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 گزارش کارگاه مدیریت جامع منابع آب تاالب شادگان

 

با حضور مدير كل محترم  8811آبان ماه  72كارگاه مديريت جامع منابع آب تاالب شادگان در تاريخ 

وران بين المللي طرح حفاظت از محيط زيست خوزستان ، فرماندار محترم شهرستان آبادان، كارشناسان و مشا

تاالبهاي ايران و نمايندگان سازمانها و ارگانهاي ذيربط در شهرستان آبادان در محل مركز بازديد كنندگان 

 تاالب شادگان برگزار گرديد.

هدف از برگزاري كارگاه ، بررسي تجارب جهاني در زمينه مديريت جامع منابع آب ، ارزيابي وضعيت موجود 

در حوضه آبريز جراحي و توسعه و تبيين راهكارهاي يكپارچه سازي و مديريت منابع آب در تاالب  منابع آب

 شادگان با مشاركت كليه ذينفعان است.. 

در ابتداي كارگاه آقاي مهندس محمودي راد مدير كل محترم حفاظت محيط زيست خوزستان ضمن 

بي را درخصوص انتخاب تاالب شادگان به عنوان خوشامدگويي و خير مقدم به حاضرين و شركت كنندگان مطال

سايت تكرار، بحث خشكسالي ، عدم رعايت حق آبه تاالب شادگان ايراد نمود،در ادامه جناب آقاي موسوي 

فرماندار محترم شهرستان آبادان ضمن خيرمقدم به مسئولين سازمان حفاظت محيط زيست و دست اندركاران 

در خصوص محيط زيست و پديده گرد و غبار و همچنين ارزشهاي تاالب  طرح حفاظت از تاالبها مطالبي را

شادگان به عنوان يكي از نعمتهاي منحصر به فرد استان خوزستان بيان نمود همچنين به احداث سد مارون و 

عدم در نظر گرفتن حق آبه تاالب اشاره نمود. سپس آقاي مهندس سليماني معاون محترم طرح حفاظت از 

ورپوينتي را در خصوص فعاليتهاي طرح حفاظت از تاالبهاي ايران و همچنين برگزاري كارگاه مديريت تاالبها پا

 جامع منابع آب در اروميه و دستاوردهاي و نتايج كارگاه مذكور را ارائه نمودند.

سپس آقاي الكوون بك مشاور بين المللي طرح پاورپوينتي را در خصوص اجراي مديريت جامع منابع آب  

پايداري محيط زيست(ايجاد تعادل بين -برابري-اركان اصلي برنامه مديريت جامع منابع آب)راندمان اقتصاديو 

  استفاده از آب به عنوان پايه اي براي معاش و حمايت و حفاظت از منبع ، به منظور پايداري و كاركردهاي
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انمهندس محمودي راد مدير كل حفاظت محيط زيست خوزستآقاي   سخنرانی  

 
 

 
 

آقاي  موسوي فرماندار محترم شهرستان آبادان سخنرانی   
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سليمانی معاون محترم طرح حفاظت از تاالب هاي ايرانمهندس آقاي  سخنرانی   
 

 

 

آقاي  الكوون بک مشاور بين المللی طرح حفاظت از تاالب هاي ايرانانی  سخنر  
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جربيات درمورد مديريت جامع منابع آب و اصول اجرائي مديريت جامع منابع آب، تويژگي هاي آن ،

گامهاي آتي ارائه نمودند. سپس در ادامه كارگاه آقاي موال معاونت محترم محيط طبيعي اداره كل حفاظت 

محيط زيست خوزستان پاورپوينتي را در خصوص محدوديتها ، چالش هاي موجود در راستاي دستيابي به 

 مه مديريت تاالب شادگان و اهداف اجرايي آن ارائه نمودند.اهداف مرتبط با مديريت منابع آب ، برنا

و در ادامه بحث و تبادل نظر در خصوص مطالب ارائه شده صورت گرفت و نماينده جوامع محلي و 

شوراي شهر شادگان مطالبي را در خصوص احداث سد مارون و تاالب شادگان و برگزار كردن كارگاه در شهر 

فع مردم محلي و ايجاد تعادل بين منافع مردم محلي و سازمانهاي و ادارات ديگر شادگان، در نظر گرفتن منا

 بيان نمودند.

نماينده امور آب نيز مطالبي را در خصوص لزوم ايجاد توسعه سدسازي با در نظر گرفتن حق آبه تاالب 

مانع بروز سيالب در شادگان ايراد نمود و آقاي دكتر هاشمي مشاور طرح نيز در پاسخ به اثرات ايجاد سد كه 

 تاالب كه يكي از منابع تامين آب تاالب بوده اشاره نمود.

در نشست دوم تعيين استراتژي و اقدامات الزم جهت مديريت جامع منابع آب تاالب شادگان ابتدا دكتر 

هاشمي مشاور طرح حفاظت از تاالبها مطالبي را در خصوص چرخه مديريت يكپارچه منابع آب با تاكيد بر 

دستاوردهاي قابل انتظار، راهكار استراتژيك چرخه توسعه وتعديل  -تجارب طرح حفاظت از تاالبهاي ايران

برنامه جامع منابع آب، ارزيابي و نتيجه گيري و چرخه برنامه ريزي مديريت يكپارچه منابع آب در اروميه ارائه 

 دادند.

تعيين اقدامات مديريت جامع منابع آب سپس در ادامه كارگاه شركت كنندگان به دو گروه كاري جهت 

 با توجه به برنامه مديريت تاالب شادگان تعيين گرديد.
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حفاظت محيط زيست خوزستانموالمعاونت محيط طبيعی مهندس آقاي  سخنرانی   

 

 

 
آقاي دكتر هاشمی مشاور ملی طرح حفاظت از تاالب هاي ايرانانی  سخنر  
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ار آب كافي جهت پايدارسازي تاالب جهت تعيين جزئيات اقدامات بر اساس اولويت تضمين مقد 8گروه 

 اجرائي نهادهاي مسئول و..... به بحث و گفتگو پرداختند.

بر اساس اولويت تضمين كيفيت آب مناسب جهت پايدار سازي تاالب جهت تعيين جزئيات  7و گروه 

دو گروه ارائه گرديد و در پايان جمع بندي  اقدامات اجرائي و ... به بحث و گفتگو نمودند در ادامه نتايج توسط

 :كارگاه توسط دكتر هاشمي ارائه گرديد

استان خوزستان با همكاري دفتر طرح حفاظت از تاالبها به عنوان هميار طرح جامع مديريت را پيش 

نها و كارگاه برگزارشده در حقيقت يك آزمايش از تشكيل كارگروه آب و كشاورزي جهت تعامل بيشتر ارگا.ببرد

ذينفعان است.براي اينكه كارها سريعتر انجام شود بايد تعامل بيشتري بين ارگانها باشد و كارگروه آب و 

كشاورزي با دبيري سازمان آب و برق هر چه سريعتر تشكيل گردد.جداول برنامه مديريت به صورت كارشناسي 

 ال شود.در كارگروه تكميل گرديده و جهت ويرايش و بررسي به دفتر طرح ارس
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ب تاالب شادگانآبرگزاری کارگاه مدیریت جامع منابع   
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ب تاالب شادگانآکارگاه مدیریت جامع منابع  تشکیل گروههای کاری  
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 اقدامات

جزئیات اقدامت 

اجرایي جهت 

دستیابي به اقدامات 

 اولویت دار

نهاد مسئول و نهادهای 

 همکار

دوره زماني 

جهت تکمیل 

اقدامات پیش 

 بیني شده

خروجي 

 اقدامات

امکانات ، 

تجهیزات و سایر 

نیاز جهت تکمیل 

 اقدامات

بررسي  -8
براي تعيين 
حداقل نياز 
 آبي تاالب

تعيين دقيق مساحت  -
تاالب و مشترك شدن 

 تعريف ها
 

 آب و برق )مسئول(
 محيط زيست )همكار(

 هاد و منابع طبيعي )همكار(ج
   ماه 8

 زون بندي

 محيط زيست )مسئول(
 آب و برق )همكار(

شيالت، گردشگري ، جهاد و جوامع 
 محلي

 
نقشه زون 

 بندي
 

مطالعات تعيين حق آبه 
تاالب شادگان  با توجه 

 به مطالعات گذشته

 آب برق)مسئول(
 -محيط زيست –جامعه محلي 

 استانداري -هاNGO -جهاد
   

تصميم سازي در 
 كارگروه

    كارگروه

تأمين  -7
پشتوانه 

قانوني براي 
تأمين آب 

 تاالب

تشكيل كارگروه آب 
وخاك برنامه مديريت 
تاالب زير نظر كميته 
مديريت استاني تاالب 

 شادگان (

 آب برق)مسئول(
 -محيط زيست –جامعه محلي 

 استانداري -هاNGO -جهاد
   

تدوين نظام نامه اجرايي 
راي دستگاهها براي ب

 تأمين آب

 آب برق)مسئول(
 -محيط زيست –جامعه محلي 

 استانداري -هاNGO -جهاد
   

تصويب در سطح ملي و 
 استاني

كميته مديريت استاني برنامه 
 مديريت تاالب شادگان
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ب تاالب شادگانآکارگاه مدیریت جامع منابع  تشکیل گروههای کاری  
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 مین آب کافي برای تاالبتا -2هدف

