
برنامه مديريت جامع تاالب شادگان 

فروردين 1390

Shadegan Wetland integrated management plan

«طرح حفاظت از تاالب هاى ايران» 

سازمان حفاظت محيط زيست 



              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تهیه شده با همکاری ارگان های دولتی، سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی تاالب شادگان

  0931فروردين 

 
 
 

 
 

 "حفاظت از تاالبها، برای مردم، برای طبیعت"
 

 برنامه مديريت جامع تاالب شادگان
 

  9831ماه آذر 

 

 طرح حفاظت از تاالبهای ايران

UNDP/GEF 

 
 

سازمان حفاظت محیط 

 زيست

 



  2                     9811 فروردینبرنامه مدیریت تاالب شادگان، 

              
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



  8                     9811 فروردینبرنامه مدیریت تاالب شادگان، 

              
 
 
 
 
 

 پیش گفتار

 
 

، چون كارون یخدا را شاكرم كه توفیق خدمت در استان خوزستان كه با وجود رودخانه های مهم

و كرخه، دز، جراحی، زهره و... وهمچنین ارتفاعات رشته كوههای زاگرس و باالخره دشتهای مستعد 

به  9831را از اسفند ماه سال به لحاظ محیط طبیعی دارای اهمیت زیادی است تاالبهای حساس 

ر را در كه استانی كه بیش از نیمی از تاالبهای كشودر همان ابتدا متوجه شدم  .اینجانب عنایت نمود

با پیگیرهای مداوم به یاری اما  دارد.طرح حفاظت از تاالبهای كشور نسهمی در  ،خود جای داده است

به لحاظ اهمیت ملی و بین المللی  ،خداوند و با عنایت دست اندركاران طرح حفاظت از تاالبهای ایران

از تاالبهای ایران  رح حفاظتبعنوان اولین سایت تكرار ط 9831اواخر سال تاالب شادگان این تاالب از 

. بعنوان سایت پیشاهنگ مورد توجه و پیگیری قرار گرفت 9833ولی در اواسط سال  انتخاب گردید

و برنامه  ،طرح حفاظت از تاالبهای ایران با مشاركت سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مرجع ملی

( با هدف حذف یا GEF( و تسهیالت محیط زیست جهانی )UNDPملل متحد )سازمان توسعه 

كاهش پایدار فرایندها و عوامل مخرب تاالبها و تأمین شرایط مدیریت بهینه این اكوسیستمهای 

رویكرد مهم  . ادامه خواهد داشت 9819سال تا  7عملیاتی شده و طی  9831ارزشمند طبیعی از سال 

 این طرح به شرح ذیل تدوین گردیده است.

ورت آگاه شدن از ارزشها وكاركردهای تاالبها و مشاركت داده تصمیم گیران وجوامع محلی در ص»

 «از مديريت پايدار تاالبها حمايت خواهند نمود. ،مديريتی تصمیم گیريهایشدن در 

به همین دلیل كلیه اجزاء و مراحل طرح مدیریت تاالبهای ایران، بر مبنای ایجاد سازو كارهای 

نقش ذینفعان مختلف در مدیریت تاالبها ترسیم  همچنین ارتقاء دانش و هماهنگی و همكاری و

تجارب از این اداره كل در نظر دارد تا مطابق این فرایند با استفاده . بر همین اساس گردیده است

با همكاری كلیه ارگانهای ذیربط، و  ،ارومیه(دریاچه بدست آمده در سایتهای اصلی )تاالب پریشان و 

عملیاتی نمودن برنامه مدیریت جامع تاالب  نسبت به تدوین و ،سازمانهای غیردولتی و جوامع محلی

شادگان اقدام نماید. تاكنون مطالعات مختلفی بر روی تاالب شادگان صورت پذیرفته است و بدیهی 

ارب تجاز و استفاده  ،است كه این اداره كل با همكاری طرح حفاظت از تاالبهای ایران و كلیه ذینفعان

 . نمودخواهد لی نسبت به تدوین برنامه مدیریتی تاالب شادگان اقدام قب هایموجود و گزارش

برنامه در پی اولین پیش نویس شادگان است. مدیریت جامع تاالب برنامه ویرایش نهایی گزارش حاضر 

كارگاه آغازین طرح "تحت عنوان  شادگانیك كارگاه دو روزه با حضور ذینفعان مختلف تاالب زاری گبر

گیری از نتایج و با بهره 9837آذرماه سال  99و  91در  "بهای ایران در تاالب شادگانحفاظت از تاال

 –مطالعات مدیریت اكوسیستمی تاالب شادگان "در تاالب شادگان بویژه مطالعات قبلی انجام شده 

نظران توزیع شد. با دریافت اظهار نظرهای تهیه شد و بین كلیه گروههای ذیربط و صاحب "9839

برگزار شد كه دستاوردهای آن در  9833خردادماه  21 ی ذیربط، كارگاه مشورتی دیگری در گروهها

برای اطالع و اظهار نظر در اختیار نمایندگان گروههای ذیربط قرار گرفت. باالخره با  9833مهر ماه 
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از  آخرین ویرایش برنامه به شكل حاضر تهیه و پس از گروههای ذیربط دریافت اظهار نظرهای مكتوب

 با تغییراتی جزیی به تایید حاضران رسید.  9833اسفند ماه  97ارائه در كارگاه 

در ادامه این فرایند نشست دیگری با حضور استاندار محترم خوزستان و مدیران ارشد دستگاههای 

و بمنظور ارائه برنامه مدیریت جامع تاالب شادگان،  9831شهریورماه  21ذینفع تاالب شادگان در 

ن راهكارهای تصویب برنامه یاد شده در سطوح ملی، استان و محلی و همچنین تشكیل ساختار تبیی

اجرایی مدیریت تاالب شادگان ترتیب داده شد و ضمن آن مقرر گردید دستگاههای ذینفع آخرین 

نقطه نظرات خود را جهت ویرایش و تدوین نسخه نهایی برنامه مدیریت جامع تاالب شادگان منعكس 

 ز آن مراحل تصویب آن توسط اداره كل محیط زیست خوزستان پیگیری شود.و پس ا

برنامه مدیریت ، ویرایش نهایی دریافتیضمن بررسی و در نظر گرفتن بازخوردهای در ادامه این فرایند 

شورای برنامه ضمن نشست  ی برنامه مدیریت جامع تاالب شادگانامحتوتهیه و جامع تاالب شادگان 

برنامه متعاقب آن  .تصویب و تنفیذ گردیدارائه،  9831دیماه  93خوزستان مورخ  داریریزی استان

تنظیمی توسط استانداری  طی مكاتبهجهت برنامه ریزی و اجرا مدیریت جامع تاالب شادگان 

به كلیه دستگاههای اجرایی سطح استان ابالغ و  81/9/9811مورخ  2381/9/11شماره به  خوزستان

ل ساختارهای مدیریتی تاالب شادگان در سطوح استانی و محلی نیز فراهم همزمان مقدمات تشكی

 گردید. 

در خاتمه الزم است از كلیه فعالیتها و مشاركت ذینفعان مختلف و جوامع محلی تشكر وقدردانی نماید 

و انشاءا... با تقویت وتوسعه همكاریهای فیمابین و بكارگیری مبانی مدیریت زیست بومی و توسعه 

برداری معقول وپایدار از اكوسیستم ارزشمند تاالب شادگان زمینه مناسب جهت حفاظت و بهره ،ارپاید

 و بویژه كاركردهای مختلف آن در سطوح محلی ، ملی و بین المللی فراهم گردد.

 

 رادمز محمودی هر                                                                                               

 زيست استان خوزستان محیطاداره حفاظت سابق مديركل                                                             
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 هدف كالن

 
 سل فعلی و نسل های آتین نتفاعحفاظت، احیا و پايدار سازی ارزشهای طبیعی تاالب شادگان برای ا

 

 

 ساله تاالب شادگان 25چشم انداز 

 
بادانی تنوع زيستی غنی و متضمن رفاه جوامع محلی و آ ،سالم  با آب كافی است؛  سال آينده تاالب شادگان تاالبی 25در 

است. منطقه كه ارزشها و گردشگاه های زيبای آن در تمام جهان شناخته شده  
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 خالصه خصوصیات تاالب شادگان

 توضیحات خصوصیات

 تاالب شادگان نام

 .48,20 - 49, 20 E  و  .30, 00 - 31, 00 N موقعیت مکانی

 كیلومتر مربع 8271 حیات وحش مساحت پناهگاه 

 كیلومتر مربع 311 جاده شادگان نیزارهای شمالی

 كیلومتر مربع 1111 )كنوانسیون رامسر( مساحت تاالب

 متر مربع كیلو 5877  تاالب اكولوژيکمساحت 

 متر مربعكیلو  21891 مساحت حوضه

 متر باالی سطح دریا  5 -1 ارتفاع

 مديريتوضعیت 

در حفوزه ادارات  آن مختلفف  بخشهای شود، توسط اداره كل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اداره می تاالب 

بخفش  محیط زیست  شادگان، آبادان و ماهشهر قرار دارند. اداره محیط زیسفت شفادگان مسف ول حفاظفت از كلیفه      

 كند.شیالت خوزستان منابع آبزیان تاالب را مدیریت می.  پناهگاهی تاالب است

 تحت حفاظت قرار گرفته است.   (9175) 9851 سال بخشی از تاالب پناهگاه حیات وحش است، كه از وضعیت حفاظت

ثبت در نهادهای بین وضعیت 

 المللی

        سایت رامسر  

 دولت  تحت مالكیت  تصدی اراضی

 تاالبهای آب شیرین، نیزارهای پهناور، مراتع، مناطق جزرومدی لب شور كاربری اراضی

 سیالبهای رودخانه كارونو گاهگاه سرریز  جریانات رودخانه جراحی منابع اصلی آب

 پالوسترین، مصبی، دریایی دسته بندی تاالب رامسر

 اكولوژيکی اصلی ارزشهای 

 های متنوع، نیزارهای پهناور، تنوع غنی گیاهی و جانوری، طبیعی بودن، مقیاس بزرگ تاالبزیستگاه

 جامعه 97گونه گیاهی در  999

 گونه گیاهی در معرض خطر 8

 ر  مهاجپرنده گونه  971

 (9851)سال  131.111حد اكثر شمار پرندگان حاضر در تاالب 

 معیارهای كنوانسیون رامسر %9گونه پرنده آبزی با جمعیت بیش از  93

 گون پرنده تخم گذار 82

 گونه پرنده در معرض خطر جهانی   98

 یایی  درماهیان گونه  15و  تاالبی  انماهی هگون 81

 یخط ساحلدر و  خورهاگونه میگو در  1

 گونه پستاندار 11

 چوب نی، علوفه، ماهی، شكار پرنده، میگو تولیدات تاالب

 كاركردهای تاالب
و تولیفد   كنتفرل سفیالب  ، مفواد معلفق در آب  آالینده ها و  جذب، تعدیل اقلیم،  چشم اندازحمایت از حیات وحش، 

  مواد غذایی، پروت ینی و علوفه

 میراث فرهنگیحفظ آموزش، تحقیقات، ، جتفر توریسم/ اكوتوریسم،  خدمات تاالب

 تغییرات اكولوژيکی اصلی
 .ستورود جریان آب به داخل تاالب به طور عمده كاهش یافته است. جریانات زهكشی شور بر تاالب تاثیر گذاشته ا

 تاالب اثر گذارده است.   آبزیان تنوع زیستیتركیب و های غیر بومی بر گونه رهاسازی

 9839ن مشاور پندام، یتاالب شادگان، مهندس اكوسیستمیمدیریت برنامه ریزی  گزارش مطالعاتمنبع: 
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 برای  راهبردیبرنامه جامع  

 حفاظت و استفاده پايدار از تاالب شادگان

 
 . مقدمه0

كیلومتر مربع( یك سیستم زیست محیطی وسیع متشكل از تاالبهای  5877تاالب شادگان )با مساحت 

خلیج جزر و مدی خور موسی و جزایر آن است. تاالب در پایین دست حوضفه   شیرین و شور، به عالوه

پایین سمت شادگان، آبادان و ماهشهر در استان خوزستان قرار دارد. در رودخانه جراحی بین شهرهای 

 به خلیج فارس می پیوندد. دست ، تاالب 

اسفت، و   به ثبت رسیده  (9851) 9175سال است كه در بزرگترین رامسر سایت ایران شادگان تاالب 

مساحت . باشدمی برخوردار به عنوان یك تاالب مهم بین المللی شناخته شده كه از تنوع زیستی غنی 

احلی دریفایی و سف  هفای  هكتار است كه بخش 111.111تاالب ثبت شده در كنوانسیون رامسر حدود 

واقفع در  )هكتفار   8271.111به مسفاحت حفدود   بخشی از تاالب برندارد. در را خلیج فارس در تاالب 

به عنوان پناهگاه حیات وحش تحت حفاظت  (9858) 9171شادگان( از سال  -جنوب جاده دارخوین

شادگان منطقه آزاد  -هكتار نیزارهای تاالب در شمال جاده دارخوین 31.111. بیش از حدود قرار دارد

با این حال به منظفور  گیرد. صورت میبوده و فعالیتهای متداول مانند نی بری و ماهیگیری و ... در آن 

جامعیت هرچه بیشتر این برنامه و درنظر گرفتن كلیه روابط اكولوژیفك و اجفزاء اكوسیسفتم، در ایفن     

تاالب با در نظر گرفتن مناطق ساحلی و خور موسی حدوده اكولوژیكی كل ممطالعات و برنامه مدیریت 

زی در قالب محدوده تاالب شادگان درنظر گرفته شده ریعنوان واحد برنامهبه هكتار  527.111بیش از 

المللی تفاالب  است و بدیهی است كه این پهنه دربرگیرنده كلیه بخشهای حفاظت شده و محدوده بین

جهفت  به درجات مختلف نفر مردم محلی  911.111در حدود از نظر اقتصادی اجتماعی . گرددنیز می

  تامین معاش به منابع تاالب وابسته اند.

