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 1931انجمن طرح سرزمین ©

های آموزشی و غیر اقتصادی با ذکر مرجع بدون اجازه از مولفین جایز است. پخش و انتشار این اثر در انتشار این مطلب جهت استفاده

 نیست.های ایران مجاز از انجمن طرح سرزمین و طرح ملی حفاظت از تاالب سایر موارد بدون مجوز کتبی
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 مقدمه

 

های آب شیرین داخلی ایران و یکی از مناطق ترین تاالبالمللی پریشان از جمله مهمتاالب بین

های منحصر رود. ویژگیزیست ایران به شمار میشده تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیطحفاظت

های های پایلوت طرح حفاظت از تاالببه فرد این تاالب سبب گردیده تا این تاالب به عنوان یکی از سایت

زیست ایران به های ایران با مشارکت سازمان حفاظت محیطمورد انتخاب شود. طرح حفاظت از تاالب ایران

( با هدف GEFزیست جهانی )( و تسهیالت محیطUNDP) عنوان مرجع ملی و برنامه عمران ملل متحد

های بومها و تأمین شرایط مدیریت بهینه این زیستالبحذف یا کاهش پایدار فرآیندها و عوامل مخرب تا

( از Lutra lutraارزشمند طبیعی، تعریف و عملیاتی شده است. از سویی دیگر شنگ معمولی با نام علمی )

شود که امروزه با تهدیدات روز افزونی در تاالب های پاک محسوب میبومهای شاخص زیستجمله گونه

با توجه به روند خشکسالی به وجود آمده در این تاالب مطالعه و بررسی وضعیت این پریشان رو به رو است. 

گونه در محدودة مورد نظر بیش از پیش ضروری بوده است. در این راستا انجمن طرح سرزمین با حمایت و 

جوامع ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی »های ایران اقدام  به اجرای پروژة نظارت طرح حفاظت از تاالب

نموده است. « محلی در پایش وضعیت موجود شنگ )سمور آبی( برای حفاظت از این گونه در تاالب پریشان

 نماید. گیری و اجرای پروژه را ارائه میاین گزارش روند چگونگی شکل
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 معرفی تاالب پریشان

 

دیو "های مشهور به  کیلومتری شرق کازرون در یک دره در جنوب کوه 51دریاچه پریشان در حدود 

واقع گردیده است. دریاچه کمابیش در یک فرورفتگی توپوگرافیکی قرار گرفته که بهه   "کَلِ بیوه زن"و  "کن

های کم ارتفاع در شرق ، جنوب و غهرب احاطهه شهده    صورت یک تشت طوالنی و مسطح به وسیله برآمدگی

ههای  های معتدل و کوتاه و تابسهتان ای زمستاناست. این منطقه در بخش نیمه خشک ایران قرار دارد که دار

کنهد و بخهش عمهده    ای پیروی مهی طوالنی و گرم و خشک است. رژیم بارندگی این منطقه از رژیم مدیترانه

 های تابستان عموما خشک است.دهد و ماههای پائیز تا بهار رخ میها در طول ماهبارش

. سهطح دریاچهه بهه صهورت فصهلی و برحسهب       هکتار است 002.222حوضه آبریز دریاچه در حدود 

کنهد. امها بهر اسهاال اطالعهات و      هکتهار تیییهر مهی    1022تا  0122شرایط هیدرولوژیکی عموما بین بیش از 

( تاالب عمال به تمامی خشک شده اسهت. متوسهط   5431های شدید )سالیمستندات موجود، در بعضی خشک

متهر در سهال متیییهر اسهت.     میلهی  022تا  002ت که بین متر اسمیلی 312بارش ساالنه این منطقه در حدود 

میلیمتهر و دامنهه تیییهرات آن     0302ظرفیت تبخیر در این منطقه باال است. متوسط تبخیر سهاالنه در حهدود   

 متر است.میلی 4412تا 5122بین

از های سهطحی  های آب زیرزمینی ، بارندگی و روانابدریاچه پریشان از منابع مختلف شامل جریان

شناسهی در شهمال ایهن دریاچهه آهکهی اسهت و دارای درز و       شود. تشکیالت زمینمناطق پیرامونی تیذیه می

های متعددی در شرق و غرب های کارستی است. این ویژگی باعث پدید آمدن چشمههای زیاد و ویژگیترک

ههای  نشهت از دامنهه  های زیرزمینی بهه صهورت   ای از جریاندریاچه شده است. همچنین حجم قابل مالحظه

شود. دریاچه به طور کلی یک بدنه آبی کم عمق با بستر کم و بیش غیر قابل نفهوذ  شمالی به دریاچه وارد می

 0تهر از  متر و در شرایط کم آبهی کهم   1ترین نقطه دریاچه در شرایط پرآبی کمتر از است. عمق آب در عمیق

 است. 
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فاقد دهانه تخلیه طبیعی است و به این ترتیب تبخیر از سطح آب و نیز مصهرف آب    دریاچه پریشان

حلقه( چاه در پیرامون  022به وسیله پوشش گیاهی تنها عامل مصرف آب دریاچه است. تعداد زیادی )بیش از 

دریاچهه  های زیرزمینی را که به سمت برداری است و حجم قابل مالحظه از آبدریاچه حفر شده و مورد بهره

کنند. یک نهر قدیمی در بخش میانی دریاچه در جنوب، بخشی جاری هستند برای مصارف آبیاری برداشت می

زیست مسدود شده کرد که هم اکنون این کانال به وسیله اداره محیطهای سرریز دریاچه را تخلیه میاز جریان

ی احاطه شهده اسهت. در ارتفاعهات شهمالی     است. تاالب پریشان تقریبا از همه جهات به وسیله مزارع کشاورز

ههای پراکنهده بلهوج وجهود دارد. در ارتفاعهات      ای از پوشش جنگلی مناطق نیم خشک متشکل از درختگونه

ای از مسهاحت  غرب و نیز در شرق دریاچهه، سهطح قابهل مالحظهه    باالتر تراکم درختان بیشتر است. در شمال

پوشههیده شههده اسههت. در بخههش کههوچکی از   (Phragmites Australis)دریاچههه از بسههترهای نههی 

ههای پراکنهده نهی )بهه     شود. همچنین تعدادی لکهه دیده می  (Typha) -خُنگ-شرقی دریاچه لوئیجنوب

ههائی از  ای از رویش نی در سرتاسر حاشیه شمالی و بخهش صورت جزیره( در کفه جنوبی دریاچه و نیز باریکه

حواشی جنوبی، شرقی و غربی دریاچه که به صورت موقت زیهر آب  حواشی جنوبی دریاچه وجود دارد. اراضی 

  Tamarix, Salicornia, Aeluropusرود. از گیاهان شورپسند دریاچه پریشان میتوان به دریاچه می

تر دریاچه که به صورت دائمی آبدار است، بستر تاالب پوشیده از گیاههان غرقهابی   اشاره کرد. در بخش عمیق

 است.   Najas Marinaنظیر 

های متنوعی را بهه وجهود   های مختلف گیاهی اطراف و داخل دریاچه، زیستگاهبدنه آبی و نیز رویش

زیستی در این تاالب شده است. این دریاچه پهذیرای تعهداد قابهل تهوجهی از     آورده است که سبب غنای تنوع

کنند. جمعیهت  ستراحت استفاده میپرندگان مهاجر آبزی است که برای زمستان گذرانی، تیذیه، زادآوری و یا ا

(. 5702 -02کنهد )در دههه   تجاوز می 502222های اوج حضور خود از پرندگان آبزی در این دریاچه در زمان

که  02222تعداد پرندگان آبی در دریاچه پریشان در هفت سال از طول مدت هفده سال آماری در دسترال، از 

المللی است، تجاوز نمهوده اسهت.   های با اهمیت بینر برای تاالبآستانه تعیین شده از سوی کنوانسیون رامس

 ، غهاز خاکسهتری    (Podiceps cristatus) همچنین پرندگان مههاجر آبهزی از قبیهل کشهیم بهزر       

(Anser anser) ، کاکههائی سرسههیاه (Larus ridibundus) ( و اردک سرسههفید(xyura 

leucocephala کند. حداقل با جمعیت بیش از یک درصد جمعیت بیوجیرافیائی در دریاچه حضور پیدا می
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ای اوقهات دارای جمعیهت قابهل    کنهد کهه در پهاره   گونه پرنده در معرض خطر نیز در دریاچه حضور پیدا می 1

ی و پلیکهان خاکسهتر   ها شامل باکالن کوچک، اردک سرسهفید، اردک مرمهری،  مالحظه نیز هست. این گونه

 اردک بلوطی است.

