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 ش تاالبی. مقدمه پا1

 ین در حالیادر ایران طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است  "مدیریت تاالب ها"بحث 

است که اغلب به دلیل کمبود اطالعات الزم در مورد ماهیت مشکالت مدیریتی، منشاء اصلی مشکالت، و 

می  "پایش تاالب"متوقف می ماند. یک برنامه منسجم و کارآمد  "مدیریت تاالب ها"کارآمد نبودن اقدامات، 

صمیم گیرندگان قرار دهد. کاستی ها در اختیار مدیران و تتعیین و معرفی تواند اطالعات الزم را جهت 

یک فرایند سیستماتیک جمع آوری اطالعات پایه در طول زمان است که به منظور مقایسه با یک  "پایش"

لزوما پیچیده یا  "برنامه پایش"استاندارد از پیش تعیین شده انجام می پذیرد. الزم به یادآوری است که یک 

ودن و بهنگام بودن اطالعات جمع آوری شده بستگی دارد. پرهزینه نیست بلکه کارآمدی برنامه به مناسب ب

یک برنامه پایش خوب طراحی شده می تواند ساده و کارامد باشد. اگر اطالعات جمع آوری شده مورد استفاده 

قرار نگیرند یا بر روند مدیریت تاالب اثرگذار نباشند، حتی یک برنامه پایش خوب طراحی شده نیز بی ارزش  

در شرائط ایده آل، هر تاالبی بایستی تحت یک برنامه مدیریتی منسجم، همه سو نگر و با اهداف خواهد بود. 

مشخص باشد. اطالعات جمع آوری شده تحت یک برنامه پایش بایستی در راستای اهداف مدیریتی و جهت 

 تاثیرگذاری بر برنامه مدیریت بکار روند )چرخه مدیریت تطبیقی(.
 

 بیقی: چرخه مدیریت تط0شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اصل ابزاری است برای اندازه گیری نتایج اقدامات مدیریتی و برآورد وضعیت موجود محیط تاالب پایش 

تاالبی و میزان تغییر آن.  برنامه پایش معموال بهتر است قبل از انجام اقدامات مدیریتی انجام پذیرد، یا حداقل 

مع آوری شده باشند. اگر برنامه پایش پیش از انجام اقدامات مدیریتی اطالعات پایه تاالب مورد نظر قبال ج

ضروری است اطالعات جمع آوری شده در طی برنامه پایش در بازبینی اهداف و افدامات  ،صورت پذیرد

 مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند.

مه های پایش که آکنده از کلید موفقیت یک برنامه سودمند پایش در طراحی مناسب آن است. آندسته از برنا

داده ولی دارای اطالعات ضعیفی هستند ابزارهای مدیریتی کارامدی نبوده و اگر این اطالعات گمراه کننده نیز 

باشند، ناکارآمدی برنامه پایش تشدید می شود. تدوین و اجراء یک برنامه پایش خوب مستلزم همکاری نزدیک 

 

 اهداف

اجرای 

 مدیریت 

بازبینی 

 مدیریت

پایش وضیعت 

 اجزا
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متخصصین و و سایر ذینعان نظیر جامعه محلی است )که اغلب و تشریک مساعی بین مدیران تصمیم گیر، 

 اطالعات خوبی نیز در مورد شرایط موجود دارند(.  

 

 شادگان تاالب. طراحی برنامه پایش 2

پایش تاالب شادگان نشست های مشورتی در کارگروههای تخصصی مدیریت آب و برنامه برای تدوین 

مبانی برگزار و طی آن  ارکت و معیشت پایدار تاالب شادگانکشاورزی، تنوع زیستی و آگاهی رسانی، مش

توسط مشاورین و کارشناسان طرح حفاظت از  "پروتکل های پایش"و متدولوژی تهیه  "پایش تاالب ها"

دانشگاهی و  دولتی، نهادهای در یک فرایند مشارکتی با حضور کارشناسانشد و سپس تاالب های ایران ارائه 

 برنامه پایش تاالب شادگان تدوین گردید.  ،جوامع محلینمایندگان و همچنین  تشکل های غیر دولتی

 برنامهاز طریق اجرای میزان موفقیت طرح مدیریت )و دستیابی به اهداف مدیریتی( همانطور که اشاره شد، 

استفاده . در شرائط ایده آل برنامه پایش برنامه ایست منسجم و همه سو نگر که با شودسنجیده میپایش  های

که نشان دهنده وضعیت و کیفیت اطالعات الزم در خصوص شاخص های مورد نظر  ،از پروتکل های پایش

ر و سایر ذی نفعان )از جمله جامعه محلی( می یدر اختیار متخصصین و مدیران تصمیم گتاالب باشند را 

آمد شده و منعکس کننده پیوسته و نظام مند بازنگری و روزاطالعات بایستی به شکلی اینگونه گذارد. 

تحوالتی باشند که در اثر اجرای برنامه های مدیریت رخ میدهند. چرخه پویایی و روزآمد شدن اطالعات پایش 

 نشان داده شده است. 2در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ههای کارگروهههای    ، نتیجهه نشسهت  پیوست این مجموعهه اسهت  که  الزم به ذکر است که پروتکل های پایش

است و در قسمت های مربوط به بودجه و اعتبار الزم، نیازمند توجه و هماهنگی ههای  تخصصی تاالب شادگان 

 بیشتر خواهد بود..

 

 شادگان تاالببرنامه پایش  .3 

در مجموع شش پروتکل برای بررسهی ویگگهی ههای تنهوع زیسهتی تهاالب، سهه پروتکهل بهرای ویگگهی ههای            

. جهداول  سهت اجتماعی تاالب شادگان تهیه شهده ا  -و پروتکل نیز برای ویگگی های اقتصادیهیدرولوژیکی و د

 یک تا سه خالصه ای از این پروتکل ها را به نمایش می گذارند:
 

  تاالبمدیریت 

استراتژی های 

  ارزیابی

 برنامه های پایش

 نیازهای اطالعاتی

ری دادهجمع آو  

 بررسی داده

 تحلیل داده

 بکار گیری اطالعات

و گزارش ارزیابی  

 چرخه مدیریت
 تاالب
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 استفاده از شاخص های زیر: با تنوع زیستی (1

 ( فالمینگو0-0

 ( اردک مرمری0-2

 ( تنوع پرندگان زمستان گذران و جوجه آور0-9

 انداران تاالب با تاکید بر سه گونه شنگ، گربه وحشی و دلفین( پست0-4

 ( جوامع ماهیان0-5

 ( جوامع پالنکتونی و بنتیک0-6

 

 استفاده از شاخص های زیر: با آب (2

 ت آبیفیک( 2-0

 ت آبیکم( 2-2

 کاربری اراضی( 2-9

 

 استفاده از شاخص های زیر: با اقتصادی -اجتماعی  (3

 ها و تهدیدات تاالب و ارتقای مشارکت عمومی در مدیریت آنارزش ها در موردآگاهی افزایش( 9-0

 ارتقای معیشت جوامع بومی(  9-2
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 : برنامه پایش تنوع زیستی1جدول 

اهداف مدیریتی 

 تنوع زیستی
 پارامترها

نقاط نمونه 

 یبردار
 یزمان نمونه بردار

 مسئولنهاد 

 ش+گزارش(ی)پا

زمان گزارش 

 یده
 ره دادهیذخ

یااز  مورد ن بودجه

 )ساالنه(

 کل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-
 تعداد جمعیت گونه در منطقه   فالمینگو

محدود ه پراکندگی و حضور گونه 

 در تاالب

محههههور غربههههی و -0

 جنوبی تاالب  

جاده ارتباطی -2

 ماهشهر-آبادان

در دو سال اول بصورت ماهانه و 

 در سالهای بعد دو بار در سال

اداره کل محیط زیست 

اداره محیط -انخوزست

حفاظت محیط زیست 

 شادگان

 گزارشات در دو سال

نخست از اجرای 

لی برنامه بصورت فص

و در سال های بعد 

ه بصورت ساالنه ارائ

 می گردد

اداره کل محیط زیست 

خوزستان وبانک 

اطالعات تاالب های 

وکارگروه تنوع  کشور

 زیستی

اعتبارات ملی واستانی 

 وسازمان محیط زیست

 تعداد جمعیت بالغ یاردک مرمر

 تعداد جمعیت نابالغ

 محدود ه پراکندگی و حضور گونه

محههور جنههوبی و   -0

 غربی تاالب شادگان

جاده ارتباطی -2

 آبادان ماهشهر

 05در فصول بهار و زمستان هر 

روز یکبار در بقیه ایام سال ماهی 

 یکبار

اداره کل محیط زیست 

اداره محیط -خوزستان

حفاظت محیط زیست 

 شادگان

گزارشات بصورت 

ماهانه جمع آوری و 

بصورت فصلی ارائه 

 می شود

اداره کل محیط زیست 

خوزستان وبانک 

اطالعات تاالب های 

وکارگروه تنوع  کشور

 زیستی

اعتبارات ملی واستانی 

 وسازمان محیط زیست

تنوع پرندگان زمستان 

 گذران و جوجه آور

کههل جمعیههت پرنههدگان زمسههتان  

 گذران وجوجه آور منطقه 

 شمارش آشیانه و نوزاد 

شمارش تخم+تعیین مکانهای تخم 

 (گذاری و ترسیم نقشه

حتی االمکان کل 

منطقه به انضمام 

جزایر موجود در 

 خورموسی

روز  05در شش ماه اول سال، هر 

.یکبار کل منطقه پایش شود  

اداره کل محیط زیست 

خوزستان و ادارات 

محیط زیست 

آبادان و ،شادگان

  قمندماهشهر+افراد عال

گزارش ماهانه جمع 

آوری و ساالنه ارائه 

 می گردد

اداره کل محیط زیست 

خوزستان وبانک 

اطالعات تاالب های 

وکارگروه تنوع  کشور

 زیستی

اعتبارات ملی واستانی 

 وسازمان محیط زیست
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 : برنامه پایش تنوع زیستی1ادامه جدول 

اهداف 

مدیریتی تنوع 

 زیستی

 یزمان نمونه بردار یه بردارنقاط نمون پارامترها

 مسئولنهاد 

ش+گزاری)پا

 ش(

زمان 

گزارش 

 یده

 ره دادهیذخ

یااز  بودجه مورد ن

 )ساالنه(

 کل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-
پستانداران تاالب با 

تاکید بر سه گونه 

شاخص شنگ، گربه 

 وحشی و دلفین

 بررسی میدانی منطقه  

استفاده ازنمای ها شهاخص روش انهدازه   

 گیری موجود

 استفاده ازدوربین های تله ای

 استفاده از شمارش مستقیم برای دلفین

استفاده از تله گیری وعالمت گذاری 

 ونمایهها برای شنگ وگربه وحشی

برای شنگ وگربه وحشی در طول  سطح تاالب شادگان و خور موسی

سال تله ها کار گذاشته و عمل 

می نمایند و هر روز بازرسی می 

 ار وتابستانگردندوجهت دلفین به

اداره کل محیط 

زیست خوزستان 

و ادارات محیط 

 ،زیست شادگان

  آبادان و ماهشهر

ه گزارش ساالن

تهیه و ارائه 

 می گردد

اداره کل محیط زیست 

خوزستان وبانک 

اطالعات تاالب های 

وکارگروه تنوع  کشور

 زیستی

اعتبارات ملی واستانی 

 وسازمان محیط زیست

 یرات سطح تاالبتغی - پایش جوامع ماهیان

اندازه گیری جمعیت )تعیهین فراوانهی    -

بیههههومس و بررسههههی خصوصههههیات  –

 مورفومتریک و مریستیک(  

 ارزیابی ذخایر  -

 

پس از تعیین محدوده مورد نظر در 

تاالب، ایستگاه ها مشخص می 

شود)ورودیها و خروجیها و مناطق 

کم عمق و عمیق درون تاالب(این 

یرین محدوده دربرگیرنده آبهای ش

لب شور و شور میباشد. اساساً 

میزان اعتبارات و نحوه و زمان 

پرداخت ،در اینجا نقش تعیین 

 کننده ای دارد

ی پایش در طول یکسال شمس

 صورت میگیرد که با منظور

نمودن زمانهای جمع آوری 

اطالعات و نتیجه گیری و 

ماه  11تحلیل، زمان مورد نیاز 

 خواهد بود.و تناوب آن بسته

ا ت تغییرات، ساالنه یبه شد

 دو سال یکبار می باشد.

 

شیالت اداره کل 

و با  خوزستان

همکاری 

پگوهشکده آبزی 

پروری جنوب 

 کشور

در طول پایش 

هر سه ماه 

 یکبار میباشد.

 -اداره کل شیالت استان

پگوهشکده آبزی پروری 

کارگروه -جنوب کشور

تنوع زیستی و بانک 

 اطالعات تاالبهای کشور

ی لحاظ شده اعتبارات مل

در بودجه های مختص 

بحران های زیست 

اعتبارات خاص  -محیطی

استانی با مسئولیت 

پیگیری شیالت 

 وپگوهشکده آبزی پروری

جوامع پالنکتونی و 

 بنتیک

 تعیین تغییرات  سطح تاالب -

شناسایی و تعیین تراکم گونه های 

مختلف فیتوپالنکتون )شناور و 

 یک پریفیتون(، زئو پالنکتون و بنت

 تعیین دانه بندی و مواد آلی رسوبات

تاالب شادگان در محدوده آب 

 شیرین و شور

دوسال  اندازه گیری و ارزیابی 

 داده ها

اداره کل شیالت 

 –خوزستان 

پگوهشکده آبزی 

پروری جنوب 

 کشور

دو سال 

د.یکبار  

 -اداره کل شیالت استان

پگوهشکده آبزی پروری 

کارگروه -جنوب کشور

انک تنوع زیستی وب

 اطالعات تاالبهای کشور

اعتبارات استانی با 

مسئولیت پیگیری اداره 

کل شیالت خوزستان و 

 پگوهشکده آبزی پروری

 



                                                            0931، دیماه برنامه پایش تاالب شادگان

                   9  

 : برنامه پایش آب2جدول

 نقاط نمونه برداری پارامترها پایش آب
زمان نمونه 

 برداری

نهاد مسئول 

 )پایش+گزارش(
 ذخیره داده زمان گزارش دهی

بودجه مورد نياز 

 ()ساالنه

 کل-

 دولتي-

 طرح تاالبها-

 کیفیت آب

رودخانه 

 جراحی
 

 

 

 

 

 

کدورت، عمق آب، دمای 
، EC آب، رنگ، بو،

، pH ،BOD شوری،
COD ،DO ،آنیون ها ،

کاتیون ها، سختی کل، 
TSS ،TDS فلزات ،

سنگین )شامل: آرسنیک، 
نیکل، جیوه، کرم، روی، 
آهن و ...( فسفات، فسفر 
کل، آمونیوم، نیترات، 

ت، سیلیکات، مجموع نیتری
نیتروژن آلی و آمونیاکی 

(TKN مجموع کربن ،)
(، مجموع TOCآلی )

(، TICکربن غیرآلی)
سولفات، دترجنت 

(ABS قلیائیت کل ،)
(AT کلروفیل ،)a ،

کلی فرم ، TPHکلراید، 

کل و کلی فرم مدفوعی، 
  سترپتوکوکها

 ایستگاه شامل: 

(: Onlineایستگاه گرگر )کمی و کیفی و   -0

ن ایستگاه در حال حاضر موجود می باشد و ای

دبی و رقوم ارتفاعی آب در آن اندازه گیری می 

 شود. 

