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 ها و پیشنهاداتصیه تو خالصه 

 

 

 پیش زمینه 

هکتار( بزرگتررین تراالب ایرران و راورمیانره اسرت و در کنوانسریون        011111تقریبا  مساحت باتاالب شادگان ) .0

 رامسر از اهمیت بین المللی برروردار است.

از غنای زیستی، شامل گونه های در معرر   این تاالب سرمایه طبیعی بی نظیری برای استان روزستان است که  .2

نفر جهت امرار معاش به  011111اطراف تاالب بیش از  نفر ساکنین 001111تهدید و بومی حمایت می کند. از 

 )چرا، ماهیگیری، علوفه و جمع آوری نی(. تاالب هستندطور مستقیم وابسته به 

توسط فعالیتهرای انسرانی نایایردار نظیرر توسرعه زیرر        در سالهای اریر، عملکرد طبیعی تاالب به طور فزاینده ای .8

و همچنین اثرات فعالیتهای باالدست مختل شده اسرت. سرارت    نگیآلودگی صنعتی و زباله های راسارت ها و 

 سدها و طرحهای آبیاری اثرات جدی ویژه ای بر کیفیت و کمیت آب دریافتی تاالب داشته است. 

اثرات این فشارها کارکرد اکوسیستم را، از طریق تاثیر شدید بر تنوع زیستی و جوامع محلی وابسته به آن مخترل   .1

یرات به واسطه افزایش میزان رشکی تشدید شده اند. نتیجه این روندها تعرار  رو بره افرزایش    این تاث می کند.

 بین بخش هایی است که از تاالب استفاده می کنند یا بر آن اثر دارند.

 چشم انداز بلند مدت

 

ی و ع محلتنوع زیستی غنی و متضمن رفاه جوام ،سالم  با آب کافی است؛  سال آینده تاالب شادگان تاالبی 22در 

 آبادانی منطقه که ارزشها و گردشگاه های زیبای آن در تمام جهان شناخته شده است.
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اگر روندهای فعلی توسعه نایایردار ادامره یابرد، اسرتان      بر سر دوراهی قرار دارد.بدین ترتیب آینده تاالب شادگان  .0

مزایا و مواهب زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را که این تاالب فراهم مری کنرد از دسرت رواهرد     تان روزس

 داد. بنابراین یک رویکرد جدید مدیریت تاالب مورد نیاز است.

این  طرح حفاظت از تاالبهای ایران انتخاب شده است. UNDP/GEFتاالب شادگان به عنوان اولین سایت تکرار  .0

ن محلی حمایت رواهد کرد تا بدین ترتیرب رویکررد اکوسیسرتمی را ییراده کنرد و یرک سیسرتم        طرح از ذینفعا

مدیریت یکپارچه مناسب هدف را توسعه دهد تا یایداری این تاالب ارزشمند را ارتقا دهد. هردف کارگراه آغرازین،    

 ن فرآیند بود.که شامل یک بازدید میدانی یک روزه و یک کارگاه یک روز مشارکتی بود بنیان نهادن ای

 

 نتایج اصلی

که نیاز فوری به توسعه یک سیسرتم مردیریت    ندمتفق القول به این نتیجه رسیدکارگاه آغازین  شرکت کنندگان .0

موثر برمبنای رویکرد اکوسیستمی برای حفاظت و احیای کارکرد تاالب داریم. نیازهای کلیدی کره توسرط شررکت    

 کنندگان مطرح شد عبارتند از:

 هماهنگی بین ذینفعان مختلف که اریرا برنامه هایسان را به صرورت بخشرهای    ارتقای سطح

 مجزا انجام می دهند.

      توسعه و تصویب یک برنامه مدیریتی یکپارچه برای هدایت فرایند، شرامل یرک چشرم انرداز

 مشترک، اهداف، و اولویت های توافق شده.

 ه طور کامل در برنامره مردیریتی   درگیر کردن جوامع محلی از آغاز به طوری که نیازهایشان ب

 در نظر گرفته شده باشد.

    توسعه یک برنامه عملی اولویت بندی شده جهت تعیین مهمترین مشکالت، مرفری یایرداری

به همه فعالیتها و در نتیجه کاهش تعارضات و تخریب تاالب. این برنامه عملی باید به وضروح  

 ا معین کند.وظایه هر سازمان برای انجام اقدامات مدیریتی ر

    توسعه نظام هماهنگی های اداری و سازمانی محکم و مصوب جهت حمایت از اجررای برنامره

 مدیریتی.

 شرکت کنندگان بر اهمیت وضعیت و نیاز به اجرای فوری اقدامات کلیدی تاکید کردند. .2

اور ینردام در  اطالعات یایه جامع تاالب شادگان به عالوه ییش نویس یک برنامه مدیریتی توسط مهندسان مش .8

آماده و به چاپ رسیده است. همه اینها به همراه مطالعات اریری که در استان صورت گرفتره نقطره    0830سال 
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برازنگری   30سرال  آغاز ارزشمندی برای یروژه محسوب می شوند. توصیه می شود ییش نویس برنامه مردیریتی  

 اولیه جهت بررسی و مشاوره آماده گردد.شده و برمبنای نتایج کارگاه فعلی به روز شود تا ییش نویس 

اعضای طرح حفاظت از تاالبهای ایران تاکید کردند که توسعه و اجرای آتری برنامره مردیریتی بایرد در اسرتان       .1

صورت گیرد. طرح روند برنامه را تسهیل و از آن حمایت می کند و آماده ارائه یشتیبانی فنری تقاضراهای مطررح    

 شده می باشد.

 هداف و اولویتهاچشم انداز، ا

 ساله تاالب شادگان به این نتیجه رسیدند: 20شرکت کنندگان در مورد چشم انداز 

تنوع زیستی غنیی و متضیمن رفیاه جوامیع      ،سالم  با آب کافی است؛  سال آینده تاالب شادگان تاالبی 22در 

 شده است. محلی و آبادانی منطقه که ارزشها و گردشگاه های زیبای آن در تمام جهان شناخته

 

 شده زیر هر هدف ذکر شده اند(:   یین)اولویت های تع به واسطه اجرای چهار هدف محقق رواهد شدچشم انداز 

ارتقای سطح آگاهی در مورد ارزشرهای تراالب شرادگان و براالبردن میرزان مشرارکت مردمری در برنامره         : 0هدف  

 مدیریتی تاالب

 االب و نیاز به مدیریت یکپارچهآگاهی تصمیم گیران درباره ارزشهای ت افزایش 

  فعالیتهای یایدارآگاهی عموم مردم در مورد نیاز به افزایش 

 )کیفیت و کمیت( : تامین منابع آبی کافی2هدف 

  ضرورت تامین نیاز آبی و تثبیت حداقل میزان ارتصاص به تاالب 

 نیاز به برنامه ای برای سالهای رشکی 

 ز طریق استفاده یایدار: حفاظت از تنوع زیستی تاالب ا8هدف 

  تا تغییرات زیستگاههای تاالبی متوقف شود( باید تعیین و مشخص شوندنواحی بافر و مرزها( 

 به عنوان مثال در زمینه شیالت و  زون بندی و کدبندی باید صورت گیرد تا استفاده یایدار تضمین شود(

 اکوتوریسم(

 اقدام در جهت حفاظت از گونه های نادر و بومی 

 م جهت کاهش شکار بی رویهاقدا 

 معیشت جوامع محلی بهبود وضعیت: 1هدف 

 .توسعه اکوتوریسم که توسط جوامع محلی صورت گرفته و سود آن عاید جوامع محلی می شود 
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 (، و غیره... )صنایع دستی، بازاریابی، و حمایت از مشاغل ررد، تعاونیها 

 

 

 

 

 

 مدیریت و راهبری

ید هر چه سریع تر به صورت رسمی و قانونی تشکیل شود و توسط استانداری برا همکراری   کمیته مدیریت تاالب شادگان با

سازمان محیط زیست اداره شود. در طول کارگاه یک طرح ییشنهادی برای تشکیل و تعیین شرح ردمات این کمیته تهیره  

 لی تشکیل شود.ماه اول به صورت ماهانه و یس از آن به صورت فص 0شد. ییشنهاد شد که کمیته باید طی 

نیاز به یک دبیررانه قوی جهت حمایت از کمیته مدیریتی برای اجرای برنامه مدیریتی مورد موافقت همگران قررار گرفرت.    