های موجود در دریاچه بخش مهمی از زنجیره غذائی هستند که تیذیه عالوه بر پرندگان آبزی، ماهی

های تعداد زیادی از پرندگان آبزی و نیز معیشت جمعیت قابل توجهی از مردم محلی بدان وابسته است. گونه

به ندرت در این دریاچه مشاهده  هی سرخوما متعددی از ماهی در این تاالب وجود دارند. گونه بومی

 شود.می

 اهداف پروژه

 

 سازی تیم کاری محلی به عنوان کارشناال برای پایش وضعیت گونه شنگ در منطقهتوانمند .5

سازی تیم کاری محلی به عنوان آموزشگر برای آموزش جوامع محلی در باره گونه شنگ در توانمند .0

 منطقه

 گونه شنگ در میان جوامع محلی از طریق برپایی کالال  ارتقا سطح آگاهی عمومی درباره .4

 ارتقا سطح آگاهی عمومی درباره گونه شنگ در میان جوامع محلی از طریق تولید بسته آموزشی .3

 دستیابی به وضعیت موجود گونه شنگ در تاالب پریشان .1

 دستیابی به عوامل تهدید کننده گونه شنگ در تاالب پریشان .1

 حفاظتی گونه شنگ در تاالب پریشانتهیه طرح مدیریتی و  .0
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 چرا شنگ؟

 

است.  ح مطر دردنیا و مهم اساسی مسائل از یکی عنوان به امروزه زیستیتنوع کاهش موضوع

 هم میراث ملی عنوان به آن حفظ ضرورت و دارد نمود فرهنگ و سازگانبوم ژن، گونه، درسطح زیستیتنوع

و سایر  کشاورزی و صنعتی هایفعالیت توسعه است. شده شناخته امر یک دنیا درسطح هم کشور در

 در معرض و آن را داشته زیستیتنوع بر ناگواری آثار امروز جهان در گردشگری همچون انسانی هایفعالیت

 از برخی و شدن هستند تخریب حال در روز به روز طبیعی هایزیستگاه بکر و مناطق است. داده قرار تهدید

 حیاتی هایچرخه و برای انسان هاآن ثمرات و خدمات یا و شوند شناسایی آن که از پیش زنده موجودات انواع

 چگونگی از اطالع آن، زیستگاه مدیریت و گونه یک حفظ برای گام اولین روند.می دست از شود آشکار

توزیع  به مربوج اطالعات به هاآن هایزیستگاه و وحشحیات حفاظت هایبرنامه. است جمعیت آن و پراکنش

 های پژوهشی،برنامه درباره موضوع این. دارد بستگی محلی مقیاال در چه و المللیبین مقیاال در چه حیوانات

 صورت اقدامات ارزیابی اثرات همچنین شود،می طبیعت علیه تهدیداتی باعث که هایپروژه به نسبت واکنش

 شرج پیش جانوری گونه یک توزیع و تعداد به مربوج اطالعات .است صحیح آن هایبرنامه کارایی یا گرفته

 به توجه و مهم هایداده بر متکی وحشحیات مطلوب مدیریت. است وحشمدیریت حیات برای مهم و اصلی

 .باشد آن از اینمونه زیر موضوعات که ممکن است اقداماتی

 حفاظتی( اقدامات میزان برای مبنایی عنوان )به هاگونه بودن خطر معرض در یا حفاظتی وضعیت -

 ها(زیستگاه احیاء یا تعداد افزایش )مثال حفاظتی اقدامات کارآیی -

 برسانند( آسیب بشری منافع به که صورتی در )مثال جانوران جمعیت کنترل -

 )مثال در هاسازگان بوم در شناختیبوم تیییرات شکار(، )مانند برداریبهره اقدامات برابر در مقاومت -

 دیگر( هایگونه جایگزینی صورت

 فعالیت بشری، و هاگونه توزیع یا تعداد میان ارتباج شناختی )مثالزیست مطالعات برای پایه اطالعات -

 و . . .( زیستگاهی ساختارهای
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و  یک منطقه در گونه یک وجود امکان بررسی وحشحیات حفاظت روند در اولیه اقدامات از یکی

و  تراکم بررسی مورد نظر، گونه وجود در صورت است بدیهی است، آن بقای بالقوه و بالفعل تهدیدات شناسایی

گوشتخواران  راسته به Common otterیا  معمولی شنگ. است اقدامات دیگر گونه از توزیع

(Carnivora) خانواده Mustelidae خانواده زیر Lutrinae شامل آن زیرخانواده، که داشته تعلق 

 به شنگ است. Lutra lutra نام علمی و است Lutraجنس  از معمولی شنگ که است گونه سیزده

 طبق فهرست حفاظتی نظر از گونه این. است توجه بسیار مورد های پاکآب و شاخص دارپرچم گونه عنوان

 که است شنگ برای خوبی هایزیستگاه واجد فارال استان. رودبه شمار می پذیر تهدید گونه IUCNسرخ 

 و شنگ. شنگ هستند برای هازیستگاه بهترین واجد تاالب مهارلو و ...  و دشت ارزن پریشان،تاالب 

 تاالب پریشان به. است گردیده های این استان مشاهدهها و رودخانهتاالب حوالی در کرات به آن هاینمایه

از  یکی عنوان به اکنون جانوری و گیاهی هاینظر گونه از تنوع باالی پتانسیل با ایمنطقه عنوان

 شنگ معرفی آبی، هایمحیط زیستیتنوع اهمیت ترویج است. برای مطرح نیز شنگ گونه مهم هایزیستگاه

مذکور  گونه با ارتباج در اندکی اطالعات که آنجا از. است اهمیت ( حائزFlagshipپرچمدار ) گونه عنوان به

 و رفتار دقیق شناسایی که رسدمی نظر به. دارد وجود شناختیزیست و شناختیبوم اقتصادی، نظر ارزش از

 جانور این حفاظت در اساسی هایراه از زیستگاهی شرایط و محیطی تیییرات به در واکنش گونه عادات این

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یشانسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ برای حفاظت از این گونه در تاالب پرارتقای سطح آگاهی و توانمند  

 

 چگونه آغاز شد؟

 

زمانی که این انجمن کارت پستالی را با تصویر  5401همکاری انجمن طرح سرزمین در تابستان 

پلیکان خاکستری به عنوان گونه زادآور و در معرض خطر تاالب پریشان به چاپ رساند همکاری این انجمن 

زمانی که اعضای انجمن طرح سرزمین در  5400های ایران آغاز گردید. در بهار با طرح حفاظت از تاالب

حفاظتی در تاالب پریشان  هایجشنواره تالب پریشان شرکت نمودند، تمایل خود را برای همکاری در برنامه

های شاخص این تاالب ها اعالم نمودند. در همین راستا با هدف معرفی گونهرا به دفتر طرح حفاظت از تاالب

بروشور علمی، آموزشی را برای دو گونه شنگ و پلیکان خاکستری تهیه شد و در ادامه نیز دو عدد پوستر یکی 

های گیاهی و جانوری ب ارزشمند و دیگری به هدف معرفی گونهجهت به نمایش در آوردن زیبایی این تاال

این تاالب و بروشوری تیز با همین مضمون برای گردشگران با حمایت و همکاری اداره کل حفاظت 

ها با توجه های ایران تهیه گردید. در کنار این فعالیتزیست استان فارال و دفتر طرح حفاظت از تاالبمحیط

مند در قهسازی جوانان عالآموزان به عنوان نسل آینده و همچنین توانمندطح آگاهی دانشبه اهمیت ارتقای س

وحش در این تاالب این انجمن طرحی را در این زمینه به دفتر طرح ارانه نمود که زمینه پایش وضعیت حیات

رح پس از مشورت با های جناب آقای مهندال سلیمانی چهارچوب طرح آماده و اجرا گردید. این طبا راهنمایی

های استانی و محلی نیز زیست فارال و دریافت نظر مثبت آنان در این زمینه در کمیتهکل حفاظت محیطاداره

مطرح گردید و پس از آن تاییدیه، اجرای کار به این انجمن ابالغ و جهت عقد قرارداد به سازمان حفاظت 

 زیست ارسال گردید.محیط

وحش مطرح بود؛ های حیاتهای مدیریت ملی برای گونهمان مسئله طرحبا توجه به اینکه در آن ز

به طرح اولیه مد نظر بخش زیادی از طرح مدیریت ملی که بالغ بر چهار صفحه شرح خدمات مظاعف بود 

زیست در نهایت قرارداد اجرایی اضافه گردید. با این وجود به دلیل مشکالت موجود در سازمان حفاظت محیط

به تصویب  5400سال و نیم در واپسین روزهای سال  الت فراوان  و پس از گذشت بیش از یکپس از مشک

اولین سفر کاری  5407و امضای دو طرف رسید. پس از امضای این قرارداد تیم کارشناسی این انجمن در بهار 

سفر خشکی شدید تاالب و ریزی پروژه به انجام رساند. در این خود را پس از عقد قرارداد برای بررسی و برنامه
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طلبید. در این راستا انجمن طرح سرزمین طرحی را مندان آن نیاز به اقدامی فوری را میوضعیت بحرانی زیست

مندان تاالب ارانه زیست های ایران برای اقدامی فوری برای حفاظت و نجاتبه دفتر طرح حفاظت از تاالب

وحش سازمان اوران معاونت طبیعی و کارشناسان دفتر حیاتبا حضور مش 5407نمود. این طرح در خردادماه 

زیست استان فارال ارسال شد و زیست به تصویب اولیه رسید. پس از آن به اداره کل محیطحفاظت محیط

های استانی و محلی طرح نیز به تصویب رسید و این برنامه در اول تیرماه توسط این اداره و کارگروه

 آغازگردید.  