 اولويت تضمين كميت آب مناسب جهت پايداري سازي تاالب
 

 اقدامات اولویت دار

 بازنگري طرح هاي توسعه در حوزه باالدست با در نظر گرفتن نيازهاي تاالب شادگان -7-5
زايش مديريت و بهسازي مصرف آب هاي حوضه باال دست رودخانه جراحي و اصالح الگوي كشت و اف -7-6

 راندمان آبياري 
 پياده سازي مديريت يكپارچه منابع آب حوضه آبريز -7-2
الزامي كردن انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي براي كليه طرحهايي كه در سطح حوضه آبريز  -7-1

 برنامه ريزي شود.

 

 اولویت

 تضمين كيفيت آب مناسب جهت پايدارسازي تاالب
 م پايش كيفيت آب تاالبايجاد شبكه و انجا -7-2

 تدوين برنامه و ايجاد امكانات براي واكنش هاي شرايط اضطراري
 

 1اولویت                      2هدف 

 بازنگري طرحهاي توسعه در حوضه باالدست با در نظر گرفتن نيازهاي تاالب شادگان  -5-7اقدام

 

 جزئیات اقدامات اجرائي

 نياز تاالب مشخص شود -8

 ص شودمنابع آب مشخ -7

 مديريت آب به گونه اي باشد كه نياز تاالب توسط سدها تأمين شود -8

 پايش برداشت ها انجام شود -4



 16 

در صورت نياز خسارتهايي كه به بهره برداران از منابع حوادث غير مترقبه تأمين گردد تا به سهميه آب  -5

 تاالب لطمه اي وارد نشود

ي ذيربط و امضاي توافقنامه(بر اساس شررايط  مجوز برداشت جديدي صادر نشود )توسط كليه سازمانها -6

 بحراني

 بازنگري نياز آبي واقعي در باالدست -2

 

 1اولویت                    2هدف 

الزامي كردن انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي براي كليه طرحهايي كه در سطح حوضه  -1-7اقدام
 آبريز برنامه ريزي مي شود جزئيات اقدامات

 

 1 اولویت

مديريت و بهسازي مصرف آب در حوضه باالدست رودخانه جراحي )اصالح الگوي كشت و افزايش  -6-7اقدام
 راندمان آبياري( جزئيات اقدامات اجرايي

توسعه هاي بهره برداري از منابع آب در حوضه آبريز بر مبناي استفاده از آب صررفه جرويي شرده از     -8

 ن در نظر گرفتن بهينه سازي در نظر گرفته نشودافزايش راندمان باشد و حقابه جديدي بدو

 استفاده از تكنولوژي هاي جديد در توليد -7

 

 2او لویت                       2هدف

 ايجاد شبكه و انجام پايش كيفيت آب -88-7اقدام

 جزئیات اقدامات اجرائي 

 1اولویت                       2هدف

 منابع آب حوضه آبريز پياده سازي مديريت يكپارچه -2-7اقدام
 



 17 

 جزئیات اقدامات اجرائي

 آگاهي رساني -8

 اقدام در جهت مديريت يكپارچه منابع آب حوضه آبريز -7

 

 2اولویت                        2هدف 

 تدوين برنامه و ايجاد امكانات براي واكنش و شرايط اضطراري  -87-7اقدام

 

 جزئیات اقدامات اجرایي
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8811ابان ماه  72كارگاه مشورتي مديريت جامع منابع آب تاالب شادگان  

 اعالم برنامه كارگاه  زمان
 سرود جمهوري اسالمي و قرآن  وسرود ملي 50/9-9

 سخنراني وخوش آمدگويي توسط مديركل محيط زيست خوزستان 50/9-50/9

 رماندار شهر آبادانسخنراني وخوش آمدگويي توسط ف 50/9-50/9

 خالصه اي از عملكرد پروژه حفاظت از تاالبهاي ايران و بيان اهداف )معاون طرح( 50/9-50/9

 اجراي مديريت جامع منابع آب و مؤلفه هاي آن ) آقاي الكوون بك مشاور بين المللي طرح( 00/9-50/9

50/55-00/9 
دستيابي به اهداف مرتبط با مديريت  ارائه بررسي محدوديت ها وچالش هاي موجود در راستاي

 منابع آب در برنامه مديريت تاالب شادگان توسط اداره كل محيط زيست خوزستان

50/55-50/55 
ارائه بررسي محدوديت ها وچالش هاي موجود در راستاي دستيابي به اهداف مرتبط با مديريت 

 رقمنابع آب در برنامه مديريت تاالب شادگان توسط سازمان آب وب

 جلسه عمومي بحث وتبادل نظر  55/55-50/55

 پذيرايي 50/55-55/55

 نشست تعيين استراتژي و اقدامات الزم جهت مديريت جامع منابع آب تاالب شادگان 

00/55-50/55 
 چرخه مديريت يكپارچه منابع آب با تاكيد بر تجارب طرح حفاظت از تاالبهاي ايران 

 )توسط دكتر هاشمي(

50/55-00/55 
گروه جهت تعيين اقدامات مديريت جامع منابع آب باتوجه به  5معرفي گروه هاي كاري )شامل 

 برنامه مديريت تاالب شادگان(

 تشكيل گروه هاي كاري و هم انديشي در راستاي اهداف مطروحه 55/55-50/55

 نماز ونهار  55-55/55

 نشست جمع بندي و نتايج و اختتاميه كارگاه

 نشست گروههاي كاري ادامه 50-55

 ارائه گزارش گروههاي كاري توسط نمايندگان هر گروه 50/50-50

 جلسه عمومي بحث وتبادل نظر 55/50-50/50

 پذيرائي  00/50-55/50

 تشكيل پانل جهت بحث وتبادل نظر و جمع بندي نهايي كارگاه  51-00/50
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more informed and committed about water more informed and committed about water 
issuesissues

سياستمداران و ذينفهان آگاهي بيشتر وتعهدات   سياستمداران و ذينفهان آگاهي بيشتر وتعهدات   
الزم الزم 



WHY IWRM PLANNING?WHY IWRM PLANNING?
؟ ؟ IWRMIWRMچرا برنامه ريزي   چرا برنامه ريزي   

Water problems are many and solutions are urgent: Water problems are many and solutions are urgent: 
مشكالت آب فراوان و نياز به راه حل ها   مشكالت آب فراوان و نياز به راه حل ها   
Solutions need to consider social, economic and Solutions need to consider social, economic and 
political forces:political forces:    راه حل ها امور اجتماعي، اقتصادي و    راه حل ها امور اجتماعي، اقتصادي و
فشارهاي سياسي مد نظر باشد    فشارهاي سياسي مد نظر باشد    
Planning of IWRM approach to sustainable Planning of IWRM approach to sustainable 
management and development may take several management and development may take several 
forms. forms.      اين رويكرد براي توسعه و مديريت پايدار شيوه هاي     اين رويكرد براي توسعه و مديريت پايدار شيوه هاي
متعددي دارد   متعددي دارد   
Prioritize water problems towards IWRM. IWRMPrioritize water problems towards IWRM. IWRM  
اولويت بندي مشكالت به سمت  اولويت بندي مشكالت به سمت  
Water as a key factor in poverty reduction and Water as a key factor in poverty reduction and 
sustainable developmentsustainable development

آب عامل اصلي ريشه آني فقر و توسعه پايدار     آب عامل اصلي ريشه آني فقر و توسعه پايدار     



STRATEGIC APPROACHSTRATEGIC APPROACH
راهكار استراتژيك راهكار استراتژيك 

WHY?WHY?
Strategic approach seeks solutions that attack the causes Strategic approach seeks solutions that attack the causes 
of the water problems rather than the symptoms.of the water problems rather than the symptoms.