مکان، ترکیب کارکنان و ییش نویس شرح ردمات این دبیررانه باید در نخستین جلسره کمیتره مردیریت تعیرین و تاییرد      

 شود.

 

 گامهای بعدی

 دی عبارتند از:مهمترین گامهای بع

 گردش گزارش کارگاه 

 نهایی کردن شرح ردمات کمیته مدیریت 

   بنیان نهادن کمیته مدیریت تاالب شادگان 

  بر مبنای نتایج کارگاه 30سال برنامه مدیریتی بازنگری ییش نویس 

  دبیررانه تاالب شادگاناستقرار نهایی کردن مقدمات 

 در قالب یک بانک اطالعاتیه برای تاالب شادگان تهیه یک وب سایت و فراهم آوردن اطالعات یای 
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 . بازدید میدانی تاالب شادگان1

صورت گرفت. بازدید کننردگان بازدیرد ررود را از روسرتای      01/9/0831میدانی از تاالب یریشان صبح روز یکشنبه  بازدید

ی محلی صورت گرفت. در طول مسریر  صراریه که از روستاهای حاشیه تاالب می باشد آغاز کردند. بازدید از طریق قایق ها

رانه های روستاییان، تعدادی گاومیش و مرغابی متعلق به اهالی ، نخل های ررما، نیزار هرا، و یرنردگان بیشرماری کره در     

حال زمستان گذرانی در این تاالب بودند دیده می شدند. قایقها در رشکی وسرط تراالب یهلرو گرفتنرد و جمعیرت بازدیرد       

گرد هم آمدند. در ابتدا آقای مهندس محمودی راد رییس اداره محیط زیسرت روزسرتان ضرمن رروش      کپرکننده در یک 

آمدگویی به حضار به ایراد سخنرانی راجع به مسایل تاالب یردارتند. فرماندار شادگان در مورد مسایل و مشکالت منطقه و 

کلیات یروژه ارائه داده و دالیل بازدید میدانی را انتظارات مردم صحبت کردند. آقای دکتر نظری دوست توضیحاتی ییرامون 

بازشمردند. دکتر مایکل موزر درباره ویژگیهای منحصر به فرد تاالب شادگان و نقش جوامع محلی در مدیریت بهینه تراالب  

ور صحبت کردند. سپس هر یک از شرکت کنندگان به معرفی رود یردارته و نظرات، ییشنهادات و انتظارات رود را بره طر  

 مختصر بیان کردند.  

آقای مهندس موال معراون   مرکزبخش بعدی برنامه  یس از صرف نهار در آبادان، بازدید از مرکز بازدیدکنندگان بود. در این 

محیط زیست روزستان توضیحاتی درباره این سارتمان داده و اشاره کردند کره ایرن مرکرز نقطره     کل محیط طبیعی اداره 

ه آبادان محسوب می شود. مرکز مورد نظر مجهز به تجهیزات مشاهده تاالب و یرندگان مری باشرد.   آغازین تاالب در محدود

در عین حال بخشی از مرکز به موزه ای جهت نمایش انواع گونره هرای جرانوری تاکسریدرمی شرده تعلرق داشرت. بازدیرد         

 یایان رسید.کنندگان یس از بازدید از موزه به بحث آزاد یردارتند و مراسم بدین ترتیب به 
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 . معرفی و چارچوب کارگاه2

 

در سالن همایش هتل صنایع نیشکر برگزار گردید. نشسرت اول کارگراه برا ترالوت      31آذر  00کارگاه در روز دوم مورخ  

مردیر کرل   )سخنران کارگاره جناب آقای رسرتمی   نخستین آیاتی چند از کالم اهلل مجید و سرود ملی ایران آغاز گردید.

 یردارتنرد.  رانیسرخن  میت حفاظت تاالب بره ییرامون اه ،ضمن روشامد گویی به حضار (،ستاد حوادث استان روزستان

معرفی تاالب شادگان و اقدامات با موضوع آقای مهندس موال معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست استان 

یرس از آن آقرای مهنردس سرلیمانی معراون       .سخنران بعدی کارگاه بودند ته در رصوص این تاالبمدیریتی صورت گرف

هرا،و انتظرارات طررح از تراالب شرادگان      های طرح از این سرایت های تکرار، حمایتطرح به معرفی یروژه و تعریف سایت

سرابق مردیریت تراالب شرادگان     سخنران بعدی آقای مهندس لطفی مشاور ارشد ملی طرح به معرفری یرروژه    یردارتند.

( یردارته، توضیحات مختصرری در رصروص مطالعرات یایره، مشرکالت و تهدیردهای کلیردی،و        0819 – 30های )سال

سپس آقای دکتر افخمی مدیر بخش محریط زیسرت سرازمان آب و برر       ارائه دادند. 30همچنین برنامه مدیریتی سال 

-حبت یردارتند. در انتها آقای دکتر مایکرل مروزر مشراور ارشرد برین     روزستان  ییرامون مسائل و مشکالت تاالب یه ص

های المللی شامل: کاربرد رویکرد اکوسیستمی، درسهای آمورته بینهای موردی و درسالمللی طرح در رابطه با مطالعه

   رو سخنرانی کردند.المللی و راههای ییش)تجربه دریاجه ارومیه( و بین های ملیآمورته از یروژه

برنامره  سال آینده و انتظاراتشان از  20در نشست دوم شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شده و در رابطه با چشم انداز 

رانم کنعانیان مشاور امور اقتصادی اجتماعی در  در یایان این بخش بحث و گفتگو یردارتند.تاالب شادگان به مدیریتی 

 کی تاالب سخنرانی کردند.رابطه با رویکرد مشارکتی در مدیریت اکولوژی

. در این نشست شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. موضوع شروع شد سومیس از صرف نهار و ادای نماز نشست  

-های نهادین، مدیریتی و اجرایری شرامل: همراهنگی   مورد بحث گروه اول عملیاتی کردن مدیریت مشارکتی، و هماهنگی

کننرده برنامره مردیریت(، درگیرکرردن و مشرارکت جامعره محلری )کارشرناس          های دولتی )کمیته مدیریتی، هماهنگ

)هزینه های اصلی اجرایی و هزینه هرای اجررای فعالیرت     هماهنگی و مشارکت جوامع محلی(، و یایداری مالی برای اجرا

ده و در رابطره  دوم با موضوع اولویت بندی مشکالتی که بایستی مورد توجه قرار گیرد تشرکیل شر  های یروژه( بود. گروه 

هرای بازدیردهای   به آنها اشاره شده است، بازروردهرا و گرزارش   30با مشکالت )تهدیدهایی( که در برنامه مدیریت سال 

بندی کردن فهرست مشکالت، مکانیزم های یردارتن میدانی انجام شده به منظور کامل کردن فهرست مشکالت، اولویت

   ارتند.به مشکالت مطرح شده به بحث و گفتگو یرد
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که شامل ارائه گزارش های گروه های کاری یک و دو برود و جمرع    چهارمیس از یک استراحت و یذیرایی کوتاه نشست 

در این نشست دکتر موزر در رابطه با ییشنهادات و نترایج   بندی و تعیین گام های بعدی و اهداف تعیین شده برگزار شد.

و در نهایت جلسه با ییرام   در رابطه با گام های بعدی صحبت کردهبها حفاظت از تاالسپس معاون طرح  سخنرانی کردند.

 .ط زیست روزستان به یایان رسیدمحیکل یانی معاون محیط طبیعی اداره یا
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   نتایج کارگاه. 3

 الف( معرفی تاالب شادگان و رویکرد اکوسیستمی

 ب( انتظار شرکت کنندگان از روند کار

 گاه، اهداف و اولویتهاج( دید

 دیدگاهها 

 اهداف 

 اولویتها 

 هادیننمدیریت و ترتیبات د( 

 

 الف( معرفی تاالب شادگان و رویکرد اکوسیستمی

هکتار در منتهی الیه حوضه آبریز رودرانه جراحی در اراضی مسطح جلگه روزستان قرار  081181تاالب شادگان با وسعت 

انحراف آب رودرانره دجلره در عررا ، تاالبهرای برین      با ب ایران بوده و در شرایطی که گرفته است. این تاالب بزرگترین تاال

النهرین رشک و نابود شده اند، بزرگترین تاالب راورمیانه نیز هست. تاالب شادگان در فهرسرت تاالبهرای معاهرده رامسرر     

 تحت حفاظت قرار دارد.آن در چارچوب قوانین ایران به عنوان یناهگاه حیات وحش  %01ثبت شده و بیش از 

(، %8/10)  (، یهنره وسریع جرزر و مردی    %1/22تاالب شادگان متشکل از بخشهای مختلف از جمله یک بخش آب شیرین )

( اسرت.  1/01، و تپه ماهورهای ماسه ای و تلهرای رراکی کرم ارتفراع )     (0/20) رلیج رورموسی و جزایر واقع دراین رلیج

ین آب تاالب است. سرریز سریالبهای رودرانره کرارون و روانابهرای سریالبی آبراهره       ( تام%91رودرانه جراحی منبع اصلی )

 کویال نیز به تغذیه تاالب کمک می کنند. از جانب رلیج فارس نیز تاالب در معر  جریانهای جزر و مدی قرار دارد.