 

 

 سند پیشنهادی از سوی انجمن طرح سرزمین به منظور احداث دایک  (5)تصویر 
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 احیای تاالب چگونه بود؟

 

  ضرورت  اجرای پروژه 

حمایت و حفاظت از گونه شنگ در دریاچه پریشان، در گرو ایجاد حداقل زیستگاه و قلمرو با استفاده 

این منطقه باعث حفظ و نجات بسیاری  های باقی مانده در دریاچه مذکور است. چنین تالشی دراز چشمه

با توجه به وضعیت  مانده از خشکسالی اخیر خواهد گردید.مندان گیاهی و جانوری موجود و باقیدیگر از زیست

مانده جانوران موجود سابقه رخ داده در تاالب، اجرای طرحی فوری جهت حفظ باقیفعلی ویژه و خشکسالی بی

رسد. در این طرح با ایجاد خاکریز که تا حد امکان با ب ضروری به نظر میدر تنها چشمه فعال حاشیه تاال

محیط طبیعی مطابق و سازگار باشد سعی در حفظ آب خروجی از چشمه و ایجاد حداقل شرایط حیات برای 

 ها شد.مندان این بخش از تاالب، به ویژه باقی مانده شنگزیست

مانده ناچیز آب در دسترال نیز رسید باقی، به نظر میتر این طرحدر صورت عدم اجرای هر چه سریع

هدر خواهد رفت و به دنبال آن بقای سایر موجودات وابسته به آب نیز به مخاطره خواهد افتاد. چنانچه در 

که تنها چشمه -های موجود در اطراف چشمه گپ پشتسفرهای صورت گرفته مشاهده شد که تعداد الک

های گذشته به طور چشمگیری با افزایش دما و نزدیک شدن به نسبت به ماه -بودفعال حاشیه تاالب پریشان 

 فصل تابستان کاهش پیدا کرده بود. 

ذکر این نکته ضروری است که ایجاد آب بند خود توانست باعث حفظ و احیاء »

مهرگان شود که مندان بومی، نظیر برخی از پرندگان و بسیاری از بیبسیاری از زیست

های فوقانی هرم غذایی های ردههای آبی داشته و با گونهبومدی در انواع زیستنقش کلی

 «به ویژه گونه شنگ در ارتباط دارند.
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 موقعیت محل انتخاب شده

 

این محل در جهت مسیر آب چشمه گپ با شیب مالیم به سمت جنوب دریاچه قرار دارد و تنها 

رود. ساحلی و اطراف چشمه گپ در بین جوامع نی به مشار میپناهگاه موجود برای گونه شنگ در مناطق 

متر برسد گونه شنگ به طور همزمان  5تا  1/2شد اگر عمق آب در آب بند پیشنهادی به حداقل بینی میپیش

شناختی از جمله پناه و غذا دست پیدا خواهد نمود. در حاشیه تاالب در داخل جوامع نی قطعات به نیازهای بوم

ود دارد، که جهت استراحت و تعیین قلمرو از طریق ایجاد سرگین مناسب شنگ بود. به علت کم سنگی وج

شوند. در ساعات گرم روز و عمق شدن آب دریاچه، برخی از نوزادان ماهی به راحتی توسط پرندگان شکار می

رخ داده و باعث تر یابد که تبخیر سریعبا نزدیک شدن گرمای سخت تابستان دمای آب به حدی افزایش می

مندان به ویژه گردد؛ و در نهایت شرایط زیستگاه را برای بسیاری از زیستکاهش اکسیژن محلول در آب می

ها را از بین خواهد شناختی رسانده و آنها به محدوده باالی توان بومها و سن، سنجاقکروزهالروهای یک

داران به ویژه شنگ هد شد و اثر نامطلوب آن روی مهرهبرد. به این ترتیب زنجیره غذایی دچار دگرگونی خوا

 شود.تشدید می

  

  مصرف آب 

لیتر در ثانیه  1/3متر و دبی ورودی آب میلی 320طبق گزارشات موجود میزان تبخیر در تیر ماه 

متر مربع  به عنوان مساحت حوضه و بر اساال  0222است. با این وجود با در نظر گرفتن مساحتی بالغ بر 

رسید که پس از طول متر مکعب میزان تبخیر، به نظر می 74متر مکعب در روز و  400رودی آب به مقدار و

 روز حوضچه مد نظر آبگیری شود.  01مدت زمان 

الزم به ذکر است که برای اجرای این کار با کارشناسان این امر هم چون دکتر رئیسی و سایر افراد 

 های الزم صورت گرفت.ین فعالیت مشورت و بررسیمتخصص بومی نیز برای اجرای بهتر ا

 



 

 

 یشانسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ برای حفاظت از این گونه در تاالب پرارتقای سطح آگاهی و توانمند  

 نوع خاکریز 

از آنجاکه اختالف سطح از محل چشمه تا گودترین قسمت محل اجرای خاکریز حدود نیم متر بود 

خاکریز یا سد تا  شد تا آب بر اساال شیب محلمتر در نظر گرفته می 1/5تا  5لذا ارتفاع خاکریز باید بین 

های آبده حداقل به عمق یک متری برسد و تمام سطح در نظر گرفته شده از آب پر شود. طول محل چشمه

متر پهنا  5متر پهنا و در تاج نیز دارای  0متر بوده که این دیواره در پایه دارای  422تا  012دیواره نیز بین 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موقعیت دایک احداثی0تصویر )

0.5 Meter 

 چشمه گپ
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 نحوه ایجاد خاکریز

 

در اجرای این طرح مشارکت کامل تیم کاری محلی در طراحی و اجرای آن پیش بینی گردید و در  

ها و با استفاده از ها نیز برگزار شد و در مراحل اجرا نیز با مشارکت و همفکری آناین راستا جلساتی با آن

یواره حوضچه از محل مورد نظر به میزان نیم دانش بومی کارها صورت پذیرفت. پس از تعیین محل سد یا د

ای تعیین و حفر شد؛ که عرض آن به نسبت فشار آب پشت دیواره متییر بود. تا یک متر در طول مسیر دیواره

های در نظر گرفته شده برای دیواره از خاک پر و به صورت همپوشانی و منظم در محل ای که کیسهبه گونه

بند از ه سبب عدم آسیب به بستر و منظر تاالب، خاک مورد نیاز برای احداث آبمورد نظر قرار داده شد. ب

های تهیه شده و های مختلف و همجوار تاالب تامین گردد. همچنین ورق پالستیکی در بین کیسهقسمت

دیواره سد جاسازی شد. با استفاده از نیروی کار محلی، جهت باال بردن خاکریز، خاک از اطراف محل مورد 

ریخته و به صورت سهمی در مسیر جریان آب چشمه  قرار گرفت. به  5×5های گونی با ابعاد نظر درون کیسه

این منظور به مقدار نیم تا یک متر از کف دریاچه حفر و ورق پالستیکی درون آن قرار داده شد و سپس 

رار گرفته شد. همچنین این ها قرار گیرد؛ قهای تهیه شده بر روی آن به طوری که ورق در بین کیسهکیسه

ای باال آورده شد که آب در ناحیه پشت دیوار بتواند تا محدوده چشمه تا ارتفاع نیم تا یک متر دیواره تا اندازه

 در راستای تیذیه همچنینبندی دیواره بود. های پالستیکی عایقباال آید. هدف از  استفاده از  این ورق

 نهر ایجاد با شده، سرریز آب مدیریت و بستر فرسایش از جلوگیری ها،مدا آبشخور چشمه، مجاور نیزازهای

 .گردید لحاظ چشمه قبلی جریانات مسیر به همان هااین آب هدایت کوچک

 

 

 

 

 

 

 (9تصویر )
1.5 Meter 

1 Meter 

1.5 Meter 

0.5 Meter 

دایکداخل  دایک خارج   

نورق ژئوممبری  
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 محل تامین خاک

 

برای تامین خاک مورد نیاز جهت احداث خاکریز توجه به نکاتی از قبیل خرابی منظر، عدم تخربی 

های پرآبی ضروری بود. لذا پس از گفتگو زیستی نهفته در بستر تاالب برای سالبستر تاالب و حفاظت از تنوع

 های الزممطالعه و بررسی از پسهای ایران، به پیشنهاد مدیر ملی این طرح و با دفتر طرح حفاظت از تاالب

و به دلیل وجود  گزینه بهترین بانی به عنوانپاسگاه محیط مجاور کانال قرضه منابع تهیه و برداریخاک مکان

 مذکور در اشل الزم به ذکر است که گردید. مشخص آب تاالب در نزدیکی این محل، سطح گیریاندازه اشل

سطح آب تاالب  نوسانات نشان دهنده و ماندمی بیرون آب از نقطه تاالب در این عمق دلیل به آبی کم شرایط

 هایبرنامه در نیز این از پیش تاالب آبدار هایبخش و اشل ارتباج کانال برای یک ایجاد .بود نخواهد

 مرور و عبور فرآیند تاالب، بخش از این از قرضه منابع تامین بر عالوه و داشته مد نظر قرار تاالب مدیریت

  .نمودمی تسهیل دریاچه آبی کم شرایط در نیز را پاسگاه هایقایق

 

 

 ( محل تأمین خاک3تصویر )
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 اجرای دایک

 

 مرحله اول هماهنگی و اطالع رسانی 

فکری های ایران برگزار و پس از همبرای تصویب این طرح ابتدا جلساتی در دفتر طرح حفاظت از تاالب

استانی و سپس در کمیته محلی با حضور نماینده طرح و مسنول انجمن طرح و تصویب نهایی طرح، در کمیته 

محیطی محلی نیز در این جلسات های زیستمندان تشکلسرزمین مطرح گردید. از آنجاکه مسئولین و عالقه

حضور داشتند، پس از تشریح طرح و نحوه اجرا، در مورد آن بحث و بررسی صورت پذیرفت که در پایان با 

ای در دفتر ریزی شد. در جلسه مقرر گردید جلسهحاضرین در جلسه برای اجرا طرح مورد نظر برنامهتایید 

های محلی و نمایندگان روستاهای حاشیه تاالب تشکیل و برای اجرای فرمانداری با حضور مسئولین تشکل

 ریزی گردد.طرح برنامه

ین به همراهی کارشناسان اداره کل کارشناسان انجمن طرح سرزم 25/23/07در روز سه شنبه مورخ 

بانان پاسگاه پریشان بان و محیطزیست استان فارال با حضور در پاسگاه پریشان با همراهی سرمحیطمحیط

در محل کانال مقابل پاسگاه حضور یافته و سپس محل و میزان برداشت خاک را بررسی نمودند. سپس به 

وحش در مقابل گرمای هوا، نحوه و محل اجرای طرح را تمحل چشمه گپ رفته و پس از بررسی شرایط حیا

 نیز بررسی شد.

