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 مقدمه

( و تسهیالت محیط UNDPبا حمایت برنامه عمران ملل متحد )(CIWP)  طرح حفاظت از تاالبهای ایران 

( و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، با هدف حفاظت و بهره برداری پایدار از GEFست جهانی )زی

زیستگاه های تاالبی کشور و با تمرکز بر تاالب ارومیه)آذربایجان غربی و شرقی( و تاالب پریشان )فارس( از 

مدیریت زیست بوم های شروع به کار نمود. هدف کلی این طرح را می توان الگو سازی برای  1384سال 

تاالبی و در نتیجه حفاظت از تنوع زیستی تاالبی در کشور عنوان نمود.  این طرح در صدد ترویج مدیریت 

واکوسیستمی با توجه به منافع کلیه  یکپارچه زیست بوم های تاالبی در کشور است که با رویکردی مشارکتی

  ، حل مسائل زیست محیطبی تاالب ها را دنبال می کند.گروههای ذینفع و نیز محور قرار دادن توسعه انسانی

جهت نیل به این هدف مجموعه ای از کارگاههای برنامه ریزی مشارکتی و نشست های محلی با هدایت 

مشاورین ملی و بین المللی طرح و همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست فارس، آذربایجان غربی و 

با هدف تدوین طرح مدیریت یکپارچه تاالب پریشان و ارومیه برگزار  1381و  1386شرقی، در طول سالهای 

در استان فارس، این کارگاهها و جلسات، یك فرآیند متقابل یادگیری از طریق اجرا بوده اند که به  .شد

وسیله طرح حفاظت از تاالب های ایران تسهیل گری شده و در آن ذینفعان اصلی با یکدیگر تعامل داشته اند 

نامه مدیریت جامع تاالب پریشان آماده شود. هم اکنون ذینفعان تاالب در قالب کمیته محلی مدیریت تا بر

تاالب پریشان مسول اجرای آن برنامه ها هستند. در کنار برنامه ی مدیریت تاالب پریشان، با استفاده از 

 شان نیز تهیه شده اند.و برنامه پایش برای تاالب پری )با  ضوابط اجرایی(همین روش طرح پهنه بندی 

ی مدیریت تاالب پریشان برنامه ای فرابخشی است که با تعامل ارگان های اجرایی ذیربط و جوامع  لذا برنامه

محلی در انطباق با رویکرد اکوسیستمی  تدوین شده است. این رویکرد یك خط مشی کلی برای مدیریت 

 وری را به طور مساوی و پایدار ترغیب می کند. یکپارچه زمین، آب و جانداران است که حفاظت و بهره 

ارتقاء و در این راستا و به دلیل اهمیت تنوع زیستی تاالبی، حفظ و احیاء آن، هدف راهبردی یك )احیاء ،

حفاظت از ارزشهای تنوع زیستی تاالب پریشان( در برنامه مدیریت تاالب پریشان این مبحث را مد نظر قرار 

 داده است. 

 

 جرايیخالصه ا

علموداری  آقوای  مهنودس     "کارگاه آموزشی مدیریت و احیاء تنووع زیسوتی تواالب هوا    "در مراسم گشایش 

شرکت کنندگان بوه بیوان   هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تاالبهای ایران ضمن خوش آمد گویی به 

ر ادامه به مشکالت ارزش، اهمیت و غنای تنوع زیستی تاالب ها بخصوص تاالب های آب شیرین پرداخت و د
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و تهدیدات تنوع زیستی تاالب ها بخصوص تاالب پریشان که به دلیل خشکسالی هوای پیواپی تشودید شوده     

 است را تشریح نمود.

اکوسیستم های  و زمینه اهمیت تاالب هاپنج بخش مطالب آموزشی با ارزشی را در در در ادامه آقای گیسن 

مدیریت زیست گاه های تاالبی اعم از روش های  رت مدیریت آن،و ضروتاالبی تاالبی ایران، تنوع زیستی 

زیست گاه های تاالبی، بررسی تغییرات کاربری و مدیریت بهره وری از پوشش گیاهی، کمیت و کیفیت آب، 

تاالب شرایظ کیفی زیستگاه ها و اثرات آن بر تنوع زیستی به همراه شرایط مطلوب برای حفاظت و پایداری 

 . نمودارائه  ها

مشاور بین المللی طرح حفاظت از تاالب های ایران در ادامه این کارگاه آموزشی، در زمینه ضرورت احیای 

بیان را زیستگاه ها، تقویت منابع آب، بهبود وضعیت پوشش گیاهی حیات وحش و تنوع زیستی، مطالبی 

مورد ه رفته شده بود کفرصت هایی نیز برای پرسش و پاسخ در نظر گکرد. همچنین در طی این نشست ها 

 قرار گرفت. حضار  استقبال

 زیست ارتقای شرایط و در پایان این کارگاه آموزشی، با هدف بحث و تبادل نظر حول محور راهکارهای بهبود

گروه کاری تقسیم  دو شرکت کنندگان به و همچنین حفظ گونه های کلیدی تاالب، گاه تاالبی پریشان

 ممکنو راهکارهای موجود رویشگاه لویی مشکالت قرق محلی و  گپمه چش شدند و در دو بخش آب بند

  .ارائه گردیدبه حضار  جداول تهیه شده توسط هر گروه گزارش در نهایت توسط افراد هر گروه تبیین شد و

آقای مهندس علمداری ضمن جمع بندی مباحث، گام های آتی در فرایند کنونی را تشریح در خاتمه  کارگاه 

 ت کنندگان در کارگاه قدردانی نمودند. و از شرک

 

 اهداف كارگاه مديريت و احياي تنوع زيستی اكوسيستم هاي تاالبی -0

کارگاه آموزشی مدیریت و احیاء تنوع زیستی تاالب پریشان با هدف کمك به اجرایی شدن برنامه مدیریت 

روشهای مدیریت تنوع  جامع تاالب پریشان )هدف راهبردی یك( وآموزش مباحث تئوریك و عملیاتی

زیستی تاالبی برگزار گردید. ضمن این که با توجه به شرایط ویژه ی تاالب پریشان خشکسالی اخیر، پیش 

بینی می گردید راهکارهای احیاء تنوع زیستی در سایر موارد نیز بررسی گردد و به مباحث کارگاه اضافه 

احیای تنوع زیستی در اکوسیستم های تاالبی را به  شوند. بطور کلی می توان اهداف اصلی کارگاه مدیریت و

 شرح ذیل برشمرد:

نمونه  تنوع زیستی در تاالب ها با استفاده ازو احیای مرور مباحث اصلی مربوط به مدیریت  -

 های موردی از تجارب جهانی،
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تاکید در خصوص ارزش ها و کارکردهای تنوع زیستی و جلب مشارکت ذینفعان در فرایند  -

 اظت و مدیریت آن،احیا، حف

مشورت و کارگروهی و  آشنایی با مبانی پایه مربوط به احیاء زیستگاه و گونه های تاالبی -

 ،برای ارائه نمونه های عملی برای احیاء تنوع زیستی در تاالب مورد نظر

توانمند سازی ذینفعان در خصوص برنامه های مدیریتی تاالب و فعالیت های پیش بینی  -

 پریشانتنوع زیستی تاالب  زیرکمیتهشده در 

 

 و جنبه هاي مرتبط با تنوع زيستی پريشانبرنامه مديريت تاالب  -2

، یك سال آینده تاالب 25ز مشترک برای عبارتنداز چشم اندا پریشانتاالب عناصر کلیدی برنامه مدیریت 

یله نهادها و هدف اصلی مشترک در جهت دستیابی به چشم انداز ، و اهداف اجرایی قابل سنجش که بوس

برنامه ریزی مدیریتی گروههای اصلی ذیربط به اجرا گذارده می شوند . این عناصر درجریان برگزاری کارگاه 

ند که به ذیربط تعریف و مشخص گردید دستگاه هایمشارکت نمایندگان و رایزنی با  پریشانبرای تاالب 

 شرح ذیل می باشند: 

 ساله براي درياچه پريشان 22چشم انداز 

سال آينده، درياچه پريشان داراي تنوع زيستی غنی، مناظر طبيعی زيبا و آب سالم بوده و  22در 

 بتواند در خدمت سالمت، معيشت و رفاه جوامع محلی باشد.

 

 كلیهدف 

 کاربرد رویکرد اکوسیستمی برای احیا و پایدار سازی دریاچه پریشان برای استفاده "

 "جوامع کنونی و نسل های آینده

برای  "احیا، ارتقا و حفاظت از ارزشهای تنوع زیستی دریاچه پریشان" راهبردی یكهدف در این راستا 

 راهبردیاین هدف است. دستیابی به هدف اصلی و چشم انداز برنامه مدیریت ضروری تشخیص داده شده 

ی کارکرد های االبی و ارتقااحیای تنوع زیستی از طریق حفاظت از زیستگاهها و گونه های ت بهبود و

زیستگاههای مهم ملی و بین المللی برای بهبود   ه بر. این هدف به ویژرا مد نظر دارد یکی زیستگاههااکولوژ

ی مهمترین عوامل تهدید جهت دستیابی به چنین هدف آبزی تمرکز دارد.نوران آبزی و نیز پرندگان مهاجر جا
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بی کنترل و مدیریت شوند. استفاده خردمندانه از کننده تاالب باید به دقت شناسایی شده و به طور مناس

ست ، که عالوه بر دیگر اقدامات مدیریتی نیازمند افزایش آگاهی تاالبهاالزمه اصلی حفاظت موثر از نیز منابع 

 ذینفعان اصلی است .

 

 محتواي برنامه هاي آموزشی كارگاه  -9

 اهميت تنوع زيستی در اكوسيستم هاي تاالبی  -9-0

( از  تنوع زیستی در بین ارگانسیم های زنده از  CBDاشاره به تعریف  کنوانسیون تنوع زیستی ) با ایشان

تمامی منشاء ها شامل خشکی زی ، بینابینی ، دریایی و دیگر اکوسیستم های آبی و سایر تجمعات 

و همچنین اکوسیستمی که در برگیرنده این ارگانسیم ها می باشند و این خود شامل تنوع بین گونه ها 

اکوسیستم ها می گردد یاد نمود . ضمن این که اکوسیستم هایی که از تنوع زیستی باالتری برخودارمی 

باشند )مانند تاالب ها( در برابر تغییر ، اختالل و مزاحمت انعطاف پذیر تر هستند . وی اضافه کرد : انسان 

یعت که شامل تنوع زیستی نیز می شود ، در قبال نگه داری از همه جوانب طب "حامی طبیعت  "به عنوان 

از تاالب های  % 51مسئولیت دارد و همچنین با اشاره به تهدیدات تاالب و اینکه در اروپا و امریکا بیش از 

  % 61از جنگهای مانگرو نابود شده اند و همچنین  3/1طبیعی از بین رفته اند و در کل جهان در حدود 

از آنها تخریب یافته و  ازبین رفته  %96نزی که بیشتر در سوماترا و بورنه که تورب زار های حاره ای در اندو

اند . تهدیدات عمده و دالیل اصلی تخریب تاالبها و از بین رفتن آنها که از فعالیت های انسانی بوجود می 

ایجاد آید شامل استخراج معدن ، ساخت و سازها، زهکشی آبهای سطحی ،ایجاد آالینده های آب و هوا ، 

تغییر درنسبت های مواد مغذی ، رهاسازی مواد شیمیایی وغیره ..... و همچنین در ادامه به تهدیدات 

طبیعی منجمله خشکسالی ،   پدیده گرد و غبار ، فرسایش ، نشست زمین ، افزایش سطح دریا وغیره.... 