ار است. جوامع گیاهی متنروع،  به سبب گوناگونی و گستردگی زیستگاهها، تاالب شادگان از تنوع زیستی بسیار غنی بررورد

جمعیت قابل مالحظه  یرندگان آبزی مهاجر و گونه های گیاهی و جرانوری کره در سرطح جهرانی از حساسریت و اهمیرت       

 برروردارند از جمله این تنوع زیستی است. 

وابسرته انرد.    نفر جمعیت ساکن در منطقه تاالب شادگان برای ارتزا  و فعالیتهرای تولیردی بره تراالب     011111در حدود 

یرورش گاومیش، برداشت نی، شکار یرنده، و صید ماهی و میگو از جمله این فعالیتهای اسرت. عرالوه برر ایرن تراالب دارای      

 عملکردهای متنوع هیدرولوژیکی و ژئومرفولوژیکی نیز هست.
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ز صرورت گرفتره و یرا در حرال     که در سطح حوزه آبری یعلیرغم این ارزشهای جالب توجه، فعالیتهای انسانی به ویژه اقدامات

 وقوع است به صورت فزاینده تاالب را در معر  تهدید و فشار قرار داده است. در این زمینه موارد زیر قابل اشاره است: 

   طرح های توسعه منابع آب و آبیاری در دشتهای باالدست حوضه آبریز که باعث رواهد شد جریانهای ورودی بره

 فته و رژیم جریان رودرانه دگرگون شود؛کاهش یا %00تاالب در حدود 

 توسعه صنایع سنگین درییرامون تاالب؛ 

 آلودگیهای ناشی از یسابها و ضایعات صنعتی، شهری و کشاورزی؛ 

 .آلودگیهای ناشی از نشت از لوله های انتقال مواد نفتی 

ویکررد سرنتی حفاظرت محریط زیسرت      برای بررسی این موارد و داشتن سیستم مدیریتی یایدار الزم است رویه رود را از ر

کره در برگیرنرده همره     رویکرد اکوسیستمی)مناطق حفاظت شده، حفاظت از گونه ها و وضع قوانین محدود کننده( بره  

 ذینفعان است و در سطح اکوسیستم صورت می گیرد تغییر دهیم.

سرت کره موجرب ارتقرای سرطح      نوعی استراتژی برای مدیریت یکپارچه زمین، آب و منرابع زنرده ا   رویکرد اکوسیستمی

حفاظت و استفاده یایدار به شیوه عادالنه می شود. این رویکرد چارچوب اولیه ای جهت حفاظت از تنروع زیسرتی و شرامل    

اصل است. جهت اجرای رویکرد اکوسیستمی به بهترین نحو ممکن، تالشهای زیادی جهت رتبه بندی اصرول، برمبنرای    02

  ترتیب اهمیت یا موضوع آنهاست.

هیچ یک از رصوصیات اکوسیستم نمی توانند برای مدت طوالنی ثابت بمانند و باید به طور مرتب مورد بازنگری قرار گیرند. 

اصرل   02بدین ترتیب، اکوسیستم، موجودات زنده آن، و چالشها و فرصتها به تدریج و مدبرانه باید مورد توجه قررار گیرنرد.   

 رویکرد اکوسیستمی عبارتند از:

 مدیریت زمین، آب و منابع زنده امور مربوط به انتخابهای اجتماعی هستند. اهداف .0

 مدیریت باید غیرمتمرکز شده و به سطوح ررد استانی تقسیم شود. .2

مدیران اکوسیستم باید اثررات )واقعری یرا یتانسریل( فعالیتهایشران در مرورد اکوسیسرتم هرای مجراور یرا سرایر             .8

 اکوسیستم ها را در نظر بگیرند.

منافع بالقوه مدیریت؛ معموال نیاز به  شنارت و مدیریت اکوسیستم در یک زمینه اقتصرادی وجرود دارد.    شنارت .1

 چنین برنامه مدیریت اکوسیستمی باید شامل موارد زیر باشد:

 )الف( تحریف های عامیانه ای که تنوع زیستی را نادرست جلوه می دهند باید کاهش یابند

 از تنوع زیستی و استفاده یایدار هم راستا شوند)ب( انگیزه های ارتقای حفاظت 

 )ج( هزینه ها و منافع یک اکوسیستم معین تاحد ممکن باید دارلی شوند
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حفاظت از سارتار و کارکرد اکوسیستم جهت حفظ ردمات اکوسیستمی باید هدف اولیره رویکررد اکوسیسرتمی     .0

 باشد.

 د.اکوسیستم ها باید در چارچوب حدود کارکردشان مدیریت شو .0

 را در نظر داشته باشد.فضایی و زمانی  مناسب رویکرد اکوسیستمی باید مقیاس .1

که رصوصیات روند اکوسیستم را شکل می دهند. اهداف مردیریت   اثرات تاریریشنارت مقیاس زمانی متغیر و  .3

 اکوسیستمی باید برای مدت طوالنی در نظر گرفته شود.

 تغییرات اجتناب نایذیر است. مدیریت باید بر این نکته واقف باشد که وقوع .9

 رویکرد اکوسیستمی باید تعادل مناسب بین حفاظت و استفاده از تنوع زیستی برقرار کند. .01

رویکرد اکوسیستمی باید همه اشکال اطالعرات مربروط شرامل دانرش علمری و برومی و محلری  و نروآوری هرا و           .00

 ممارست را به کار ببرد.

 مربوط جامعه و رشته های علمی باشد. رویکرد اکوسیستمی باید تمامی بخش های .02

 

 ب( انتظار شرکت کنندگان از روند کار

از کلیه ذینفعانی که در کارگاه حضور داشتند رواسته شد انتظارات رود از فعالیتهرای یرروژه و اقردامات برنامره مردیریتی      

 تاالب شادگان را مطرح کنند.  

بصرورت  ارائه در حضور تمامی اعضرا مطررح شرد. لیسرت انتظرارات       همه انتظارات مورد بحث قرار گرفته و در جدولی برای

 به این گزارش افزوده شده است.ییوست 

 

 ج( دیدگاه، اهداف و اولویتها

 چشم اندازها 

در دو نشسرت   یس از جمع کردن دیدگاهها و چشم اندازهای همه شررکت کننردگان )نماینردگان ذینفعران مختلرف(     

تهیه شد. ییش نویش نهرایی  جهت تایید نهایی تمامی اعضا ییش نویس آن و ده چشم اندازها رالصه ش تمامیکارگاه 

 است: بودهچشم انداز به صورت زیر
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 اهداف و اولویتها 

در طی سومین نشست کارگاه بحرانی ترین مسائلی که باید چاره اندیشی و در برنامه مردیریتی حرل شروند در کرارگروه ب     

 رد بحث قرار گرفتند.مو

سازمان آب و بر  روزستان، شررکت توسرعه    از سازمانهای مختلف شامل سازمان حفاظت محیط زیست، یشرکت کنندگان

در فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، و جهاد کشاورزی راث سازمان می ،دانشگاه علوم دریایی ررمشهر ،استانداری، نیشکر

  این نشست حضور داشتند.