 

 ( بررسی سایت1تصویر )
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سازی خاک و ای به منظور بحث و بررسی نحوه اجرا، در خصوص آمادهجلسه 50/23/07شنبه مورخ  1در روز 

در میان جوامع محلی مقرر  های مورد نیاز برای اجرای خاکریز و با در نظر گرفتن میزان بیکاریپر نمودن گونی

 ها گردد. شد که این کار توسط مردم محلی صورت پذیرد تا نفع مالی حاصل از آن نیز عاید آن

 مرحله دوم آماده سازی ملزومات 

 عدد گونی به صورت آزمایشی 522آماده سازی  50/23/07شنبه مورخ  (5

 گونی خاک در محل چشمه گپ. 4222سه شنبه آماده شده  (0

 

 های تهیه شده برای اجرایی نمودن خاکریز( گونی1تصویر )

 مرحله سوم اجرای خاکریز 

سازی مسیر اجرای دیواره از روی نقشه هوایی بر روی زمین با پیاده 51/23/07در تاریخ چهارشنبه مورخ  (5

 های زیر بوده است.های اجرای دیواره بر اساال ساختار به صورتصورت گرفت. محیط GPSاستفاده از 

 متر 32با نیزار انبوه  منطقه 

  متر 31منطقه باتالقی 

  متر 31منطقه جنوب باتالقی 

  متر 540منطقه شمال باتالق تا ابتدای چشمه 
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 ( مشارکت جامعه محلی0تصویر )

 کار اجرایی خاکریز شروع گردید. پیشرفت کار از قرار زیر بود: 50/23/07در تاریخ پنج شنبه مورخ  (0

 ها کامل نمودن مسیر حمل گونی 

   متر از مسیر خاکریز از محل چشمه  32کندن 

  ها متر از نی 41درو کردن حدود 

 

 ( مشارکت جامعه محلی0تصویر )
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 ( مشارکت جامعه محلی7تصویر )

متر داخل  502ها درو و با حضور تیم جدید در محل تمامی نی 50/23/07در صبحگاه جمعه مورخ  (4

متر در قسمت  02خشکی به عنوان پی کار، کنده شد و در عصر همان روز اجرای ساخت دیواره آغاز و 

 جنوبی باتالق به پایان رسید. 

با افزایش مجدد افراد شرکت کننده سرعت کار افزایش بیشتری پیدا  57/23/07در تاریخ شنبه مورخ  (3

ترین بعدازظهر که در گرم 51الی  52چه سریعتر کار حتی از ساعت  کرد. در این روز برای اتمام هر

متری  540ساعت روز است؛ عملیات اخداث خاکریز ادامه پیدا نمود. در این روز احداث خاکریز در فاصله 

 در قسمت شمالی نیز پایان یافت.

لی، کار در قسمت باتالقی با تعداد محدودی از افراد توانا از جامعه مح 02/23/07در تاریخ یکشنبه مورخ  (1

های ژئوممبرین به چینی صورت گرفت و با ورقآغار شد. در این قسمت، از عمق بیش از یک متر گونی

تر نمودن این قسمت در پشت دیواره با استفاده از تیرهای چوبی صورت دوالیه پوشیده شد. برای محکم

 استحکام بیشتری به کار داده شد.

با توجه به سرعت پیشرفت، آب دیواره به صورت کامل پایش شد و  05/23/07در تاریخ دوشنبه مورخ  (1

 رسید از استحکام کافی برخوردار نیست محکم گردید.هایی که به نظر میقسمت



 

 

یشانتاالب پرسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ برای حفاظت از این گونه در ارتقای سطح آگاهی و توانمند  

 

 ( مشارکت جامعه محلی52تصویر ) 

 

 ( مشارکت جامعه محلی 55تصویر )
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 ( قبل از اجرا50تصویر )

 

 

 اجرا( چند روز بعد از 54تصویر )
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 پس از اجرای دایک 

 

ها و اطمینان خاطر انجمن طرح سرزمین پس از اجرای دایک فرصت آن را یافت تا با کاهش نگرانی

 های خود بپردازد.بیشتر به ادامه اجرای فعالیت

بینی شده ادامه یابد و برای آنکه در کار مشارکتی افسار کار به های پیشلذا نوبت آن شد که فعالیت

مند شوند. این دو اصل در این پروژه مباحث زیر محلی سپرده شود الزم بود آنان در دو زمینه اصلی توانمردم 

 بودند:

 آموزش 

 پایش 

ابتدا برای توانمندسازی افراد محلی در زمینه آموزش نیاز به گروهی که بیشترین ارتباج را با 

ها از اصل پایداری برخوردار شویم ضروری آن آگاهی سازی و ارتقای سطحآموزان داشته و با  توانمنددانش

بود. لذا در این برهه معلمان مدرسه به عنوان گروه هدف انتخاب شدند. دلیل این امر ارتباج نزدیک معلمان با 

آموزان در ارتباج با مباحث مربوج به تاالب نیاز به آموزان بود. چرا که معلمان برای آموزش دانشدانش

های توانند در حین آنجام آموزشهماهنگ نمودن با سازمان مطبوعه خود را ندارند و میبروکراسی اداری و 

 زیست نیز کمک کنند.تحصیلی به افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در زمینه محیط

های های الزم را برای آموزش معلمان روستالذا کارشناسان آموزشی انجمن طرح سرزمین هماهنگی

کل آموزش و پرورش  زیست استان فارال و ادارهکل حفاظت محیط را از طریق ادارهحاشیه تاالب پریشان 

استان فارال آغاز نمودند. در نهایت با هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش کازرون و باالده، اجازه الزم برای 

 های آموزشی صادر گردید.شروع فعالیت

در زمینه آموزش الزم بود مواد آموزشی نیز های مربوج به توانمندسازی سپس برای شروع فعالیت

تهیه گردد. بدین منظور با مشورت فعاالن محلی یک کتاب آموزشی مرجع تهیه گردید که به همراه پاورپوینت 

 نمودند قرار گیرد. های آموزشی شرکت میدر اختیار معلمانی که در این برنامه
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های حاشیه تاالب در دو معلمان مدارال روستا مشارکتی با حضور -های آموزشیدر این راستا کارگاه

روستای حاشیه تاالب  50معلم از  02ها با حضور بیش از مقطع دبستان و راهنمایی برگزار گردید. این آموزش

 ادامه یافت. در این راستا آموزش 5472شروع و تا اردیبهشت ماه سال  5407پریشان از اواسط بهمن ماه 

 تر ادامه یافت. این آموزش شامل موارد زیر بودند:دانش آموزان به صورت ویژه معلمان براساال گروه سنی

 زیستیتنوع مفهوم با آشنایی 

 زیستیتنوع فواید با آشنایی 

 زیستیتنوع از حفاظت هایراه و تهدیدات با آشنایی 

 پریشان تاالب با آشنایی 

 معمولی شنگ زیستی و ظاهری هایویژگی با آشنایی 

 پریشان تاالب در معمولی شنگ از حفاظت هایراه و تهدیدات با آشنایی 

 و توزیع هاآن داشتند بین شرکت آموزشی نخست جلسات در که مربیانی آموزشی جزوه 72 سال فروردین در

 هایروش بودن به متفاوت توجه با .شد اهدا جزوات این از جلد کی نیز پریشان تاالب حاشیه مدارال تمام به

 مخاطبین نتیجه در و گرفت قرار توجه مورد نکته این آموزشی، ریزیبرنامه در مختلف، سنین در مفاهیم انتقال

 :شدند تقسیم زیر گروه دو به آموزشی نوجوان و کودک

 0 سال 52 الی 

 52 سال 53 الی 

 

 

 ( کارگاه آموزشی برای معلمان مدارال حاشیه تاالب پریشان53تصویر )
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های آموزشی نیاز آن بود که با استفاده از لوازم کمک آموزشی مسیر رسیدن به برای تحقق اهدافمان در برنامه

 هدفمان را تسهیل نماییم. 

سازی تیم آموزشی و تیم میدانی بود بدین منظور برای آنان دو عدد هایمان با آمادهدر ابتدا از آنجا که فعالیت

 کتابچه تهیه گردید.