ایستگاه خروسی )کمی و کیفی و  -2

Online این ایستگاه در حال حاضر موجود :)

می باشد و دبی و رقوم ارتفاعی آب در آن اندازه 

 گیری می شود. 

رودخانه جراحی )کمی و کیفی و  -9

Online :)قبل از دو شاخه شدن 

 

 Online 
 و ماهانه

اداره کل حفاظت محیط 
زیست با همکاری سازمان 
آب و برق خوزستان و اداره 
 کل شیالت خوزستان

 نتایج:  -الف 
گزارش نتایج نمونه بررداری   -

های در محل بالفاصرله پر    
 از اندازه گیری 

گزارش نتایج نمونه بررداری   -
شررررریمیایی و  –فیزیکررررری 
روز پ  از نمونه  10میکروبی 
 برداری ها

 تحلیل:  -ب
ماهرره برره  6ارائرره گزارشررهای 

همراه مقایسه با استانداردهای 
 موجود

سازمان حفاظت محیط 
زیست ایران ، بانک 
اطالعات تاالب های 
کشور، اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان، 
سازمان آب و برق 
 خوزستان 

 

  // // // // استگاه  6آب شور:  // تاالب شادگان
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 نقاط نمونه برداری پارامترها پایش آب
زمان نمونه 

 برداری

نهاد مسئول 

 )پایش+گزارش(
 ذخیره داده زمان گزارش دهی

بودجه مورد نياز 

 ()ساالنه

 کل-

 دولتي-

 طرح تاالبها-

  ایستگاه 2شیرین:  آب

 انهار 
// 

 ایستگاه:  4

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

 زهکش ها

// 

 2ایستگاه: زهاب های توسعه نیشکر ) 4

ایستگاه(، زهاب های شبکه آبیاری و زهکشی 

 ایستگاه( 2ده هزار هکتاری شادگان )

  // // // ماهانه

فلزات سنگین، ، دیدانه بن رسوبات

مجموع کربن آلی، فسفات، 
TPH 

 تمامی ایستگاه های رودخانه و تاالب
  // // // فصلی

 کمیت آب

رودخانه 

 جراحی

 تراز آب -

 جریان -

 مصارف حوضه -

 

 ایستگاه شامل: 

(: Onlineایستگاه گرگر )کمی و کیفی و   -0

این ایستگاه در حال حاضر موجود می باشد و 

رتفاعی آب در آن اندازه گیری می دبی و رقوم ا

 شود. 

ایستگاه خروسی )کمی و کیفی و  -2

Online این ایستگاه در حال حاضر موجود :)

می باشد و دبی و رقوم ارتفاعی آب در آن اندازه 

 گیری می شود. 

رودخانه جراحی )کمی و کیفی و  -9

Onlineقبل از دو شاخه شدن :) 

 

 روزانه 

 بار در روز( 2)

 آب و برق خوزستانسازمان 
آمار و اطالعات فرآوری شده 
بصورت ماهانه و گزارش های 

 ماهه و ساالنه 6تحلیلی 

سازمان حفاظت محیط 
زیست ایران ، بانک 
اطالعات تاالب های 
کشور، اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان، 
سازمان آب و برق 
  خوزستان 

 تراز آب  - تاالب شادگان

 جریان های ورودی  -

 استگاه  6آب شور: 

 ایستگاه 2آب شیرین: 

روزانه )فصول 

 سیالبی(
// // 

// 
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 نقاط نمونه برداری پارامترها پایش آب
زمان نمونه 

 برداری

نهاد مسئول 

 )پایش+گزارش(
 ذخیره داده زمان گزارش دهی

بودجه مورد نياز 

 ()ساالنه

 کل-

 دولتي-

 طرح تاالبها-

 جریان های خروجی -

 تبخیر از سطح -

و هفتگی )فصول غیر 

 سیالبی(

جریان های ورودی و  انهار

 خروجی

انهار شاولی، گاهن، عبودی، سوده، مسیر، 

 جعفری، ام الصخر )در صورت مسدود نبودن(

ندوان، آبشار، انهار توپچی، منصوره، م

 جهانگیری و خروسی 

 روزانه

// // //  

 جریان - زهکش ها

 

 روزانه های کیفی( ایستگاهایستگاه )مشابه  4
// // //  

 کاربری اراضی

کاربری اراضی 

 تاالب شادگان

 های موجودکاربری -

عوامل ایجاد تغییر  -

 کاربری

وضعیت اخذ مجوز  -

 برای تغییر کاربری

غییر بررسی اثرات ت -

کاربری بر عملکردهای 

 اکولوژیکی تاالب

تمامی گستره مصوب کنوانسیون رامسر از 

محدوده زیر پوشش : تاالب شادگان شامل

ماهشهر،  –گیاهان تاالبی در شمال جاده آبادان 

اراضی جزر و مدی در جنوب جاده مزبور، 

خوریات، جزایر چهارگانه در دهانه خورموسی، 

 ج فارسنوار ساحلی در حاشیه خلی

گرد آوری اطالعات  -

و مسههههتند سههههازی 

سههوابق همزمههان بهها   

اجهههههرای برنامهههههه  

 مدیریتی تاالب  

بازیدهای میدانی هر -

شهههش مهههاه یکبهههار   

 اسفند( -)شهریور

انجام مطالعات  -

تفصیلی کاربری 

 5اراضی )حداقل هر 

 سال یکبار(

مسئولیت اصلی پایش 

کاربری اراضی تاالبی با 

کارگروه آب و کشاورزی 

الب شادگان با محوریت تا

اداره کل حفاظت محیط 

زیست، سازمان آب و 

برق خوزستان و اداره کل 

منابع طبیعی خوزستان 

 می باشد

گزارشههههای بازدیهههدهای  -

میههدانی )بصهههورت شهههش  

 ماهانه(  

گزارش بررسی اثرات همراه 

بهها توصههیه هههای مههدیریتی 

 بصورت ساالنه  

گزارشهای تفصیلی و 

 روزآمد از وضعیت کاربری

 5اراضی تاالب )حداقل هر 

 سال یکبار(

سازمان حفاظت محیط 

زیست ایران ، بانک 

اطالعات تاالب های 

کشور، اداره کل 

حفاظت محیط زیست 

خوزستان، سازمان آب 

 و برق خوزستان 
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 اجتماعی -: برنامه پایش اقتصادی3جدول 

 

 

 

 

 

 

اهداف برنامه 

 مدیریت
 پارامترها

نقاط نمونه 

 برداری
 برداریزمان نمونه 

نهاد مسئول 

 )پایش+گزارش(
 ذخیره داده زمان گزارش دهی

بودجه مورد نیاز 

 )ساالنه(

 کل -

 دولتی -

 هاتاالب طرح -
ها در افزایش آگاهی

ها و مورد ارزش

تهدیدات تاالب و 

ارتقای مشارکت 

عمومی در مدیریت 

 آن

 های  ها و حساسیتآگاهی

 ی تاالب ؛همگانی درباره

 گیران تصمیم رویکرد مدیران و

بخش دولتی و غیر دولتی نسبت 

به اِعمال مدیریت مشارکتی و 

 بومی؛دیدگاه زیست

 ها و برنامهکیفیت اجرای طرح-

رسانی و مشارکت های آگاهی

 عمومی؛

سطوح محلی و 

 استانی 
  سه ماهه در روستاهای

 اصلی؛

شش ماهه در شهرها و سایر 

 روستاها

اداره کل حفاظت محیط زیست 

محیط زیست  یاداره خوزستان/

/استانداری خوزستان/ شادگان

 فرمانداری شادگان

  کارگروه »شش ماهه به

رسانی، مشارکت و آگاهی

معیشت پایدار تاالب 

 ؛«شادگان

ی ی کمیتهدبیرخانه»ساالنه به 

مدیریت استانی و محلی تاالب 

 «شادگان

  اداره کل حفاظت

محیط زیست 

 خوزستان؛

  بانک اطالعاتی

 شورهای کتاالب

 

ارتقای معیشت جوامع 

 بومی
 

های اجرایی بر اثربخشی طرح

افزایش معیشت روستاییان 

ضمن حفاظت و پایدارسازی 

 منابع

سطوح محلی و 

 استانی
  سه ماهه در روستاهای

 اصلی؛

  شش ماهه در شهرها و

 سایر روستاها

اداره کل حفاظت محیط زیست 

محیط زیست  یخوزستان/ اداره

ون، کار و ی تعا/ادارهشادگان

 رفاه اجتماعی 

  کارگروه »شش ماهه به

رسانی، مشارکت و آگاهی

معیشت پایدار تاالب 

 ؛«شادگان

  ی دبیرخانه»ساالنه به

ی مدیریت استانی و کمیته

 «محلی تاالب شادگان

  اداره کل حفاظت

محیط زیست 

 خوزستان؛

  بانک اطالعاتی

 های کشورتاالب
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 :پایشالزامات اجرایی برنامه . 4

می شود یک سازمان مسئول اسهت ایهن بهدان     پایش مستلزم یک تالش گروهی است. وقتی عنوان کار گروهی:

معناست که این سازمان مسئول برنامه ریزی و دستیابی به نتهایج مطلهوب اسهت ولهی همکهاری نزدیهک سهایر        

اجرای موفهق  ش تاالب شادگان در مورد پایسازمانهای کلیدی در اجرای موفق برنامه پایش بسیار ضروری است.  

و ،  سهازمان آب  خوزستان حفاظت محیط زیستاداره کل برنامه پایش مستلزم هماهنگی و همکاری نزدیک بین 

 منهابع طبیعهی،  مرکز تحقیقهات شهیالت خوزسهتان،    شیالت،  سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل، برق خوزستان 

پشهتیبانی مهوثر از سهوی اسهتانداری     ای غیر دولتی بها  ادارات محیط زیست شهرستان، جوامع محلی و تشکل ه

 است.  خوزستان و فرمانداریهای ذیربط

در امر پایش به منظهور اجتنهاب از تحمیهل مسهئولیت اضهافه بهر سهازمانی خهاص، تمهامی           گردآوری داده ها:

نهها قهرار گرفتهه    سازمانهای ذی ربط و ذی نفع  باید امور مربوط به پایش را که به صورت جاری در دستور کهار آ 

است ادامه داده و اطالعات و داده های موجود را در اختیار سایر سازمان های ذینفع کلیدی قهرار دهنهد. جههت    

اجتناب از به هدر رفتن هزینه های جمع آوری داده، پایگاه داده ها باید در نهادهای مسئول پایش استقرار یافتهه  

طالعات زیست محیطی )ترجیحا از طریهق اینترنهت( پهیش بینهی     و مکانیسم هایی برای در دسترس قرار دادن ا

می تواند با مرکزیت سازمان محیط زیست به یک شبکه اطالعات زیست محیطی وصل باشد تها   یگردد. هر تاالب

مسئولین بازنگری برنامه مدیریت تاالب تصمیمات خود را بر اساس آخرین اطالعات و داده های حاصل از پهایش  

   اتخاذ نمایند.

یک برنامه پایش خوب می تواند داده های مناسبی را تولید نماید. الزم است که روش های کهار   روش شناسی:

انتشهار  با جزئیات کامل )پروتکل ها( مورد بررسی سازمان های مربوطه قرار گرفته و در جهت استانداردسهازی و  

ط زیسهت میتوانهد کمکههای مهالی و     طهرح حفاظهت تاالبههای ایهران / سهازمان حفاظهت محهی       آنها اقدام گردد. 

کارشناسی برای بازنگری استانداردها ، دستورالعمهای فنی و روش شناسیها را در اختیار بگذارد. همچنهین طهرح   

     حفاظت تاالبها / سازمان حفاظت محیط زیست میتواند برای انجام بخشی از مطالعات پایه نیز همکاری کند.  

پایش می توانند بسیار پرهزینه باشند، سهازمان ههای اجرایهی مسهئولیت تهامین       از آنجا که برنامه های بودجه:

سازمان حفاظهت   /بودجه و اعتبارات الزم را دارند )از طریق بودجه های ملی و استانی(. طرح حفاظت از تاالب ها

ایجهاد  هزینه های مربوط به مشاوره ههای تخصصهی، آمهوزش، تجهیهزات و     به تامین نیز می تواند محیط زیست 

 نماید. کمکپایگاه داده 

سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی اصلی تاالب ها در کشور و مجری طرح حفاظت  گزارش دهی:

ک گزارش جامع پایش برای سایت تاالبی مورد نظر تهیهه نمایهد. ایهن گهزارش     یاز تاالب ها موظف است ساالنه 

باید به طور گسترده چاپ و نیز از طریهق   "در سال ...ب شادگان تاال جامع پایشگزارش "پایش ساالنه با عنوان 

هر پنج سال یکبار یک گهزارش تحلیلهی بهرای جمهع بنهدی و       ،در ضمن اینترنت در دسترس همگان قرار گیرد.

 تفسیر نتایج برنامه پایش و ارائه بازخورد های الزم ارائه خواهد شد.  