مد نظر گرفتن اسباب مشكالت آب نه عوارض      مد نظر گرفتن اسباب مشكالت آب نه عوارض      = = راه حل ها راه حل ها 

FEATURESFEATURES
Preventive approach (Preventive approach ( راهكار پيشگيريرانه راهكار پيشگيريرانه))
Incremental action (Incremental action (     دستورالعمل هاي تدريجي     دستورالعمل هاي تدريجي))
Consideration of conflict as a fact in planning (Consideration of conflict as a fact in planning ( اختالف به اختالف به

)  )  عنوان يك واقعيت در نظر گرفته ميشود   عنوان يك واقعيت در نظر گرفته ميشود    ))
Based on dialogue, negotiation, participation mechanismsBased on dialogue, negotiation, participation mechanisms

بر اساس گفتمان، مذاآره، و مكانيزمهاي مشارآتي  بر اساس گفتمان، مذاآره، و مكانيزمهاي مشارآتي  



STRATEGIC APPROACHSTRATEGIC APPROACH

FROM TO

Sharing resultsSharing results

Transparent negotiation Transparent negotiation 
and agreed actionsand agreed actions

استفاده از نتايج، مذاآرات استفاده از نتايج، مذاآرات 
شفاف، توافق بر  اقدامات    شفاف، توافق بر  اقدامات    

Centralized Centralized 
and and 

controlledcontrolled
تمرآزگراييتمرآزگرايي

DecisionDecision--makingmaking
تصميم گيري  تصميم گيري  

Coordinated / Fully Coordinated / Fully 
integratedintegrated
يكپارچهيكپارچه

SectoralSectoral
بخشي  بخشي  

PlanningPlanning
برنامه ريزي برنامه ريزي 

Shared by societyShared by society
شريك بودن جامعه  شريك بودن جامعه  

State OnlyState Only
فقط دولتفقط دولت

ResponsibilityResponsibility
مسئوليتمسئوليت



The Cycle for developing and adjusting an IWRM plan
 IWRMچرخه توسعه و تعديل برنامه   

Work Plan
دستور آار    

Vision/ 
Policy

چشم انداز  

Situation 
Analysis

اناليز وضعيت       

Strategy 
choice
انتخاب    

IWRM Plan
برنامه 

Implement
اجرا 

Evaluation
ارزيابي    

Initiation
راه اندازي   



THE PLANNING PROCESSTHE PLANNING PROCESS فرايند فرايند
Initiation Initiation راه اندازي راه اندازي 

Government Government 
committedcommitted

تعهد دولت       تعهد دولت       
Team formedTeam formed

تشكيل تيم    تشكيل تيم    
Support assuredSupport assured

اطمئنان از آمك      اطمئنان از آمك      

Work 
Plan

Work 
Plan

Vision/ 
Policy

Situation 
Analysis

Strategy 
choice

IWRM Plan

Implement

Evaluation

Initiation



THE PLANNING PROCESS THE PLANNING PROCESS 
Mobilization and work planMobilization and work plan

برنامه کاری و زمان بندیبرنامه کاری و زمان بندی
Management of the Management of the 
process process –– WORK PLANWORK PLAN

مديريت فرايندمديريت فرايند
Political commitmentPolitical commitment

پشتيباني سياسي پشتيباني سياسي 
Effective stakeholder Effective stakeholder 
participationparticipation

مشارآت موثرمشارآت موثر
Awareness raising of Awareness raising of 
IWRM principlesIWRM principles

اطالع رساني و ظرفيت اطالع رساني و ظرفيت 
سازيسازي

Work 
Plan

Work 
Plan

Vision/ 
Policy

Situation 
Analysis

Strategy 
choice

IWRM Plan

Implement

Evaluation

Initiation



THE PLANNING PROCESS THE PLANNING PROCESS 
Vision / PolicyVision / Policyسياست سياست // چشم انداز   چشم انداز  

Guiding principles and Guiding principles and 
direction to action about direction to action about 
WRWR
 راهنماي مباني و نحوه  راهنماي مباني و نحوه 
اقدامات در مورد منابع آباقدامات در مورد منابع آب
Commitment to Commitment to 
sustainable management sustainable management 
of water resourcesof water resources

تعهد نسبت به توسعه  تعهد نسبت به توسعه  
پايدارپايدار

Work 
Plan

Work 
Plan

Vision/ 
Policy

Situation 
Analysis

Strategy 
choice

IWRM Plan

Implement

Evaluation

Initiation



THE PLANNING PROCESSTHE PLANNING PROCESS
Situation AnalysisSituation Analysisاناليز وضعيت اناليز وضعيت 

Current ProblemsCurrent Problems
مشكالت آنوني مشكالت آنوني 

Water, land useWater, land use

Strengths and weaknessesStrengths and weaknesses
نقاط ضعف و قوتنقاط ضعف و قوت

Institutions, lawsInstitutions, laws

Identification of goalsIdentification of goals
شناسايي اهداف يلند مدت  شناسايي اهداف يلند مدت  
Identification of prioritiesIdentification of priorities

شناسايي اولويت هاشناسايي اولويت ها

Work 
Plan

Work 
Plan

Vision/ 
Policy

Situation 
Analysis

Strategy 
choice

IWRM Plan

Implement

Evaluation

Initiation



THE PLANNING PROCESSTHE PLANNING PROCESS
Strategy ChoiceStrategy Choice

انتخاب استراتژي مناسب انتخاب استراتژي مناسب 
Identification of possible Identification of possible 
solutionssolutions

راه حل هاي ممكن  راه حل هاي ممكن  

Analysis of optionsAnalysis of options
Financial, environmental and Financial, environmental and 
political feasibilitypolitical feasibility
تحيل گزينه ها امكان پذيري         تحيل گزينه ها امكان پذيري         

Definition of selection criteriaDefinition of selection criteria
تعريف شاخص هاي انتخاب      تعريف شاخص هاي انتخاب      

Selection of strategySelection of strategy
انتخاب استراتژي مناسب          انتخاب استراتژي مناسب          انتخاب   انتخاب   

Work 
Plan

Work 
Plan

Vision/ 
Policy

Situation 
Analysis

Strategy 
choice

IWRM Plan

Implement

Evaluation

Initiation



THE PLANNING PROCESSTHE PLANNING PROCESS
IWRM planIWRM plan

Writing and revision Writing and revision 
of a draftof a draft

نوشتن و مرور پيش نوشتن و مرور پيش 
نويسنويس

Stakeholder and Stakeholder and 
political approvalpolitical approval

تصويب سياسيتصويب سياسي
Official approvalOfficial approval

تصويب رسمي تصويب رسمي 

Work 
Plan

Work 
Plan

Vision/ 
Policy

Situation 
Analysis

Strategy 
choice

IWRM 
Plan

Implement

Evaluation

Initiation



THE PLANNING PROCESSTHE PLANNING PROCESS
ImplementationImplementation

Actions (Actions (  اقدامات  اقدامات))
Legal (Legal (  قانوني  قانوني))
Institutional (Institutional (  نهادي  نهادي))
Management (Management (   مديريتي   مديريتي))

Build capacity (Build capacity (  ظرفيت ساختن  ظرفيت ساختن))

Avoid failure due to Avoid failure due to  اجتناب اجتناب
شكست بعلت  شكست بعلت  

Lack of political commitment: Lack of political commitment: 
عدم تعهد سياسي   عدم تعهد سياسي   
Unrealistic planningUnrealistic planning

برنامه ريزي غير واقعي            برنامه ريزي غير واقعي            
Unacceptable plansUnacceptable plans

برنامه هاي غير قابل قبول         برنامه هاي غير قابل قبول         

Work 
Plan

Work 
Plan

Vision/ 
Policy

Situation 
Analysis

Strategy 
choice

IWRM Plan

Implement

Evaluation

Initiation



THE PLANNING PROCESSTHE PLANNING PROCESS
EvaluationEvaluationارزيابي  ارزيابي  

Progress assessmentProgress assessment
بررسي پيشرفتبررسي پيشرفت

Prevent failuresPrevent failures
جلوگيري از شكست جلوگيري از شكست 

Solve problemsSolve problems
حل آردن مشكالت حل آردن مشكالت 

Plan reformulationPlan reformulation
فرمول سازي نو از برنامهفرمول سازي نو از برنامه
Periodic intervalsPeriodic intervals