انتخفاب   /IRI UNDP/GEF ایفران طرح حفاظت از تاالبهفای  در  سومین تاالببه عنوان شادگان تاالب 

تاالب از طریق تفدوین یفك برنامفه مفدیریت      رتقای مدیریت اكوسیستمیاشده است. هدف این طرح 

متوجفه   اسفت كفه    ایكاهش تهدیدات عمدهبمنظور بومی، با استفاده از رویكرد مدیریت زیستجامع 

 است. المللی این تاالب بین با اهمیتِ تنوع زیستیِ

باالدست به طور مداوم  آبیاری در مناطقورودی به تاالب به خاطر توسعه  های، جریانطی دهه گذشته

به تفاالب   پیوستهبطور زه آبهای كشاورزی و فاضالبهای شهری و صنعتی حجم فزاینده كاهش یافته و 

در حال یافته است، نیز تشدید های طوالنی اخیرخسكسالیكه بر اثر این مشكالت،آورد. آسیب وارد می

شماری كه تاالب برای جوامع محلی بینافع جهانی و مبا اهمیت حاضر اثرات زیانباری بر تنوع زیستی 

 كند گذاشته است.فراهم می
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 وب چارچ. هدف و 2

پیفاده سفازی رویكفرد     اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشور، چهارمین برنامه توسعه  17ماده بند الف 

حسفاس را در اولویفت    بومهایزیستاجرای برنامه های مدیریتی برای تدوین و بومی و مدیریت زیست

بفرای تمفامی   برنامه هفای مفدیریتی اكولفوژیكی بایفد     ": این ماده چنین بیان می كندقرار داده است. 

وزارت جهفاد   بفا همكفاری  حفاظت محفیط زیسفت    مناطق حساس اكولوژیكی توسعه یابند.... سازمان 

مقررات اجرایی الزم جهت اجرای این ماده را  كشاورزی، وزارت نیرو، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 ".نمایدارائه میدولت  هی تبه و برای تصویب تدوین 

مفوثر  یك اسفتراتژی  تدوین رای بهای استانی حمایت و تشویق سازمان جاری،تالشهای  بنابراین هدف

و مسف والن  مقامفات  بتواند به تاییفد  استفاده خردمندانه از تاالب شادگان است كه نیز برای حفاظت و 

ایفن   .قفرار گیفرد   هفا و نهادهفای اسفتانی   و همچنین سفازمان  17در ماده كور ذی سازمانهای مرده باال

 : با تدوین اسناد زیر به اجرا درخواهد امدس سپاستراتژی 

نهادهایی را كه مس ول اجرای هر هدف و برای دستیابی به خاص كه اقدامات اقدام یك برنامه  -

 . كند. آن اقدامات هستند  تعریف می

مختلفف  هفای  هایی را كفه فعالیفت  كه زونمربوطه اجرایی آئین نامه های برنامه زون بندی و  -

های استفاده پایفدار را معفین مفی    محدودیتد در آنها صورت گیرد و همچنین توانمیانسانی 

 كند.

هفای پفایش بفرای هفر     های كلیدی، اطالعات پایه آنها و پروتكفل پایش كه شاخصبرنامه یك  -

 كند. میتعریف شاخص را 

ی فراهم هدف این استراتژدر نهایت . را تشكیل میدهدبرنامه مدیریت جامع  تاالب اسناد این مجموعه 

بفرای مفدیریت پایفدار تفاالب شفادگان و      و ارائه یك رویكرد كردن یك چشم انداز مشترک بلند مدت 

اسفتفاده   بفرای  خدمات ارزشمند اكوسیسفتمی آن اسفت. بفه ویفژه، ارتقفای مشفاركت مفردم محلفی         

و بین بخشی جهت دستیابی به اهداف تواففق شفده    هایهمكاریگسترش خردمندانه از منابع تاالب،  

 ی می باشد.در زمره اهداف این راهبرد مدیریت ارتقای آگاهی در مورد اهمیت تاالبها

شفكل گرفتفه  و در كارگفاه     9839سفال   مطالعفات نتفایج   مبنفای بفر   این اسفتراتژی پیش نویس اول 

در اهواز برگزار و با حضور نمایندگان گروههای ذیربط  9837آذر سال  91و  1كه در تاریخ مشاركتی 

جهت نظر سفنجی بفین    استراتژیویرایش دوم  9833متعاقب آن در مهر ماه سال شد.  تدوینگردید 

. اینك با استفاده از مجموعه نظرات دریافت شده از شفركت كننفدگان در كارگفاه    ذینفعان منتشر شد

و به استحضفار شفركت    تهیهكنونی بعنوان نسخه پیش از نهایی نسخه بازنگری شده  ،مشورتی مهرماه

، ن و نمایندگان گروههای ذیربط میرسد. پس از دریافت نظرات اصالحی بر روی ایفن ویفرایش  كنندگا

انجفام ایفن   انتظفار مفی رود در جریفان     نسخه نهایی راهبرد و برنامفه مفدیریت تهیفه خواهفد گردیفد.     

   . محقق شودبرنامه مدیریت تاالب تدوین همه ذینفعان در  موثر، مشاركت گروهی نظرسنجیهای 
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 برنامه مديريتیتدوين به كار رفته در  روش .9

برنامه این در تهیه برنامه مدیریتی جامع، رویكرد استراتژیك مشاركتی مورد استفاده قرار گرفته است. 

. می شودپیش نویس شد، تهیه  9839مدیریت كه در سال اجمالی بر اساس مطالعات موجود و برنامه 

دریاچه های ارومیه و پریشان استفاده خواهد شفد   مدیریتریزی های برنامههمچنین از تجارب فعالیت

یفك   برای دستیابی بفه   مشترک  یبه رویكرد از طریق مشاركت و رایزنی با ذینفعان و انتظار می رود

تمامی نظرات، دانش و عالئق ذینفعان موجب می شود  جستن مشاركت دست یافت. چشم انداز معین

یافتفه و شفرایط    پایداری برنامه  اففزایش   شده و به این ترتیب  گروههای ذینفع در برنامه ریزی لحاظ

  . فراینفد برنامفه ریفزی مفدیریت    مساعدتر شوداجرای برنامه  و مشاركت آنان درحمایت ذینفعان برای 

نیازمند شناخت ارزشها و تهدیدات تاالب و همچنین ظرفیت های ذینفعان اصلی در حمایت از ارزشها 

اهفداف  بر روی مدیریتی اصلی اقدامات  تالش میشود تا این برنامه ریزی در د. و رفع تهدیدات می باش

كنوانسفیون  جهت دستیابی به  چشم انداز مشترک متمركز شود. این رویكردی اسفت كفه   اولویت دار 

  . كرده استبرای تهیه برنامه مدیریت تاالب توصیه رامسر 

 هفا و نهادهفای   سفازمان كارشناسفی موجفود در   ی هفا ظرفیفت از  با استفاده روند برنامه ریزی مدیریت 

انجام می گیرد. بدین ترتیب انتظار مفی   طرح حفاظت از تاالبهای ایرانبا حمایت فنی از طرف استانی 

 مراحل مختلف تكمیل روند را دنبال كنند. خود های استانی مرتبط رود  سازمان

 

 خصوصیات تاالب شادگان .4

 موجود اطالعات   4-0

های تاالب شادگان و تغییراتی كه در محدوده آن و همچنفین در سفطح   درباره ویژگیزیادی  اطالعات

مختلفف  و پایفان نامفه هفای    مقاالت  ها،دهند وجود دارد. این اطالعات از گزارشروی میآبریز حوضه 

و  آب و برق خوزستان سازمان اداره كل شیالت خوزستان،  ،اداره كل حفاظت محیط زیست موجود در

گردآوری و پژوهشكده آبزی پروری جنوب كشور  یز دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهوازن

 اند. شده

 ويژگیهای فیزيکی 4-2

تاالب شادگان در پایین دست حوضه رودخانه جراحی در استان خوزستان در جنوب غربی ایران واقفع  

از سفه زیفر حوضفه     شفته و  مساحت دا ع مربمتر كیلو 21.891 شادگانآبریز تاالب شده است. حوضه 

شفامل   رودخانفه هفای مفارون و اهلل   حوضفه  اصلی به نامهای مارون، اهلل و جراحی تشكیل شده است.  

اسفتان كهكیلویفه هسفتند، در حالیكفه رودخانفه      در بخش اعظم مناطق كوهستانی بخشهای باالدست 

 هموار جلگه خوزستان است. نسبتا جراحی شامل مناطق دشتی 
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برای توسفعه آبیفاری در     جریان رودخانه ها را هریك از رودخانه های مارون و اهلل یك سد ذخیره  در

د. این سدها  به طرق زیفر بفه   نكنكنترل می های بهبهان، رامهرمز، جایزان، خلف آباد و شادگاندشت

 طور جدی بر منابع آب تاالب تاثیر می گذارند:

بع اصلی تفامین آب تفاالب هسفتند را كنتفرل مفی      جریانات سیالب كه من ایسدهای ذخیره -

 كنند. 

در باالدست و كاهش حجم جریانهای ورودی  آب بیشتر شبكه آبیاری موجب مصرف توسعه   -

 می شود به تاالب 

زهكشی می شود كه به طور مسفتقیم یفا غیفر    افزایش جریانهای توسعه شبكه آبیاری موجب  -

 . سازدهای مختلف را به تاالب وارد میودگیمستقیم به درون تاالب جریان می یابد و آل

یا جریانات برگشفتی   سرریزهای رودخانه كارون و از گاهگاه عالوه بر رودخانه جراحی   شادگان تاالب 

ورودی كل جریانفات    %91آب دریافت می كند. این منابع تنها  شوندكه از كارون تغذیه می اینواحی

 دهند. تاالب را تشكیل میبه 

م حوضه دارای تابستانهای بسیار گرم و طوالنی و خشك و زمستاهای كوتاه و مالیم است. متوسط اقلی

در بلنفدترین   میلیمتفر  111احل جنفوبی تفا بفیش از    ودر سمیلیمتر 911 ازبارندگی ساالنه در حوضه 

می افتفد.  ارتفاعات كوههای شمالی متغیر است. بخش اصلی بارندگی در اواخر پاییز تا اوایل بهار اتفاق 

در درجه سانتیگراد  3/21 در ارتفاعات شمالی تا درجه سانتیگراد 1/21 متوسط درجه حرارت ساالنه از

ی كم ارتفاع تر جنوبی متغیر است. تیر و مرداد گرمترین و دی و بهمن سفردترین ماههفای سفال    نواح

 8511 شفمالی تفا  در نواحی كوهسفتانی   میلیمتر 9111هستند. متوسط ساالنه تبخیر در حوضه بین 

 در نواحی ساحلی جنوبی متغیر است. میلیمتر 

سفیالبی   سرریزهای ( و گاه از %11) به لحاظ تاریخی عمدتا از رودخانه جراحیآب تاالب  تامین منابع

د. نتاالب ندارآب تقریبا هیچ نقشی در تامین  زیرزمینی ( تامین می شود. آبهای %91رودخانه كارون )

در سفالهای  تخمین زده می شود كفه    میلیارد متر مكعب 1/2 به تاالب شادگان متوسط جریان ساالنه

پهنه وسیعی از اراضی واقفع در جنفوب جفاده    متغیر است.   میلیارد متر مكعب 1/1 و  1 مختلف بین 

 ، در معرض تاثیرات جزر و مدی خلیج فارس قرار دارد.است كه شامل خوریات متعدد ماهشهر –آبادان

را دریاففت  ب از آب شیرین در بخش شمالی كه به طور مستقیم جریانات آب رودخانه كیفیت آب تاال

ناحیفه  خورموسی متغیر است. در بین ایفن دو   از جمله و خوریات در جنوبی ترین  میكند تا آب شور 

و ناحیه ای با كیفیت آب مختلط شكل گرفته كه در آن آب شیرین و آب دریا با هم تركیب می شوند 

 كنند. میب لب شور را ایجاد آای با 

اجرای طرح هفای توسفعه آبیفاری در مقیفاس     طی چند دهه گذشته و به خاطر رژیم تامین آب تاالب 

در معرض تغییرات عمده در كمیت، كیفیت و تغییرات فصلی قفرار  در باال دست حوضه رودخانه بزرگ 

مصرف می كنند برداشت و ودخانه آب زیادی را از سیستم رنه تنها این طرح های توسعه  .شته استدا
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مفی كننفد.    واردتفاالب  هسفتند بفه درون   ی مختلف زیادی را هم كه حاوی آالینده هاهای آبزهبلكه 

-بینی مفی آنچه كه برای آینده پیشكیفیت و كمیت جریانات آب وارده به تاالب را با  2الی  9شكال اَ

 كنند. می شود  مقایسه

صنایع ، خطوط انتقال نیرو،  ی حرارتینیروگاههای، زظیر جاده ساتوسعه طرحهای عمرانی متعدد ن

بر كیفیت تاالب  گسترده فوالد، خطوط انتقال نفت، و غیره به طور صنایع نفت و پتروشیمی، 

بر پوشش گیاهی تاالب گذاشته عمده ای تاثیرگذاشته اند. شبكه زهكشی صنایع نیشكر تاثیرات منفی 

ای اخیر تكمیل شده و عمده جریانها را به سمت بخش جزر و مدی مسیر این زهكش در ساله است.

 ماهشهر هدایت میكند.  -تاالب در جنوب جاده آبادان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط زيست طبیعی 4-9

بهای كشور است. وسعت تاالب، طبیعی بودن آن، التاالب شادگان یكی از مهمترین و ارزشمند ترین تا

فوق العفاده ای را بفرای تفاالب بفه     گیاهی و جانوری و زیستگاهها و غیره ارزش  غنای باالی گونه های

رودی در وورودی به تاالب شادگان با جريانهای  تاريخی هایمقايسه بین جريان

 شرايط توسعه كامل طرحهای بهره برداری از منابع آب حوضه جراحی
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بفر  عفالوه    در تاالبهفای بخفش شفمالی    (Phragmites , Typha) نیزار هفا   پهنه وسیع همراه دارد. 

 كند كه بسیار ارزشمند است.بی نظیری ایجاد می چشم انداز  ،اشارزشهای اكولوژیكی

گونفه گیفاهی در محفدوده تفاالب      991جامعه اصلی گیاهی متشفكل از   97، 9839در مطالعات سال 

اسفت كفه    Typha+Scirpusبزرگترین جامعه گیفاهی  شناسایی شده اند.  خور موسی( شامل جزایر )

خصوصفیات لیمنولفوژیكی   ماهشهر را می پوشاند.  _تقریبا تمام بخشهای تاالب در شمال جاده آبادان 

جانوری گونه های غنای موجب بنوبه خود یكی را به ارمغان آورده اند كه مختلف تاالب این تنوع بیولوژ

می آورد كه فراهم در فصول مختلف می شود و بدین ترتیب غنای اكولوژیكی بی نظیری را برای تاالب 

 از اهمیت حفاظتی باالیی برخوردار است. 