ص ههای الزم بهرای اجهراء برنامهه پهایش )بهه جهز نیازههای         به طور کلی به نظر می رسد تخص ظرفیت سازی:

می باشهد. بها توجهه بهه اینکهه       آوری های جدید( در ایران موجودآموزشی در رابطه با استفاده از تجهیزات و فن 
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تعداد متخصصین الزم بسیار کمتر از تعداد مورد نیاز برای اجراء کامل برنامه پایش است، الزم است برنامه ههای  

و  تفسهیر داده هها  سهازی بهرای   جامعی برای اجرای برنامه پایش برنامه ریزی شوند. همچنین، ظرفیهت   آموزشی

دارد. اجرای برنامه های آموزشهی  الب یک گزارش تحلیلی جامع توسط سازمانهای مسئول نیاز به قتلفیق آنها در 

/ مهدیریت  ایهد از سهوی طهرح   در ضمن، ظرفیت های الزم در بین جوامع محلی برای همکاری در برنامه پهایش ب 

 ایجاد گردد. حفاظت محیط زیست استان

 

 کاهش ریسک های مرتبط با اجرای برنامه پایش -5

ریسک هایی که با انجام برنامه پایش مرتبط هستند به دو دسته تقسیم می شوند: ریسک هایی که مانع انجام 

حیط زیست وارد می شوند. این ریسک ها،  برنامه پایش می شوند و ریسک هایی که از طریق انجام پایش بر م

 کاهش آنها در جدول زیر آمده اند: وشهای قابل پیش بینی برای همراه با را
 

  سک هایر شیپا یکردهایرو

 ریسک هایی که مانع اجرا برنامه پایش هستند

آمادگی برای روندهای عمومی تغییرات اقلیمی در سطوح 

یق به اشتراک گذاشتن محلی، منطقه ای، ملی و جهانی از طر

 تجارب و تبادل اطالعات

تغییرات ناگهانی اقلیم)فصول سرد و گرم 

 0 شدید(

آمادگی بیشتراز طریق تهیه پروپوزال برای تقاضای بودجه از 

مسئولین استانی و ملی  به عنوان مثال ارزیابی نیازهای 

تجهیزات و پرسنل جدید و وارد کردن آنها در پروپوزال های 

 تامین اعتبار سازمانی(ساالنه 

کمبود بودجه )کمبود تجهیزات، 

 پرسنل/متخصصین ناکافی(
2 

آموزش های الزم برای استفاده از رویکرد مشارکتی در برنامه 

ریزی و اجراء برنامه ها و بازکردن فرصتهای جدید برای 

همکاری و تشریک مساعی بین نهادها و ذینفعان مختلف 

 ه()برگزاری نشست های چند جانب

کمرنگ بودن رویکردهای مشارکتی )کمبود 

همکاری بین ذینفعان مختلف، در دسترس 

نبودن اطالعات در سطح ادارات، کمبود 

 اطالعات بومی از جوامع محلی(

9 

اسناد و مدارک تا جایی که ممکن است باید گردآوری و جمع 

بندی شوند و در آرشیو یا کتابخانه ادارات منتقل شوند تا به 

 در اختیار عالفمندان قرار گیرند. سهولت 

 میزان باالی تغییرات در کادر اداری

4 

باید دامنه آموزش ها را فراتر تعداد محدودی از افراد جامعه 

 تشکلهای مردم نهاد(ها و NGOمحلی برد شامل داوطلبان 

جوامع محلی که در فصول معینی در دسترس 

 نیستند
5 

بین المللی برای  یافتن مشاورین متخصص در سطح ملی و

کنترل کیفیت داده هاو استاندارد سازی روندهای موجود 

 جمع آوری داده 

داده های غیر قابل اطمینان )عدم کنترل 

 6 کیفیت(

استقرار یک تیم پایش در اداره محیط زیست و انجام 

آموزشهای الزم و تخصیص مسئولیتها و حصول اطمینان از 

تاخیر در انجام پایش) یا در تهیه گزارش های 

 پایش(
7 
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سر زمان معین )برای مثال اینکه گزارش پایش جامع هر ساله 

 اسفند ماه(آماده می شود 

 محیط زیست وارد می شوند ریسک هایی که به واسطه پایش بر

نباید به کلونی های زادآوری پرندگان نزدیک شد و باید از 

ی نمود فاصله دور پایش کرد. باید از ایجاد سر و صدا جلوگیر

و از پوشیدن لباسهایی با رنگهای روشن یا استفاده از 

تجهیزات با رنگهای روشن اجتناب شود. از حرکتهای ناگهانی 

به سمت حیات وحش اجتناب شود. تعداد نمونه ها یا نقاط 

نمونه گیری محدود شود و ترجیحا خارج از زیستگاهها 

 حساس باشد  

ل در فعالیتهای پایش منجر به ایجاد اختال

حیات وحش حساس می شوند ) به عنوان 

مثال کلونی های جوجه آوری پرندگان زمستان 

 0 گذران( یا صدمه به زیستگاههای حساس

رعایت نظافت در حین لمس حیات وحش)به عنوان مثال 

استفاده از دستکش، سینی های تمیز( و هنگام ورود به نواحی 

 حساس الزامی است

 رجی یا بیماری معرفی تصادفی گونه های خا

2 
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 پروتکل مربوط به: 

 فالمینگو

0 

 هدف پایش: 

 ارزیابی جمعیت و مقایسه آن با روند گذشته-0

 ارزیابی زمان حضور و مقایسه آن با روند گذشته-2

 محل حضور و مکانهای استقرار و مقایسه آن با روند گذشته ارزیابی-9

2 

 شیوه پایش: 

تعیههین ایسههتگاههای  -حضههور فیزیکههی در تههاالب و شههمارش مسههتقیم گونههه

 ایستگاه برای سرشماری 01شمارش حداقل 

9 

 مواردی که باید اندازه گیری شوند: 

 تعداد جمعیت گونه در منطقه 

  در تاالب محدود ه پراکندگی و حضور گونه

9-0      

 روش های اندازه گیری: 

 total countاستفاده از روش مشاهده و شمارش مستقیم گونه  -

9-2 

 محل اندازه گیری: 

 محور غربی و جنوبی تاالب  -0

 ماهشهر-جاده ارتباطی آبادان-2

9-9 

 نقشه یا کروکی: 

 پس از تعیین ایستگاههای شمارش تهیه می گردد.
 

9-4 

 ازه گیری:زمان اند 

 در دو سال اول بصورت ماهانه و در سالهای بعد دو بار در سال

9-5  

 مسئول پایش: 

 اداره محیط حفاظت محیط زیست شادگان-اداره کل محیط زیست خوزستان

9-6  

 تجهیزات اساسی مورد نیاز: 

دوربهین  -نقشهه – Gps-دوربهین چشهمی  -تلسهکوپ  -قهایق موتهوری  -خودرو

 کتب مرجع -عکاسی

9-7  

 دامات بعدی:اق 

 

4 

 مسئول گزارش دهی: 

 اداره کل محیط زیست خوزستان

4-0  

 تناوب گزارشات: 

گزارشات در دو سال نخست از اجرای برنامه بصهورت فصهلی و در سهال ههای     

 بعد بصورت ساالنه ارائه می گردد

4-2  
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 دریافت کنندگان گزارشات پایش: 

 یریت تاالب شادگانکارگروه تنوع زیستی وکمیته های استانی ومحلی مد

4-9  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(: 

وکهارگروه   اداره کل محیط زیست خوزستان وبانک اطالعات تاالب های کشور

 تنوع زیستی

4-4  

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

 دوره های تکمیلی شناسائی وسرشماری پرندگان

5 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش: 

 ت انجام پایشگروه کارشناسی جه

 گروه کارشناسی جهت تهیه گزارش وسنتز اطالعات

5-0  

 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش: 

نفرافهراد فعهال درپهروژه     01دوره آموزشی شناسائی و شمارش پرندگان بهرای  

 پایش

5-2  

 6 محدودیت ها: 

 محدودیت های برنامه پایش: 

 ابزار وامکانات مالی

6-0  
 

 

 گی کاهش محدودیت ها:چگون 

 تامین ابزار وامکانات مالی  

6-2  
 

   

 7 بودجه / منابع مالی: 

0-7 بودجه جهت پایش:    مبلغ )ریال(  

   

 منابع تأمین بودجه: 

 اعتبارات ملی واستانی وسازمان محیط زیست

7-2  

 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

 وه تنوع زیستیاردشیر امینیو بررسی و بازنگری توسط کارگر

8 

   

 پروتکل مربوط به: 

 اردک مرمری

0 

   

 هدف پایش: 

 تعین وپایش جمعیت-0

 تعیین وپایش زمان حضور در منطقه -2

 تعیین  وپایش محل حضور ومکانهای استقرار-9

2 
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 شیوه پایش: 

 totalبررسی میدانی و جستجو در منطقه تاالبی و شمارش مسهتقیم گونهه )  

count( 
 ایستگاه برای سرشماری 01ن ایستگاههای شمارش حداقل تعی

9 

 مواردی که باید اندازه گیری شوند: 

 تعداد جمعیت بالغ

 تعداد جمعیت نابالغ

 محدود ه پراکندگی و حضور گونه

9-0      

 روش های اندازه گیری: 

  total countاستفاده از روش شمارش مستقیم 

9-2 

 محل اندازه گیری: 

 وبی و غربی تاالب شادگانمحور جن -0

 جاده ارتباطی آبادان ماهشهر-2

9-9 

 نقشه یا کروکی: 

 پس از تعیین ایستگاههای شمارش تهیه می گردد.  

9-4 

 زمان اندازه گیری: 

 روز یکبار در بقیه ایام سال ماهی یکبار  05در فصول بهار و زمستان هر 

9-5  

 مسئول پایش: 

 شادگان-تاناداره کل حفاظت محیط زیست خوزس

9-6  

 تجهیزات اساسی مورد نیاز: 

 تلسکوپ و مطلقات-قایق موتوری-خودرو-نقشه

لبهاس  -کتهب مرجهع  -چکمهه تهاالبی  -Gps-دوربین عکاسهی -دوربین چشمی

 چادر استتار-استتار

9-7  

 اقدامات بعدی: 

پس از پی بردن به نقاط حساس و محل ههای جمهع آوری پرنهده نسهبت بهه      

 قدام شود.حفاظت و قرق کامل آن ا

 امکان سنجی جهت انجام پایش به روش حلقه گذاری

4 

 مسئول گزارش دهی: 

 سازمان محیط زیست 

4-0  

 تناوب گزارشات: 

 گزارشات بصورت ماهانه جمع آوری و بصورت فصلی ارائه می شود

4-2  

 دریافت کنندگان گزارشات پایش: 

کمیته های  -کارگروه تنوع زیستی-اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

 محلی و استانی مدیریت تاالب شادگان

4-9  
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 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(: 

 بانک اطالعات تاالب های کشور-اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

4-4  

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

 زنده گیری وبیو متری پرنده  -آموزش روشهای استتار-

 دوره آموزشی پرنده گیری و پرنده شناسی-

5 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش: 

 گروه کارشناسی جهت انجام پایش

 گروه کارشناسی جهت تهیه گزارش و سنتز اطالعات

5-0  

 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش: 

 نفر از افراد مرتبط با پروژه 01اجرای برنامه ی آموزشی برای حداقل 

5-2  

 6 محدودیت ها: 

 یت های برنامه پایش:محدود 

زمانهای جفت یابی تخم گذاری و جوجه آوری از زمانهای حساس برای گونهه  

 هستند و ترجیحا از تردد وسیع در زمان جوجه آوری ممانعت می گردد

6-0  
 

 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

پایش و بررسی میدانی منطقه با حداقل ظرفیت موجود جلوگیری از تهردد در  

 ن جوجه آوریمنطقه در زما

6-2  
 

 7 بودجه / منابع مالی: 

0-7 بودجه جهت پایش:    مبلغ )ریال(  

   

 منابع تأمین بودجه: 

 اعتبارات ملی واستانی وسازمان محیط زیست ---

7-2  

   

 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

 اردشیر امینی و بررسی و بازنگری توسط اعضای کارگروه تنوع زیستی

8 
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 پروتکل مربوط به 

 تنوع پرندگان زمستان گذران و جوجه آور

0 

   

 هدف پایش: 

 بدست آوردن تعداد و تنوع فون پرندگان تاالب شادگان-0

 شروع حضور و مهاجرت به منطقه و خاتمه آن به تفکیک گونه-2

 تشخیص مکانهای مناسب جوجه آوری گونه ها درون تاالب-9

2 

   

 یش:شیوه پا 

سهال بهه روش شهمارش مسهتقیم مشهاهده و سرشهماری صهورت         2به مدت 

 میگیرد

9 

 مواردی که باید اندازه گیری شوند: 

 کل جمعیت پرندگان زمستان گذار وجوجه آور منطقه 

 شمارش آشیانه و نوزاد تخم+تعیین مکانهای تخم گذاری و ترسیم نقشه

9-0      

 روش های اندازه گیری: 

 و بررسی میدانی منطقهشمارش میدانی -

 تهیه نقشه و تعیین ایستگاههای بررسی میدانی  -

 پیاده کردن اطالعات بدست آمده از ایستگاه بر روی نقشه -

 بررسی تنوع و جمعیت در فصول مختلف سال  -

9-2 

 محل اندازه گیری: 

 حتی االمکان کل منطقه به انضمام جزایر موجود در خورموسی

9-9 

 نقشه یا کروکی: 

 پس از تعیین ایستگاههای شمارش تهیه می گردد.

9-4 

 زمان اندازه گیری: 

 روز یکبار کل منطقه پایش شود.  05در شش ماه اول سال، هر 

9-5  

 مسئول پایش: 

اداره کههل محههیط زیسههت شههادگان، آبههادان و –اداره محههیط زیسههت شههادگان

 ماهشهر+افراد عالقمند

9-6  

 تجهیزات اساسی مورد نیاز: 

-قایق–دوربین عکاسی با تله مناسب –تلسکوپ و متعلقات آن -–تاالب  نقشه

 Gps-هواپیمای با نصب دوربین–دوربین چشمی لباس استتار -خودرو

9-7  

 اقدامات بعدی: 

تشدید حفاظت و پایش مکانهای مناسب جوجه آوری در زمان جوجهه آوری و  

4 
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 مکانهای زمستان گذرانی انجام شود.

