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 قدمهم

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

ب به دلیل کمبود اطالعات الزم در مورد ماهیت مشکالت مدیریتی، منشاء اصلی مشکالت، و کارآمد نبودن اقدامات، اغل

می تواند اطالعات الزم را جهت پوشش  "پایش تاالب"متوقف می ماند. یک برنامه منسجم و کارآمد  "مدیریت تاالب ها"

یک فرایند سیستماتیک جمع آوری اطالعات پایه در  "پایش"هد. کاستی ها در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان قرار د

طول زمان است که به منظور مقایسه با یک استاندارد از پیش تعیین شده انجام می پذیرد. الزم به یادآوری است که یک 

العات جمع آوری لزوما پیچیده یا پرهزینه نیست بلکه کارآمدی برنامه به مناسب بودن و بهنگام بودن اط "برنامه پایش"

شده بستگی دارد. یک برنامه پایش خوب طراحی شده می تواند ساده و کارامد باشد. اگر اطالعات جمع آوری شده مورد 

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

تاالبی بایستی تحت یک برنامه مدیریتی منسجم، همه سو نگر و با اهداف مشخص  ط ایده آل، هریخواهد بود. در شرا

باشد. اطالعات جمع آوری شده تحت یک برنامه پایش بایستی در راستای اهداف مدیریتی و جهت تاثیرگذاری بر برنامه 

 تطبیقی(.مدیریت بکار روند )چرخه مدیریت 

زیستی تاالب پریشاان، ایساتگاههای ماورد نیااز بایاد روی  یاک نقشاه        بر اساس پروتکل های مربوطه، برای پایش تنوع 

مشخص شوند. برای این منظور یک ایستگاه در داخل دریاچه )بارای فیتوپالنکتونهاا، گیاهاان غوطاه ور، ماکروبنتوزهاا، و      

یز در نواحی کم عما   ماهیان(، یک ایستگاه در امتداد حاشیه تاالب )برای پرندگان آبزی، نیزارها و شنگ( و یک ایستگاه ن

 تر در امتداد رودخانه ها و کانالها باید تعیین شوند.

توصیه می شود پایش باید برای فیتو پالنکتون ها به صورت فصلی و برای پرنادگان آبازی باه صاورت دو باار در ساال)در       

نه صورت پذیرد. نیزارها شنگ به صورت ساال -ماهیان  -فصول زادآوری و زمستان گذرانی( و برای گیاهان غوطه ور آبزی 

 باید حداقل دو سال یکبار پایش شوند.   

 اطالعات موجود

پوشش گیاهی دریاچه پریشان و اراضی تاالبی پیرامون آن شامل چمن زارها، گیاهان بن در آب، گیاهان غوطه ور و 

 غرقابی می باشد. 

رطوب و تاالبی هستند و زیستگاه مناسبی گستره قابل توجهی در شرق، شمال غربی و غرب دریاچه به صورت اراضی م

، Salix sp، Rubus sp ،Ricinus sp  ،Tamarix sp ،Myrtus spبرای پوشش گیاهان علفی نظیر 

Polygonum lapathifolum ،Mentha sp ،Alisma plantago aquatic ،Cyperus fuscus ،

Cyperus longus ،Veronica anagallis ،Cynodon sp. ،Porulaca sp.   بوجود آورده است. در

ای عربان، )جنوب غربی روستای عرب گاومیشی( یک زمین مرتعی نسبتا وسیع شمال شرقی تاالب، بیرون زدگی صخره

 گردد.می Tamarixوجود دارد که  پوشش گیاهی آن به سمت شمال غربی تبدیل به جامعه کم و بیش خالص 



قابل توجه است و مناط  بسیاری از شرق، غرب و  Phragmites australis درمیان گیاهان بن در آب، گونه نی  

نیز با گسترش کمتری در  .Scripus spو  Typha latifoliaدهد. گونه نی لویی شمال دریاچه را پوشش قرار می

 حاشیه تاالب حضور دارد.

 

از گونه لویی فنس  برای حفاظت متر مربع 0444منطقه ای در شمال روستای نرگس زار و به وسعت  9831در سال 

د.گردیکشی   

 

 

 کاربرد نی برای جوامع محلی:

های دریاچه را به سمتهای شرقی دریاچه ساکن هستند، نیروستاییان اطراف دریاچه، به خصوص آنهایی که در ق

کنند. های  بارآورد و یاا آماار دقیقای از      ها برداشت میمنظور تغذیه دامها، ساخت حصیر و پوشاندن سقف خانه

 برداشت نی از دریاچه تهیه نشده و در دست نیست. 