های زیستی و ظاهری شنگ و عادات و رفتار این گونه ه مربیان در ابتدای کتابجه در مورد ویژگیدر کتابچ

 باشد:شدند. این مباحث به شرح زیر میآشنا می

  تاکسونومی شنگ معمولی 

 پراکنش شنگ معمولی 

 های شنگ معمولیزیستگاه 

 وضعیت فیزیولوژیکی و ساختار بدن شنگ معمولی 

  های رفتاری شنگ معمولیویژگیالگوهای فعالیت و 

 آوا، شنا و عادات شکاری شنگ معمولی 

 عادات تولیدمثلی در شنگ معمولی 

 رژیم غذایی شنگ معمولی 

 هاهای آنالنه سازی و ویژگی 

 عوامل تهدیدکننده 

شوند زیست آشنا میهای آموزش محیطزیست و تکنیکدر ادامه آن مربیان با اهمیت آموزش حفاظت محیط

 حث ذکر شده به شرح زیر است:که مبا

 .در آموزش کودکان بازى یک اصل است 

 .آموزش کودکان یعنى آموختن در آزادى 

 شود .سازى تکیه مىدر آموزش کودکان بر اندیشه 

 .در آموزش کودکان همیار آموزگار است 
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 .آموزش کودکان بر اصل خالقیت استوار است 

 .خالقیت مبانی و موانع 

 ظهور خالقیت 

  خالقیتفرایند  

 رابطه افراد خالق با همساالن 

 رابطه افراد خالق با معلمان 

 موانع پرورش خالقیت 

 وسایل کمک آموزشی 

 زیست به کودکانهای آموزش محیطشناخت روش 

همچنین برای تیم میدانی نیز کتابچه آموزشی دیگری تهیه شد که آنان برای فعالیت خود به عنوان یک 

های سرشماری و برآورد نمایند. در این کتابچه عالوه بر آشناسازی آنان با روش مرجع بتوانند از آن استفاده

کند. در زیر مباحث مطرح شده در جمعیت شنگ، آنان را با نحوه استفاده از ادوات و ابزار میدانی نیز آشنا می

 این کتابچه آمده است:

  مطالعه توزیع شنگ با روش استاندارد 

 گرفته شده برای پایش شنگ معمولی روش استاندارد، روش به کار 

  گزینش ایستگاههای برای بررسی 

 طول گستره جستجو در روش استاندارد 

 افراد جستجوگر )پیمایشگر( در روش استاندارد 

 زمان مناسب مطالعه در روش استاندارد 

 تعداد بازدیدها از هر ایستگاه 

 نمایه شناسی 

o رد پا 

o سرگین  

o باقیمانده غذا 

o النه 
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o صدا و بو 

 تهیه قالب از ردپای حیوانات روش 

  مراحل قالب گیری در بسترهای خاکی 

 سرگین و خصوصیات آن 

  آثار و نشانه های شنگ معمولی 

  خصوصیات سرگین ها 

 فواید استفاده از سرگین به عنوان یک شاهد معتبر در روش استاندارد 

 : عوامل تأثیرگزار بر میزان سرگین در محیط 

 هاعیت شنگتعداد سرگین ها و تخمین جم 

 آشنایی با برخی تجهیزات مورد نیاز در فعالیت میدانی 

o دوربین چشمی 

o دوربین تله ای 

o یاب جیرافیایی سامانه مکان 
سال  52تا  0همچنین برای آموزش مدارال نیز دو عدد کتاب تهیه گردید. کتاب اول که برای گروه سنی 

دوست داشتنی برای آن گروه سنی که به همراه جمالت برنامه ریزی و تهیه گردید بر پایه نقاشی با تصاویر 

 ها و عوامل تهدید کننده شنگ آشنا سازد.نماین تا کودکان را با ارزشکوتاه تالش می

آموزان را باشد و دانشسال به باال تهیه گردید بر پایه تصویر سازی می 52کتاب دوم که برای گروه سنی 

آموزان قرار تری در اختیار دانشبه قرار دادن اطالعات کاملشناسی عمومی شنگ آشنا ساخته و زیست

ها نیز یک بروشور با سازد. در کنار این کتابدهد. آنان را با عوامل تهدید کننده جمعیت آنان آشنا میمی

های مختلف برای گروه سنی بزرگساالن تواند در محیطاطالعات عمومی در مورد شنگ تهیه شده بود که می

شود اطالعات الزم در مورد شنگ را به صورت ساده بیان نماید و شود. در این بروشور تالش می استفاده

اطالعات الزم در مورد شنگ را اختیار خوانندگان خود قرار دهد. در پایان نیز پوستری تهیه گردید که عکس 

ان دادن اهمیت مشارکت آن در اجرای برنامه آموزشی گرفته شده بود آماده گردید که هدف آن عالوه بر نش

نماید که توجه بینندگان را به اهمیت حفاظت از این گونه جوامع محلی در حفاظت از تاالب پریشان تالش می

 جلب نماید.
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 سال 52تا  0( کتاب آموزشی کودکان 51تصویر )

 

 سال 53تا  52( کتاب آموزشی کودکان 51تصویر )
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 جامه محلی برای مشارکت در حفاظت از تاالب پیشان و گونه شنگ( پوستر آموزشی جهت تشویق 50تصویر )

 



 

 

 یشانسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ برای حفاظت از این گونه در تاالب پرارتقای سطح آگاهی و توانمند  

 

 

 ( بروشور شنگ 50تصویر )

 اجرای روند شد، برگزار 72 فروردین 00 تاریخ در که ادامه جلسات آموزشی برای معلمان در  

 به سال 53 الی 52 آموزاندانشpower point  و بررسی و نوجوانان کودکان به آموزشی هایکارگاه

 .شد ارزیابی آنان با بود شده تهیه سال 52 تا 0 سنی گروه برای که کتابی همچنین. شد داده آموزش معلمان

 

 اندیشی با معلمان مدارال حاشیه تاالب پریشان( جلسه هم57تصویر )
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 آموزاناجرای برنامه آموزشی دانش

 

های گوناگون فعالیت هایتوانند به روشکودکان و نوجوانان موثرترین گروهی هستند که می

ها به عنوان سازندگان فردای جامعه، با کسب دانش و را حمایت کنند. آنوحش دز زمینه حیاتحفاظتی 

موثر واقع شوند. همچنین تاثیری  یتوانند در پیشبرد اهداف حفاظتزیستی، میاطالعاتی در زمینه اهمیت تنوع

دین خود بگذارند گاهی بسیار کارسازتر از هر گونه آموزش توانند به طور غیر مستقیم بر والکه این گروه می

اصالح  در هاآن بازسازی قدرتتوان به های این گروه هدف میمستقیم برای بزرگساالن است. از دیگر ویژگی

 باورهای غلط عامیانه در جامعه اشاره کرد.

کاراترین روش  "شناخت" روشآموزشی حفاظت از شنگ معمولی در تاالب پریشان در پروژه 

های طراحی شده بر رسید. به همین خاطر تمامی آموزشآموزشی برای این کودکان و نوجوانان به نظر می

 .ریزی شدپیزیر  اساال روند

 سازی(: ایجاد حساسیت و عالقه )حساال5 

 : شناخت و آگاهی )ارتقای سطح آگاهی(0 

 : ایجاد نگرانی و دغدغه )حفاظت(4 

 های گروه هدف )کودکان روستاهای حاشیهها بر اساال ویژگیه تمامی این آموزشالزم به ذکر است ک 

 .گردیدطراحی  تاالب پریشان(

توان به مواردی از میتاالب پریشان( آموزان روستاهای حاشیه های این گروه هدف )دانشاز ویژگی

منطقه حفاظت های ارزشعدم آشنایی با تاالب پریشان، های اطراف قبیل احساال مالکیت نسبت به زمین

زیست نسبت به استفاده )در سطوح محلی و کشوری(، ناعادالنه بودن برخورد کارمندان محیط شده پریشان

ها و لزوم عدم استفاده از عبارات ، همچنین گویش محلی در استفاده برخی از واژهتاالبجوامع محلی از منابع 

شود، یند آموزش میآها در فر ندارند و موجب سردرگمی آن هاصرفاً علمی که کودکان آشنایی چندانی با آن

 اشاره نمود.
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 نیسن در میمفاه انتقال یهاروش بودن متفاوت به توجه باهمان طور که پیشتر نیز اشاره شد 

 نوجوان و کودک نیمخاطب جهینت در و گرفت قرار توجه مورد نکته نیا ،یآموزش یزیربرنامه در مختلف،

 :شدند میتقس ریز گروه 0 به یآموزش

 0 سال 52 یال 

 52 سال 53 یال 

 

 

 های نقاشیآموزان دبستانی با کتابدانش( 02تصویر )
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 بود فاز 1 شامل سال 11 الی 11 سنی گروه آموزشی برنامه: 

 ارتباج برقراری :اول فاز  

  طبیعت از جزیی عنوان به وحشحیات پذیرفتن :هدف

 

 :اجرا نحوه

 و طبیعت تعریف به رسیدن به آموزاندانش هدایت و وحشحیات و طبیعت مورد در جواب و سوال .5

  آن دهنده تشکیل اجزای

 . هاآن آوریجمع و کالال در نظرها و احساسات خواندن و نوشتن و طبیعت صدای شنیدن .0

 وحشحیات :دوم فاز 

  زیستیتنوع در وحشحیات جایگاه و اهمیت بیان  :هدف

 :اجرا نحوه

 بود شده شنیده اول فاز در که طبیعت صدای تصویرسازی .5

 بزر  به کوچک از اندازه اساال بر جانوری تنوع نمایش .0

 زمین کره در هاانسان و جانوران جایگاه کشیدن تصویر به .4

 ایرانی جانوران از تعدادی نمایش .3

 معمولی شنگ :سوم فاز 

 پریشان تاالب در وحشحیات جایگاه و اهمیت بیان: هدف

 :اجرا نحوه

 معمولی شنگ با رابطه در آموزش .5

 پریشان تاالب باره در اطالعات ارائه .0

 وظایف و تهدیدات :چهارم فاز 
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 ساکنانش و پریشان تاالب از حفاظت به نسبت کودکان سازیحساال: هدف