و سپس مسائل اصلی کره بایرد جهرت     را مطرح کردند گان در ابتدا چهار هدف منتج از برنامه مدیریتی موجودشرکت کنند

سرپس نهراد    باید مورد توجه قرار گیرند با توجه به این چهرار هردف اولویرت بنردی شردند.     بهبود وضعیت مدیریت  تاالب 

 .مسئول برای هر مورد انتخاب شد

 دند که موارد زیر باید فورا در برنامه مدیریتی مورد توجه قرار گیرد:شرکت کنندگان به این نتیجه رسی

 آگاهی در تصمیم گیران، مدیران، و استفاده کنندگان از تاالب در مورد ارزشهای تاالب ناکافی بودن 

 تغییر منابع آب از سدهای باالدست و آبیاری 

  (از دست رفتن زیستگاههای تاالب )تغییر کشاورزی، صنعت، و... 

 تهدید گونه های بومی/ نادر 

 شکار بی رویه یرندگان 

 مدیریت زباله های رانگی آبادان و شادگان 

 

 د( مدیریت و ترتیبات نهادین

که شرامل سره مقولره برود تمرکرز داشرت: ترکیرب کمیتره          "بازنگری برنامه مدیریت و ترتیبات نهادین"این گروه کاری بر 

در اسرتان روزسرتان   رانه. یک کمیتره اسرتانی در زمینره مردیریت تراالب      دبیر وظایفآن، و شرح  وظایفمدیریتی، شرح 

 چشم انداز بلند مدت

 

ع محلی و تنوع زیستی غنی و متضمن رفاه جوام ،سالم  با آب کافی است؛  سال آینده تاالب شادگان تاالبی 22در 

تمام جهان شناخته شده است.آبادانی منطقه که ارزشها و گردشگاه های زیبای آن در   
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-بلند یایه در مواردی که مسئله بحرانی در مورد تاالبهای به وجود بیاید تشرکیل جلسره مری   تشکیل شده است. این کمیته 

دبیررانه  مسوولیتو  یریاست این کمیته بر عهده استاندار. نشست های این کمیته به صورت ماهانه برگزار می شود.  دهد

هر، شرورای اسرالمی   شر محیط زیست روزستان است. سایر اعضا نمایندگان شهرداریها، شورای اسالمی کل اداره بعهده آن 

 روستا، اداره راه و ترابری، اداره نفت، شرکت نفت، و اداره آب می باشند.

عضرای اصرلی و فرعری بره صرورت جردول زیرر        ییشنهاد شده یک کمیته جدید در سطح استانی با محور تاالب شادگان با ا

 ییشنهاد شده است: 

 

 اعضای فرعی اعضای اصلی

 )رئیس(یا معاون عمرانی استانداری استاندار 

 سازمان حفاظت محیط زیست )دبیررانه(

 جهاد کشاورزی

سررازمان میررراث فرهنگرری، گردشررگری و صررنایع 

 دستی

 اداره منابع طبیعی

 شیالت

 شهراسالمی نماینده شورای 

 روستااسالمی نماینده شورای 

 نماینده مدعی العموم*

 

 

 استانداری برنامه ریزی معاونت

 اداره امور اراضی )جهاد کشاورزی(

 یاالیشگاه آبادان

 یتروشیمی آبادان

 اداره راه و ترابری

 اداره بنادر و کشتیرانی

 استانداری

 شورای اسالمی روستا

 اداره آموزش و یرورش

 المی ایرانصدا و سیمای جمهوری اس

 دانشگاهها

 تشکل های غیر دولتی

 

 

 *باید مورد بحث قرار گیرد چرا که توافق کلی بین شرکت کنندگان در این مورد وجود نداشت

 

برای کمیته بود. ایرن مسرئله مرورد     وظایفتعیین ییش نویس شرح دومین مسئله مهم در مورد مدیریت و ترتیبات نهادین 

 :ییشنهادی به صورت زیر ارائه شد وظایفبحث قرار گرفت و شرح 

 نهایی کردن و تصویب برنامه مدیریتی   .0

 برنامه مدیریتینظارت و هدایت  .2
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 مصوبات قانونیارزیابی  .8

 ساله 0تعیین و تصویب برنامه کاری ساالنه و  .1

 تسهیل امور بین بخشی .0

 برنامه ریزی و هماهنگی تخصیص بودجه )از ذینفان مختلف( .0

 ای تصویب شده در برنامه ریزی نهادهای استانیتقارن اقدامات و برنامه ه .1

 آنها وظایفبریایی کارگروههای فنی الزم و تعریف شرح  .3

 هماهنگی با کمیته ملی .9

 تصویب و اعالم گزارش ساالنه .01

از آنجا که بخشی از شرح وظایف تکرار جلسات است، دو ایده در این زمینه وجود داشت: )الرف( در عمرل، ترتیرب نشسرت در سرطح      

ی در صورتی که مدت زمان کوتاه باشد مشکل است. به عالوه، ورودی های نشست که باید توسط کارگروه های فنی آماده شروند  استان

 برنامره مردیریتی  نمی توانند در مدت کوتاه آماده شوند؛ )ب( برگزاری مجموعه ای از نشست ها در اولین فرصت ممکن جهت ییشبرد 

 ضروری است. 

 متفاوت وجود دارد:بر این مبنا دو نتیجه 

 نشست های فصلی 

 نشست های ماهانه )طی شش ماه اول سال(، و یس از این دوره طوالنی تر 

 همگان بر این امر توافق داشتند که جهت ییگیری امور و انجام ترتیبات الزم به وجود یک دبیررانه نیاز است:

 ییگیری سازمان دهی و تجهیز اداره دبیررانه .0

 برنامه های یایش در مورد تاالب و ییگیری آنهاحمایت از تحقیقات و  .2

 بنیان نهادن مکانیسم نظارت بر اقدامات و فعالیتهای ذینفعان .8

 در نظر گرفتن تسهیالتی جهت مشارکت همه ذینفعان .1

 حمایت، هماهنگی، و نظارت بر توسعه مکانیسم ارتقای آگاهی عمومی و تبادل اطالعات بین مراکز تحقیقاتی بین المللی .0

 یری اجرایی شدن برنامه مدیریتی مصوب کمیته مدیریتیگیی .0

 تهیه گزارش ساالنه .1
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 بعدی گامهای .3

گامهای بعدی برای بازنگری و اجرای برنامه مدیریتی تاالب شادگان، به عنوان یکی از مراحل یایانی کارگراه از نشسرت   

 ی عبارتند از:ها و بحث های ییشین با شرکت کنندگان استنتاج شد. مهمترین گامهای بعد

 گردش گزارش کارگاه 

  شرح وظایف کمیته مدیریتو نهایی کردن ترکیب 

 کمیته مدیریتی تاالب شادگان برگزاری جلسه 

  برمبنای نتایج کارگاه 08 30بازنگری ییش نویس برنامه مدیریتی سال 

  دبیررانه تاالب شادگاناستقرار نهایی کردن هماهنگی ها برای 

  جامع و مرکز داده های دبیررانه تاالب شادگانراه اندازی یک وب سایت 
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 : برنامه کارگاه1ضمیمه

 

 برنامه کارگاه آغازین طرح حفاظت از تاالبهای ایران در تاالب شادگان

 هماهنگ کننده/ موضوع زمان

 ارایه کننده

 بازدید میدانی    –(  11/9/1317روز اول ) 

ن محرررریط زیسررررت سررررازما حرکت به سمت تاالب شادگان 00:11

 روزستان

02:11- 

08:11 

جلسه هماهنگی بین شرکت کنندگان برای بازدید 

 از تاالب شادگان

 تیم اجرایی یروژه 

08:11 – 

01:11  

سررررازمان محرررریط زیسررررت  نماز و ناهار

 روزستان

01:11 – 

00:81   

 تیم اجرایی یروژه  بازدید از تاالب و جمع بندی اولیه

 سات تحلیل و بررسیجل –( 11/9/1317روز دوم )

 (11:11الی   1:31معارفه و خوش آمدگویی )  –جلسه اول 

تررالوت آیرراتی چنررد از کررالم ا... مجیررد و سرررود    دقیقه  0

 ج.ا.ایران

سررررازمان محرررریط زیسررررت 

 روزستان

روش آمردگویی اسرتاندار محتررم روزسرتان )یرا       دقیقه 01

 نماینده استانداری(

سررررازمان محرررریط زیسررررت 

 روزستان / استاندار

آمردگویی مردیرکل محتررم محریط زیسرت      روش دقیقه 01

 روزستان

سررررازمان محرررریط زیسررررت 

 روزستان

 های ایران شامل:معرفی طرح حفاظت از تاالب دقیقه 00

 معرفی یروژه و رویکرد اکوسیستمی 

 مدیر ملی طرح 
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 هرای  هرای تکررار، حمایرت   تعریف سایت

