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 ماهيگيری در تاالب شادگانسياست و خط مشي 

  گفتارپيش -1

های شیرین و شور و نیز خلیج ی آبیی است دربرگیرندهوم گستردهبکیلومتر مربع زیست 5377تاالب شادگان با مساحت 

های شادگان، ستان ی جراحی، میان شهری رودخانههای آن.  تاالب شادگان در پایین دست حوضهجزر و مدّی خورموسی و جزیره

ترین تاالبی است در االب، بزرگپیوند. این تقرار دارد و از سمت جنوب به خلیج فارس می آبادان و ماهشهر در استان خوزستان

گردد. باز می 1354هزار هکتار به ثبت رسیده است. تاریخ ثبت آن به سال 422با مساحت حدود « رامسرنامهپیمان» ایران که در 

هزار 82شود، هر چند بیش از حدود ی حیات وحش شمرده میهای حفاظت شدههای بزرگی از تاالب شادگان از پناهگاهبخش

هزار نفر از مردم ساکن در پیرامون تاالب شادگان برای گذران 122اند که بیش از ی آزاد است. تخمین زدهر آن نیز منطقههکتا

های ورودی به تاالب دهد که جریانی گذشته نشان میهای زیست محیطی در دههزندگی به منابع تاالب وابسته اند. ارزیابی

های آبیی از زهاند و حجم فزایندههای باال دست، رو به کاستی گذاشتهیاری در منطقهپیوسته، به دلیل گسترش کشاورزی و آب

های طوالنی بر این تاالب نیز اثر سالیها، خشکاند. افزون بر اینبه آن آسیب زدههای شهری و صنعتی همواره کشاورزی و فاضالب

گیر آن، تداوم روندی که بر تاالب االب شادگان و تنوع زیستی چشمالمللی تنامطلوب گذاشته است. در مجموع، با وجود اهمیت بین

 گذارد، هشدار دهنده است. بار میو مردم پیرامون آن تاثیرهای زیان

ی سومین منطقه 1388صورت پذیرفت، سرانجام تاالب شادگان در سال  1382ی هایی که از میان دههاز این رو، با کوشش

ی آبریز های پیشین این طرح در حوضهاعالم شد تا به این ترتیب بر مبنای تجربه« های ایرانبطرح حفاظت از تاال»ی نمونه

 مدیریت جامع شادگان فراهم آید. در پایان همان سال این برنامه تدوین شد و ی برنامهی تهیهو پریشان زمینهمیه رواهای دریاچه

و در ادامه مراحل تصویب و ابالغ آن از مجرای شورای برنامه ریزی رسید های مربوط نمایندگان دستگاه به تایید 1389در سال 

ب شادگان دارای ی مدیریت جامع تاال. برنامهگردیدطی  1392فروردین ماه استانداری خوزستان و استاندار محترم خوزستان در 

حفاظت از » ،3هدف اجرایی  ف آن، یعنیدو هدمطرح شده در  داراولویتهای شماری از مسایل و اقدامست که چهار هدف اجرایی 

های ، به طور مستقیم به سیاست«ارتقای معیشت جوامع بومی»، 4هدف اجرایی و  ،«استفاده پایدار از منابع تاالب و تنوع زیستی

ند کنونی با د تا مفاد سنگیراهنمای عمل قرار میها ردار آنهای اولویتها و اقدام. این هدفشودراهبردی ماهیگیری مربوط می

های غیر بومی و های ورود گونهموضوعتاالب شادگان خوانایی داشته باشد، بدین معنا که چارچوب برنامه مدیریت جامع 

  شان در این نوشته تشریح شود.تا فرآیند تحقق های یاد شده استخراج شده اند هدف پایدارسازی ماهیگیری از

 کار شرو -2

های مشورتی متعددی طی با برگزاری نشستیند تهیه و تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب شادگان الزم به یادآوری است که فرآ

دهی یی نیز سازماناری حرفههای کزمان با  روندی که برای تنظیم و تصویب برنامه در نظر گرفته شده بود، گروهشد. به عالوه، هم

پرداختن به برای  ، گروهی1392 آبانماهسند برنامه بردارند. از جمله در  های گوناگونبخش تکمیل برایالزم را  هایگامتا  شدند

اصلی که در راستای تحقق هدف  بوداین کارگروه موظف مسائل مربوط به ماهیگیری پایدار در سطح استان خوزستان تشکیل شد. 
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پایدارسازی »راهنمای عمل فرآیند قدام به تدوین سندی راهبردی کند که ا 4و  3و با در نظر داشتن هدف اجرایی  این سند

راهبرد، هدف اصلی از ضرورت تدوین ی وگو دربارههای مقدماتی و بحث و گفتپس از برگزاری نشستخواهد بود. « ماهیگیری

ی سند، وضعیت موجود تاالب شادگان مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای رسیدن به ی تهیهو نحوه« پایدارسازی ماهیگیری»

های الزم و مسئولیت ی اقدامو بازدارنده شناسایی شدند. سرانجام درباره گراندرکاران و عوامل حمایتدست راهبردیهای هدف

آشکار است که این سند هایی صورت گرفت. توافقیند فرآدربارة چگونگی انجام این  چنینو هم تبادل نظر شدهای اجرایی دستگاه

اولیه مورد بازبینی قرار خواهدگرفت تا در  هایاقدامفاصلة معینی پس از به انجام رساندن راهبردی )مانند هر سند راهبردی( در 

 الزم را وارد آورد.رات ی،  تغییازنصورت 

  «گيری پايدارماهي»تعريف   -2-1

صلی تامین خوراک کنند ماهیگیری یکی از منابع اها زندگی میها و تاالبها، دریاچهاز دیرباز برای کسانی که پیرامون رودخانه

ها و از سر گذراندن آید. با گذشت سالهای پردرآمد نیز به شمار میبوده است. به عالوه، در دوران وفور آبزیان، ماهیگیری از شغل

، هاست که اکنون دریافتیم منابعی که ماهیگیری، خواه در شکل صنعتی یا خُرد آن، با وجود امکان تجدیدپذیری آنتجربه

هایی متناسب با ترین شکل این منابع را اداره کرد و با در پیش گرفتن راهبایست به مناسبو می ابد پا بر جا نیست همیشگی و تا

های جدید و نیز سازگار با محیط زیست منابع آبی را مدیریت کرد، وگرنه ماهیگیری به زودی سهم خود را در تامین فنّاوری

 دهد.هی جمعیت رو به فزونی جهان از دست مینیازهای غذایی، اقتصادی، اجتماعی و رفا

ی وسعهو تی رشد های مرسوم دربارهسو نگرشاز یک بایست میناگزیر اگر این تعریف از ماهیگیری پایدار را بپذیریم، 

را  های سنتی حفاظت از محیط زیست بازبینی کنیم و فرآیندهای متناسب متفاوتیو از سوی دیگر در روشاقتصادی و اجتماعی، 

 در پیش بگیریم.

