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Buoys installation around SW high sensitivity zone

«طرح حفاظت از تاالب هاى ايران» 

سازمان حفاظت محيط زيست 



 شادگانپيشنهادي به منظور ايجاد راهنماي شناور در تاالب  طرح

در اطراف مناطق با حساسيت ) Buoys(نصب راهنماي شناور مديريت جامع تاالب شادگان مطابق با برنامه از موارد اقدام  ييك
تلف بهره برداران نظير صيادان، شادگان و معرفي اين پهنه ها به طيف هاي مخبه منظور حفاظت از تنوع زيستي تاالب  ي تاالبباال

تاالب  حساسيت زيستگاههايبندي  پهنهدر اين راستا مي توان از نتايج حاصله از كارگاه . مي باشد ...قايق رانان، گردشگران و 
 .بهره گرفت شادگان

  "تاالب شادگانپهنه بندي حساسيت زيستگاههاي  "كارگاه 

هاي حساسيت هاي مختلف تاالب از ديدگاهع تاالب شادگان مشخص شدن پهنهاز جمله ضرورتهاي اجراي برنامه مديريت جام
هاي اقتصادي است تا بر آن اساس شيوه مديريت و نحوه حفاظت و مراقبت و يا بهره برداري برداريعملكردهاي اكولوژيكي و يا بهره

 . پايدار از تاالب مشخص گردد

ايران با همكاري و مساعدت اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان و مشاركت براي تامين اين نياز، طرح حفاظت از تاالب هاي 
اقدام به برگزاري نشست ) بهره برداران(شايان توجه ذينفعان تاالب شادگان شامل نمايندگان دستگاههاي دولتي و جوامع محلي 

مشورتي با  -رگزاري كارگاهي آموزشيو متعاقب آن ب 1388اسفند ماه  16مقدماتي طبقه بندي زيستگاههاي تاالب شادگان در 
در ادامه اين فرايند از مجراي برگزاري  .نمود 1389خرداد ماه  5موضوع پهنه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان در 

هدف نهايي از انجام اين فرايند را  .نشست هاي تكميلي، دستورالعمل هاي اجرايي پهنه بندي تاالب شادگان تدوين گرديده است
حفاظت از تنوع  -3تضمين بهره برداري پايدار از منابع تاالب،  -2مي توان تسهيل اجراي برنامه مديريت جامع تاالب شادگان، 

يكي از  .كمك به مرتفع ساختن و پرهيز از مناقشات و كشمكش هاي موجود بين بهره برداران بر شمرد -4زيستي تاالب شادگان و 
صب شناورهاي راهنما بر اساس نقشه هاي پهنه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان اقدامات عملياتي در اين خصوص ن

 .خواهد بود

 هاي حساس و ميزان حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگانپهنه

 -1: هاي متفاوتي برخوردار است كه اهم آنها عبارتند ازبخشهاي مختلف تاالب پهناور شادگان به جهات مختلف از حساسيت
زيستگاه زادآوري، تغذيه و رشد انواع  -2سترده ني و لويي و جگن كه چشم انداز منحصر به فردي را بوجود آورده است، پوشش گ

 اي از پرندگان مهاجر زيستگاه با اهميت بين المللي براي جمعيت قابل مالحظه -3اي، هاي آبزيان دريايي، تاالبي و رودخانهگونه

اسيت زيستگاههاي تاالب شادگان با مشاركت كليه ذينفعان و بر اساس معيار هاي مندرج در بر اين اساس نفشه طبقه بندي حس
بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب  طبقهبعنوان ) 1(در خاتمه معيارهاي موجود در قالب نقشه . تهيه گرديد 1جدول شماره 

 .شادگان جمع بندي و ارائه گرديد

 

 



