تنها مجوز ساخت و اح

 .درصد مي باشد 51حال حاضر دارای پيشرفت فيزيکي 

o دعاوی حقوقي بين اداره کهل محهيط زيسهت و بههره     ساخت و سازهای مسکوني و تصرف اراضي تاالب :

و تصهرف   کشهاورزی زمين ههای  و  روستايي منازل تغيير کاربری اراضي تاالبي به برداران محلي به دليل

 تاالب شادگان و پناهگاه حيات وحش در جريان مي باشد. اراضي

o  :زمين مورد نظر جهت راه اندازی پتروشهيمي تخهت جمشهيد  درون پناهگهاه     پتروشيمي تخت جمشيد

حيات وحش شادگان قرار گرفته است و با توجه به عدم موافقت سازمان متبوع با گزينه مورد نظر ههيچ  

 صورت نگرفته است.گونه اقدامي جهت احداث واحد مذکور 
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 نقشه زون بندي مناطق حساس زيستگاهی تاالب شادگان
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 روستاهاي محدوده تاالب شادگان و نقشه راهها
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 طرح حفاظت از تاالب هاي ايرانتاريخچه، رويکرد و دستاوردهاي 

ان مرجع ملي و برنامه عمران ملل متحد و زيست بعنوطرح حفاظت از تاالبهای ايران با مشارکت سازمان حفاظت محيط

زيست جهاني با هدف حذف يا کاهش پايدار فرايندها و عوامل مخرب تاالبها و تامين شرايط مديريت تسهيالت محيط

بهينه اين اکوسيستمهای ارزشمند طبيعي تعريف و عملياتي شده است. رويکرد مهم اين طرح به شرح ذيل تدوين 

 گرديده است. 

داده شدن در طراحي و گيران و جوامع محلي در صورت آگاه شدن از ارزشها و کارکردهای تاالبها و مشارکتمتصمي»  

 «اجرای طرحهای مديريتي از مديريت پايدار تاالبها حمايت خواهند نمود.

ارم نيز مورد قانون برنامه چه 67بومي که در بند الف ماده در راستای تحقق اين رويکرد و دستيابي به مديريت زيست

مورد استفاده قرار  شادگانتاکيد قرار گرفته است، فرايند فرابخشي و مشارکتي جهت تدوين برنامه مديريت تاالب 

 هایگرفته است. در اين فرايند به منظور تدوين يک برنامه کاربردی و مورد تائيد بخشهای مختلف، طي کارگاه

برنامه مديريت جامع تاالب شادگان با مشارکت نهادهای ذيربط،  .ديدشادگان تدوين گربرنامه مديريت تاالب  ،مشورتي

جوامع محلي و تشکل های غيردولتي در سط  استان خوزستان و شهرستان های شادگان، آبادان و ماهشهرتدوين 

-مگرديده و تصويب آن نيز از مجرای شورای برنامه ريزی استانداری خوزستان محقق شده است. اين برنامه شامل چش

دار که برای رسيدن به اين چشم انداز الزم است به انداز، هدف کلي و اهداف راهبردی، رئوی فعاليتهای اجرايي اولويت

های اجرايي ذيربط مشخص شده است و در ادامه نيز استاندار محترم خوزستان، اجرای برنامه همراه نقش دستگاه

به کليه دستگاههای اجرايي ابالغ  31/1/1391مور   2836/1/44مديريت جامع تاالب شادگان را طي نامه شماره 

 نموده است. 

 

 برنامه پايش تاالب شادگان

برای تدوين برنامه پايش تاالب شادگان نشست های مشورتي در کارگروههای تخصصي مديريت آب و کشاورزی، تنوع 

و متدولوژی  "پايش تاالب ها"ن مباني برگزار و طي آ زيستي و آگاهي رساني، مشارکت و معيشت پايدار تاالب شادگان

توسط مشاورين و کارشناسان طرح حفاظت از تاالب های ايران ارائه شد و سپس در يک  "پروتکل های پايش"تهيه 

فرايند مشارکتي با حضور کارشناسان نهادهای دولتي، دانشگاهي و تشکل های غير دولتي و همچنين نمايندگان جوامع 

 الب شادگان تدوين گرديد. محلي، برنامه پايش تا

همانطور که اشاره شد، ميزان موفقيت طرح مديريت )و دستيابي به اهداف مديريتي( از طريق اجرای برنامه های پايش 

شود. در شرائط ايده آل برنامه پايش برنامه ايست منسجم و همه سو نگر که با استفاده از پروتکل های سنجيده مي

وص شاخص های مورد نظر که نشان دهنده وضعيت و کيفيت تاالب باشند را در اختيار پايش، اطالعات الزم در خص

متخصصين و مديران تصميم گير و ساير ذينفعان )از جمله جامعه محلي( مي گذارد. اينگونه اطالعات بايستي به شکلي 

جرای برنامه های مديريت ر  پيوسته و نظام مند بازنگری و روزآمد شده و منعکس کننده تحوالتي باشند که در اثر ا

 نشان داده شده است. 2ميدهند. چرخه پويايي و روزآمد شدن اطالعات پايش در شکل 

، نتيجه نشست های کارگروههای تخصصي تاالب شادگان است و در قسمت م به ذکر است که پروتکل های پايشالز

در مجموع شش پروتکل برای  .بيشتر خواهد بودهای مربوط به بودجه و اعتبار الزم، نيازمند توجه و هماهنگي های 

بررسي ويژگي های تنوع زيستي تاالب، سه پروتکل برای ويژگي های هيدرولوژيکي و دو پروتکل نيز برای ويژگي های 

اجتماعي تاالب شادگان تهيه شده است. جداول يک تا سه خالصه ای از اين پروتکل ها را به نمايش مي  -اقتصادی

 گذارند:
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 با استفاده از شاخص های زير: زيستیتنوع  (3

 ( فالمينگو1-1

 ( اردك مرمری1-2

 ( تنوع پرندگان زمستان گذران و جوجه آور1-3

 ( پستانداران تاالب با تاکيد بر سه گونه شنگ، گربه وحشي و دلفين1-4

 ( جوامع ماهيان1-5

 ( جوامع پالنکتوني و بنتيک1-6

 

 با استفاده از شاخص های زير: آب (2

 يفيت آب( ک2-1

 ( کميت آب2-2

 ( کاربری اراضي2-3

 

 با استفاده از شاخص های زير: اقتصادي -اجتماعی  (1

 ها و تهديدات تاالب و ارتقای مشارکت عمومي در مديريت آنها در مورد ارزشافزايش آگاهي( 3-1

 (  ارتقای معيشت جوامع بومي3-2

 
يت جامع تاالب شادگان و بمنظور بررسي منظم وضعيت تاالب برنامه پايش تاالب شادگان بعنوان بخشي از برنامه مدير

و کنترل روند نوسانات شاخص های محيط زيستي آن در طول زمان و همچنين کسب اطمينان از اثربخشي اجرای 

برنامه مديريت جامع تاالب شادگان، پرهيز از موازی کاری های بخشي و در نهايت آگاهي از بهره برداری خردمندانه و 

لي از تاالب شادگان، در بستری مشارکتي تدوين گرديد. اجرای برنامه پايش بصورت ساالنه توسط نهادهای مسئول اصو

و همکار صورت مي پذيرد و نهايتا جمع بندی و انتشار گزارشات ساالنه توسط اداره کل حفاظت محيط زيست 

وه بر نشان دادن وضعيت محيط زيست تاالب، خوزستان انجام خواهد گرفت. بديهي است نتايج حاصل از هر پايش، عال

اطالعات الزم برای هرگونه بازنگری احتمالي در برنامه مديريت و اتخاذ سياست های جديد مديريتي را نيز فراهم 

 مي باشد. 1391خواهد آورد و گزارش حاضر حاوی اطالعات مربوط به پارامترهای پايش شونده تاالب شادگان در سال 

عات و تأليف گزارش پايش با محوريت اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان )بعنوان دبيرخانه جمع آوری اطال

اجرايي برنامه مديريت تاالب شادگان( و با همکاری کارگروههای تخصصي مديريت منابع آب و کشاورزی تاالب 

 ت.شادگان، تنوع زيستي و آگاهي رساني، مشارکت و معيشت پايدار تاالب شادگان صورت گرف
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 برنامه پايش تنوع زيستی

اهداف مديريتی 

 تنوع زيستی
 پارامترها

نقاط نمونه 

 برداري
 زمان نمونه برداري

نهاد مسئول 

 )پايش+گزارش(

زمان گزارش 

 دهی
 ذخيره داده

بودجه موورد نيواز   

 )ساالنه(

 كل-

 دولتی-

 طرح تاالبها-

 تعداد جمعيت گونه در منطقه   فالمينگو

ر گونه محدود ه پراکندگي و حضو

 در تاالب

محههههور غربههههي و -1

 جنوبي تاالب  

جاده ارتباطي -2

 ماهشهر-آبادان

در دو سال اول بصورت ماهانه و 

 در سالهای بعد دو بار در سال

اداره کل محيط زيست 

اداره محيط -خوزستان

حفاظت محيط زيست 

 شادگان

گزارشات در دو سال 

نخست از اجرای 

برنامه بصورت فصلي 

 و در سال های بعد

بصورت ساالنه ارائه 

 مي گردد

اداره کل محيط زيست 

خوزستان وبانک 

اطالعات تاالب های 

وکارگروه تنوع  کشور

 زيستي

اعتبارات ملي واستاني 

 وسازمان محيط زيست

 تعداد جمعيت بالغ اردك مرمری

 تعداد جمعيت نابالغ

 محدود ه پراکندگي و حضور گونه

محههور جنههوبي و   -1

 غربي تاالب شادگان

جاده ارتباطي -2

 آبادان ماهشهر

 15در فصول بهار و زمستان هر 

روز يکبار در بقيه ايام سال ماهي 

 يکبار

اداره کل محيط زيست 

اداره محيط -خوزستان

حفاظت محيط زيست 

 شادگان

گزارشات بصورت 

ماهانه جمع آوری و 

بصورت فصلي ارائه 

 مي شود

اداره کل محيط زيست 

خوزستان وبانک 

های  اطالعات تاالب

وکارگروه تنوع  کشور

 زيستي

اعتبارات ملي واستاني 

 وسازمان محيط زيست

تنوع پرندگان زمستان 

 گذران و جوجه آور

کههل جمعيههت پرنههدگان زمسههتان  

 گذران وجوجه آور منطقه 

 شمارش آشيانه و نوزاد 

شمارش تخم+تعيين مکانهای تخم 

 (گذاری و ترسيم نقشه

حتي االمکان کل 

منطقه به انضمام 

زاير موجود در ج

 خورموسي

روز  15در شش ماه اول سال، هر 

 يکبار کل منطقه پايش شود.