طررح از   ها، انتظرارات طرح از این سایت

 تاالب شادگان

    تشریح رالصه مطالعه مروردی و تجربره

یررروژه در سررایتهای اصررلی )دریاچرره    

 ارومیه(

-معرفی یروژه سابق مدیریت تاالب شادگان )سرال  دقیقه 20

 ( شامل:2112 – 2111های 

   توضیح مختصری در رصوص مطالعرات

 یایه

 مشکالت و تهدیدهای کلیدی 

   ه مردیریتی سرال   توضیح مختصرر برنامر

2112 

 مشاور ارشد ملی طرح 

المللی های آمورته بینهای موردی و درسمطالعه دقیقه 20

 شامل:

  کاربرد رویکرد اکوسیستمی 

 هرای برین  های آمورتره از یرروژه  درس-

 روالمللی و راههای ییش

 المللی طرحمشاور ارشد بین

01:11 -

01:81 

سررررازمان محرررریط زیسررررت  استراحت و یذیرایی

 وزستانر

 (12:11الی   11:31نیازهای مدیریت مشارکتی تاالب شادگان )  –جلسه دوم 

  

 

 دقیقه 21

 دقیقه 81

انردرکاران برا   گفتگو و تبادل نظر ذینفعان و دسرت 

 هدایت مدیر جلسه شامل:

 نقطه نظرات جامعه محلی 

 نقطه نظرات ذینفعان دولتی 

 همدیر جلس
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 نقطه نظرات مدیریت محیط زیست  دقیقه 01

مشاور ملی اقتصادی، اجتماعی  رویکردهای مدیریت مشارکتی دقیقه 00

 طرح 

 جمع بندی و رالصه گفتگوهای انجام شده شامل: دقیقه 00

   رالصه نیازها و رویکردهایی که بایسرتی

 مورد توجه قرار گیرد. 

    گفتگررو در رصرروص ترسرریم و توافررق

شرررکت کننرردگان در کارگرراه در مررورد  

قدمهای آتی  فرآینرد   ریزی ونحوه برنامه

 مدیریت مشارکتی تاالب شادگان  

  

 نماینده طرح

02:11 – 

08:81 

سررررازمان محرررریط زیسررررت  نماز و ناهار

 روزستان

 (12:11 – 13:31کارگروهی ) –جلسه سوم 

 گروه یک 

 های نهادین، مدیریتی و اجرایی شامل:با موضوع عملیاتی کردن مدیریت مشارکتی: هماهنگی

o لتی )کمیته مدیریتی، هماهنگ کننده برنامه مدیریت(های دوهماهنگی 

o )درگیرکردن و مشارکت جامعه محلی )کارشناس هماهنگی و مشارکت جوامع محلی؟ 

o های یروژه(های اجرای فعالیتهای اصلی اجرایی و هزینهیایداری مالی برای اجرا )هزینه 

 گروه دو 

 قرار گیرد شامل: با موضوع اولویت بندی مشکالتی که بایستی مورد توجه

o  دقیقه( 0به آنها اشاره شده است ) 0830مشکالت )تهدیدهایی( که در برنامه مدیریت سال 

o های بازدیردهای میردانی انجرام شرده بره منظرور کامرل کرردن فهرسرت          بازروردها و گزارش

 دقیقه( 81مشکالت )

o دقیقه( 81بندی کردن فهرست مشکالت )اولویت 
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o دقیقه( 81الت مطرح شده )های یردارتن به مشکمکانیزم 

00:11 – 

00:81  

سررررازمان محرررریط زیسررررت  استراحت و یذیرایی

 روزستان

 (12:31 – 12:31های بعدی )جلسه چهارم: جمع بندی و تعیین گام

 های کارینمایندگان گروه های کاری یک و دو  های گروهارایه گزارش دقیقه 81

 معاون مدیر ملی طرح ها و اهداف توافق شده  ارایه گام دقیقه 00

 نماینده جوامع محلی ییام یایانی نماینده جوامع محلی دقیقه 0

 های دولتی  نماینده سازمان ییام یایانی نماینده ذینفعان دولتی   دقیقه 0

ییام یایانی نماینده سازمان حفاظرت محریط زیسرت     دقیقه  0

 روزستان

مررردیرکل محررریط زیسرررت 

 روزستان
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 : فهرست شرکت کنندگان2ضمیمه

 پست الکترونیک تلفن ارگان مربوطه نام و نام خانوادگی ردیف

 Mehran_modmalil@yahoo.com 1900008011 سازمان آب و بر  روزستان مهران مدملیل   0

یلریس   _فرماندهی انتظامی اسرتان روزسرتان    سرهنگ جمشید شمس 2

 ییشگیری

19808130101  

 Na_jameie@yahoo.com 19008081193 سازمان آب و بر  روزستان نازنین جامعی 8

  19008188113 رطوط لوله و مخابرات نفت ایران شهرام سپهرنیا 1

  19000080103 نبیشرکت توسعه نیشکر و صنایع جا عبدالهادی داریوند یور 0

  19000109000 اداره کل حفاظت محیط زیست استان محمد اعال نژاد 0

 UNAEP 8901302 Pmahdian529@yahoo.comزیست محیطی  NGOمدیر عامل  یرستو مهریان  1

 Mkanan.is@gmail.com 19000810013 طرح حفاظت از تاالبهای ایران مونا کنعانیان 3

  19008030311 ارشناسی ارشد محیط زیستدانشجوی ک مینو علوی 9

 makvandimaryam@yahoo.com 8181110 کارشناس محیط زیست مریم مکوندی 01

کارشناس مسئول آموزش و برنامه ریزی محیط  مژگان سخایی 00

 زیست

8181110 m.sakhai@yahoo.com 

 Nasrin_Eshraghian@yahoo.com  کارشناس مسئول زیستگاهها نسرین اشراقیان 02

   کارشناسی محیط زیست رحیم الوندی 08

 19008001303 اداره کل تعاون روزستان نوروز علی قلی یور 01

8831881 

 

  8801112 سازمان آب و بر  روزستان علی مهرجو 00

  8880108 سازمان جهاد کشاورزی روزستان بهروز حسام یور 00

   اداره محیط زیست روزستان اردشیر امینی 01

   مدیر حوادث غیر مترقبه رستمی 03

   کارشناس استانداری کرمپور 09

  19008120813 کارشناس محیط زیست توسعه نیشکر حسن قلندری 21

  19000100088 سازمان آب و بر  روزستان عبدالرضا حرف شنو 20

  19000002039 سازمان آب و بر  روزستان مهران افخمی 22

  19008812131 مان امور آب منطقه ای جنوبساز فرهنگ یور صدامی 28

  19008002939 اداره کل شیالت روزستان رضا فرجیان  21

  19008110991 استانداری یریسا کرد زنگنه 20

  19008110010 کارشناس مسئول روابط عمومی محیط زیست شهریار عسکری 20

  19008089311 اداره کل راه و ترابری قدرت اله منصوری 21

mailto:Mehran_modmalil@yahoo.com
mailto:Mehran_modmalil@yahoo.com
mailto:Na_jameie@yahoo.com
mailto:Na_jameie@yahoo.com
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  19803001000 اداره محیط زیست شادگان  سید محسن فقیه 23

معاونرت   _فرماندهی انتظامی استان روزسرتان  سرهنگ رضا مهدی یور 29

 اجتماعی

2038019  

  19000009020 اداره کل امور عشایر استان مسعود هادوی 81

 P_Dadolahi@yahoo.com 19088903900 دانشگاه علوم و فنون دریایی ررمشهر علی داد الهی سهراب 80

 fdkhazaei@yahoo.com 19008880833 دانشگاه علوم و فنون دریایی ررمشهر سید حسین رزاعی 82