اهمیت است. فهرست ایفن تنفوع    تاالب به دلیل تنوع جانوری اش از نظر بین المللی بسیار معروف و با

 زیستی عبارتست از: 

 گونه    8 دوزیستان -

 گونه    1   خزندگان -

 گونه  81 ماهیان مردابی -

 گونه  15 دریاییماهیان  -

 گونه    1 دریاییمیگوی  -

 گونه 971 پرندگان -

 گونه     11 پستانداران -

زمسفتان   ل تفاالب در فصف   پرنفدگان آنسفت.    و ماهیهفا گونه های اهمیت تاالب بیشتر به خاطر تنوع 

از پرندگان مهاجراست كفه از   (9851در سال  131111حداكثر شمارش شده پذیرای جمعیت باالیی )

 ,Phalacrocorax carboتفاالب جهفت زمسفتان گفذرانی، تغذیفه و زادآوری اسفتفاده مفی كننفد.         

Phoenicopterus ruber, Tadorna tadorna, Fulica atra كاكاییه های مختلف اردک و و گون 

در تفاالب مشفاهده   گونه پرنده تخم گذار  82. تر پرندگان بشمار میرونداز جمله گونه های پر جمعیت

جزو   Recurvirostra avosetta، اگرت و  هاكاكاییدریایی،  های، پرستو هاكنار آبچر شده است كه 

برای تخم گذاری، پفرورش و تغذیفه گونفه     زیستگاه مهمی همچنین تاالب هستند. گونه های پرشمار 

 می باشد.  یان آبز متعدد  های

 

 محیط زيست انسانی و ساختار اداری 4-4  

میلیفون نففر    9بفیش از  روسفتا بفا جمعیفت     2911شهر و بیش از  99حوضه رودخانه جراحی شامل 

مالی ( است. تقریبا تمامی جمعیت مسلمان شیعه هستند. جمعیفت بخشفهای شف   35)سرشماری سال 

حوضه لر هستند در حالی كه جمعیت بخشهای مركزی و جنوبی بفه ترتیفب ففارس و عفرب هسفتند.      

بفه ویفژه در   مفردم  منبع اصلی درآمد ساكنین حوضه كشاورزی و دامداری است. صفنعت در اشفتغال   
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شفبكه  منفابع آب و  در عوض، طرح هفای توسفعه   بخشهای میانی و جنوبی حوضه نقش ناچیزی دارد. 

 همترین فعالیتهای این بخشها هستند. آبیاری  م

میزان كل آبی كه در حوضه استفاده می شود به دلیل افزایش جمعیت و نیفاز بفه تولیفد محصفول در     

سطح ملی رو به افزایش است. تخمین زده می شود با توسعه شبكه آبیاری در سطح حوضه سفاالنه در  

ه برای تولید محصول استفاده مفی شفود.   میلیون متر مكعب از منابع آبی رودخان 9211-9511حدود 

است و منجر به كاهش عمده جریانفات   9871این رقم بیش از دو برابر میزان استفاده از آب طی دهه 

یك دهه طول حداقل ورودی به تاالب می شود. چنین توسعه هایی هم اكنون در حال انجام است ولی 

میلیفون متفر    811 -511در حفدود  عه كامفل  در شفرایط توسف  . توسعه یابد می كشد تا به طور كامل 

مكعب در سال از جریانات برگشتی كشاورزی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقفادیر زیفادی آالینفده    

تفن كفود    51111بفیش از  در آینده شیمیایی به تاالب وارد می كنند. طبق برآوردهای صورت گرفته 

كفه   خواهد رففت  برای تولید محصول به كار تن از انواع آفت كش ها و علف كش ها  211شیمیایی و 

 تقریبا دو برابر میزان استفاده كنونی است. 

شهر )شفادگان، آبفادان و ماهشفهر( و تعفدادی روسفتا نیفز در        8در داخل تاالب دو روستا وجود دارد، 

هسفتند  زبان ایرانی عرب از طوایف بخش عمده جمعیت این شهرها و روستاها مجاورت آن قرار دارند. 

خرما و دامداری به عنوان منابع اصلی اشتغال و تامین درآمد تولید كه به كشت محصوالت كشاورزی و 

 دازند. رمی پ

تاریخی برای تامین معاش وابسته به تفاالب هسفتند.    طوربهجمعیت شهر شادگان و روستاهای اطراف 

فعی هسفتند كفه از تفاالب    و برداشت علوفه منفا  بری نی، پرنده دامداری )گاومیش(، ماهیگیری، شكار

 نصیب مردم می شود.

صفنایع   احفداث بفود.   9231استقرار پاالیشگاه نفت آبادان در سال  ،نخستین توسعه صنعتی در منطقه

جفاده سفازی و اسفتقرار     ،در اهوازلوله  نورد و كارخانجات فوالد و   9851پتروشیمی ماهشهر در سال 

توسعه شتابزده صنایع روبرو بوده  با های گذشته منطقه طی دهه  لوله نفت را به دنبال داشت.خطوط 

 ایع اند. این طفرح هفای توسفعه شفامل صفن     اثرات متفاوتی را بر اكولوژی تاالب داشتههر یك است كه 

نفت، و سایر زیرسفاخت  انتقال لوله خطوط نیشكر، نیروگاه برق، كارخانجات فوالد، خطوط انتقال نیرو، 

 ها هستند.

 

 یه تاالب شادگانارزيابی اول .5

مقیاس بزرگ، طبیعی بودن آن، تنوع زیسفتگاهی، و نقشفی    ،ویژگیهای مهم و بی نظیر تاالب شادگان

كه در تامین معاش ساكنین محلی ایفا می كند، می باشند. جداول زیفر ارزشفها و تهدیفدات تفاالب را     

 توصیف می كنند. 
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 ارزشها   5-0

ب به صورت زیر شناسایی شده اند. اهمیفت ایفن ارزشفها    ارزشهای )عملكردها، خدمات و تولیدات( تاال

متضمن حفظ خود تاالب است. قیمت اقتصادی این ارزشها هنوز برآورد نشده اسفت، ولفی پیامفدهای    

 كیفیت تاالب قابل توجه است.  تخریب 

 كاركردها  5-0-0

 توضیحات كاركردها

 حمایت از تنوع زیستی

اركردهای مختلف آنهفا از طیفف وسفیعی از تنفوع زیسفتی حمایفت مفی كننفد.         انواع زیستگاههای متنوع در تاالب و ك

مهاجر با اهمیت بین المللفی اسفت كفه بفرای زمسفتان گفذرانی، تغذیفه، زادآوری، و         پرنده شادگان پذیرای ده ها هزار 

، داشفته   حضوراالب اقامت وارد تاالب می شوند. ده ها گونه آبزی كه بیشتر آنها ارزش اكولوژیكی و اقتصادی دارند در ت

كه برخی از آنهفا در ناحیفه سفاحلی    تاالب همچنین از تنوع غنی گیاهی تغذیه، تخم ریزی و رشد و نمو پیدا می كنند. 

 خلیج فارس بی نظیرند حمایت می كند.  

 تعدیل اقلیمی
ز نفواحی اطفراف   سطح وسیع منطقه تاالب در تنظیم میكروكلیمای منطقه )حرارت و رطوبت( كمك می كند، و آن را ا

 مناسب تر می كند. 

 كنترل سیالب و طوفان
پایین دست جفذب مفی    و روستاهای تاالب سیالب ناشی از طغیان رودخانه جراحی را پیش از به خطر انداختن شهرها

 كند. 

 عمل كرد.  11 عراق در دهه_تاالب به عنوان یك مانع طبیعی در برابر نیروهای دشمن عراقی در طی جنگ ایران كاركرد دفاعی

نگهداری رسوبات و آالینده 

 ها

تاالب رسوبات و آالینده هایی را كه توسط رودخانه جراحی آزاد می شود در خود نگه می دارد و مانع پخش شدن آنهفا  

 در سطح وسیعی در محیط زیست می شود.  

 تاالب به خاطر زیبایی چشم اندازها و مناظرش معروف است.   سیمای سرزمین

 

 خدمات  5-0-2

 توضیحات خدمات

توریسم/ اكوتوریسم/ تفریح 

 و تفرج

 پتانسیل زیادی برای توسعه اكوتوریسم وجود دارد. چنین پتانسیل هایی تابحال مورد استفاده قرار نگرفته اند.  

 انطباق داده اند.  رابطه دوجانبه ای با تاالب داشته اند و شیوه زندگی خود را با ویژگیهای تاالب مردم بومی  میراث فرهنگی

هفم  تحقیقات دانشگاهی، مقاالت، و كارهای میدانی و آموزش بوده و هنفوز  موضوع جنبه های مختلف ویژگیهای تاالب  تحقیقات و آموزش

  هست.

منابع طبیعی در سطوح دبیرستان و دانشگاه فراهم مفی   موضوعات مرتبط با وسیعی را برای مطالعه  زمینه های تاالب  آموزش

 . در حال حاضر دانشگاهها از این پتانسیل بیش از دبیرستان استفاده می كنند. كند

در زمانهای قدیم تاالب اصلی ترین مسیر رفت و آمد در خلیج فارس و حتی تاالبهای بفین النهفرین بفود. امفروزه تنهفا       نقل و انتقال

 رد استفاده قرار می گیرد. توسط ماهیگیران برای دسترسی به خلیج فارس مو بی جنو خوریات بخشی از 

 می كند. تقویت ، منابع ماهی تاالب را و غیر بومی شیالت در جریان توزیع گونه های بومی پروریآبزی

 تولیدات  5-0-9 

 توضیحات تولیدات

 ماهی و میگو
ردم مف عفده زیفادی از   منابع عمده تفامین معفاش    ،و خط ساحلی خوریات ماهیهای مرداب و ماهیها و میگو های 

 .  استمحلی شادگان، آبادان و ماهشهر 

 كنند.هزاران گاومیش در مرداب چرا می چرای گاومیش  

 كنند. اهلی استفاده میدامهای مردم محلی از علوفه مرداب جهت تغذیه  حیوانات اهلیمنبع غذایی برای 

نیزار برای ساخت و ساز و صنایع 

  دستی

سایبان های سنتی، سفقف خانفه هفای روسفتایی، و صفنایع      چپر و  نی های مرداب در سطح وسیعی برای ساخت

 دستی مورد استفاده قرار می گیرند.  

 پرندگان شكار شده در تاالب برای فروش در بازار شادگان عرضه می شوند.  تعداد قابل مالحظه از  شكار پرندگان آبی
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 هاتهديد  5-2

. پفس از  متعددنفد شدند همانند ارزشفهای آن  در تاالب شناسایی  39كه در مطالعات سال  هاییتهدید

تهدیدات اصلی تاالب به صورت زیر دسفته بنفدی    37در كارگاه سال  اطالعات موجود، بازنگری سریع

  شدند.

 

 كه در بیرون تاالب حادث می شوند ولی بر آن تاثیر می گذارند( هايیخارجی )تهديدهای تهديد  5-2-0

 توضیحات تهديدات

از منفففابع آب/  رقابفففت در اسفففتفاده

 تخصیص آب

به طور فزاینده ای با تخصیص آب تفاالب رقابفت مفی    در باال دست كشاورزی، صنعتی و مسكونی  هایتوسعه -

 كنند. 

 افزایش جریانات ورودی زهكش ها

جریانات زهكشی از توسعه شبكه آبیاری )نیشكر، خلف آبفاد و شفادگان( و توسفعه پفرورش مفاهی )پفرورش        -

از توسفعه هفای    زهكشفی  جریانفات  همفین حفال   در  ، طور مستقیم وارد تاالب می شفوند به  ماهی آزادگان(

 می شوند. باالدست به طور غیر مستقیم )از طریق  رودخانه( وارد تاالب

   وارد شدن فاضالب های صنعتی و خانگی ،آبشوئی اراضی شورحاصل از طرح های  یجریانات زهكش -

 آلودگی آب

 آبخیز  حوضه كشاورزی از كل  اد شیمیاییباقیمانده  موافزایش ورود  -

 آبخیز باالدست مورد استفاده قرار می گیرد.حوضه سموم كه گاه برای ماهیگیری در  باقیمانده  -

 افزایش فاضالب صنعتی و زباله های خانگی -

 به تاالبشهر شادگان ورود شیرابه زباله  -

 خانگی و بیمارستانی  فاضالبهای تصفیه نشده ورود مستقیم  -

 ش جریانهای سیالبیكاه
 توسعه طرح های كنترل طغیان )سدهای ذخیره( در حوضه باالدست -

 وقوع خشكسالی و تغییرات اقلیمی بر منابع آبی حوضه و تاالب اثر گذاشته است.   -

تغییرات اقلیمی/ خشكسالی طفوالنی  

 مدت

وجب وخیم تر شدن اوضفاع  به نظر می رسد تغییرات اقلیمی م اما  آبی نسبتا عادی است. كم های دورهوقوع  -

 شود. 