 یر مهاجرت پرندگان و مکان های جوجه آوریتهیه دو نقشه شامل مس

 مسئول گزارش دهی: 

 اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

4-0  

 تناوب گزارشات: 

 گزارش ماهانه جمع آوری و ساالنه ارائه می گردد

4-2  

 دریافت کنندگان گزارشات پایش: 

کهارگروه تنهوع زیسهتی و کمیتهه      -اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

 ای مدیریت محلی و استانی تاالب شادگانه

4-9  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(: 

کهارگروه تنهوع زیسهتی بانهک      -اداره کل حفاظت محهیط زیسهت خوزسهتان   

 اطالعاتی تاالبهای کشور

4-4  

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

 روش های شمارش و شناسایی پرندگان و کلیه دوره های مرتبط

5 

 ت اجرای برنامه پایش:ظرفیت مورد نیاز جه 

 نیاز به افراد متبحر برای شناسائی و شمارش گونه ها

5-0  

 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش: 

 دوره های مرتبط با پرنده شناسی مقدماتی  

5-2  

 6   تهیه امکانات و منابع مالیمحدودیت ها: 

 محدودیت های برنامه پایش: 

 منابع مالی مورد نیاز

6-0  
 

 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

 تامین منابع مالی و امکانات الزم

6-2  
 

   

 7 بودجه / منابع مالی: 

0-7 بودجه جهت پایش:    مبلغ )ریال(  

   

 منابع تأمین بودجه: 

 اعتبارات ملی واستانی

7-2  

   

 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

 ی کارگروه تنوع زیستیاردشیر امینی و بررسی و بازنگری توسط اعضا

8 
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 پروتکل مربوط به: 

 پستانداران تاالب با تاکید بر سه گونه شاخص شنگ، گربه وحشی و دلفین

0 

   

 هدف پایش: 

 شناسایی پستانداران تاالب  

 تعین جمعیت و ارزیابی وضعیت گونه های شنگ، گربه وحشی و دلفین

2 

   

 شیوه پایش: 

 بررسی میدانی منطقه 

 استفاده ازنمای ها شاخص روش اندازه گیری موجود

 استفاده ازدوربین های تله ای

 استفاده از شمارش مستقیم برای دلفین

 استفاده از تله گیری وعالمت گذاری ونمایه ها برای شنگ وگربه وحشی

9 

 مواردی که باید اندازه گیری شوند: 

 شناسایی کل پستانداران موجود در منطقه 

 ها بخصوص شنگ و گربه وحشی تعداد گونه

9-0      

 روش های اندازه گیری: 

رهها سهازی و زنهده گیهری     –عالمت گهذاری  –استفاده از تله های زنده گیری 

 مجدد شناسایی ازطریق 

 استفاده ازنمای ها و شاخص های روش اندازه گیری موجود

 استفاده ازدوربین های تله ای

 فیناستفاده از روش شمارش مستقیم برای دل

9-2 

 محل اندازه گیری: 

 سطح تاالب شادگان و خور موسی

9-9 

 نقشه یا کروکی: 

 پس از تعیین ایستگاههای شمارش تهیه می گردد.

9-4 

 زمان اندازه گیری: 

برای شنگ وگربه وحشی در طول سال تله ها کار گذاشته و عمل می نماینهد  

 ن و بهار و هر روز بازرسی می گردندو برای دلفین اواخر زمستا

9-5  

 مسئول پایش: 

اداره محیط زیست شادگانواداره کل محیط زیست خوزستان  ومحیط زیسهت  

 آبادان وماهشهر

9-6  

 تجهیزات اساسی مورد نیاز: 

دوربهین ههای    -نقشه -Gps–دوربین عکاسی  -خودرو–تله های زنده گیری 

9-7  
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 تلسکوپ و....–چشمی 

   

 4 اقدامات بعدی: 

 دهی: مسئول گزارش 

 اداره کل محیط زیست خوزستان 

4-0  

 تناوب گزارشات: 

 گزارش ساالنه تهیه و ارائه می گردد 

4-2  

 دریافت کنندگان گزارشات پایش: 

کهارگروه تنهوع زیسهتی و کمیتهه      -اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

 های محلی و استانی مدیریت تاالب شادگان

4-9  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(: 

کهارگروه تنهوع زیسهتی و بانهک      -اداره کل حفاظت محیط زیست خوزسهتان 

 اطالعات تاالبهای کشور

4-4  

 5 دوره آموزشی مورد نیاز: 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش: 

 استفاده از نیرو های متخصص آشنا

5-0  

2-5 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش:   

 محدودیت ها: 

   مین ابزار و امکانات مالیتا

6 

 محدودیت های برنامه پایش: 

 امکانات مالی

6-0  
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

 تامین امکانات مالی  

6-2  
 

 7 بودجه / منابع مالی: 

0-7 بودجه جهت پایش:    مبلغ )ریال(  

   

 منابع تأمین بودجه: 

 اعتبارات ملی واستانی

7-2  

   

 نویس پروتکل: تنظیم کنندگان پیش 

 اردشیر امینی و بررسی و بازنگری توسط اعضای کارگروه تنوع زیستی

8 
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 پروتکل مربوط به: 

 پایش جوامع ماهیان 

0 

 :هدف پایش 

ارزیابی جمعیت و کیفیت ماهیان با توجه به بررسی تغییرات فاکتورهای -

ی و کیفی حیاتی مؤثر بر این موضوع، در پایش هر اکوسیستم ، تغییرات کم

 زیست مندان آن بسیار با اهمیت است.

2 

 شیوه پایش: 

 تعیین محدوده پایش و ایستگاه های مورد نظر ،گردآوری اطالعات موجود-

بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار در اندازه گیری های ساالنه مربوط به سال  -

ای های گذشته نظیر میزان بارش، تبخیر ، دما ، ورود پساب ها ، فعالیت ه

 مقایسه آنها در پایش جدید  انسانی و

9 

 مواردی که باید اندازه گیری شوند: 

 میزان سطح  وحجم تاالب -

بیومس توده زنده(وبررسی خصوصیات –اندازه گیری جمعیت)تعیین فراوانی -

  مورفومتریک و مریستیک و درنهایت ارزیابی ذخایر

9-0    

 روش های اندازه گیری: 

 ویر ماهواره ایاستفاده از تصا -

 متداول در ایستگاهها صید ماهیان  به روش استاندارد و

اندازه گیری خصوصیات و جمع آوری  وآمار گیری از محل تخلیه صید 

 مورفومتریک و مریستیک )با استفاده از کلیدهای آزمایشگاهی(

9-2 

 محل اندازه گیری: 

 شخص می شودپس از تعیین محدوده مورد نظر در تاالب، ایستگاه ها م 

)ورودیها و خروجیها و مناطق کم عمق و عمیق درون تاالب(این محدوده 

دربرگیرنده آبهای شیرین لب شور و شور میباشد. اساساً میزان اعتبارات و 

 نحوه و زمان پرداخت ،در اینجا نقش تعیین کننده ای دارد.

9-9 

 نقشه یا کروکی: 

 ترسیم می گرددتعیین و  9-9پس از مشخص شدن توضیحات بند 

9-4 

 زمان اندازه گیری: 

پایش در طول یکسال شمسی صورت میگیرد که با منظور نمودن زمانهای 

ماه خواهد  08جمع آوری اطالعات و نتیجه گیری و تحلیل، زمان مورد نیاز 

 بود.و تناوب آن بسته به شدت تغییرات، ساالنه یا دو سال یکبار می باشد.

9-5 

 مسئول پایش: 

 و همکاری پگوهشکده آبزی پروری جنوب کشور ت خوزستانشیال-

9-6 

 تجهیزات اساسی مورد نیاز: 

شامل دستگاه های پایه در آزمایشگاه و ظروف و مواد مربوطه و وسایل و -

9-7 
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 تورهای صید در اندازه های مختلف .

 4 :اقدامات بعدی 

 :مسئول گزارش دهی 

 آبزی پروری جنوب کشورو همکاری پگوهشکده شیالت خوزستان   -

4-0 

  :تناوب گزارشات 

 در طول پایش هر سه ماه یکبار میباشد.

4-2 

 دریافت کنندگان گزارشات پایش: 

،کارگروه تنوع زیستی و کمیته های مدیریت محلی و اداره کل شیالت استان

 استانی تاالب شادگان

4-9 

 (: محل ذخیره اطالعات )آرشیو 

کارگروه تنوع -پگوهشکده آبزی پروری جنوب کشور -اداره کل شیالت استان

 زیستی و بانک اطالعات تاالبهای کشور

4-4 

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

 ارزیابی ذخایرو  نحوه صید و نمونه گیری، دوره آمار صید

5 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش: 

 وب کشورآبزی پروری جنحسب نیاز به تشخیص پگوهشکده میزان ظرفیت  

5-0 

 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش: 

 تکنیسین) شیالت( 9کارشناس)شیالت( ،  2

5-2 

 6 محدودیت ها: 

 :محدودیت های برنامه پایش 

محدودیت های مالی که بر تعداد ایستگاه ها و تعداد فاکتورهای مورد مطالعه 

برخی تغییرات غیرمترقبه  تأثیر مستقیم داردو موقعیت تاالب در ارتباط با

 نظیر موضوع خشکسالی

6-0 
 

 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

 دخالت تمامی ارگان های ذیربط در بودجه گذاری

 تزریق آسان و بموقع اعتبارات-)حذف کارهای موازیصرفه جویی در زمان -

6-2 
 

 7 :بودجه / منابع مالی 

 0-7 --(83ون ریال )برآورد سال میلی 611حداقل بودجه جهت پایش:   مبلغ )ریال(

 منابع تأمین بودجه: 

 -اعتبارات ملی لحاظ شده در بودجه های مختص بحران های زیست محیطی 

 اعتبارات خاص استانی با مسئولیت پیگیری شیالت وپگوهشکده آبزی پروری

7-2 

 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

ری توسط اعضای کارگروه تنوع محمود توسلی و بررسی و بازنگ، بهنام رفاعی

 زیستی

8 
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 پروتکل مربوط به: 

 جوامع پالنکتونی و بنتیک

0 

 :هدف پایش 

 شناخت جوامع فیتوپالنکتون )شناور و پریفیتون(، زئو پالنکتون و بنتیک-

 تعیین وضعیت تروفیکی و ویگگیهای زیستی و غیر زیستی رسوبات تاالب

النکتونیک و بنتیک و مقایسه روند ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر جوامع پ

 موجود نسبت به گذشته و پیش بینی آینده

2 

 شیوه پایش: 

 گردآوری اطالعات موجود

 تعیین محدوده پایش و ایستگاههای مورد نظر در تاالب

 انجام عملیات نمونه برداری به روش استاندارد

، بنتیک و شناخت جوامع فیتوپالنکتون )شناور و پریفیتون(، زئو پالنکتون 

 تعیین تروفیکی تاالب

 بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزیابی و مقایسه آن با روند گذشته 

9 

 مواردی که باید اندازه گیری شوند: 

 تعیین میزان سطح و حجم تاالب -

شناسایی و تعیین تراکم گونه های مختلف فیتوپالنکتون )شناور و پریفیتون(، 

 دانه بندی و مواد آلی رسوبات تعیینو زئو پالنکتون و بنتیک 

9-0    

 روش های اندازه گیری: 

، روشهای نمونه گیری پالنکتون )فیتو و زئو(استفاده از تصاویر ماهوره ای، 

روشهای  ، روشهای نمونه گیری پری فیتون )اپی پلون،اپی فیتون،اپی لیتون(

  روشهای آزمایشگاهی و آنالیز موارد ذکر شده، نمونه گیری رسوبات

9-2 

 محل اندازه گیری: 

 تاالب شادگان در محدوده آب شیرین و شور 

9-9 

 نقشه یا کروکی: 

 تعیین و ترسیم می گردد 9-9پس از مشخص شدن توضیحات بند 

9-4 

 زمان اندازه گیری: 

  دوسال  اندازه گیری و ارزیابی داده ها

9-5 

 مسئول پایش: 

 زی پروری جنوب کشورپگوهشکده آب –اداره کل شیالت خوزستان  -

9-6 

 تجهیزات اساسی مورد نیاز: 

خودرو، قایق، گرب، تور پالنکتون، بطری نمونه بردار،میکروسکپ اینورت،  -

 لوپ و سایر وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز.

9-7 

 4 اقدامات بعدی: 
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 :مسئول گزارش دهی 

 پگوهشکده آبزی پروری جنوب کشور –اداره کل شیالت خوزستان   -

4-0 

  :تناوب گزارشات 

 .دو سال یکبار

4-2 

 دریافت کنندگان گزارشات پایش: 

،کارگروه تنوع زیستی و کمیته های مدیریت محلی و اداره کل شیالت استان

 استانی تاالب شادگان

4-9 

 (: محل ذخیره اطالعات )آرشیو 

کارگروه تنوع -پگوهشکده آبزی پروری جنوب کشور -اداره کل شیالت استان

 زیستی وبانک اطالعات تاالبهای کشور

4-4 

 دوره آموزشی مورد نیاز: 

دوره های تکمیلی پالنکتون شناسی و بنتوزشناسی و استفاده از تجهیزات 

 آزمایشگاهی

 ارزیابی اکولوژیک منابع آبی

5 

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش: 

زی پروری و  اداره کارشناسان متخصص و تجهیزات الزم در  پگوهشکده آب 

 (کل شیالت خوزستان

5-0 

 دوره های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش: 

 (آموزش تکنیسن ها در خصوص انواع نمونه برداری ها

5-2 

 6 محدودیت ها: 

 :محدودیت های برنامه پایش 

محدودیت های مالی که بر تعداد ایستگاه ها و تعداد فاکتورهای مورد مطالعه 

موقعیت تاالب در ارتباط با برخی تغییرات غیرمترقبه  -مستقیم داردوتأثیر 

 نظیر موضوع خشکسالی

6-0 
 

 

 چگونگی کاهش محدودیت ها: 

 نظارت گروه تحقیقاتی و صرفه جویی در زمان

6-2 
 

 7 :بودجه / منابع مالی 

 0-7 بودجه جهت پایش:   مبلغ )ریال(

 منابع تأمین بودجه: 

ا مسئولیت پیگیری اداره کل شیالت خوزستان و پگوهشکده اعتبارات استانی ب

 آبزی پروری

7-2 

 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

محمود توسلی و بررسی و بازنگری توسط اعضای کارگروه تنوع ، بهنام رفاعی

 زیستی

8 
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 پروتکل مربوط به: 
شرریمیایی،  -پررایپ پارامترهررای کیفرری منررابم آب )شررامل پارامترهررای فیزیکرری    

 میکروبیولوژیکی(

1 

 هدف پایش: 

بررسی روند تغییرات ایجاد شده با تکیه بر مناطق حساس در پارامترهای انتخابی به 
 منظور تداوم یا اصالح روش های مدیریتی و کنترل آالینده ها

2 

 ش:شيوه پای 
نمونرره برررداری از آب و رسرروب بسررتر ترراالب و آزمررایپ برررای ت یررین    -

 پارامترهای مورد نظر

نمونه برداری از آب جریانهای ورودی به تاالب )رودخانه، کانال، فاضالب،  -
 زهکپ،...( و آزمایپ پارامترهای کیفی مورد نظر

گردآوری اطالعات کیفی آب و رسوب در بازه های باالدسرتی رودخانره از    -
 ازمان آب و برق خوزستان و دیگر نهادهای ذیربط )شیالت(س

3 

برحسب نیاز در هر ایستگاه مشخص )مواردي که باید اندازه گيري شوند 

 (:می شود
 کدورت، عمق آب، دمای آب، رنگ، بو،  پارامترهای فیزیکی آب: -

، آنیون هرا،  pH ،BOD ،COD ،DO ، شوری،EC پارامترهای شیمیایی آب: -
، فلرزات سرنگین )شرامل: آرسرنیک،     TSS ،TDSختی کرل،  کاتیون ها، س

نیکل، جیوه، کرم، روی، آهن و ...( فسفات، فسفر کرل، آمونیروم، نیتررات،    
(، مجموع کربن TKNنیتریت، سیلیکات، مجموع نیتروژن آلی و آمونیاکی )

(، ABS(، سررولفات، دترجنررت )TIC(، مجمرروع کررربن غیرآلرری)TOCآلرری )
  TPHکلراید، ، a(، کلروفیل ATقلیائیت کل )

 کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی، استرپتوکوکها پارامترهای میکروبی آب: -

 دانه بندی پارامترهای فیزیکی رسوبات: -

فلزات سنگین، مجموع کربن آلری، فسرفات،    پارامترهای شیمیایی رسوبات: -
TPH ، 

3-1    

 روش هاي اندازه گيري: 
آنها در محل با دستگاه هرای پرتابرل وجرود دارد، در    پارامترهایی که امکان بررسی  -

ایستگاه اندازه گیری می شود. سایر پارامترها نیز بر اساس روش استاندارد متد، راپمی، 
دستورال مل های نمونه برداری و پرایپ کیفیرت آبهرای سردحی دفترر مهندسری و       

ه برداری و آنالیز نمونالف( و ... -327و  272م یارهای فنی آب و آبفا )نشریات شماره 
 می شوند. 

