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Buoys installation around LP high sensitivity zone
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برنامه پیشنهادی به منظور ایجاد راهنمای شناور در تاالب پریشان 

، ًصة راٌّوای ؽٌاٍر (  1.2 خزٍجی) حفاظت اس تاالتْای ایزاى  طزح 2010عال  هطاتك تا تزًاهِ کاریاس هَارد الذام  ییک

(Buoys ) در ایي راعتا هی تَاى اس . ی تاؽذتِ هٌظَر حفاظت اس تٌَع سیغتی تاالب پزیؾاى مدر اطزاف هٌاطك تا حغاعیت تاال

در اداهِ آٍردُ ؽذُ  کارگاُایي خالصِ ای اس تزًاهِ . تْزُ گزفتدریاچِ پزیؾاى ًتایج حاصلِ اس کارگاُ سٍى تٌذی تزای هذیزیت 

. اعت

  "سين بىذی بزای مذیزیت پایذار دریاچٍ پزیطان"کارگاٌ 

 30. تزگشار گزدیذ خزداد در پاعگاُ هحیط تاًی هحیط سیغت دریاچِ پزیؾاى در ًشدیکی ؽْز کاسرٍى 9ٍ  8در تاریخ ایي کارگاُ 

تِ غیز اس ًْاد ّای دٍلتی، ًْادّای غیز دٍلتی، جَاهغ هحلی ٍ داًؾگاّْا ًیش در ایي کارگاُ . ًفز درکارگاُ حضَر تِ ّن رعاًذًذ

ایي ًمؾِ حغاعیت تزای . توزکش ایي کارگاُ تز ؽٌاخت ٍ تزعین ًمؾِ حغاط تزیي هٌاطك اکَلَصیکی دریاچِ تَد. حضَر داؽتٌذ

ًْایتا، دعتَر الؼول . رعت فؼالیتْایی کِ هی تَاًذ تِ طَر پایذار در ّز سٍى صَرت گیزد هَرد اعتفادُ لزار هی گیزدتذٍیي فِ

 .ّایی تزای تزخی اس ایي فؼالیتْای ًوًَِ تذٍیي ؽذ

 
ى آًْا تز تجزتِ ؽزکت کٌٌذگاى در کارگاُ جْت تؼییي حغاط تزیي ٍیضگیْای تٌَع سیغتی ٍ هٌظز تاالب ؽادگاى ٍ هؾخص کزد

 :چٌیي ٍیضگیْایی ػثارتٌذ اس. رٍی هجوَػِ ای اس ًمؾِ ّای رٍی ّن گذاری ؽذُ هَرد اعتفادُ لزار گزفت

 ًَاحی کِ تَعط کلًَیْای پزًذگاى آتشی تخن گذار هَرد اعتفادُ لزار هی گیزد  .

 ًَاحی کِ تَعط دعتِ ّای تشرگ پزًذگاى آتشی هَرد اعتفادُ لزار هی گیزد. 

 َعط گًَِ ّایی کِ در همیاط جْاًی یا هحلی در هؼزض تْذیذ لزار دارًذ هاًٌذ ؽٌگ، هَرد اعتفادُ لزار ًَاحی کِ ت

 . هی گیزد

 سیغتگاّْای حغاط ًظیز ًیشارّا 

 ُخالصِ ؽذُ اعت 1ایي اطالػات در ًمؾِ  .ٍیضگیْای ارسؽوٌذ هٌظز ًظیز ٍ غیز . 