 اشاره داشتند.

د ،چرا که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و وی ضمنا به اهمیت منطقه ای تاالب های ایران  اشاره داشتن

از  مساحت کشور تحت تاثیر مناطق خشك  %61جهانی ، یك کشور کم آب محسوب می شود که بیشتر از 

تاالب  1111ایران از تعداد زیادی  از تاالب های متنوع برخودار است و  بیشتر از  و نیمه خشك می باشد.

ای ایران گستره متنوعی از شاخابه ها و باتالق های زمین های پایین تا کنون شناسایی شده است .تاالب ه

دست خزر تا دلتای طبیعی سیستان ، دریاچه های بزرگ نمکی فالت مرکزی تا دلتا های بین النهرین و 

سواحل خیلج فارس و دریاچه های استپهای ترکمن تا جنگلهای های مانگرو و  مناطق بین جزر ومدی و 

ایشان همچنین به اهمیت تاالب های  خلیج فارس را شامل  میشود. ((mudflatsقی زمین های با تال
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می باشد که با با اهمیت برای پرندگان تاالب  63ایران از نظر تنوع زیستی و اینکه کشور ایران دارای 

های با به عنوان تاالب تاالب  24در حال حاضر همخوانی دارند و  نیز معیارهای کنوانسیون رامسر ضوابط و

این مساوی است با رسیهای آماری نشان می دهد که  مطالعات و برده اند. اهمیت بین المللی شناخته ش

کشور  13که در تحقیقاتی که در برای پرندگان تاالب با اهمیت بین المللی  161از مجموع  %41نزدیك به 

گونه های ماهی ، دوزیستان ، گیاهان  بسیاری از ،ند. عالوه بر پرندگانه اخاورمیانه انجام شده شناسایی شد

 وجود دارند. در این منطقهو خزندگان 

تنوع زیستی زیستگاه های تاالبی ایران در حال تهدید می باشند و متعاقباً گونه ها )و با این وجود،  

همچنین تعداد آنها( در حال کاهش می باشند. که از جمله این تهدیدات شامل فشارهای داخلی وخارجی 

. در حال حاضر ند.ت که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها تنوع زیستی تاالب ها را تهدید می کناس

برای احیا  کهتاالب درلیست قرمز مونترو قرار دارند  1موجود در ایران، رامسر سایت  24از  متاسفانه

  تنوع زیستی تاالب می باشند.و احیاء نیازمند به برنامه جامع مدیریت 

دامه آقای دکتر ویم گیسن به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند که شرح کامل آن در ذیل ارائه در ا

 خواهد شد:

  ایشان در پاسخ به پرسش استفاده از روش احداث خاکریز به منظور مشخص شدن مرز تاالب

با توضیح داد که با این کار زیاد موافق نمی باشد زیر به دلیل قطع تبادل و ارتباط آب تاالب 

پیرامون آن و همچنین ایجاد فاصله میان گیاهان اطراف با تاالب می گردد، این روش توصیه نمی 

محل مرز تاالب مشخص و  GPSشود. بهترین راه تعیین مرز تاالب این است که با استفاده از 

 بتونی صرفا برای عالمت گذاری در محل های تعیین شده قرار گیرد. عالئم
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 تگاه هاي تاالبیمديريت زيس -9-2

می توان تاالب ها که  در خصوص دالیل نیاز به مدیریت زیستگاه های تاالبی اشاره نمودند آقای ویم گیسن

 ایشان (.مثل به حداکثر رساندن تولید مثل ماهیان) منطقی مدیریت کردمشخص و را برای اهداف 

یریت می شوند که شامل تنوع همچنین گفتند که بسیاری از تاالب ها برای اهداف چند منظور ه مد

با اشاره به دالیل نیاز به  برنامه مدیریت برای اکثر سایت ها الزامی می باشد.. لذا زیستی نیز می گردد

مدیریت زیستگاه های تاالبی وی هدف از این جلسه را تمرکز برروی چگونگی مدیریت زیستگاه های تاالب 

 2از نظر کیفیت و کمیت آب -1ه دو بخش تقسیم می شود: به منظور نگهداری از تنوع زیستی نامید که ب

در آب  های مربوط به کیفیت در خصوص دستور العملایشان سپس پوشش گیاهی و بستر تاالبها.  -

توضیحاتی را " وضعیت اکولوژیکی مناسب"اتحادیه اروپا و مدیریت آبها ) وتاالب ها( به منظور دستیابی به 

بیولوژیکی شامل جانوران بی مهره کف زی ، جلبك  آب و حیات کیفیتاهمیت به وی در ادامه  ارائه دادند.

. اینکه تنوع زیستی نیازها ی معینی در رابطه با کیفیت و کمیت آب دارد اشاره نمود وها ، فیتوپالکتون 

، بن در غوطه ور ، غرقابی گوناگون )اشکال  ی یافته اند و دربا اعماق معینی  از آب سازگار تاالبی گیاهان

به ندرت ثابت می در تاالب ها کمیت آب مستقر می شوند. با این حال آب و غیره ، مرتبط با عمق آب ( 

تاالبهای داخل خشکی به طورمعمول از چرخه و باشد ، در ساحل چرخه های جزرومدی روزانه وجود دارد 

جانوران گیاهان و . ( معین کیولوژیردار می باشند ) دوره های هیدرهای فصلی و یا طوالنی مدت برخو

از بین  ی تاالبیتغییرات زیستگاه گونه هاو با  سازگاری یافته اند چرخه های هیدرولوژیکیتاالبی به این 

 . می رود

تاثیر می  ی تاالبیآب برروی زیستگاه هابی رویه از سدها ، ذخایر آبی و برداشت الزم به یادآوری است که 

ن شدت ، تعدد ، زما: زیست محیطی و متغییرها همه حائز اهمیت می باشند نیاز های آبیدر نتیجه  گذرند.

) وقوع سیل و خشکسالی و  آن مانند حوادث طبیعی قابلیت پیش بینی بندی ، مدت زمان ، آهنگ تغییر و

ی ما با استاندارهای نیز با اشاره به اینکه همه . وی ) مثال خروج متناوب آب از سد (یا انسان محور غیره ( 

زیستگاه  ، خاطر نشان ساختآب آشامیدنی سازمان محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی آشنا هستیم

مدیریت شوند. نیز به منظور نگهداری از تنوع زیستی باید مطابق با استانداردهای کیفی آب و.... های تاالبی 

وشش گیاهی وسایر ممکن است بطور مستقیم روی خفگی و از بین بردن پرسوبات ورودی  برای مثال

ارگانیسم های تاالب تاثیر بگذارند. در پایان این مبحث به ایشان به نقش بستر و نقش پوشش گیاهی از 

در خاتمه نشست دوم  نظر حفظ کیفیت آب و همچنین به عنوان زیستگاه حیات وحش توضیحاتی دادند.

اهم پرسش های مطرح شده  فرصت کافی جهت ارائه پرسش توسط شرکت کنندگان در نظر گرفته شد که

 عبارتست از: 
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 چگونه می توان تغییرات طبیعی تاالب را کنترل کرد؟ 

 به منظور جلوگیری از ورود رسوبات به تاالب چه راه هایی موجود است؟ 

  با توجه به تاثیر و تخریب بستر در صورت الیروبی انهار راه حل های کاهش این تاثیر بر بستر تاالب

 چیست؟

 ونه ها آیا استفاده از آب های زیرزمینی برای حفظ آب بند چشمه گپ صحیح است؟برای حفظ گ 

  با توجه به خشکسالی پی در پی پوشش گیاهی اطراف تاالب از بین رفته است و این پوشش گیاهی

 باعث جلوگیری از ورود رسوبات به تاالب می شود برای احیاء پوشش گیاهی چه پیشنهادی دارید؟

 

دکتر ویم گیسن به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند که شرح کامل آن در ذیل ارائه در ادامه آقای 

 خواهد شد:

  مهمترین تغییرات تاالب ها خوراک وری )یا  یوتریفیکاسیون( است که علت اصلی آن عامل انسانی

است و را ه کنترل آن  مدیربت کبفیت آب ورودی به تاالب ها به خصوص مواد مغذی است و در 

وجود جریانها نقطه ای به تاالب می توان با استفاده از تصفیه خانه ها آن را برطرف نمود.  صورت

هنگامی که منابع آلودگی به صورت پراکنده در پیرامون تاالب باشد بکی از راه ها برای کاهش آن 

 آگاهی رسانی به روستاییان برای مثال کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی است.    

  ورود رسوبات به تاالب می توان با ایجاد موانع کوچك برای جلوگیری از ورود رسوبات برای کاهش

ناشی از فرسایش به آب تاالب جلوگیری کرد. اگر فرسایش به دلیل از بین رفتن مراتع در باالدست 

 باشد باید راه های احیاء مراتع، مثل کنترل میزان چرای دام در منطقه مد نظر قرار گیرد. 

 باعث کم شدن الیه های رسوبی و در نهایت باعث افزایش آب ورودی و عمق تاالب می  الیروبی

 شود.

  در بازدید روز گذشته اقدامات فوری صورت گرفته برای نجات گونه هایی که قادر به مهاجرت نمی

باشند ، بسیار خوب بوده است . در صورت خشك شدن چشمه گپ اقدام بعدی که بنظر خوب 

 آب زیرزمینی برای حفظ گونه ها است. است استفاده از

  با اولین بارندگی شدید رسوبات وارد تاالب می شوند اما رسوبات به دلیل ضخامت کمی دارند بر

روی رویش مجدد پوشش گیاهی احتماال تاثیر چندانی نخواهند گذاشت ولی در منطقه ای مانند 

 دیشید.چشمه گپ به دلیل ویژگی خاصی که دارد بایستی تمهیداتی ان
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 مديريت گونه هاي تاالبی -9-9

مدیران تاالب  ازچرا گونه ها ی تاالبی می بایست مدیریت شوند؟ باید سواالت اصلی این بخش این بود که 

که آیا شما در نظر دارید تا گونه های کلیدی معینی را در تاالب خود مدیریت و حفاظت کنید )  پرسید

در اکثر موارد  ویا دستیابی به بیشترین تعدادگونه ها مدنظر شماست ؟ مثالً شنگ ، فالمینگو ، پلیکان( ،

چرا که حفاظت از این گونه ها غالباً منجر  داردسعی در تمرکز برروی گونه های کلیدی مدیریت تاالب ها 

بعضی از اختالالت ممکن است باعث افزایش تنوع شود مثال :  به حفاظت از سایر گونه ها نیز می گردد .