 استفاده از نمونه بردارهای خودکار در برخی از مناطق و ایستگاه ها -

3-2 

 محل اندازه گيري:  

 طبق نقشه پیوست می باشد

3-3 

5-3 زمان اندازه گيري:    
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 )بصورت جدول برای پارامترها ارائه گردد( با همکاری شیالت 
 منابم تغذیه کننده بصورت ماهانه است. نمونه برداریهای کیفی از آب تاالب و  -

 نمونه برداریها کیفی از رسوب بستر تاالب بصورت فصلی خواهد بود.  -

 * در موارد بحرانی بنا بر ضرورت نمونه برداری صورت پذیرد

 
 

  

 مسئول پایش:

نمونه برداریهای  و آزمایشهای کیفری آب  و رسروب )اداره کرل حفاظرت      -
سازمان آب و برق خوزستان و اداره کل شریالت  محیط زیست با همکاری 

 خوزستان(

3-6  

 تجهيزات اساسي مورد نياز: 
 قایق  -

 لوازم و تجهیزات نمونه برداری از آب  -

 لوازم و تجهیزات نمونه برداری از رسوب )گراب، الک، ...( -

 یخدان و لوازم نگهداری و حمل و نقل نمونه ها  -

مترر،  DOارامترهرای کیفری)  دستگاه های پرتابرل جهرت انردازه گیرری پ     -
 دماسنج و ...(

 نمونه بردار خودکار -

 وسیله نقلیه مناسب  -

3-7  

 2 اقدامات بعدي: 

 مسئول گزارش دهي: .

)برا همکراری سرازمان آب و بررق      داره کل حفاظت محیط زیسرت خوزسرتان  ا
 خوزستان و  شیالت خوزستان(

2-1  

 تناوب گزارشات: 
 نتایج:  -الف 
 رداری های در محل بالفاصله پ  از اندازه گیری گزارش نتایج نمونه ب -1

روز پ  از  10شیمیایی و میکروبی  –گزارش نتایج نمونه برداری فیزیکی  -2
 نمونه برداری ها

 تحلیل:  -ب
ارائه گزارش های تحلیلی در خصوص نترایج بره دسرت آمرده ، برقرراری       -1

 ارتباط و بررسی صحت نتایج

به دست آمده با ماه قبرل، مراه    ارائه گزارش مقایسه ای در خصوص نتایج -2
 مشابه در سال قبل 

 ماهه به همراه مقایسه با استانداردهای موجود 6ارائه گزارش های  -3

2-2  

 دریافت کنندگان گزارشات پایش  
، دبیرخانره هرای کمیتره هرای محلری و اسرتانی       سازمان حفاظت محیط زیست ایران

م آب و کشراورزی تراالب   اعضرای کرارگروه مردیریت منراب     مدیریت تاالب شرادگان، 
شادگان و کارگروه تنوع زیسرتی، سرازمان آب و بررق خوزسرتان، اداره کرل حفاظرت       

2-3  
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 محیط زیست، اداره کل شیالت خوزستان، استانداری

 محل ذخيره اطالعات )آرشيو(:  
سازمان حفاظت محیط زیست ایران ، بانک اطالعات تراالب هرای کشرور، اداره کرل     

زسرتان )ب نروان دبیرخانره کمیتره هرای مردیریت تراالب        حفاظت محریط زیسرت خو  
شادگان(، سازمان آب و برق خوزستان )ب نوان دبیرخانه کارگروه مدیریت منرابم آب و  

 کشاورزی تاالب شادگان(

2-2  

 دوره آموزشي مورد نياز 
 آموزش استفاده از دستگاههای پرتابل  

 پارامترهای مختلفآموزش روش های نمونه برداری و تثبیت نمونه ها جهت 

5 

 ظرفيت مورد نياز جهت اجراي برنامه پایش:  
 گروه کارشناسی جهت انجام بازدید های میدانی

 گروه کارشناسی جهت انجام نمونه برداری ها و اندازه گیری پارامترهای محیدی

 گروه کارشناسی جهت تجزیه و تحلیل داده ها

 دوره ایگروه کارشناسی جهت تهیه و انتشار گزارش های 

5-1  

 6 محدودیت ها: 

 محدودیت هاي برنامه پایش:  
 محدودیت مالی و در برخی موارد تجهیزاتی و عدم همکاری کامل ارگان ها -
 محدودیت های قانونی و حقوقی -
 محدودیت زمانی -
 محدودیت نیروی انسانی و متخصص -
 انضباط در نمونه برداری ها و آنالیز نمونه ها  -

 ودن داده های موجود در برخی مواردنامنظم ب -

6-1  
 

 

 چگونگي کاهش محدودیت ها:  

کمک گرفتن از سازمان و ارگان های عضو در کمیته استانی جهت رفم محردودیت   -
 های بودجه ای

تهیه تفاهم نامه هایی با ارگان ها در حضور استاندار جهرت تضرمین نمرودن ارائره      -
 اطالعات.

6-2  
 

 7 ي:بودجه / منابع مال 

1-7 بودجه جهت پایش:   مبلغ )ریال(  

 منابع تأمين بودجه:  
اعتبارات ملی  و استانی از طریق اسرتانداری، وزارت نیررو، سرازمان حفاظرت محریط      
زیست ایران، وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جمهروری، کمرک هرای احتمرالی برین      

 المللی

7-2  

 تنظيم کنندگان پيش نویس پروتکل:  
 وه آب و کشاورزیاعضای کارگر

8 

 



     0931، اسفندماه تاالب شادگانبرنامه پایش 

33 
 

 پروتکل مربوط به: 
 کمی منابم آب تاالب شادگان پایپ 

1 

 هدف پایش: 

گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات برای آگاهی از روند تغییرات میرزان آب در تراالب   
بمنظور حصول اطمینان از تامین حداقل نیازهای آبی و پایدارسرازی روشرهای مردیریت    

 منابم آب تاالب  

2 

 شيوه پایش: 
 آب در بخشهای مختلف تاالب  عمق و میزاناندازه گیری و ثبت تغییرات  -1

گردآوری اطالعات از وض یت منابم و مصارف آب در سدح حوضه آبریرز رودخانره    -2
 جراحی 

ارائه گزارش و تحلیل و تفسیر روند تحوالت منابم آب و ارزیابی اثرات تحوالت برر   -3
 عملکرد تاالب

در سردح حوضره آبریرز    وه های مدیریت منابم و مصرارف آب  شیو ارزیابی تحلیل  -2
 تاالب شادگان

3 

 مواردي که باید اندازه گيري شوند: 
تررجیح اینسرت کره بخشرهای      اندازه گیری تغییرات تراز آب در بخشهای مختلف تراالب:  -1

مختلف و حساس تاالب بر اساس تفکیک زیستگاههای مهم مشخص شود و برای هر یرک در نقدره مناسرب    
 وض یت آب پایپ شودایستگاه اندازه گیری نصب شود و 

عالوه بر شاخه اصرلی رودخانره جراحری، ت رداد زیرادی       اندازه گیری جریانهای ورودی به تاالب: -2

به تاالب تخلیه میشوند که در تغذیه آن نقپ دارند. روی کانالهای برزر  و  در مندقه شادگان کانالهای آبیاری 
در انردازه گیرری میشرود.    بصورت مسرتمر  نصب و تغییرات اندازه گیری ایستگاه مهم که نقپ مهم تری دارند 

زهکپ نیشرکر نیرز    ضمناً .صورت گیردبصورت منقدم  ی کم اهمیت نیز ترجیحا باید اندازه گیریدیگر کانالها
 یک منبم ورود آب به تاالب است که باید به آن توجه شود.

انهای خروجی از تاالب در محل چنرد دهنره آبراهره    جری اندازه گیری جریانهای خروجی از تاالب: -3

-های طبی ی و نیز در محل کالورتهای جاده آبادان ماهشهر. )انردازه گیرری در زیرر کالورتهرای جراده آبرادان      
 ماهشهر ب لت اثرات جزر و مد با پیچیدگی توام است که برای آن باید برنامه ریزی شود(  

این اطالعات از سازمانهای ذیرربط )سردح زیرر کشرت       اندازه گیری مصارف آب در حوضه آبریز: -2

محصوالت و نیز میزان جریانهای برداشت شده و یا تخلیه شده در شبکه های آبیاری و زهکشری از شررکتهای   
بهره برداری ، سدح زیر کشت محصروالت مختلرف از مردیریت هرای کشراورزی، اطالعرات از مصرارف آب        

 وری میشودمحصوالت مختلف از مراکز تحقیقات(گردآ

این اندازه گیریها بوسیله سازمان آب  اندازه گیری منابم آب در مقاطم مرتبط در حوضه آبریز: -5

و برق خوزستان انجام میشود و فقط باید هماهنگی بوجود آید که اطالعرات در زمران مناسرب در اختیرار قررار      
 گیرد.

تاالب است. الزم است ت داد کرافی  تبخیر یکی از منابم اصلی تخلیه آب از  تبخیر از سدح آب تاالب: -6

 ایستگاههای تبخیر سنجی در نقاط مختلف و مناسب تاالب ایجاد و تبخیر اندازه گیری شود. 

3-1    

 روش هاي اندازه گيري: 
اندازه گیری جریان در رودخانه ها از طریق اندازه گیری تغییرات ترراز آب و روابرط برین    

میگیرد. سازمان آب و برق خوزستان در این زمینه  تراز و دبی )روابط اشل و دبی( صورت
صاحب نظر وروش است. اندازه گیری جریان در کانالهای بزرگتر نیرز برا روش مشرابهی    
انجام خواهد شد به این صورت که با نصب اشل در مکان مناسب در مقدم خروجری بره   

زه گیریهرای دوره ای  ی تغییرات تراز آب و نیز انجام انردا تاالب و اندازه گیریهای روزانه

3-2 
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 )برای ایجاد رابده اشل و دبی( مقدار جریان اندازه گیری میشود. 
در کانالهای کوچکتر ب لت ت دد و مشکالت دسترسی )در مقدم انتهایی تخلیه به تاالب( 
توصیه میشود تخمین بصورت کارشناسی صرورت گیررد. مرثال توصریه میشرود ت رداد و       

یی شده و بر اساس تخمین کارشناسی نقرپ آنهرا در   ظرفیت این کانالهای فرعی شناسا
 تغذیه تاالب ارزیابی و جریان آن بصورت تخمینی برآورد شود.

آبرادان، انردازه    -در مقاطم خروجی آب از تاالب، در دهانه های زیرگرذر جراده ماهشرهر   
گیری جریانهای خروجی کم و بیپ پیچیده است زیررا تحرت تراثیر جرزر و مرد، جهرت       

ر است و گاه ورودی و گاه خروجی میشود و در هر حال شرایط هیردرولیکی  جریان متغیی
ناپایدار است و به این جهت جستجوی راه حل هیدرولیکی ساده برای آن کمری مشرکل   
بنظر میرسد. شاید از طریق م ادله بیالن )ورودیهای منهای تبخیر( بتوان حجم خروجری  

 را تخمین زد.
رای اندازه گیری دوره ای تغییررات سردح آب )مرثال    در مناطقی از تاالب که دسترسی ب

روزانه( مشکل است توصیه میشود از تجهیرزات ثبرت اطالعرات )دسرتگاههای ثبرات (      
استفاده شود. تجهیزات ثبات الکترونیکی میتوانند تا چند ماه اطالعرات را در خرود ثبرت    

 کنند.

 محل اندازه گيري: 
یا کانالهای عمده و زهکپ نیشرکر( در مقدرم   جریانهای ورودی )اعم از رودخانه و  -1

 ورود به تاالب اندازه گیری میشوند

 جریانهای خروجی در مقاطم انتهایی و خروجی تاالب اندازه گیری میشوند.  -2

 اندازه گیری در مقاطم مختلف رودخانه ها بوسیله سازمان آب و برق انجام میگیرد. -3

ب )ترجیحا برای زیسرتگاههای اصرلی   تغییرات سدح آب تاالب در مکانهای مختلف تاال
تاالب و در مکانهایی که دسترسی به آن آسان باشد(. در صورتیکه امکان دسترسی آسان 
به این ایستگاهها فراهم نباشد باید از ابزارهای ثبات )الکترونیکی و یا مکانیکی( اسرتفاده  

 شود.

3-3 

 2-3 نقشه محدوده مورد اشاره به پيوست مي باشد 

 ندازه گيري:زمان ا 
رودخانه ی جراحی )ایستگاه مشراگه یا گرگر( بصورت روزانه )دو برار در روز(   -

 بوسیله سازمان آب و برق اندازه گیری میشود

زهکپ نیشکر و کانالهای آبیاری که به تاالب تخلیره میشروند اگرر بصرورت      -
 روزانه اندازه گیری شوند )یکبار در روز( کافی است.