 

 

 

 



 

 
 ریؾاىپزاکٌؼ سیغتگاّْای حغاط در دریاچِ ج  -1ًمؾِ 



 :دریاچِ را تز حغة حغاعیت تِ سٍى ّایی تمغین کٌٌذ 1اس ؽزکت کٌٌذگاى خَاعتِ ؽذ تا اعتفادُ اس اطالػات ًمؾِ 

 

. وًاحی کٍ اختالل ي استفادٌ اوساوی بایذ بٍ ضذت محذيد ضًوذ تا در راستای اَذاف بزوامٍ مذیزیت باضذ: حساسیت باال 

واحیٍ ای کٍ ضىگ در . تغذیٍ پزوذگان آبشی  ي وًاحی تخم ریشی ماَیان استایه وًاحی ضامل مىاطق حساس سادآيری ي 

آن دیذٌ ضذٌ ویش در ایه دستٍ قزار دارد چزا کٍ ایه گًوٍ یکی اس گًوٍ َای َذف جُت حفاظت در بزوامٍ مذیزیت دریاچٍ 

 . پزیطان است

رت پذیزفتٍ ي در عیه حال  اَذاف بزوامٍ وًاحی کٍ طیف محذيدی اس فعالیتُای اوساوی می تًاوذ صً:  حساسیت متًسط

سيوُای با حساسیت متًسط ضامل قسمتُای دیگز دریاچٍ است کٍ بٍ عىًان وًاحی با حساسیت باال . مذیزیت تأمیه ضًد

یا پاییه طبقٍ بىذی وطذٌ ي در بزگیزوذٌ وًاحی کم عمق آبُای آساد، ویشارَا ي سًاحل صخزٌ ای کٍ مًرد استفادٌ پزوذگان 

 .گذار ي محل َای پزيرش ماَی قزار می گیزوذ، می باضذ الوٍ

 

ي در عیه حال اَذاف بزوامٍ  اوجام پذیزفتٍوًاحی کٍ طیف يسیعی اس فعالیتُای پایذار اوساوی می تًاوىذ :  حساسیت کم

چٍ وًاحی کم حساسیت بٍ طًر عمذٌ ضامل قسمتُای عمیق تز دریاچٍ ي بخص ضمال غزبی دریا. مذیزیت تأمیه ضًوذ

. است کٍ َز چىذ سال یکبار در معزض سیل قزار می گیزد ي در حال حاضز بزای کطايرسی مًرد استفادٌ قزار می گیزد

 

تِ ػالٍُ، اس ؽزکت کٌٌذگاى خَاعتِ ؽذ یک سٍى تافز در اطزاف تاالب تؼزیف کٌٌذ کِ در تزًاهِ سٍى تٌذی ٍ آییي ًاهِ اجزایی 

: هغائل کلیذی در ایي ًاحیِ ػثارتٌذ اس. سٍى هی تَاًذ اثز هغتمین تز ٍضؼیت تاالب داؽتِ تاؽذلحاظ ؽذُ تاؽذ سیزا فؼالیتْای ایي 

 2پیؾٌْاد ؽذ کِ سٍى تافز ّواًگًَِ کِ در ًمؾِ . اختالل اًغاًی، احذاث سیز عاختْا، ٍرٍد هَاد ؽیویایی کؾاٍرسی ٍ غیزُ

 . دُ تاؽذهتز در خارج هزسّای تؼییي ػ 100هؾخص ؽذُ اعت ًَاری تِ ػزض 

.  ًتایج اٍلیِ آًالیش حغاعیت را ًؾاى هی دّذ 2ًمؾِ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

ىطثمِ تٌذی حغاعیت سیغتگاّْای دریاچِ پزیؾا -2ًمؾِ                                                                       



هختلف ٍ فؼالیتْای هَجَد اًغاًی کِ در هٌطمِ اتفاق هی افتٌذ گام تؼذی تؼییي فؼالیت ّایی اعت  پظ اس تؼییي سًٍْای حغاط

 . کِ تایذ در آیٌذُ در ّز یک اس سًٍْای هختلف اًجام تگیزد

فعالیت در َز سين حساس  فُزست ايلیٍ فعالیتُای اوساوی بزای دریاچٍ پزیطان، کٍ وطان دَىذٌ ایه است کٍ کذام.  1جذيل 