 يستگاههاي تاالب شادگانمعيارهاي طبقه بندي حساسيت ز -1جدول 

 نوع حساسيت موضوع حساسيت

 آوري پرندگانجوجهتخم گذاري و طق امن -

  طق امن براي پرندگان مهاجرامن  -

 )خوريات(تخم ريزي ماهيان مناطق  -

 )جزاير خور موسي(مناطق تخم گذاري الك پشت هاي دريايي  -

 )دست نخورده(و دور از دسترس  طق بكرامن -

 

 بسيار زياد

 

 مكانهاي تغذيه، آشيانه سازي و مامن پرندگان مهاجر  -

 بيشترين حضور پرندگان مهاجر زمستان گذران  -

 )خوريات(وجود ماهيان مناسب براي صيد   -

 )رويشگاههاي وسيع جگن و لويي(0 وجود جوامع گياهي منحصر به فرد  -

 

 زياد

 وتصرف صورت گرفته است هاي تاالبي كه در آن دخلمناطقي از پهنه -

 )هاي كنار ابچرگونه( حضور پرندگان مهاجر -

 رويش گسترده گونه هاي گياهي شورپسند  -

 متوسط

 در بعضي ماههاي سال آبگير نيست -

 .پوشش گياهي خود را از دست داده است -

 مناطق دست خورده و دچار اختالل -

 كم

 

 
 
 



 
 

 تاالب شادگان طبقه بندي حساسيت زيستگاههاي -1نقشه 



 ضرورت نصب راهنماهاي شناور

محل تخم تعريف گرديده و بطور كلي ) 1(آنها بشرح جدول حساسيت زيستگاههاي شامل پهنه هايي است كه نقشه حساسيت 
شرح  اجرايي كهمطابق با دستور العمل هاي لذا . را در بر مي گيرد پرندگاني ماهيان و همچنين النه گذاري و زمستان گذراني ريز

تاالب  يبا حساسيت باال هايعالمت گذاري زون ضروري است ،كامل آن در گزارش كارگاه پهنه بندي تاالب شادگان ارائه گرديده
تاثير به  بديهي است اجراي اين طرح. و انجام فعاليت هاي غير مجاز را پديد آوردبهره برداران ورود از الزم ممانعت اجرا و متعاقباً 

و بطور كلي حفاظت از تنوع زيستي تاالب شادگان پرندگان  و  النه گذاري تخم گذاري ماهيان و زمستان گذراني سزايي در افزايش
 .خواهد داشترا 

 راهنماهاي شناور نصبنحوه 

ين كار به مردم و جوامع كه شامل شرح اهداف برنامه مديريت و مزيتهاي ا با آگاهي رساني باشد اين فرايند مي بايستي همراه
با حضور  و مشاركتي به صورت مي بايست اجراي طرح ضروري است كه با توجه به رويكرد اكوسيستمي  آنعالوه بر  لي است ومح

از نظر  كه) 1تصوير ( مدل پيشنهاد مي شود 4 ،براي طراحي اين راهنماهاي شناور. ران انجام پذيرديذينفعان به خصوص ماهيگ
 .وارد نمي سازند تاالببه بستر آسيب چنداني را و  بودهمناسب تر  2و  1 هايطرح ،سازگاري با زيستگاه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحي هاي مختلف راهنماي شناور: 1تصوير 



 

با  هايو براي زون) 1نقشه ( اساس نقشه زون بندي حساسيت زيستگاه هاهمانطور كه اشاره شد نصب اين شناورها مي بايست بر 
خواهند شد و  متر از يكديگر در مناطق عميق نصب 200اين شناورها با فاصله . ت پذيردصورشادگان تاالب ي حساسيت باال

 .در مناطق كم عمق مي توان به نصب تابلو اكتفا كردهمچنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماي يك شناور: 2تصوير 

 شناور

 طناب

 شناور

 زنجير

 

محل نصب تابلوي شرح داليل 
 نصب شناور

 پايه بتوني

 بستر درياچه

حداكثر طول طناب مي بايستي 
ندازه حداكثر عمق درياچه در به ا

 .زمان پر آبي باشد


