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 مقدمه 

تاالب ثبت شده در کنوانسیون رامسر  22تاالب بین المللی وپناهگاه حیات وحش شادگان تاالب شادگان جزء 
نبه های مختلف اکولوژیكی , زیبا شناختی, تفرجگاهی, اقتصادی, اجتماعی وهیدرولوژیكی اهمیت است که از ج

هكتار بوده که  444444حیات اجتماعی مردم منطقه دارد.تاالب شادگان دارای وسعتی بیش از  فراوانی در
وان پناهگاه شورایعالی محیط زیست به عن 22/9/4354مورخ 44هكتار آن بر اساس مصوبه شماره  327765

کیلومتری از شهرستان  44حیات وحش اعالم گردیده است.این تاالب در انتهای جنوب غربی ایران و به فاصله 
اهواز قرار گرفته است.تاالب شادگان اکوسیستمی ایده آل در منطقه بوجود آورده است بطوری که می توان آن را 

عالوه بر تامین علوفه و غذای مورد نیاز وحوش و یك ذخیره گاه تلقی کرد. وجود پوشش گیاهی انبوه آن 
 پرندگان و آبزیان موجود, سبب بوجود آمدن مامن و پناهگاهی عالی برای حیات وحش منطقه شده است.

انتخاب شده  /IRI UNDP/GEFران يا ين تاالب در طرح حفاظت از تاالبهايتاالب شادگان به عنوان سوم

ت جامع بمنظور يريک برنامه مدين يق تدويتاالب از طر يستميکوست ايريمد ين طرح ارتقاياست. هدف ا

هدف از تدوين ن تاالب است. يا يالمللنيتِ بيبا اهم يستياست که  متوجه تنوع ز يادات عمدهيکاهش تهد

برنامه مديريت تاالب شادگان فراهم کردن يک چشم انداز مشترک بلند مدت و ارائه يک رويکرد براي مديريت 

تاالب شادگان و خدمات ارزشمند اکوسيستمي آن است. به ويژه، هدف آن ارتقاي مشارکت مردم محلي پايدار 

هاي بين بخشي جهت دستيابي به اهداف توافق براي  استفاده خردمندانه از منابع تاالب،  گسترش همکاري

 شده و ارتقاي آگاهي در مورد اهميت تاالبها مي باشد.

و مساعدت اداره کل  يران با همکاريا يطرح حفاظت از تاالب ها اهداف منظور شده ن راستا و با توجه بهيدر ا

عمل لجلسه توجيهي پرسش وپاسخ يک روزه اي در خصوص دستورا يست خوزستان اقدام به برگزاريط زيمح

 11/12/98درتاريخ  با حضور مشاور ملي طرحMed Wet اجرايي پهنه بندي زيستگاهاي تاالبي به روش 

وفرايند انجام پهنه بندي به گرديد و ابهامات احتمالي در خصوص دستورالعمل مذکور رفع گرديد  برگزار

تاالب  زيستگاههاي زون بندي حساسيت  کارگاهخرداد ماه سال جاري  5ودر تاريخ  صورت عملي تمرين گرديد

ست خوزستان، ، محيط زي حفاظتکل اداره معاون محيط طبيعي وکارشناسان  مدير کل و با حضورشادگان 

کارشناسان و مشاوران بين المللي طرح حفاظت از تاالبهاي ايران و نمايندگان سازمانها و ارگانهاي ذيربط 

 برگزار گرديد. 

 پهنه بندي تاالب-1
شناسايي و مرز گذاري بخشهاي مختلف تاالب همراه با دستورالعمل هاي کاربريهاي پهنه بندي  

ابزاري است مانند طرح کاربري اراضي و يا است وت انساني  مختلف به منظور مديريت اقداما

 .آمايش سرزمين که در اختيار مديريت تاالب قرار مي گيرد

 

 ساسيتهاي تاالب شادگانح    2- 

 حساسيت به خاطر پوشش گياهي و چشم انداز 

 )حساسيت بخاطر آبزيان )ماهي و ميگو 

 حساسيت بخاطر پرندگان آبزي 
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 االب شادگانکاربريهاي کنونی ت-3