اداره کل محيط زيست 

خوزستان و ادارات 

محيط زيست 

شادگان،آبادان و 

  ماهشهر+افراد عالقمند

گزارش ماهانه جمع 

آوری و ساالنه ارائه 

 مي گردد

اداره کل محيط زيست 

خوزستان وبانک 

اطالعات تاالب های 

وکارگروه تنوع  کشور

 زيستي

اعتبارات ملي واستاني 

 وسازمان محيط زيست
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 ادامه برنامه پايش تنوع زيستی

اهداف مديريتی 

 تنوع زيستی
 زمان نمونه برداري نقاط نمونه برداري پارامترها

نهاد مسئول 

 )پايش+گزارش(

زمان گزارش 

 دهی
 ذخيره داده

بودجه موورد نيواز   

 )ساالنه(

 كل-

 دولتی-

 طرح تاالبها-

پستانداران تاالب 

با تاکيد بر سه 

گونه شاخص 

شنگ، گربه 

 وحشي و دلفين

 بررسي ميداني منطقه  

اسههتفاده ازنمههای ههها شههاخص روش انههدازه گيههری 

 استفاده ازدوربين های تله ایو  موجود

 استفاده از شمارش مستقيم برای دلفين

استفاده از تله گيری وعالمت گذاری ونمايه ها 

 شنگ وگربه وحشي برای

سط  تاالب شادگان و خور 

 موسي

برای شنگ وگربه وحشي در 

طول سال تله ها کار گذاشته 

و عمل مي نمايند و هر روز 

بازرسي مي گردندوجهت 

 دلفين بهار وتابستان

اداره کل محيط زيست 

خوزستان و ادارات 

 محيط زيست شادگان،

  آبادان و ماهشهر

گزارش ساالنه 

تهيه و ارائه 

 ي گرددم

اداره کل محيط زيست 

خوزستان وبانک 

اطالعات تاالب های 

وکارگروه تنوع  کشور

 زيستي

اعتبارات ملي واستاني 

وسازمان محيط 

 زيست

پايش جوامع 

 ماهيان

 

 

 تغييرات سط  تاالب -

بيومس و  –اندازه گيری جمعيت )تعيين فراواني  -

 بررسي خصوصيات مورفومتريک و مريستيک( 

 ذخايرارزيابي   -

 

پس از تعيين محدوده مورد 

نظر در تاالب، ايستگاه ها 

مشخص مي شود)وروديها و 

خروجيها و مناطق کم عمق و 

عميق درون تاالب(اين 

محدوده دربرگيرنده آبهای 

شيرين لب شور و شور 

ميباشد. اساساً ميزان 

اعتبارات و نحوه و زمان 

پرداخت ،در اينجا نقش 

 تعيين کننده ای دارد

در طول يکسال شمسي پايش 

صورت ميگيرد که با منظور 

نمودن زمانهای جمع آوری 

اطالعات و نتيجه گيری و 

 18تحليل، زمان مورد نياز 

ماه خواهد بودو تناوب آن 

بسته به شدت تغييرات، 

ساالنه يا دو سال يکبار مي 

 .باشد

 

شيالت اداره کل 

و با همکاری  خوزستان

پژوهشکده آبزی 

 پروری جنوب کشور

در طول پايش 

هر سه ماه 

 يکبار ميباشد.

اداره کل شيالت 

پژوهشکده  -استان

آبزی پروری جنوب 

کارگروه تنوع -کشور

زيستي و بانک اطالعات 

 تاالبهای کشور

اعتبارات ملي لحاظ 

شده در بودجه های 

مختص بحران های 

 -زيست محيطي

اعتبارات خاص 

استاني با مسئوليت 

پيگيری شيالت 

 وپژوهشکده آبزی

 پروری

جوامع پالنکتوني 

 و بنتيک

 تعيين تغييرات  سط  تاالب -

شناسايي و تعيين تراکم گونه های مختلف 

فيتوپالنکتون )شناور و پريفيتون(، زئو پالنکتون و 

 بنتيک 

 تعيين دانه بندی و مواد آلي رسوبات

تاالب شادگان در محدوده 

 آب شيرين و شور

دوسال  اندازه گيری و ارزيابي 

 ها داده

اداره کل شيالت 

 –خوزستان 

پژوهشکده آبزی 

 پروری جنوب کشور

اداره کل شيالت  دو سال يکبار

پژوهشکده  -استان

آبزی پروری جنوب 

کارگروه تنوع -کشور

زيستي وبانک اطالعات 

 تاالبهای کشور

اعتبارات استاني با 

مسئوليت پيگيری 

اداره کل شيالت 

خوزستان و 

پژوهشکده آبزی 

 پروری
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 امه پايش آببرن

 زمان نمونه برداري نقاط نمونه برداري پارامترها پايش آب
نهاد مسئول 

 )پايش+گزارش(
 ذخيره داده زمان گزارش دهی

 بودجه مورد نياز )ساالنه(

 كل-

 دولتی-

 طرح تاالبها-

 كيفيت آب

رودخانه 

 جراحي
 

 

 

 

 

 

کدورت، عمق آب، دمای 

، EC آب، رنگ، بو،

، pH ،BOD شوری،

COD ،DO،  ،آنيون ها

کاتيون ها، سختي کل، 

TSS ،TDS فلزات ،

سنگين )شامل: 

آرسنيک، نيکل، جيوه، 

کرم، روی، آهن و ...( 

فسفات، فسفر کل، 

آمونيوم، نيترات، 

نيتريت، سيليکات، 

مجموع نيتروژن آلي و 

(، TKNآمونياکي )

مجموع کربن آلي 

(TOC مجموع کربن ،)

(، سولفات، TICغيرآلي)

(، ABSدترجنت )

(، ATليائيت کل )ق

، کلرايد، aکلروفيل 

TPH ، کلي فرم کل و

کلي فرم مدفوعي، 

 ايستگاه شامل: 

(: Onlineايستگاه گرگر )کمي و کيفي و   -1

اين ايستگاه در حال حاضر موجود مي باشد و 

دبي و رقوم ارتفاعي آب در آن اندازه گيری مي 

 شود. 

و ايستگاه خروسي )کمي و کيفي  -2

Online اين ايستگاه در حال حاضر موجود :)

مي باشد و دبي و رقوم ارتفاعي آب در آن اندازه 

 گيری مي شود. 

رودخانه جراحي )کمي و کيفي و  -3

Onlineقبل از دو شاخه شدن :) 

 

 Online 
 و ماهانه

اداره کل حفاظت محيط 

زيست با همکاری 

سازمان آب و برق 

خوزستان و اداره کل 

 ستانشيالت خوز

 نتايج:   -الف 

گهههزارش نتهههايج نمونهههه  -

بهههرداری ههههای در محهههل 

بالفاصهههله پهههس از انهههدازه 

 گيری 

گهههزارش نتهههايج نمونهههه  -

شيميايي  –برداری فيزيکي 

روز پهس از   11و ميکروبي 

 نمونه برداری ها

 تحليل:  -ب

ماههه بهه    6ارائه گزارشهای 

همههههراه مقايسههههه بهههها   

 استانداردهای موجود

 سازمان حفاظت محيط

زيست ايران ، بانک 

اطالعات تاالب های 

کشور، اداره کل 

حفاظت محيط زيست 

خوزستان، سازمان آب 

 و برق خوزستان 
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 زمان نمونه برداري نقاط نمونه برداري پارامترها پايش آب
نهاد مسئول 

 )پايش+گزارش(
 ذخيره داده زمان گزارش دهی

 بودجه مورد نياز )ساالنه(

 كل-

 دولتی-

 طرح تاالبها-

 استرپتوکوکها 

 تاالب شادگان
// 

 استگاه  6آب شور: 

 ايستگاه 2آب شيرين: 
// // 

// 

 
//  

 انهار 
// 

 ايستگاه:  4

 انهار بحره، مال ، مارد و سلمانه
  // // // ماهانه

 زهکش ها

// 

 2ايستگاه: زهاب های توسعه نيشکر ) 4

ايستگاه(، زهاب های شبکه آبياری و زهکشي 

 ايستگاه( 2ده هزار هکتاری شادگان )

  // // // ماهانه

فلزات ، دانه بندی رسوبات

سنگين، مجموع کربن 

 TPHآلي، فسفات، 

 تمامي ايستگاه های رودخانه و تاالب

  // // // فصلي

 كميت آب

رودخانه 

 جراحي

 تراز آب -

 جريان -

 مصارف حوضه -

 

 ايستگاه شامل: 

(: Onlineايستگاه گرگر )کمي و کيفي و   -1

اين ايستگاه در حال حاضر موجود مي باشد و 

دبي و رقوم ارتفاعي آب در آن اندازه گيری مي 

 شود. 

ايستگاه خروسي )کمي و کيفي و  -2

Online اين ايستگاه در حال حاضر موجود :)

دبي و رقوم ارتفاعي آب در آن اندازه  مي باشد و

 گيری مي شود. 