  19098130009 دانشگاه علوم و فنون دریایی ررمشهر اولیا قلی رلیلی یور 88

  19008828391 اداره محیط زیست شادگان  عبدالکریم مقدم فرد 81

  8120111-12 ت توسعه نیشکرشرک حسین آیینی 80

  19000011120 دانشگاه علوم و فنون دریایی فریبرز حمیدی 80

  10808880191 اداره حفاظت محیط زیست آبادان سید احمد موسوی آزاد 81

  10808880191 اداره حفاظت محیط زیست آبادان مهران شنتیایی 83

  1180118 هواشناسی مسعود رضایی 89

  8800819 روزنامه روزان زگیر  افسانه با 11

  19008012080 ربرگزاری فارس مریم سادات سبط نبی  10

  19009000121 ربرگزاری فارس مجتبی تاریخ یور 12

  NGO 19000883132 مریم دودانگه 18

  19008101810 سازمان آب و بر  روزستان شهرزاد گالبکش 11

  19100809033 ادگانرییس شورای شهر ش سید محمد علی سیدیان 10

  19008821101 شورای شهر شادگان  سید سعید غاوی نژاد 10

  8880100 روزنامه عصر کارون مهتاب غیاثی 11

سررازمان میررراث فرهنگرری، صررنایع دسررتی و    نرگس مشایخی 13

 گردشگری روزستان

19000220120 n.mashayekhi@gmail.com 

  1900001090 ناداره محیط زیست روزستا شقایق افشار  19

 Cy_karimi@hotmail.com 19008001301 اداره محیط زیست روزستان سیروس کریمی 01

  19008119199 ربرنگار ایسنا افسانه باورصاد 00

  19008813200 ربرنگار ایرنا محمد رضا نبوره 02

  19008180102 ربرنگار ربرگزاری جمهوری اسالمی محمد علی فریدیناه 08

   اداره محیط زیست روزستان امینی اردشیر 01

  19008002939 اداره کل شیالت روزستان رضا فرجیان  00

  19000010019 سازمان جهاد کشاورزی روزستان بهروز حسام یور 00

سررازمان میررراث فرهنگرری، صررنایع دسررتی و    بهزاد امیری 01

 گردشگری روزستان

19000002838  

  19000009020 ایر روزستاناداره کل امور عش مسعود هادوی 03
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  8803900 استانداری روزستان یریسا کرد زنگنه 03

  8801011 هفته نامه امید جنوب _روزنامه کار و کارگر  مریم مقدم 09

  19801112083 هفته نامه نخل _روزنامه عصر کارون زینب کرد زنگنه  01

  8800819 عکاس روزنامه عصر کارون سید علی موسوی نژاد 00

  8800010 روزنامه روزان یروین مجدم 02

  19020110109 طرح حفاظت از تاالبهای ایران احمد لطفی 08

 hkamalan@yahoo.com 19028101108 طرح حفاظت از تاالبهای ایران حمید رضا کماالن 01

 ciwp.dnpm@gmail.com 19098111903 طرح حفاظت از تاالبهای ایران محسن سلیمانی 00

 Mehrin3000@yahoo.com 19022181181 طرح حفاظت از تاالبهای ایران هری اثنی عشریم 00

 A_Isanazar@yahoo.com 19028039311 طرح حفاظت از تاالبهای ایران عاطفه عیسی نظر 01

  19000012991 سازمان صدا و سیمای مرکز روزستان افروز هنرور 03

  8801320 رکز روزستانسازمان صدا و سیمای م علیرضا ملک نژاد 09

  10002202010 بازنشسته شرکت مخابرات حاج سید محمود مدیحی 11

اداره میرررراث فرهنگررری، صرررنایع دسرررتی و    جمال ذوری زاده 10

 گردشگری شادگان

  

   اداره تعاون روزستان قلی یور 12

  19000101001 جهاد کشاورزی شادگان  عبدالکریم فروزش 18

  19000880111 نیروی انتظامی شهرستان شادگان  انیسرهنگ عزیز حمید 11

  19000809033 شورای اسالمی شهرستان شادگان  سید محمد علی سیدیان 10

 19008082810 فرماندار شهرستان شادگان غالمرضا حمزه یور 10

10828220101 

 

   طرح حفاظت از تاالبهای ایران علی نظری دوست 11

بررین المللرری طرررح حفاظررت از   مشرراور ارشررد مایکل موزر 13

 تاالبهای ایران

  

   کارشناس محیط زیست مریم مکوندی 19

محریط زیسرت   کرل  معاون محیط طبیعی اداره  سید عادل موال 31

 روزستان

  

   اداره محیط زیست شادگان فقیه 30

   رئیس اداره محیط زیست آبادان موسوی آزاد 32

   اداره محیط زیست آبادان زبیدی 38

   اداره محیط زیست شادگان مقدم 31

   اداره محیط زیست شادگان میاوز 30
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 : ارزیابی3ضمیمه

    امور فنی 

 ضییییعیف متوسط خوب عالی 

 یف  یف
 - %0/1 %0/18 %02 بندی جلساترعایت زمان

 - %1 %00 %80 نکیفیت مطالب و ارائه آ

 - %0/1 %89 %0/00 کیفیت ترجمه

 - %0/1 %0/00 %89 کنندگان در کارگاهمیزان مشارکت شرکت

%0/81 ارزیابی کلی

#56

% 

00% 0/1% - 
 

 پشتیبانی و اجرایی 

 ضعیف متوسط خوب عالی 

 %0/3 %0/3 %0/18 %0/89 ایاب و ذهاب  

 - - %08 %11 محل اقامت  

 - - %0/18 %0/00 یذیرایی بین روز 

 - %0/1 %89 %0/00 همکاری گروه اجرایی

 - - %01 %80 ارزیابی کلی  
 

   ارزیابی کلی کارگاه 

 -ضعیف                        -متوسط                   %01روب                    %80عالی         

 پیشنهادات 

   کنید؟مباحثی را برای کارگاههای آتی ییشنهاد میبا توجه به مباحث مطرح شده در این کارگاه، چه موضوعات و 
 روند اجرای برنامه مدیریت تاالب

  آموزش افراد بومی و نیز تصمیم گیران دولتی 

   مباحث آموزشی تئوری و عملی 

   مشارکت جوامع محلی و شوراهای روستاها 

   استفاده از موضوعات مطرح شده در مقاالت و مطالعات سالهای اریر 

 های استان سایر تاالب 

   راهکارهای عملی 
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 شیوه های مشارکتی 

 : سایر نکات بحث گروهها4ضمیمه 

 )دو کارگروه( 2نکات مورد بحث نشست 

 نظرات نهاد

نماینیییده 

جوامییییع 

 محلی

   مروزه ای بررای معرفری گونره هرای جرانوری        ––شورای شهر شادگان: محور زیست محیطی و حفظ سیستم موجرود

 شود.  وگیاهی در شهر شادگان احداث 

 مردم رود حافظ اصلی تاالب هستند یس باید نیروهرای برومی را مشرغول بره      -محور اشتغال زایی برای مردم شادگان

 کار کنیم.

 )... اگر آب تاالب تامین شود می توان چندین برابر از تاالب منتفع شد )برادشت ماهی، علوفه 

 احداث مرکز آموزشی در حاشیه تاالب برای ساکنین و جوامع 

 –  تشکیل سرازمان مسرتقل تراالب شرادگان برا شررح        -کارهای صورت گرفته توسط نهادهای مختلف مسنجم نیست

 وظایف مشخص

  مشرکل   –برنامه ریزی یرورش گونه های رراص تراالب )مراهی و ...(     –گونه های مختلف راص تاالب حفظ نشده اند

 هجوم گونه بیگانه

 قایق سازی، حصیر ...(توسعه صنایع دستی موجود )تور بافی، عبا بافی ، 

 احداث مراکز گردشگری در روستاها و راه های منتهی به تاالب 

  با احداث سد مارون نمی بایست با مشکل آب مواجه می شردیم در حرالی کره آب     –تعیین میزان حق آبه برای تاالب

 کمتری به تاالب وارد می شود. 