 ماهيگيري در تاالب 

 ماهيگيري در خوريات 

 ماهيگيري در ساحل 

 برداشت ني 

  گاوداري 

 شکارپرنده 

 مسير جاده 

 مسير خطوط انتقال 

 نيروگاه 

 کارخانه فوالد 

 

  تاالب شادگان  زون بندي حساسيت  زيستگاههاي کارگاه واهداف یمعرف -4
  

و با مشارکت ذينفعان و  5/3/1398در تاريخ   دگانتاالب شا زون بندي حساسيت  زيستگاههايکارگاه 

  . اهداف برگزاري کارگاه عبارت بود از:برگزار گرديدگروههاي ذيربط 

 حفاظت از تنوع زيستي  و-تضمين بهره برداري پايدار 

 بين بهره برداران کمک به جلوگيري از مناقشات و حل کشمکش 

  تهيه نقشه حساسيت تاالب شادگان 

 بريهاي کنوني تاالب شادگانتهيه نقشه کار 

 تهيه نقشه کاربريهاي آتي تاالب شادگان 

 

  درکارگاهشده  موضوعات مطرحمباحث و  -5

 

صبح آغاز گرديد در ابتدا مهندس محمودي راد مدير کل محترم ضمن خير مقدم  8جلسه رأس ساعت

مديريت تاالب  اي برنامههفتمين کارگاه در راست کارگاه بيان داشتند اين در کارگاهبه شرکت کنندگان 

عمده بحث وبه برنامه هاي ديگرطرح که امسال بايد اجرا شود اشاره نمود. وي همچنين بوده  شادگان

تاالب شادگان يک تاالب بين المللي است دخل و  وادامه دادندکه تاالبها را بحث تأمين آب آنها دانست

افع و مضررات تاالب را بدانند بي ترديد تصرفات همچنين مشکالت زيادي دارد و اگر جوامع محلي من

آنها نيز در جهت بهبود وضعيت تاالب نقش اثرگذاري پيدا خواهند کرد. رويکرد امروزه زندگي بشر در 

زمينه استفاده از محصوالت غير متعارف و تغيير در الگوي مصرف آنها حاصل شده است که اين تغيير 
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راتي دارد و مي بايست الگوهاي ديگري براي درآمدزائي الگوي مصرف و تلفيق آن با زندگي محلي اث

جوامع محلي مطرح کرد از قبيل آبزي پروري و ... و از راههايي که منبع آلودگي اند جلوگيري شود . 

مهندس محمودي راد در ادامه با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسي ودعوت از حضار جهت رعايت 

محيط زيست را گرامي داشتند . ايشان تصريح کردند که نقش مسائل زيست محيطي پيشاپيش هفته 

حفاظت از محيط زيست نقشي مهم و تأثيرگذار بوده که با مراجعه و مشارکت آحاد جامعه مي توان 

محيط زيستي سالم داشته باشيم و اين در حاليست که استان خوزستان اکوسيستم آن آسيب پذير 

 د .ترين استان از نظر محيط زيست مي باش

در نهايت کار سندي به توافق و امضاء مي رسد که حتماً نمايندگان ادارات بخصوص سازمان آب و برق 

و سازمان کشاورزي و ... سند مذکور را در مجال و فرصتي مناسب آنرا به رياست سازمان مربوطه 

 اطالع دهند . در پايان نيز از رسانه ها ، دانشگاه ، ادارات و ... تشکر کردند.

باتوجه ر ادامه کارگاه مهندس موال معاونت محترم محيط طبيعي ضمن تشکر از حضورمدير کل د

 حضور مدعوين را تا آخر کارگاه خواستار شدند مشغله کاري 

سپس مهندس سليماني از طرح حفاظت از تاالبها ضمن تشکر ازمدير کل همچنين اداره کل محيط 

شکر از شرکت کنندگان محترم تصريح کردند که ما زيست خوزستان جهت برگزاري کارگاه و نيز ت

خواستار معيشت پايدار در حاشيه و درون تاالب بوده و اين طرح کار خود را با شعار تاالب براي مردم 