الب بصرورت هفتگری )در فصرول غیرر سریالبی( و      تغییرات سدح آب در ترا  -
 بصورت روزانه )در فصول سیالبی( اندازه گیری میشوند

3-5  

 مسئول پایش: 

 سازمان آب و برق خوزستان

3-6  

 تجهيزات اساسي مورد نياز: 

خودرو یا موتور سیکلت برای دسترسی روزانره و یرا هفتگری مراموران انردازه       -
 گیری به ایستگاه

3-7  
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 ستفاده تکنیسین های اندازه گیری جریانخود رو برای ا -

 قایق برای دسترسی به ایستگاههای درون تاالب -

 دبی سنج، مولینه و ... -

 اشل برای نصب در مکانهای در دسترس -

 اشل ثبات )مکانیکی و یا الکترونیکی( برای نصب در مکانهای دور از دسترس -

 ، ...(.امکانات ثبت و نگهداری اطالعات )لوازم التحریر، کامپیوتر -

 2 اقدامات بعدي: 

 مسئول گزارش دهي: 

 سازمان آب و برق خوزستان

2-1  

 تناوب گزارشات: 

 ماهه و ساالنه 6آمار و اطالعات فرآوری شده بصورت ماهانه و گزارش های تحلیلی 

2-2  

 دریافت کنندگان گزارشات پایش: 
محلی و استانی مدیریت دبیرخانه های کمیته های ، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

اعضای کارگروه مدیریت منابم آب و کشاورزی تاالب شادگان و کارگروه  تاالب شادگان،
 ، سازمان آب و برق خوزستان، اداره کل حفاظت محیط زیست، استانداریتنوع زیستی

2-3  

 محل ذخيره اطالعات )آرشيو(: 
اداره کرل  ی کشرور،  اطالعرات تراالب هرا    سازمان حفاظت محیط زیست ایران ، بانرک 

، خوزستان )ب نوان دبیرخانه کمیته های مدیریت تراالب شرادگان(   حفاظت محیط زیست
 آب و کشراورزی مردیریت منرابم   دبیرخانه کارگروه  سازمان آب و برق خوزستان )ب نوان

 تاالب شادگان(

2-2  

 دوره آموزشي مورد نياز: 

گیرری و گرزارش    آموزش متصدیان ایستگاهها در زمینه شریوه هرای انردازه    -
 به ت داد نفرات  –دهی

آموزش تکنیسین های ثبت اطالعات )بانک اطالعات( در زمینه شریوه هرای    -
یک نفر )فقرط در صرورتیکه در    -ثبت اطالعات و تدوین بانک اطالعات پایه

 شادگان انجام گیرد(. 

آموزش تکنیسین فرآوری اطالعات و تبدیل قرائتها به جریان، یک نفر )فقرط   -
 رتیکه در شادگان انجام شود(در صو

تجزیه و تحلیل اطالعات و شریوه تنظریم گرزارش نیراز بره همراهنگی دارد.        -
گزارش باید نیازهای اطالعاتی مورد انتظار را تامین نمایرد. بنرابراین توصریه    
میشود اولین گزارش با نظر و بوسیله کارشناس خبرره انجرام گیررد و مت اقبرا     

 ارشهای ب دی.الگو قرار گیرد برای تهیه گز

5 

 ظرفيت مورد نياز جهت اجراي برنامه پایش: 
 گروه کارشناسی جهت انجام بازدید های میدانی -

 گروه کارشناسی جهت خواندن اشل ها -

 گروه کارشناسی جهت اندازه گیری دبی -

  گروه کارشناسی جهت تهیه و انتشار گزارش های دوره ای  -

5-1  
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 6 محدودیت ها: 

 پایش: محدودیت هاي برنامه 

اولویت مشاهدات: احتماال اندازه گیریها از نظر سازمان آب و بررق خوزسرتان    -
جدی نخواهد بود و نسبت به دیگر موارد از اولویت کمتری بر خوردار خواهرد  

 بود

 مشکالت دسترسی به ایستگاههای درون تاالب -

 نظارت بر کیفیت ، دقت، نظم در  اندازه گیریها  -

 جیاندازه گیری جریانهای خرو -

 محدودیت های مالی -

6-1  
 

 

 چگونگي کاهش محدودیت ها: 

کمیته آب و خاک )نمایندگان سازمان آب و برق ( اولویت الزم را برای اندازه  -
 گیریها منظور داشته و پیگیر کار در سازمان باشند

از دستگاههای ثابت )ترجیحا الکترونیکی( استفاده شود و نظارتها و کنترلهای  -
 الزم ب مل آید

 نترل و نظارت کارشناسی بر اندازه گیریها، فراوریها و تولیدات برنامه پایپ ک -

 از کارشناسان متخصص سازمان خواسته شود برای مشکل راه حل ارائه کنند -

6-2  
 

   

 7 بودجه / منابع مالي: 

1-7 بودجه جهت پایش:   مبلغ )ریال(  

 بودجه مورد نیاز در موارد ذیل خالصه می گردد:  
 است براورد ها زمانی انجام گیرد که برنامه پایپ کمیت آب نهایی شده باشد. الزم
ریرال، در خرور دورق و ابوخضریر     000/000/10نصب اشل ها: در کالورت ها  -1

 ریال. 000/000/000/1
 کل مبلغ  %10ت میر و نگهداری  -2

سرال(   5ریال بررای   000/500/1نفر ماهانه  2دستمزد جهت قرائت اشل ها ) -3
 سال 5ریال برای  000/000/00

 جمم کل:  -2

 

 منابع تأمين بودجه: 
اعتبارات ملی  و استانی از طریق استانداری، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیسرت  

 ایران، وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جمهوری، کمک های احتمالی بین المللی

7-2  

 تنظيم کنندگان پيش نویس پروتکل: 
 رزیاعضای کارگروه آب و کشاو

8 
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 پروتکل مربوط به: 
 پایپ کاربری اراضی تاالب شادگان 

1 

 هدف پایش: 

بمنظرور  پیگیری روند تحوالت در کاربری اراضی تاالب برا تاکیرد برر منراطق حسراس      
 حفاظت از حریم و پایدار سازی کیفیت عملکردهای اکولوژیکی آن

2 

 شيوه پایش: 
 ای کنونی اراضی تاالب گردآوری اطالعات و مستند سازی کاربریه -

گردآوری اطالعات و مستند سازی سرابقه تراریخی و رونرد زمرانی تغییررات       -
 کاربری ها

ت ریف محدوده تاثیرگذار پیرامونی بر تاالب و  مستند سازی سابقه تاریخی و  -
 روند زمانی تغییرات کاربری ها

 ت یین، تثبیت و عالمتگذاری حریم و بستر تاالب شادگان   -

ای که کلیره مشخصرات اعرم از مالکیرت، تصررفات، مسرتثنیات،        تهیه نقشه -
 اراضی ملی و ... را مشخص نماید.

پایپ دوره ای کاربری  اراضی تاالبی و مستند سازی تغییررات برا تکیره برر      -
 مناطق حساس

 ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی در عملکردهای تاالب  -

ژه ها به شرکل حقروقی و قرانونی    * در مدال ات ارزیابی اثرات زیست محیدی پرو
 توسط اداره محیط زیست از مشاورین خواسته شود 

 
در پایپ دوره ای برای مستند سازی کاربریهای کنرونی و آتری تراالب از تصراویر     

 ماهواره ای همراه با بازدیدهای میدانی استفاده خواهد شد.
کراربری   تحوالت موض ی مشهود در کاربری اراضری )ایجراد مسرتحدثات و تغییرر    

اراضی تاالبی ( با روشهای نقشه برداری زمینی، عک  های و مشراهدات هروایی،   
بر روی نقشه هرای کراربری منتقرل شرده و      GPSتصاویر ماهواره ای و به کمک 

 مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین
جدید از تاالب میتواند برای بررسیهای کوتاه مدت تر )یرک یرا    Quick lookتصاویر 
 اخیر( کاربری اراضی مورد استفاده قرار گیرد دو ماه

3 

 مواردي که باید پایش شوند: 
های موجود شامل سدوح زیر پوشپ جراده هرا، کانالهرا و زهکشرها،     کاربری -

مناطق مسکونی، تنوع و پراکندگی رویپ های گیاهی، سدوح آبی، تاسیسات 
تخلیرره  و مسرتحدثات، منرراطق مترراثر از آلودگیهررای موضر ی )تخلیرره زبالرره،  

 فاضالب،..( و غیره

 تهیه نقشه کاربری اراضی -

تهیه بانک اطالعاتی از وض یت کاربریها )مساحت کاربریها، رونرد تغییررات و    -
)... 

 عوامل ایجاد تغییر کاربری  -

3-1    
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 وض یت اخذ مجوز برای تغییر کاربری -

بررسی اثرات تغییر کاربری بر عملکردهای اکولوژیکی تاالب )به ویژه بررسی  -
 بر زیستگاههای مهم و حساس تاالب(اثرات 

 روش هاي پایش: 
مدال ات کتابخانه ای برای گردآوری اطالعات از سوابق کاربریهرای اراضری    -1

 تاالب

ای برای آگاهی از تحوالت در کاربریهای اراضی و ارائه انجام بازدیدهای دوره -2
 گزارش

بررای بررسری    Quick lookاستفاده از تصاویر جدید )یک ترا دو مراه قبرل(     -3
وض یت و تحوالت کاربری اراضری تراالبی )در ایرن خصروص پرروژه ای برا       
عنوان ایجاد بانک اطالعاتی از تصاویر ماهواره ای از تاالب تهیره شرده و در   

  بازه های مختلف زمانی کاربری اراضی و وض یت تاالب تحلیل شود(

نی دقیق بمنظور تهیره  ای همراه با بازدید های میدااستفاده از تصاویر ماهواره -2
 نقشه های روزآمد و مستند سازی وض یت کاربری اراضی تاالبی

تهیه گزارشهای دوره ای از وض یت و تحوالت کاربری اراضی تراالب و پری    -5
 آمدهای ان در عملکردهای تاالب و آگاهی رسانی به نهادهای ذیربط 

3-2 

 محل مطالعه: 
الب شادگان شامل: محردوده زیرر پوشرپ    تمامی گستره مصوب کنوانسیون رامسر از تا

ماهشهر، اراضری جرزر و مردی در جنروب جراده       –گیاهان تاالبی در شمال جاده آبادان 
 مزبور، خوریات، جزایر چهارگانه در دهانه خورموسی، نوار ساحلی در حاشیه خلیج فارس 

3-3 

 2-3 نقشه محدوده مورد اشاره به پيوست مي باشد   

 زمان پایش: 
ری اطالعات و مستند سازی سوابق همزمان با اجرای برنامه مردیریتی  گرد آو -

 تاالب 

انجام بازیدهای میدانی بمنظور پایپ تحوالت در کاربری اراضی حداقل هرر   -
 اسفند( -شپ ماه یکبار  )شهریور

 سال یکبار( 5انجام مدال ات تفصیلی کاربری اراضی )حداقل هر  -

3-5  

 

  
 مسئول پایش:

یپ کاربری اراضری تراالبی برا کرارگروه آب و کشراورزی      مسئولیت اصلی پا -
تاالب شادگان با محوریت اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان آب و برق 
خوزستان و اداره کل منابم طبی ی خوزستان می باشد. بدیهی است که دیگرر  
سررازمانهای )جهرراد کشرراورزی ، صررنایم نیشررکر، ، صررنایم و م ررادن، راه و   

 یره( بر حسب ضرورت همکاری خواهند کرد.شهرسازی،.... و غ

از جمله مصادیق همکاری، آگاهی رسانی نسبت بره تحروالت و تغییررات کراربری     
اراضی و برنامه ها و طرحهای توس ه در محردوده و یرا مجراورت مندقره تراالبی،      

 مبادله اطالعات ، نقشه، تصاویر ماهواره ای جدید(

3-6  
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ضروری بازدیدهای میردانی )وسریله نقلیره، دوربرین چشرمی، دوربرین        لوازم -
 عکاسی و فیلمبرداری(

- GPS  

تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای رایانه ای برای تحلیل و تفسیر تصراویر و   -
  تهیه نقشه

 نقشه موجود راه -

 2 اقدامات بعدي: 

 مسئول گزارش دهي: 

با محوریت اداره کل حفاظرت محریط زیسرت،    کارگروه آب و کشاورزی تاالب شادگان )
 سازمان آب و برق خوزستان و اداره کل منابم طبی ی خوزستان(

2-1  

 تناوب گزارشات: 

 گزارشهای بازدیدهای میدانی )بصورت شپ ماهانه(  -

گزارش بررسی اثرات همراه با توصیه های مدیریتی بصورت ساالنه )با توجره   -
 ارائه خواهد شد (  به نیاز و ضرورت گزارش های موردی

 5گزارشهای تفصیلی و روزآمد از وض یت کاربری اراضی تاالب )حرداقل هرر    -
 سال یکبار(

2-2  

 دریافت کنندگان گزارشات پایش: 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دبیرخانه های کمیته های محلی و استانی مدیریت 

ی تاالب شادگان و کارگروه اعضای کارگروه مدیریت منابم آب و کشاورز تاالب شادگان،
 تنوع زیستی، سازمان آب و برق خوزستان، اداره کل حفاظت محیط زیست، استانداری

2-3  

 محل ذخيره اطالعات )آرشيو(: 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران ، بانرک اطالعرات تراالب هرای کشرور، اداره کرل       

ت تراالب شرادگان(،   حفاظت محیط زیست خوزستان )ب نوان دبیرخانه کمیته های مدیری
سازمان آب و برق خوزستان )ب نوان دبیرخانه کارگروه مردیریت منرابم آب و کشراورزی    

 تاالب شادگان(

2-2  

 دوره هاي آموزشي مورد نياز: 

جهت انجام مدال ات و پایپ کاربری اراضی با توجه بره روش هرایی کره در     -
 GISافزارهرای   حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز به آموزش نررم 

 می باشد.
  GPSآموزش کاربرد  -

 آموزش روش های پایپ و طراحی شبکه های پایپ -

 آموزش روش های تفسیر تصاویر ماهواره ای -

 سایر دوره های آموزشی بر حسب ضرورت -

*گروه های آموزش گیرنده در سدوح مدیریتی ، کارشناسری و جوامرم محلری برر     
 مرحله اجرا در خواهد آمد حسب مورد ت ریف و آموزش های مربوطه به

5 

 ظرفيت مورد نياز جهت اجراي برنامه پایش: 
 گروه کارشناسی جهت انجام بازدید های میدانی -

5-1  
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 GISکارشناس تفسیر تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه در محیط  -

 کارشناس بررسی اثرات تغییر کاربری بر عملکردهای اکولوژیکی  -

  زارش های دوره ای گروه کارشناسی جهت تهیه و انتشار گ -

   

 6 محدودیت ها: 

 محدودیت هاي برنامه پایش: 
 محدودیت مالی و در برخی موارد تجهیزاتی و عدم همکاری کامل ارگان ها

محردودیت هرای قررانونی و حقروقی، محرردودیت زمرانی، محرردودیت نیرروی انسررانی و      
 متخصص، تنپ های اجتماعی و ت ارضات )در ت یین حریم و بستر(

6-1  
 

 

 چگونگي کاهش محدودیت ها: 
کمک گرفتن از سازمان و ارگان های عضو در کمیته استانی جهت رفم محدودیت هرای  
بودجه ای، تهیه تفاهم نامه هایی با ارگان ها در حضور استاندار جهرت تضرمین نمرودن    

 ارائه اطالعات. 