اختالل ممکن است برروی اما  ،ن علفزارهای خیس در اروپا، یا پدید آوردن موزاییك های زیستگاهیچید

حساس تاثیر بگذارد و منجر به از بین رفتن آنها شود. ضرورت اطالع از وضعیت زیستگاه / گونه  یگونه ها

ه منظور بیش بیش ب GLOBIOمدلمهم است. در اروپا از ها از قبل ، به منظورارزیابی اثرات اختالل 

 فاده می شود. بینی تاثیرات اختالالت بر روی تنوع زیستی  است

 : موارد زیر می باشد شاملاشاره نمود که نیازهای خاص گونه ها وی همچنین به 

زیستگاهی به غالباً که ونه های کلیدی از جمله گ برای برخی گونه های معین زیستگاهی. بهبود شرایط 1

میم بگیرد تا تغییراتی در دارند . ممکن است مدیر تاالب تص لید مثلی خاصی نیازخاص و یا شرایط تو

مثال: آب بندان های . برای به منظور جذب یا افزایش تعداد گونه های کلیدی به عمل آوردزیستگاه 

رشد پوشش گیاهی که به  مصنوعی در شمال ایران ، سدها و مخزن ها ، تاالب های تصفیه ای ، کمك به

حداث محل های النه درختان یا ا نیزار، کاشت عنوان محل های النه گذاری پرندگان و .. مهم هستند ، 

و آسیب پذیر در آن وجود دارند مناطقی که گونه های حساس ق جعبه(، قرگذاری مصنوعی )با استفاده از 

 (.چیندر نمونه مورد مطالعه دشت سانجیان )

 (کامبوجدر دریاچه تونله مورد مطالعه  نمونه)ز تولید مثل برخی از گونه های خاص . حفاظت ا2

 (تانزانیا و قارچ چیترید درنمونه مورد مطالعه  وزغ گونه های مهاجم ). 3
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. گونه های مهاجر نیازمندیهای خاصی برای جابجایی فصلی دارند و  میتوانند در تمام طول مهاجرت 4

 تیازمند استراحت ، تغذیه و نقاط تولید مثل در طول زنجیره سایت های مهاجرن چونآسیب پذیر باشند 

مسیر  های بین المللی در طول توافق نامه  توسط بین المللی  با اهمیت گونه های مهاجر. دنمی باش

کرد  چه پرندگانی در تاالب شما ساکن  سوالدر پایان این مبحث  می توان مهاجرت قابل حمایت هستند. 

اجر منطقه ای یا مهاجر بین المللی هستند و اینکه کدام یك از آنها توسط عوامل خاصی در میسر ، مه

در خاتمه نشست سوم شرکت کنندگان سواالت خود را بشرح ذیل قرار گرفته اند؟ پرواز خود مورد تهدید 

 مطرح نمودند: 

 رد؟آیا مقاوم سازی بیولوژیك گونه ها در راستای اهداف حفاظت قرار می گی 

  آیا از بین بردن اکالیپتوس های تفرجگاه تاالب پریشان با توجه بر تاثیر منفی بر سایر گیاهان توصیه

 می شود؟

  با توجه به عمق کم آب چه با توجه به ایجاد آب بند توسط سازمان های مردم نهاد و مردم محلی  و

برای حفظ گونه هایی که  راه حلی برای افزایش عمق آب بند به منظور فراهم شدن شرایط الزم

 نیاز به عمق بیشتر آب دارند وجود دارد؟

 

در ادامه آقای دکتر ویم گیسن به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند که شرح کامل آن در ذیل ارائه 

 خواهد شد:

  معرفی گونه های جدید و یا حتی گونه ای متعلق به خارج از  منطقه ایده مناسبی نیست زیر ممکن

رت گونه مهاجم در منطقه عمل کند و گونه های بومی را از بین ببرد. ایجاد تغییرات است به صو

ژنتیکی در گونه های موجود نیز که در اروپا با آن به شدت مخالفت می کنند باعث ایجاد مشکالت 

بزرگتر از مشکالت موجود خواهد شد. در مدیریت تاالب دست کاری ژنتیکی نباید داشته باشیم 

 ت شرایط را برای از بین رفتن تهدیدات فراهم آورد. بلکه بایس

  معموال اکالیپتوس به دلیل خواصی که دارد و سریع الرشد بودن آن برای خشکاندن مناطق تاالبی

استفاده می شود ویا برای استفاده از چوب آن و تاثیر بازدارنده بر رشد سایر گیاهان در منطقه 

تعداد محدودی از آن وجود دارد ضرورتی برای از بین  کاشت می شود. در صورتی که در منطقه

بردن آن وجود ندارد. در منطقه ای در پاکستان که این گونه کشت می گردد به دلیل مواد سمی 

 که تولید می نماید دیگر پرندگان در آن منطقه النه گذاری نمی کنند.

 می شود )برای مثال افزایش  کار انجام شده بسیار خوب است و هر اقدامی که باعث بهبود شرایط

سانتیمتر( میزان ریسك را کاهش می دهد. با توجه به شرایط موجود راه  51به  31عمق آب از 
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است در حالی که خارج کردن الیه های خاک  "افزایش ارتفاع دایك "حل مناسب با ریسك کمتر 

 باعث گل آلود شدن آب و از بین رفتن بعضی از گونه ها می شود.

 

 مديريت بهره برداري از اكوسيستم هاي تاال بی -9-4

و اینکه چرا باید استفاده از تاالب مدیریت چگونه است مدیریت بهره برداری از تاالب این مبحث به این که 

ها اگر کثر تاالب ها به طرق مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند و غالباً این استفاده امی پردازد.  شود

، برای تمام انواع مصارف محدودیتهایی وجود دارد و  برای همین تاثیر منفی بر تاالب دارند.بی رویه باشند 

می شود این یعنی اینکه تاالب از  یتاالبزیستگاه های فراتر از این حد منجر به تخریب و از بین رفتن 

چیست ؟  "پایدار ی استفاده"برداشت و تلقی ما از استفاده  و  فراتر رفته است. "سطوح استفاده پایدار"

نمونه ای از آن در ساده ترین حالت می تواند به معنی دسترسی به تاالب باشد )مثالً با قایق ، پیاده و 

ای حساس ) مثال گونه های کم رشد گونه ه -1؟ چرا دسترسی به تاالب می بایستی مدیریت شود غیره.. (.

  -3(. مثل ی حساس در سال ) مثال : فصل تولیدزمانها -2می شوند(. ، یا گیاهانی که به آسانی لگدمال

 (.حیات وحش قاچاقو شکار  :انندغیرقانونی ) مهای  کنترل استفاده

به منظور /مالیم اشاره نمودند. سخت گیرانه و سبك و رویکردهمچنین به مدیریت دسترسی  ایشان

آبی ، دیوار ، گشت زنی مرزبندیها ، فنس کشی ، میسرهای  شامل مدیریت دسترسی رویکرد سخت گیرانه

به مطالعه موردی زون بندی تاالب پریشان در رابطه با رویکرد سبك/مالیم آقای گیسن می باشد . 

برگزار شدند و اینکه هدف از   2118و  2111پرداختند که جلسات و کارگاه های مشارکتی در سال های 

  یه برنامه جامع تاالب پریشان چه بود.ته

مطالعه موردی فالت دنیگ، جارا ، اندونزی و )از تولیدات تاالب، آب  ب شامل استفادهتاال استفادهانواع 

پوشش گیاهی و محصوالت گیاهی و چرای دام ، ماهی  برداشت از( و همچنین تاالب های ازرق ، جردن
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اهش مزاحمت  و را شامل می شود. به منظور ، شکار (مطالعه موردی آراوانای آسیایی ، اندونزی)گیری 

 به موارد زیر اشاره نمود: اختالل در تاالب ها می توان 

فصول تو لید مثل ، حضور گونه های با توجه به تنظیم زمان بندی استفاده از محصوالت تاالب )   -

 حساس تاالب و غیره....(.

 از طریق زون بندی . (سایت ها ی تولید مثلاز )اجتناب ستفاده ا قابل تعیین محل -

 ( مناسب ی استفاده از تاالب )انتخاب لوازمتعیین روش هایی برا -

گونه های مهاجم که تاالب ها به سادگی از هجوم گونه های مهاجم ناشی از ورود کاهش اختالل  -

د . بعضی از این گونه ها می توانند به شدت رقابت جو و مضر باشند که منجر به از نآسیب می بین

و حتی  ی مفید و یا حساساز بین رفتن گونه هادست رفتن تولیدات ،  خفگی در میسر های آبی و 

) نمود جلوگیری مهاجم و غیر بومی گیاهان و جانوران . لذا باید از معرفی و رهاسازی انقراض آنها شود

زی گونه های مهاجم را  پیش بینی برنامه های کنترلی / نابود ساو خود تنظیمی و مانتیور کردن ( 

 .کرد

 اهم آنها عبارتند از:سش هایی مطرح شد که در خاتمه نشست چهارم نیز پر

  بدون ورود آب از یك حوضه آبریز دیگر امکان احیاء تاالب وجود ندارد ، آیا می توان اختالل

اکوسیستم را به دلیل این ورود آب کنترل کرد؟از بین رفتن تاالب مهم تر است یا اختالل در 

 اکوسیستم تاالبی؟

 رغزار به بوته زار )بوته های گز( چه تاثیراتی بر منطقه  دارد؟تغییر پوشش گیاهی در منطقه از م 

 

 متعاقباً آقای دکتر ویم گیسن به پرسش های فوق پاسخ دادند که شرح کامل آن در ذیل ارائه خواهد شد:

  ورود آب از حوضه های آبریز دیگر باعث از بین رفتن گونه های خاص  می شود.  اگر به منابع آب

رف می شود اجازه داده شود که به تاالب وارد شوند و از آب حوضه های دیگر زیر زمینی که مص

 برای کشاورزی استفاده گردد منطقی تر است.

  به دلیل طبیعی بودن این تغییر پوشش گیاهی، با بازگشت آب به تاالب پوشش گیاهی به حالت

 قبل باز خواهد گشت.
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 یتاالبهاي ضرورت تمركز براحياء اكوسيستم  -9-2

در خصوص احیاء تاالب ، می توان بیان کرد که چنانچه تغییرات عمده ای در زیستگاه رخ دهد 

زیستگاه می تواند به عنوان  االب پایین باشد ، احیاءبطوری که احتمال بهبود وضعیت توسط خود ت

از یك سایت ناپدید شود و  ی مهم و شاخص یك گونهزمانی که یك گزینه انتخاب شود و همچنین 

امکان این که بدون کمك به زیستگاه باز گردد ،پایین باشد ، معرفی دوباره گونه می تواند یك 

آقای گیسن سپس به می باشد.  بازگشت اکثریت کارکرد های تاالببه معنی احیاء .  گزینه باشد

ی ن ها الگوازجمله  کی اشاره نمودنداحیاء انواع اصلی زیستگاه ها و احیاء هیدرولوژینمونه هایی از 

های و کنترل فرسایش ، باز کردن راه آلوده و راهکارهای تصفیه آب های ورودی انسان ساخت 

با مانگروها که  و همچنین ( با شدت حداکثر به الگون بشامل هدایت سیال) الگون یارتباط

مواجه آلودگی  وپرورش ماهی( های حوضچه  جهت احداثتغییرکابری) ومشکالت عمده پاکتراشی 

و انجام برنامه های گیاه کاری های دوباره ) از جوانه ها یا قسمت های تکثیر شونده گیاه( ،   هستند

نمونه مورد مطالعه با استناد به همچنین  . خشکسالی( اشاره نمودنددر مواقع احیاء هیدولوژی ) 

معیارها ی ضوابط و ی بومی با رعایت دقیق به معرفی دوباره گونه هادر کشور اردن تاالب های ارزق 

در خاتمه  نمودند. (  اشارهIUCNدر اتحادیه جهانی حفظ طبیعت )مربوط به معرفی گونه ها 

 نشست پنجم نیز پرسش هایی مطرح شد که اهم آنها عبارتند از:

  مشکالت تاالب پریشان بیشتر منشاء انسانی دارد. آیا نسبت به احیاء و بازسازی تاالب امید

 وراهکاری وجود دارد؟

 یاء الگون ها اگر نیاز به باز شدن آن باشد آیا نیاز به آزمایش آب به منظور جلوگیری از در اح

 گسترش آلودگی نیست؟
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 متعاقباً آقای دکتر ویم گیسن به پرسش های فوق پاسخ دادند که شرح کامل آن در ذیل ارائه خواهد شد:

 ممکن است مردم به دلیل نیاز اصلی تاالب آب است، در صورت ورود آب تاالب احیاء خواهد شد .