و براي طبيعت آغاز کرده است . و هنگامي که بحراني براي هر يک از تاالبهاي کشور ، رخ ميدهد 

ر حل مشکل آن دخيل باشند . هدف طرح اين است که با بايستي هر يک از دستگاههاي کشور د

کارهاي انجام شده در پريشان بتوانيم الگويي جهت مديريت سيستمي ساير تاالبها مطرح کنيم و ما در 

حال پياده کردن مديريت اکوسيستم هستيم و مديريت اکوسيستمي بدنبال حفظ اکوسيستم هاي 

است. سپس پاورپوينتي را در خصوص طرح حفاظت از طبيعي و احياء اکوسيستم هاي تخريب شده 

 تاالبهاي ايران و کارگاه پهنه بندي تاالب شادگان ارائه دادند .

مهندس لطفي مشاور ملي طرح حفاظت از تاالبها پاورپوينتي را در خصوص  در ادامه کارگاه پسس

وشش گياهي و چشم انداز، پهنه بندي تاالب شادگان ارائه دادند حساسيت تاالب شادگان را به خاطر پ

نقشه اي از  91که در مطالعات سال وافزودند آبزيان )ماهي و ميگو( ، پرندگان آبزي دانستند. 

حساسيت هاي منطقه تهيه شده و طبيعي است که در ان تغييراتي ايجاد شده باشد . سپس 

برداشت ني، گاوداري،  کاربريهاي کنون تاالب شادگان از قبيل ماهيگيري در تاالب، خوريات و ساحل ،

شکار پرنده ، مسير خطوط انتقال ، نيروگاه ، مسير جاده و کارخانه فوالد را بر شمردند.و افزودند که ما 

کار پهنه بندي تاالب شادگان را منحصراً از ديدگاه محيط زيستي نمي نگريم و نياز ساير ارگانها را نيز 

 -ن نيز توجه کرد . همچنين تضمين بهره برداري پايداربايستي در نظر بگيريم و به خواسته هاي ديگرا

حفاظت از تنوع زيستي و کمک به جلوگيري از مناقشات و حل کشمکش را از اهداف پهنه بندي 
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تاالب معرفي کردند و اساس پهنه بندي در کارگاه قبلي را از ديدگاه شماتيک بيان کردند و گفتند که 

ي که بر اساس وضع موجود بوده است و پيش بيني ما کاربريهاي آنچه تا به حال انجام شده و کارهاي

 مجاز و غير مجاز بيست سال آينده است

ماهشهر )شادگان( -سپس در ادامه کارگاه شرکت کنندگان به دو گروه کاري قسمت باالي جاده آبادان

ماهشهر تقسيم شدند و هر دو گروه نقشه هاي حساسيت و کاربريهاي  -اده آبادانو قسمت پائين ج

 موجود در تاالب را تهيه نمودند.

 

 
کارگروه بخش شمالی )جاده آبادان و ماهشهر( -طبقه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان  
 

 نوع حساسيت موضوع حساسيت

منطقه جوجه آوري پرندگان-  

گونه هاي در خطر انقراض پرندگانمنطقه جوجه آوري  -  

 منطق امن -

 اهميت بسيار زيد از نظر تخم ريزي ماهيان ب دليل عمق زياد

منطقه بکر-  

وجود جوامع گياهی منحصر به فرد-  

 

 

 بسيار زياد
 

حضور بيشترين  تنوع گونهاي-  

مهاجر زمستان گذرانبيشترين حضور پرندگان -  

وجود ماهيان مناسب براي صيد -  

جوامع گياهی منحصر به فرد وجود-  

 

 

 

 

 زياد

 دخل وتصرف صورت گرفته است-

 حضور پرندگان مهاجر-

 

 متوسط
 عمده طول سال آبگيري نمی شود

پوشش گياهی خود را از دست داده است.-  

 کم
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کارگروه بخش جنوبی )آبادان و ماهشهر( -طبقه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان  

 