 ی مسائل مربوط به ماهيگيریشادگان از جنبهويژگي های تاالب  -9

ست به موقعیت کنونی ضروری است که نخماهیگیری پایدار در تاالب شادگان مشی مناسب برای برای تعیین سیاست و خط

شی مناسب برای ماهیگیری پایدار در تاالب مبرای تعیین سیاست و خط اشاره شود.های مرتبط با ماهیگیری این تاالب از جنبه

 شود که اهمیتهای مرتبط با ماهیگیری اشاره شود. گفته میشادگان ضروری است که نخست به موقعیت کنونی این تاالب از جنبه

 متعدد هایونهگ تغذیه و پرورش گذاری، تخم برای تاالب چنینآن است. هم پرندگان ماهیان و هایگونه تنوع خاطر به بیشتر تاالب

 و تاالب، کشاورزی داخل روستاهای پیرامون تاالب، به جز دو روستای  ساکنان درآمد اصلی شود. منبعشمرده می مهمی زیستگاه

 از روستاها و شهرها این جمعیت عمده . بخش.دارند قرار آن در مجاورت نیز ماهشهر و آبادان شادگان، ستانشهر سه است. داریدام

 تامین و اشتغال اصلی منابع عنوان به داریدام و خرما تولید و کشاورزی محصوالت کشت به هستند که ایرانی انزب عرب طوایف

داری دام. اند تاالب به وابسته معاش تامین برای تاریخی به طور اطراف روستاهای و شادگان شهر جمعیت .پردازنددرآمد می

 اصلی هایارزششود.  می مردم تاالب نصیب از که هستند منافعی علوفه داشتبر و برینی پرنده، شکار ماهیگیری، )گاومیش(،

 خط در و خورها در میگو گونه 4دریایی و ماهی گونه 45 تاالبی، ماهی گونه 36تاالب به طور کلی عبارت است از  اکولوژیکی

 کند:تهدید می ساحلی. در طی سالیان گذشته، موارد زیر بر پایداری تاالب اثر گذاشته و ثبات آن را
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 ی و ماه استحصال قابل میزانی، صیاد و صید وضعیت ،انیماه زنده توده میزان از یآگاهکه به منظور  تریدر بررسی دقیق

-بنا بر عمق آن در فصل تاالب شادگانپهنه های آب شیرین هر بخش از  وسعتانجام شده است،  ماهی های گونه تغییرات میزان

 1:اندمشخص شدهبه هکتار و جدول زیر  ی باالدر نقشه، وناگونهای گ

  مق تاالب عهای گوناگون و بر اساس تغييرات مساحت پهنه آب شيرين تاالب شادگان در ماه -1 جدول

 سطح کل خشک عمق کم عمق متوسط عميق ماه

 126945 12425 71652 32672 12196  87فروردین 

 126945 28352 48971 38859 12763  86شهریور

 126945 25223 66225 24927 12592  86آذر

                                                      
که در دومین نشست برای   «ارزیابی ذخایرماهیان تاالب شادگانی چکیده»ت از: های مربوط برگرفته اسها و جدولی حاضر و نیز نقشهاین بخش از نوشته 1 

 با همکاری کشور، آقای منصور خلفه نیل سازپژوهشکده آبزی پروری جنوب   تهیه و تدوین سند راهبردی ماهیگیری پایدار در تاالب شادگان از سوی مشاور

این ارزیابی  و اداره کل شیالت خوزستان ارائه شد. ز وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیالت ایرانا هوشنگ انصاری ، سید احمد هاشمی -غالمرضا اسکندری

 انجام شده است. 1386در سال 
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 126945 8862 24521 72729 22855  87اسفند

 های ماهی و مشخصات فنی دیگر به این شرح آمده است:در بخش دیگری از پژوهش یاد شده، گونه

 های ماهي تاالب شادگانمشخصات گونه -2جدول 

 

)کیلو گرم به ازای محاسبه شده است  مختلفهای لمختلف ماهی درتاالب شادگان در فص هایمیزان توده زنده گونهچنین هم

  :هکتار(

 های ماهي در تاالب شادگانی گونههای زندهميزان توده -9جدول 

 

 نیز به قرار زیر است:  مختلف هایفصل در شادگان درتاالب یماه زنده توده نیانگیم
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 هي در تاالب شادگان در هر فصلی مازنده ميانگين توده -4جدول 

 

ی ماهي در تاالب شادگان در هر فصلزنده توده -1نمودار   
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 با و است افتادن اتفاق درحال زین 74 ـ 75 سال به نسبت شادگان تاالب در ییگونه رییتغدر همین گزارش آمده است که 

 کپور و برزم شلج، یها گونه و شیافزا حال در اسبله ربت،یش اح،یب ن،یاوش ،یحمر ،یبن یهاگونه 86 ـ 87 سال یهاهداد به توجه

 . است کاهش حال در

 دهد:به خوبی نشان می 87تا  86 ایهی سالشکل زیر تغییرات صید ماهی را در فاصله

 1917تا  1916تغييرات صيد ماهي در  -2نمودار 
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نفر از  2222برای بیش از دهد، را نشان می ب شادگانروستاهای صیادی و تعداد صیادان فعال در تاالبنا بر این جدول که 

وارد کردن . طبعا الزم است برای درآمد روستاییان استمهم آید یا از جمله منابع اهالی منطقه یا ماهگیری شغل اصلی به شمار می

  نکته در نظر گرفته شود.این ، هر نوع  تغییری در روند جاری
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ستاشمار ماهيگيران در هر رو -5جدول   

 
 

 آن تن 2222 حدود شادگان تاالب یماه زنده توده تن هزار 11 حدود از دهدارزیابی وضعیت کنونی نشان میسرانجام آن که 

 انیماه از یکنون دیص به توجه با، حاضر حال در ی محاسباتی که انجام شده است،تر از همه، آن که بر پایه. مهماست برداشت قابل

 یسو از و ،تاالب انیماه زنده تودهبا کاهش  سو کی از جای نگرانی است زیرا رو نیا از. دارد وجود رداشتب اضافه ،شادگان تاالب

 رو به رو هستیم.  تاالب انیماه از برداشت اضافهبا  گرید

 ارچه شوندیم هیتخل شادگان تاالب یهادگاهیص در که ییگونه شش ازکننده یکی دیگر آن است که از جمله مسائل نگران

 توانسته دیآیم نظر به که دارد را یفراوان نیترشیب یمعمول کپور ،یبوم ریغ یهاگونه میان از. است یبوم ریغ گونه دو و یبوم گونه

 یماه و نیترشیب یحمر یماه یبوم یهاگونه انیم از. سازد سازگار های گوناگونلفص در شادگان تاالب طیشرا با را خود است

 نیانگیم نیترکم یزور یماه و است هاگونه ریسا از شیب کپور یماه یوزن و یطول نیانگیمدر ضمن، . دارد را ینفراوا نیترکم شلج

برای  را الزممدت زمان  تاالب در موجود یهاگونه اکثر کهدهد می نشان مختلف یهاگونه یطول یفراوان. داراست را یوزن و یطول

 رو به وخامت گذاشته است. تاالبمطلوب  طیشراارد جز آن که و این امر دلیلی ند کنندینم دارشد پی

 هدف اصلي، چشم انداز، رويکرد و اهداف راهبردی -4

 چشم انداز -4-1

  مردم مشارکت با آبزی های گونه تنوع حفظ و صید سالمت تضمین با آبزیان منابع از آگاهانه و پایدار برداری بهره

 هدف اصلي -4-2

 مردم سالمت و معیشت تضمین با مراهه آبزی منابع پایداری
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 ماهيگيری پايدارساله برای  25چشم انداز  -4-9

خود به این شرح  4ی هدف اجرایی شماره ذیلپایدار را  یساله ماهیگیر 25اندار شادگان، چشمطرح جامع مدیریت تاالب 