باالدست موجب ورود گونه های غیربومی می شود كه با گونفه هفای   ابریز فعالیتهای پرورش ماهی در حوضه  - معرفی گونه های غیربومی

 كنند. بومی تاالب رقابت می

 

 داخلی )در داخل تاالب حادث می شوند( هایتهديد  5-2-2

 توضیحات تهديدات

 یستگاههای تاالبیز كاربری تغییر 

 به نواحی تاالبیزمینهای زراعی و تجاوز پیشروی  -

، خطوط انتقال نیرو، خطوط انتقفال  مختلف ، كارخانجاتی حرارتیهاساخت ساختمانها، جاده سازی، نیروگاه -

 تاالبعرصه نفت، كانالها و زهكش ها، ... در 

 تنزل كیفیت آب

 استفاده از سم برای ماهیگیری -

 اهای درون تاالب  زباله روستورود  -

 فاضالبهای روستایی  ورود مستقیم  -

اختالل و ایجاد مزاحمت برای حیفات  

 وحش

 جاده سازی و رفت و آمد در داخل تاالب -

 تیراندازی -

 برداشت بی رویه منابع تاالب )ماهی، پرنده، علوفه( - فشار بر منابع

 می  غیر بوماهیان های تغذیه تاالب با گونه - معرفی گونه های غیر بومی

 مردم محلی گاهگاه نیزار را آتش میزنند. - آتش زدن نیزار

   نفت نشت مواد نفتی از لوله های انتقال - هانشت مواد نفتی از لوله
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 اجرايی ، و اهداف اصلی چشم انداز، هدف   .6

یك هدف   ، سال آینده تاالب 25 برای   چشم انداز مشترکعبارتند از كلیدی برنامه مدیریت  عناصر 

بوسیله نهادهفا و  قابل سنجش كه  اجرایی دستیابی به  چشم انداز، و اهداف در جهت مشترک  اصلی 

در جریفان   ایفن عناصفر   شفوند. همانگونفه كفه اشفاره شفد،      گذارده میاجرا گروههای اصلی ذیربط به 

 . با مشاركت نمایندگان گروههای ذیربط تعریف و مشخص گردید. ی كارگاه رایزنی ربرگزا

 

 ساله تاالب شادگان 25چشم انداز   6-0

كه توسط ذینفعان مطرح شد و دیدگاه آنان را منعكس می سازد به صورت زیر جمع خواسته مشتركی 

 بندی شد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديريت اصلی هدف   6-2

مفورد تاییفد مجفدد قفرار      37در كارگاه آغفازین آذر  تعریف شده بود  39هدف اصلی كه در مهر سال 

  :ف به این صورت تعریف می شودگرفت. این هد

 
 
 
 
 
 
 

پایدار سازی تاالب برای استفاده و انتفاع نسلهای حاضر و نسفل هفای آینفده    همه ذینفعان بر ضرورت 

 توافق كردند.

اسفت   زیستمندان زمین، آب و و یكپارچه مدیریت جامع  یك راهبرد رویكرد اكوسیستمی پیشنهادی 

منصفانه می شود. متعادل و به شیوه ای از منابع تاالب ده پایدار استفا نیزكه موجب ارتقای حفاظت و 

حفاظفت از تنفوع بیولفوژیكی اسفت و      بفرای   اقدام برنامه ریزی و چارچوب اولیه  رویكرد اكوسیستمی

در تمامی جهان رویكرد اكوسیستمی به عنوان چارچوبی برای مفدیریت  اصل می باشد.  92مشتمل بر 

پذیرش است. كاربرد رویكفرد اكوسیسفتمی در مفدیریت تفاالب شفادگان      نواحی حفاظت شده در حال 

 شامل مالحظات زیر است:

 هدف كالن
 

 نسل فعلی و نسل های آتی نتفاعاحیا و پايدار سازی ارزشهای طبیعی تاالب شادگان برای ا حفاظت،

 ساله تاالب شادگان 25چشم انداز 

 
تنوع زيستی غنی و متضمن رفاه جوامع محلی و  ،سالم  و با آب كافی است؛  سال آينده تاالب شادگان تاالبی 25در 

 است. شناخته شده یجهان سطح آبادانی منطقه كه ارزشها و گردشگاه های زيبای آن در 
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  تاالب مدیریت شود، چرا كه فعالیتهفای سراسفر    حوضه آبریز تاالب شادگان باید در چارچوب

بفین  مشترک حوضه بر تاالب اثر خواهند داشت. این بدان معناست كه الزم است یك رویكرد 

 آب در سطح حوضه  استقرار یابد.منابع از اصلی استفاده كنندگان 

  شفود امفا   تدوین و تنظیم مفی مدت دراز برای  هرچند مدیریت تاالب شادگان  اجرایی اهداف

در هفر حفال در تنظفیم و تفدوین     كه تغییرات اجتناب ناپذیر اسفت.  زیرا ، قابل بازنگری است

 قرار گیرند. كانون توجه مردم باید در  ،اهداف اجرایی

 دیریت باید تا پایین ترین سطوح ممكفن تمركفز زدایفی شفود. مفدیریت بایفد شفامل همفه         م

گروههای ذینفع، به ویژه جوامع محلی، هم در سطح برنامه ریزی و هم در سطح اجفرا باشفد.   

 ارائه شده است. 9ضمیمه در فهرست گروههای ذیربط در مدیریت تاالب شادگان 

   خفدمات اكوسیسفتم   تفداوم  جهفت حففظ فوایفد و     حفاظت از ساختار و عملكرد اكوسیسفتم

تاالب باید اولویت مقدم باشد. تعادل مناسبی بایفد بفین حفاظفت و اسفتفاده پایفدار      )ارزشها( 

 منابع طبیعی تاالب، بر اساس ظرفیت سیستم برقرار شود.

  بایفد بفرای   را مد نظر داشته باشفد موثر بر مدیریت تاالب  قتصادیا جنبه های مدیریت باید .

قداماتی كه باعث تخریب شرایط تاالب میشود عوارض وضع كرد و از اقداماتی كه به بهبفود و  ا

 پایدار سازی ارزشهای تاالب كمك میكند پشتیبانی و حمایت كرد.

  شامل دانش محلی سنتی(. باشد عینی مدارک و شواهد مدیریت باید بر مبنای( 

اقدامات م از ارزشها و تهدیدات تاالب آگاه نباشند تا زمانی كه مرددیگر نیز وجود دارد. كلیدی  عنصر 

الزم به همین ترتیفب،  موفق نخواهد بود. بنابراین افزایش آگاهی عمومی اولویت باالیی دارد. مدیریتی 

 برنامه مدیریت را كسب نمایند.الزم جهت اجرای  قابلیت های ظرفیتها و  افراد مس ول مدیریت است 
 

 تمديري اجرايی اهداف   6-9

و  اصفلی  زیر  برای دستیابی بفه هفدف    اجرایی اهداف كارگاه اخیر، برمبنای نتایج حاصل از مذاكرات 

، جداول اجرایی اهداف هر یك از  در دنباله . تشخیص داده شده اندضروری برنامه مدیریت چشم انداز 

نهادهفای   اهداف كوتفاه مفدت و دراز مفدت، اقفدامات اجرایفی و     برای مشخص كردن مسایل، تفصیلی 

. ایفن جفداول از طریفق نتفایج     ، تهیه خواهند شدرا نشان می دهندمس ول مرتبط با آن هدف اجرایی 

بخفش   بعنفوان  در كارگاههای مشاوره ای آتی تكمیل شده و متعاقبا و تبادل نظرها حاصل از بحث ها 

 . مورد استفاده قرار خواهد گرفت اصلی برنامه مدیریت 

 

 آگاهی در مورد ارزشها و تهديدات تاالب و ارتقای مشاركت عمومی در مديريت آن افزايش  :0اجرايی  هدف

مطلع بوده و تهدیدها و حساسیتهای تاالب ، مردم محلی از ارزشهاگیران و نیز تصمیم هرگاه مدیران و

بطفور مفوثرتری در مفدیریت آن همكفاری و     به نقش خود در پایدار سازی عملكرد تاالب آگاه باشفند،  

تفاالب  و مفدیریت  بفرای پایدارسفازی   افزایش آگاهیهفای عمفومی   ت خواهند كرد. براین اساس  مشارك
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ارزشها و تهدیدات تاالب، اهمیت نقفش  آگاهی رسانی در زمینه است. این امر نیازمند ضروری شادگان 

 الزم اسفت در عالوه بفرآن  و است  تاثیر بر زیست بوم و اقلیم محلیآن در تامین معاش جوامع محلی، 

در تخریفب عملكفرد تفاالب    تواند در پایدارسازی یا بالعكس فعالیتهای انسانی میكه  یایهشیوهزمینه 

آمفدهای  و پیكلیدی در مورد عواقب  گیرانِ. افزایش آگاهی تصمیمنیز آگاهی رسانی شود گذاردبتاثیر 

آگاهی ویژه ای دارد. اهمیت تاالب جوامع مجاور و رفاه و  سالمت پیرامون های محیطبر تخریب تاالب 

ملی و بین المللی معرفی كند و محلی، را به جوامع و عملكردهای آن رسانی باید به نحو موثری تاالب 

می تواند بفه  اقدام . این جستجو نمایدبدین ترتیب فرصتها و منابع جدیدی را برای ارتقای مدیریت آن 

ارتقای حساسیت آنها اهرمی برای م محلی و برای مرد اضافی منافع اقتصادی تولید عنوان منبعی برای 

 كند. پایدارسازی هر چه بهتر تاالب عملبرای 

دهند كه پایداری تاالبها در وهله اول به میزان فعال بفودن جوامفع محلفی در    تجارب جهانی نشان می

 ل شونددر حفاظت و مدیریت تاالب دخی  بستگی دارد. بنابراین جوامع محلی باید كامالً آنها  مدیریت

 . و مشاركت نمایند 

 اند عبارتند از: كارگاه حاصل شدهمباحثات كه از اجرایی موارد اولویت دار در این هدف 

را مختل مفی   تاالب آگاهی سیاستمداران و تصمیم گیران در مورد ارزشها و تهدیداتی كه عملكرد   -

 كنند. 

های استفاده پایفدار از  و راه اقتصادی تاالب یهامردم درون و اطراف تاالب در مورد قابلیت ی آگاه  -

 ها.این قابلیت

 مشاركت مردم محلی در مدیریت تاالب.  -
 

 تامین آب كافی برای تاالب  :2اجرايی  هدف

كیفیت و كمیت منابع آب تاالب احتماال مهمترین عاملی است كفه بفر پایفداری عملكفرد اقتصفادی و      

حال هر دو عامل به دلیل فعالیتهای انسانی نظیر ساخت سدها و اكولوژیكی آن تاثیر می گذارد. به هر 

رو به اففزایش   تهدیدات های آبیاری و طرحهای كشاورزی در باالدست حوضه در معرض توسعه شبكه

مواد شیمیایی كشفاورزی  بهمراه افزایش مصرف برای توسعه آبیاری افزایش استفاده از آب قرار دارند. 

دهند. اففزایش  منابع آب تاالب را كاهش میای هستند كه كیفیت و كمیت نتایج آشكار چنین توسعه

برای حفظ مواد مضر معضل دیگری است كه حاوی تصفیه نشده  آبهای جریانات ورودی به تاالب از زه

در ایع مختلف توسعه صنو تداوم عملكردهای تاالب باید با دقت زیادی در سطح حوضه مدیریت شود. 

 . دهدافزایش میمضر  به درون تاالب را  هایبآتانسیل رهاسازی هرزاطراف تاالب نیز پ

مورد توافق قرار گرفت به قرار زیفر  كه در كارگاه مشورتی  اجرایی در این هدف  های اقدامات اولویت 

 است:

 تضمین تامین آب كافی جهت پایدارسازی تاالب. -

 كیفیت آب مناسبتضمین  -
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ضرورت حیاتی و آبریز از یك سو حوضه سطح اجتماعی در  حمایت سیاسی قوی از توسعه اقتصادی و

 یریفزی دقیقف  برنامفه  كند تفا  از سوی دیگر ایجاب میاكولوژیكی آن  هایپایدارسازی تاالب و عملكرد

 . بعمل آیدرودخانه جراحی آبریز حوضه  محدودهمدیریت جامع آب و كاربری اراضی در استقرار برای 
 

 وع زيستی و استفاده پايدار از منابع تاالبحفاظت از تن : 9 اجرايی  هدف

 ی تاالبی هابهبود و احیای تنوع زیستی تاالب از طریق حفاظت از زیستگاهها و گونهاجرایی هدف این 

. این هدف به ویژه بر بهبود زیسفتگاههای  را مد نظر دارد زیستگاهها اكولوژیكی  هایو ارتقای كاركرد

تمركز دارد. جهت دستیابی بفه  آبزی مهاجر پرندگان ان آبزی و نیز جانورمهم ملی و بین المللی برای 

تهدید كننده تاالب باید به دقت شناسفایی شفده و بفه طفور مناسفبی       عواملچنین اهدافی مهمترین 

الزمه اصلی حفاظت موثر از این تاالبها است، . استفاده خردمندانه از این منابع شوندكنترل و مدیریت 

 نیازمند افزایش آگاهی ذینفعان اصلی است. قدامات مدیریتی عالوه بر دیگر اكه 

 در این زمینه عبارتند از:مدیریتی اولویت دار  مسایل 

 زیستگاههای تاالبی در كاربری  اتتغییر -

 ورودی  هایآلودگی/ تخریب زیستگاههای تاالبی به دلیل كیفیت پایین جریانات آب -

 شكار بی رویه و كنترل نشده پرندگان آبی -

 در مجاورت تاالب شادگان  های شهردفن زبالهمناسب و نا جمع آوری لیه و تخ -
 
 

 ارتقای معیشت جوامع بومی  :4اجرای هدف 

 مردم تواند نتیجه مستقیم شرایط اقتصادی و منابع درآمدی محدود استفاده ناپایدار از منابع تاالب می

تر شدن معیشفت مفردم محلفی را در    مد و سختآمنابع درمحدودتر شدن  ،تخریب تاالبمحلی باشد. 

به این ترتیب این هدف اجرایی به پایدار سازی همه بهره برداریها از تاالب )ماهیگیری، شكار،  پی دارد.

اشتغال و منابع تامین درآمد در خارج افزایش جهت جدید فرصتهای بری( و جستجوی دام و نیچرای

. خوشبختانه تفاالب  توجه دارد)توسعه گردشگری و صنایع وابسته به تولیدات تاالبی( یا داخل تاالب  و

در مباحثفات كارگفاه   كنفد.  محلفی ففراهم مفی   مفردم   معیشت فرصتهای متنوعی را برای ارتقای خود 

برای توسعه گردشگری و طبیعت گردی بعنوان اولویفت  در تاالب شادگان مشورتی، فرصتهای موجود 

 ید قرار گرفت. برتر مورد تای

 عبارتند از: موضوعات و مسایل دارای اولویت در این هدف اجرایی 

 ماهیگیری پایدار -

 استفاده پایدار از منابع گیاهی )چرا، برداشت نی و غیره( -

 )قایقرانی و پرنده نگری( اكوتوریسم امكانات برای توسعه  -

)ماننفد صفنایع    حیط زیسفت و سازگار با م "سبز"توسعه  برنامه های بهبود معیشت از طریق  -

 وابسته به نی(
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 افزایش آگاهی در مورد ارزشها و تهدیدات تاالب و ارتقای مشاركت عمومی در مدیریت آن   : 9اجرایی هدف

 دار اقدامات اولویت هدف ها اولویت
 )م(  نهاد مس ول

 )ه( نهاد همكار

آگاه سازی مدیران و 

 تصمیم گیران

 ساله(: 25دراز مدت )

نهادهای دولتی مرتبط با استان خوزستان به تاالب و  مس والن

ویژگیهای آن آشنایی كامل داشته و الزام به حفاظت پایدار آن را 

 پذیرفته اند.