6-2  
 

 7 بودجه / منابع مالي: 

1-7 بودجه جهت پایش:   مبلغ )ریال(  

  در حال حاضر به راحتی قابل تخمین نمی باشد 

 منابع تأمين بودجه: 
اعتبارات ملی  و استانی از طریق استانداری، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیسرت  

 ایران، وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جمهوری، کمک های احتمالی بین المللی

7-2  

 تنظيم کنندگان پيش نویس پروتکل: 
 ی کارگروه آب و کشاورزی اعضا
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 پروتکل مربوط به:

 های همگانی و ارتقای مشارکت عمومیافزایش آگاهی
0 

 

 هدف پایش:

ی تاالب و مشارکت عمومی در انی دربارههای  همگها، حساسیتگیری میزان افزایش آگاهیاندازه .0

 حفاظت از آن؛

 رسانی و مشارکت عمومی؛های آگاهیها و برنامهارزیابی کیفیت اجرای طرح .2

های مناسب در سطح استانی و ریزیبومی و برنامههای زیستکسب اطمینان از به کارگیری سیاست .9

 محلی؛

یران بخش دولتی نسبت به اِعمال مدیریت گگیری تغییرات در رویکرد مدیران و تصمیماندازه .4

 مشارکتی؛

 های روستایی  نسبت به  اِعمال مدیریت مشارکتی.ارزیابی تغییرات در بخش غیر دولتی و در تشکل .5

2 

 

 شیوه پایش:

بهره گرفت. برای نمونه، ثبت  کمّیو هم  کیفیهای هم از روشدرست است که برای پایش موارد یاد شده 

، یعنی 0ی دهد تا هدف شمارهامکان میهایی است که یکی از راهای آموزشی برگزار شده هتعداد کارگاه

پایش کنیم ولی برای دانستن ، را ی تاالبهمگانی درباره های و حساسیتها تغییرات در میزان افزایش آگاهی

های ابی به هدفیو نیز دستها در زندگی مردمان ساکن شادگان و روستاهای پیرامون تاثیر این آگاهی

 متوسل شد.نیز های کیفی بایست به روشمیدیگر

به  2-9گیرد ولی در  بخش را اندازه می های کمّیجنبهآید، صرفا می  0-9به سخن دیگر، آن چه در بخش 

های کمّی فرآیند پایش را تکمیل خواهد های آن در ترکیب با دادههای کیفی نیز اشاره شده است که یافتهروش

های کیفی مستلزم جلب مشارکت همگانی است، انجام دادن فرآیند پایش . از آن جا که پایش به مدد روشکرد

 مندسازی جوامع بومی به شمار خواهد آمد.یی برای توانخود در حکم وسیله

ی کمّی های کیفی، پایش به شیوهبرای آسانی کار، تا تربیت نیروی انسانی الزم در خصوص به کارگیری روش

 گیرد. صورت می

9 

 شوند: مواردی که باید اندازه گیری

  2و  0 پایش هایهدف

 و ترویجی در شادگان و روستاهای پیرامون؛« چهره به چهره»های های آموزشتعداد برنامه .0

 های ترویجی؛کنندگان در برنامهتعداد شرکت .2

 ی تاالب؛عمومی درباره رسانی و مشارکتهای آموزشی برای تقویت آگاهیتعداد و تنوع کارگاه .9

 های یادشده؛کنندگان در کارگاهتعداد شرکت .4

 های ملی و محلی؛ی تاالب شادگان در رسانهرسانی و مشارکت عمومی دربارههای آگاهیتعداد برنامه .5

 های یاد شده؛میزان ساعات پخش برنامه .6
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 ی تاالب شادگان؛تعداد سمینارها آموزشی درباره .7

 ر این سمینارها؛کنندگان دتعداد شرکت .8

 های مربوط به تاالب؛های ارائه شده به سمینارها و نشستتعداد مقاله .3

 ی تاالب شادگان؛های انتشار یافته دربارهتعداد مقاله .01

 ی تاالب شادگان؛تعداد فعالیت های پگوهشی درباره .00

 ی تاالب شادگان؛های آموزشی تهیه شده دربارهتعداد جزوه .02

 ی تاالب شادگان؛های آموزشی دربارهکیفیت و وسعت پخش جزوه .09

 های آموزشی؛ی تاالب  شادگان در کانونتعداد و تنوع رویدادهای فرهنگی درباره .04

 رسانی در خصوص تاالب توسط بسیج و ائمه جماعات؛های آگاهیتعداد و تنوع برنامه .05

 رسانی و مشارکت عمومی؛جویی مربوط به به آگاهیهای دانشتعداد پایان نامه .06

  ؛گردان از منطقهداد طبیعتتع .07

 رسانی و مشارکت عمومی.های انتشار یافته مربوط به آگاهیتعداد جزوه .08

 5و  4و  9هدف پایش 

های غیر ها از سوی تشکلرسانی و مشارکت عمومی که اجرای آنهای مربوط به آگاهیمیزان برنامه .0

 های دولتی رسیده است؛دولتی و روستایی به تایید مدیران بخش

-های اداری در سطح استانی و محلی در خصوص تاالب برگزار میهایی که سایر دستگاهتعداد نشست .2

 کنند؛

 های دولتی؛گیری مدیران بخشرسانی بر تصمیمهای آگاهیمیزان اثرگذاری برنامه .9

های آموزشی و سمینارهای برگزار شده در کننده در دورهتعداد مدیران و کارشناسان دولتی شرکت .4

 رسانی و مشارکت عمومی؛ص آگاهیخصو

های ها با بخشهای آنهای مردم نهاد در خصوص همکاریهای سازمانتعداد و کیفیت گزارش .5

 دولتی؛

 های روستایی و غیر دولتی مربوط به تاالب؛ایجاد و توسعه تشکل .6

 ومی.رسانی و مشارکت عمهای آگاهیهای غیر دولتی و روستایی در برنامهمیزان مشارکت تشکل .7

 های آن؛های کمیته محلی مدیریت تاالب شادگان و کار گروهتعداد نشست .8

 های پیشنهادی ارائه شده کمیته محلی تاالب شادگان؛تعداد طرح .3

 اند؛بومی تدوین شدهمحلی که با رویکرد زیستی ی کمیتهرسیدههای به تصویبتعداد طرح .01

 ی تهیه، تدوین و اجرا شدند؛بومیی که با رویکرد زیستهای اجراییتعداد طرح .00

 .های موجود مرتبط به تاالب شادگان حل و فصل شدها و ناسازگاریدفعاتی که تعارض تعداد .02

 

 روش های اندازه گیری:

 های تنظیم شده، از جملهبررسی اسناد و گزارش 

 های مربوط؛ی نهادها و ارگانهای ساالنهگزارش .أ

 ایی؛ها و شورای روستهای دهیاریگزارش .ب

 ؛محیطی غیر دولتیهای زیستتشکل هایگزارش .ت

 ؛های مربوطنهادها و ارگانهای ها و دیگر نوشته، بولتنهاهشرین .ث
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 نامه در میان تهیه و پخش پرسش 

 ؛ های مربوطنهادها و ارگانمدیران و مسئوالن  .أ

 رسانی و مشارکت عمومی؛های آگاهیمندان و مخاطبان برنامهبا بهره .ب

 ؛محیطیر دولتی زیستغیهای تشکل .ت

، روابط دفاتر مشارکت مردمی، به ویگه کارشناسان  های مربوطنهادها و ارگانکارشناسان  .ث

 عمومی و آموزش.

  ساختاری رو در رو باساختاری یا نیمهمصاحبه 

 ؛ های مربوطنهادها و ارگانمدیران و مسئوالن  .أ

 کت عمومی؛رسانی و مشارهای آگاهیمندان و مخاطبان برنامهبا بهره .ب

 ؛محیطیغیر دولتی زیستهای تشکل .ت

، روابط دفاتر مشارکت مردمی، به ویگه کارشناسان  های مربوطنهادها و ارگانکارشناسان  .ث

 عمومی و آموزش.

 «با « بحث گروهی متمرکز 

 ؛ های مربوطنهادها و ارگانمدیران و مسئوالن  .أ

 رکت عمومی؛رسانی و مشاهای آگاهیمندان و مخاطبان برنامهبا بهره .ب

 ؛محیطیغیر دولتی زیستهای تشکل .ت

، روابط دفاتر مشارکت مردمی، به ویگه کارشناسان  های مربوطنهادها و ارگانکارشناسان  .ث

 عمومی و آموزش.

  .پایش مشارکتی در روستاهای پیرامون تاالب شادگان 

 محل اندازه گیری:

 که در عرصه و مجاورت تاالب قرار گرفته اند.یی و روستاها ، آبادان و ماهشهرشادگانهای شهرستان 

ی باید توجه داشت که شمار روستاهای پیرامون شادگان بسیار است. اگر الزم است فرآیند پایش در همه

« بُرمیان»ی زیادی خواهد بود. اما یک روش علمیِ روستاها به اجرا درآید، این خود مستلزم صرف وقت و هزینه

و شماری را نیز  تصادفیها را به صورت ش روستاها زد، بدین معنا که شماری از آنآن است که دست به گزین

های یاد شده را در آن جاها سنجید و )بر اساس فاصله از تاالب( انتخاب کرد و پیشرفت زمینه غیر تصادفی

 ها را به بقیه روستاها تعمیم داد.نتیجه
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 4-9  قشه یا کروکی:ن

 زمان اندازه گیری:

 روستاهای اصلی به صورت سه ماهه و در شهرها و سایر روستاها شش ماهه خواهد بود. در
9-5 

 مسئول پایش:

های متولی به شرح زیر ها،  میان دستگاهگانه، به اقتضای ماهیت آنهای چنداصلی پایش هدف مسئولیت

بندی همکاری خواهند ل و جمعها و نهادهای دیگر در گردآوری اطالعات و در تحلیشود ولی دستگاهتقسیم می

 کرد:
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 )با مسئولیت اصلی فرمانداری شادگان( پایش 0 هدف

 ی محیط زیست شادگاناداره .0

 اداره میراث فرهنگی و گردشگری .2

 آموزش و پرورش شهرستان شادگان  .9

 صداو سیمای استان  .4

 جهادکشاورزی شهرستان یاداره .5

 هادانشگاه .6

 نمایندگان جوامع محلی  .7

 لتیهای غیردوتشکل .8

 ی محیط زیست شادگان()با مسئولیت اصلی اداره 2هدف پایش 

 )بخشداری مرکزی و خنافره(فرمانداری شادگان  .0

 ی محیط زیست شادگان اداره .2

 نمایندگان جوامع محلی  .9

 های غیردولتی تشکل .4

 (اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان)با مسئولیت اصلی  9هدف پایش

 ان محیط زیست شادگی حفاظت اداره .0

  )بخشداری مرکزی و خنافره(فرمانداری شادگان  .2

 شهرستان شادگان استان/ آموزش و پرورش  .9

  خوزستان/ امور منابع آب شهرستان شادگانسازمان آب و برق  .4

 شهرستان شادگان استان/ شیالت کل اداره  .5

 شادگان اداره کل صنایع در  / نمایندگیاداره کل صنایع و معادن خوزستان .6

 شهرستان شادگان استان/ ون تعاکل اداره  .7

  خوزستان/ شهرستان شادگانگری گردشو  میراث فرهنگی .8

 شادگان  استان/ شهرستان اتاق بازرگانی شهرستان .3

 شهرستان شادگان استان/ منابع طبیعی کل اداره  .01

 )با مسئولیت اصلی استانداری خوزستان( 4هدف پایش

  )بخشداری مرکزی و خنافره(فرمانداری شادگان  .0

 شادگانره کل محیط زیست خوزستان/  شهرستان ادا .2

 شهرستان شادگان استان/  آموزش و پرورش .9

 صداو سیمای استان  .4

 سازمان آب و برق خوزستان/ اداره امور منابع آب شهرستان شادگان .5

 شهرستان شادگان استان/ شیالت کل اداره  .6

 گان اداره کل صنایع و معادن خوزستان/ نمایندگی اداره کل صنایع در شاد .7

 شهرستان شادگان استان/ تعاون کل اداره  .8
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  استان/ شهرستان شادگان گریگردشو میراث فرهنگی  .3

 شهرستان شادگان استان/ اتاق بازرگانی  .01

 شهرستان شادگان استان/ منابع طبیعی کل اداره  .00

 نمایندگان جوامع محلی  .02

 های غیردولتی تشکل .09

 ن()با مسئولیت اصلی فرمانداری شادگا پایش 5 هدف

 ی محیط زیست شادگاناداره .0

 اداره میراث فرهنگی و گردشگری .2

 آموزش و پرورش شهرستان شادگان  .9

 جهادکشاورزی شهرستان یاداره .4

 هادانشگاه .5

 نمایندگان جوامع محلی  .6

 های غیردولتیتشکل .7

 تجهیزات اساسی مورد نیاز:

 انبر حسب بررسی و اعالم دبیرخانه کمیته مدیریت استانی تاالب شادگ 
9-7 

 

 اقدامات بعدی:

 آشنا ساختن کارشناسان مربوط در هر نهاد مسئول با ضروت و روند کار پایش و تقسیم کار سازمانی؛ 

 ها؛های آموزشی برای کارشناسان مسئول پایش و اجرای آنریزی برای برگزاری دورهبرنامه 

 ؛آموزش گروه آموزشیار 

 گزینش روستاهای مورد نظر؛ 

 پایه از روستاهای مورد نظر؛ گردآوری اطالعات 

  هایپایشنخستین های به دست آمده از رسانی با توجه به نتیجههای آگاهیروشدر بازنگری 

 .هااثرگذاریِ برنامه

4 

 دهی:مسئول گزارش

 اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
4-0 

 ها:تناوب گزارش

 ؛«ی تاالب شادگانی مدیریت استانی و محلی کمیتهدبیرخانه»ساالنه، به  .أ

 «.رسانی، مشارکت و معیشت پایدار تاالب شادگانکارگروه آگاهی»شش ماهه، به  .ب

4-2 

 پایش: هایدریافت کنندگان گزارش

 ؛«رسانی، مشارکت و معیشت پایدار تاالب شادگانکارگروه آگاهی» .أ

 «.ی مدیریت استانی و محلی تاالب شادگانی کمیتهدبیرخانه» .ب

 استانی و محلی تاالب شادگانهای مدیریت کمیته .ت
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 4-4 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:
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 ؛اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان .أ