 که ها گونه تنوع و اکولوژیک توان به توجه با ساحل در و تاالب در ماهیگیری های ظرفیت بیشترین به دستیابی » آورده است:

 «. .شد خواهد مشخص زیست محیط و شیالت بوسیله

 رويکرد -4-4

رویکرد مدیریت »به کار گرفته شده است، ملهم از  پایدار یماهیگیرمشی گسترش رویکردی که در تدوین سیاست و خط

 است، به این معنا که « بومیزیست

 هستند؛ها ست بومزی زء اصلیمعتقد است مردم ج .أ

بومِ خود هستند. تداوم زندگی هیچ کس بیش از  ترین انگیزه برای مدیریت پایدار زیست جوامع محلی دارای بیش .ب

  محیطی نیست؛ها در معرض تهدیدهای زیست آن

 بوم دارای دانش و معلوماتی ویژه اند که با ترکیب با دانش علمی روز جوامع محلی به سبب نزدیکی با آن زیست .ت

  بوم بینجامد. تواند به مدیریت متوازن و پایدار زیستمی

اندرکاران موفقیت در پایداری منابع و حفظ تنوع زیستی را در گرو اِعمال شیوة مدیریت جامع و همکاری همة دست .ث

 داند. می

اندرکار، از نمایندگان صیادان تهای دسی همین رویکرد است که برای تنظیم این سند، گذشته از نمایندگان نهادها و ارگانبر پایه

ی عملی بودن راهکارهای پیشنهادی مشارکت از گسترش ماهیگیری پایدار و هم درباره نیز دعوت شد تا هم در فرآیند تعیین هدف

 کنند.

  اهداف راهبردی و اقدامات اساسي -4-5

 تخریب .باشد مردم محلی محدود درآمدی منابع و اقتصادی شرایط مستقیم نتیجه میتواند تاالب منابع از ناپایدار استفاده

سند مدیریت  4ی . بنا بر هدف اجرایی شمارهدارد در پی را محلی مردم معیشت شدن ترسخت و درآمد منابع شدن محدودتر تاالب،

 برای جدید ایهفرصت جویوجست، ماهیگیریتاالب از جمله  از هابرداریهبهر همه سازی پایداردر صورت جامع تاالب شادگان، 

توان می ،تاالبی تولیدات به وابسته صنایع و گریگردش وسعهتبا و  تاالب داخل خارج یا در درآمد تامین منابع و اشتغال افزایش

ها هایی که در راستای این هدفآورد. طبعا با عملی شدن اقدام  فراهم محلی مردم معیشت ارتقای برای را متنوعیی امکانات بالقوه

-فرصتبر  متعددی مشورتی هایکارگاه در الزم به یادآوری است کهشود. تر کاسته میبی هر چه بیشاز فشار بر منابع تاال ،باشد

ترین مسئله تاکید شده است، اما ماهیگیری مهم عنوانه ب گردیطبیعت و گریگردش توسعه برای شادگان تاالب در موجود های

های تعیین هدفهای دارای اولویت در این هدف اجرایی قرار گرفت. از این رو، برای ئلهها و مسی موضوعپایدار نیز در زمره

بندی در سه گروه به شرح زیر دستهو شناسایی نخست مشکالت موجود به قرار زیر  ،مورد نظرو رسیدن به راهکارهای  راهبردی

 2.شد

 

                                                      
 دهد.های مشورتی برشمردند، نشان میکنندگان در این نشستفهرست مسائلی را که شرکت  -1-7ی پیوست شماره 2 
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ی برای شماری از این مشکالت از دایره وجو برای یافتن راه حل، آشکار شد که جستی مواردهمهبا مرور ی بعد ر مرحلهد

های مشخص مربوط به وگوها بر موضوعها و گفتی فرآیند، بحثدر نتیجه، در ادامه 3.استاختیارات این گروهِ کاری خارج 

وگوی ضمن بحث و گفتبومی، و زیستو با اتکا به رویکرد  ی مسائلهمهدر نظر گرفتن با سپس تری یافت. ماهیگیری تمرکز بیش

 تعیین گردید.ها هایی برای رسیدن به این هدفاقدامراهبردی در نظر گرفته شد و  هدفبرای رفع مشکالت یاد شده سه گروهی، 

 :دهدها را نشان می، این اقدام6جدول 

 برای پايدارسازی ماهيگيری در تاالب شادگان دارهای اولويتاماقد های راهبردی وهدف -6جدول 

 اصليهای اقدام موضوعات اصلي
نهاد مسئول )م(/ نهاد 

 همکار )ه(

 بومي و بهبود و ارتقای ذخاير آبزيانبرقراری پايداری زيست: 1هدف راهبردی 

 گاهتخریب زیست
 های مخربهای صید و حذف روشاصالح روش -

های تاالب و اجرای گاهی زیسترعایت زون بند -

 محیط زیست )م( -

 شیالت )م(  -

                                                      
رسانی، مشارکت از وظایف اصلی کارگروه آگاهی بندی مشکالت()گروه چهار از دسته مربوط به اشتغال و معیشت گیریِ مسائلفته شد که پیبرای نمونه، گ 3 

 گیرد.کارهای مربوط به این موضوع را در بر نمیو معیشت پایدار تاالب شادگان است. از این رو، سند راهبردی ماهیگیری پایدار راه

 مشکالت اصلي

 گروه يک

 گروه  دو

 گروه سه

 گروه چهار

 مشکالت اکولوژيک/

 بوميزيست 

 ارتباط ميان 

 های گوناگوناکوسيستم

 گاهتخريب زيست

عات علمي و  عدم کمبود مطال

 استفاده از مطالعات موجود

ناآگاهي درباره اهميت و ارزش 

 تاالب

 حساسيت نزد ناآگاهي و کمبود

بردان و ...مديران، بهره  

ي رويه و غير اصولبرداری بيبهره

 منابع آبزی

خالء قانوني و ضمانت ناکافي  های بخشيسو نبودن فعاليتهم

 اجرای قوانين
در نظرگرفتن منابع اقتصادی 

 محدودگروهي

 های شغلي محدودفرصت نداشتن اشتغال افزايش جمعيت جويای کار 

 کندبندی مشکالتي که از پايداری ماهيگيری جلوگيری ميدسته -9نمودار 



12 

 اصليهای اقدام موضوعات اصلي
نهاد مسئول )م(/ نهاد 

 همکار )ه(

عت، معدن و صناداره کل  -  ههای مربوطعملدستور 

 )ه( تجارت

 دادگستری)ه( -

 های آبزی عدم توازن گونه

 های اقتصادی یک از گونه ارزیابی ذخایر هر  -

های بومی تحت تکثیر مصنوعی و رهاسازی گونه -

 رض کاهشهای در معو احیای گونهفشار 

 فاکتورهای کیفی آب  ییپایش منظم و دوره -

-های الزم برای بهرهایجاد ساز و کار و مشوق -

 های تحت فشار به منظور عدم صید گونه انبردار

 شیالت )م ( -

 )ه( محیط زیست -

 آب و برق خوزستان )ه(  -

 گوناگون های قطع ارتباط میان اکوسیستم 

 های منتهی به تاالب الیروبی کانال -

 یگذاری در تاالب و ارائهسی حجم رسوببرر -

 راهکارهای کنترل رسوب 

سازی دهی و دریچهسنجی برای سامانامکان -

و ماهشهر  -در جاده آبادانزیرگذرهای موجود 

 کنترل وضعیت انتقال آب از طریق آن

 آب و برق )م( -

 )ه( محیط زیست  -

 )ه(شهرسازی راه و  -

 ها و کارکردهای تاالبهمراه با آگاه سازی درباره ارزش ايجاد مديريت دانش محور: 2هدف راهبردی 