رودخانه جراحي )کمي و کيفي و  -3

Onlineقبل از دو شاخه شدن :) 

 روزانه 

 بار در روز( 2)

سازمان آب و برق 

 خوزستان

آمار و اطالعات فرآوری 

شده بصورت ماهانه و 

 6گزارش های تحليلي 

 ماهه و ساالنه

سازمان حفاظت محيط 

ان ، بانک زيست اير

اطالعات تاالب های 

کشور، اداره کل 

حفاظت محيط زيست 

خوزستان، سازمان آب 

 و برق خوزستان 
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 زمان نمونه برداري نقاط نمونه برداري پارامترها پايش آب
نهاد مسئول 

 )پايش+گزارش(
 ذخيره داده زمان گزارش دهی

 بودجه مورد نياز )ساالنه(

 كل-

 دولتی-

 طرح تاالبها-

  تبخير سط  و تراز آب - تاالب شادگان

 جريان های ورودی  -

 جريان های خروجي -

 استگاه  6آب شور: 

 ايستگاه 2آب شيرين: 

روزانه )فصول 

و هفتگي  سيالبي(

 )فصول غير سيالبي(

// // 

// 

 

جريان های ورودی و  انهار

 خروجي

انهار شاولي، گاهن، عبودی، سوده، مسير، 

 جعفری، ام الصخر )در صورت مسدود نبودن(

انهار توپچي، منصوره، مندوان، آبشار، 

 جهانگيری و خروسي 

 روزانه

// // //  

 جريان - زهکش ها

 

 روزانه های کيفي( ايستگاهايستگاه )مشابه  4
// // //  

 كاربري اراضی

كاربري اراضی 

 تاالب شادگان

 های موجودکاربری -

عوامل ايجاد تغيير  -

 کاربری

وضعيت اخذ مجوز  -

 برای تغيير کاربری

بررسي اثرات تغيير  -

کاربری بر عملکردهای 

 اکولوژيکي تاالب

تمامي گستره مصوب کنوانسيون رامسر از 

محدوده زير پوشش : تاالب شادگان شامل

ماهشهر،  –االبي در شمال جاده آبادان گياهان ت

اراضي جزر و مدی در جنوب جاده مزبور، 

خوريات، جزاير چهارگانه در دهانه خورموسي، 

 نوار ساحلي در حاشيه خليج فاری

گرد آوری اطالعات  -

و مسههههتند سههههازی 

ق همزمههان بهها  سههواب

 اجرای برنامه مديريت

بازيهههدهای و تهههاالب 

ميداني هر شهش مهاه   

 -يوريکبهههار  )شههههر 

 اسفند(

انجام مطالعات  -

تفصيلي کاربری 

 5اراضي )حداقل هر 

 سال يکبار(

مسئوليت اصلي پايش 

کاربری اراضي تاالبي با 

کارگروه آب و کشاورزی 

تاالب شادگان با محوريت 

اداره کل حفاظت محيط 

زيست، سازمان آب و 

برق خوزستان و اداره کل 

منابع طبيعي خوزستان 

 مي باشد

بازديهههدهای گزارشههههای  -

ميههداني )بصهههورت شهههش  

 ماهانه(  

گزارش بررسي اثرات همراه 

بهها توصههيه هههای مههديريتي 

 بصورت ساالنه  

گزارشهای تفصيلي و 

روزآمد از وضعيت کاربری 

 5اراضي تاالب )حداقل هر 

 سال يکبار(

سازمان حفاظت محيط 

زيست ايران ، بانک 

اطالعات تاالب های 

کشور، اداره کل 

حفاظت محيط زيست 

خوزستان، سازمان آب 

 و برق خوزستان 
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 اجتماعی -برنامه پايش اقتصادي

اهداف برنامه 

 مديريت
 پارامترها

نقاط نمونه 

 برداري
 ذخيره داده زمان گزارش دهی نهاد مسئول )پايش+گزارش( زمان نمونه برداري

بودجه مورد 

 نياز )ساالنه(

 كل -

 دولتی -

تاالب طرح -

 ها

در ها افزايش آگاهي

ها و مورد ارزش

تهديدات تاالب و 

ارتقای مشارکت 

عمومي در مديريت 

 آن

 های  ها و حساسيتآگاهي

 ی تاالب ؛همگاني درباره

 گيران رويکرد مديران و تصميم

بخش دولتي و غير دولتي نسبت 

به اِعمال مديريت مشارکتي و 

 بومي؛ديدگاه زيست

 ها و برنامهکيفيت اجرای طرح-

ي و مشارکت رسانهای آگاهي

 عمومي؛

سطوح محلي 

 و استاني 
  سه ماهه در

 روستاهای اصلي؛

شش ماهه در شهرها و 

 ساير روستاها

اداره کل حفاظت محيط زيست 

محيط زيست  یخوزستان/ اداره

/استانداری خوزستان/ شادگان

 فرمانداری شادگان

  کارگروه »شش ماهه به

رساني، مشارکت و آگاهي

معيشت پايدار تاالب 

 ؛«انشادگ

ی ی کميتهدبيرخانه»ساالنه به 

مديريت استاني و محلي تاالب 

 «شادگان

  اداره کل حفاظت

محيط زيست 

 خوزستان؛

  بانک اطالعاتي

 های کشورتاالب

 

ارتقای معيشت جوامع 

 بومي
 

های اجرايي بر اثربخشي طرح

افزايش معيشت روستاييان 

ضمن حفاظت و پايدارسازی 

 منابع

سطوح محلي 

 و استاني
  سه ماهه در

 روستاهای اصلي؛

  شش ماهه در

شهرها و ساير 

 روستاها

اداره کل حفاظت محيط زيست 

محيط زيست  یخوزستان/ اداره

ی تعاون، کار و /ادارهشادگان

 رفاه اجتماعي 

  کارگروه »شش ماهه به

رساني، مشارکت و آگاهي

معيشت پايدار تاالب 

 ؛«شادگان

  ی دبيرخانه»ساالنه به

ريت استاني و ی مديکميته

 «محلي تاالب شادگان

  اداره کل حفاظت

محيط زيست 

 خوزستان؛

  بانک اطالعاتي

 های کشورتاالب
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  3109در سال  تاالب شادگان یکيدرولوژيه يشاخص ها -3

 بارش -3-3

وزارت نيرو (  به منظور بررسي ميزان بارندگي تاالب شادگان از آمار ايستگاه بوزی شادگان )ايستگاه بارانسنجي و تبخير سنجي

همانگونه که در جدول نيز مشاهده مي  ارائه گرديده است. (1)ساله استفاده گرديد. آمار مربوطه در جدول  11در يک دوره 

 91حداقل بارش ساالنه معادل و   1384-85ميليمتر در سال آبي  249معادلدر اين ايستگاه  حداکثر بارش ساالنهگردد 

ميليمتر است. دامنه تغييرات بارش  92/174معادل نيز  متوسط بارش ساالنه  ثبت شده است. 1386-87ميليمتر در سال آبي 

 ميليمتر مي باشد.  158شادگان نيز  ساالنه در ايستگاه

 

 1378-89متوسط بارندگي ايستگاه بوزی شادگان بر حسب ميلي متر طي دوره آماری  -1جدول 

ی
 آب

ال
س

 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

ي 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

ن 
دي

ور
فر

ش 
به

دي
ار

اد ت
رد

خ
 

ير
ت

اد 
رد

م
ور 

ري
شه

 

نه
اال

س
 

79-78 1 5/18 62 5/67 5/8 5/1 5 1 1 1 1 1 163 

81-79 1 5/14 5/111 25 5/19 5/12 1 1 1 1 1 1 182 

81-81 1 1 144 25 5/17 14 5/34 1 1 1 1 1 235 

82-81 1 3 38 19 5/64 5/3 5/34 1 1 1 1 1 5/162 

83-82 1 1 5/29 156 3 5 5/2 5/6 1 1 1 1 5/212 

84-83 1 5/23 72 42 5/39 14 1 1 1 1 1 1 191 

85-84 1 21 7 117 5/98 1 9 5/7 1 1 1 1 249 

86-85 1 5/38 5/83 5/21 25 4 41 2 1 1 1 1 5/213 

87-86 1 1 5/21 37 19 5/9 5 1 1 1 1 1 91 

88-87 1 34 23 3 5/25 5 17 1 1 1 1 1 5/118 

89-88 1 5/4 72 16 21 5/1 16 5 1 1 1 1 136 

91-89 1 1 1 11 5/58 5/11 4 4 1 1 1 1 91 

 249 1 1 1 1 5/7 41 5/12 5/98 156 144 5/38 1 حداکثر

 91 1 1 1 1 1 5 4 3 3 7 3 1 حداقل

 92/174 1 1 1 1 4/4 2/18 15/7 15/31 19/47 18/61 56/19 1 ميانگين
انحراف 

 معيار
1 95/13 96/41 24/46 69/27 19/5 94/14 91/2 1 1 1 1 9/49 

ضريب 

 تغييرات
1 32/71 72/69 2/98 2/89 6/73 1/82 13/66 1 1 1 1 53/28 

 

با توجه به بررسي های انجام شده، همانگونه که در جدول نيز نمايش داده شده است، بيشترين ميزان بارش ها به ترتيب  

، بوده 15/31و بهمن ماه با ميانگين بارش  19/47، دی ماه با ميانگين بارش 18/61مربوط به ماه های آذر با ميانگين بارش 

  است.
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 43/45ای که در فصل زمستان به اند به گونهدر مقيای فصلي، بارشها درفصل زمستان سهم بيشتری را به خود اختصاص داده

درصد بارش از کل مجموع بارش ساالنه را به خود  52/42از فصل زمستان، فصل پاييز  پس. ه استدداها ر  درصد بارندگي

باشد. به عبارت ديگر رژيم فصلي بارش منطقه ابتدا درصد را دارا مي 15/12دهد و فصل بهار سهمي معادل اختصاص مي

داده نباشد. همانگونه که از آمار ارائه شده مشخص مي باشد در فصل تابستان بارندگي ر  زمستانه و سپس پاييزه و بهاره مي

 رده شده است.ميانگين درصد بارش ماهانه و فصلي در ايستگاه منتخب آو  (2)است. همچنين در جدول 

 

  متر بر حسب ميليبوزی شادگان مقادير درصد بارش ماهانه و فصلي در ايستگاه های  -2جدول 

ی شادگان
بوز

 

 ماهانه

 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر ماه

 1 1 1 1 4/4 2/18 15/7 15/31 19/47 18/61 56/19 1 ميانگين

 1 1 1 1 34/2 71/9 76/3 56/16 11/25 1/32 43/11  1 درصد

 فصلي

 تابستان بهار زمستان پائيز فصل

 1 6/22 19/85 74/79 ميانگين

 1 15/12 43/45 52/42 درصد

 
 تبخير از تاالب   -3-2

ميزان تبخيهر از تهاالب    با توجه به اين مطلب که در تاالب شادگان ايستگاه هيدرومتری و آبسنجي وجود ندارد به منظور بررسي

نيهز نمهايش داده شهده اسهت      3همانگونهه کهه در جهدول    آمار مرتبط با ايستگاه بوزی شادگان مورد استفاده قرار گرفته اسهت.  