 

 ساله(: 5كوتاه مدت )

حفاظت از تاالب شادگان به عنوان یك ضرورت  در سیاست ها و 

  گیرد .برنامه ریزی های استانی مورد توجه قرار می

ش خالصه مستند از وضعیت كنونی تاالب )شامل ارزش، تهیه گزار -9-9

ها و تهدیدها( با تاكید بر نقش تصمیم گیریها در اهمیت، حساسیت

 گیران ائه به مدیران و تصمیمعملكرد تاالب برای ار

برگزاری سمینار برای تشریح وضعیت تاالب و ضرورت توجه به  -9-2

  نی از جمله اقدامات قانو اولویتهای مورد نیاز تاالب

  ی از مواضع حساس و مهمانجام بازدیدهای گروه -9-8

 اداره كل حفاظت محیط زیست خوزستان -م

 سازمان آب و برق خوزستان  -ه

 سازمان جهاد كشاورزی خوزستان

و پژوهشكده آبزی  اداره كل شیالت خوزستان

 پروری جنوب كشور

 اداره كل صنایع و معادن خوزستان

 صدا و سیمای استان

 استان شآموزش و پرور

 نهضت سواد آموزی

 جوامع محلی  و نهادهای غیر دولتی

آگاه سازی مردم محلی در 

 داخل و اطراف تاالب

 ساله(:  25دراز مدت )

مردم و جوامع محلی خود برای ارتقای دانش عمومی از تاالب تالش 

 گیرند.نموده و نقش اصلی را بر عهده می

 ساله(: 5كوتاه مدت ) 

ها، حساسیتها و تهدیدهایی كه متوجه تاالب جوامع محلی به ارزش

 یابند.است آگاهی مناسبی دست می

ارائه آموزشهای چهره به چهره و ترویجی به مردم محلی در زمینه  -9-1

 های كاهش تهدیدها حساسیتهای تاالب و شیوه

آموزش اهمیت و نقش تاالب به داشن آموزان دبستانی و دبیرستانی از  -9-5

 زشیهای آموطریق ارائه جزوه

های آموزشی برای آگاهی رسانی عمومی )در سطح استان( تهیه برنامه -9-1

 های عمومیبرای پخش از رسانه

مشاركت مردم محلی در 

 مدیریت تاالب

 ساله(: 25دراز مدت )

ای با نهادهای استانی، مس ولیت جوامع محلی بر طبق موافقتنامه

 رند.اصلی برای مدیریت منابع تاالب شادگان را بر عهده دا

 ساله(: 5كوتاه مدت )

های استفاده پایدار و زون كنندگان در مورد دستورالعملاستفاده

 اند.ریزی كرده و به توافق رسیدهبندی  تاالب برنامه

سازمان حفاظت محیط آگاهی رسانی به مردم محلی در زمینه عزم  -9-7

 و مدیریت تاالب هاگیریبرای مشاركت دادن مردم در تصمیمزیست 

 برای تعیین ظرفیتهای مطم ن برای بهره برداری از تاالببررسی  -9-3

تاالب )آموزش مفاهیم بهره برداری پایدار آموزش روشهای مدیریت  -9-1

 خردمندانه( 

  ها و قوانین برای مشاركت مردم محلی در بازنگری دستورالعمل -9-91

 مدیریت تاالب

های الزم برای مدیریت تاالب بوسیله مردم تدوین دستورالعمل -9-99

 محلی
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 تامین آب كافی برای تاالب    :  2اجرایی  هدف

 دار اقدامات اولویتعناوین  هدف ها اولویت
 )م( نهاد مس ول

 )ه( نهاد همكار

تضمین تامین آب كافی 

 جهت پایدارسازی تاالب

 ساله(:  25دراز مدت )

 شود حداقل نیاز تاالب تضمین و تامین می

 ساله(: 5كوتاه مدت )

برای بهره برداری از منابع آب حوضه آبریز  های جدیدبرنامه

رودخانه جراحی منوط به تأمین نیاز آبی تاالب شادگان می باشد و 

در قالب منابع تآمین شده از اصالح الگوی مصرف، ارتقاء مدیریت 

 آب در مزارع و صرفه جویی مصارف در باال دست خواهد بود.
 

 بررسی برای تعیین حداقل نیاز آبی تاالب -2-9

 بررسی، شناسایی و كنترل برداشتهای غیر مجاز در حوضه باال دست  -2-2

 پیاده سازی مدیریت یكپارچه منابع آب حوضه آبریز  -2-8

بازنگری طرحهای توسعه در حوضه باالدست با در نظر گرفتن نیازهای  -2-1

 تاالب شادگان

مدیریت و بهسازی مصرف آب در حوضه باالدست رودخانه جراحی  -2-5

 )اصالح الگوی كشت و افزایش راندمان آبیاری(

گیری تغییرات آب و پایش روند تامین تجهیز ایستگاههای اندازه -2-1

 نیازهای آبی تاالب 

 تامین پشتوانه قانونی برای تامین نیاز آبی تاالب -2-7

الزامی كردن انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی برای كلیه  -2-3

 شود. سطح حوضه آبریز برنامه ریزی میطرحهایی كه در 

 سازمان آب و برق خوزستانم: 

 ه: اداره كل حفاظت محیط زیست

 جهاد كشاورزی استانسازمان م: 

 ه: سازمان آب و برق خوزستان

 م: اداره كل حفاظت محیط زیست

 ه: سازمان آب و برق خوزستان

تضمین كیفیت آب 

مناسب جهت پایدارسازی 

 تاالب

 ساله(: 25ز مدت )درا

 درصد كنترل شود 71باالی  WQIشاخص 

 ساله(: 5كوتاه مدت ) 

 درصد كنترل شود  11حداقل در حد   WQIشاخص 
 

 تدوین استاندارهای مناسب برای كیفیت آب تاالب شادگان -2-1

 تدوین برنامه و هماهنگی برای مدیریت آالینده های صنعتی -2-91

 ش كیفیت آب تاالبایجاد شبكه و انجام پای -2-99

 تدوین برنامه و ایجاد امكانات برای واكنش در شرایط اضطراری -2-92

تدوین برنامه و هماهنگی برای مدیریت مصرف مواد شیمیایی  -2-98

 كشاورزی در باالدست 

 م: اداره كل حفاظت محیط زیست

 ه: اداره كل صنایع و معادن 

 سازمان آب و برق خوزستان   

 كشاورزیسازمان جهاد    

 اداره كل حوادث غیر مترقبه   
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 حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع تاالب    : 8اجرایی هدف 

 داراقدامات اولویت هدف ها مشكالت اولویت
 ) م(نهاد مس ول

 )ه( نهاد همكار

تبدیل كاربری  زیستگاههای 

 تاالب برای سایر استفاده ها

  (:ساله 25دراز مدت )

جلوگیری كامل از تغییر و تبدیل 

 كاربری عرصه تاالب

 

 ساله(: 5وتاه مدت )ك

توقف تبدیل كاربریهای قابل 

 اجتناب
 

 تهیه نقشه طبقه بندی و زون بندی تاالب -8-9

 تهیه نقشه كاربری اراضی تاالبی در شرایط كنونی -8-2

 تغییر كاربری اراضی عرصه تاالبی ای برای جلوگیری از آور منطقهتدوین دستورالعمل الزام -8-8

 شودی تاالبی برای اقداماتی كه منجر به تغییر كاربری میپایش منظم منطقه -8-1

 مشخص كردن مستثنیات برای تغییر كاربری اراضی تاالبی -8-5

 مشاركت دادن مردم محلی در كنترل تغییرات كاربری اراضی  -8-1
 

 ه تاالب تعیین حریم و عالمت گذاری محدود -8-7

اداره كل حفاظت محیط زیست    -م

 خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان   -ه

 مراجع قضائی

 سازمان جهاد كشاورزی      

 اداره كل منابع طبیعی      
 

 م: سازمان آب و برق خوزستان

 ه: اداره كل حفاظت محیط زیست

 امور اراضی جهاد كشاورزی   

 ساله(: 25)دراز مدت  اختالل در زیستگاه 

 های آبیكنترل كامل زیستگاه

 ساله(: 5كوتاه مدت )

عوامل موثر جلوگیری از كاهش و 

 توسعه اختالل زیستگاههاروند در 

 تولید و نگهداری اطالعات از زیستگاههای آسیب دیده  -8-3

 زا و جلوگیری از ایجاد و توسعه آنهاشناسایی عوامل اختالل -8-1

 ش آسیبهای ناشی از اختالل در زیستگاهها و شیوه های كاهش آسیبفرهنگ سازی و آموز -8-91

 بررسی شیوه های بازسازی زیستگاههای آسیب دیده -8-99

 های بازسازی زیستگاههای آسیب دیدهریزی و اجرای برنامهبرنامه -8-92

م= اداره كل حفاظت محیط زیست 

 خوزستان 

شكار بی رویه و كنترل نشده 

 پرندگان آبی

 ساله(: 25مدت )دراز 

شكار فقط در منطقه مجاز صورت 

 میگیرد

 ساله(: 5كوتاه مدت )

 كنترل شكار بی رویه 

 رویه فرهنگ سازی و آموزش شكارچیان محلی در جهت كاهش شكار بی -8-98

 اعمال كنترل و جریمه برای شكارهای غیر قانونی -8-91

 ایجاد فرصتهای اقتصادی جایگزین برای شكارچیان  -8-95

 استمداد و استفاده از مردم محلی برای كنترل شكارهای غیرقانونی -8-91

اداره كل حفاظت محیط زیست  -م

 خوزستان

 مراجع قضائی -ه

 نهادهای تعاونی  -

 

 های غیر بومیورود گونه

 

 ساله(: 25دراز مدت )

ای تاالب بطور كامل تنوع گونه 

 تحت مدیریت و كنترل است

 ساله(: 5كوتاه مدت )

حذف بیشتر گونه های بومی از 

 جلوگیری شود

 ارزیابی و شناسایی تنوع ژنتیكی آبزیان )ماهیها( -8-97

 غیر بومیماهیان های گونهكنترل  -8-93

 های بومی برای رها سازی به تاالبتكثیر مصنوعی گونه -8-91

اداره كل حفاظت محیط زیست  -م

 خوزستان

 شیالت خوزستان -ه

جنوب  پژوهشكده آبزی پروری -ه

 كشور
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 ارتقای معیشت جوامع بومی   : 1 اجرایی هدف

مسایل اولویت  اقدامات اولویتدار هدف ها 
 )م(نهاد مس ول

 )ه( نهاد همكار

دستیابی به بیشترین  ساله(: 25دراز مدت ) پایدار سازی ماهیگیری

ظرفیت های ماهیگیری در تاالب و در 

با توجه به توان اكولوژیك و تنوع ساحل 

و محیط زیست كه بوسیله شیالت  ه هاگون

 مشخص خواهد شد.

های ظرفیت  تعیین ساله(: 5كوتاه مدت ) 

با توجه  در تاالب و نیز در ساحلماهیگیری 

كه بوسیله  به توان اكولوژیك و تنوع گونه ها

 مشخص خواهد شد.و محیط زیست شیالت 

 ارزیابی ذخایر قابل استحصال آبزیان تاالب -1-9

 ردن زونهای مناسب و مجاز برای ماهیگیریمشخص ك -1-2

 های بومی برای رها سازی در تاالب تكثیر مصنوعی گونه -1-8

 ساماندهی تشكلهای ماهیگیری در تاالب و نیز در منطقه ساحلی -1-1

 

اداره كل حفاظت محیط زیست  -م

 خوزستان

 شیالت خوزستان  -  

 اداره كل تعاون استان -ه 

ری جنوب پژوهشكده آبزی پرو -ه

 كشور

استفاده پایدار از منابع 

 گیاهی تاالب

دستیابی به بیشترین  ساله(: 25دراز مدت )

ظرفیتهای پایدار برای بهره برداری تاالب بر 

 اساس نتایج حاصل از مطالعات 

ظرفیتهای  تعیین ساله(: 5كوتاه مدت ) 

بهره برداری پایدار كه بوسیله مطالعات 

 مشخص میشود
 

 رفیت چرای دام و برداشت علوفه و نی از تاالب تعیین ظ -1-5

  نیبرداشت زون بندی مناطق مناسب و مجاز برای چرای دام و  -1-1

اداره كل حفاظت محیط زیست  -م

 خوزستان
 

 ساله(: 25دراز مدت )  توسعه اكوتوریسم

استفاده از همه پتانسیل های شناخته شده 

 اكوتوریستی تاالب 

 ساله(: 5كوتاه مدت )

 اجرایی شدن اولین برنامه اكوتوریسم 

تهیه طرحهای مناسب برای توسعه  و ی موجود و تواناییهای سنتیشناسایی ظرفیتها -1-7

 )قایقرانی، پرنده نگری و طبیعت گردی(اكوتوریسم 

 شناسایی ظرفیتها و تشویق و حمایت از جوامع محلی برای مشاركت در توسعه اكوتوریسم -1-3

 

ظت محیط زیست اداره كل حفا -م

  خوزستان

اداره كل گردشگری و میراث  -ه

 فرهنگی

 اداره كل تعاون استان    

 سایر ابتكارات توسه سبز
 
 
 

  ساله(: 25دراز مدت )

استفاده از امكانات بعنوان منبع موثر اقتصاد 

  خانوارهای روستایی

ایجاد اولین تشكل  ساله(: 5كوتاه مدت )

 تولید كنندگان صنایع دستی

 شناسایی ظرفیتها برای توسعه صنایع دستی محلی  -1-1

 اشتغال در صنایع دستی شناسایی ظرفیتها و تشویق و حمایت از جوامع محلی برای  -1-91

 شناسایی و حمایت از ایجاد و توسعه صنایع وابسته به نی  -1-99
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 . مکانیسم های برنامه ريزی و اجرای برنامه مديريت تاالب شادگان7

را مفدیریت  و   "برنامه مدیریت تاالب شفادگان "تدوین باید روند كه رگاه برگزار شده مكانیسمی در كا

از آنجا كه مقرر است كفه فرآینفد تفدوین برنامفه     . نیز مورد بحث قرار گرفت اجرای آن را پیگیری كند

از  ، مشخص شدن این مكانیسفم صورت  گیردذیصالح در استان خوزستان و   مس ولبوسیله نهادهای 

یفك كمیتفه اسفتانی بفا مشفاركت        بر اساس گفتگوهای كارگاه مقرر شد  .اهمیت ویژه برخوردار است

شفرح وظفایف   تشكیل شده و   ع در مدیریت تاالب شادگان ذینفنمایندگان گروهها و نهادهای كلیدی 

   تدوین گردد.جامع جهت پیگیری موثر روند امور 

اسفاس مصفوبات و دسفتورالعمل هفای موجفود در سفازمان       قابل ذكر است كه در شرایط كنونی و بفر  

حفاظت محیط زیست، مس ولیت و محدوده ایفای مدیریت اداره كل حفاظت محیط زیست خوزسفتان  

بر تاالب شادگان بر اساس محدوده ای مشخص گردیده كه در كنوانسیون رامسر تعریفف شفده اسفت.    