 

  کمبود اطالعات علمی

انجام دادن مطالعات پایه، به ویژه درباره  -

 مرتبط با ماهیگیری و پایداری آن  وضوعاتم

پژوهش دعوت ازمتخصصان مرتبط برای انجام  -

 علمی  های

پیوند با مراکز علمی جهانی و به روزرسانی  -

 گیری با مراکز علمی از طریق ارتباطمطالعات علمی 

 (ممحیط زیست ) -

 (م) شیالت -

مراکز دانشگاهی/  -

 )ه(آبزی پروری پژوهشکده 

 

  عدم استفاده مناسب از مطالعات موجود

آوری اطالعات موجود و در اختیارگذاشتن جمع -

مندان/ذینفعان/نهادهای این اطالعات در اختیارعالقه

 دست اندرکار

-عات در قالب سایتی مطلوب اطالارائه -

 ها/سمینارهاها/کنفرانس

 (ممحیط زیست ) -

 (م) شیالت -

مراکز دانشگاهی/ 

آبزی پروری پژوهشکده 

 )ه(

ی ماهیگیری کمبود آگاهی عمومی درباره

 پایدار 

 های آموزشی/کارگاهی برگزاری دوره -

 های مناسب صید برای صیادان ترویج روش -

 برگزاری سمینار )گردهمایی بزرگ(  -

یا  اری مراسم ویژه در روزهای مرتبط با تاالببرگز -

 ماهیگیری پایدار در طی سال

یی تعیین زمان مشخص برای برگزاری جشنواره -

احد و ، محیط زیست -

 )م(آموزش همگانی 

واحد ترویج ، شیالت  -

 )م(  صید پایدار

      فرمانداری شادگان )ه(  -

 صدا و سیما )ه( -
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 اصليهای اقدام موضوعات اصلي
نهاد مسئول )م(/ نهاد 

 همکار )ه(

در آغاز یا پایان فصل ) مربوط به ماهیگیری

 یگیری(ماه

ترویج عمومی اصول ماهیگیری پایدار از طریق  -

 پوستر  و بروشورهای ملی و تهیه و چاپ رسانه

 جهاد کشاورزی )ه( -

 مراکز دانشگاهی)ه (  -

 های غیر دولتی )ه(بخش -

 های صیادان )ه(تشکل -

 )ه( نظام صنفی کشاورزان -

 منابع طبیعی )ه(  -

 گیران تصمیم و  کمبود آگاهی نزد مدیران

 های آموزشیبرگزاری سمینارها/کارگاه -

 مند و )جالب(تدارک بازدیدهای هدف -

-های تعامل مدیران و تصمیمفراهم آوردن زمینه -

 های صیادی گیران با نمایندگان تشکل

 محیط زیست )م( -

 های صیادی )ه(تشکل -

نظام صنفی کشاورزان و  -

 منابع طبیعی )ه(

 برداری متناسب با منابع آبزيانهرهاعمال مديريت جامع جهت ب: 9هدف راهبردی 

 و غیر اصولی  ناپایداربرداری بهره

 های ممنوعیت صید رعایت فصل -

 رعایت ظرفیت مجاز و گونه مجاز صید  -

 های غیر مجاز صید جلوگیری از روش -

های مجاز و جدید صید و معرفی تشویق روش -

 «صیاد نمونه»

 صیدعرضه ماهیان در فصل ممنوعیت  رنظارت ب -

ناسب کردن تعداد روزهای برداشت با توان مت -

  منبع

 )م( محیط زیست -

 شیالت )م( -

 دادگستری )ه( -

 های غیر دولتی )ه(تشکل -

 ضمانت ناکافی برای اجرای قانونی و خالء

 قوانین 

پیشنهادات به  یشناسایی خالءهای قانونی و ارائه -

  نهادهای مربوط

ارتقای آگاهی و جلب همکاری قضات دادگستری  -

 روی انتظامی و نی

 محیط زیست )م( -

 )ه( دادگستری -

 )ه( نیروی انتظامی -

 )ه( دانشگاه حقوق -

 )ه( شیالت -

 )ه(غیر دولتی بخش  -
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 گرهاحمايت 

 
 ماهيگيری پايدار هابازدارنده

ها در ارگان نگریسازماندرون

 ها؛اجرای برنامه

 ؛آبی هایجریان ورود کاهش

 هایکشت بر کنترل عدم

 ؛پرمصرف

 ؛بومی غیر هایگونه رهاسازی

 از بیش صید پروانه صدور

 ؛تاالب ظرفیت

 آب مناسب رژیم زدن همهب

 سدهای احداث با هارودخانه

 ؛متعدد

 های پایش در مطالعات نبود

 ؛ییهدور

 و صنعتی های پساب تخلیه

 ؛تاالب در شهری

... 

  ؛تاالب یبهآحق یترعا

دارای  افراد کردن گامهم

ولی فاقد  سیاسی درتق

 با محیطیزیستحساسیت 

 تاالب حفظمسئول  هایارگان

 ...؛

 پشتیبان /جانبی صنایع وسعهت

 توربافی، هایکارگاه مانند

 و ...؛ یخ کارخانه

 هایپژوهشانجام دادن 

 ؛آبزی ذخایر بازسازی کاربریِ

نه گسترش ماهیگیری مسئوال

 مندقانون بازار ایجاداز راه 

 ؛محصوالت یعرضه

 در مردم مشارکتجذب 

 ؛ذخایر حفظ و تاالبها مدیریت

... 

موانع بالقوه و بالفعلی وجود دارد که های یاد شده و نیز دست زدن به اقدامبرای طی کردن فرآیند پایدارسازی ماهگیری 

ها به شماری از عوامل بازدارنده اشاره وگو پیرامون آنضمن بحث و گفت گوناگون اجراییهای نهادها و دستگاهمربوط از  کارشناسان

در  ریزی دقیق از  تاثیر عوامل بازدارندهها  با برنامهتوان به اتکای آنگری را برشمردند که میعوامل حمایتکردند. از سوی دیگر، 

 دهد:گر و بازدارنده را نشان میبرخی از عوامل حمایت 4نمودار  4های راهبردی ماهیگیری پایدار کاست.تحقق هدف

 ماهيگيری پايدارکلي  هایاصول و معيار -5

از همان آغازِ کار یی اصول پارهرعایت  ،آنرویه ماهیگیری بیناشی از گسترش  تاثیرات منفیِ های کنترل و مهارِاز راه یکی

بر اصولی  پایدارسازی ماهیگیریالگوهای مرسوم در الزم به یادآوری است که شود. ها اشاره میدر این بخش به شماری از آن.  است

 فشارند:کلی به شرح زیر پا می

   ؛بومگی زیستپارچهانسجام و یکحفظ 

  ؛های منقرض شدهاحیای گونه در حال انقراض و کوشش در آبزیانحفاظت از 

 بومی؛ضیات رویکرد زیستبه کارگیری سازوکارهای مدیریتی موثر و نوینِ سازگار با مقت 

 های آتی.حفظ منابع کسب درآمد ماهیگیران محلی با در نظر گرفتن منافع نسل 

                                                      
 ببینید. را  -3-7تر پیوست برای جزئیات بیش 4 

 