بها رقمهي معهادل     86-87ر  داده است . پهس از آن سهال آبهي    89-91ميلي متر در سال آبي  2/3753بيشترين تبخير با عدد 

 ميلي متر بيشترين ميزان تبخير را به خود اختصاص داده اند.  7/3518با  88-89آبي ميلي متر و سال  5/3512

 

 1378-91متوسط تبخير در ايستگاه بوزی شادگان بر حسب ميلي متر طي دوره آماری  -3جدول
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79-78 7/193 121 3/61 1/52 7/52 4/77 1/186 258 3/291 355 5/341 9/284 2273 

81-79 1/191 9/137 7/84 57 9/67 91 4/146 2/215 8/284 1/449 6/411 269 7/2414 

81-81 197 7/132 4/88 4/68 6/81 7/131 5/196 8/276 8/381 483 445 9/413 8/2895 

82-81 4/311 6/166 8/85 1/72 5/83 134 4/259 9/399 3/431 9/483 3/431 3/376 5/3224 

83-82 9/276 2/159 7/96 6/84 7/84 1/131 2/193 2/252 9/351 4/444 3/431 7/339 9/2843 

84-83 4/269 4/113 7/51 4/48 7/54 82 138 259 423 514 6/488 3/416 5/2827 

85-84 5/219 7/131 74 8/54 7/61 8/121 8/192 4/315 1/427 5/465 9/387 8/319 2759 
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86-85 7/268 8/141 8/71 2/49 1/79 4/128 2/166 2/329 1/439 7/443 7/434 7/419 6/2961 

87-86 7/268 5/196 9/117 5/77 6/91 2/194 3/165 438 4/483 8/454 523 6/512 5/3512 

88-87 9/386 9/157 9/115 3/94 4/121 4/172 6/184 261 394 7/481 7/444 9/424 7/3229 

89-88 3/345 2/199 2/114 9/88 6/92 1/138 186 311 8/495 5/533 1/529 486 7/3518 

91-89 354 4/198 2/162 7/92 5/82 1/121 6/229 4/387 7/519 2/579 9/574 5/461 2/3753 

 2/3753 6/512 9/574 2/579 7/519 438 4/259 2/194 4/121 3/94 9/117 2/199 9/386 حداکثر

 2273 269 5/341 355 8/284 2/215 138 4/77 7/52 4/48 3/61 4/113 1/191 حداقل

 ميانگين
65/

272 
8/153 85/91 71 25/79 8/126 

51/

188 
7/317 

35/

419 

15/

473 
32/453 

22/

391 
1/3116 

 
 دما   -3-1

 (4)يهد کهه در جهدول    سال آماری اسهتفاده گرد  11جهت بررسي دمای منطقه نيز از آمار موجود در ايستگاه بوزی شادگان طي 

همانگونه که در جدول مشاهده مي گردد گرمترين ماه سال طي دوره آماری بررسي شده مردادماه با ميانگين  .ارائه گرديده است

 مي باشد.   7/12درجه سانتي گراد و سردترين ماه سال دی ماه با ميانگين دمای  61/37

  

 1378-91ان بر حسب درجه سانتيگراد طي دوره آماری متوسط دمای ماهانه در ايستگاه بوزی شادگ -4جدول
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79-78 8/29 7/22 3/15 5/12 3/13 3/16 9/24 5/31 7/34 8/38 7/38 9/34 13/26 

81-79 6/29 8/21 - 13 9/13 5/18 8/24 31 3/34 2/37 4/38 34 9/26 

81-81 31 22 17 13 14 5/18 5/22 5/29 36 37 37 34 87/25 

82-81 1/31 23 5/16 13 15 18 24 31 35 37 37 34 13/26 

83-82 31 22 17 6/14 5/15 1/19 2/22 5/28 34 1/36 6/36 6/33 76/25 

84-83 28 2/21 1/12 8/9 9/9 9/14 18 2/25 6/31 6/35 8/36 32 84/22 

85-84 9/29 1/21 3/18 3/13 6/14 1/19 9/23 31 8/34 6/36 1/38 3/34 25/26 

86-85 9/29 8/22 9/12 9/9 6/14 4/18 1/22 2/31 5/35 8/36 9/37 6/35 63/25 

87-86 31 8/24 2/16 11 8/12 9/18 5/22 8/31 2/35 9/36 5/37 37 15/26 

88-87 9/31 9/21 4/15 6/12 5/16 2/21 8/21 3/31 1/36 7/37 7/36 7/35 31/26 

89-88 4/29 3/24 8/14 9/15 1/16 3/21 3/24 1/29 2/35 37 1/38 7/35 76/26 

91-89 3/31 2/25 1/17 9/13 9/12 7/17 4/24 8/31 36 9/36 5/38 3/34 58/26 

 8/27 7/35 7/38 8/38 1/36 2/31 9/24 3/21 5/16 9/15 3/18 2/25 3/31 حداکثر

 8/22 32 6/36 6/35 6/31 2/25 18 9/14 9/9 8/9 1/12 2/21 28 حداقل

 8/25 6/34 61/37 9/36 9/34 7/29 9/22 4/18 1/14 7/12 7/15 65/22 9/29 ميانگين
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 جريانات ورودي و خروجی تاالب -3-4

وردين فهر  مهاه  آن پرآبي دوران و بوده دائمي جراحي رودخانه منبع اصلي تامين آب تاالب شاگان رودخانه جراحي مي باشد. آب

بطور متوسهط در يهک دوره    رودخانه رسد. آبدهي مي خود حداقل به و شده کاسته آن آب از پائيز و تابستان فصل باشد. در مي

 تها  مهارون  و اعهال  رودخانهه  دو تالقي از محل جراحي رودخانه است. طول بوده سال در مکعب متر ميليون 16/2175ساله  36

 در آن آبريز حوزه باشد. وسعت مي کيلومتر 521 تا مصب مارون رودخانه سرچشمه ازو  کيلومتر 211 موسي خور در آن مصب

 12325 و کوهسهتاني  بلنهد  منهاطق  آنهرا  مربع کيلومتر 11911 حدود است که شده گيری اندازه مربع کيلومتر 23245 حدود

بررسي ميزان ورودی آب اين رودخانه به دهند. به منظور  مي تشکيل ای کوهپايه و مناطق ها دشت آنرا باقيمانده مربع کيلومتر

سهاله در   11تاالب شادگان آخرين ايستگاه با نام ايستگاه شادگان مد نظر قرار گرفته است که ميانگين دبهي آن در دوره آمهاری   

 ارائه گرديد است.  (5)جدول 

 

 انيه(ساله )بر حسب متر مکعب بر ث 11ميانگين دبي ايستگاه شادگان طي دوره آماری  -5جدول 
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79-78 3 3.74 5.9 3.47 5.13 1.69 5.32 4.23 2.89 1.77 1.15 1.36 3.33 

81-79 3 2.27 7.85 8.21 2.87 1.69 2.66 1.74 1.14 1.14 1.7 1.44 2.83 

81-81 1 1.14 15.42 28.16 19.62 9.78 16.45 17.12 7.12 6.66 5.47 7.38 11.18 

82-81 
9.2

7 
13.5 17.3 14.8 8.17 2.16 8.87 8 3.94 4.39 4.9 4.77 8.33 

83-82 5.6 4.95 6.42 25.1 32.1 12.1 9.11 8.67 6.93 6.19 5.16 5.18 11.583 

84-83 
5.7

9 
6.53 14.7 13.7 11.1 11.6 13.9 11.2 7.74 8.18 7.62 7.73 9.833 

85-84 9.3 12.8 9.52 15.7 11.8 18.9 15 16.5 11.3 8.51 8.14 9.4 12.25 

86-85 
8.8

5 
11 9.95 12.1 8.28 4.39 11.8 14 9.78 7.63 6.45 7.13 9.25 

87-86 
8.6

2 
7.5 8.19 7.39 5.72 3.87 5.13 4.86 2.74 2.18 1.973 1.16 4.833 

88-87 1.3 1.891 1.676 1.166 1.156 1 2.14 1.15 1.314 1.196 1.251 1.519 1.583 

89-88 
1.2

6 
1.19 12.2 5.79 3.19 2.28 4.98 4.54 2.23 2.23 1.5 1.74 3.5 

 حداکثر
9.2

7 
12.8 17.3 28.16 32.1 18.9 16.45 17.12 11.3 8.51 8.14 9.4 12.25 

 1.583 1.519 1.251 1.196 1.14 1.15 2.14 1 1.156 1.166 1.676 1.14 1 حداقل

 6.95 4.33 3.84 4.44 5.19 8.26 8.65 6.13 9.81 12.22 9.82 5.86 5 گينميان

 
متهر   25/12و معهادل   84-85همانگونه که در جدول باال مشاهده مي گردد بيشترين دبي ايستگاه شادگان مربوط به سال آبهي  

کعب برثانيه بوده است. همچنهين در  متر م 5/1و به ميزان حدود  87-88مکعب برثانيه و کمترين ميزان آن مربوط به سال آبي 
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مترمکعب بر ثانيه، بيشترين دبي  5/3مي باشد ميانگين ساالنه  88-89آخرين آمار موجود از اين ايستگاه که مربوط به سال آبي 

ش شهده  متر مکعب بر ثانيه گزار 3/1مترمکعب بر ثانيه، و کمترين دبي نيز در ماه مهر و حدود  2/12مربوط به ماه آذر و معادل 

 است. 

به طور کلي منبع آب ورودی قابل اندازه گيری به تاالب شادگان رودخانه جراحهي مهي باشهد. در محهدوده تهاالب شهادگان آب       

متری از سط  زمين قرار دارد. به نظر مي رسد اليه آبدار عميق باشد اما آبرفهت آن از   1-2زيرزميني بسيار کم عمق و در حدود 

شده و مشخصات هيدروديناميکي ضعيفي دارد. عالوه بر اين آب زيرزميني اين محهدوده بسهيار شهور و    رسوبات دانه ريز تشکيل 

 غير قابل استفاده است. 

با در نظر گرفتن عمق آب زيرزميني، ارتفاع سط  زمين از سط  دريا و آبگذری اليه آبدار در تاالب به آسهاني مهي تهوان نتيجهه     

از سط  درياست. اين بدان معني است که آب زيرزميني بصورت راکد مانده و پديده تبخيهر  گرفت که آب زيرزميني تقريباً هم تر

 منبع اصلي تخليه آن است. اين پديده توجيه کننده شوری بسيار زياد آب زيرزميني مي باشد.    