 بسيار زيادحساسيت 

 علت حساسيت  شماره  ماهيت حساسيت 

  محل تجمع پرندگان نادر و کمياب آبزي و کنار آبزي 

  محل تخم ريزي ماهيان 

  محل جوجه آوري پرندگان 

 مناطق بکر و دست نخورده که واحد صنعتي مستقر نشده 

   کيلومتر جلوتر دلفين وجود دارد 01الي  31از وسط خور تا حدود 

  به خاطر آبزيان درون مجرا 

  حاشيه مجرا به خاطر پرندگان آبزي و ماهيان 

  مجاري خوريات به علت تخم ريزي ماهي بسيار حساس است 

 ( 25الي  21دهنه بهمن شير تجمع پرندگان )نوع پرنده 

  بکر بودن منطقه و تخم گذاري پرندگان نادر و در معرض خطر انقراض 

  وجود الک پشت دريايي 

 

  

 حساسيت زياد

 علت حساسيت  شماره  ماهيت حساسيت 

  وجود تنوع زيستي باال 

  وجود پرندگان آبزي 

  محل زمستان گذراني پرندگان

 مهاجر 

   زيستگاه زمستان گذراني خانواده مرغابيان و انواع حواصيل و آبچليک ها 

 زيستگاه جوجه آوري اردک مرمري 

  رويشگاه فصلي جگن و لويي 

 بگيرمحل تجمع ماهيان در فصول آ 

 

 

 

 

 حساسيت کم

 علت حساسيت  شماره  ماهيت حساسيت 

  فاقد پوشش گياهي 

  زيستگاه دست خورده و دچار اختالل 

  و دوره اي آبگيري کم 

 

   استقرار صنايع در منطقه 

  )... دخل و تصرف در منطقه )خاکبرداري و 

  

 

 

 

 

 

 

در جلسه بعدظهر موضوع کاربريهاي آتي در تاالب شادگان مطرح گرديد و اعضاء شرکت کننده به 

 اظهار نظر در آن خصوص پرداختند

 حساسيت متوسط

  پوشش گياهي با تراکم متوسط 

  وجود گونه هاي کنار آبزي 

   زيستگاه زمستان گذراني کاکائي ها و پرستوها 

  وجود گونه هاي گياهي شورپسند 
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نماينده کشاورزي تبديل گردد.پيشنهاد کرد قسمتهايي از تاالب  به زمين جامعه محلي نماينده 

سازمان آب و برق خوزستان پيشنهاد دادند که عالوه بر اراضي کشاورزي فراوان در تاالب شادگان مي 

توان رواج صيد و صيادي و نيز پرورش ماهي در قسمتي از تاالب شد و به اينصورت موجبات سودآوري 

 بيشتر را فراهم ساخت .

د افراد ساکن در خود تاالب مي توانند کارکرد پرورش ماهي و آبزيان در تاالبهايي که آب شيرين دارن

 را رونق دهند .

نماينده شيالت نيز خواستار مديريت صحيح در تاالب شده و گفتند که براي پيشبرد يک هدف در 

تاالب بايستي تمام جوانب را در نظر بگيريم به عنوان مثال اگر بخواهيم يک محدوده مسدود شده اي 

االب را براي امر پرورش ماهي در نظر بگيريم بايستي به اين نکته واقف باشيم که اين باعث ايجاد از ت

پساب و منبع آلودگي مي شود و بهترين راه و مناسبترين راه اين است که تاالب را يک استخر طبيعي 

الب بين کردند در نظر بگيريم . سپس آقاي سليماني در تکميل بحث صيد و صيادي و ماهيگري در تا

 که مي توان از ظرفيتهاي حوزه تاالب استفاده کرد و ما خواستار حفظ تاالب به شکل پايدار مي باشيم  

سرپرست اداره محيط زيست شادگان بحث پرورش نخيالت در شادگان را نسبت به پرورش ني پر 

مي باشد و اين در رونق تر اعالم کردند و تصريح کردند که بيشتر پوشش گياهي تاالب جهت دام 

 .حاليست که براي ني استفاده هاي خاص و کمي وجود دارد 

در خصوص بخش ها و کاربريهاي صنعتي ،نماينده سازمان آب و برق پيشنهاد کردند که بايستي 

وضعيت و شرايط صنايع موجود در تاالب مشخص شوند و صنايع که مطابق با شرايط تاالب نيست و 

دارد خارج شوند يا  ءالب قرار گرفته اند و تاالب را دچار مشکل کرده و اثرات سوباالجبار در محدوده تا

حداقل محدوده هايي از تاالب با حساسيت پائين جهت صنايع مشخص گردد. پيشنهاد ديگر ايشان 

بررسي يکسري صنايع کوچک منطبق با مسائل زيست محيطي از قبيل توربافي ، توليد کنسرو و ... 