فواصل زماني  فواصل زماني  
Incremental approachIncremental approach

رويكرد رشد تدريجي رويكرد رشد تدريجي 

Work 
Plan

Work 
Plan

Vision/ 
Policy

Situation 
Analysis

Strategy 
choice

IWRM Plan

Implement

Evaluation

Initiation



CONCLUSIONCONCLUSION     نتيجه گيري     نتيجه گيري
IWRM Planning is a process driven byIWRM Planning is a process driven by

::عوامل محرك فرايند برنامه ريزي مديريت يكپارچهعوامل محرك فرايند برنامه ريزي مديريت يكپارچه
Logic sequence (Logic sequence (    تسلسل يا ترتيب منطقي    تسلسل يا ترتيب منطقي))
Continuity (Continuity (استمراريتاستمراريت))
Strategic approach (Strategic approach (  رويكرد استراتژيك  رويكرد استراتژيك))

Solutions to water problems need to consider the Solutions to water problems need to consider the 
underlying social, economic and political forces underlying social, economic and political forces 

راه حل هاي چالش هاي بخش آب نياز به در نظر گرفتن امور       راه حل هاي چالش هاي بخش آب نياز به در نظر گرفتن امور       
اجتماعي، اقتصادي و فشارهاي سياسي    اجتماعي، اقتصادي و فشارهاي سياسي    



تجریه در حوضه دریاچه ارومیه     تجریه در حوضه دریاچه ارومیه     
راه اندازی توسط طرح بین المللی     راه اندازی توسط طرح بین المللی     

حفاظت از تاالبها  حفاظت از تاالبها  
: : در دو مرحله  در دو مرحله  
 به اتمام رسید به اتمام رسید20082008--20052005مرحله اول   مرحله اول   



دست آوردهای مرحله اول        دست آوردهای مرحله اول        

 ساله ساله2525چشم انداز   چشم انداز   ١.١.

برنامه مدبریتی دریاچه ارومیه برنامه مدبریتی دریاچه ارومیه ٢.٢.

پروتوکل پایش پروتوکل پایش ٣.٣.

توافق نامه مشترک توافق نامه مشترک ۴.۴.



توافقنامه   توافقنامه    اولین سند ملی فرابخشی زیست محیطی    اولین سند ملی فرابخشی زیست محیطی    : : 13871387  

  بستر قانونی     
 در راستای رسیدن به اهداف         

 و 17برنامه چهارم توسعه مادتین  
67

:  توافقنامه امضاء شده توسط  
وزارت خانه های نیرو و   

جهادکشاورزی و سازمان محیط  
 استان    3زیست و استاندارهای    

ش.  غ و آ . کردستان، آ  



NEXT BACK

طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای ایران       

اجرای مدیریت یکپارچه     : مرحله دوم  
 )  2009-2012 (
آب و کشاورزی، تنوع زیستی و        :   کارگروه      3•

مشارکت مردمی     
تشکیل شورای منطقه ای    •
تشکیل کمیته ملی   •



NEXT BACK

طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای ایران       

اجرای مدیریت یکپارچه     : مرحله دوم  
 )  2009-2012 (
آب و کشاورزی، تنوع زیستی و        :   کارگروه      3•

مشارکت مردمی     
تشکیل شورای منطقه ای    •
تشکیل کمیته ملی   •



NEXT BACK

کمیته ملی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه    

ای مدیریت دریاچه ارومیه   شورای منطقه    

کارگروههای تخصصی      

 :رئیس
معاون اجرایی رئیس جمهور   

:اعضاء
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور 
وزیر نیرو

وزیر جهاد کشاورزی
وزیر کشور

استاندار آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان غربی

استاندار کردستان 

رئیس سازمان  :دبیر
حفاظت محیطزیست 

کشاورزی      آب و  تنوع زیستی  مشارکت مردمی و آگاهی رسانی 



رویکرد سیستمی مدیریت یکپارچه منابع آب              :شکل



چرخه برنامه ریزی مدیریت یکپارچه منابع آب در ارومیه    

Work Plan
برنامه کار  

طرح تاالبها و شورای   
کمیته ملی  / منطقه ای

چشم انداز 
سیاست ها /

 25چشم انداز    
توافقنامه    /ساله  

تحلیل وضعیت  
کارگروه    

انتخاب استراتژی
کمیته منطقه ای

IWRM  برنامه
طرح حفاظت تاالبها

اجرا 
دستگاهای اجرایی   

پروتکول    -ارزیابی 
پایش 

شروع / راه اندازی
طرح تاالبها  



 و کشاورزی  وظایف کارگروه آب

 وظیفه اصلی 5



 استراتژی تخصیص -1



فاکتورهای مهم : استراتژی تخصیص 
استفاده از رقوم و اعداد متوسط   : چالش 

وضعیت نرمال
برای وضعیت خشکسالی    

وضعیت ترسالی 
با در نظر گرفتن تناوب زمانی بارندگی   

فرمول ثابت نیست 
براساس شاخص های علمی و تعریف شده  



یراولویتهای تامین آب دریاچه و تاالبهای اقما         

تهيه يک برنامه توافق شده جهت تخصيص منابع آب حوضه به سه 
استان و درياچه، در نظر گرفتن جريانهای زيست محيطی مورد نياز    

رودخانه ها و تاالبهای اقماری با توجه به جدول و اهداف بلند و      
:آوتاه مدت 

جريانهای ورودی نيازهای آبی درياچه        ):  ساله  ٢٥(هدف بلند مدت  
 متر باالی  ١٢٧٤تامين می کنند و سطح آب درياچه را در حد     را

 .متوسط سطح دريا نگه می دارند  

استفاده آب برای مصارف کشاورزی      ):  ساله  ٥(هدف کوتاه مدت  
افزايش نخواهد يافت و جهت کاهش قطعی ميزان آب از طريق    

، تسهيالتی اختصاص خواهد   % ٣  افزايش راندمان آبياری به ميزان    
يافت



 برنامه جامع منابع آب و خاک استانها -2

تهيه برنامه های جامع توسعه استانی منابع آب و   
زمين

 رويکرد اکوسيستمی و در نظر گرفتن ميزان آب   
.موجود برای هر استان بر مبنای اقدامات     

 اين برنامه شامل تمامی پروژه های توسعه خواهند   
منابع، سازه های انحرافی، پروژه های جديد      (بود 

که در حوضه  ) آبياری، پروژه های احيا، و غيره    
.آبخيز استان انجام می گيرد   



 مبارزه با خشکسالی   -3

تعيين يک طيف توافق شده برای نوسانات 
سطح آب درياچه 

.   چگونگی مقابله با سالهای خشکسالی    
تدوين يك پروتکل   اين فعاليت از طريق  

اجرايي توسط کارگروه منابع آب انجام 
.  خواهد شد

نتيجه نهايی بايد توسط کميته ملی تصويب 
.شود



 انتقال بین حوضه ای  -4

بررسی امکان انحراف آب از حوضه های       
مجاور 

 ارزيابی اثرات زيست محيطی      
 آخرين راهكار توسط مشاوران ملي طرح تهيه     

شود 
در آارگروه آب بررسي   

 نتايج را توسط ارائه گزارشی با توصيه های     
الزم برای تصميم گيران فرستاده شود آه توسط      

. کميته ملی تصويب شود



 کاهش تبخیر-5 

بررسی امکان اقدام در زمينه کاهش تبخير مازاد      
از سطح درياچه   

تفکيک بخشهای خيلی کم عمق درياچه در    = 
سالهای خشک  

مطالعات  - ارزيابی اثرات زيست محيطی     
 اطالعاتی در رابطه با  و اقدامات حاويگزارشی   

، هزينه ها،   )ميزان آب ذخيره شده  (موثر بودن 
تاثيرات و توصيه هايی برای تصميم گيران     

 توسط شورای منطقه ای فراهم می کند  



چالشهای عنوان شده   

 تغيير اقليم–خشکسالی  
مصارف بی رويه

سد سازی 



مشکالت و چالشها    
کمبود آب کشاورزی  

پایین آمدن سطح آبهای زیر زمینی   
 لب شوری چاه ها   -حرکت آب شور به طرف آبهای زیر زمینی 