 ذیرش جوامع محلیایجاد رشته های درسی در مراکز دانشگاهی با اولویت ی 

 راهکارها با توجه به تجارب جهانی و قابل اجرا )بومی سازی شده( ارائه شود 

تشییییکل 

 مردم نهاد

 ایجاد بانک اطالعاتی جامع در رصوص آلدگی ها و تعیین اولویتهای کاهش آلودگی 

 )استفاده از تشکلهای مردم نهاد به عنوان ابزار آموزش مردم )زنان و کودکان حاشیه تاالب 

  تسریع در عمل –وارد شدن به مرحله اجرا 

سیییازمان 

حفاظیییت 

محیییییط 

 زیست

   عملیترای شردن طررح بسریار مهرم       –برنامه های مختلفی در قبل صورت گرفته است ولی هیچ کدام عملیاتی نشردند

 است

  .با رویکرد مدرن و با گفتار بسیار ساده می بایست نحوه حفاظت موجود را سنت شکنی کنیم 

  مشترک از دستگاه های ذیربط و تعیین وظایف )تعیین گروه های هدف و ...( تشکیل کمیته 

 .طرح ها با یشتیبانی قانونی و اجرایی تدوین گردند 
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 نظرات نهاد

  تراالب رشرک    %31برنامه می بایست وضعیت جوی و شرایط زمانی را نیز در بر داشته باشد )برنامه های تابستنای که

 است، برنامه برای  یرآبی(

  در دستگاه های مختلف و جمع بندی آن ذو مقررات متناقبررسی قوانین 

  نتیجه: اطالعرات مناسرب جمرع آوری     –مشکل اصلی : نمیاتوان به عنوان کارشناس با مردم محلی ارتباط برقرار کنیم

 راهکار: تشکیل کارگاه ها در این رصوص و در جوامع –نمی شود 

  جهت مشارکتدریل کردن نهضت سواد آموزی برای آموزش روستاییان 

  درترها مدرسه مری   –یسرها در تاالب مدرسه نمی روند  –استمرار گوش دادن به جوامع و عملیاتی کردن رواسته ها

 آموزش محصلین بسیار حائز اهمیت است   –روند 

  ولری   –در قانون آمده : حق آبه تاالب در احداث سدها ، ارزیابی زیست محیطی  –در بخش تاالبها کمبود قانون نداریم

 ارزیابی در مرحله امکان سنجی صورت نمی گیرد –مشکالت: حق آبه رعایت نمی شود 

 دریل کردن مردم محلی در تصمیمات و ایجاد مسئولیت و وظایف برای آنها 

 آموزش عمومی از طریق صدا و سیما 

  شودارزش های تاالب را کمی و به زبان اقتصادی در آوریم تا در برنامه ریزی ها در نظر گرفته 

 یشتیبانی سیاسی از طریق مدیران ارشد 

 

و بییر   آب

 خوزستان

  تعیین حداقل نیاز آبی تاالب –سیاست سازمان آب و بر  روزستان 

   حفظ تاالب با توجه به ارزشها و بهره برداری هایی که می توان کرد 

  رح وظایف هرر سرازمان   تعیین ش –نحوه مشارکت و عملکرد سازمانهای مختلف در مدیریت تاالب مشخص نشده است

 برای کمک در مدیریت تاالب

  تکمیل یایگاه داده ها و تدقیق اطالعات موجود –داده های زیادی وجود دارد ولی داده های قابل اعتمادی نیستند 

  بهره برداری یایدار را مطرح کنیم –توسعه یایدار را برای تاالب مطرح نکنیم 

 دفتر طرح بهترین روش آزمروده شرده را بررای     –ه شود که روش بهینه باشد هر گونه راهکار می بایست به صورتی ارائ

 هر راهکار ارائه نماید، نه معرفی عنوان روش

     سازمان مدیریت و ساماندهی تاالب شادگان تشکیل شود با مصوبه هیات دولت به ریاست استاندار یرا معاونرت عمرانری

تگاه های ذیربط )دادگستری )یک قاضی(، صردا و سریما )آمروزش    )اعتبارات( و دبیری سازمان محیط زیست به همراه دس

حدود ارتیارات و قوانین به صورت شفاف در این سرازمان بررسری    –عمومی(، آموزش و یرورش )آموزش نسل آتی( و ...( 

   -مطالعات یکپارچه می شود  –می شود 

 دارل محدوده با توجه به سکونتگاه ها در –مشخص شود.  زون بافرمعیارهای   دانشگاه
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 نظرات نهاد

 .نحوه تعامل بین دستگاهی و مشارکت مردمی به طور تفصیلی مد نظر قرار گیرد 

 رارج شدن از لیست مونترو 

 عالقه مندی جوامع محلی به اجرای طرح گردشگری را بررسی کنیم 

 انتفاع مالی بیشتر جوامع محلی از گردشگری 

 نحوه حفاظت در منطقه ؟؟؟ 

 

راه و 

 ترابری

 ب جلوگیری شود، از انهدام تاال 

 ارائه راهکارها 

تاالب یک فیلتر است. امسال یدیده گرد و غبار در استان حاکم بود. برای جلروگیری از ایرن یدیرده بره فضرای سربز و         هواشناسی

 "احیای تاالب جهت جلوگیری از پدیده گرد غبار"تاالب نیاز داریم. 

به طور مستقل مطالعه، بهره بررداری و حتری تخریرب مری نماینرد.       مدیریت واحد بر تاالب حکم فرما نیست. ذینفعان  شیالت

 ایجاد وحدت نظر

  کمبود آب داریم لذا حق آبره بایرد مشرخص شرود      –با عنایت به احداث سدها، روانآبهای فصلی وارد تاالب می شود– 

 ید این حق آبه ارتصاص ییدا کندهمچنین با

 تعریف سطح تاالب با توجه به آّب ارتصاص یافته 

  )ترامین گرارد حفراظتی در سرازمان      –برنامه ها در جهت بهره برداری بوده تا حفاظت )فیزیکی، قانونی و بهره برداری

 محیط زیست  

شییییرکت 

توسییییعه 

 نیشکر

 ارائه راهکار عملی با برنامه زمانبندی جهت جلوگیری از ورود آلودگی به تاالب 

 احیای تاالب با مشارکت همه ذینفعان 

 کوتاه مدت برای جبران مشکالت فعلی راهکارهای  تعاون

 راهکارهای بلند مدت برای احیای تاالب 

 تهیه مدل عملی برای تفاهم مشترک همه ذینفعان در اجرای طرح 

       شرکتهای تعاونی توسعه روستایی برای بهره برداری به ثبت رسید و بتوانند به طور کنتررل شرده از تراالب بره بررداری

 کنند

  تعیین وظایف هر یکمشارکت همه ذینفعان و 

حسراس   -تبیین چشم انداز جعت استقرار طرح و برنامه ریزی جهت ارتباط گردشگری و حفظ تاالب و جوامرع محلری   میییییرا  

 سازی این امر برای مسئولین میراث فرهنگی
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 نظرات نهاد

 فرهنگی

 

 

 

 نتایج مورد انتظار ذینفع

  نمایندگان جوامع محلی

 توسعه یایدار  دستیابی به   اداره کل حفاظت محیط زیست 

 زون بندی و تعیین ظرفیت برد تاالب 

   مدیریت زیست بومی یایدار تاالب 

 جمعی نگری بخشها و سازمانهای مرتبط با تاالب و یرهیز از بخشی نگری 

         آموزش و آشنایی مدیران در سرطوح عرالی و میرانی و سرایر ذینفعران نسربت بره

 حفاظت از آنها   اهمیت، کارکرد و ارزش اکوسیستمهای تاالبی به منظور

   ایجاد هماهنگی بیشتر بین جوامع محلی با سایر ارگانهای ذینفع 

سیییایر 

نهادهای 

 دولتی 

 تدوین نظام حقوقی بهره برداری از تاالب )حقو  بهره برداران و حقو  تاالب(  جهادکشاورزی 

 تعیین نوع بهره برداریهای ممکن از تاالب با توجه به اثر هر یک از بهره برداریها   

   تعیین مقدار بهره برداریهای ممکن از تاالب و توزیع عادالنه آنها 

   مشخص شدن میزان تعهد دستگاهها و بهره برداران 

 سرمایه گذاری در بخش تاالبها برای جذب توریست    استانداری 

   تدوین نظام مدیریت یسماند 

 حفظ اکوسیستم تاالب    گردشگری

 معیشت یایدار جوامع محلی   ایجاد رونق اقتصادی در منطقه برای 

 استفاده از ظرفیتهای تاالب در حوضه گردشگری 

 راه اندازی وب سایت و بانک اطالعاتی و تعریف سطوح دسترسی    آب و بر  

  تعریف تعدادی 

    شناسایی دقیق منابع آالینده، عرصه های تخریب شده، میزان تخریرب و روشرهای

 رفع آنها

 رف به حفاظت بهینره و رردمندانره در راسرتای    تغییر نگرش مدیران از حفاظت ص

 توسعه یایدار تاالب  
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 ضمانت اجرایی برنامه های مدیریتی تدوین شده منتج از این کارگاه 