رکت کنندگان در کارگاه به بحث فاضالب شهرستان شادگان اشاره کرد و به ذکر اين يکي ديگر از ش

متر مکعب در روز فاضالب  15111نفر جمعيت داشته و حدوداً  51111نکته که اين شهرستان حدود

وارد تاالب مي شود و خروجي فاضالب به سمت غرب تاالب و به منطقه خروسي است و در نهايت 

 را براي آن پيشنهاد داد  احداث تصفيه خانه

در خصوص کاربري کشاورزي، سرپرست اداره محيط زيست شادگان بيشترين فعاليت کشاورزي 

 صورت گرفته را در بخش مياني تاالب وکشت نخيالت بر شمرد که روز به روز رو به افزايش مي باشد 

پيش آمده با مرور زمان و نمانيده سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشتند که د رجريان خشکسالي 

کمتر شدن عمق تاالب و افزايش رسوبات ، پسروي آب بيشتر شده که اين امر منجر به کم آب شدن 

  تاالب مي گردد بنابراين کشت نخيالت در تاالب سهل تر بنظر مي رسد
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 پيشنهادات و گام هاي آتی -6
 

 ت ذيل که با همکاري مشترک طرح وجمع بندي انجام شده در انتهاي کارگاه عبارت است از اقداما

 اداره کل محيط زيست خوزستان انجام خواهد گرفت:

 تهيه گزارش کارگاه توسط اداره کل محيط زيست خوزستان 

  کاربري هاي موجود در  -2حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان،  -1تهيه نقشه هاي نهايي

بازنگري گزارش تنظيمي توسط  -0کاربرهاي آتي و پيشنهادي، همچنين  -3تاالب شادگان، 

 طرح تاالب

GPSتبصره: در تهيه نقشه هاي مذکور، اطالعات  برخي نقاط و محدوده ها در صورت نياز با  

 هماهنگي طرح و همکاري اداره کل محيط زيست خوزستان تهيه خواهد شد.
 

 ره کل تهيه دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي در خصوص پهنه ها و کاربري هاي آتي توسط ادا

 محيط زيست خوزستان.

 سرفصل هاي تدوين دستورالعمل اجرايي

تدوين ضابطه ودستورالعمل مجاز به تخليه چه چيزهايي به تاالب است همچنين تعيين  -1

 تخليه غير مجاز 

 تهيه برنامه اي براي تخليه کارخانه فوالد -2

و امکان دارد شادگان در دست تعريف مي باشند  –ماهشهر و دارخوين  –جاده هاي آبادان  -3

جاده هاي ديگري در دست اجرا باشد و مي توان دستورالعمل براي احداث يا تعريف جاده ها 

 تدوين و ارائه نمود

خطوط انتقال برق در حال حاضر يا در دست احداث را مي بايست دستورالعمل براي تبعيت  -0

 اين خطوط نسبت به تاالب پيش بيني گردد

هر در دست بازسازي و ساخت هستند که مي بايست ماهش -کالورت هاي جاده آبادان -5

 ضوابطي براي احداث آنها ارائه گردد.

روشهاي صيد در خوريات را مي توان مورد بررسي قرار داد و کارهاي اصالح روش هاي  -6

 موجود پيش بيني گردد

حوضچه هاي نمک گير در حاشيه شرق تاالب در دست بهره برداري واحداث است که مي  -7

 رالعمل براي آنها تدوين کردبايست دستو

تدوين ضوابط براي رفت و آمد اتومبيل ها در جاده هاي محدود به تاالب )از لحاظ سرعت  -9

 حداکثر و ...(
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آيا مي توان براي احداث خطوط انتقال نفت دستورالعمل را تدوين و به شرکت نفت ارائه  -8

 نمود

 تدوين دستورالعمل براي شکستگي احتمالي لوله هاي نفت  -11

 دوين ضوابط براي گردشگري در تاالبت -11

 بررسي تدوين دستورالعمل و ضوابط اجراي بهره برداري احتمالي از زهابهاي ورودي -12

 تدوين دستورالعمل براي بهره برداري و ميزان مجاز آن از منابع تنوع زيستي ، پوشش گياهي و ...