استفاده شخصی آب را برای استفاده برداشت کنند ولی بین مصرف بی رویه آب برای کشاورزی و 

اهمیت تاالب در بهبود کیفیت زندگی شان باید انتخاب کنند )مانند تاالب کمجان که خود مردم 

 د(.انتخاب کردند که آب را به تاالب باز گرداندند و تاالب را احیاء کنن

  با توجه به طغیان هایی که اتفاق می افتد ارتباط میان الگون با دریا برقرار است پس در زمان باز

 کردن الگون نیازی به آزمایش آب نیست.

 

راهکارهای بهبود و ارتقای شرایط حفظ و "در پایان شرکت کنندگان بمنظور بحث و تبادل نظر حول محور 

تقسیم شدند. گروه اول در خصوص بهبود شرایط آب ه دو گروه کاری ب "احیاء تنوع زیستی تاالب پریشان

 دند )بشرح جداول ذیل(.بند چشمه گپ و گروه دوم در خصوص قرق گونه لویی بحث و تبادل نظر نمو

 نتایج فعالیت گروه یك: راهکارهای تثبیت و پایدارسازی آب بند مصنوعی در محدوده چشمه گپ

 سئولم راهكارها مشكالت

کنتوورل مصوورف آب در چوواه هووای اطووراف     - آبی کم -1

 حوضچه 

 در صورت نیاز انتقال آب از چاه های اطراف -

بووا مشووارکت جامعووه محلووی بخصوووص    

 کشاورزان اطراف چشمه 

ایجاد یوك موزاییوك زیسوتگاهی )برداشوت از      - گسترش نی -2

 برخی قسمت ها طبق دستور العمل مشخص( 

 کنترل گسترش نیزار -

و بووا نظووارت بووا مشووارکت جامعووه محلووی 

 محیط زیست

مسئولیت محیط زیست و امور منابع آب و  پایش آب )کمی و کیفی(   - فراوانی مواد آلی -3

 با کمك و مشارکت جامعه محلی

 اصالح سازه با اضافه کردن حوضچه ی دوم  - عمق کم و خطر یوتروفیکاسیون -4

 )طرح مهندس یعقوبعلی پور( -

بوا مسوئولیت شویالت و محویط زیسووت و     

 کت مردم محلیمشار

زبالووه و آلووودگی هووای ناشووی از   -5

 گردشگری

 آموزش  -

 جمع آوری زباله در مسیر گردشگران -

 مسوولیت مردم محلی و تشکل های فعال  

 مسوولیت مردم محلی و تشکل های فعال   آموزش و جلب مشارکت دامداران  - حضور دام در اطراف چشمه  -6

فرسوده شودن دیوواره بخصووص     -1

 دن برای بازدید کنندگان  نامناسب بو

 ترمیم دیواره موجود  -

 افزایش ارتفاع دیواره -

سازمان محیط زیست بوا همکواری موردم    

 محلی  

 احداث خط آتش بر - خطر آتش سوزی -8

 آموزش  -

سازمان محیط زیست با مشوارکت تشوکل   
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 های مردم نهاد و جامعه محلی

عدم امنیت به دلیل تردد خوودرو   -9

 و موتور

 نصب تابلو   -

 ور محیط بانان افتخاری )محلی(  حض -

 آموزش -

سازمان محیط زیست با مشوارکت جامعوه   

 محلی

نی بری بدون توجه به پرندگان  -11

 و زادآوری آن ها

 نصب تابلو   -

 حضور محیط بانان افتخاری )محلی(   -

 آموزش -

سازمان محیط زیست با مشوارکت تشوکل   

 های مردم نهاد و جامعه محلی

ر نامناسووب بووودن حوضووچه د   -11

شرایط فعلی برای حفظ گونوه هوای   

 ماهیان بومی

اصالح سازه با اضوافه کوردن حوضوچه ی دوم     -

 (3 پیوست–)طرح مهندس یعقوبعلی پور 

بوا مسوئولیت شویالت و محویط زیسووت و     

 مشارکت مردم محلی

 

            

 

 )بسترهای نی(نتایج فعالیت گروه دو: راهکارهای تثبیت و پایدارسازی پایلوت حفاظت از گونه لویی 

 مسئول راهكارها  مشكالت 

آموزش استفاده خردمندانه و مدیریت بهینه  - خشکسالی -1

 منابع آب 

بررسی امکان رهاسازی مقداری از آب  -

 کشاورزی به کانال ها

امور منابع آب/ جهادکشاورزی/ منابع 

طبیعی/ جوامع محلی/ سازمان محیط 

 زیست/ آبفای روستایی/ تشکل های فعال 

برداشت بی رویه  آب )به  -2

 خصوص برای کشاورزی / صنعت(

 محدودیت برداشت )کنتور برای چاه ها( -

 آگاهی رسانی به جوامع محلی -

 جایگزین کردن محصوالت پرآبی با کم آبی  -

جهاد کشاورزی/ سازمان محیط زیست / 

مشارکت جوامع محلی  )از طریق شوراها و 

 دهیاری ها(

ز کردن دام ها از طریق استقرار متمرک - چرای بی رویه دام  -3

 واحدهای دامداری نیمه صنعتی 

 آگاهی رسانی به دامداران -

جهادکشاورزی/ جوامع محلی)از طریق 

 شوراها و دهیاری ها(  تشکل های فعال 
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 نصب تابلوهای هشدار دهنده  - آتش سوزی -4

تجهیز دهیاری های و روستاهای حاشیه تاالب  -

 به وسایل اتفاء حریق

 یروهای مردمیآموزش ن -

وضع مقررات مرتبط با آتش سوزی به عنوان  -

 جرم و پیگیری قضایی 

 احداث پاسگاه آتش نشانی -

سازمان محیط زیست/ شهرداری ها/ 

فرمانداری ها/ سازمان آتش نشانی/ مردم 

 محلی/ تشکل های فعال

تغیر کاربری اراضی پیرامونی و  -5

 تصرف اراضی

 طبیعیتعیین حریم تاالب و رویشگاه های  -

 برخورد جدی با متخلفین در تصرف اراضی  -

سازمان محیط زیست/ منابع طبیعی/ 

شوراهای اسالمی و دهیاری ها مشارکت 

 مردم محلی/ تشکل های فعال

تغییر کیفیت آب به علت  -6

استفاده از سموم و کودهای 

 شیمیایی

 فرهنگ سازی  -

استفاده از روشهای کشت ارگانیك مدیریت و  -

 از کود و سموم   کنترل استفاده

 پایش کیفیت آب و زیستگاه  -

جهادکشاورزی/ امورمنابع آب/سازمان 

 محیط زیست

 جوامع محلی )کشاورزان(

تخریب زیستگاه ناشی از تردد  -1

 وسایل نقلیه از تاالب 

مسدود کردن مسیر تردد و ورودی های  -

 موجود در تاالب

سازمان محیط زیست/ راه و ترابری/ نیروی 

 لیس راهانتظامی/ پ

تاثیر زباله و پساب روستایی بر  -8

 کیفیت زیستگاه

احداث پایگاه های جمع آوری اصولی و دفع  -

 بهداشتی زباله 

احداث شبکه های جمع آوری و تصفیه  -

 فاضالب 

 آموزش و فرهنگ سازی -

دهیاری ها بخشداری ها آبفای روستایی 

  تشکل های فعال مردم محلی
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 جمع بندي نتايج كارگاه و تبيين گام هاي آتی  -4

در پایان کارگاه آقایان علمداری و ویم گیسن از شرکت حضار و توجه خاص به این کارگاه تشکر نمودند و 

نحوه مشارکت حضار در بحث ها و پرسشهای مطرح شده و همچنین تهیه جداول را نشانه ثمر بخش بودن 

 گام های آتی در خصوص نتایج بدست آمده در این کارگاه را چنین برشمردند: در پایان .کارگاه دانستند

ارائه گزارش فنی کارگاه مدیریت و احیای تنوع زیستی اکوسیستم های تاالبی بین کلیه حاضرین در  -

 کارگاه،

تنوع زیستی تاالب  زیرکمیتهقرار گیری نتایج بدست آمده از گروههای کاری بعنوان دستور کار  -

 ،پریشان

زیرکمیته تعمیم مدل کار شده در قالب گروههای کاری به سایر گونه های با اهمیت تاالب از مجرای  -

 و پیگیری در خصوص تامین منابع و اجرایی کردن آن، تنوع زیستی تاالب پریشان
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 برنامه كارگاه :0ضميمه 

 یآموزشی مديريت و احياء تنوع زيستی در زيستگاه هاي تاالببرنامه كارگاه 

 

 (9:11-9:91) طبيعی محيط زيست فارس و هماهنگ كننده طرح... آيين گشايش و خير مقدم توسط معاون محيط

 (9:91 -01:11...... )........................................نشست اول: اهداف و چارچوب اجرايی كارگاه.........................................

o ح ملی و بین المللی و بررسی ظرفیت اکوسیستم های تاالبی ایران در خصوص تنوع زیستی و اهمیت تاالبها در سطو

 دقیقه(  21ضرورت مدیریت آن )دکتر ویم گیسن 

o ( 11پرسش و پاسخ )دقیقه 

 (01:11 -00:11................ )....................................................نشست دوم: مديريت زيستگاه هاي تاالبها.......................

o  دقیقه(  41پوشش گیاهی، کمیت و کیفیت آب در تاالبها )دکتر ویم گیسن  اعم ازمدیریت زیستگاههای تاالبی 

o ( 21پرسش و پاسخ )دقیقه 

 (00:11 -00:91......... )...................................................پذيرايی ميان وعده ..................................................................