پيزومتری جههت بررسهي   به دليل عدم امکان استفاده از آبهای مذکور، تا کنون سازمان آب و برق خوزستان در اين محدوده چاه 

 و تحليل وضعيت کمي و کيفي احداث ننموده است، لذا اطالعاتي در اين خصوص موجود نيست. 

ارائهه   3-2در خصوص خروجي های تاالب شادگان نيز الزم به ذکر است که به غير از تبخيهر از تهاالب کهه آمهار آن در جهدول      

 تاالب وجود ندارد.  گرديد آمار ديگری در خصوص ساير خروجي های احتمالي 

 

  تراز آب تاالب -3-5
به دليل عدم وجود اشل در تاالب شادگان امکان اندازه گيری تراز آب و رقوم ارتفاعي در حال حاضر ميسر نمي باشد. البتهه الزم  

 به ذکر است که نصب اشل در تاالب توسط بخش مربوطه در سازمان آب و بر خوزستان در دست بررسي مي باشد.

  

   كيفيت آب -3-6

 (3109نمونه برداري سازمان آب و برق در سال كيفيت آب تاالب شادگان )بر اساس  -3-6-3

ماهشههر بهه   -ايستگاه  صراخيه، رگبه، مجاورت شهر شادگان، رودخانه جراحي، نيروگهاه گهازی، جهاده آبهادان     6در اين سال نيز 

( نشهان داده  6در جهدول)  WQIند. نتايج محاسبه شاخص کيفيهت  صورت ماهيانه مورد نمونه برداری و اندازه گيری قرار گرفت

شده است. همان طور که نتايج نشان مي دهد ايستگاههای صراخيه و رگبه در ماههای خرداد و تير در وضعيت بهد قهرار دارنهد.    

زی در ماهههای تيهر و   ايستگاه مجاورت شادگان و جاده آبادان ماهشهر در ماههای خرداد، تير و مرداد خشک بوده و نيروگهاه گها  

در نتيجه مي توان گفت که بر اسهای نتهايج بهه     مرداد خشک بوده است. در فروردين ماه نيز نمونه برداری صورت نگرفته است.

مشخص شد که وضعيت کيفهي تهاالب اغلهب در حهد متوسهط در برخهي ايسهتگاهها در         WQIدست آمده از محاسبه شاخص 

 محدوده بد قرار دارد.

 

 (1391 در ايستگاه های مختلف )سال WQIن شاخص ميزا -6جدول
 نام ايستگاه

 ماه
 نيروگاه گازی جاده آبادان ماهشهر جراحي مجاورت شادگان رگبه صراخيه

 - - - - - - فروردين

 61 59 53 55 53 55 ارديبهشت
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 54 خشک 61 خشک 46 51 خرداد

 خشک خشک 59 خشک 43 48 تير

 خشک خشک 59 خشک 53 52 مرداد

 کيفيت بد

 کيفيت متوسط نزديک به بد

 

 جراحی     -بررسی كيفيت آب در حوضه آبريز رودخانه مارون -3-6-2

باشهد. رودخانهه   رودخانه مارون دومين شاخه عمده رودخانه جراحي بوده و در حقيقت رودخانه جراحهي دنبالهه جريهان آن مهي    

های جهوی حوضهه آبريهز آن بهه صهورت بهاران       ت و بخش عمده ريزشمارون دارای آب دائمي بوده و رژيم آن باراني ه برفي اس 

باشد. اين رودخانه به واسطه عبور از شهرهای مختلف در استان خوزستان در معرض انواع آالينده های مختلف قرار دارد کهه  مي

و رامشير، پسهاب واحهدهای   اين آالينده ها شامل آالينده های شهری و روستايي از شهرهای رامهرمز، بهبهان، باغملک، شادگان 

خدماتي، واحدهای نظامي، کشتارگاهها، پساب واحدهای صنعتي شامل صنايع منسوجات، صنايع پتروشيمي، کهاني غيهر فلهزی،    

کارخانجات آسفالت و سيمان و بسياری از واحدهای صنعتي ديگر، آالينده های کشاورزی ناشي از طرح های آبيهاری و زهکشهي   

باشد. لذا تنوع آالينده ها در اين منطقه ضرورت مطالعه در مورد کيفيت اين رودخانه را مشهخص مهي   پايين دست سد جره مي 

 کند.

مورد کهه   115مورد محاسبه شاخص کيفيت آب بطور ماهانه تعداد  128محاسبات و بررسيهای انجام شده نشان مي دهد که از 

 در رده متوسط قرار دارد. درصد محاسبات را تشکيل مي دهد آب رودخانه مارون 9/89حدود 

درصد کل محاسبات را تشکيل مي دههد آب در رده بهد قهرار     7مورد شاخص کيفيت ماهانه که در حدود  128مورد از  9تعداد 

درصد کل محاسبات کيفيت آب را در رده مطلوب نشان مي دهد. بنابر ايهن مهي تهوان گفهت کهه طبهق        3دارد و تنها در حدود 

 در رده متوسط قرار مي گيرد.  88-89فيت رودخانه مارون در سال آبي محاسبات انجام شده کي

لذا با توجه به اينکه در حال حاضر رودخانه مارون از نظر کيفهي در رده متوسهطي قهرار دارد. بها اعمهال برنامهه ههای مهديريتي         

درجات بعدی مي توان کيفيهت آب   پيشگيرانه در زمينه آالينده های کشاورزی در درجه اول و  آالينده های شهری و صنايع در

رودخانه مارون را به حد مطلوبي ارتقاء داد که  زمينه های حفاظت بيش از پيش برای اين رودخانه و امکان برداشهت و اسهتفاده   

 پايدار برای ساليان آينده فراهم گردد. در ادامه داده های کيفي و نتايج بررسيهای انجام شده بر اسای نظام شاخص کيفيهت آب 

در دو ايستگاه منتهي به تاالب شادگان ارائه شده است که نتايج ساالنه شاخص کيفيت نيهز نشهاندهنده قهرار گيهری آب در رده     

 متوسط کيفي مي باشد که نشاندهنده وضعيت کيفي مناسب آب در اين حوضه مي باشد.  
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 (89-88تغييرات پارامترهای آالينده رودخانه جراحي در سال آبي ) -7جدول

 EC pH TDS 1NO 4PO TSS COD كدورت دما DO BOD ماه سال ايستگاه
كل 

 كليفرم

كليفرم 

 مدفوعی

 شادگان

88 7   5/25 46 7151 5/7 4581 39/1 11/1 61 4/28   

88 8 56/6 92/2 6/21 143 7951 6/7 5191 39/3 1129/1 111 28   

88 9 8/3 56/2 3/12 21288 2151 8 1381 62/4 144/1 17741 8/16   

88 11 18/8 18/2 6/16 19 5551 9/7 3552 97/8 148/1 21 2/15 2311 911 

88 11 9/5 82/3 13 14124 2841 5/7 1821 22/9 1216/1 31481 6 11111 4611 

88 12 96/6 76/3 3/23 17 5851 9/7 3751 98/8 136/1 111 5/14 4611 1511 

89 1 14/7 46/3 24 2175 3421 7/7 2185 77/2 1517/1 1441 2/7   

89 2 32/6 12/3 28 91 3341 7/6 2141 87/7 136/1 111 8/6 2311 911 

89 3 14/7 58/2 31 49 3231 7/7 2171 75/4 1387/1 181 6/13 11111 1511 

89 4 1/7 24/4 2/27 38 3231 8/7 2185 58/5 11/1 41 8/12   

89 6 12/7 14/3 3/29 7 3711 9/7 2368 83/6 1161/1 61 8/12   

 مشراگه

88 7   5/25 9/24 3141 4/8 2111 58/1 1289/1 41 28 9311 2111 

88 8 17/11 99/3 21 36 2911 8 1871 21/5 13/1 61 22 4311 2311 

88 9 56/9 12/3 1/15 99 3531 8 2261 9/8 13/1 81 2/7 4311 2311 

88 11   16 24 3671 9/7 2349     9311 4311 

88 11 52/11 42/3 1/12 51 2521 7/7 1621 11/9 1125/1 141 2/13 4611 2411 

88 12 12/11 96/3 4/17 55 2481 8/7 1591 66/6 1357/1 81 6/11 4611 751 

89 2 7/7 74/3 27 18 2241 7/7 1434 87/7 1317/1 21 8/8 1511 431 

89 3 14/6 72/2 27 38 2511 8 1616 59/5 1321/1 41 12 11111 931 

89 4 26/6 18/2 29 19 2511 7/7 1611 15/5 1117/1 41 6 4611 751 

89 5 1/7 1/3 29 18 2451 9/7 1561 52/8 11/1 41 8/6 11111 2111 

89 6 34/6 26/2 28 16 2321 9/7 8/1484 18/7 1112/1 41 7 4611 1511 
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 89الي شهريور  88ز مهر ماه ا WQIتغييرات رودخانه جراحي بر اسای شاخص  -8جدول

 ماه
 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر

 ايستگاه

 52 52 52 52 52 - 61 61 41 57 58 52 مشراگه

 64 64 64 64 64 65 58 49 62 51 63 64 شادگان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WQIبر اسای شاخص  88-89ن در سال آبي ( تغييرات کيفي رودخانه مارو1نمودار )

 

 بيان نواقص اطالعاتی و اطالعات مورد نياز جهت تهيه و تکميل بانک -3-6-1

باتوجه به وسعت و اهميت تاالب به نظر مي رسد جهت بررسي کيفيت آب تاالب به تعداد بيشتری ايسهتگاه نيهاز مهي باشهد تها      

ايستگاه های انتخاب شده جهت مطالعات فوق الذکر در بخش شهيرين تهاالب   بتوان تمامي سط  تاالب را پوشش داد. همچنين 

مي باشند. يکي ديگر از نواقص اين است که ايستگاه ها عمدتا در کنار جاده يا ساير مناطقي که دسترسهي داشهته انهد انتخهاب     

ی از آبههای عميهق نبهوده اسهت لهذا      گرديده اند و به دليل اينکه امکانات برای ورود به بخش های داخلي تاالب و نمونهه بهردار  

ماهشههر و نيروگهاه گهازی     -اطالعات بخش های مذکور موجود نمي باشد. برخي ايستگاههای مجاورت شهادگان، جهاده آبهادان    