 کیلومتر عقب نشینی ساحل7
شوری در حد اشباع   

نابودی ارتمیا 
نابودی تاالبهای اقماری

مشکالت برای پلیکان ها و فالمینگوها  



آیا می توانیم از این وضعیت بگذریم؟    





آبياري باراني در ساحل درياچه اروميه 

اروميه-جاده مهاباد



 خورخوره- رودخانه مهاباد-حيواني/فضوالت دامي  



ماهی یا
گوسفند در 
 زاینده رود؟ 



آیا تخصیص آب امکان پذیر     
است؟ 



تاالب شادگان بزرگترین تاالب در خاورمیانه              تاالب شادگان بزرگترین تاالب در خاورمیانه              
ارزش اکولوژیک باال  ارزش اکولوژیک باال  

زیستگاه مهم برای هزاران نفر      زیستگاه مهم برای هزاران نفر      
نمادی از طبیعت خالب      نمادی از طبیعت خالب      

کاهش ورودی آب به تاالب          کاهش ورودی آب به تاالب          :  :  تهدید اصلیتهدید اصلی
تاثیر جریانات زهکشی شور         تاثیر جریانات زهکشی شور         

رهاسازی گونه های غیر بومی       رهاسازی گونه های غیر بومی       
شکار بی رویه     شکار بی رویه     //تخریب تاالب تخریب تاالب 



هدف  اصلی برنامه مدیریتی حفاظت از منابع؟  



تاالب بين المللی یادگارلو     : فقط یک تابلو  



با تشکر از شما 

طرح حفاظت از تاالب های ايران  
UNDP/GEF

سازمان حفاظت محيط زيست 



شادگان
88آبان 27

پروفسور الکو ون بک
مشاور بین المللی مدیریت جامع منابع آب

...رویکرد مدیریت جامع منابع آب، اصول و اجرای آن



ی مدیریت جامع منابع آب فرآیند
است که طرح های مشترک و 

مدیریت منابع آب، سرزمین و 
منابع مرتبط با آن را ارتقاء می

درآمد حاصله بخشد، به نحوی که 
از فعالیت های اقتصادی و 

ری اجتماعی به نحوی برابر و به طو
که پایداری اکوسیستم های 

.ابدطبیعی را برهم نزند، افزایش ی
(GWP, 2000)

IWRMیک فرآیند است



شناسایی موارد

ارزیابی

جراا

برنامه ریزی عملیاتی

انتخاب جایگزین

طراحی و ارزیابی جایگزین ها

تحلیل مشکالت

محتوا
آگاهی رسانی

ایجاد انگیزه و تحرک 

گفتمان

ارتباط مشکالت و راه حل ها

بحث درمورد مشارکت ها

تثبیت تعهدات

بیان نگرانی ها

فرآیند

فرآیندی به نام مدیریت جامع منابع آب



“IWRMسه رکن اصلی “

پایداری محیط زیستبرابریراندمان اقتصادی

ابزارهای مدیریتی

ارزیابی•
اطالعات•
ابزارهای تخصیص•

فراهم نمودن محیط

سیاست ها•
قوانین•
ابزارهای تخصیص•

چارچوب های سازمانی

محلی-مرکزی•
حوضه آبریز•
خصوصی-عمومی•

“آب به مثابه یک منبع”و “ آب برای معیشت”ایجاد تعادل بین 



چالش مدیریت جامع منابع آب

ه از ایجاد تعادل بین استفاد
آب به عنوان پایه ای برای

و حمایت و حفاظت از معاش
، به منظور پایداری منبع

کارکردها و ویژگی های آن
Livelihood Resources



سیستم طبیعی

نظام اداری

زیرساخت ها

قوانین
,قواعد

مدیریت

سیستم 
اقتصادی-اجتماعی

اثرات
تقاضاها

مدیریت 
جامع 
منابع 

آب



1992-مبانی دوبلین
عه و آب منبعی تمام شدنی و آسیب پذیر بوده و برای پایدایر حیات، توس1.

.محیط زیست حیاتی است
طرح های مدیریت و توسعه منابع آب می بایست برپایه رویکردهای 2.

ذاران را مشارکتی تدوین شده و کلیه بهره برداران، برنامه ریزان و سیاست گ
.در تمام سطوح درگیر سازد

.نندزنان نقشی کلیدی در پیش بینی، مدیریت و حفاظت از آب ایفا می ک3.
و می آب در کلیه فعالیت های رقابتی برای مصرف، ارزشی اقتصادی داشته4.

یسته به آن نگر( و همچنین اجتماعی)بایست به عنوان یک ثروت اقتصادی 
.شود



IWRM-1اصول اجرای 
:آب منبعی حیاتی و آسیب پذیر است1.
عین  توافق مشترک درمورد این که دریاچه ارومیه یک سیستم ارزشمند و در

حال آسیب پذیر است که باید از آن حفاظت کنیم
 توجه کنیمسطح حوضه آبریزو باید به آن در
 هدف اول برنامه مدیریتی
:رویکرد مشارکتی.   2
شورای منطقه ای و گروه های کاری
ندتصمیمات باید به طور مشترک و با دخالت کلیه ذینفعان اتخاذ شو
این رویکرد پایه ای برای تمام فعالیت ها است
همچنین میبایست به هدف اول برنامه مدیریت توجه داشت



IWRM-2اصول اجرای 
:نقش زنان3.

آیا زنان به قدر کافی در این فرآیند دخیل هستند؟

:اجتماعی آب-ارزش اقتصادی4.
 ( معاش دربرابر اکوسیستم)درک مشترک نقش دیگری
فرصت های معاش جایگزین
ی قیمت گذار-آب منبعی ارزشمند است، آن را به درستی استفاده کنید

.درست و واقعی آب باعث افزایش راندمان آن می شود
ع آب  شما فاصله زیادی با به کارگیری اصول مدیریت جامع مناب: نتیجه گیری
ندارید



دلتای درون ریز 
سیستان و هامون

:منافع
کشاورزی•
آب شرب و مصارف  •

صنعتی
اکولوژی•

:مثالی برای ایجاد تعادل بین منافع



(معیارها)شاخص ها 
یم، فاصله داراهدافبرای ما معین می کنند چقدر تا رسیدن به شاخص ها

.بنابراین از اهداف منشعب می شوند
(مثال)شاخص ها 

 درصد میزان اتکا به میزان آب شرب
درصد نرخ عرضه و تقاضای کشاورزی
 (تن در سال)تولید اقتصادی
 (تن در سال-ماهی، پرنده، نی)تولیدات هامون
اکولوژی هامون

 (هکتار)متوسط مساحت
تواتر دوره های آبگیری
 (درمقایسه با مرجع)شرایط اکوسیستمی

درآمد ذینفعان
(ریال)آبیاری -کشاورزان
استفاده کنندگان از هامون

درک و تجربه



:ایجاد تعادل بین منافع
برگ برنده

Scorecard 
Present 1 2 3 4

Criteria unit

increase 

irrigated 

area

decrease 

irrigated 

area

Chahni-

meh 4
Etc.

Domestic water supply % 99

Economy - agriculture tons 500

                - hamouns tons 300

Ecology hamouns area 80

Income stakeholders irrigation Rial 50

                                hamouns Rial 30

Perception & Experience + / -

Strategies



:ایجاد تعادل بین منافع
برگ برنده

Scorecard 
Present 1 2 3 4

Criteria unit

increase 

irrigated 

area

decrease 

irrigated 

area

Chahni-

meh 4
Etc.

Domestic water supply % 99 99 98 100 98

Economy - agriculture tons 500 700 250 550 400

                - hamouns tons 300 100 500 400 800

Ecology hamouns area 80 60 120 75 140

Income stakeholders irrigation Rial 50 70 20 60 30

                                hamouns Rial 30 20 40 28 40

Perception & Experience + / - - - + + / - ++

Strategies



:ایجاد تعادل بین منافع
برگ برنده

Scorecard 
Present 1 2 3 4

Criteria unit

increase 

irrigated 

area

decrease 

irrigated 

area

Chahni-

meh 4
Etc.