 گر و بازدارنده در پايدارسازی ماهيگيری در تاالب شادگانعوامل حمايت -4نمودار 
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باال باشند. البته بایست ناقض اصول ی ماهیگیری نمیاقدام یا تصمیمی دربارهیچ که هست به این معنارعایت موارد یاد شده 

گیرد، اصول و معیارهای حاصل از قرار میراهنمای عمل کارشناسان ر اجرای سند راهبردی حاضدر موارد کلی که گذشته از این 

-های پهنهکارگاهدر گرفت. خواهند مورد استناد قرار نیز  1389و  1388های سال در شادگانتاالب بندی  پهنه هایکارگاهمباحث 

پس از تعیین معیارهایی برای ارزیابیِ ا اندرکار گرد آمده بودند تها و نهادهای دستنمایندگان ارگان ،تاالب شادگان بندیِ

های بخش، 7بنا بر جدول های آن را ترسیم کنند. و نقشهبندی ، مناطق مورد نظر را طبقهتاالبهای گوناگون های بخشحساسیت

االب . برای پایدارسازی ماهیگیری در تهای متفاوتی برخوردار استاز حساسیتهای گوناگون به دلیلمختلف تاالب شادگان 

های با حساسیت بسیار زیاد در نظر گرفته شده است که حفاظت از آن دارای از شمار پهنهریزی ماهیان شادگان، مناطق تخم

  اندازه است.اهمیت بی

 های تاالب شادگانگاهبندی حساسيت زيستهای طبقهمعيار -7جدول 

 نوع حساسيت موضوع حساسيت

 آوری پرندگانگذاری و جوجهمناطق تخم -

 مناطق امن برای پرندگان مهاجر  -

 مناطق تخم ریزی ماهیان )خوریات( -

 های دریایی )جزایر خور موسی(پشتگذاری الکمناطق تخم -

 مناطق بکر و دور از دسترس )دست نخورده( -

 

 بسیار زیاد

 

 های تغذیه، آشیانه سازی و مامن پرندگان مهاجرمکان -

 مستان گذرانترین حضور پرندگان مهاجر زبیش -

 وجود ماهیان مناسب برای صید )خوریات( -

 های وسیع جگن و لویی(گاهوجود جوامع گیاهی منحصر به فرد )رویش -

 

 زیاد

 تصرف صورت گرفته است های تاالبی که در آن دخل ومناطقی از پهنه -

 چر(بآهای کنار حضور پرندگان مهاجر )گونه -

 های گیاهی شورپسندرویش گسترده گونه -

 سطمتو

 های سال آبگیر نیستدر بعضی ماه -

 شش گیاهی خود را از دست داده استپو -

 مناطق دست خورده و دچار اختالل -

 کم

 

ی زیر یاری رساندند هابه ترسیم نقشه بندی  تاالب شادگانهای پهنهکارگاههای باال، کارشناسان حاضر در ی حساسیتبر پایه

بیانگر میزان حساسیت زیستگاههای  3و  2یهانقشهبومی مشخص گردد. های زیستتتا جای جای تاالب شادگان از نظر حساسی

الزم به یادآوری است که نتایج . می باشدهای گوناگون های مجاز و غیر مجاز برای فعالیتی دریاچه و پهنههای آیندهکاربری تاالب،

شود و از این رو شمرده میمدیریت جامع تاالب شادگان ی برنامه هایپیوستهای مشورتی جزء نشسترشته  به دست آمده از آن

بایست ریزی در جهت پایدارسازی ماهیگیری، میدر نتیجه، برنامه ضرورت تامّ و تمام دارد.آن  توافقاصول و معیارهای مورد  رعایت

 صورت پذیرد. 3ی با رعایت نقشه
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 های تاالب شادگانگاهبندی حساسيت زيستطبقه -2ی نقشه
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 های تاالب شادگان در آيندهکاربری -9ی نقشه
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 های حساسگاههای اجرايي زيستعملالدستور  -5-1

 ضروری است:به طور کلی های زیر برای تضمین پایداری ماهیگیری در تاالب شادگان رعایت نکته

 است؛سال ممنوع  هایفصلزیاد صید در تمام بسیار حساسیت های با پهنهدر  (1

 ؛دوده پناهگاه حیات وحش، صید ماهی در فصل زاد آوری ممنوع استدر سرتاسر مح (2

و با رعایت ضوابط ایران محیط زیست ی کل صید با اخذ مجوز از اداره، در بخش شمالی جاده دارخوین شادگان (3

 ؛مجاز است

 ماهيگيری در تاالب -5-2

 زیر توجه کرد: بایست به مواردی تاالب شادگان میبرای پایدارسازی ماهیگیری در محدوده

اسفند تا  15در رودخانه های منتهی به تاالب، ماهیگیری با استحصال پروانه ویژه در فصل غیراز فصل تخم ریزی ) (1

 .استاردیبهشت(  مجاز  15

های فصلامن پناهگاه حیات وحش تاالب شادگان در همه ی ماهی در محدوده مناطق مجاز و غیر مجاز برای صید (2

 مجاز است. (عمل های اعالم شدهی ویژه )طبق دستور ب مجوز و پروانهها  با کسر قسمتدر سای سال ممنوع و

 تور ترال غیر مجاز است. برای ماهیگیری مانعی ندارد ولی استفاده از سموم، برق واستفاده از قالب و تور مجاز  (3

هر نوع تور دیگر باشد. استفاده از های چهل میلیمتری به باال مجاز باید از نوع سالیک با چشمه صیادیمجاز تورهای  (4

 ممنوع است.

 است.پانزدهم اسفند ماه درطول هفته از عادی صید ماهی  یشروع فصل صید از تاریخ صدور پروانه (5

 قطعه به وسیله تور هیاله یا سالیک است. 72میزان برداشت ماهی به نام صیاد و در هر روز  (6

 کند.میصادر های اعالم شده بنا بر  دستور عملمحیط زیست از  اظتسازمان حفرا عادی صید ماهی با تور  یپروانه (7

سوی این های ارسالی از سازمان حفاظت محیط زیست و دستور عملقوانین و مقررات برخورد با متخلفان بنا بر  (8

 گیرد.صورت میسازمان 

و نصب   «ورود»نترل های کاجرای روشبایست با های تحت فشار و در معرض کاهش میمنظور احیای گونهه ب (9

بهره برداران و  آن بازمان ای حساس تاالب، شرایط الزم را فراهم آورد و همهدر حریم زیستگاه شناورهای راهنما

 آگاه نمود.موضوع چرایی و ضرورت از جوامع محلی را 

 ماهگيری در خوريات -5-9

متضمن رعایت اصول زیر است یالت ایران قرار دارد و ی کل شو خلیج فارس زیر نظر اداره اتیخور درو صید میگو  یریگیماه

 که همراه با فرآیند اجرایی کردن برنامه جامع مدیریت تاالب در خصوص خوریات به پیش خواهد رفت:

 فصل در میگو ترال روش مثال عنوانه ب.  شود می تعریف صید ممنوعیت و آزادی فصل به توجه با مجاز های روش (1

 لیفه در پاییز فصل در چنینهم و روز 45 بمدت بحرکان منطقه در تابستان اواخر در والًمعم که میگو صید زادیآ