آبادان در برخي ماهها خشک بوده اند که در نتيجه اطالعات بانک دچار نقص شده است. بهتر است ايستگاه هايي به موازات اين 

ها در بخش های عميق تر تاالب انتخاب و نمونه برداری گردد تا ضمن پايش شرايط پرآبهي و کهم آبهي بتهوان شهرايط      ايستگاه 

کيفي آب در آن محدوده را نيز بررسي نمود. همچنين به دليل شرايط کاری از جمله تعطيلي ايهام عيهد و فعهال نبهودن کامهل      

 وارد ناقص مي باشد.آزمايشگاه و ساير تعطيالت، اطالعات بانک در برخي م

يکي ديگر از نقايص تحقيقاتي عدم وجود اطالعات دقيق از نحوه و ميزان برداشت ها از منابع تاالب و محاسهبه ميهزان برداشهت    

 پايدار مي باشد.  
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پيشنهاد مي گردد جهت رفع کمبودهايي که در بحث کميهت و کيفيهت آب تهاالب شهادگان وجهود دارد، يهک سهری عنهاوين         

 عريف شده و انجام گردند.تحقيقاتي ت

 
 بحث و نتيجه گيري -3-6-4

استفاده از شاخص کيفيت آب نشان مي دهد که از بين ايستگاه های منتخب در ورودی ها و بدنه آبي تاالب، طهي مهدت زمهان    

ده متوسهط  نمونه برداری، ميزان متوسط  و بد شاخص را به خود اختصاص داده اند. مطابق اين شاخص، در منابع آبهي کهه در ر  

قرار مي گيرند، عموماً تنوع ارگانيسم های آبي کمتر شده و شرايط برای رشد جلبکي فراهم مي گردد. همچنين درجه بهد ايهن   

را  دخهو توانايي حمايت تنوع آبي بشدت کم شده و احتماالً مشهکالت آلهودگي آب   شاخص نشانه اين است که  در آن منبع آبي 

ي نتايج بدست آمده بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اگرچه ميهزان شهاخص در بسهياری از    نشان خواهد داد. البته در بررس

نزديکتهر بهوده و     51ايستگاه ها در حد متوسط قرار گرفته است، ولي ميزان برخي از ايستگاه ها به عدد ابتدايي اين رده يعنهي  

نبع آبي به محدوده بد غير قابل تصور نخواهد بود. زيرا در حال اين امر نمايانگر اين مطلب است که در آينده احتمال ورود اين م

حاضر طبق بررسي های انجام شده منابع آالينده متعددی در منطقه وجود دارد که در آينده کيفيهت آب تهاالب را تهديهد مهي     

مطلهوبي برخهوردار نمهي     نمايد. همچنين رودخانه جراحي نيز به عنوان منبع اصلي تغذيه کننده اين تاالب از وضعيت مناسب و

 باشد.

در ماههای مختلف و ايستگاههای مختلهف نشهان مهي دههد کهه معمهوال بهدترين         WQIبررسي روند تغييرات ميزان شاخص 

کيفيت آب مربوط به مرداد ماه مي باشد و اين نشان دهنده ارتباط مستقيم کيفيت آب با کميهت مهي باشهد. چهرا کهه در ايهن       

 االب داريم.ماهها حداقل کميت را در ت

آب تاالب از کيفيت بيشهتری نسهبت بهه     89نيز نشان مي دهد که در سال  89و  88مقايسه ميزان شاخص ساليانه در سالهای 

مي باشد. لذا يکي از عوامل مههم و    88و  87برخوردار بوده است. که اين مورد هم در اثر وقوع خشکسالي در سالهای  88سال 

 شادگان شرايط کمبود آب در تاالب مي باشد يعني خشکسالي و يا کاهش حجم ورودی به تاالب.تاثير گذار بر کيفيت تاالب 
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 در ايستگاه رگبه 91و  89، 88در سالهای  WQI( مقايسه ميزان شاخص 3نمودار )
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 91و  89( مقايسه ميزان شاخص ساليانه در سالهای 5نمودار)

 

 شاخص هاي تنوع زيستی  -2
 فالمينگو -2-3

ب مناسهب و وفهور غهذای    فالمينگو يکي از پرندگان حسای اکوسيستم های تاالبي است که نياز امنيت بسيار باالی زيسهتگاه، آ 

مورد نياز اين پرنده را به عنوان يک شاخص برای تاالب شادگان قلمداد مي نمايد اين پرنده به آبهای کم عمق وسرشار از منهابع  

غذايي نياز دارد لذا نوسانات آب به شدت بر روی زيستگاه اين پرنده تاثير دارد در صورتي که زيستگاه اين پرنده مناسهب باشهد   

اند در تاالب شادگان خصوصاً بخش شور وسواحل خوريات جوجه آوری نمايد که در حال حاضر به تعداد اندك در دهانهه  مي تو

 جزر ومدی جوجه آوری مي کند. حيهخور گوبان و خورسلج ودر نا

عهه ودر  قط 364تعهداد   91همه ساله اين پرنده به صورت ويژه مورد پايش وسرشماری قرار مي گيرد کهه در سرشهماری سهال    

 قطعه در تاالب شادگان شمارش شده است. 141تعداد  89سرشماری سال 

 

 اردک مرمري -2-2

اردك مرمری يکي از پرندگان حمايت شده ملي ودر خطر انقراض جهاني است که بيشترين جمعيت ايهن پرنهده کهه در کشهور     

و جوجه آور تاالب شادگان مي باشد که همهه  ثبت شده مربوط به استان خوزستان است اردك مرمری يکي از گونه های مهاجر 

ساله در بخش های شيرين ونيزارها و پوشش متراکم لويي جوجه آوری مي کند اين پرنده در فصل جوجه آوری کهه معمهوالً از   

فروردين تا اواخر خرداد به طول مي انجامد بسيار آسيب پذير است. از جمله مکانهای جوجه آوری اردك مرمری مهي تهوان بهه    

 اشاره کرد سيورگبه وخرو خيهمنطقه سرا

براسای سرشماری صورت گرفته در استان بيشترين جمعيت اردك مرمری استان مربوط به تاالب شهادگان وپهس از آن تهاالب    

قطعهه اردك مرمهری در تهاالب     1681تعهداد   1391قطعهه وسهال    1481تعداد  89طبق سرشماری سال . هورالعظيم مي باشد

 است.يده شادگان شمارش گرد
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 پرندگان زمستان گذران جوجه آور -2-1

اکثر پرندگان آبزی وکنار آبزی تاالب شادگان را پرندگان مهاجر زمستان گذران تشکيل مي دهد ولي تعهدادی از ايهن پرنهدگان    

وبهزر    زی به صورت بومي در تمام طول سال در تاالب مشاهده مي گردند وتعدادی نيهز تها زمهان جوجهه آوری    بآبزی وکنار آ

شدن جوجه در تاالب مشاهده مي شوند و پس از پرواز جوجه ها تاالب را ترك مي کنند از جمله گونه های که در تاالب جوجه 

آوری مي کنند مي توان اردك مرمری، خوتکا، کشيم، طاووسک، چنگر نوك سر ، اگرت، حواصهيل بوتيمهار و تعهداد زيهادی از     

 .نند سسک ها و ساير گنجشک سانان از آن جمله اندپرندگان خشکي زی ساکن در تاالب هما

ورود پرندگان آبزی وکنار آبزی مهاجر معموالً از اول نيمه دوم سال آغاز مي گردد و اوج استقرار جمعيت در تهاالب در ماهههای   

ه وتاالب را تهرك  دی وبهمن مي باشد پس از آن با گرم شدن هوا از اوايل فروردين اندك اندك پرندگان شروع به مهاجرت نمود

بهه   1391قطعه ودر سال  7147به تعداد  89مي کنند در سرشماری صورت گرفته آمار جمعيت پرندگان مهاجر تاالب در سال 

قطعه رسيد است تفاوت جمعيت در دو سال متوالي نشان دهنده وضعيت آبي تاالب مي باشد به طوری که در سهالهای   51641

 ت کاهش مي يابد.خشک جمعيت پرندگان مهاجر به شد

 
 

 1391و  1389نتايج سرشماری فالمينگو در سالهای  -6نمودار 
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 1391و  1389نتايج سرشماری اردك مرمری در سالهای  -7نمودار 

 

 1391و  1389زمستان گذران و جوجه آور در سالهای  نتايج سرشماری پرندگان -8نمودار 

 

 



                                                                      

   

 31 

 

 پستانداران تاالب   2-4

 سر ديده مي شود. 15قالده،دلفين  3قالده ،شنگ  5قالده ،گربه جنگلي 2براسای مشاهدات ماهيانه گربه وحشي 

 

 جوامع ماهيان -2-5

   در حال انجام مي باشد.اداره شيالت  مطالعات پايش توسط

 

 مع پالنکتونی وبنتيکجوا -2-6

 مطالعات پايش توسط اداره شيالت در حال انجام مي باشد.