های خشک کشند. گاهی نیز نیا به آتش میدر موارد متعدد روستاییان بصورت عمدی و یا در اثر غفلت نیزارها ر

گیرند. متاسافانه در بعضای ماوارد روساتاییان بارای بیارون رانادن        شده در اثر گرمای هوا و اصطکاک، آتش می

یز مشاهده شده است که وقتای  نزنند. مواردی ها دست میزدن نیزارهایشان و شکار آنها، به آتشپرندگان از النه

کنند و یا وساایل آنهاا   ران یا شکارچیان متخلف برخورد کرده و از اقدام آنها جلوگیری میبانان با ماهیگیمحیط 

 کشند.نمایند، آنها برای انتقام جویی و تالفی نیزارها را به آتش می)تور، تفنگ، غیره( را ضبط می

 

 

 



 طراحی برنامه پایش گونه لویی

عات الزم تنوع زیستی این تاالب را در رابطاه باا گوناه لاویی در     مطاب  اهداف مدیریتی طرح مدیریت تاالب پریشان، اطال

ی بارای جماع آوری اطالعاات در داخال و خاار       ی. بدین منظور ایستگاه هاشدقالب یک برنامه پایش جمع آوری خواهد 

ظات  منطقه حفاظت شده گونه لویی در نظر گرفته خواهد شد تا از این طری  میزان تاثیر اقدام فانس کشای منطقاه حفا   

ه در منطقه مشخص شود و در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح درس آموخته های ناشای از ایان طارح باه ساایر      شد

 .خواهد شدمناط  تاالب تعمیم داده 

منطقه حفاظت شده نی لویی در یک فرورفتگی کانال مانند واقع شده است. همانطور کاه قابال اشااره شاد مسااحت ایان       

 در نظر گرفته شده است؛ اشد. این منطقه به عنوان ذخیره گاه یا پناهگاه گونه لوییمی ب متر مربع 0444منطقه 

در  متار(   X2 2)باا مسااحت    کنترل سایتو سه منطقه با نام  )محصور(آزمایشی سایتسه منطقه محصور با نام  .9

لاویی باه سامت     متار از پناهگااه   04متر از یک دیگر و  04کنار پناهگاه لویی به صورت دو خط موازی با فاصله 

 دریاچه برای برنامه پایش انتخاب شود.

o  سابقه حضور لویی در گذشاته وجاود داشاته باشاد.    این مناط  می بایستی در جایی انتخاب گردد که (

 استناد به عکس های هوایی یا ماهواره ای سالهای گذشته(

تاراکم نای یکساانی باا منطقاه      کاه دارای   در امتداد کاناال  سایتپایش در داخل پناهگاه لویی و سه  سایتسه  .2

 انتخاب گردد. محصور شده است،

این مناط  می بایستی با تیرک عالمت گذاری شده و دالیل انجام این کار در تابلوهاایی بارای جواماع محلای و      .8

 مردم توضیح داده شود.

 آورده شده است: 9مدل شماتیک این مناط  پایش در شکل 
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: مدل شماتیک پایش گونه لویی9شکل   

 

 

پناهگاه لویی 

 محصور

 

فاقد  امتداد کانال

متر 05 حصار  

ی کانال یا فرورفتگ

 در زمین

 راهنما: 

 (محصورپایش در پناهگاه لویی ) سایت

 فاقد حصار() ادامه کانالپایش در  سایت

 آزمایشی با حصار سایت

 بدون حصار کنترل سایت

 

متر 05  

متر 2  

2 
ر
مت

 



آورده شده است می بایستی به صورت فصلی توسط کارشناس گیاه شناسای ساازمان    9. پارامترهایی که در جدول 0

 محیط زیست  و در صورت لزوم با دریافت مشاوره از دانشگاه جمع آوری گردد.

 

شده در جدول زیر می بایستی هر سه ماه یک بار مورد بررسی قرار بگیرند: در این مناط  پارامتر های آورده  

 

 نوع سایت)

همراه با 

مشخصات 

 جغرافیایی(

 عم  آب

 تراکم ساقه های لویی

 seedتعداد 

head 

وجود سایر گونه ها و 

میزان پراکندگی 

 آنها)%(

 عکس دیجیتال از

هر کدام از مناط  

 9(m) 9.0(m) (m)4.0 پایش

 

     

: پارامترهای مورد نیاز برای پایش گونه لویی9جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظرات تکمیلی  برای پایش گونه لویی در تاالب پریشان

 1133می  13ویم گیسن ، 

نظیم شده قبلی برای پایش لویی در زمینهای مسطح در نظر گرفته شده بود در حالیکه  در حقیقت منطقه آزمایشی ما در . برنامه پایش ت9

 ا واقع شده اند. از این رو می بایستی برنامه پایش بر این اساس تغییر کند.کاناله

متر می باشد. که گونه لویی در این منطقه در مقایسه با مناط   94متر و عرض  224. منطقه آزمایشی فنس کشی شده به طول تقریبی 2

بعضی از قسمتها ) در بعضی مواقع گوسفندها از زیر فنس ها وارد به دلیل کمبود آب و چرا در مجاور رشد مناسبی داشته است. با این وجود، 

برابر  94منطقه آزمایشی می شوند( وضعیت لویی پایین تر از حد مطلوب است. با این حال، بیومس لویی در باالتر از سطح زمین در این مناط  

 بیشتر از کانالهای مجاور است.