Domestic water supply % 99 99 98 100 98

Economy - agriculture tons 500 700 250 550 400

                - hamouns tons 300 100 500 400 800

Ecology hamouns area 80 60 120 75 140

Income stakeholders irrigation Rial 50 70 20 60 30

                                hamouns Rial 30 20 40 28 40

Perception & Experience + / - - - + + / - ++

better

same

worse

Strategies



تجربیات شخصی درمورد مدیریت جامع 
منابع آب

 در درجه اول به خاطر داشته باشید که هیچ راه حل جامع و کامل جهانی ای
!!وجود ندارد

 بهIWRMبه عنوان درمان همه دردها نگریسته می شود
IWRM حالل مشکالت شما نیست

شما باید خودتان مشکالتتان را حل کنید
IWRMتنها برای شما یک چارچوب فراهم می کند

فرآیندی وقت گیر است
تمام منافع را درنظر می گیرد

سعی کنید آن ها را کمی کنید

انتطار بیش از حد نداشته باشید
مدیریت تطبیقی



1-گام های آتی
در تبیین راه کارهایی برای شرایط خاص حوضه آبریز ارومیه دقیق و مشخص عمل کنید

برنامه مدیریتی

اجزاء یک برنامه مدیریتی خوب
 ن درحال حاضر هدف مشخص رسید-(کجا می خواهیم برویم)تعیین اهداف کلی و جزئی به شکلی دقیق

.متر باالتر از سطح دریا می باشد1274سطح آب دریاچه به 
 رل ما در سناریوها، عواملی وجود دارند که از کنت) باید بدانیم دورنمای آینده به چه صورت خواهد بود

(خارج هستند
اقتصادی در حوضه آبریز، تغییرات اقلیمی، -طرح های توسعه اجتماعی  ...

ودن کلیه یک استراتژی که تعیین کند چگونه می خواهیم به اهداف متعالی مان برساند، با مشخص نم
اقداماتی که هر یک از ذینفعان می بایست انجام دهند

تغییرات ) اشد این استراتژی باید انعطاف پذیر بوده و قابلیت تطبیق با سناریوهای احتمالی آینده را داشته ب
(اقلیمی



2-گام های آتی
:با انجام اقدامات زیر برنامه مدیریتی را شفاف سازید

پیشنهاد می شود-سناریوهای احتمالی آینده را مشخص نمایید:
د، به تحلیل با شرایط کنونی شروع کنید و از ابتدا به تغییرات اقلیمی اشاره نکنی

.اقتصادی و غیره بپردازید-روند ها و توسعه اجتماعی
یک استراتژی جامع تهیه کنید

 (و غیرهزیربنایی، عملیاتی، مشوق های اقتصادی، سازمانی)ترکیبی از فعالیت ها.
مود؟می توان اتخاذ ن/برای دستیابی به یک سیستم پایدار چه اقداماتی باید
در مواقع خشکسالی چگونه سیستم را عملیاتی کنیم؟

تهیه یک برنامه اجرایی
  مشخص نمودن وظایف، این که چه کسی چه کاری را باید انجام دهد و این

هزینه ها چگونه تقسیم می شوند و غیره



با سپاس از توجه شما



بنام خدا

http://wetlands.environment.ir

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
حفظ تاالبها برای مردم، برای طبیعت

http://wetlands.environment.ir/


Project Goalهدف نهایی                                                              

ظتحفاتاالبهایسیستمپایداریارتقاء
تنوعازحفاظتمنظوربهایرانشده

سیستمیکاهشیاحذفوزیستی
حاصلهنتایجازاستفادهوتهدیدات

بهایتاالکلیهبرایمدیریتیابزاربعنوان
کشور

2



(زیست بومی)مدیریت اکوسیستمی
 کشور جهان به امضاء  188کنوانسیون تنوع زیستی که توسط بیش از

ملیاتی  رسیده است، رویکرد مدیریت اکوسیستمی را بعنوان ساختار پایه ع
.  خود معرفی نموده است

 ر  قانون برنامه چهارم توسعه اجرای مدیریت زیست بومی د67براساس ماده
حیط  اکوسیستمهای کالن کشور بویژه دریاچه ارومیه به سازمان حفاظت م

زیست تکلیف شده
نابع مدیریت اکوسیستمی راهبردی است برای مدیریت جامع زمین، آب و م

.  تزیستی که تقویت کننده حفاظت و پایداری بهره برداری عادالنه اس
 یریت تصمیم گیری مدمرکزدر مردم و حیات آنها در مدیریت اکوسیستمی

های  و حفاظت قرار می گیرند و به همین این رویکرد تفاوت عمده ای با روش
.  سنتی حفاظت دارد



مدیریت اکوسیستمی
ل حفظ به بیان ساده مدیریت اکوسیستمی به دنبا

ای  اکوسیستمهای طبیعی و احیای اکوسیستمه
تخریب شده است

  ولی
 همزمان با تامین نیازهای جوامع انسانی



Background (Approach)(رویکرد)سابقه 

االبهاافزایش دانش تصمیم گیران و دینفعان  در رابطه با ت
 (آموزش، تجهیزات، مشارکت)ظرفیت سازی ذینفعان
 کمیته های )ایجاد سازوکارهای مدیریت پایدار تاالبها

/  قوانین و مقررات/ طرحهای مدیریتی حوضه ای/ فرابخشی
(پایش

5

هدف اصلی  رویکرد خروجیها 

و  
ت 

دا
دی

ته
ش 

اه
 ک

 یا
ف

حذ
ی

الب
 تا

ی
ها

تم
س

سی
کو

ی ا
دار

پای

ای  تصمیم گیران و جوامع محلی از ارزشها و کارکردهاگر
تاالبها آگاه شوند و  

ه  در مولفه های کلیدی طرحهای مدیریتی دخالت داداگر
شوند

.  خواهند نمودحمایتتاالب از مدیریت پایدار 

ظرفیت مدیریت . 1
محلی تاالبها

همکاریهای. 2
فرابخشی استانی و 

حوضه ای

ساختارهای . 3
همکاری فرابخشی

ملی



آماده 
سازی

فاز مطالعاتی
برنامه نویسی 
و ظرفیت سازی

برنامه های مدیریت

تکرارسایت

اجرای برنامه های مدیریتی سیستم مدیریتی
تاالبهای کشور

2005 2006 2007 2008

تکرارسایت سایت تکرار

2009 2010 2011 2012

ظرفیت سازی سیستمی

دریاچه ارومیه

تاالب پریشان

تاالب 
شادگان

ســــــطح مــــــــلی

فرایند کالن و برنامه ریزی زمان بندی شده طرح 



مهمترین دستاوردهای اصلی طرح به شرح ذیل بوده است

ظرفیت سازی فرابخشی برای تدوین برنامه های مدیریت زیست بومی
آموزش
ایجاد ساختارهای فراسازمانی و زمینه سازی جهت مشارکت

 ه ارومیه و دریاچ)تدوین مشارکتی برنامه مدیریت زیست بومی سایتهای مطالعاتی طرح
(  تاالب شادگان

برنامه مدیریت
 برنامه زون بندی
 برنامه پایش

به تصویب رساندن برنامه های مدیریت
 ظرفیت سازی اجرای برنامه مدیریت از طریق تامین ساختارهای سازمانی الزم
آگاهی رسانی عمومی و جلب مشارکتهای مردمی







فعالیتها و فرایند انجام شده سایتهای طرح

شناخت اولیه و 
مطالعات پایه

آموزش، 

ظرفیت سازی  

و مشارکت

تدوین برنامه 

مدیریت و برنامه 

های مرتبط

اجرای 

برنامه 

مدیریت

نظارت، پایش و بازنگری و تکمیل



(سطح کالن)یاستراتژ

شرح سوابق 

ساله 25چشم انداز بلند مدت 

هدف اصلی

هدف  
راهبردی 

1

هدف  
راهبردی 

2

هدف  
راهبردی 

3

هدف  
راهبردی 

4 ...