شادگان جمعا به  –ای شمال جاده دارخوین این محدوده  شامل منطقه پناهگاه حیات وحش و نیزاره

هكتار است. در حالی كه براساس معیارها و تعاریف موجود، در تدوین برنامه  111.111مساحت حدود 

تاالب و از جمله خطه ساحلی؛ خورموسی و اكولوژیكی مدیریت اكوسیستمی تاالب شادگان كل منطقه 

اید تحت مدیریت قرار گیرد. از این نظر فرض براین است جزایر چهارگانه آن نیز مد نظر بوده و الزاما ب

و  هفا بفر اسفاس ظرفیفت   خوزسفتان  كه در مراحل اولیه اجرای برنامه، اداره كل حفاظت محیط زیست 

هكتفار(   111.111موجود خود كماكان بر مدیریت منطقه تاالبی ثبفت شفده در كنوانسفیون )   امكانات 

هفا شفرایط الزم بفرای گسفترش مفدیریت بفر       مكانات و توانمندیتمركز نماید، اما به تدریج با تقویت ا

 منطقه ساحلی و خورموسی را نیز فراهم نماید.  

حمایت شود، عضویت استانی از آنجا كه برنامه مدیریت باید قویا توسط سیاستمداران و تصمیم گیران 

عفالوه بفر آن   خواهد بود. ضروری تاالب شادگان برنامه مدیریت ساختار اجرایی و مدیریتی استاندار در 

كمیته های مدیریت بر حسب شرایط و صالحدید اختیار خواهند داشفت تفا نماینفدگان دیگفری را از     

پیشفنهاد شفد كمیتفه    سایر دستگاهها به صورت دائم دعوت و به تركیب كمیته ها اضافه نماینفد. لفذا   

 ل شود: زیر تشكینهادهای  نمایندگان ثابت با تاالب شادگان مدیریت  ستانیا

 یس(ئ)ر استاندار -

 )دبیر(خوزستان حفاظت محیط زیست  اداره كل  -

 برق خوزستان آب و  سازمان  -

 خوزستان سازمان جهاد كشاورزی -

 اداره كل منابع طبیعی خوزستان -

 اداره كل شیالت خوزستان -

 خوزستان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیاداره كل  -

 فرمانداری شادگان  -

 نماینده دانشگاه -
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  جوامع محلی )گان( نماینده -

 

 است:در نظر گرفته شده به صورت زیر  مدیریت تاالب شادگان استانیكمیته شرح وظایف 

 های استانیهای برنامه مدیریت در ارگانكمك به یكپارچه سازی فعالیت -

 های بین بخشیبررسی پیشرفت و موانع هماهنگی -

 بودجه استانی برای برنامه مدیریت حصول اطمینان از برنامه ریزی و اختصاص به موقع -

كمیته محلی و تصویب كارگروههای تخصصی، تائید برنامه های كاری ساالنه ازسوی بررسی و  -

 گزارش ساالنه سال قبل

 بازبینی فعالیت ها و تهدیدات موجود در سایت و ارائه راهكارهای مقتضی -

 

خواهد بفود  زیر دستگاههای  ن ثابتمحلی مدیریت تاالب شادگان متشكل از نمایندگاكمیته  همچنین

 .همكاری خواهد كرد ستانیكمیته او با 

 )رئیس كمیته( فرمانداری شادگان -

 اداره حفاظت محیط زیست شادگان )دبیر كمیته( -

 آبادان و ماهشهری یهافرماندارنمایندگان  -

 ادارات حفاظت محیط زیست ماهشهر و آبادان  -

 شادگاناداره شیالت  -

 ازمان جهاد كشاورزی(اداره امور اراضی )س -

 امور آب مناطق شادگان، ماهشهر و آبادان -

 شادگان اداره جهاد كشاورزی شهرستان -

 اداره تعاون روستایی -

 شادگان اداره میراث فرهنگی شهرستان -

  ، آبادان و ماهشهرشادگان هایشهراسالمی ی هاشورانمایندگان جوامع محلی و  -

 تشكل های غیر دولتی -

 دانشگاهها -

و نظفر مواففق   است كمیته های مدیریت تاالب شادگان با توجه به دسفتور كفار جلسفات     الزم به ذكر

می توانند نمایندگانی را از سایر دستگاهها بصورت موردی به جلسات دعوت نمایند كفه  اعضای دائمی 

 ذیل اشاره نمود: ست میتوان به نمایندگان سازمانها و دستگاههایاز این د

 تاناداره كل تعاون استان خوزس -

 پاالیشگاه آبادان )مدیریت خطوط لوله و مخابرات منطقه آبادان(  -

 اداره كل صنایع و معادن -

 شركت نفت -

 اداره كل راه و ترابری -
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 سازمان بنادر و كشتیرانی -

 آموزش و پرورش كل اداره  -

 صدا و سیمای خوزستان -

 ادارات جهاد كشاورزی آبادان و ماهشهر -

 شبكه بهداشت و درمان -

 ضالب روستاییادارات آب و فا -

 .... و سایر دستگاهها -

 

 است:در نظر گرفته شده به صورت زیر  كمیته محلی مدیریت تاالب شادگانشرح وظایف 

 برنامه مدیریت به تصویب رساندن نهایی كردن و  -

 پایش اجرای برنامه مدیریتو  نظارت -

 عملكرد مدیریت ارزیابی  -

 ساله مدیریت تاالب 5تهیه برنامه كاری ساالنه و  -

 تسهیل هماهنگی های بین بخشی -

 برنامه ریزی و هماهنگی امور مالی -

 سازی برنامه های برنامه مدیریت با برنامه های سازمانهای استانیو هماهنگ یكپارچه  -

 و تخصصی و شرح خدمات زیركمیته های ویژهعناوین  تصمی گیری در مورد  -

 شادگان مدیریت تاالب استانیهمكاری با كمیته  -

 یب گزارشهای ساالنهتصو بررسی و  -

طی شش ماه اول به صورت ماهانه برگزار  های مدیریت تاالب شادگانجلسات كمیته  پیشنهاد میشود 

برگفزار شفوند. همچنفین    )مثال فصفلی(  فواصل زمانی بیشتری شود. پس از آن ممكن است جلسات با 

، بفا شفرح خفدمات    تهای مدیری حفاظت محیط زیست خوزستان به عنوان دبیرخانه كمیته اداره كل 

 زیر عمل خواهد كرد:

 گیری و برنامه ریزی جهت تشكیل جلسات كمیتهیپ -

 تنظیم دستوركار و صورتجلسات كمیته -

 اطالع رسانی و هماهنگی با اعضاء جهت تحقق اهداف كمیته -

 انجام مكاتبات و پیگیریهای الزم جهت اجرای مصوبات كمیته  -

 های تخصصیتشكیل كارگروه و سازماندهی اداره دبیرخانهبرای پیگیری  -

 یمدیریت اقدامات حمایت از اجرای  -

 تحقیقاتی و پایش تاالبكارهای  از انجام حمایت موثر  -

 تشكیل یك سیستم پایش/ نظارت برای تاالب شادگان -

 ذینفعانین تسهیل ارتباطات ب -
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از بفرداری خردمندانفه   اجرای اهداف برنامه جامع مفدیریت و بهفره  حمایت، هماهنگی و پایش  -

 تاالب 

 مبادلفه برای آگاهی رسانی عمفومی و   یك سامانه استقرار بمنظور حمایت، هماهنگی و پایش  -

 اطالعات با مراكز تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی

 با همكاری اعضاء تهیه گزارش ساالنه -

 

 

 مکانیسم اجرای برنامه مديريت جامع تاالب شادگان

 

 مورد توجه قرار گرفت: جهت اجرای برنامه مدیریتمنابع مالی  سه گزینه مختلف برای تامیندر ضمن 

تعریف یك ردیف بودجه ملی متمركز برای اجرای طرح و سپس ابالغ بودجه به سازمانهای اجرائی  -9

 مسؤل در استان

تعریف یك ردیف بودجه متمركز استانی برای اجرای طفرح و سفپس ابفالغ منفابع بفه سفازمانهای        -2

 اجرائی مسؤل

 تعریف ردیف بودجه جدید در هریك از دستگاههای اجرایی  -8

مناسب ترین راه حل و سازگار ترین راه حل برای تفامین منفابع    2بر اساس مباحث انجام شده گزینه 

مالی اجرای طرح تشخیص داده شد. این گزیته با سیاستهای جاری دولفت بفرای واگفذاری اختیفارات     

 گی و سازگار است.بیشتر تصمیم گیری به استانها هماهن

ساله تعریف خواهد شفد. هزینفه    5در قالب برنامه های  برنامه مدیریتاعتبارات مورد نیاز برای اجرای 

 های الزم برای هر اقدام پیش بینی شده، در برنامه ارائه خواهد شد.
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 رياست

 استانداری خوزستان
 
 
 
 
 
 

اداره كل میراث 

 فرهنگی و گردشگری
 

 
 
 
 
 

اداره كل شیالت 

ستانخوز   

 
 
 
 
 
 

 دانشگاه
 
 
 
 
 

نمايندگان جوامع 

 محلی

 
 
 
 
 
 

اداره كل منابع 

  طبیعی خوزستان

 
 
 
 
 
 

 فرمانداری شادگان
  
 

 
 
 
 
 

سازمان آب و برق 

 خوزستان

 
 
 
 
 
 

 دبیر

محیط زيست اداره كل 

 خوزستان 

 
 
 
 
 
 

كمیته استانی مديريت تاالب 

 شادگان

انالب شادگكمیته محلی مديريت تا  

 رياست

 فرمانداری شادگان
 
 
 
 
 
 

 دبیر

  نمحیط زيست شادگا

 
 
 
 
 
 

شادگاناداره شیالت   

 
 
 
 
 

اداره امور اراضی 

 جهادكشاورزی

 
 
 
 
 

 دانشگاه

 
 
 
 
 

  اداره تعاون روستايی

 
 
 
 
 

اداره جهاد كشاورزی 

 شادگان

 
 
 
 
 

یتشکل های غیر دولت  

 
 
 
 
 

جوامع  نمايندگان

 محلی

 
 
 
 
 

ادارات محیط زيست 

 ماهشهر وآبادان

 
 
 
 
 

 فرمانداريهای آبادان و

 ماهشهر

 
 
 
 
 

ادارات امور آب شادگان، 

 ماهشهر و آبادان

 
 
 
 
 

اداره میراث فرهنگی 

 شادگان

 
 
 
 
 

سازمان جهاد 

 كشاورزی خوزستان
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 : 0ضمیمه 

 برنامه پايش تاالب شادگان

 

 ش تاالبي. مقدمه پا0

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

است كه اغلب به دلیل كمبود اطالعات الزم در مورد ماهیت مشكالت مدیریتی، منشاء اصلی مشكالت، و 

می  "پایش تاالب"ند. یك برنامه منسجم و كارآمد متوقف می ما "مدیریت تاالب ها"كارآمد نبودن اقدامات، 

كاستی ها در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان قرار دهد. تعیین و معرفی تواند اطالعات الزم را جهت 

یك فرایند سیستماتیك جمع آوری اطالعات پایه در طول زمان است كه به منظور مقایسه با یك  "پایش"

لزوما پیچیده یا  "برنامه پایش"نجام می پذیرد. الزم به یادآوری است كه یك استاندارد از پیش تعیین شده ا

پرهزینه نیست بلكه كارآمدی برنامه به مناسب بودن و بهنگام بودن اطالعات جمع آوری شده بستگی دارد. 

فاده یك برنامه پایش خوب طراحی شده می تواند ساده و كارامد باشد. اگر اطالعات جمع آوری شده مورد است

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

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

ی در راستای اهداف مدیریتی و جهت مشخص باشد. اطالعات جمع آوری شده تحت یك برنامه پایش بایست

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

 : چرخه مدیریت تطبیقی9شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 اهداف

اجرای 

 مديريت 

بازبینی 

 مديريت

پايش وضیعت 

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

 مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند.

كلید موفقیت یك برنامه سودمند پایش در طراحی مناسب آن است. آندسته از برنامه های پایش كه آكنده از 

داده ولی دارای اطالعات ضعیفی هستند ابزارهای مدیریتی كارامدی نبوده و اگر این اطالعات گمراه كننده نیز 

رنامه پایش تشدید می شود. تدوین و اجراء یك برنامه پایش خوب مستلزم همكاری نزدیك باشند، ناكارآمدی ب

و تشریك مساعی بین مدیران تصمیم گیر، متخصصین و و سایر ذینعان نظیر جامعه محلی است )كه اغلب 

 اطالعات خوبی نیز در مورد شرایط موجود دارند(.  