 از تاالب شادگان  

تشکل غير دولتي کارون تهيه شده بود به نمايش در پايان کارگاه فيلم تاالب شادگان که توسط 

گذاشته شد و سپس مهندس موال معاونت محترم محيط طبيعي از کليه شرکت کنندگان و 

 .نمايندگان ادارات و سازمانها و ارگانهاي مختلف جهت حضور در کارگاه تشکر کردند



 98خرداد ماه  5-اهواز    تاالب شادگان زون بندی حساسیت  زیستگاههایکارگاه 

  

 UNDP/GEF 11                                                                                                                                                  طرح حفاظت از تاالب های ایران 

 : برنامه کارگاه1مه يضم

 

 ای تاالب شادگان برنامه کارگاه زون بندی حساسیت زیستگاهه

 اهواز  – 98خرداد  5
 (9339-8339افتتاحيه و مقدمه ) -نشست اول

 ( 5تالوت آياتي از قرآن کريم )دقيقه 

 ( 15خوش آمدگويي توسط اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان )دقيقه 

 دقيقه( 11مدير ملي يا معاون طرح ) -ارائه فعاليتهاي اخير طرح حفاظت از تاالبهاي ايران 

 آقاي مهندس لطفي  -رائه در خصوص کاربري ها و حساسيت ها و ذينفعان تاالب شادگان و برنامه و فرايند کارگاه زون بنديا

 دقيقه(  31)

 (8339-8345پذيرايی )

 (8345-11345تشکيل گروههاي کاري ) -نشست دوم

 کارگاه زون بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان برنامه 

  اهواز – 98خرداد  5

 (9339-8339افتتاحيه و مقدمه ) -نشست اول

 ( 5تالوت آياتي از قرآن کريم )دقيقه 

 ( 15خوش آمدگويي توسط اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان )دقيقه 

 دقيقه( 11مدير ملي يا معاون طرح ) -ارائه فعاليتهاي اخير طرح حفاظت از تاالبهاي ايران 

  آقاي مهندس لطفي  -و ذينفعان تاالب شادگان و برنامه و فرايند کارگاه زون بنديارائه در خصوص کاربري ها و حساسيت ها

 دقيقه(  31)

 (8339-8345پذيرايی )

 (8345-11345تشکيل گروههاي کاري ) -نشست دوم

  گروه کاريA-  ماهشهر) شادگان (–کاربري قسمت باالي جاده آبادان زون بندي 

  گروه کاريB-  ماهشهر)آبادان (–ن جاده آبادان کاربري قسمت پاييزون بندي 

 ( 11345-12339ارائه توسط گروهها ) -نشست سوم

 15  دقيقه وقت براي ارائه هر يک از گروهها 

 (12339 -14ناهار و نماز  )

 (14-16) تعيين کاربري هاي آتی در تاالب شادگان -نشست چهارم

 ( 16-16345جمع بندي زون بندي  )

 ( 16345-11اختتاميه )

 

 

 
 

 

 



 98خرداد ماه  5-اهواز    تاالب شادگان زون بندی حساسیت  زیستگاههایکارگاه 

  

 UNDP/GEF 12                                                                                                                                                  طرح حفاظت از تاالب های ایران 

 

 

 شرکت کنندگان در کارگاه ي: فهرست اسام2مه يضم
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 : مطالب ارائه شده در کارگاه3مه يضم
 

 انحفاظت از تاالبهاي اير طرح. مهندس سليماني معاون توسط آقاي،  پهنه بندي تاالب شادگان 

 انريا يطرح حفاظت از تاالبها ي، مشاور ملمهندس لطفي توسط آقاي ، پهنه بندي تاالب شادگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