 

 اقتصادي -شاخص هاي اجتماعی  -1
 آگاهی رسانی عمومی وافزايش مشاركت-1-3

قريه  ،گرمه خروسي،حدبه خروسي،صراخيه،ارتباط مستمر و موثر با اهالي روستا های حاشيه تاالب شادگان شامل شامل رگبه -

 عبودی منصوری و فيه شاوردی  ،شاوردی

 مشارکت جوامع محلي در تهيه نقشه روستا و موقعيت تاالب شادگان   -

 مشارکت آگاهي رساني جوامع محلي در راستای اهداف طرح تاالبها   -

 جلسه با دهياران و شوراهای روستا در خصوص اهداف و معرفي برنامه طرح تالب شادگان   -

 و اطالع رساني در خصوص تاالب  ارتباط با زنان روستايي -

 ارتباط با دهياران و شوراها در خصوص وضعيت تاالب و مشکالت روستا  -

وده تاالب جهت اطالع رساني به دانش آموزان درخصوص ارزش ها ، تهديدات وکارکردهای و..تهاالب  دمدرسه مح 15بازديد از  -

 دانش آموزان صورت پذيرفت. شادگان همراه با اهداءجوايز معدودی از طرح تاالبها به

 برگزاری اردو های علمي برای دانش آموزان از مرکز بازديد کنندگان تاالب شادگان واقع در آبادان  -

کتهابخواني (   –یروزنامه ديوار  –برگزاری مسابقاتي در روستاهای محدوده تاالب و مداری شهرستان شادگان شامل ) نقاشي -

 .ا به دانش آموزان برتر صورت گرفتطرح تاالبهردفتهمراه با اهداء جوايزی از

 توزيع توليدات طرح تاالبها شامل بروشور و کتابچه طرح تاالبها به دستگاه های ذيربط  -

توزيع بروشور اردك مرمری و الك پشت فراتي ) اداره کل محيط زيست خوزسهتان و طهرح تاالبهها ( بهه دانشهگاه پيهام نهور         -

 برخي از مداری شهرستان شادگان  –شهرستان شادگان  کتابخانه مرکزی –شادگان 

 همکاری و شرکت درانتخاب نمايندگاني از هر روستا به عنوان جوامع محلي تاالب جهت شرکت در جلسات طرح تاالبها   -

 ايجاد بخشي دروب سايت اداره کل به نام طرح مديريت جامع تاالب شادگان -

امع محلهي )اههالي روسهتای    بها حضهورجو   3/1391/ 6"روستای صراخيه در تهاري  "ادگانمسابقه قايقراني در تاالب ش برگزاری-

 صراخيه (

برگزاری جلسات با نمايندگان جوامع محلي انتخاب شده و آشنا ساختن نمايندگان به نقش و مسوليت ها در کميتهه محلهي و   -

 کارگروه ها مشارکت هر چه موثرتر در نشست های مربوطه 

 ردم محلي در جلسات کميته محلي، کميته استاني و کارگروههای مربوطهحضور و مشارکت م -

 جلسه کارگروه2برگزاری  5/4/91رساني، مشارکت و معيشت پايدار تاالب شادگان در تاري  تشکيل کارگروه آگاهي -
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  معيشت جوامع بومیارتقاي   -1-2

شادگان دارد وهمچنين اهتمام مسؤلين استاني و شهرستاني با توجه به اهميتي که روستای صراخيه در زمينه گردشگری تاالب 

الب بين المللي در تا 13/1/91لغايت  29/12/89و حضور استاندار محترم خوزستان در روستای صراخيه ، اقدامات ذيل از تاري  

 :شادگان صورت گرفت

 تن موقعيت مناسب انتخاب روستای صراخيه  به عنوان جايگاه گردشگردی شهرستان شادگان بدليل داش -

آالچيق  از ني برای گردشگران در داخل جزيره واقهع در تهاالب شهادگان کهه مسهؤالن اسهتاني و        21ساخت  و تکميل تعداد -

 شهرستاني در اين آالچيق حضور بهم رساند .

ی صهراخيه جههت   اطاقک بوسيله مصال  تاالبي و تکميل بازارچه موقت در محدوده پارکنيگ مقابل مدرسه روستا 15حداث ا -

 ارائه کاال های سنتي و محلي  

 امکانات موجود در تاالب شادگان ) روستای صراخيه و عرفه های تشکيل شده دراين بازارچه محلي ( :   -

بازارچه محلي جهت عرضه انواع توليدات و محصوالت مردم حاشهيه تهاالب از قبيهل : لبينهات ، حصهير ، گلهيم ، نهي ، کهاله          -

 . محل عر ضه ماهي و پرندگان تاالب توسط اهالي روستا -لي ، جاجيم ، نمد و.... مي باشد حيصری ، عبا مح
 

 یحفاظت ياقدامات و برنامه ها -4

فعاليت کميته های مديريت استاني و محلي تاالب شادگان و همچنين کارگروههای تخصصي مديريت منابع آب و کشهاورزی،   -

 معيشت پايدار تاالب شادگانتنوع زيستي و آگاهي رساني، مشارکت و 

 تنوع زيستي تاالب  شادگانآموزشي و مشورتي تبيين راهکارهای مديريت و احيای برگزاری کارگاه  -

و تهامين اعتبهار از بودجهه طهرح ههای عمرانهي        پيگيری و تأمين بودجه انجام مطالعات تعيين حداقل نياز آبي تاالب شادگان -

 سازمان آب و برق

 از بودجه طرح های عمراني سازمان آب و برق خوزستان جهت تعيين حريم بستر تاالب شادگانتامين اعتبار  -

 پايدار تاالب شادگانتدوين راهبرد، سياست و خط مشي ماهيگيری  -

 تهيه طرح و پيش بيني مفدمات اجرای طرح نصب شناورهای راهنما در حريم زيستگاههای با حساسيت باالی تاالب شادگان -

 از عملياتي احداث مرکز بازديدکنندگان تاالب شادگانآغاز ف -

 

 در محدوده تاالب شادگانتوسعه طرح هاي  -5

کليه زيرساخت ها شامل انتقال خطوط برق فشار قوی و فشار ضعيف تأسيسات گاز، ايجاد نيروگهاه، جهاده آبهادان ماهشههر، راه     

، شهبکه راه آههن کهه در زمهان جنهگ احهداث شهده از جملهه         خور دورق به شادگان، جاده دارخوين به شادگان، لوله های نفت

تعارضاتي که توسط دستگاههای اجرائي دولت به تاالب وارد شده که بعضي از آنها از جمله جاده ها و خطوط لولهه نفهت و بهرق    

 دارد. هسي سالای پيشينه 

 

 طرح فوالد شادگان -5-3

بهدون   86هت احداث طرح فوالد شهادگان در فهروردين مهاه سهال     ، خاکريزی و تسطي  محدوده مورد نظر جت مرز بندیعمليا

با احهداث طهرح موصهوف      2/4/88ديد. سازمان حفاظت محيط زيست در تاري  ررعايت قوانين و مقررات زيست محيطي آغاز گ

فيزيکهي  ت رای پيشهرف اد)با مجوز زيست محيطي استقرار( هکتار موافقت نمود. در حال حاضر طرح  256در زميني به مساحت 

مطالعات تصفيه خانه فاضالب صنعتي طرح صورت گرفته ليکن تا کنون اقدامي جهت احهداث ايهن    .درصد مي باشد 71بيش از 

 تصفيه خانه صورت نگرفته است.
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 ناحيه صنعتی دارخوين  -5-2

 3ه شهود در فاصهله   هکتار که به گفته مسئولين شهرك قرار است به اين مساحت افهزود  51ناحيه صنعتي دارخوين با مساحت 

، در کنار پادگان اژدری و به مختصهات  لمللي و پناهگاه حيات وحش شادگانکيلومتری سه راهي دارخوين و هم مرز تاالب بين ا

، تسطي  و نصب دکل ههای بهرق صهورت    که تا کنون تنها عمليات خاکريزی مي باشد R 256579 3411393 39 جغرافيايي 

. با توجه به اينکه اين شهرك در نزديکهي قسهمت آب شهيرين تهاالب قهرار      استاحداث نشده  گرفته و هيچ گونه واحدی در آن

تها کنهون مجهوزی از سهازمان     گرفته و اين قسمت از تاالب از اهمين بسيار زيادی در خصوص فراواني پرنهدگان و آبزيهان دارد   

به تبع آن احداث واحدهای صنعتي را در پي  لذا راه اندازی اين شهرك کهمحيط زيست برای طرح مذکور صادر نگرديده است. 

. الزم به ذکر در صورت عهدم احهداث تصهفيه    اين قسمت از تاالب وارد مي نمايدخواهد داشت صدمات بسياز زيادی را بر پيکره 

 .را برای آبزيان در پي خواهد داشتخانه فاتضالب صنعتي واحدهای مستقر در اين شهرك مشکالت زيادی 

 
 ي و اسکله صيادي ابوخضير  بندر تجار -5-1

بندر تجاری ابو خضير واقع در جنب خور ابوخضير واقع در زون امن پناهگاه حيات وحش شادگان قرار دارد. موقعيهت خهور ابهو    

خضير جهت احداث بندرگاه بنحوی است که در زون امن قرار داشته و نقطه جزر و مدی مي باشد که فراواني جمعيت پرندگان 

از اين رو احداث اين واحد مي تواند باعهث   .فور منابع غذايي اين منطقه از خور است و مصبهای اين خور بدليل ودر اين منطقه 

حذف بسياری از منابع موجود از طريق آلودگي های حاصل از پساب ها و ساير فعاليت های کشتيراني و تخليه مهواد شهيميائي   

، انتقال گونهه  رای اثرات منفي جايگزيني گونه ایکشتي های تجاری دا سمي صورت گيرد ضمن اينکه ورود و خروج بسياری از

از اين رو تا کنون مجوزی برای استقرار بندر تجاری از سهوی سهازمان محهيط زيسهت     های جانوری و گياهي همراه خواهد بود. 

يسهتمي مصهبي پناهگهاه و    عالوه بر اين تغيهر فهاحش اکوس  صادر نگرديده و تنها مجوز ساخت و احداث اسکله صادر شده است. 