 

 درياچه شادگان. طراحی برنامه پايش 2
 

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

مبانی برگزار و طی آن  كشاورزی، تنوع زیستی و آگاهی رسانی، مشاركت و معیشت پایدار تاالب شادگان

ز توسط مشاورین و كارشناسان طرح حفاظت ا "پروتكل های پایش"و متدولوژی تهیه  "پایش تاالب ها"

دانشگاهی و  دولتی، نهادهای كارشناساندر یك فرایند مشاركتی با حضور شد و سپس تاالب های ایران ارائه 

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

 برنامهاز طریق اجرای یتی( میزان موفقیت طرح مدیریت )و دستیابی به اهداف مدیرهمانطور كه اشاره شد، 

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

كه نشان دهنده وضعیت و كیفیت اطالعات الزم در خصوص شاخص های مورد نظر  ،از پروتكل های پایش

ر و سایر ذی نفعان )از جمله جامعه محلی( می ییم گدر اختیار متخصصین و مدیران تصمباشند را تاالب 

پیوسته و نظام مند بازنگری و روزآمد شده و منعكس كننده اطالعات بایستی به شكلی اینگونه گذارد. 

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

 ه است.نشان داده شد 2در شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تاالبمدیریت 

استراتژی های 

  ارزیابی

 برنامه های پایش

 نیازهای اطالعاتی

 جمع آوری داده

ررسی دادهب  

 تحلیل داده

 بکار گیری اطالعات

و گزارش ارزیابی  

 چرخه مديريت
 تاالب
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، نتیجفه نشسفت هفای كارگروههفای     پیوست این مجموعفه اسفت  كه  الزم به ذكر است كه پروتكل های پایش

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

 بیشتر خواهد بود..

 

 شادگانپايش درياچه برنامه  .9 

پروتكفل بفرای ویژگفی هفای     سفه  پروتكل برای بررسفی ویژگفی هفای تنفوع زیسفتی تفاالب،       شش در مجموع 

. جفداول  سفت تهیه شفده ا  شادگاناجتماعی تاالب  -پروتكل نیز برای ویژگی های اقتصادی دوهیدرولوژیكی و 

 یك تا سه خالصه ای از این پروتكل ها را به نمایش می گذارند:
 

 استفاده از شاخص های زیر: با وع زيستیتن (0

 فالمینگو( 9-9

 اردک مرمری( 9-2

 تنوع پرندگان زمستان گذران و جوجه آور( 9-8

 پستانداران تاالب با تاكید بر سه گونه شنگ، گربه وحشی و دلفین( 9-1

 جوامع ماهیان( 9-5

 جوامع پالنكتونی و بنتیك( 9-1

 

 استفاده از شاخص های زیر: با آب (2

 ت آبیفیك( 2-9

 ت آبیكم( 2-2

 كاربری اراضی (2-8

 

 استفاده از شاخص های زیر: با اقتصادی -اجتماعی  (9

 ها و تهدیدات تاالب و ارتقای مشاركت عمومی در مدیریت آنها در مورد ارزشآگاهی افزایش( 8-9

 ارتقای معیشت جوامع بومی(  8-2
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 : برنامه پايش تنوع زيستی0جدول 

 

يريتی تنوع اهداف مد

 زيستی
 یزمان نمونه بردار ینقاط نمونه بردار پارامترها

 مسئولنهاد 

 ش+گزارش(ي)پا
 ره دادهیذخ یزمان گزارش ده

یههاز بودجههه مههورد ن 

 )ساالنه(

 كل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-

 تعداد جمعیت گونه در منطقه   فالمینگو

محدود ه پراكندگی و حضور گونه 

 در تاالب

محففففور غربففففی و -9

 تاالب   جنوبی

جاده ارتباطی -2

 ماهشهر-آبادان

در دو سال اول بصورت ماهانه و 

 در سالهای بعد دو بار در سال

اداره كل محیط زیست 

اداره محیط -خوزستان

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

ل محیط زیست اداره ك

وبانك  خوزستان

اطالعات تاالب های 

وكارگروه تنوع  كشور

 زیستی

اعتبارات ملی واستانی 

 وسازمان محیط زیست

 تعداد جمعیت بالغ اردک مرمری

 تعداد جمعیت نابالغ

 محدود ه پراكندگی و حضور گونه

محففور جنففوبی و   -9

 غربی تاالب شادگان

جاده ارتباطی -2

 آبادان ماهشهر

 95بهار و زمستان هر در فصول 

روز یكبار در بقیه ایام سال ماهی 

 یكبار

اداره كل محیط زیست 

اداره محیط -خوزستان

حفاظت محیط زیست 

 شادگان

گزارشات بصورت 

ماهانه جمع آوری و 

بصورت فصلی ارائه 

 می شود

اداره كل محیط زیست 

وبانك  خوزستان

اطالعات تاالب های 

وكارگروه تنوع  كشور

 زیستی

رات ملی واستانی اعتبا

 وسازمان محیط زیست

پرندگان زمستان تنوع 

 گذران و جوجه آور

كففل جمعیففت پرنففدگان زمسففتان  

 وجوجه آور منطقه  رانگذ

  نوزادشمارش آشیانه و 

تخم+تعیین مكانهای تخم شمارش 

 (گذاری و ترسیم نقشه

حتی االمكان كل 

منطقه به انضمام 

جزایر موجود در 

 خورموسی

روز  95هر  سال، در شش ماه اول

.یكبار كل منطقه پایش شود  

 محیط زیستكل اداره 

خوزستان و ادارات 

 محیط زیست

آبادان و ،شادگان

  +افراد عالقمندماهشهر

گزارش ماهانه جمع 

آوری و ساالنه ارائه 

 می گردد

اداره كل محیط زیست 

وبانك  خوزستان

اطالعات تاالب های 

وكارگروه تنوع  كشور

 زیستی

لی واستانی اعتبارات م

 وسازمان محیط زیست
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 پايش تنوع زيستی برنامه: 0ادامه جدول 

اهداف مديريتی 

 تنوع زيستی
 یزمان نمونه بردار ینقاط نمونه بردار پارامترها

 مسئولنهاد 

ش+گزارشي)پا

) 

زمان گزارش 

 یده
 ره دادهیذخ

یههاز بودجههه مههورد ن 

 )ساالنه(

 كل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-

تاالب با پستانداران 

گونه  سهتاكید بر 

گربه  ،شنگشاخص 

 و دلفین وحشی

   بررسی میدانی منطقه

استفاده ازنمای ها شفاخص روش انفدازه   

 گیری موجود

 استفاده ازدوربین های تله ای

 استفاده از شمارش مستقیم برای دلفین

استفاده از تله گیری وعالمت گذاری 

 ونمایهها برای شنگ وگربه وحشی

طول  برای شنگ وگربه وحشی در موسی خور دگان وسطح تاالب شا

سال تله ها كار گذاشته و عمل 

می نمایند و هر روز بازرسی می 

 وجهت دلفین بهار وتابستانگردند

محیط كل اداره 

خوزستان  زیست

و ادارات محیط 

 ،شادگان زیست

  آبادان و ماهشهر

ه گزارش ساالن

تهیه و ارائه 

 می گردد

اداره كل محیط زیست 

وبانك  زستانخو

اطالعات تاالب های 

وكارگروه تنوع  كشور

 زیستی

اعتبارات ملی واستانی 

 وسازمان محیط زیست

 سطح تاالبتغییرات  - ماهیانپایش جوامع 

)تعیفین فراوانفی    اندازه گیری جمعیت -

بررسففففی خصوصففففیات  بیففففومس و –

   (مورفومتریك و مریستیك

 ارزیابی ذخایر  -

 

نظر در  پس از تعیین محدوده مورد

تاالب، ایستگاه ها مشخص می 

)ورودیها و خروجیها و مناطق شود

كم عمق و عمیق درون تاالب(این 

محدوده دربرگیرنده آبهای شیرین 

اساساً  لب شور و شور میباشد.

میزان اعتبارات و نحوه و زمان 

نقش تعیین  در اینجاپرداخت ،

 كننده ای دارد

 پایش در طول یكسال شمسی

كه با منظور  صورت میگیرد

نمودن زمانهای جمع آوری 

اطالعات و نتیجه گیری و تحلیل، 

ماه خواهد  93زمان مورد نیاز 

و تناوب آن بسته به شدت بود.

تغییرات، ساالنه یا دو سال یكبار 

 می باشد.

 

شیالت اداره كل 

با و  خوزستان

همكاری 

پژوهشكده آبزی 

پروری جنوب 

 كشور

در طول پایش 

هر سه ماه 

 یباشد.م یكبار

 -اداره كل شیالت استان

پژوهشكده آبزی پروری 

كارگروه -جنوب كشور

تنوع زیستی و بانك 

 اطالعات تاالبهای كشور

اعتبارات ملی لحاظ شده 

در بودجه های مختص 

بحران های زیست 

اعتبارات خاص  -محیطی

استانی با مس ولیت 

شیالت  پیگیری

 وپژوهشكده آبزی پروری

جوامع پالنكتونی و 

 یكبنت

 سطح تاالب تغییرات تعیین  -

شناسایی و تعیین تراكم گونه های 

مختلف فیتوپالنكتون )شناور و 

 پریفیتون(، زئو پالنكتون و بنتیك 

 تعیین دانه بندی و مواد آلی رسوبات

تاالب شادگان در محدوده آب 

 شیرین و شور

دوسال  اندازه گیری و ارزیابی 

 داده ها

اداره كل شیالت 

 –خوزستان 

پژوهشكده آبزی 

پروری جنوب 

 كشور

دو سال 

د.یكبار  

 -اداره كل شیالت استان

پژوهشكده آبزی پروری 

كارگروه -جنوب كشور

تنوع زیستی وبانك 

 های كشوراطالعات تاالب

اعتبارات استانی با 

مس ولیت پیگیری اداره 

كل شیالت خوزستان و 

 پژوهشكده آبزی پروری
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 : برنامه پايش آب2جدول

 زمان نمونه برداری نقاط نمونه برداری ارامترهاپ پايش آب
نهاد مسئول 

 )پايش+گزارش(
 ذخیره داده زمان گزارش دهی

بودجه مورد نياز 

 )ساالنه(

 کل-

 دولتي-

 طرح تاالبها-

 كیفیت آب

رودخانه 

 جراحی
 
 
 
 
 
 

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

pH ،BOD ،COD ،
DO،آنیون ها، کاتیون ها ، 

، TSS ،TDSسختی کل، 
فلزات سنگین )شامل: 
آرسنیک، نیکل، جیوه، 
کرم، روی، آهن و ...( 
فسفات، فسفر کل، 

آمونیوم، نیترات، نیتریت، 
سیلیکات، مجموع نیتروژن 

(، TKNآلی و آمونیاکی )
مجموع کربن آلی 

(TOC مجموع کربن ،)
(، سولفات، TICغیرآلی)
(، قلیائیت ABSدترجنت )
، aیل (، کلروفATکل )

کلی فرم ، TPHکلراید، 

کل و کلی فرم مدفوعی، 
  سترپتوکوکها

 ایستگاه شامل: 

(: Onlineایستگاه گرگر )كمی و كیفی و   -9

این ایستگاه در حال حاضر موجود می باشد و 

دبی و رقوم ارتفاعی آب در آن اندازه گیری می 

 شود. 

ایستگاه خروسی )كمی و كیفی و  -2

Onlineدر حال حاضر موجود  (: این ایستگاه

می باشد و دبی و رقوم ارتفاعی آب در آن اندازه 

 گیری می شود. 

رودخانه جراحی )كمی و كیفی و  -8

Onlineقبل 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 
زارش نتایج نمونه بررداری  گ -

های در محل بالفاصرله پر    
 از اندازه گیری 

گزارش نتایج نمونه بررداری   -
شرررریمیایی و   –فیزیکرررری  
روز پ  از نمونه  01میکروبی 
 برداری ها

 تحلیل:  -ب
ماهرره برره  6ارائرره گزارشررهای 

همراه مقایسه با استانداردهای 
 موجود

سازمان حفاظت محیط 
زیست ایران ، بانک 

عات تاباب های اطال
کشور، اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان، 
سازمان آب و برق 
 خوزستان 

 

 تاالب شادگان
// 

 استگاه  1آب شور: 

 ایستگاه 2آب شیرین: 
// // 

// 
 

//  
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 زمان نمونه برداری نقاط نمونه برداری ارامترهاپ پايش آب
نهاد مسئول 

 )پايش+گزارش(
 ذخیره داده زمان گزارش دهی

بودجه مورد نياز 

 )ساالنه(

 کل-

 دولتي-

 طرح تاالبها-

 انهار 
// 

 ایستگاه:  1

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

 زهكش ها

// 

 2سعه نیشكر )ایستگاه: زهاب های تو 1

ایستگاه(، زهاب های شبكه آبیاری و زهكشی 

 ایستگاه( 2ده هزار هكتاری شادگان )

  // // // ماهانه

فلزات سنگین، ، دانه بندی رسوبات

مجموع کربن آلی، فسفات، 
TPH 

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

 كمیت آب

رودخانه 

 جراحی

 تراز آب -

 جریان -

 صارف حوضهم -

 

 ایستگاه شامل: 

(: Onlineایستگاه گرگر )كمی و كیفی و   -9

این ایستگاه در حال حاضر موجود می باشد و 

دبی و رقوم ارتفاعی آب در آن اندازه گیری می 

 شود. 

ایستگاه خروسی )كمی و كیفی و  -2

Online این ایستگاه در حال حاضر موجود :)

در آن اندازه  می باشد و دبی و رقوم ارتفاعی آب

 گیری می شود. 