 (00:91 -02:01............ )...............................................نشست سوم: مديريت گونه هاي تاالبی.....................................

o  ر تنوع زیستی بهمراه شرایط مطلوب جهت حفاظت تغییرات کاربری و شرایط کیفی زیستگاهها و اثرات آن ببررسی

 دقیقه(  21و پایداری حیات وحش )دکتر ویم گیسن 

o ( 21پرسش و پاسخ )دقیقه 

 (02:01 -09:11.............. )..............................نشست چهارم: مديريت بهره برداري از اكوسيستم هاي تاالبها.............

o 31تاالبی )دکتر ویم گیسن اثرات بهره برداری از انواع تولیدات اکوسیستم های  و یریتیدستاوردهای مد بررسی 

 دقیقه(

o  دقیقه( 21)پرسش و پاسخ 

 (09:11 -04:91) ....................................................پذيرايی نهار و نماز..........................................................................

 (04:91 -01:21........ ).....................................تاالبی........... اكوسيستم هاينشست پنجم: ضرورت تمركز بر احياي 

o  پوشش گیاهی، حیات وحش و تنوع زیستی )دکتر بهبود وضعیت منابع آب، زیستگاها، تقویت احیای بررسی ضرورت

 دقیقه(  41ویم گیسن 

o راهکارهای "گروه کاری بمنظور بحث و تبادل نظر حول محور  4یا  3قسیم بندی شرکت کنندگان در کارگاه به ت

بحث و تبادل نظر در قالب  "بهبود و ارتقای شرایط محیط زیست بمنظور حفظ گونه های کلیدی دریاچه ارومیه

 دقیقه( 61گروهی )

o ( 41ارائه گزارش توسط گروههای کاری )دقیقه 

دي نتايج كارگاه توسط دكتر ويم گيسن و معاون محيط طبيعی اداره كل محيط زيست جمع بن

 (01:21 -01:02.......... )فارس.........................................................................................................................

01:02پذيرايی و خاتمه كارگاه 
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 كنندگانفهرست شركت: 2مه ضمي

 پست الکترونیك تلفن همراه تلفن ثابت ارگان سمت نام ونام خانوادگی ردیف

طرح حفاظت از تاالب های  کارشناس علی ارواحی 1

 ایران

88241658-121  19122154563 Ali_arvahi@yahoo.com 

 Hemat5798@yahoo.com 19111215198 1121-2225985 میراث فرهنگی کازرون ریاست همت محمدی 2

  19118235111   نماینده کشاورزان قاسم کریمی 3

  19118561261  شوراهای اسالمی روستاها نماینده  سعید بلویی 4

  19118251111 1121-2235935 محیط زیست کازرون معاون غالمعباس قرمزی 5

ار هماهنگ کننده دستی لیال پزشکیان 6

 استانی طرح

طرح حفاظت از تاالب های 

 ایران

2241231-1121 19113241612 La.pezeshkian@gmail.com 

 Shariati1358@gmail.com 19111181818 1111-2311113 حفاظت محیط زیست فارس کارشناس محمد مهدی شریعتی 1

 Leila_jolaee@gmail.com 19113192153 1111-2311113 حفاظت محیط زیست فارس کارشناس لیال جوالیی 8

طرح حفاظت از تاالب های  مشاور تنوع زیستی لیسا پورلك 9

 ایران

26111215-121 19123811924 lpourlak@gmail.com 

طرح حفاظت از تاالب های  هماهنگ کننده استانی علمدار علمداری 11

 ایران

 19113156118 Aladar.alamdari@yahoo.com 

mailto:Hemat5798@yahoo.com
mailto:Hemat5798@yahoo.com
mailto:Leila_jolaee@gmail.com
mailto:Leila_jolaee@gmail.com
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سید علی اکبر  11

 کاظمینی

 Giahiali13@yahoo.com 19113211131  موسسه طبیعت سالمت مدیرعامل

 Sharifi-es@kau.ac.ir 19111211691  دانشگاه آزاد کازرون استاد دانشگاه  اسفندیار شریفی 12

 Jaml_envronment@yahoo.com 19114114141 1121-2235935 ازرونحفاظت محیط زیست ک ریاست  جمال خداپرست  13

 yaghobalipour@yahoo.com 19111381433 1111-2251511 اداره کل شیالت کارشناس مازیار یعقوبعلی پور 14

  19113225613 1121-2235935 حفاظت محیط زیست کازرون کارشناس هرانگیز وزیریم 15
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 مهمقد

 آبریز حوضه در که است المللی بین اهمیت با تاالبهای جمله از و ایران تاالب بزرگترین شادگان تاالب

 مهمی نقش ، باال زیستی تنوع از برخورداری با تاالب این . دارد قرار فارس خلیج شمال در و رودخانه جراحی

  .کند می ایفا فارس خلیج و منطقه عملكردهای هیدرولوژیكی در

و ارج نهادن بر تنوع زیستی و اهمیت و تاثیر  مان ملل متحد بمنظور تجلیل از حیات بر روی زمینساز

جهانی تنوع زیستی نامگذاری نموده است و  میالدی را بعنوان سال 2111بر زندگی انسان، سال  حیاتی آن

 .دعوت کرده است  حیات بر کره زمین از جهانیان جهت انجام اقدامی بمنظور حفظ گوناگونی بدینوسیله

 حیات سایر موجودات زنده ساکن در این سیاره از انسان بعنوان بخشی از طبیعت، سرنوشتش با سرنوشت

از  دارای پیوندی ناگسستنی است. در واقع تهیه بسیاری جانوران گرفته تا گیاهان و محیط زیست پیرامونش

یری از انواع موجودات زنده امكان پذیر نمی ضروریات زندگی بشر مانند غذا ، سوخت و داروها بدون بهره گ

بعضی از فعالیتهای انسان در بسیاری از نقاط جهان موجب صدمه به محیط زیست و کاهش توان  . باشد

موجودات زنده در ادامه بقاء و باعث تشدید روند نابودی برخی از موجودات ارزشمند کره زمین شده است در 

در برابر تهدیدات و خطرات محیطی دچار نقصان و اختالل گردیده و در پی آن توانایی های زیستی انسان 

  .دچار مشكالت جدی شده است« تغییر آب و هوا»مقابل تهدیدی همچون 

دولت جمهوری اسالمی از طرح حفاظت از تاالبهای ایران با همكاری سازمان محیط زیست به نمایندگی 

محیط زیست با هدف ارتقای مدیریت اکوسیستمی تاالب ها  ایران، برنامه عمران ملل متحد و صندوق جهانی

ای که  متوجه تنوع زیستی از طریق تدوین و اجرای یک برنامه مدیریت جامع بمنظور کاهش تهدیدات عمده

میالدی آغاز و ضمن آن تالش نمود تا  2115المللی تاالبها است، فعالیت خود را از سال با اهمیتِ بین

در مدیریت تاالبها را در سه سایت اصلی خود شامل دریاچه ارومیه، تاالب پریشان و  تجربیات بین المللی

تاالب شادگان پیاده نماید. هدف از تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب شادگان تبیین یک چشم انداز 

 ت. مشترک بلند مدت و ارائه یک رویكرد برای مدیریت پایدار تاالب و خدمات ارزشمند اکوسیستمی آن اس

برای تامین این نیاز، طرح حفاظت از تاالب های ایران با همكاری و مساعدت اداره کل حفاظت محیط زیست 

خوزستان و مشارکت شایان توجه ذینفعان تاالب شادگان شامل نمایندگان دستگاههای دولتی و جوامع 

زیستی تاالب شادگان در هفته  کارگاه آموزشی مدیریت و احیاء تنوعمحلی )بهره برداران( اقدام به برگزاری 

تنوع زیستی با هدف بهره گیری از نظرات مشاور بین المللی طرح حفاظت از تاالب های ایران و با حضور 

دستگاه های اجرایی مرتبط با تاالب شادگان در محل سالن جلسات اداره کل حفاطت محیط زیست 

 برگزار گردید. 1331خوزستان مورخ هفتم خرداد ماه 
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 هصه اررايیخال

آقای  مهندس تورج همتی   "کارگاه آموزشی مدیریت و احیاء تنوع زیستی تاالب ها"در مراسم گشایش 

مدیر کل  محترم حفاظت محیط زیست خوزستان ضمن تبریک هفته تنوع زیستی فرمودند: این آخرین 

این هفته برنامه های برنامه هفته تنوع زیستی در سال جاری در استان خوزستان می باشد و ما در طول 

متنوعی در سطح استان برگزار نموده ایم. وی افزود امروز نیز این کارگاه در آخرین روز هفته تنوع زیستی 

برگزار می گردد و با توجه به اینكه تاالب شادگان بزرگترین سابت رامسر )تاالب با اهمیت بیت المللی( در  

مورد تهدید( نیز قرار گرفته ،  لذا ضرورت دارد که نمایندگان ایران است که در فهرست مونترو )تاالب های 

نهادها و ارگانهای دولتی و جوامع محلی با مباحث تنوع زیستی و مدیریت زیست محیطی تاالب ها بیشتر 

آشنا شوند. مهندس همتی یادآور شد این در حالی است که برای همه مردمی که در کنار این تاالب زندگی 

ای اقتصادی ، معیشتی ، صنایع دستی و در کل اقتصاد بومی و سنتی تاالب قابل درک می می کنند ارزشه

 باشد.

گونه از  285مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به تنوع زیستی تاالب شادگان افزود  از   

اردک مرمری در گونه در تاالب شادگان وجود دارند و هنوز این تاالب زیستگاه اصلی  173پرندگان استان 

خاورمیانه است که در این مكان جوجه آوری می کنند .به عالوه با توجه به بازدیدهایی که کارشناسان اداره 

کل از تاالب انجام داده اند گونه های دیگری با ارزش تنوع زیستی همچون سلیم خرچنگ خوار در جنوب 

هزار قطعه از این  26عه شمارش شده در دنیا، هزار قط 61تاالب به تعداد زیادی وجود داشته بطوریكه از 

گونه در تاالب بین المللی شادگان شمارش گردیده است. به عبارتی تاالب شادگان یكی از بزرگترین کلنی 

های جوجه آوری این گونه در جهان می باشد. در خاتمه وی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین جلساتی در 

موثر باشد زیرا، تاالب شادگان متعلق به همه مردم ایران است و از جایگاه، ویژه راستای احیای تاالب شادگان 

 ای در سطح جهان نیز برخوردار بوده و باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

نشست با  قالب پنجدر ادامه مطالب آموزشی  از سوی مشاور بین المللی طرح حفاطت از تاالب های ایران در 

یت تنوع زیستی تاالب ها و ضرورت مدیریت آن، مدیریت زیستگاههای تاالبی و ذکر مباحثی همچون اهم

گونه های تاالبی، مدیریت بهره برداری از اکوسیستمهای تاالبی، ضرورت احیاء اکوسیستم های تاالبی مطرح 

 گردید. 

اهكارهایی در نشست پایانی با تشكیل دو گروه کاری، بحث و تبادل نظر به صورت گروهی در خصوص ارائه ر

برای بهبود شرایط زیستگاه و گونه های تاالبی مهم )نظیر اردک مرمری( در تاالب مورد نظر  انجام گرفت. 

الزم به ذکر است که پس از هر نشست فرصتی نیز برای پرسش و پاسخ داده شد که مورد استقبال نیز قرار 

 گرفت و روند کارگاه را بسیار پویا تر نمود. 