 های کشور.بانک اطالعاتی تاالب .ب

 

 5 :دوره آموزشی مورد نیاز

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

-رسد که با عالمت زدن و پر کردن خانهفرآیند پایش امری است سهل و ممتنع، بدین معنا که گاه به نظر می

-شمرده می« برزمان»های جدول امر پایش صورت گرفته است. گاه پایش، آن هم به روش مشارکتی، فرآیندی 

اندرکاران در سطوح گوناگون است. در هر نفعان و دستشود که انجام دادن آن مستلزم درگیر ساختن خود ذی

هایی از جمله موارد نوشته بایست دارای مهارتگیرند میا بر عهده میدو صورت، کسانی که مسئولیت پایش ر

 باشند. 2-5شده در بند 

5-0 

 های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش:دوره

 کند.زیر کیفیت پایش را تضمین می هایآموزش کارگاهیِ )ضمن خدمت( در زمینه

 ؛های جلب مشارکت همگانیمهارت 

 گری؛تسهیل 

 ؛مستندسازی 

 ؛های روستاییهای کیفی پگوهشروش 

 های ارزیابی مشارکتی روستایی )پی. آر. اِی.(؛یافتره 

 بومی؛های حفاظتی با رویکرد زیستی پایش طرحالمللی دربارههای بینآشنایی با تجربه 

 اس. پی. اس. اس. یآموزش یدوره 

5-2 

 

 6 محدودیت ها

 های برنامه پایش:محدودیت

 الیهای ممحدودیت 

 کمبود نیروی انسانی 

 های قانونیمحدودیت 

 عدم اطمینان از درستی اطالعات 

 برقراری ارتباط با جوامع محلی 

6-0 
 
 

 ها:چگونگی کاهش محدودیت

 های قانونیایجاد پشتوانه 

 های مشارکتیبه کارگیری روش 

 ایجاد انگیزه برای جوامع محلی 
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 7 بودجه/ منابع مالی

 مبلغ )ریال(
 دجه جهت پایش: بو 

  
7-0 
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 منابع تأمین بودجه:

 منابع تامین بودجه به شرح زیر است:

 های مسئول و همکار؛های ساالنه دستگاهبرنامه 

 های سطوح ملی و استانی؛دستگاه 

 های محلی و استانی مدیریت تاالب شادگان.کمیته 

7-2 

 

 0931نهم اسفندماه 

 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل:

ارگروه آگاهی رسانی، مشارکت و معیشت پایدار تاالب شادگان و اعضای ک

 های سطح ستادی در استان خوزستاننمایندگان دستگاه
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 پروتکل مربوط به:

 ارتقای معیشت جوامع بومی
0 

 

 هدف پایش:

 شناخت تغییرات حاصل در معیشت روستاییان؛ .6

 رایی بر پایداری معیشت؛های اجارزیابی اثربخشی طرح .7

 های اجرایی بر حفاظت از منابع.گیری میزان تاثیرات طرحاندازه .8

 .ارزیابی رضایت مندی روستائیان از طرح های اجرایی .3

2 

 

 شیوه پایش:

یی از تا بتوان ارزیابی همه جانبه های کیفی و کمّی بهره گرفتروشالزم است از برای پایش موارد یاد شده 

ت روستاهای پیرامون تاالب به دست آورد. باید توجه داشت که موضوع و هدف پایش با روش وضعیت معیش

تر، برای ارزیابی منظم از میزان تغییرات در معیشت روستاییان و پایش خوانایی داشته باشد. به سخن روشن

ش بومی ساکنان بایست همواره بر اطالعات و دانها میگونگی آن و نیز کسب اطمینان از درستی دادهچه

 های ارزیابی مشارکتی است. روستاها تاکید ورزید که این امر مستلزم به کار بستن شیوه

اطالعات »بایست نخست در پایش ارتقای سطح معیشت جوامع روستایی ضمن محافظت از محیط زیست می

. این اطالعات از جمله را گردآوری کرد تا در طی مسیر از بابت رشد هر دو مولفه اطمینان حاصل کرد« پایه

 گیرد:موارد زیر را در بر می

 اطالعات پایه

 وضعیت کنونی منابع )مالکیت، سطح آب، تنوع زیستی و غیره(؛ .0

 انداز روستاییان؛وضعیت اشتغال، درآمد و پس .2

 گیری و موارد دیگر درآمدزایی؛وضعیت دامداری، کشاورزی، ماهی .9

 هره برداری از منابع؛ها و قوانین کنونی برای بها، سیاستروش .4

 روند مهاجرت از روستاها. .5

9 

 مواردی که باید اندازه گیری شوند:

 0هدف پایش 

 اموری مانند: میزان تغییرات در

 درآمد روستاییان؛ .0

-گونگی استفاده از آن، از جمله افزایش/کاهش  سفرهای زیارتی/گردشانداز روستاییان )و چهپس .2

 گری(؛

 ا و نرخ ها، قیمت کاالها در روستاهای مورد نظر؛مزدههای افزوده، دستارزش .9

 منابع مورد استفاده برای درآمدزایی؛ .4

 نرخ بیکاری در روستا؛ .5

 های محلی تشکیل شده؛تعداد تعاونی .6
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 .های محلیتعداد و کیفیت بازارچه .7

 9و  2های  پایش هدف

 میزان تغییرات در

 ی؛های اجرایی مربوط به منابع طبیعی و جهاد کشاورزفعالیت .0

های روستایی، های زیست محیطی، تشکلهمکاری و مشارکت میان نهادهای اقتصادی محلی، تشکل .2

 های معیشت پایدار؛ها در اجرای طرحجوامع محلی و دانشگاه

 ساختارهای مدیریتی منابع طبیعی در جهت پایداری معیشت جوامع بومی؛ .9

 محیطی؛های زیستمیزان تغییرات شاخص .4

 ای مبتنی بر دانش بومی؛همیزان کاربرد روش .5

 میزان تغییرات در زیرساخت ها و امور زیربنایی. .6

 4هدف پایش 

 برند؛های اجرایی بهره میطرحتعداد روستاییانی که از  .0

 کنند.نام میهای اجرایی ثبتدی از طرحمنتعداد روستاییانی که برای بهره .2

 روش های اندازه گیری:

 شده، از جمله های تنظیمبررسی اسناد و گزارش 

 های مربوط؛ی نهادها و ارگانهای ساالنهگزارش .ج

 ها و شورای روستایی؛های دهیاریگزارش .ح

 ؛محیطی غیر دولتیهای زیستتشکل هایگزارش .خ

 ؛های مربوطنهادها و ارگانهای ها و دیگر نوشته، بولتنهاهشرین .د

  ؛موجود مدیریت منابع طبیعی و ساختار مدیریتیی ربارهپایه د اطالعات .ذ

 ؛ها و قوانین در سطح ملی، استانی و محلیسیاست .ر

 .GISهای داده .ز

 نامه در میان تهیه و پخش پرسش 

 ؛ های مربوطنهادها و ارگانمدیران و مسئوالن  .ج

 نمایندگان جوامع روستایی؛ .ح

 ی روستایی؛جمعیت نمونه .خ

 ؛محیطیغیر دولتی زیستهای تشکل .د

و  دفاتر مشارکت مردمی، به ویگه کارشناسان  های مربوطنهادها و ارگانکارشناسان  .ذ

 واحدهای مشابه.

  ساختاری رو در رو باساختاری یا نیمهمصاحبه 

 ؛ های مربوطنهادها و ارگانمدیران و مسئوالن  .أ

 نمایندگان جوامع روستایی؛ .ب

 ی روستایی؛جمعیت نمونه .ت
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 ؛محیطیغیر دولتی زیستهای تشکل .ث

و  دفاتر مشارکت مردمی، به ویگه کارشناسان  های مربوطنهادها و ارگانکارشناسان  .ج

 واحدهای مشابه.

 «با « بحث گروهی متمرکز 

 ؛ های مربوطنهادها و ارگانمدیران و مسئوالن  .أ

 نمایندگان جوامع روستایی؛ .ب

 ی روستایی؛جمعیت نمونه .ت

 ؛محیطیغیر دولتی زیستهای تشکل .ث

ن دفاتر مشارکت مردمی و ، به ویگه کارشناسا های مربوطنهادها و ارگانکارشناسان  .ج

 واحدهای مشابه.

 ی میدانی؛مشاهده 

 .پایش مشارکتی 

 های تخصصی دیگر.های کارگروهمقایسه با گزارش 

 محل اندازه گیری:

 یی که در عرصه و مجاورت تاالب قرار گرفته اند.و روستاها ، آبادان و ماهشهرشادگانهای شهرستان 

ی پیرامون شادگان بسیار است. اگر الزم است فرآیند پایش در همه باید توجه داشت که شمار روستاهای

« بُرمیان»ی زیادی خواهد بود. اما یک روش علمیِ روستاها به اجرا درآید، این خود مستلزم صرف وقت و هزینه

ز و شماری را نی تصادفیها را به صورت آن است که دست به گزینش روستاها زد، بدین معنا که شماری از آن

های یاد شده را در آن جاها سنجید و )بر اساس فاصله از تاالب( انتخاب کرد و پیشرفت زمینه غیر تصادفی

 ها را به بقیه روستاها تعمیم داد.نتیجه
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 4-9  قشه یا کروکی:ن

 زمان اندازه گیری:

 د.در روستاهای اصلی به صورت سه ماهه و در شهرها و سایر روستاها شش ماهه خواهد بو
9-5 

 مسئول پایش:

-ها،  میان دو دستگاه به شرح زیر تقسیم میگانه، به اقتضای ماهیت آنهای چهاراصلی پایش هدف مسئولیت

 بندی همکاری خواهند کرد:ها و نهادهای دیگر در گردآوری اطالعات و در تحلیل و جمعشود ولی دستگاه

 ، کار و رفاه اجتماعی(ی تعاون)با مسئولیت اصلی اداره 4و  0پایش   هدف

 اداره جهاد کشاورزی شهرستان شادگان .0

 اداره شیالت شهرستان شادگان  .2

 نمایندگی اداره کل صنایع و معادن خوزستان در شادگان  .9

 اداره تعاون شهرستان شادگان  .4

 گری و میراث فرهنگی اداره گردش .5

 اتاق بازرگانی شهرستان شادگان  .6
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 نمایندگان جوامع محلی  .7

محیط زیست  یاداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان/ اداره)با مسئولیت اصلی  9و  2هدف پایش 

 (شادگان

  )بخشداری مرکزی و خنافره(فرمانداری شادگان  .0

  / امور آب شهرستان شادگانسازمان آب و برق خوزستان .2

 شهرستان شادگان استان/ شیالت کل اداره  .9

 شادگان  کل صنایع در استان/ نمایندگی ادارهاداره کل صنایع و معادن  .4
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 اقدامات بعدی:

 آشنا ساختن کارشناسان مربوط در هر نهاد مسئول با ضروت و روند کار پایش و تقسیم کار سازمانی؛ 

 ها؛های آموزشی برای کارشناسان مسئول پایش و اجرای آنریزی برای برگزاری دورهبرنامه 

 ؛آموزش گروه آموزشیار 

 گزینش روستاهای مورد نظر؛ 

 .گردآوری اطالعات پایه از روستاهای مورد نظر 

4 

 دهی:مسئول گزارش

 اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
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 ها:تناوب گزارش

 ؛«ی مدیریت استانی و محلی تاالب شادگانی کمیتهدبیرخانه»ساالنه، به  .ت
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 پایش: هایدریافت کنندگان گزارش

 ؛«رسانی، مشارکت و معیشت پایدار تاالب شادگانکارگروه آگاهی» .ث

 «.ی مدیریت استانی و محلی تاالب شادگانی کمیتهدبیرخانه» .ج

 های مدیریت استانی و محلی تاالب شادگانکمیته .ح
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 طالعات )آرشیو(:محل ذخیره ا

 ؛اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان .ت
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 :دوره آموزشی مورد نیاز

ها رسد که با عالمت زدن و پر کردن خانهفرآیند پایش امری است سهل و ممتنع، بدین معنا که گاه به نظر می

را به خود « برزمان»ه روش مشارکتی، شکل فرآیندی جدول امر پایش صورت گرفته است. گاه پایش، آن هم ب

اندرکاران در سطوح گوناگون است. در نفعان و دستگیرد و انجام دادن آن مستلزم درگیر ساختن خود ذیمی

هایی از جمله موارد بایست دارای مهارتگیرند میهر دو صورت، کسانی که مسئولیت پایش را بر عهده می

 باشند. 2-5نوشته شده در بند 
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 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:
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 های آموزشی الزم جهت اجرای برنامه پایش:دوره

  هایآموزش کارگاهیِ )ضمن خدمت( در زمینه

 یابی مشارکتی؛پایش و ارزش 

 بومی؛های حفاظتی با رویکرد زیستی پایش طرحالمللی دربارههای بینآشنایی با تجربه 

 ی جلب مشارکت همگانی؛هامهارت 

 گری؛تسهیل 

 مستندسازی؛ 

 گری؛گردی در برابر گردشطبیعت 

 زیست؛روستاهای سازگار با محیط 

 گردآوری، ثبت و ارزیابی دانش بومی. 
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 6 محدودیت ها:

 های برنامه پایش:محدودیت

 های مالیمحدودیت 

 کمبود نیروی انسانی 

 های قانونیمحدودیت 

 ت اطالعاتعدم اطمینان از صح 

 برقراری ارتباط با جوامع محلی 
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 ها:چگونگی کاهش محدودیت

 های قانونیایجاد پشتوانه 

 های مشارکتیبه کارگیری روش 

 ایجاد انگیزه برای جوامع محلی 
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 7 بودجه / منابع مالی:

 مبلغ )ریال(
 بودجه جهت پایش:  
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 منابع تأمین بودجه:

 ه شرح زیر است:منابع تامین بودجه ب

 های مسئول و همکار؛های ساالنه دستگاهبرنامه 

 های سطوح ملی و استانی؛دستگاه 

 های محلی و استانی مدیریت تاالب شادگان.کمیته 
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 0931نهم اسفندماه 

 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل:

اعضای کارگروه آگاهی رسانی، مشارکت و معیشت پایدار تاالب شادگان و 

 های سطح ستادی در استان خوزستانایندگان دستگاهنم
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