برنامه عمل 
برنامه عمل  

1
برنامه عمل  

2
برنامه عمل  

3

لیو تکمیو بازنگریابیش، ارزیاجراء، پا

عمل يبرنامه ها

هیاچه ارومیشان و دریت تاالب پریرین برنامه جامع مدیتدوینقشه راه برا



ساختار اصلی برنامه مدیریت جامع تاالب شادگان
:تاالبمدیریتاندازچشم

ضمن سال آینده تاالب شادگان تاالبی است؛  با آب کافی و سالم ، تنوع زیستی غنی و مت25در 
ه  رفاه جوامع محلی و آبادانی منطقه که ارزشها و گردشگاه های زیبای آن در سطح  جهانی شناخت

.شده است

:هدف اصلی
ل فعلی حفاظت، احیا و پایدار سازی ارزشهای طبیعی تاالب شادگان برای انتفاع نس

و نسل های آتی

اهداف راهبردي

آگاهی  افزایش . 1
در مورد ارزشها و 
تهدیدات تاالب و 
ارتقای مشارکت 

عمومی در مدیریت 
آن

تامین آب کافی .2
برای تاالب

حفاظت از .3
تنوع زیستی و 

استفاده پایدار از 
منابع تاالب

ارتقای معیشت .4
جوامع بومی

برنامه های اجرایی



ساختار سازماني

رئیس

کازرونفرماندار
دبیر و قائم مقام

اداره محیط زیست کازرون

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع
دستی کازرون

نماینده اداره کل شیالت فارس

اداره امور اب کازرون

نماینده دانشگاه

دادگستری کازرون

اداره آب و فاضالب روستایی

نشبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرو

اداره تعاون روستائی
تاننماینده اداره کل حفاظت محیط زیست اس

NGO (نماینده2)ها

اداره جهاد کشاورزی کازرون

اداره منابع طبیعی کازرون

اعضاء شورای اسالمی روستاهای اطراف 
(نماینده3)دریاچه به نمایندگی جامعه محلی 

(کمیته راهبری)سطح ملي

(اورزیکارگروه آب و کش)کمیته هماهنگی استانی

کمیته فنی استانی

کمیته محلی مدیریت دریاچه 
پریشان



شرح وظایف کمیته هماهنگی استانی
.حمایت از رویکرد اصلی فعالیت های پروژه در سازمانهای استانی. 1
.بررسی پیشرفت ها و محدودیت ها در هماهنگی بین بخشی. 2
دریافت گزارشات از کمیته های فنی استانی و اتخاذ تصمیمات مناسب در . 3

.حمایت آنان
.حمایت از اجرای برنامه مدیریت در سطوح باال. 4
اطمینان بخشی وصول اعتبارات استانی جهت عملیاتی شدن فعالیتها و پروژه . 5

.های مندرج در برنامه مدیریت دریاچه پریشان و اقدامات مرتبط
ارائه رهنمودهای الزم به تیم پروژه جهت پیشبرد هر چه بیشتر فعالیت ها و  . 6

.بخصوص اجرای برنامه مدیریت دریاچه پریشان
تأیید برنامه کار ساالنه پروژه در اجرایی شدن برنامه مدیریت و تأیید گزارش  . 7

.ساالنه سال قبل
بررسی فعالیت ها و تهدیدات دریاچه و مشاوره در خصوص فعالیت های . 8

.مقتضی



شرح وظایف کمیته محلی مدیریت تاالب پریشان

شرح وظایف دبیرخانه

سامان دهي دفتر دبیرخانهتشکیل تجهیز و 1
های تهیه برنامه، دستور جلسه و صورت جلسه نشست2

کمیته محلي اجرایي
کمک به اجرای اقدامات مدیریتي3
االبحمایت موثر از فعالیت های تحقیقاتي و پایش درمورد ت4
استقرار یک نظام پایش برای مدیریت تاالب5
مع محليتسهیل برقراری ارتباط میان ذینفعان بویژه جوا6
(خبرنامه، بروشور، وب سایت و غیره)توزیع اطالعات 7
آگاهي رساني عموم مردم و تصمیم گیران8
تهیه برنامه ها و گزارشات ساالنه جهت تصویب9

شرح وظایف کمیته اجرائی محلی

نظارت و پایش اجرای برنامه مدیریت جامع1
بازبیني و به روزسازی برنامه مدیریت بطور ساالنه2
ارزیابي نحوه اجرای برنامه3
تهیه برنامه اجرایي ساالنه4
تهیه گزارش اجرایي ساالنه5
تسهیل هماهنگي های بین بخشي و حل مناقشات6
ن بودجه برنامه ریزی و هماهنگي با کمیته استاني برای تامی7
استقرار یک کارگروه تخصصي8
(آب و کشاورزی)همکاری با کمیته هماهنگي استاني 9



هفرایند تصویب و عملیاتي شدن برنامه مدیریت دریاچه ارومی

پایهمطالعات

ظرفیت سازی 

مدیریتبرنامه

چشم انداز، هدف اصلی، -
اهداف راهبردی، اهداف فرعی

برنامه های اجرایی 
مسئولیتهای اجرایی

برنامه پایش زیست محیطی-
زون بندی-

برنامهاجرای

پایش

و موافقتنامه

ایمنطقهشورایتصویب

حوضهمیریت

ستگاه
د

ی
یها

اجرای

ی 
کارگروه ها
ی

ص
ص

خ
ت

کمیته ملی

اندرکاراندست

کارگاه های

مشورتی



بررسی شرایط اکولوژیکشرایط اقتصادی اجتماعی ذینفعان

مطالعات فنی محاسبه نیاز آبی مشورت و رایزنی با ذینفعان

محاسبه نیاز آبی 
تاالب

تصویب نیاز آبی

برنامه ریزی 
تامین نیاز آبی

برنامه ریزیهای بلند 
مدت منابع آب حوضه

تخصیص و تامین آب تاالب

توسعهطرحهای-
نکالتخصیصهای-

برداریهایبهرهبرای
مختلف

هربرداشتسهم-
درواقعاستان
حوضه

ز پایش نحوه تامین نیا
آبی و شرایط تاالب

ی دریاچه ارومیه
ب برا

ن آ
ی و تامی

حاسبه نیاز آب
ی م

ح برا
ی طر

مدل اجرای



آب موجود حوضهنیاز آبی دریاچه

آب قابل بهره برداری حوضه

پایش میزان آب واصل شده 

به دریاچه از هر استان

تامین آب

تعیین سهم هر استان در تامین 

نیاز آبی دریاچه

تعیین سهم هر استان در بهره  

برداری از منابع آب حوضه
برنامه ریزیهای  

بخشی مربوطه

برنامه ریزیهای  

بخشی مربوطه

شرکتهای آب 

استان3منطقه ای 

طرح حفاظت از  

تاالبهای ایران

ادارات کل محیط 

استان3زیست 

بهره برداران و  

جوامع محلی

سازمان حفاظت  

محیط زیست

وزارت نیرو و 

شواریعالی آب







سازمان حفاظت محیط زیست 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

کارگاه مشورتی  مدیریت جامع منابع آب تاالب شادگان

88آبان ماه 



ی  بررسی محدودیت ها وچالشهای موجود در راستای دستیاب

ت به اهداف مرتبط بامدیریت منابع آب در برنامه مدیری

تاالب شادگان



هکتار آن براساس 327765هکتار بوده كه 400000تاالب شادگان داراي وسعتي بيش از •
.مصوبه شورايعالي محيط زيست به عنوان پناهگاه حيات وحش اعالم گرديده است

زندگان و خگونه از حيات وحش شامل پرندگان،دوزيستان،200در حال حاضر حداقل •
نوع گونه داران به صورت موقت يا دائم در هور شادگان زيست مي كنند كه باالترين تنپستا

.اي به پرندگان مربوط مي شود

رأس دام در منطقه وجوددارد  100000در مجموع اهميت اقتصادي هور از لحاظ دامداري
رأس گوسفند بز مي باشد60000 ,گاوميشورأس گاو40000كه مشتمل بر 

للي بر اساس مطالعات صورت گرفته در سنوات گذشته ، تعداد صيادان تاالب بين الم
تن بوده كه در مقايسه با صيد ماهي از دريا 15000نفرو ميزان توليد ماهي 5000شادگان 

تن، و همچنين ميزان سرمايه گذاري پرورش ماهي و ميگو، نشان از 17000كه حدود 
.اهميت بسيار باالي تاالب شادگان تنها از نظر صيد ماهي دارد

 روز از سال 72صياد پرنده در منطقه وجود دارد كه هر كدام 515بر اساس آمار موجود حدود
.مي تواند اقدام به صيد نمايند



2005



طرح جامع مديريت تاالب شادگان

ساله تاالب شادگان25چشم انداز •
ع زيستي  سال آينده تاالب شادگان تاالبي است؛  با آب كافي و سالم ، تنو25در 

اه هاي  غني و متضمن رفاه جوامع محلي و آباداني منطقه كه ارزشها و گردشگ
زيباي آن در سطح  جهاني شناخته شده است