 :اجرا نحوه

 آموزاندانش مشارکت با پریشان تاالب و معمولی شنگ تهدیدات بیان .5

       (تهدیدات - پریشان تاالب -معمولی شنگ)کالال  در دیواری روزنامه کردن کامل .0

 فاز چند شامل که شد انجام آمیزیرنگ کتاب وسیله به خوانی کتاب کارگاه نیز دبستانی آموزان دانش برای

 :بود

 طبیعت فضاسازی 

 معمولی شنگ زیستی و ظاهری هایویژگی با آشنایی 

 معمولی شنگ از حفاظت هایراه و تهدیدات با آشنایی 

 

 

 اندیشی با معلمان مدارال حاشیه تاالب پریشان( جلسه هم05تصویر )
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  سال 11تا  7برنامه آموزشی گروه سنی 

 .شد انجام یزیآمرنگ کتاب لهیوس به یخوان کتاب کارگاه یدبستان آموزان دانش یبرا

 فاز اول: فضاسازی طبیعت 

  :یمعمول شنگ یستیز و یظاهر یهایژگیو با ییآشنافاز دوم 

  :یمعمول شنگ از حفاظت یهاراه و داتیتهد با ییآشنافاز سوم 

 

 

 سال 52تا  0( کتاب آموزشی دانش آموزان 00تصویر )
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 جدول برنامه آموزش روستاها

 تعداد دانش آموزان مقطع تحصیلی نام روستا زمان برگزاری ردیف
 72 دبستان آبادسیف مرحله اول 5

 01 دبستان آبادسیف مرحله اول 0

 01 دبستان آبادسیف مرحله اول 4

 53 دبستان ایازآباد مرحله اول 3

 42 دبستان پل آبگینه مرحله اول 1

 12 دبستان زوالی مرحله اول 1

 32 دبستان پوزه بادی مرحله اول 0

 31 راهنمایی آبادسیف مرحله اول 0

 12 راهنمایی آبادسیف مرحله اول 7

 522 دبستان فامورعرب  مرحله اول 52

 01 دبستان سی سختی مرحله اول 55

 72 دبستان نیلوقالت مرحله اول 50

 02 دبستان فامور مرحله اول 54

 42 دبستان قلعه نارنجی مرحله اول 53

 522 دبستان مالاره مرحله اول 51

 51 دبستان کنارخشک مرحله اول 51

 11 دبستان هلک مرحله اول 50

 11 دبستان ده پاگاه مرحله اول 50

 31 راهنمایی )پسرانه( عرب فامور مرحله دوم 57

 12 راهنمایی ده پاگاه مرحله اول 02

 11 راهنمایی )دخترانه( ده پاگاه مرحله دوم 05

 12 راهنمایی فامور مرحله اول 00

 01 راهنمایی قلعه نارنجی مرحله اول 04

 32 راهنمایی )دخترانه( مالاره مرحله دوم 03

 02 راهنمایی )پسرانه( مالاره مرحله دوم 01
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 اجرای آن است. تشخیص  های آموزشی یکی از مسائل بسیار مهم روند آموزش و شیوهدر سیستم

 این که در چه موقعیتی کدام روش کاراتر و موثرتر است به دو متییر بستگی دارد.

 های گوناگون شناخت روش  .5

 شناخت مخاطب .0

 

 سال 53تا  52( کتاب آموزشی دانش آموزان 04تصویر )
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روش آموزشی انجمن طرح سرزمین بر اساال  زیستی کودکان، پایههای پیشین محیطدر آموزش

ها با های افراد و هماهنگی و هم سوسازی شناخت آنشناخت بوده است. بر این اساال که شروع با دانسته

هایی که باز هم بر اساال عات جدید و تعریف ارزشموضوع مورد آموزش و در پی آن اضافه کردن موضو

 یافت.شد ادامه میگیری میهمان شناخت پی

 ( پریشان نیز اساال کار بر همان پایهدر آموزش کودکان روستاهای حاشیه دریاچه )خشک شده

 0دکان رو شدند. کوپیشین نهاده شد. با این وجود آموزشگران انجمن طرح سرزمین با موضوعی متفاوت روبه

ساله مورد نظر شناختی را که پایه کار تیم انجمن طرح سرزمین بود، از دریاچه نداشتند. به این معنی  7و  0و 

ها دریاچه پریشان را پر آب به یاد نداشتند؛ چه برسد به این که ردپای شنگ را دیده و یا که بسیاری از آن

ت گرفته بین آموزشگران انجمن طرح سرزمین ای دور از وجود آن داشته باشند. در جلسات صورخاطره

زیست اطراف تاالب و گونه شنگ که تصویری بسیار مبهم برای گیری شد که تکیه به شناخت از محیطنتیجه

کاهد. لذا به دنبال رویکردی دیگر بودیم که بتواند حداکثر ها میگذاری آموزهدانش آموزان دارد؛ از تاثیر

 موزشی موجود داشته باشد. شاید به توان دلیل بروز این مشکل را در تاخیر دوسالهگذاری را با مواد آتاثیر

گیری تا زمان اجرا دانست. در هر صورت در برخورد با چنان شرایطی در اجرای این پروژه از زمان تصمیم

 آموزان را داشته باشد.گذاری را بر دانشجستجوی راه حلی بودیم تا بتواند حداکثر تاثیر

سازی در جهت به وجود آوردن های مقدماتی، اغلب از پارامتر حساالتوجه به این که در آموزشبا 

های آموزشی سازی افراد در کارگاهشود؛ از این رو روش مورد استفاده برای حساالانگیزه شنوایی استفاده می

ه دانشی وجود نداشت. لذا برای های آنها مد نظر بود که متاسفانه  در این مورد ویژآموزان میزان دانستهدانش

ها روش دیگری استفاده شد که آن ایجاد کنجکاوی و عالقه برای دانستن به نظر سازی آنتشویق و حساال

های اول، دوم و سوم بودند ها که کودکان کالالآمد. لذا با خلق یک شخصیت و پردازش آن برای شنوندهمی

در پی آن ایجاد حس عالقه و انگیزش انجام حرکتی در  و به سطح دلخواه حساسیت برای پذیرش شنوایی

جهت رسیدن به شرایط دلخواه رسیدیم. به این منظور یکی از مربیان انجمن طرح سرزمین روش دیگری را 
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استفاده شد. دلیل انتخاب این نام آوای آشنای آن برای  "شنگو"آزمود که در آن داستانی با شخصیتی به نام 

شود پس آشنایی آوایی اضافه می "او"ر گویش مردم آن منطقه به آخر بسیاری از واژها کودکان بود و چون د

 توانست در پذیرش آن موثر باشد.این نام هم می

های صورت گرفته ابتدا به توصیف شرایط زندگی شنگ پرداخته شدکه در نتیجه کودکان در آموزش

ها تصویری از این گونه برای ظاهری شنگ برای بچههای کرد. سپس با گفتن ویژگیمند به شنیدن را عالقه

کودکان خلق شد. در ادامه با اضافه کردن شخصیتی دیگر به داستان که موجودی شبیه به شنگو بود و 

های رفتاری گونه پرداخته شد. سپس با به وجود آوردن چالشی در شرایط گفتگوهای میان آن دو به ویژگی

شدند و در واقع با شناخت ها ن راه چاره، کودکان درگیر معضالت زندگی آنزندگی این دو دوست و پیدا کرد

های نجات پرداخته تهدیدات، داستان به اوج خود رسید و از این نقطه با همراهی کودکان به پیدا کردن راه

 شد. 

 

 توسط آموزشگران انجمن طرح سرزمین شنگوتشریح داستان  ( 03تصویر )
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کرد. از گاه آموزشگر به عمد با طرح سوال تمامی نکات مهم را دوره می در طول مدت داستان گه

نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن ماندگاری « تکرار»های کوتاه مدت آنجایی که در مباحث آموزش

ها گفتم پوست شنگو ی میان مدت افراد دارد از خلق سواالتی از قبیل: بچهموضوع یادگرفته شده در حافظه

های رنگ آمیزی دو هدف یه؟ غذاش چیه؟ و ... استفاده شد. در یک سوم پایانی کالال با پخش کتابچه رنگ

 دنبال شد.

 واقعی کردن تصویر خیالی از شنگو به وسیله تصاویر کتاب .5

هایی که در موردشان شنیده بودند. از قبیل اندازه آمیزی تصاویر و دیدن نشانهها با رنگتکرار آموزه .0

 ا و ...دم، غذا، ردپ

 در آموزاندانش مشارکت از که معنی این به شد انجام کارگاهی صورت به مقاطع همه در آموزش 

 بهره بود، بیشترین دقیقه 72 تا 01 بین که کارگاه هر محدود زمان به توجه با هاکارگاه روند

 شد. گرفته

 میزان فراگیریو کشش اساال بر مربیان گاهی و نبود ثابت و یکسان هاکارگاه تمامی روند 

 کاستند.می هافعالیت از یا اضافه مطالب به را هاییقسمت دیگر عوامل یا و آموزاندانش

 بسیار شدمی بیان آموزاندانش زبان از حفاظت و تهدیدات مورد در هاکارگاه انتهای رد که مطالبی 

 بودند. کننده امیدوار و موثر جالب،

 از از تاالب پریشان و گونه شنگ معمولی حفاظت به کمک جهت آموزاندانش در انگیزه ایجاد رایب 

 حفاظت لزوم خصوص در ها کارگاه در هاآن خود مشارکت با که اطالعاتی تا شدمی خواسته آنان

 افراد یا و آنان اختیار در نیز راآموزشی شنگ  هایکتاب و کنند منتقل خود والدین به بود شده بیان

 دهند. قرار مندعالقه
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 آموزان نسبت به گونه شنگ و مباحث ارائه شدهایجاد حس کنجکاوی و عالقه در میان دانش ( 01تصویر )

 

 

 آشنایی با زیستگاه شنگ معمولی ( 01تصویر )

 



 

 

 یشانسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ برای حفاظت از این گونه در تاالب پرارتقای سطح آگاهی و توانمند  

 

 هایشدر ارتباج با شنگ و ویژگی کامل کردن روزنامه دیواری در کالال ( 00تصویر )

 

 آموزانتوسط دانشتهیه شده روزنامه دیواری  ( 00تصویر )
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المللی پریشان در مقطع دبستان و راهنمایی در راستای اجرای طرح آموزش مدارال حاشیه تاالب بین

در  "ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی جوامع محلی و پایش وضعیت موجود گونه شنگ در تاالب پریشان"

 دو مرحله صورت پذیرفت.