های های دیگر و نیز مکانفصل در و مجاز معین صیدگاه و تاریخ در روز، 45 دحدو خوریات بوسیف و موسی خور

 .پرساین و رکاسی گوشگیر، از ندا عبارت صید هایطی فصل در مخرب مجاز غیر هایروشاست.  ممنوعدیگر 

 .قالب از استفاده زین و گرگور ر،یگوشگ و ترال انواع از ورعبارت اند از ت یماه دیص مجاز یابزارها (2
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 نشستهای چنین مصوبه، همعمان دریای و فارس خلیج انیآبز و ذخایر از برداریبهره عالی کمیسیون هایهمصوب (3

کند که صید ماهی محدود و ایجاب می جنوب پروریآبزی تحقیقات مرکز گزارشنیز  و استان صید مدیریت کمیته

 میگوی ، شوریده سفید، حلوا جمله از استان تجاری و مهم هایگونههای ممنوع شود. برای نمونه،  در موقعیت

 ممنوع است. شانیریزخمدر اوج زمان تصید این ماهیان قرار دارند. به همین دلیل  خطر معرض در سفید

 قدرت ،هایی در نظر گیردمحدودیت مصرفی صید ادواتاستفاده از  میزان موظف است در وزستان خ شیالتسازمان  (4

 برداشت میزان برای نظارت بر صید یپروانه یدفترچه صدوردر  چنینهم وکند،  کنترل را صیادی شناورهای موتور

 .اِعمال کند هاییمحدودیت رویهبی صیدنیز  و ذخایر

تنها زمانی  ،صیادی قایق و لنج از اعم، شناورها برای صید مجوز صدور مراکز طریق از خوزستان شیالتسازمان  (5

 زیر باشد: معتبر مدارک دارایکننده کند که درخواستمی دریارو مجوز صدور به اقدام

 و، شناور ابعاد ،موتور قدرت جملهاز  فنی مشخصات آن در که شناوران ثبت از معتبر برداریبهره پروانه 

 شده باشد قید شناور یتمالک

 انتظامی نیروی معتبر تردد دفترچه 

 میزان ،صید مجاز هایروش ،شناور یشماره حاوی از سوی سازمان شیالت خوزستان، معتبر صید یپروانه 

  .صید یپروانه مالکیتو  ،صیادی ادوات

 نملوانا و ناخدا دریانوردی معتبر شناسایی مدارک 

 زادیآ و منوعیتهای مفصل به توجه با استان هایصیدگاه و سواحل در فقط صید مجوز یادآوری است که به الزم (6

 هایقایق برای. این مجوز گردد می صادر معین زمانی یهمحدود در مشخص صیدگاه و مختلف هایگونه صیدِ

 خواهد بود. روز 12 حداکثر صیادی هایلنجبرای  و روز 5 حداکثر صیادی

ی را از تخلفاتاست. این کمیسیون  صیادی تخلفات با برخورد و مبارزه کمیسیون ایدارسازمان شیالت خوزستان  (7

 مصوب صیادی تخلفات به رسیدگی عملِ دستوربنا بر  وکند بررسی می سوخت و کاال قاچاق و صید قاچاق جمله 

 سطح در دیصیا تخلفات با برخورد و مبارزه کمیسیونزند. دست به اقدام می 28/9/88 اصالحیه و 1374 سال

 شود.می تشکیل مرکز و استان شهرستان،

 ها ها و مسئوليت، نقشارهاکوساز -6

قدر مسلم آن است که های اصلی است. سازوکارهایی متناسب با هدف بینیهای هر سند راهبردی پیشترین بخشیکی از مهم

های این سند نقش اساسی دارند. بردن هدف در پیش خوزستان ستیز طیمح حفاظتی کل و اداره خوزستان شیالت کل یاداره

های صاحب منفعت را در حفاظت اندرکاران و گروهی دستبومی آن است که همهاما یکی از امتیازهای به کارگیری رویکرد زیست

برای آن که  ند.بیبومی را در گرو این همکاری میسازد و رسیدن به تعادل و پایداری زیستاز منابع طبیعی و مدیریت آن درگیر می

های اجرایی مربوط ی نهادها و ارگانی ماهیگیری پایدار به اِجماعی در این باره برسند، نخست همهاندرکاران در حوزهدست
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ها مورد تحلیل قرار گرفت و سر انجام میزان اهمیت نقشی که هر یک در پایدارسازی شناسایی شدند و سپس نوع اثرگذاری آن

 5دهد:هر کدام را نشان میها و نیز نقشترین نهادها و ارگانپراهمیت 8گو قرار گرفت. جدول گفت وماهیگیری مورد بحث 

 

 اندرکار در فرآيند ماهيگيری پايدارنهادهای دست -1جدول 

 نهاد/دستگاه اجرايي مورد نظر نقش نهاد/دستگاه اجرايي

 شیالت  اداره کل

 بازسازی ذخائر ماهی آبزی -

 حفظ ذخائر -

 رداری از ذخایر بهره ب -

 ی کل محیط زیست اداره

 هاحفاظت از اکوسیستم -

 پایش کل تاالب  ←

 جهت صید در آبهای داخلی صدور مجوز بهره برداری ←

 

 سازمان آب و برق
 صدور مجوز بهره برداری آب -

 تخصیص حقابه تاالب -

 هاگیریاثرگذاری برتصمیم - نمایندگان مجلس

 وکیفیت منابع آب تاالب و تنوع زیستی  اثرگذاری در کمیت - کشت و صنعت نیشکر

 اثرگذاری درکیفیت منابع آب تاالب و تنوع زیستی - شرکت نفت  )خطوط انتقال نفت(

 فرمانداری

 اثرگذاری بر اشتغال -

 تخصیص اعتبارات -

 هاهماهنگ کننده دستگاه -

 صیادان محلی سنتی 
 اثرگذاری بر ذخایر آبزیان -

 اهمیت وابسته به منابع آبزی  -

 ع فوالدصنای
 اثرگذاری برکیفیت منابع آب تاالب -

 اکوسیستم تاالب بر اثرگذاری -

 های صیادیتشکل

 برداریریزی برای بهرهبرنامه -

 اثرگذاری بر افزایش درآمد -

 برداریمشارکت در مدیریت بهره -

 ییصیادان حرفه
 هااثرگذاری بر ذخایر و زیستگاه -

 اثرگذاری بر الگوی معیشت -

 ی جنوب کشورپرورپژوهشکده آبزی
 های مربوطپژوهشدادن انجام  -

 پایش منابع آبزی -

های استانی و محلی مدیریت جامع تاالب شادگان و اندرکار در کمیتهترین نهادهای دستمهمن از آن جا که نمایندگا

هم اکنون دو د نظر نبوده است. عضویت دارند، ایجاد کارگروه ثابتی زیر عنوان ماهیگیری پایدار از ابتدا نیز مورنیز های آن کارگروه

                                                      
 تری آمده است.اندکاران( جزئیات بیش)جدول تحلیل دست -2-7پیوست در  5 
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 است کهکارگروه تنوع زیستی یکی پردازند؛ یی از مسائل مرتبط به ماهیگیری پایدار میی خود به پارهکارگروه هر یک به نوبه

مسایل معیشتی مربوط به های آبزی تاالب شادگان است. دار حفاظت از گونهچنین عهدههم (ضمن انجام دادن وظایف دیگر)

-که این کارگروه میبه این معنا  گیری خواهد شد.گیران نیز در کارگروه آگاهی رسانی، مشارکت مردمی و معیشت پایدار  پیماهی

اهداف »در بخش  3ی راهکارهایی برای برطرف کردن آن دسته از مشکالتی بپردازد که در گروه چهار از نمودار تواند به ارائه

ی استانی بایست در کمیتههماهنگی میان این دو وجه از سند حاضر میت. آشکار است که آمده اس« راهبردی و اقدامات اساسی

ارائه گردد  شادگانتاالب جامع مدیریت  ی استانیبه کمیتهبرای تصویب سند حاضر که نخست  آیداز این رو، الزم میتامین شود. 