 .مجاس است

 فعالیتُای غیز مجاس (مطابق با دستًر العمل َا)فعالیتُای مجاس  سين

 (تا هجَس عاسهاى حفاظت هحیط سیغت)تحمیك ٍ پایؼ  حغاعیت تاال

 هذیزیت حفاظت

 عایز فؼالیتْا

حغاعیت 

  هتَعط

 ّواًٌذ تاال تِ ػالٍُ 

( تا هجَس)هاّیگیزی 

ًی تزی 

( تا هجَس)تَرّای طثیؼت گزدی 

 (تا هجَس)طثیؼت  ػکاعی

 عایز فؼالیتْا

 

 حغاعیت پاییي 

 ّواًٌذ تاال تِ ػالٍُ

چزا 

( تا هجَس)لایمزاًی تزای تفزیح 

( تا هجَس)هاّیگیزی تا لالب تِ صَرت تفزیحی 

تَریغن تا اثزات کن 

 

 عایز فؼالیتْا

 ّواًٌذ تاال تِ ػالٍُ  ًاحیِ تافز

دٍچزخِ عَاری، اعة عَاری، پیادُ رٍی 

ثزات کن تفزج تا ا

  کؾاٍرسی تا اثزات کن

 

 عایز فؼالیتْا

 



ضرورت نصب راهنماهای شناور 

 

نقشه حساسیت تاالب پریشان . نشاندهنده زیستگاه های گونه های مختلف در تاالب پریشان می باشد( 1نقشه )نقشه پراکنش زیستگاه ها

د، زون با حساسیت باال محل تخم ریزی و النه گذاری و همانطور که مالحظه می گرد.(2نقشه )بر اساس این پراکنش تولید شده است

آورده شده است به استثنای تحقیق  1مطابق با دستور العمل های که در جدول . زمستان گذرانی  ماهیان و پرندگان را در بر می گیرد

زون با حساسیت زیاد ممنوع و پایش با مجوز محیط زیست سایر فعالیت ها نظیر ماهیگیری، شکار، طبیعت گردی و قایق رانی در 

ورود قایق و ماهیگیری در این زون تاثیر به سزایی در  ممانعت به عمل آوردن از عالمت گذاری زون با حساسیت باال و  .است

 .پرندگان خواهد داشت و  النه گذاری افزایش تخم گذاری ماهیان و زمستان گذرانی

راهنماهای شناور  نصبنحوه 

اهداف برنامه مدیریت و مزیتهای این کار به مردم و  و توضیح  که شامل شرحهمراه باشد  با آگاهی رسانی این فرایند می بایستی

مشارکتی با حضور ذینفعان  عالوه بر این ضروری است که با توجه به رویکرد اکوسیستمی این کار به صورت  .میشودجوامع محلی 

 . ران انجام پذیردیبه خصوص ماهیگ

مناسب تر  2و  1طرح  ،از نظر سازگاری با زیستگاه ها(. 1تصویر )مدل پیشنهاد می شود 4شناور برای طراحی این راهنماهای 

 .اشند و به بستر دریاچه آسیب وارد نمی سازندمی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی های مختلف راهنمای شناور : 1تصویر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمای یک شناور : 2تصویر 

که در کارگاه زون ( 2نقشه )نصب این شناورها می بایست بر اساس نقشه زون بندی حساسیت زیستگاه هانطور که اشاره شد هما

 200این شناورها با فاصله . از آبدار شدن دریاچه صورت پذیرد در اسرع وقت و قبل و برای زون با حساسیت باال بندی تولید گردید

.می توان به نصب تابلو اکتفا کرد در مناطق خشک یا کم عمق. خواهند شد متر از یکدیگر در مناطق عمیق نصب

شناور 

 طناب

 شناور

 زنجیر

 

محل نصب تابلوی شرح دالیل 

 نصب شناور

ونیپایه بت  

 بستر دریاچه

حداکثر طول طناب می بایستی 

به اندازه حداکثر عمق دریاچه 

 .در زمان پر آبی باشد





 