اه با حضور آقای مهندس همتی مدیر محترم اداره کل حفاظت  محیط زیست خوزستان و در خاتمه  کارگ

ذکر مسائل اساسی و چالش های جدی در امر مدیریت و حفاظت تاالب شادگان توانست به جمع بندی 
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خوبی در خصوص ارائه راهكارهای مدیریت تاالب شادگان چه از بعد حفاظتی و چه از نظر اقتصادی و 

 فرهنگی دست یابد. اجتماعی و

 

 اهداف كارگاه مديريت و احياي تنوع زيستی اكوسيستم هاي تاالبی -0

نمونه  تنوع زیستی در تاالب ها با استفاده ازو احیای مرور مباحث اصلی مربوط به مدیریت  -

 های موردی از تجارب جهانی،

در فرایند تاکید در خصوص ارزش ها و کارکردهای تنوع زیستی و جلب مشارکت ذینفعان  -

 احیا، حفاظت و مدیریت آن،

مشورت و کارگروهی و  آشنایی با مبانی پایه مربوط به احیاء زیستگاه و گونه های تاالبی -

 ،برای ارائه نمونه های عملی برای احیاء تنوع زیستی در تاالب مورد نظر

نی توانمند سازی ذینفعان در خصوص برنامه های مدیریتی تاالب و فعالیت های پیش بی -

 شده در کارگروه تنوع زیستی تاالب شادگان

 

 و رنبه هاي مرتبط با تنوع زيستیبرنامه مديريت تاالب شادگان  -2

سال آینده تاالب ، یک  25عبارتنداز چشم انداز مشترک برای تاالب شادگان عناصر کلیدی برنامه مدیریت 

ی قابل سنجش که بوسیله نهادها و هدف اصلی مشترک در جهت دستیابی به چشم انداز ، و اهداف اجرای

برنامه ریزی مدیریتی گروههای اصلی ذیربط به اجرا گذارده می شوند . این عناصر درجریان برگزاری کارگاه 

ند که به ذیربط تعریف و مشخص گردید دستگاه هایمشارکت نمایندگان و رایزنی برای تاالب شادگان با 

 شرح ذیل می باشند: 

 چشم انداز بلند مدت

 

متضمن رفاه جوامع محلی  تنوع زیستی غنی و ، ده تاالب شادگان تاالبی است با آبی کافینیسال آ 25در 

 . زیبای آن در تمام جهان شناخته شده استارزشها و گردشگاه های وآبادنی منطقه که 

 

 

 



6 
 

 هدف نهايی

 "های آتیی و نسلهای طبیعی تاالب شادگان برای انتفاع نسل فعلحفاظت، احیا و پایداری ارزش"

برای  (3حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع تاالب )هدف اجرایی هدف اجرایی در این راستا 

این هدف اجرایی است. دستیابی به هدف اصلی و چشم انداز برنامه مدیریت ضروری تشخیص داده شده 

االبی و ارتقای کارکرد های نه های تاحیای تنوع زیستی از طریق حفاظت از زیستگاهها و گو بهبود و

زیستگاههای مهم ملی و بین المللی برای بهبود   ه بر. این هدف به ویژرا مد نظر دارد یكی زیستگاههااکولوژ

ی مهمترین عوامل جهت دستیابی به چنین هدف جانوران آبزی و نیز پرندگان مهاجر  آبزی تمرکز دارد.

سایی شده و به طور مناسبی کنترل و مدیریت شوند. استفاده تهدید کننده تاالب باید به دقت شنا

ست ، که عالوه بر دیگر اقدامات مدیریتی نیازمند تاالبهاالزمه اصلی حفاظت موثر از نیز خردمندانه از منابع 

 افزایش آگاهی ذینفعان اصلی است .

 عبارتند از : 3مرتبط با هدف اجرایی مسایل اولویت دار مدیریتی لذا 

 بری در زیستگاههای تاالبیرییرات کاتغ کنترل -

 آبهای ورودی آلودگی / تخریب زیستگاههای تاالبی به دلیل کیفیت پایین جریانکاهش  -

 پرندگان آبیبخصوص شكار بی رویه کنترل  -

 تخلیه و جمع آوری نامناسب و دفن زباله های شهر شادگان در مجاورت تاالبجلوگیری از  -

 

 كارگاه ی هاي آموزش محتواي برنامه -9

 اهميت تنوع زيستی در اكوسيستم هاي تاالبی  -9-0

در مقدمه آقای ویم گیسن )مشاور بین المللی طرح حفاظت از تاالب ها( با اشاره به تعریف  کنوانسیون 

( از  تنوع زیستی در بین ارگانسیم های زنده از تمامی منشاء ها شامل خشكی زی ،  CBDتنوع زیستی )

ی و دیگر اکوسیستم های آبی و سایر تجمعات اکوسیستمی که در برگیرنده این ارگانسیم بینابینی ، دریای

ها می باشند و این خود شامل تنوع بین گونه ها و همچنین اکوسیستم ها می گردد یاد نمود . ضمن این 

ییر ، اختالل و که اکوسیستم هایی که از تنوع زیستی باالتری برخودارمی باشند )مانند تاالب ها( در برابر تغ

در قبال نگه داری از  "حامی طبیعت  "مزاحمت انعطاف پذیر تر هستند . وی اضافه کرد : انسان به عنوان 

همه جوانب طبیعت که شامل تنوع زیستی نیز می شود ، مسئولیت دارد و همچنین با اشاره به تهدیدات 
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طبیعی از بین رفته اند و در کل جهان در حدود  از تاالب های % 51تاالب و اینكه در اروپا و امریكا بیش از 

تورب زار های حاره ای در اندونزی که بیشتر در   % 61از جنگهای مانگرو نابود شده اند و همچنین  3/1

از آنها تخریب یافته و  ازبین رفته اند . تهدیدات عمده و دالیل اصلی تخریب تاالبها  %36سوماترا و بورنه که 

نها که از فعالیت های انسانی بوجود می آید شامل استخراج معدن ، ساخت و سازها، و از بین رفتن آ

زهكشی آبهای سطحی ،ایجاد آالینده های آب و هوا ، ایجاد تغییر درنسبت های مواد مغذی ، رهاسازی 

غبار ، مواد شیمیایی وغیره ..... و همچنین در ادامه به تهدیدات طبیعی منجمله خشكسالی ،   پدیده گرد و 

 فرسایش ، نشست زمین ، افزایش سطح دریا وغیره.... اشاره داشتند.

وی ضمنا به اهمیت منطقه ای تاالب های ایران  اشاره داشتند ،چرا که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و 

از  مساحت کشور تحت تاثیر مناطق خشک  %61جهانی ، یک کشور کم آب محسوب می شود که بیشتر از 

تاالب  1111ایران از تعداد زیادی  از تاالب های متنوع برخودار است و  بیشتر از  خشک می باشد. و نیمه

تا کنون شناسایی شده است .تاالب های ایران گستره متنوعی از شاخابه ها و باتالق های زمین های پایین 

های بین النهرین و  دست خزر تا دلتای طبیعی سیستان ، دریاچه های بزرگ نمكی فالت مرکزی تا دلتا

سواحل خیلج فارس و دریاچه های استپهای ترکمن تا جنگلهای های مانگرو و  مناطق بین جزر ومدی و 

ایشان همچنین به اهمیت تاالب های  خلیج فارس را شامل  میشود. ((mudflatsزمین های با تالقی 

می باشد که با اهمیت برای پرندگان با تاالب  63ایران از نظر تنوع زیستی و اینكه کشور ایران دارای 

به عنوان تاالب های با تاالب  24در حال حاضر همخوانی دارند و  نیز معیارهای کنوانسیون رامسر ضوابط و

این مساوی است با رسیهای آماری نشان می دهد که  مطالعات و برده اند. اهمیت بین المللی شناخته ش

کشور  13که در تحقیقاتی که در برای پرندگان همیت بین المللی تاالب با ا 161از مجموع  %41نزدیک به 

بسیاری از گونه های ماهی ، دوزیستان ، گیاهان  ،ند. عالوه بر پرندگانه اخاورمیانه انجام شده شناسایی شد

 وجود دارند. در این منطقهو خزندگان 

ی باشند و متعاقباً گونه ها )و تنوع زیستی زیستگاه های تاالبی ایران در حال تهدید مبا این وجود،  

همچنین تعداد آنها( در حال کاهش می باشند. که از جمله این تهدیدات شامل فشارهای داخلی وخارجی 

. در حال حاضر ند.است که نه تنها در ایران بلكه در سایر کشورها تنوع زیستی تاالب ها را تهدید می کن

برای احیا  کهتاالب درلیست قرمز مونترو قرار دارند  7 موجود در ایران،رامسر سایت  24از  متاسفانه

  تنوع زیستی تاالب می باشند.و احیاء نیازمند به برنامه جامع مدیریت 

 

در خاتمه نشست نخست تالش گردید تا حاضرین در کارگاه به ایراد پرسش های خود بپردازند که اهم آنها 

 عبارتست از: 
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  ها راجز لیست مونترو قرار می دهند؟ وجود دارد که تاالب معیارهاییچه 

   در مورد تاالب هایی که به شدت تخریب شده اند همانطور که  در سایر کشورها مرسوم است

خریب تاالب تدانشمندان  از قبل نسبت به آگاهی مسئولین از مخاطرات زیست محیطی ناشی از 

ت باشد که تاکنون نتوانسته اند در ایران شاید اشكال ازکارشناسان محیط زیس ،ها اقدام می کنند

آنطور که باید و شاید ارزش های اقتصادی را به مسولین کشور با اعداد و ارقام بیان کنند تا جلوی 

 بعضی از تهدیدات به موقع گرفته شود؟

  نیاز آبی  تاالب می باشد. آیا در کنوانسیون رامسر این یكی از مشكالت عمده تاالب شادگان حقابه و

 ظرفیت وجود دارد که با چالش های موجود از نظر حقابه تاالب بتوانند به مقابله برخیزند.؟

 

در ادامه آقای دکتر ویم گیسن به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند که شرح کامل آن در ذیل ارائه 

 خواهد شد:

 دکشور دارد که درخواست کند که یک تاالب در لیست قرمز قرار بگیرد یا این بستگی زیادی به خو

تا جایی باشد که منجر   خیر . بطور کلی  اگر دخالتها و فعالیت های انسانی که در آن وجود دارد

 تاالب گردد این امر صورت می گیرد .اکولوژیكی  کارکردهایبه کاهش 

 با ی تاالب مشاهده میكنند ی در وضعیت کمی و کیفزمانیكه یک تغییر ولیت دارنددانشمندان مسو

استفاده ازیک دیاگرام ویا فرمول خاصی  نسبت به ارائه گزارش  به موقع به دست اندر کاران امر 

 ت و مدیریت تاالب اقدام نمایند. حفاظ

 سری کمک های  در مورد تاالب هایی که در  فهرست قرمز مونترو قرار دارند کنوانسیون رامسر یک

ها شامل یكسری از مدل هایی است که می تواند به این  نی  می تواند ارائه نماید که این کمکف

دومین کمک از نظر فنی شامل کمک های فنی است که  کشورها راهنمایی های الزم را ارائه کند.