زمان احداث فنسها در سال گذشته انجام نشده است. قسمت واقع شده در انتهای کانال)  قسمتی متاسفانه، هی  گونه مطالعه پایه ای در  . 8

سایت محصور شده  به عنوان منطقه کنترل مناسب به نظر می رسد. چرا که  این قسمت قبال  سمت راست گوشهکه از تابلو دورتر است(، در 

 آزمایشی در نظرگرفت. پالتهایرل را در این منطقه به منظور مقایسه با کنت پالتهایمشابه با سایت آزمایش بوده است. می توان  

 کنترل در قسمتهای انتهایی کانال واقع شده در گوشه سمت راست کانال آزمایشی. پالتهایاحداث   فعالیت:

ه اند انجام گرفته است.  همچنین . به دلیل کارامد نبودن فنس ها، در این منطقه چرا توسط گوسفندانی که موف  به عبور از این فنسها شد0

این فنس ها توسط مردم محلی) به دلیل ارزشمند بودن آنها( ، فنس کشی در بعضی از به دلیل از جا در آوردن تیرهای فلزی در اوایل سال 

 قسمتها نیاز به ترمیم پیدا کرد. 

 به ورود به منطقه نباشند.ترمیم فنس ها و پایش مداوم آنها به صورتی که گوسفندها دیگر قادر  فعالیت:

. پیشنهاد شده است که این منطقه محصور آزمایشی به طور دستی آبیاری شود تا رشد لویی بهبود یابد ولی این کار برای آزمایش مورد نظر 0

انجام می شود. نظارت بر آبیاری ممکن  ما مناسب نیست چرا که  این آزمایش به منظور تعیین تاثیر محافظت در برابر چرای ) بی رویه( دامها

 است منجر به رشد بهتر لویی شود ولی تعیین میزان تاثیر حفاظت به تنهایی را غیر ممکن می سازد.

 آبیاری انجام نشود!  فعالیت:

نند در منطقه آزمایشی، و متر، در داخل فرورفتگی کانال ما 2در  2پالت آزمایشی  8.  پالتهای پایش به صورت زیر می بایستی تعیین شوند: 6

 ( 8متر در داخل فرورفتگی  کانال مانند در انتهای منطقه آزمایشی ) همانند مطلب شماره  2در  2پالت کنترل  8

 متر. 2در  2پالت کنترل به مساحت  8پالت آزمایشی و  8به وجود آوردن   فعالیت: 

پالتها (. 8، الف 2، الف9الف  یعنی)  8تا  9( و پالت آزمایشی 8، ک2، ک9: کنییع)  8تا  9. این پالتها می بایست کد گذاری شوند، کنترل 7

 می بایستی برای تعیین حدود نشانه گذاری شوند تا بتوان از آنها عکس برداری کرد و در طول زمان بارها از آنها بازدید شود.

ا نشانه گذاری شوند. همزمان مختصات جغرافیایی آن توسط جی می بایستی توسط تیرهای رنگی در هر گوشه از آنه 2در  2پالتهای  فعالیت: 

 پی اس باید مشخص شود.



 . پایش می بایستی شامل موارد زیر گردد:3

 8، الف 2، الف 9و الف 8، ک2، ک9الف:  عکس هر کدام از پالتهای ک

 ب: فرم زیر می بایستی تکمیل شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یوه دهنده:قسمت سوسیس مانند قهوه ای در قسمت انتهایی ساقه گل/م مل تمام قسمتهای میوه دهنده می شود، یعنیتوجه: یک سید هد شا

 

 

 

 

 شمارش تک تک دانه ها کامال غیر ضروری می باشد!

 

 نام شخص انجام دهنده پایش تاریخ

  

 seedها )  سید هدتعداد  متر در ارتفاع های زیر: 2در  2در پالت ساقه ها د تعدا  پالت

head) 

سایر گونه های جانوری و گیاهی  عمق آب

 که در پالتها دیده شده است

 <0.5m 0.5-1m >1m    

       1ک

       2ک

       3ک

       1الف 

       2الف 

       3الف 