   تعیین برنامه مدیریت جامع منابع آب در سطح حوضه آبریز 

 تعیین محدوده و حریم تاالب 

   تعیین حداقل نیاز آبی با مشخص شدن حقآبه 

 تصرف در حریم و بستر تاالب جلوگیری از درل و   

 جلوگیری از موازی کاری در مطالعات و یروژه های اجرایی 

  بررازنگری و تعرردیل مررواد قررانونی مرررتبط بررا ترراالب جهررت جلرروگیری از تقابلهررا و

 همپوشانیها  

شرکت توسعه 

 نیشکر 

     ضمانت اجرایی دستگاهها در اجرای برنامه مدیریت 

 یریت تاالبتعیین نقشها و مسئولیتها در مد 

   ارتقاء سطح معیشت جوامع محلی 

 

دانشگاه علیوم و فنیون درییایی    

 خرمشهر

   معرفی زمینه های مطالعاتی جدید مرتبط با تاالب 

 تدوین نظام مدیریت جامع و واحد بر تاالب 

   انجام ارزیابی اثرات توسعه بر تاالب 
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 نکات مورد بحث نشست سوم

 

 ولویت بندی امور: اهداف و ا1گروه 

 

  

 دامنه اثرات

- متوسط -کم)

 (زیاد

 

 اولویت اقدام

 - متوسط -کم)

 (زیاد

 نهاد مسئول
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 تاالب شادگان و گسترش مشارکت عمومی در مدیریت آن آگاهی از ارزشهای  .0

کمبود آگاهی میدیران و تصیمیم   

 گیران از ارزشهای تاالب 

  ●            

کمبییود آگییاهی بهییره بییرداران از 

روشهای پایدار اسیتفاده از منیابع   

 تاالب

  ●            

 تأمین منابع آب تاالب  .2

تغییرات کمی و کیفیی جریانهیای   

 تاالب  ورودی به

   ●           

آلییودگی ناشییی از مصییرف مییواد 

 شیمیایی کشاورزی )سم و کود(

    ●          

آلودگیهای ناشی از ورود پسابهای 

 صنعتی 

  ●   ● ●        

آلودگی ناشی از تخلیه فاضالبهای 

 شهری و روستایی

  ●     ●       

آلودگیهای ناشی از تخلیه زهابهای 

 زی واحدهای کشاور

  ●  ●    ●      

          ● ●    تجمع رسوبات رودخانه در تاالب
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        ●    ●   انتشار مواد نفتی در تاالب 

     ●       ●   انتشار مواد نفتی از جانب دریا 

            ●   استفاده از سم برای صید و شکار 

 حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از تاالب  .3

اهش زیستگاههای تاالبی در اثر ک

 تغییر کاربری 

  ● ●           

            ●   تهدید گونه های نادر و بومی 

            ●   شکار بی رویه پرندگان آبزی 

مدیریت پسماند شهری آبیادان و  

 شادگان  

          ●    

   ●         ●   صید بیش از ظرفیت ماهیان تاالبی 

   ●         ●   رویه آبزیان خور موسی صید بی 

برداشیت بییش از ظرفییت نیی و     

 علوفه

  ●          ●  

چرای بییش از ظرفییت گیاهیان    

 تاالبی 

  ●            

 ارتقاء سطح معیشت مردم محلی .1

 ●           ●   طبیعت گردی )اکوتوریسم(

 ●         ●     صنایع دستی 

بیه   توسعه صنایع کوچک وابسیته 

 تاالب 

  ●  ●          
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 مدیریت و ترتیبات نهادین: 2گروه 

 

 اعضای کمیته اسیتانی میدیریت تیاالب   

 )فعلی(:

 

 معاون عمرانی استاندار )رییس(

 محیط زیست )دبیر(

 شهرداری ها

 شوراهای شهر و روستا

 راه و ترابری

 رطوط لوله

 نفت

 امور آب شهرستان

 فرمانداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 شادگان )پیشنهادی(: استانی مدیریت تاالباعضای کمیته 

 الف( اصلی:

 استاندار )رییس(

اداره کررل حفاظررت محرریط زیسررت   

 روزستان )دبیر(

 آب و بر  روزستان

 جهاد کشاورزی

 

 گردشگری

 

 منابع طبیعی  

 شیالت 

 

نماینررده ای از شرروراهای روسررتاهای  

 مرتبط

نماینررده ای از شرروراهای شررهرهای   

 مرتبط

 

 ان )مدعی العموم( ؟؟؟ نماینده دادست

 

  

 ب( فرعی:

معاونت برنامره ریرزی اسرتان    

 )مدیریت و برنامه ریزی(

 

 اداره امور اراضی

 

 یاالیشگاه آبادان

 یتروشیمی ماهشهر

 

 صنایع

 نفت

 راه و ترابری

 

 بنادر و کشتیرانی

 

 فرماندار

 شورای شهر شادگان

 شورای روستا

 

 آموزش و یرورش

 صدا و سیما

 

  تشکل مردم نهاد

 دانشگاه ؟؟؟

 

 استانداری حتما عضو باشد که بار حقوقی به همراه بیاورد.

 کارگروه تخصصی  ؟؟؟  -زیر نظر شورای برنامه ریزی استان 

کمیتره هرای اسرتانی ترا       -حمایت از کمیته صورت نمی گیرد.  –سال(  8در شهر شادگان کمیته ؟؟؟ تشکیل شده است )

 راه حل: کمیته تخصصی با حضور همه ذینفعان -ندکنون نتوانسته اند مشکل را حل کن
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 کمیته -نمایندگان صنایع مختلف به عنوان یک زیر

 

 شرح خدمات پیشنهادی کمیته مدیریت :

 نهایی کردن و مصوب کردن برنامه مدیریت .0

 نظارت و هدایت اجرای برنامه مدیریت .2

 ارزیابی اجرای مصوبات  .8

 ساله برای مدیریت تاالب 0تدوین و تصویب برنامه های کار ساالنه و  .1

 تسهیل هماهنگی بین بخشی .0

 برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در تجهیز منابع مالی )در سطوح استانی و مشارکتی( .0

 تلفیق اقدامات و برنامه های مصوب در برنامه کارها و اقدامات ادارات استانی ذیربط .1

 تعیین نوع و شرح ردمات کمیته های تخصصی مورد نیاز .3

 ا کمیته ملیهمکاری ب .9

 تصویب گزارش ساالنه .01

 ؟؟؟؟؟ .00

 ( ماهانه )در شش ماه اول(، طوالنی تر در زمان بعدی2( هر سه ماه یک بار   0 تواتر:

 

 

 شرح خدمات دبیرخانه )پیشنهادی(:

 ییگیری در رصوص سازماندهی و تجهیز دبیررانه .0

 نامه هایشتیابی فعاالنه از برنامه های یژوهشی ویایشی تاالب و ییگیری این بر .2

 ایجاد یک نظام نظارت بر فعالیتهای مدیریتی تاالب .8

 ایجاد بستر مناسب برای ارتباط با ذینفعان .1

 اجرای برنامه مدیریتی مصوب کمیته مدیریتحمایت، هماهنگی و نظارت بر  .0

حمایت، هماهنگی و نظارت بر گسترش یک نظرام  بررای افرزایش آگراهی عمرومی و تبرادل اطالعرات برا مراکرز           .0

 بین المللی     یژوهشی

 تهیه گزارش ساالنه .1
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 : ارائه ها5ضمیمه

  معرفی تاالب شادگان و اقدامات مدیریتی انجام شده ، آقای مهندس موال )معاون محیط طبیعی محیط زیست

 روزستان(

 های تکرار و تعهدات طرح در این زمینه، آقای مهندس سلیمانی )معاون طرح(معرفی طرح، معیارهای انتخاب سایت 

 آقای مهندس لطفی )مشاور ملی طرح(30ی طرح مدیریتی تدوین شده در رصوص تاالب شادگان در سال معرف ، 

  مسایل و مشکالت تاالب شادگان و اقدامات مدیریتی سازمان آب و بر  روزستان در این زمینه، آقای دکتر افخمی

 )مدیر محیط زیست سازمان آب و بر  روزستان(

 المللی طرح(کرد اکوسیستمی، آقای دکتر مایکل موزر )مشاور ارشد بینمطالعات و تجربیات اجرای روی 

 )رویکردهای مشارکتی در مدیریت تاالب، رانم کنعانیان )مشاور ملی طرح 

 

 