 ار باشد. زتاثیر گ می تواندکه تاالبها  یاقتصاد زمینه ارزش گذاری در

 

 هاي تاالبیمديريت زيستگاه  -9-2

می توان تاالب ها که  در خصوص دالیل نیاز به مدیریت زیستگاه های تاالبی اشاره نمودند آقای ویم گیسن

 ایشان (.مثل به حداکثر رساندن تولید مثل ماهیان) منطقی مدیریت کردمشخص و را برای اهداف 

می شوند که شامل تنوع همچنین گفتند که بسیاری از تاالب ها برای اهداف چند منظور ه مدیریت 

با اشاره به دالیل نیاز به  برنامه مدیریت برای اکثر سایت ها الزامی می باشد.. لذا زیستی نیز می گردد

مدیریت زیستگاه های تاالبی وی هدف از این جلسه را تمرکز برروی چگونگی مدیریت زیستگاه های تاالب 
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 2از نظر کیفیت و کمیت آب -1بخش تقسیم می شود: به منظور نگهداری از تنوع زیستی نامید که به دو 

در آب  های مربوط به کیفیت در خصوص دستور العملایشان سپس پوشش گیاهی و بستر تاالبها.  -

توضیحاتی را " وضعیت اکولوژیكی مناسب"اتحادیه اروپا و مدیریت آبها ) وتاالب ها( به منظور دستیابی به 

بیولوژیكی شامل جانوران بی مهره کف زی ، جلبک  آب و حیات کیفیتمیت اهبه وی در ادامه  ارائه دادند.

. اینكه تنوع زیستی نیازها ی معینی در رابطه با کیفیت و کمیت آب دارد اشاره نمود وها ، فیتوپالکتون 

در غوطه ور ، غرقابی ، بن گوناگون )اشكال  ی یافته اند و دربا اعماق معینی  از آب سازگار تاالبی گیاهان

به ندرت ثابت می در تاالب ها کمیت آب مستقر می شوند. با این حال آب و غیره ، مرتبط با عمق آب ( 

تاالبهای داخل خشكی به طورمعمول از چرخه و باشد ، در ساحل چرخه های جزرومدی روزانه وجود دارد 

جانوران گیاهان و . ( معین كیولوژیردار می باشند ) دوره های هیدرهای فصلی و یا طوالنی مدت برخو

از بین  ی تاالبیتغییرات زیستگاه گونه هاو با  سازگاری یافته اند چرخه های هیدرولوژیكیتاالبی به این 

 . می رود

تاثیر می  ی تاالبیآب برروی زیستگاه هابی رویه از سدها ، ذخایر آبی و برداشت الزم به یادآوری است که 

ن شدت ، تعدد ، زما: محیطی و متغییرها همه حائز اهمیت می باشند نیاز های آبی زیستدر نتیجه  گذرند.

) وقوع سیل و خشكسالی و  آن مانند حوادث طبیعی قابلیت پیش بینی بندی ، مدت زمان ، آهنگ تغییر و

ما با استاندارهای ی نیز با اشاره به اینكه همه . وی ) مثال خروج متناوب آب از سد (یا انسان محور غیره ( 

زیستگاه  ، خاطر نشان ساختآشامیدنی سازمان محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی آشنا هستیمآب 

مدیریت شوند. نیز به منظور نگهداری از تنوع زیستی باید مطابق با استانداردهای کیفی آب و.... های تاالبی 

یاهی وسایر ممكن است بطور مستقیم روی خفگی و از بین بردن پوشش گرسوبات ورودی  برای مثال

ارگانیسم های تاالب تاثیر بگذارند. در پایان این مبحث به ایشان به نقش بستر و نقش پوشش گیاهی از 

 نظر حفظ کیفیت آب و همچنین به عنوان زیستگاه حیات وحش توضیحاتی دادند.

 در خاتمه نشست دوم نیز یک پرسش مطرح شد که آقای دکتر ویم گیسن به آن چنین پاسخ دادند:

 آنها را شناساییابتدا شكالت و مسائل زیادی در تاالب شادگان وجود دارد که شاید نیاز باشد م 

بیش از استفاده ی دارد مصارف زیادی از آن میشود.  که تاالب شادگان با وجود ظرفیتی ؟کنیم

نكته کلیدی که باید در نظر گرفت بحث  .باشد حد ظرفیت قابل تحمل محیط شاید مشكل اصلی

موجود شد ولی اکنون در شرایط آبی  می آب و اینكه در گذشته حجم زیادی وارد منطقه مدیریت

در اینكه ممكن  است صنایعی بزرگتر با توجه به و اصلی ترین منبع آب از مزارع نیشكر است 

و نیز با نگاهی به ارزش منطقه مستقر شوند بحث کیفیت و کمیت آب مورد نیاز تاالب مهم است 

 ررسی نمود.را باید بمردم محلی تخریبات بوجود آمده در تاالب شادگان تاالب برای های اقتصادی 
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 مديريت گونه هاي تاالبی -9-9

مدیران تاالب  ازچرا گونه ها ی تاالبی می بایست مدیریت شوند؟ باید سواالت اصلی این بخش این بود که 

در تاالب خود مدیریت و حفاظت کنید )  که آیا شما در نظر دارید تا گونه های کلیدی معینی را پرسید

در اکثر موارد  مثالً شنگ ، فالمینگو ، پلیكان( ، ویا دستیابی به بیشترین تعدادگونه ها مدنظر شماست ؟

چرا که حفاظت از این گونه ها غالباً منجر  داردسعی در تمرکز برروی گونه های کلیدی مدیریت تاالب ها 

بعضی از اختالالت ممكن است باعث افزایش تنوع شود مثال :  می گردد . به حفاظت از سایر گونه ها نیز

اختالل ممكن است برروی اما  ،چیدن علفزارهای خیس در اروپا، یا پدید آوردن موزاییک های زیستگاهی

حساس تاثیر بگذارد و منجر به از بین رفتن آنها شود. ضرورت اطالع از وضعیت زیستگاه / گونه  یگونه ها

به منظور بیش بیش  GLOBIOمدلمهم است. در اروپا از قبل ، به منظورارزیابی اثرات اختالل  ها از

 فاده می شود. بینی تاثیرات اختالالت بر روی تنوع زیستی  است

 : موارد زیر می باشد شاملاشاره نمود که نیازهای خاص گونه ها وی همچنین به 

زیستگاهی به غالباً که ونه های کلیدی از جمله گ معین برای برخی گونه های زیستگاهی. بهبود شرایط 1

میم بگیرد تا تغییراتی در دارند . ممكن است مدیر تاالب تص خاص و یا شرایط تولید مثلی خاصی نیاز

مثال: آب بندان های . برای به منظور جذب یا افزایش تعداد گونه های کلیدی به عمل آوردزیستگاه 

ها و مخزن ها ، تاالب های تصفیه ای ، کمک به رشد پوشش گیاهی که به مصنوعی در شمال ایران ، سد

حداث محل های النه درختان یا ا نیزار، کاشت عنوان محل های النه گذاری پرندگان و .. مهم هستند ، 

و آسیب پذیر در آن وجود دارند مناطقی که گونه های حساس ق جعبه(، قرگذاری مصنوعی )با استفاده از 

 (.چیندر ورد مطالعه دشت سانجیان نمونه م)

 (کامبوجدر دریاچه تونله مورد مطالعه  نمونه). حفاظت از تولید مثل برخی از گونه های خاص 2

 (تانزانیا و قارچ چیترید درنمونه مورد مطالعه  وزغ گونه های مهاجم ). 3

د در تمام طول مهاجرت . گونه های مهاجر نیازمندیهای خاصی برای جابجایی فصلی دارند و  میتوانن4

 تنیازمند استراحت ، تغذیه و نقاط تولید مثل در طول زنجیره سایت های مهاجر چونآسیب پذیر باشند 

مسیر  های بین المللی در طول توافق نامه  توسط بین المللی  با اهمیت گونه های مهاجر. دنمی باش

کرد  چه پرندگانی در تاالب شما ساکن  السودر پایان این مبحث  می توان مهاجرت قابل حمایت هستند. 

، مهاجر منطقه ای یا مهاجر بین المللی هستند و اینكه کدام یک از آنها توسط عوامل خاصی در میسر 

 قرار گرفته اند؟ پرواز خود مورد تهدید 
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 مديريت بهره برداري از اكوسيستم هاي تاال بی -9-4

و اینكه چرا باید استفاده از تاالب مدیریت چگونه است ز تاالب مدیریت بهره برداری ااین مبحث به این که 

ها اگر کثر تاالب ها به طرق مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند و غالباً این استفاده امی پردازد.  شود

و  ، برای تمام انواع مصارف محدودیتهایی وجود دارد برای همین تاثیر منفی بر تاالب دارند.بی رویه باشند 

می شود این یعنی اینكه تاالب از  یتاالبزیستگاه های فراتر از این حد منجر به تخریب و از بین رفتن 

چیست ؟  "پایدار ی استفاده"برداشت و تلقی ما از استفاده  و  فراتر رفته است. "سطوح استفاده پایدار"

ب باشد )مثالً با قایق ، پیاده و نمونه ای از آن در ساده ترین حالت می تواند به معنی دسترسی به تاال

ای حساس ) مثال گونه های کم رشد گونه ه -1؟ چرا دسترسی به تاالب می بایستی مدیریت شود غیره.. (.

  -3(. مثل زمانهای حساس در سال ) مثال : فصل تولید -2می شوند(. ، یا گیاهانی که به آسانی لگدمال

 (.حیات وحش قاچاقو ار شك :انندغیرقانونی ) مهای  کنترل استفاده

به منظور /مالیم اشاره نمودند. سخت گیرانه و سبک و رویكردهمچنین به مدیریت دسترسی  ایشان

مرزبندیها ، فنس کشی ، میسرهای آبی ، دیوار ، گشت زنی  شامل مدیریت دسترسی رویكرد سخت گیرانه

وردی زون بندی تاالب پریشان به مطالعه مدر رابطه با رویكرد سبک/مالیم آقای گیسن می باشد . 

برگزار شدند و اینكه هدف از   2118و  2117پرداختند که جلسات و کارگاه های مشارکتی در سال های 

  یه برنامه جامع تاالب پریشان چه بود.ته

مطالعه موردی فالت دنیگ، جارا ، اندونزی و )از تولیدات تاالب، آب  تاالب شامل استفاده استفادهانواع 

پوشش گیاهی و محصوالت گیاهی و چرای دام ، ماهی  برداشت از( و همچنین ب های ازرق ، جردنتاال

اهش مزاحمت  و را شامل می شود. به منظور ، شكار (مطالعه موردی آراوانای آسیایی ، اندونزی)گیری 

 به موارد زیر اشاره نمود: اختالل در تاالب ها می توان 

فصول تو لید مثل ، حضور گونه های با توجه به صوالت تاالب )  تنظیم زمان بندی استفاده از مح -

 حساس تاالب و غیره....(.