. بنهدر در حهال حاضهر دارای پيشهرفت     داری از بندر دور از انتظار نيسهت بالخص منطقه امن در اثر آلودگي های پس از بهره بر

 مانند بندر تجاری ابوخضير اثرات زيانبار زيادی را در پي خواهد داشت.نيز اسکله صيادی  ودرصد مي باشد  51فيزيکي 

 
 ي مسکونی و تصرف اراضی تاالبازهاساخت و س -5-4

با توجه به اينکه هيچ گونه مرز مشخص و شاخصي جهت معلوم نمودن محدوده تاالب و پناهگاه حيات وحش وجود ندارد و نياز 

،  اين اداره تا کنون پروندهای زيهادی را تشهکيل   هت احداث منازل مسکوني و کشاورزیمردم روستائي و کشاورزان به اراضي ج

 است. مراجع قضائي ارسال نموده داده و به

 
 پتروشيمی تخت جمشيد  -5-5

هکتار که قسمتي از آن درون پناهگاه حيهات وحهش    51زمين مورد نظر جهت راه اندازی پتروشيمي تخت جمشيد  با مساحت 

ث واحهد مهذبور   سازمان متبوع با گزينه مورد نظر ههيچ گونهه اقهدامي جههت احهدا     و با توجه به عدم موافقت شادگان قرار دارد 

 .صورت نگرفته است

 

 شنهاداتيج و پينتا يجمع بند

، دارای ارزش وبي که بر زيست بوم منطقه دارندتاالب ها به علت تنوع گياهي و جانوری، پناهگاه حيات وحش و تاثيرگذاری مطل

عهواملي چهون خشکسهالي     علتبه شادگان و اهميت محيطي و اقتصادی برای انسان و ديگر موجودات و جانوران هستند تاالب 

شتاب صهنعتي خوزسهتان و خسهارت ههای ناشهي از جنهگ        ، ساخت سدها و فاضالب های صنعتي ناشي از توسعه پرهای اخير

 تحميلي اکنون در فهرست تاالب های در حال تخريب مونترو قرار دارد و به همين علت احيای آن نيازمند تدابير ويژه ای است.
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تهاالب  ، حيات تنوع زيستي آن را تهديد مي کند. کم آبي د که عوامل مختلف انساني و طبيعيار داردر وضعي قر شادگان تاالب 

از اصلي ترين چهالش ههای پهيش روی     در باالدست تاالب،در طرح های آبياری و سد سازی  آنناشي از رعايت نکردن حق آبه 

، ترددهها و تخريهب   آن تصرفاتو در پي  افزايش يافته وسعت خشکي تاالببالطبع در اين شرايط  .تاالب شادگان قلمداد ميشود

ع تهديد ها بهرای  انوا ،تاالب تامين نشود و حيات تاالب برنگرددمورد نياز برای آب منابع تا زماني که  . لذاها نيز افزايش مي يابد

 .خواهد داشتتاالب وجود 

است فعاليت هايي هماهنگ برای حفظ آن انجهام شهود   احيا درك شده و الزم مديريت، حفاظت و به  شادگان اکنون نياز تاالب

 که به نحوی مسائل تاالب در محدوده فعاليهت ايشهان مهي باشهد     کليه سازمانهای دولتي و تشکلهای مردميهمکاری  همچنين.

منظهور  بهه   ات پايش نيزنسبت به پايش کليه موارد موجود در پروتکل پايش در دوره زماني تعيين شده و تدوين به موقع گزارش

   برنامه ريزی های مديريتي حايز اهميت خواهد بود.

ستخراج گرديده، جهت تصهميم گيهری کميتهه    اپيشنهاداتي که با توجه به نتايج اين گزارش و بررسي های کارشناسي  پاياندر 

    های مديريت تاالب شادگان و بهبود فني گزارشات پايش در سال های آينده ارائه مي گردد:

 اث و تجهيز ايستگاههای هيدرومتری در تاالب شادگان )بخصوص در بخش آب شيرين( با توجه به نبود نياز است احد

اطالعات و آمار دقيق از وضعيت رژيم هيدرولوژيکي و ضرورت کسب اطمينان از شرايط مساعد کيفيت آب تاالب به 

تي محسوب و نسبت به آن اقدام شود. سبب الگوی معيشت جوامع محلي وابسته به منابع تاالب، از اولويت های مديري

بطور کلي يکي از خالء های اطالعاتي عدم وجود اطالعات دقيق از نحوه و ميزان برداشت ها از منابع آب تاالب و 

برآورد آب تحويلي به تاالب شادگان مي باشد. بديهي است احداث و تجهيز ايستگاههای هيدرومتری در تاالب عالوه 

 آبآن در پايش پارمترهای معمول کمي و کيفي آب، مکانيسم مديريتي تاالب را از ميزان  بر کارکردهای مستقيم

 تحويلي به تاالب شادگان مطلع خواهد نمود. 

  و عالوه بر آن تبخير بيشينه در همين  1389-91و  1386-87با توجه به کاهش شديد ميزان بارش در سالهای

توان نتيجه گرفت که کاهش نزوالت جوی و بالطبع بروز خشکسالي ها در سالها و مقايسه آنها با آمار بلند مدت مي 

حوضه نيازمند تدوين و اجرای برنامه مديريت ريسک خشکسالي، مديريت نظام بهره برداری در حوضه و تمهيداتي 

کشاورزی مي باشد و از اين مجراست که مي توان در شرايط بخش جهت بهينه سازی مصارف منابع آب بخصوص در 

خشکسالي ضمن مديريت منابع و مصارف شرايطي را جهت تقسيم بار خشکسالي به ساير مصارف نظير کشاورزی و 

 صنعت نيز نمود و از اين راه تنها تاالب شادگان متحمل فشارهای ناشي از خشکسالي نخواهد بود. 

  ارد و تنها اطالعات ن وجود ندميزان آب خروجي از تاالب شادگا دقيقي ازنتايج اين گزارش نشان داد که اطالعات

جهت مطالعات جامع تری انجام لذا پيشنهاد مي شود  موجود در اين خصوص منحصر به اطالعات تبخير مي باشد.

 شادگان نيز در دستور کار قرار گيرد. آب خروجي از تاالب ميزان  تر دقيق برآورد

 از نظر کيفي در رده متوسطي قرار دارد. با اعمال  با توجه به اينکه در حال حاضر رودخانه مارون و تاالب شادگان

آالينده های شهری و کنترل ينده های کشاورزی در درجه اول و آالکنترل برنامه های مديريتي پيشگيرانه در زمينه 

 باصنايع در درجات بعدی مي توان کيفيت آب رودخانه مارون و تاالب شادگان را به حد مطلوبي ارتقاء داد که 

 .خواهد شدرای ساليان آينده فراهم بزمينه بهره برداری پايدار  ،رودخانه و تاالب شادگان هتر منابع آببحفاظت 

  عالوه وموجود نبوده سرشماری فالمينگو، اردك مرمری و پرندگان زمستان گذران  ي ازآمار بلند مدتدر اين گزارش

مربوط به سال اخير  دلفينو شنگ ، گربه جنگليگربه وحشي،  شامل اطالعات مربوط به مشاهدات پستانداران بر آن

کمک شايان توجهي به بررسي وضعيت موجود  ،مي باشد. لذا توجه به اين نکته ضروری است که ارائه آمار بلند مدت

و روند تغييرات و همچنين چگونگي بهبود يا افت شرايط زيستي گونه های گياهي و جانوری خواهد داشت. در اين 

داده ها و اطالعات مشروح فوق، نسبت دستيابي به ي شود در صورت وجود و سهل الوصول بودن خصوص پيشنهاد م

در غير اين صورت و به درج آنها در گزارش حاضر و يا حداکثر در گزارش پايش سال آينده تاالب شادگان اقدام شود. 

جود و قضاوت در خصوص عدم وجود اطالعات مي توان از مشاهدات کارشناسي و محلي جهت توصيف وضعيت مو
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بلي را تا قء ناشي از نبود اطالعات بهبود يا افت شرايط زيستي گونه های مورد نظر بهره گرفت و بدين شکل خال

   حدی برطرف نمود.

  و  1391مربوط به جوامع ماهيان و جوامع پالنکتوني و بنتيک در سال اطالعات متاسفانه گزارش حاضر فاقد

با عنايت به مطالعات جامعي که اداره کل شيالت خوزستان در دستور مدت آن مي باشد و  بررسي روند بلندهمچنين 

مطالعه  شاملو يا حداقل، گزارشات پيشين  آخرين گزارشمي طلبد با همکاری بيشتر نتايج  ،کار خود داشته و دارد

  .در گزارش حاضر ارائه گرددزيست در تاالب شادگان اين شرايط روند تغييرات و 

 تنها به تشري  عنوان فعاليت های انجام گرفته در اين خصوص  آگاهي رساني ور کلي اطالعات مربوط به بخشبط

پرداخته است و لذا مي طلبد عالوه بر اشاره به عنوان فعاليت ها، بصورت کمي تعداد افرادی که در هريک از برنامه 

تنوع و تعداد هر يک از فعاليت های اجرايي عنوان  انجام گرفته، مشارکت داشته و آموزش ديده اند را بهمراههای 

نمود. در ادامه ميبايست ارزيابي ميزان اثردهي و کيفيت اجرای هر يک از برنامه ها نيز بعنوان تحليل نتايج اطالعات 

 مربوط به اين بخش انجام و به گزارش اضافه شود.

 از تاالب شادگان و بهره برداری خردمندانه از  با توجه به ضرورت جلب مشارکت جوامع محلي در مديريت و حفاظت

منابع آن و از سوی ديگر وابستگي شديد معيشتي جوامع محلي به تاالب شادگان، پيشنهاد مي شود انجام مطالعات 

بررسي الگوی معيشت جايگزين برای جوامع محلي پيرامون تاالب شادگان و اجرای مصداق هايي از نتايج اين 

ي از اولويت های مديريتي در دستور کار ساختار مديريتي تاالب و اداره کل حفاظت محيط زيست مطالعات بعنوان يک

خوزستان قرار گيرد. از اين مجرا مي توان اميد داشت تا راهکارهای عملي جهت جلب مشارکت جوامع محلي و 

   کاهش فشارهای وارده بر منابع تاالب شادگان شناسايي و به مرحله اجرا گذارده شود.

  در ادامه آن تصرف و تغيير کاربری اراضي تاالب تهديدی جدی است که در موضوع خشکي فزاينده تاالب شادگان و

ميان مدت تخريب زيستگاههای تاالب شادگان و از بين رفتن تنوع زيستي آن را بهمراه خواهد داشت. لذا پيشنهاد 

اولويت های مديريتي محسوب و  يکي از بعنوان حشو محدوده پناهگاه حيات و شادگان تثبيت حريم تاالب ميشود

برنامه ريزی و اجرای برنامه های آگاهي رساني در خصوص چرايي تثبيت مرز تاالب و معرفي اين با آن همراه 

 و جوامع  محلي در دستور کار قرار گيرد. صنايعدستگاههای اجرايي، محدوده به گروههای مختلف بهره بردار اعم از 

 حساسيت مات انجام گرفته در فرايند برنامه ريزی مديريتي تاالب شادگان، تهيه نقشه های پهنه بندی يکي از اقدا

زيستگاههای تاالب شادگان و تعريف کاربری های آتي در اين تاالب بوده است. لذا با توجه به تعدد برنامه ريزی و 

ت بهره برداری خردمندانه از تاالب، پيشنهاد در محدوده تاالب شادگان و از سوی ديگر ضرورطرح های توسعه اجرای 

مي شود نقشه های مذکور بعنوان مبنايي برای تعريف هر گونه کاربری جديدی در تاالب شادگان و جانمايي طرح 

 های توسعه قلمداد و مورد استفاده قرار گيرد.    

 