دست و منسجم ی استانی یکی توضیحات در کمیتهارائهبرای آن که توضیح داده شود. آن های گوناگون و در صورت نیاز بخش

در ادامه و نشست مشترکی برگزار شود.  ی،های شیالت و محیط زیست در سطح مدیریتباشد، الزم آمد که میان مدیران کل اداره

ولیت اجرایی کردن ، کارگروه تنوع زیستی مسئو ابالغ آن به دستگاههای اجرایی ی استانیپس  از تصویب سند نهایی در کمیته

 گیرد. را بر عهده می« سند راهبردی ماهیگیری پایدار»

 ییدوره مورد بازبینی سال یک بار  سههر  ولی پس از آنست معتبر و قابل اجرا 1395ریزی راهبردی تا پایان سال این برنامه 

تغییراتی در راهکارهای ارائه و در صورت لزوم  هایی که پشت سر گذاشته است ارزیابی شودها و چالشتا موفقیت قرار خواهد گرفت

پرداختن به موضوع خوریات و سند مدیریت جامع تاالب شادگان های این بازبینی آن است که در شده منظور گردد. یکی از ضرورت

ی مربوط به گیرد. بنابراین جا دارد که رعایت اصول و معیارهاهای بعدی صورت قرار است در مرحله طبعا ماهیگیری در آن

های مربوط به آن در هماهنگی با فرآیند اجرایی کردن سند مدیریت جامع تاالب شادگان ریزیماهگیری پایدار در خوریات و برنامه

  به پیش برده شود.
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 هاپيوست -7

 کندفهرست مشکالتي که از پايداری ماهيگيری جلوگيری مي -7-1

 آب تیفیک آمدن نییپا (1

 (آب تیکم و تیفیک آمدن نییپا از یاشن) هاگاهستیز بیتخر (2

 هارودخانه یآب میرژ رییتغ (3

 یعلم مطالعات کمبود (4

 تاالب ازین مورد آب نیتأم عدم (5

 (تاالب ارزش و تیاهم خصوص در تسیحسا و یآگاه کمبود) یآبز منابع هیرویبغیر اصولی و  یبرداربهره (6

  نیقوان یاجرا ی برایناکاف ضمانت و یقانون خالء (7

  کارجویای  تیمعج شیافزا (8

 محدود یشغل یهافرصت (9

  آب یساز رهیذخ ساتیتأس و سد احداث  (12

  تاالب دست باال یکشاورز یاراض یبرداربهره تیریمد نداشتن  (11

  دیص ابزار و روش بودن نامناسب  (12

  تاالب منابع حافظ یهاارگان یهاتیفعال نبودن سوهم  (13

  تاالب مختلف یهاستمیاکوس ارتباط قطع  (14

  بردارانبهره و یمحل جوامع، رانیگمیتصم ،رانیمد نزد محیطیهای زیستتیحساس و یآگاه کمبود  (15

 ی )به جای منافع و خیر همگانی(گروه محدود یاقتصاد منافع نظرگرفتن در  (16
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 تحليل دست اندرکاران شناسايي و -7-2
 6اهميت هر ارگان/نهاد/دستگاه اجرايي نقش اجرايي دستگاهارگان/نهاد/

  شیالت

 بازسازی ذخائر ماهی آبزی 

 حفظ ذخائر 

  بهره برداری از ذخایر 

*** 

 محیط زیست 

 هاحفاظت از اکوسیستم 

  پایش کل تاالب 

 جهت صید در آبهای داخلی صدور مجوز بهره برداری 

 

*** 

 سازمان آب و برق
 صدور مجوز بهره برداری آب 

 تخصیص حقابه تاالب 
*** 

 *** اتاثرگذاری برتصمیم  نمایندگان مجلس

 جهادکشاورزی

  معاونت ترویج زراعت و تأثیر آن در کیفیت آب و نوع کشت واثر آن

 دربهره برداری آب

  امور دام 

** 

 *** اثرگذاری در کمیت وکیفیت منابع آب تاالب و تنوع زیستی   کشت و صنعت نیشکر

 شرکت نفت 

 )خطوط انتقال نفت(
 تیاثرگذاری درکیفیت منابع آب تاالب و تنوع زیس *** 

 ** اثرگذاری بر اکوسیستم تاالب    شهرسازیوراه 

 فرمانداری

 اثرگذاری بر اشتغال 

 تخصیص اعتبارات 

 هماهنگ کننده دستگاهها 

*** 

 صیادان محلی سنتی 
 اثرگذاری بر ذخایر آبزیان 

  اهمیت وابسته به منابع آبزی 
*** 

 * اثرگذاری بر تصمیم ها  شوراهای شهر و روستا

 صنایع فوالد
 اثرگذاری برکیفیت منابع آب تاالب 

  اکوسیستم تاالببر اثرگذاری 
*** 

 میراث فرهنگی وگردشگری
 توریسم وگردشگری 

 اشتغال موقت برای جوامع محلی 
** 

 ** نظارت بر قاچاق سوخت  نیروی انتظامی

 *** برنامه ریزی برای بهره برداری  تشکل های صیادی

                                                      
« سند راهبردی ماهیگیری پایدار در تاالب شادگان»اندرکار نزد اعضای گروهِ کاری برای تدوین گر میزان اهمیت ارگان یا نهاد دستها نشانشمار ستاره 6 

 است.
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 6اهميت هر ارگان/نهاد/دستگاه اجرايي نقش اجرايي دستگاهارگان/نهاد/

 اثرگذاری بر افزایش درآمد 

 یت بهره برداریمشارکت در مدیر 

 اداره کل تعاون

 کارگاههای مربوطه صدور مجوز تشکل های ماهیگیری و 

  نظارت بر تشکل های ماهیگیری 

 معرفی مشاغل خانگی و معیشت جایگزین 

** 

 صیادان حرفه ای
 اثرگذاری بر ذخایر و زیستگاه 

 اثرگذاری بر الگوی معیشت 
*** 

 ** له اثرگذاری بر اکوسیستمبا احداث اسک  سازمان بنادر ودریانوردی

 ** اثرگذاری برکیفیت آب تاالب و منابع آبزی  اداره آب و فاضالب شهری

 ** انجام پژوهش وتحقیقات ومطالعات  دانشگاهها

پژوهشکده آبزی پروری جنوب 

 کشور

 انجام پژوهش و تحقیقات و مطالعات 

 پایش منابع آبزی 
*** 

 * اری براکوسیستمطرح توسعه روستایی واثرگذ  بنیاد مسکن



25 

 ی پايدارسازی ماهيگيریگر و بازدارندهعوامل حمايت -7-9
 عوامل بازدارنده گرعوامل حمايت