 از طریق زون بندی . (سایت ها ی تولید مثلاز )اجتناب ستفاده ا قابل تعیین محل -

 ( مناسب تعیین روش هایی برای استفاده از تاالب )انتخاب لوازم -

ه تاالب ها به سادگی از هجوم گونه های مهاجم گونه های مهاجم کناشی از ورود کاهش اختالل  -

د . بعضی از این گونه ها می توانند به شدت رقابت جو و مضر باشند که منجر به از نآسیب می بین

و حتی  ی مفید و یا حساسدست رفتن تولیدات ،  خفگی در میسر های آبی و از بین رفتن گونه ها

) نمود جلوگیری مهاجم و غیر بومی گیاهان و جانوران سازی . لذا باید از معرفی و رهاانقراض آنها شود
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زی گونه های مهاجم را  پیش بینی برنامه های کنترلی / نابود ساو خود تنظیمی و مانتیور کردن ( 

 .کرد

 در خاتمه نشست چهارم نیز پرسش هایی مطرح شد که آقای دکتر ویم گیسن به آن چنین پاسخ دادند:

 ولی برای ماهی چگونه می توان این زون بندی را است اظت از پرندگان زون بندی مالک اصلی حف

برای زون بندی باید منطقه حفاظت شده را مشخص کرد به عنوان مثال : یک منطقه  حفظ کرد؟

 برای تولید مثل پرندگان و یک منطقه برای تولید مثل ماهیان را مشخص کنیم. 

 

 البیتاهاي ضرورت تمركز براحياء اكوسيستم  -9-5

در خصوص احیاء تاالب ، می توان بیان کرد که چنانچه تغییرات عمده ای در زیستگاه رخ دهد بطوری که 

زیستگاه می تواند به عنوان یک گزینه انتخاب  االب پایین باشد ، احیاءاحتمال بهبود وضعیت توسط خود ت

و امكان این که بدون کمک  از یک سایت ناپدید شود ی مهم و شاخص یک گونهزمانی که شود و همچنین 

بازگشت به معنی احیاء .  به زیستگاه باز گردد ،پایین باشد ، معرفی دوباره گونه می تواند یک گزینه باشد

احیاء انواع اصلی زیستگاه ها و آقای گیسن سپس به نمونه هایی از می باشد.  اکثریت کارکرد های تاالب

و راهكارهای تصفیه آب های ورودی ی انسان ساخت گون ها الازجمله  كی اشاره نمودنداحیاء هیدرولوژی

با شدت حداکثر به  بشامل هدایت سیال) الگون یارتباطهای و کنترل فرسایش ، باز کردن راه آلوده 

های حوضچه  جهت احداثتغییرکابری) وبا مشكالت عمده پاکتراشی مانگروها که  و همچنین ( الگون

انجام برنامه های گیاه کاری های دوباره ) از جوانه ها یا قسمت تند ،  مواجه هسآلودگی  وپرورش ماهی( 

با استناد به همچنین  . خشكسالی( اشاره نمودنددر مواقع احیاء هیدولوژی ) و های تكثیر شونده گیاه( 

 ضوابطی بومی با رعایت دقیق به معرفی دوباره گونه هادر کشور اردن نمونه مورد مطالعه تاالب های ارزق 

  نمودند. (  اشارهIUCNدر اتحادیه جهانی حفظ طبیعت )و معیارها ی مربوط به معرفی گونه ها 

گروه کاری تقسیم شدند و درخصوص مدیریت و احیاء  2در پایان نشست پنجم اعضای شرکت کننده به 

مطالب ه از ( به بحث و بررسی پرداختند و با استفادو گونه بومی ماهی بنی کلیدی )اردک مرمریهای گونه 

شده در پنج نشست فوق توانستند به جمع بندی خوبی در خصوص تهدیدات و تعارضات تاالب و ارائه 

جمع ول زیر اجدکلیدی و  راهكارها ی عملی دست یابند. نتایج مباحث در های مخاطرات برای این گونه 

 :شده استبندی 
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 نام گونه اردک مرمريگروه يک: 

 ( مشکالت ) تهديدات گونه

  کشاورزی ( –تخریب زیستگاه )تردد انسان و وسایل نقلیه 

  جوامع محلی ( –عدم آموزش بومیان در خصوص اهمیت پرنده )شكارچیان 

 شكار بی رویه پرندگان 

 آلودگی آب و خاک 

 تغییر کاربری زیستگاه 

 خشكسالی وکمبود آب 

 راهکارها

0. 

 معرفی گرددامن زیستگاه به عنوان منطقه های  -

 زایش ضریب حفاظت زیستگاهاف -

 قرنطینه سازی محل جوجه آوری پرنده  -

تاالب برای حفظ کارکرد نیاز های آبی توجه به  -

 اکولوژیكی

2. 

 (کشاورزی و صنایع)آموزش بومیان منطقه   -

 آموزش شكارچیان -

 آموزش از طریق رسانه های جمعی -

 اقتصادی گونهارزش گذاری  -

9. 

 کنترل شكار -

 کردن صدور مجوز های شكار محدود -

 استفاده از شكارچیان محلی برای کنترل شكار -

 استفاده از معیشت جایگزین -

 شدت اعمال قانون -

4. 

 کنترل و پایش آلودگی های تاالب -

 توسعه کشاورزی پایدار -

 اجرای قانون و مقررات سختگیرانه -

5. 

 شناسایی مستثنیات -

 شناسایی حریم زیستگاه -

 شناور راهنمابحث  -

 

6. 

 تعیین نیاز آبی تاالب در شرایط خشكسالی -

 تامین و تخصیص حقابه تاالب -

  

 

 بنی ماهی گروه دوم:

 مشکالت ) تهديدات گونه (

 کاهش کیفیت و کمیت آب در نتیجه ورود آالینده ها ، خشكسالی ، برداشت آب و عدم رعایت حقابه 

 اوات نا مناسب ، روش های نامناسبحجم نامناسب صید ، زمان نامناسب ، اد 

 تخریب زیستگاه ) نوزادگان ( بدلیل برداشت نی و علوفه 

 ورود گونه های غیر بومی نظیر کپور چینی در سالیان دور 
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 راهکارها

 تخیصص حقابه تاالب. 0

 تصیفیه زهاب های ورودی با استفاده از تاالب مصنوعی .2

رعایت استاندارهای زیست محیطی استفاده و یا احداث سایت تصفیه  هال دست بالزام تولید کنندگان آالینده های با .9

 زهاب های ورودی با استفاده از تاالب مصنوعی

 نظارت و کنترل پیشگیرانه در خصوص صید و ادوات و روش و... .4

 آموزش و فرهنگ سازی در خصوص جامعه صیادی .5

 ومیرهاسازی گونه های بومی و حذف گونه های غیر ب .6

 

 

 رمع بندي نتايج كارگاه و تبيين گام هاي آتی  -4

آقای دکتر ویم گیسن در سخنان پایانی خود ضمن قدردانی از مدیریت و کارشناسان اداره کل محیط 

زیست خوزستان جهت برگزاری کارگاه و همچنین کلیه شرکت کنندگان در کارگاه، ابراز امیدواری نمودند 

تكمیل فرایند تدوین و تصویب برنامه مدیریت تاالب شادگان و بهره گیری از ال و که با توجه به پتانسیل با

ساختار مدیریتی ایجاد شده در تاالب شادگان بتوان زمینه مدیریت پایدار و بهره برداری خردمندانه از 

 تاالب شادگان را فراهم آورد.

خوزستان ضمن تشكر از  در پایان آقای مهندس موال معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست

نمایندگان طرح حفاظت از تاالبهای ایران و کلیه شرکت کنندگان گام آتی در خصوص نتایج بدست آمده 

 در این کارگاه را چنین برشمردند:

ارائه گزارش فنی کارگاه مدیریت و احیای تنوع زیستی اکوسیستم های تاالبی بین کلیه حاضرین در  -

 کارگاه،

 دست آمده از گروههای کاری بعنوان دستور کار کارگروه تنوع زیستی تاالب شادگان،قرار گیری نتایج ب -

تعمیم مدل کار شده در قالب گروههای کاری به سایر گونه های با اهمیت تاالب از مجرای کارگروه  -

 تنوع زیستی تاالب شادگان و پیگیری در خصوص تامین منابع و اجرایی کردن آن،
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 ارگاهبرنامه ك :0ضميمه 

 برنامه كارگاه آموزشی مديريت و احياء تنوع زيستی در زيستگاه هاي تاالبی
مدرس: دکتر ویم گیسن ) مشاور بین المللی تنوع زیستی طرح حفاظت از تاالبهای ایران( 

 1331 خردادماه 7اهواز- 

 

 (8:91-3:11آيين گشاي  و خير مقدم توسط مدير كل حفاظت محيط زيست خوزستان........... ............ )

 

 (3:11- 3:91نشست او : اهداف و چارچوب اررايی كارگاه........................................................................ )

o  اهمیت تاالبها در سطوح ملی و بین المللی و بررسی ظرفیت اکوسیستم های تاالبی ایران در خصوص تنوع

  دقیقه( 21زیستی و ضرورت مدیریت آن )دکتر ویم گیسن 

o ( 11پرسش و پاسخ)دقیقه  

 (3:91- 01:91نشست دوم: مديريت زيستگاه هاي تاالبها............................................................................ )

o  دقیقه( 41مدیریت زیستگاههای تاالبی اعم از پوشش گیاهی، کمیت و کیفیت آب در تاالبها )دکتر ویم گیسن  

o ( 21پرسش و پاسخ )دقیقه 

( 01:91- 00:11  يرايی ميان و ده ................................................................................................................ )

 (00:11- 00:41نشست سوم: مديريت گونه هاي تاالبی................................................................................. )

o  بررسی تغییرات کاربری و شرایط کیفی زیستگاهها و اثرات آن بر تنوع زیستی بهمراه شرایط مطلوب جهت

  دقیقه( 21حفاظت و پایداری حیات وحش )دکتر ویم گیسن 

o ( 21پرسش و پاسخ )دقیقه 

 (00:41- 02:91نشست چهارم: مديريت بهره برداري از اكوسيستم هاي تاالبها......................................... )

o  بررسی دستاوردهای مدیریتی و اثرات بهره برداری از انواع تولیدات اکوسیستم های تاالبی )دکتر ویم گیسن

  دقیقه(31

o ( 21پرسش و پاسخ )دقیقه 

 (02:91- 04:11  يرايی نهار و نماز................................................................................................................ )

 (04:11- 06:21نشست  ن م: ضرورت تمركز بر احياي اكوسيستم هاي تاالبی.......................................... )

o  بررسی ضرورت احیای زیستگاها، تقویت منابع آب، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حیات وحش و تنوع زیستی

  دقیقه( 41)دکتر ویم گیسن 

o  گروه کاری بمنظور بحث و تبادل نظر حول محور 4 یا 3تقسیم بندی شرکت کنندگان در کارگاه به 

 در قالب "راهكارهای بهبود و ارتقای شرایط محیط زیست بمنظور حفظ گونه های کلیدی تاالب شادگان"

  دقیقه(61بحث و تبادل نظر گروهی )

o ( 41ارائه گزارش توسط گروههای کاری)دقیقه  

 

رمع بندي نتايج كارگاه توسط دكتر ويم گيسن و م اون محيط طبي ی اداره كل محيط زيست 

 (06:21- 06:95خوزستان............................................................................................................................... )

 

  06:95  يرايی و خاتمه كارگاه 
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 فهرست شركت كنندگان:  2ضميمه 
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