رودخانه جراحی )كمی و كیفی و  -8

Onlineقبل از دو شاخه شدن :) 

 

 روزانه 

 بار در روز( 2)

سازمان آب و برق 
 خوزستان

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

سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران ، 
بانک اطالعات 

ب های کشور، تابا
اداره کل حفاظت 
محیط زیست 
خوزستان، سازمان 
 آب و برق خوزستان 

 

 تراز آب  - تاالب شادگان

 جریان های ورودی  -

 جریان های خروجی -

 استگاه  1آب شور: 

 ایستگاه 2آب شیرین: 

روزانه )فصول 

 سیالبی(

و هفتگی )فصول غیر 

// // 

// 
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 زمان نمونه برداری نقاط نمونه برداری ارامترهاپ پايش آب
نهاد مسئول 

 )پايش+گزارش(
 ذخیره داده زمان گزارش دهی

بودجه مورد نياز 

 )ساالنه(

 کل-

 دولتي-

 طرح تاالبها-

 سیالبی( تبخیر از سطح -

ن های ورودی و جریا انهار

 خروجی

انهار شاولی، گاهن، عبودی، سوده، مسیر، 

 جعفری، ام الصخر )در صورت مسدود نبودن(

انهار توپچی، منصوره، مندوان، آبشار، 

 جهانگیری و خروسی 

 روزانه

// // //  

 جریان - زهكش ها

 

 روزانه های كیفی( ایستگاهایستگاه )مشابه  1
// // //  

 اراضی كاربری

ری اراضی كارب

 تاالب شادگان

 های موجودكاربری -

عوامل ایجاد تغییر  -

 كاربری

وضعیت اخذ مجوز  -

 برای تغییر كاربری

بررسی اثرات تغییر  -

كاربری بر عملكردهای 

 اكولوژیكی تاالب

تمامی گستره مصوب كنوانسیون رامسر از 

محدوده زیر پوشش : تاالب شادگان شامل

 –آبادان  گیاهان تاالبی در شمال جاده

ماهشهر، اراضی جزر و مدی در جنوب جاده 

مزبور، خوریات، جزایر چهارگانه در دهانه 

 خورموسی، نوار ساحلی در حاشیه خلیج فارس

گرد آوری اطالعات  -

و مسففففتند سففففازی 

سففوابق همزمففان بففا   

اجفففففرای برنامفففففه  

 مدیریتی تاالب  

بازیدهای میدانی هر -

شفففش مفففاه یكبفففار   

 اسفند( -)شهریور

ام مطالعات انج -

تفصیلی كاربری 

 5اراضی )حداقل هر 

 سال یكبار(

مس ولیت اصلی پایش 

كاربری اراضی تاالبی با 

كارگروه آب و كشاورزی 

تاالب شادگان با محوریت 

اداره كل حفاظت محیط 

زیست، سازمان آب و 

برق خوزستان و اداره كل 

منابع طبیعی خوزستان 

 می باشد

گزارشفففهای بازدیفففدهای  -

)بصفففورت شفففش میففدانی  

 ماهانه(  

گزارش بررسی اثرات همراه 

بففا توصففیه هففای مففدیریتی 

 بصورت ساالنه  

گزارشهای تفصیلی و 

روزآمد از وضعیت كاربری 

 5اراضی تاالب )حداقل هر 

 سال یكبار(

سازمان حفاظت محیط 

زیست ایران ، بانك 

اطالعات تاالب های 

كشور، اداره كل 

حفاظت محیط زیست 

ب خوزستان، سازمان آ

 و برق خوزستان 
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 اجتماعی -: برنامه پايش اقتصادی9جدول 

 
 

 
 
 
 

اهداف برنامه 

 مديريت
 پارامترها

نقاط نمونه 

 برداری
 ذخیره داده زمان گزارش دهی نهاد مسئول )پايش+گزارش( زمان نمونه برداری

بودجه مورد نیاز 

 )ساالنه(

 كل -

 دولتی -

 هاتاالب طرح -

ها در آگاهیافزایش 

ها و شمورد ارز

تهدیدات تاالب و 

ارتقای مشاركت 

عمومی در مدیریت 

 آن

 های  ها و حساسیتآگاهی

 ی تاالب ؛همگانی درباره

 گیران مدیران و تصمیم رویكرد

نسبت و غیر دولتی بخش دولتی 

و  اِعمال مدیریت مشاركتی به

 بومی؛دیدگاه زیست

 ها و برنامهكیفیت اجرای طرح-

رسانی و مشاركت های آگاهی

 عمومی؛

سطوح محلی و 

 استانی 
  سه ماهه در روستاهای

 اصلی؛

شش ماهه در شهرها و سایر 

 روستاها

اداره كل حفاظت محیط زیست 

محیط زیست  یخوزستان/ اداره

ستانداری خوزستان/ ا/شادگان

 فرمانداری شادگان

  كارگروه »شش ماهه به

رسانی، مشاركت و آگاهی

معیشت پایدار تاالب 

 ؛«شادگان

ی ی كمیتهدبیرخانه»به  ساالنه

مدیریت استانی و محلی تاالب 

 «شادگان

  اداره كل حفاظت

محیط زیست 

 ؛خوزستان

  بانك اطالعاتی

 های كشورتاالب

 

ارتقای معیشت جوامع 

 بومی
 

های اجرایی بر اثربخشی طرح

افزایش معیشت روستاییان 

ضمن حفاظت و پایدارسازی 

 منابع

و  محلی وحسط

 استانی
 روستاهای  سه ماهه در

 اصلی؛

  شش ماهه در شهرها و سایر

 روستاها

اداره كل حفاظت محیط زیست 

محیط زیست  یخوزستان/ اداره

ی تعاون، كار و اداره/شادگان

  رفاه اجتماعی

  كارگروه »شش ماهه به

رسانی، مشاركت و آگاهی

معیشت پایدار تاالب 

 ؛«شادگان

 ی دبیرخانه»به  ساالنه

و ی مدیریت استانی كمیته

 «محلی تاالب شادگان

  اداره كل حفاظت

محیط زیست 

 ؛خوزستان

  بانك اطالعاتی

 های كشورتاالب
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 :برنامه پايش الزامات اجرايی. 4

می شود یك سازمان مس ول است این بفدان   پایش مستلزم یك تالش گروهی است. وقتی عنوان كار گروهی:

تیابی به نتایج مطلفوب اسفت ولفی همكفاری نزدیفك سفایر       معناست كه این سازمان مس ول برنامه ریزی و دس

اجفرای  در مفورد پفایش تفاالب شفادگان     سازمانهای كلیدی در اجرای موفق برنامه پایش بسیار ضروری است.  

،  خوزسفتان  حفاظفت محفیط زیسفت   اداره كفل  موفق برنامه پایش مستلزم هماهنگی و همكاری نزدیفك بفین   

مركفز تحقیقفات شفیالت خوزسفتان،     شیالت،  اداره كلن جهاد كشاورزی، سازما، و برق خوزستان سازمان آب 

پشفتیبانی مفوثر از   ادارات محیط زیست شهرستان، جوامع محلی و تشكل های غیفر دولتفی بفا     منابع طبیعی،

 است.  سوی استانداری خوزستان و فرمانداریهای ذیربط

 ولیت اضفافه بفر سفازمانی خفاص، تمفامی      در امر پایش به منظور اجتناب از تحمیفل مسف   گردآوری داده ها:

سازمانهای ذی ربط و ذی نفع  باید امور مربوط به پایش را كه به صورت جاری در دستور كار آنها قفرار گرفتفه   

است ادامه داده و اطالعات و داده های موجود را در اختیار سایر سازمان های ذینفع كلیدی قرار دهنفد. جهفت   

نه های جمع آوری داده، پایگاه داده ها باید در نهادهفای مسف ول پفایش اسفتقرار     اجتناب از به هدر رفتن هزی

یافته و مكانیسم هایی برای در دسترس قرار دادن اطالعات زیست محیطی )ترجیحا از طریق اینترنفت( پفیش   

می تواند با مركزیت سازمان محیط زیست به یك شبكه اطالعات زیست محیطفی وصفل    یبینی گردد. هر تاالب

باشد تا مس ولین بازنگری برنامه مدیریت تاالب تصمیمات خود را بر اساس آخرین اطالعات و داده های حاصل 

 از پایش اتخاذ نمایند.  

یك برنامه پایش خوب می تواند داده های مناسبی را تولید نماید. الزم اسفت كفه روش هفای     روش شناسی:

مان های مربوطه قرار گرفتفه و در جهفت استانداردسفازی و    كار با جزئیات كامل )پروتكل ها( مورد بررسی ساز

طرح حفاظت تاالبهای ایران / سازمان حفاظت محیط زیست میتوانفد كمكهفای مفالی و    آنها اقدام گردد. انتشار 

كارشناسی برای بازنگری استانداردها ، دستورالعمهای فنفی و روش شناسفیها را در اختیفار بگفذارد. همچنفین      

بها / سازمان حفاظت محیط زیست میتواند برای انجام بخشی از مطالعات پایفه نیفز همكفاری    طرح حفاظت تاال

     كند.  

از آنجا كه برنامه های پایش می توانند بسیار پرهزینه باشند، سازمان هفای اجرایفی مسف ولیت تفامین      بودجه:

سفازمان   /حفاظفت از تفاالب هفا   طفرح  بودجه و اعتبارات الزم را دارند )از طریق بودجه های ملفی و اسفتانی(.   

هزینه های مربوط به مشاوره های تخصصی، آموزش، تجهیزات و به تامین نیز می تواند حفاظت محیط زیست 

 نماید. كمكایجاد پایگاه داده 

سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متفولی اصفلی تفاالب هفا در كشفور و مجفری طفرح         گزارش دهی:

ك گزارش جامع پایش برای سایت تاالبی مورد نظر تهیه نمایفد. ایفن   یست ساالنه حفاظت از تاالب ها موظف ا

باید به طور گسترده چاپ و نیفز   "در سال ...تاالب شادگان  پایشجامع گزارش "گزارش پایش ساالنه با عنوان 

جمفع   هر پنج سال یكبار یك گزارش تحلیلی بفرای  ،در ضمن از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار گیرد.

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

به طور كلی به نظر می رسد تخصص های الزم برای اجفراء برنامفه پفایش )بفه جفز نیازهفای        ظرفیت سازی:

بفه اینكفه    می باشد. با توجفه  در ایران موجود آوری های جدید(آموزشی در رابطه با استفاده از تجهیزات و فن 

تعداد متخصصین الزم بسیار كمتر از تعداد مورد نیاز برای اجراء كامل برنامفه پفایش اسفت، الزم اسفت برنامفه      

 تفسیر داده هاسازی برای همچنین، ظرفیت های آموزشی جامعی برای اجرای برنامه پایش برنامه ریزی شوند. 
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اجرای برنامفه هفای آموزشفی    نهای مس ول نیاز به الب یك گزارش تحلیلی جامع توسط سازماقو تلفیق آنها در 

/ دارد. در ضمن، ظرفیت های الزم در بین جوامع محلی برای همكفاری در برنامفه پفایش بایفد از سفوی طفرح      

 ایجاد گردد. مدیریت حفاظت محیط زیست استان

 

 كاهش ريسک های مرتبط با اجرای برنامه پايش -5

تبط هستند به دو دسته تقسیم می شوند: ریسك هایی كه مانع انجام ریسك هایی كه با انجام برنامه پایش مر

برنامه پایش می شوند و ریسك هایی كه از طریق انجام پایش بر محیط زیست وارد می شوند. این ریسك ها،  

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

  سک هاير شيپا یکردهايرو

ايی كه مانع اجرا برنامه پايش هستندريسک ه  

آمادگی برای روندهای عمومی تغییرات اقلیمی در سطوح محلی، منطقه 

 ای، ملی و جهانی از طریق به اشتراک گذاشتن تجارب و تبادل اطالعات

 تغییرات ناگهانی اقلیم)فصول سرد و گرم شدید(
9 

ه از مس ولین آمادگی بیشتراز طریق تهیه پروپوزال برای تقاضای بودج

استانی و ملی  به عنوان مثال ارزیابی نیازهای تجهیزات و پرسنل جدید و 

 وارد كردن آنها در پروپوزال های ساالنه تامین اعتبار سازمانی(

كمبود بودجه )كمبود تجهیزات، پرسنل/متخصصین 

 2 ناكافی(

اجراء آموزش های الزم برای استفاده از رویكرد مشاركتی در برنامه ریزی و 

برنامه ها و بازكردن فرصتهای جدید برای همكاری و تشریك مساعی بین 

 نهادها و ذینفعان مختلف )برگزاری نشست های چند جانبه(

كمرنگ بودن رویكردهای مشاركتی )كمبود همكاری 

بین ذینفعان مختلف، در دسترس نبودن اطالعات در 

 سطح ادارات، كمبود اطالعات بومی از جوامع محلی(

8 

اسناد و مدارک تا جایی كه ممكن است باید گردآوری و جمع بندی شوند 

و در آرشیو یا كتابخانه ادارات منتقل شوند تا به سهولت در اختیار 

 عالفمندان قرار گیرند. 

 میزان باالی تغییرات در كادر اداری

1 

باید دامنه آموزش ها را فراتر تعداد محدودی از افراد جامعه محلی برد 

 تشكلهای مردم نهاد(ها و NGOمل داوطلبان شا

 جوامع محلی كه در فصول معینی در دسترس نیستند
5 

یافتن مشاورین متخصص در سطح ملی و بین المللی برای كنترل كیفیت 

 داده هاو استاندارد سازی روندهای موجود جمع آوری داده 

 داده های غیر قابل اطمینان )عدم كنترل كیفیت(
1 

ك تیم پایش در اداره محیط زیست و انجام آموزشهای الزم و استقرار ی

تخصیص مس ولیتها و حصول اطمینان از اینكه گزارش پایش جامع هر 

 ساله سر زمان معین )برای مثال اسفند ماه(آماده می شود 

 تاخیر در انجام پایش) یا در تهیه گزارش های پایش(

7 

 وارد می شوند محیط زيست ريسک هايی كه به واسطه پايش بر

نباید به كلونی های زادآوری پرندگان نزدیك شد و باید از فاصله دور 

پایش كرد. باید از ایجاد سر و صدا جلوگیری نمود و از پوشیدن لباسهایی 

با رنگهای روشن یا استفاده از تجهیزات با رنگهای روشن اجتناب شود. از 

تعداد نمونه ها یا  حركتهای ناگهانی به سمت حیات وحش اجتناب شود.

 نقاط نمونه گیری محدود شود و ترجیحا خارج از زیستگاهها حساس باشد  

فعالیتهای پایش منجر به ایجاد اختالل در حیات وحش 

حساس می شوند ) به عنوان مثال كلونی های جوجه 

آوری پرندگان زمستان گذران( یا صدمه به زیستگاههای 

 حساس

9 

حیات وحش)به عنوان مثال استفاده از رعایت نظافت در حین لمس 

 دستكش، سینی های تمیز( و هنگام ورود به نواحی حساس الزامی است

 معرفی تصادفی گونه های خارجی یا بیماری 
2 
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