مدرسه  05صورت گرفت تعداد  5472آبان ماه  55الی  0در نخستین مرحله از آموزش که در تاریخ 

در مقاطع دبستان و راهنمایی با استفاده از وسایل کمک آموزشی آموزش داده شد. از سویی دیگر در دومین 

ه شد. الزم به ذکر است آموزش داد 5472اسفند ماه  0و  1مدرسه در مقطع راهنمایی در تاریخ  3مرحله تعداد 

های اول و دوم دبستان و کتاب برای پایه "شنگ معمولی تاالب پریشان"آمیزی با عنوان که کتاب رنگ

 های سوم، چهارم و پنجم دبستان و مقطع راهنمایی توزیع گردید.برای پایه "Otterشنگ "

مدرسه در مقاطع ابتدایی و  01آموز در غالب دانش 5033در مجموع باید خاطر نشان کرد که تعداد 

راهنمایی در رابطه با گونه شنگ در تاالب پریشان در راستای افزایش آگاهی عمومی آموزش دیدند. در مرحله 

 آموز، آموزش داده شدند.دانش 572آموز و در مرحله دوم دانش 5213اول 

 

 

 ( درصد مقاطع مختلف تحصیلی آمورش دیده در راستای هدف5نمودار )

 

32%

68%

مدارال مقطع راهنمایی

مدارال مقطع دبستان
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 برای پایش تاالب چه کردیم؟

 

ها از شود. آننفعان نام برده میاندرکاران و ذیترین دستهمواره از جوامع محلی به عنوان اصلی

شوند. جامعه گر تیییرات طبیعت بوده و با فرازش خوشحال و با فرودش غمگین و نگران مینزدیک نظاره

ها خود را دایه رسد بیرونیکنند. با این وجود به نظر می تواند تیییرات را درکمحلی از هر متخصصی بهتر می

های مردم بومی همه ساله به مناطق طبیعی سفر کرده دانند و بدون توجه به دانش و تواناییتر از مادر میعزیز

مند نمایند. در این پروژه تالش شد افراد عالقههای خود را اعالم میو بدون توجه به شرایط بومی نظریه

لی برای پایش تاالب توانمند شده تا بتوانند به صورت دائم و پایدار شرایط تاالب را پایش نموده و به مح

صالح گزارش نمایند. چرا که این افراد همیشه در محل حضور داشته و برای پایش تاالب با حداقل مراجع ذی

 نند.توانند پایشی مستمر را به انجام رساترین هزینه میامکانات و صرف کم

 

 

 بررسی سرگین شنگ ( 07تصویر )
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های علمی روز در این پروژه نیز مبنا بر این بود که تیم محلی در زمینه پایش گونه شنگ با روش

دنیا توانمند گردند تا بتوانند وضعیت گونه شنگ را مستمر پایش نمایند. اما از آنجا که پس از شروع این پروژه 

مساعدی را برای حضور شنگ در خود نداشت؛ لذا دیگر شواهدی دال لذ  تاالب خشک گردید و دیگر شرایط

 حضور این گونه در  حوضه تاالب و همچنین محدوده منطقه احیای تاالب نیز مشاهده نگردید.

به همین دلیل آموزش  و توانمندسازی جامعه محلی در ارتباج با پایش شنگ به رقم آماده بودن 

یر افتاد؛ چرا که اساال انجام این امر نیازمند شرایط مناسب و مطلوب در تاالب همه منابع  و امکانات به تاخ

پریشان بود. با این حال متاسفانه این امر میسر نشد و با توجه به محدود بودن زمان پروژه و انتظار کارفرما 

که رودخانه شاهپور ترین زیستگاه برای انجام این فعالیت بر آن شدیم تا این آموزش و توانمندسازی در نزدیک

آل تیم کاری محلی بتوانند بود صورت پذیرد؛ تا امید آن باشد در زمان بازگشت تاالب به شرایط گذشته و ایده

العمل علمی و اجرایی در سازی نمایند. به همین منظور یک دستورهای پایش را در تاالب پریشان پیادهبرنامه

های تئوری و یک روز ریزی گردید که شامل آموزشوزه برنامهقالب کتابچه تهیه و برنامه آموزشی چند ر

 فعالیت میدانی بود.

 

 بررسی النه متروکه ( 42تصویر )
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در بخش تئوری تیم کاری محلی با مفاهیم مربوج به حفاظت و پس از آن روش کار و متدهای 

و سرگین گونه شنگ آشنا شدند. پس  ارد پها شامل بررسی وضعیت شنگ آشنا و به صورت تئوری نیز با نمایه

ها و اجرای های تئوری تیم کاری یک روز کامل را در کنار رودخانه شاپور به ارزیابی آموختهاز پایان آموزش

ای یک روزه نیز برای های تیم میدانی برنامههای آموخته پرداختند. پس از انجام آموزشعملی برنامه

های حفاظتی روز دنیا ها، با اصول و روشبانان نیز ضمن آشنایی با نمایهطبانان تدارک دیده شد تا محیمحیط

 نیز آشنا شوند. 

 

 

 بانان تاالب پریشانکارگاه آموزشی محیط ( 45تصویر )
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 گزارش اطالعات پایه گونه شنگ

 

گردآوری شده است. این  لسر فصآوری اطالعات پایه گونه شنگ در تاالب پریشان در ده معج

شناختی حاکم بر این عرصه و هم چنین زیست تاالب پریشان و شرایط بوماطالعات به منظور آشنایی با محیط

شناختی گونه شنگ در ایران و جهان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. همان های مورفولوژیکی و بومویژگی

های اصلی هر یک در ذیل ارائه شده گردیده است؛ که عنوانطور که اشاره شد این گزارش در ده بخش ارائه 

 است. 

 مرور و بررسی منابع .1

 هامحدوده پراکنش جمعیت .2

 های منتخبهای جمعیت شناختی جمعیتویژگی .3

 های زیستیویژگی .4

 های منتخبهای زیستگاهی در زیستگاهویژگی .5

 های منتخباجتماعی جوامع انسانی درون و اطراف زیستگاه -های اقتصادیویژگی .6

 های منتخبکنون در زیستگاهمنطقه از گذشته تا کشاورزیهای ویژگی سامانه .7

 های منتخبانسان در زیستگاه – های رابطه گونهویژگی .8

 ها و موازین قانونی برای مدیریت و حفاظت سیاست .9

 تهدیدهای بالفعل و بالقوه   .11

 

ای محیط طبیعی تاالب پریشان مانند هدر این گزارش سعی بر آن شده تا ابعاد مختلف از ویژگی

های موجود تدوین شود. در این فون و فلور این تاالب به صورت کامل و با در نظر گرفتن تمامی گزارش

وحش و همچنین دفتر زیست استان فارال و دفتر تنوع زیستی و حیاتراستا با کارشناسان اداره کل محیط

های الزم جهت بهبود و های فوق هماهنگی و همکاریی دادههای ایران جهت گردآورطرح حفاظت از تاالب

 ارتقاء فوق انجام گرفت.
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زیست کشور و همچنین دانش آموزان و این گزارش برای کارشناسان و مسئوالن عرصه محیط

زیست و دیگر ادارات شهرستان کازرون دانش آموختگان این رشته و همچنین جامعه محلی و مسئوالن محیط

 حائز اهمیت خواهد بود. و برای تصمیم گیران این امر مفید فایده

 

 

 مشخصات ظاهری شنگ ( 40تصویر )

 

 

 ردپای شنگ ( 44تصویر )

 



 

 

یشانتاالب پرسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ برای حفاظت از این گونه در ارتقای سطح آگاهی و توانمند  

 

 طرح مدیریت گونه شنگ در تاالب پریشان

 

 مشارکتی رویکرد یک از مدیریتی شنگ معمولی در تاالب پریشان، و تدوین طرح تهیه برای

 در ربطذی هایگروه و افراد منافع و دانش نظرات، تا شد سبب خواهد نفعانذی مشارکت است. شده استفاده

 نفعذی هایگروه مشارکت و برنامه پایداری افزایش رویکرد از این هدف شود. لحاظ برنامه تدوین در تاالب،

 کردمی ایجاب شنگمدیریتی در ارتباج با گونه  برنامه فرآیند تدوین است. آن از پشتیبانی و برنامه اجرای در

 این متوجه که تهدیداتی مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین تاالب و گونه شنگ نیز در کنار آن هایارزش تا

 تاالب مدیریت برای ربطاصلی ذی هایگروه و نهادها در که هائیتوانایی و هاظرفیت و است گونه ارزشمند

  .گیرد قرار توجه مورد و به خوبی شناسائی دارد، وجود

های آموزشی برای ارتقای سطح در فرآیند تدوین طرح مدیریتی شنگ در تاالب پریشان کارگاه

برگزار شد.  5472و  5407های سازی معلمان، نهادهای مردمی و جوامع محلی در طول سالآگاهی و حساال

حاشیه تاالب پریشان بانان و مردم بومی ساکن در روستاهای های مشابهی برای محیطدر همین راستا کارگاه

برگزار و در نهایت نشست مشورتی برای تدوین نهایی طرح مدیریت شنگ در تاالب پریشان با حضور مردم 

 زیستی و نمایندگان نهادهای دولتی استانی و محلی برگزار گردید.محلی و اعضای زیرکمیته تنوع

ب پریشان و ارائه هدف اصلی از طرح مدیریت گونه شنگ بهبود وضعیت این گونه در تاال

راهکارهای مفید در جهت بهبود زیستگاه گونه مورد نظر است. در این راستا جلوگیری از کاهش جمعیت شنگ 

 در تاالب پریشان به عنوان هدف پنج ساله مورد توجه قرار گرفت.  .