هدف اصلي  مديريت•
انتفاع حفاظت، احیا و پایدار سازی ارزشهای طبیعی تاالب شادگان برای

نسل فعلی و نسل های آتی



اهداف اجرایی مدیریت

اهداف اجرایی مدیریت
افزایش آگاهی در مورد ارزشها و تهدیدات تاالب و ارتقای  :1هدف اجرایی •

مشارکت عمومی در مدیریت آن
افزایش آگاهی تصمیم گیران درباره ارزشهای تاالب و نیاز به مدیریت یکپارچه

افزایش آگاهی عموم مردم در مورد نیاز به فعالیتهای پایدار

تامین آب کافی برای تاالب:2هدف اجرایی •
ضرورت تامین نیاز آبی و تثبیت حداقل میزان اختصاص به تاالب 

نیاز به برنامه ای برای سالهای خشکی



حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع تاالب:  3هدف اجرایی  •
(تا تغییرات زیستگاههای تاالبی متوقف شود)نواحی بافر و مرزها باید تعیین و مشخص شوند -
(الت و اکوتوریسمبه عنوان مثال در زمینه شی)زون بندی و کدبندی باید صورت گیرد تا استفاده پایدار تضمین شود -
اقدام در جهت حفاظت از گونه های نادر و بومی-
اقدام جهت کاهش شکار بی رویه-

معیشت جوامع بومیارتقای:4هدف اجرای •

.توسعه اکوتوریسم که توسط جوامع محلی صورت گرفته و سود آن عاید جوامع محلی می شود-
، و غیره...(صنایع دستی، بازاریابی، و )حمایت از مشاغل خرد، تعاونیها -



تامین آب کافی برای تاالب:2هدف اجرایی 

هدف هااولویت

(:ساله25)دراز مدت تضمین تامین مقدار آب کافی جهت پایدارسازی تاالب
ضمین و تامین حداقل نیاز تاالب ت

شود
(:ساله5)کوتاه مدت 

برداری از رهبرنامه ها ی جدید برای به
منابع آب

.رودخانه جراحی متوقف شود

WQIشاخص (:ساله25)دراز مدت تضمین کیفیت آب مناسب جهت پایدارسازی تاالب
.درصدکنترل شود70باالی 

(:ساله5)کوتاه مدت 
60حداقل در حد WQIشاخص 

.کنترل شوددرصد



قدامات اولویتدارا
نهاد مسئول و همکاراقداماتردیف

سازمان آب وبرق -مبررسی برای تعیین  حداقل  نیاز آبی تاالب1
سازمان جهاد کشاورزی -ه
اداره کل حفاظت  محیطزیست -

خوزستان 

سازمان آب وفاضالب -

تامین پشتوانه قانونی الزم جهت تامین نیاز آبی2

وند تجهیز ایستگاههای اندازه گیری تغییرات آب وپایش ر-3
تامین نیاز های آبی تاالب

بررسی شناسایی وکنترل برداشتهای غیرمجاز4

بازنگری طرحهای توسعه حوضه با در نظرگرفتن نیازهای5
تاالب

مدیریت وبهسازی مصرف آب در حوضه باالدست 6
(اریاصالح الگوی کشت وافزایش راندمان آبی)رودخانهجراحی 



نهادهای مسئولقدامات اولویتداراردیف
وهمکار

پیاده سازی مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز7

برای الزامی کردن انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی8
زی کلیه طرحهایی که در سطح حوضه آبریز برنامه ری

.می شود

ادگان تدوین استانداردهای مناسب برای کیفیت آّ ب تاالب ش9

اییتدوین برنامه وهماهنگی برای مدیریت مصرف مواد شیمی10

ایجاد شبکه وانجام پایش کیفیت آب تاالب 11

راریتدوین برنامه وایجاد امکانات برای واکنش درشرایط اضط12



تاالب محدودیتها ومعضالت 
شادگان

به درون آن بدلیل ایجاد سدهای مخزنی( رودخانه جراحی)کاهش آب ورودی از شریان اصلی تاالب •
قیق در باال دست و ایجاد طرح های وسیع آبیاری و زهکشی اراضی باالدست بدون مطالعه و ارزیابی د

زیست محیطی و در نظر گرفتن حق آبه مناسب برای تاالب

جوامع شهری و روستایی در حوزه تاالب شادگانورود فاضالب •
و میلیون متر مکعب فاضالب شهری تولید و از طریق رودخانه ها4/42ساالنه حدود 

.مسیل ها روانه تاالب شادگان می شود

کشاورزی در حوزه آبریز تاالب شادگانهایپسابورود•
93/2403میزان اراضی زیر کشت و مصارف آب کشاورزی که در حوزه مارون جراحی بالغ بر 

6/1610راندمان مصرف، در حدود % 33میلیون متر مکعب در سال است که با احتساب 
میلیون متر مکعب پساب کشاورزی وارد آبهای سطحی و زیر زمینی می گردد



1385جراحی در سال 



امروزدیروز



تاالب شادگانمعضالت

ادگانپساب ورودي از طرف توسعه نيشكر به تاالب ش

ورود زهابهای حاصل از طرح توسعه نیشکربا شوری باال و حجم زیاد 
سبب تغییر ماهیت اکوسیستم بخشی شیرین تاالب گردیده و مقدمات

،بدلیل شوری باالشور شدن و خشکاندن آنرا فراهم نموده است و
پوشش گیاهی غرب تاالب را از بین برده و کاهش چشمگیر آبزیان در  

.غرب تاالب را بدنبال داشته است



شادگانتاالب بين المللي
تاالب شادگانمعضالت

وضعیت دامداری در تاالب شادگان•
نفر حساب کنیم در مجموع کل 13/0اگر فاضالب تولیدی هر واحددامی را معادل •

میلیون متر مکعب پساب 5/16نفر یعنی ساالنه حدود 243792دامهای حوزه معادل 
.تولیدی دارند که در نهایت وارد تاالب شادگان می شود

طرح آبیاری زهکش رامشیر به مارون•



اثرات کشاورزی-1
انسداد نهر های ورودی به تاالب توسط

کشاورزان  

عدم تامین آب از سد مارون -2
آب در تراز پایین بوده ومقدار آب 

موردنظر به تاالب اختصاص داده  
.نمی شود

ات اثرات خشکسالی بر پناهگاه حی
وحش شادگان



کاهش آب نهرهای ورودی به -3•
تاالب  

کم آبی خروسی تنها نهر ورودی به
ورودی نهر خروسی به )تاالب 
متر مکعب در ثانیه در 5/1تاالب 

باالترین میزان طی دوسال  
.(گذشته دیده شده است

ی آتش سوزی درتاالب بعلت ب-4•
آبی وخشکی نیزار

اه اثرات خشكسالی بر پناهگ
حيات وحش شادگان



خشك شدن نهرهای ورودی به  
تاالب شادگان

گذشته تاالب  

امروز



د  اجرای طرحهای بزرگ صنعتی در تاالب  نظیراجرای طرح فوال-5
پتروشیمی وبندر درتاالب-نیروگاهها-شادگان

بر پناهگاهخشکسالیاثرات 
حیات وحش شادگان



اثرخشکسالي در تاالب 
شادگان

یکی از نهرهای کشاورزی
گذشته تاالب 



خشکی نیزارهای تاالب

خشکی نيزارهای
تاالب شادگان

دیروز تاالب 



الك نرم تلف شدن الك پشت
گونه در خطر انقراض 

درتاالب شادگان دراثر كم 
آبي

تلفات الک پشت ها در 
تاالب شادگان



اجرای طرح جامع مدیریت تاالب شادگان•

تامین حق آبه تاالب شادگان•

ب با تقویت ساختار تشکیالتی اداره حفاظت محیط زیست شادگان متناس•
نیازها جهت کنترل و پایش مستمر تاالب بین المللی شادگان

پيشنهادات



پيشنهادات

شیوة مداخلة مردمی در حفاظت و بهره برداری پایدار از تاالب بررسی•
ت ها در شادگان به منظور رشد اقتصادی منطقه و جلوگیری در امر تمرکز فعالی

بخش دولتی

پایش مستمر تاالب به منظور مدیریت بهینه تاالب شادگان•

هماهنگی و همکاری الزم بین ارگان های ذیربط در زمینه مسائل زیست  •
محیطی



دپایدار باشی

يدپایدار باش
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