هدف از تدوین طرح مدیریت گونه شنگ در تاالب پریشان ارائه راهکارهای اجرائی در چارچوب 

ای که بوم حوضه آبخیز برای کاهش تهدیدات عمدهایجاد یک نظام مدیریتی تلفیقی بر مبنای مدیریت زیست

توان به توسعه سریع متوجه این گونه هست؛ بود. اتخاذ این رویکرد به چند دلیل ضروری بود. از آن جمله می

تاالب اشاره کرد. این در حالی است  شناختیهای بومهای مختلف در منطقه، کاهش منابع آب و ویژگیفعالیت

که ساختار کنونی و رویکردهای سنتی موجود برای مدیریت تاالب قادر نبوده به نحو مطلوب نیازهای مردم 
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های مخربی که در پیرامون منطقه تاالب در جریان است را مورد توجه،  کنترل و اداره محلی و نیز فعالیت

ها و مزایای گونه مورد نظر در کنار و فواید ارائه راهکاری بر مبنای ارزشنماید. درعین حال این طرح در صدد 

 بوم موجود است. زیست

نفع به ویژه افراد بومی استوار بوده و های ذیگروه مشارکتطرح مدیریت شنگ در تاالب پریشان بر 

د در آن تدوین شده و همان زیستی موجوها به استفاده خردمندانه از منابع تاالب و تنوعآندر راستای تشویق 

منظور دستیابی به اهداف مشترک بخشی به  بینهای طور که پیشتر نیز ذکر شد بر لزوم افزایش مشارکت

  دارد. ویژهها عمومی نسبت به اهمیت گونه شنگ تأکید موردنظر و ارتقاء آگاهی

یشان، پنج هدف ساله برنامه مدیریت جامع تاالب پر 01جهت نیل به هدف کلی و چشم انداز 

ربط، با مشارکت فعال نمایندگان های ایران و نهادهای ذیالمللی حفاظت از تاالبراهبردی توسط طرح بین

جوامع محلی و نهادهای مردم نهاد منطقه در استان فارال تدوین شده است. در این راستا اولین هدف 

در نظر گرفته  "زیستی تاالب پریشاننوعهای تارتقاء و حفاظت از ارزش"راهبردی در طرح مذکور در جهت 

ها  و ارتقا شده است؛ این هدف معطوف به بهبود و احیای تنوع زیستی دریاچه از طریق محافظت از زیستگاه

المللی و های پرندگان آبی دارای اهمیت ملی و بینها است و به طور ویژه بر روی بهبود زیستگاهعملکرد آن

کند. این نکته قابل توجه است که زدیاد جمعیت شنگ در تاالب پریشان توجه میهای ماهیان بومی و اگونه

 کند.زیستی تاالب را تضمین میهای تنوعهای کلیدی محافظت از دیگر ارزشمدیریت موفق این گونه

بر این اساال یکی از موارد اشاره شده هدف راهبردی مورد نظر، شنگ یا سگ آبی در نظر گرفته 

شده است. بر اساال برنامه مدیریت جامع تاالب پریشان هدف پنج ساله در ارتباج با گونه مورد نظر عدم 

ررسی در طرح مدیریت مذکور رو ضمن بکاهش جمعیت شنگ در تاالب پریشان در پنج سال آتی است. 

مشکالت و تهدیدات شنگ در تاالب پریشان راهکارهای الزم برای کاهش این موضوعات  در آینده مورد  

 های نهادهای اجرایی معین گردید.بررسی قرار گرفت و مسئولیت
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 : بهبود و ارتقاي وضعيت زيستي گونه شنگ در تاالب پريشان،1هدف اجرايي 

اهداف و 

موضوعات 

 اصلي

 اقدامات

 (نهاد مسئول )*(/ نهاد همکار)

ط 
ل محي

اداره ك

س
ت فار

زيس
ل منابع  

اداره ك

ي
طبيع

 

سازمان جهاد 

ی
كشاورز

 

دانشگا
ه

ها و 

ش
ش پرور

آموز
 

ی 
شورا

روستاها و 

ی
دهيار

ها
س 
ی فار

استاندار
 

ث 
سازمان ميرا

ي
فرهنگ

 

ت
ل شيال

اداره ك
 

ل راه و 
اداره ك

ی
شهرساز

 

ب منطقه 
ت آ

شرك

ی
ا

 

ی
دادگستر

 


 

ل
تشک

ی مردم 
ها

نهاد
 

رسانه
ي

ی عموم
ها

 

كنترل منابع 

آالينده 

زيستگاه 

 شنگ

 سازی بستر درياچهپاک

*             

 های مخاطب جوامع محليآموزش به گروه

 ها در زيستگاه شنگتدوين و اجرای طرح كنترل و مديريت  آالينده

 يا پاروييهای پدالي های موتوری به وسيله قايقجايگزين نمودن قايق

 های موتوری و نظارت بر اجرای آن تهيه برنامه زماني جهت فعاليت قايق

توسعه و اجرای طرح كشاورزی پايدار در اراضي كشاورزی محدوده 

 زيستگاه گونه شنگ

جلوگيری از 

ورود 

های غير گونه

 بومي

 ها در تاالببررسي تاثير حضور آنبومي و شناسايي گونه های غير

*             

منظور اطمينان از كنترل ورود ه و انجام پايش ببندی اجرای برنامه زون

 بومي های غيرگونه

بومي تهديد كننده اعم از جانوری های غيرنظارت و جلوگيری از ورود گونه

 و گياهي

های جانوری موجود در زنجيره و حفظ گونه شناختيبومبررسي رابطه 

 غذايي گونه شنگ

حفظ پوشش 

 گياهي

 زدن پوشش گياهي و نيزارهانظارت و جلوگيری از تخريب و آتش

*              پايش منظم وضعيت پوشش گياهي 

های گياهي موجود در زنجيره و حفظ گونه شناختيبومبررسي رابطه 

 غذايي گونه شنگ 

تثبيت حريم 

زيستگاه 

های عمراني نظير محيطي مربوط به پروژهارزيابي به موقع اثرات زيست

 سازیراه
* *            
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های ذيربط جهت های مديريت تاالب پريشان و ارگانكسب مجوز از كميته شنگ

 عمراتيهای اجرای طرح

 ها در محدوده زيستگاه شنگتهيه نقشه تاالب و بررسي مالکيت

 برطرف نمودن تعارضات و تثبيت حريم زيستگاه شنگ

 گذاری مرز زيستگاه شنگ و نصب شناورهای راهنماعالمت

 اراضي در زيستگاه شنگ نظارت و جلوگيری از تصرف و تغيير كاربری

بحران 

 خشکسالي

های واكنش اضطراری جهت حفظ و احيای گونه شنگ و ساير انجام طرح

 های گياهي و جانوری موجود در زنجيره غذايي گونه شنگ گونه
*         *    

 



 

 

یشانتاالب پرسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ برای حفاظت از این گونه در ارتقای سطح آگاهی و توانمند  

 عوامل تهديدكننده گونه شنگ و جلب مشاركت عمومي در مديريت آن،ها و : ارتقاي آگاهي عمومي در خصوص ارزش2هدف اجرايي 
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افزايش آگاهي 

 عمومي

های هدف انجام برنامه های آموزشي برای گروه

آموزان، گران، دانشنظير صيادان، گردش

 كشاورزان

*             

نفع و اثر گذار بر های ذیسازی گروهحساس

تاالب و به طور ويژه گونه شنگ از طريق: 

انتشار بروشور، جزوه، كتاب و پوستر، برگزاری 

های ساده كارگاه و سمينار، تهيه و نمايش فيلم

 آموزشي 

ها و اطالع رساني تهيه اطالعات برای رسانه

 عمومي

 های محليبرگزاری جشنواره

ارتقای مديريت 

گونه شنگ با 

مشاركت جوامع 

 محلي

شناسايي نيروهای داوطلب محلي جهت 

 زيستيهای محيطمشاركت در فعاليت

*             

گيری گروه پيشرو انسجام، آموزش و شکل

 محلي جهت حفاظت و پايش گونه شنگ

توانمندسازی گروه محلي جهت تهيه، ارائه و 

 های حفاظت و احيای تنوع زيستياجرای طرح

مديريت گونه شنگ و زيستگاه آن با مشاركت 

 جوامع محلي 

 