 گروه یک

به منظور ها از نقطه نظر مالی و امکانات های صیادی و تقویت آنتشکل

 ها حذف رابطه

ها و عوامل صیادی در منطقه به جهت پیشبرد ارگان

 اهداف غیر منطقی 

های بیمه حمایت از صیاد به منظور اعطا تسهیالت کم ها و سازماننکبا

 ها بهره بیمه نمودن محصوالت آن
 صنایع آالینده 

 خالء قانونی  مشارکت مردم در مدیریت تاالبها و حفظ ذخایر 

 ا هها در پروژهنگری سازمانها در طرحسازماندرون تامین اعتبار الزم در جهت پژوهشهای الزم 

های الزم به منظور انجام صید مراکز آموزشی و ترویجی با انجام آموزش

 والته ئمس

ها و عوامل صیادی در منطقه به جهت پیشبرد ارگان

 اهداف غیر منطقی 

  ایجاد مشاغل جدید در منطقه 

های متناسب با پروانهاخذ آمار صید و پایش صیادان در طول فصل صید 

 صادره
 

ها ها و اثرگذاری آنرسانی در خصوص تاالبها و اطالعبرگزاری همایش

 بر معیشت و سالمت مردم 
 

 گروه دو

 نادرست و مخرب  ادوات صیدِ دیده های ذخایر آسیبرهاسازی گونه

 ماهیگیری در فصول ممنوعیت و عرضه  کاهش فشار بر ذخایر و حفظ معیشت مردم 

  نوزادگانخصوص ه ها بترمیم زیستگاه
های گیاهی و یا جانوری مفید در چرخه هایگونه حذف

 زیستی 

 های آبی کاهش ورود جریان ارتباط شرایط و ادوات موجود  حذف ادوات مخرب صید و بهبود و

 منافع کوتاه مدت  گیران برد تصمیمیتاک محصوالت  یعرضه مندِوالنه و ایجاد بازار قانونئماهیگیری مس

جهت بهبود تنوع زیستی  نه اکوسیستم تاالبحفظ و ارتباط شرایط بهی

 برداری رعایت توازن در بهره های زیستی صحیح وحفظ چرخه و
 هاورود آالینده

وگیری از اتالف برداران از آب و جلتامین آب کافی با مدیریت بهر ه

 کننده های تغذیهجریان
 افزون صیادان  اشتغال روز

 های دورانی نبود مطالعات در پایش ه منافع میان مدت و دراز مدت توجه بتاالب و هدایت مردم به سمت 

های شدت مخرب نظیر نفت با تعویض خطوط جلوگیری از ورود آالینده

 انتقال قدیمی 
 

  برداران مستقیم با ماهیگیران جهت کاهش بهره ایجاد تنوع اشتغال به

  هاذخیره برداری توام با حفظههای صیادی آگاه بر بهرقویت تشکل

کمی و کیفی منابع آب تاالب با تاکید بر بررسی  پایش اجرای منظم

حداقل دو سال )پارامترهای موثر بر روند زیستی آبزیان تاالب شادگان 
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 عوامل بازدارنده گرعوامل حمايت

  (ارب یک

 گروه سه

 برداشت آب در کاهش مخزن تاالب  تامین آب تاالب و پایداری آن حفاظت از اکوسیستم  تاالب

 ها توجهی به قوانین حفاظت از اکوسیستمبی های کاربری بازسازی ذخایر آبزی مطالعات و پژوهش

 تاالبه ورود پساب های آالینده ب حفظ ذخایر و رهاسازی  

 جلو گیری از زمان صید نامناسب  برداری ذخایر بهره

 های غیر بومی رهاسازی گونه تامین آب با کیفیت مناسب جهت آبزی 

استرس  ای مناسب صید و صیادی در جهت کاهشهاستفاده از روش

  های محیطی

آبزیان  تهایی از تاالب که مانع مهاجرشدگی بخشقطع

 شودمی

  صدور مجوز صید براساس فصل تخم ریزی 

  دیگری غیر از صیادی   به کار جایگزینی اشتغال

  برداری بهینه از ماهیگیری مانند احداث سردخانهبهره

  ای هدف و غیر بومی هرهاسازی گونه

  پژوهش و تحقیقات و پایش وضعیت موجود و آتی تاالب 

 گروه چهار

 استفاده از ادوات صید غیر مجاز مدیریت شیالتی 

 های صید و صیادی کنترل شده فعالیت
ساخت و ساز و احداث واحدهایی در محدوده تاالب و 

 تخریب اکوسیستم 

 های  صید و صیادی شناورهارت بر فعالیتعدم نظا پروریصنعت آبزیی توسعه

 مدیریت بازار فروشی با اعمال قوانین 
هم زدن رژیم مناسب آب رودخانه ها با احداث هب

 سدهای متعدد 

 های صنعتی و شهری در تاالب تخلیه پساب تعیین شده  یاندازهاز تر ممنوعیت فروش آبزیان کوچک

 عدم توسعه صنایع جانبی و ساختارهای پشتیبان  ر صید و پایش تاالب ممست ارزیابی و جمع آوری آمار و اطالعات

 ارائه مجوزهای جدید برداشت و صیادی به شناورها  پساب به تاالب جاری شدن ر صنایع از حیث جلوگیری از مپایش مست

 استفاده از ادوات صید غیر مجاز تعیین فصول مجاز و غیر مجاز 

 ز هر شناور رعایت سقف برداشت مجا  

 مبادرت به فعالیت بازسازی و توسعه ذخایر  

 
های چون کارگاهتوسعه صنایع جانبی و پشتیبان هم

 توربافی، کارخانه یخ، عمل آوری 

 های غیر مجاز تضمین محدوده 

 گروه پنج

تاالب در جهت  مسئول حفاظت ازهای گانهای ارسو شدن فعالیتهم

رفتن راندمان اجرایی قوانین  ها و باالز ارگانهریک ا رفع نقایص قانونیِ

اداره کل شیالت برای  ،به عنوان مثال) هامربوط به هریک از ارگان

- 
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 عوامل بازدارنده گرعوامل حمايت

سازمان که  رهاسازی با اداره کل محیط زیست هماهنگ باشد و یا این

سازمان های شیرین تاالب با مجوز در آبصدور محیط زیست برای 

 (شیالت هماهنگ باشد

توسعه پایدار با زی جهت ارتقاء سطح معیشت با رویکرد ریبرنامه

 نفع های ذیگانهمکاری تمامی ار
- 

مسئول حفاظت از های نقش قانونی ارگان کردنتر  تالش جهت پررنگ

 تاالب 
- 

پایدار  ینفعان در تمامی سطوح جهت اجرای اهداف توسعهآموزش ذی

زایی ن اهدافی مانند اشتغالتیجه رساندن هایی برای بهکارگیری راهبهیا 

 تا تاالب صدمه نبیند

- 

افرادی که قدرت سیاسی دارند ولی دید زیست محیطی  کردنگام هم

های یتاالب از طریق همکارمسئول در محافظت از های ندارند، با ارگان

  مثبت

- 

 گروه شش

 فیت زیستگاهصدور پروانه صید بیش از ظر کنترل برصید و صدور مجوز صید 

 اعمال جریمه و بازدارندگی بر تخلفات
حد موتور بیش از ظرفیت ی با یهااجازه عبور به قایق

 قانونی 

 صدور پروانه صید بیش از ظرفیت تاالب  کنترل و نظارت بر صید و صیادی 

 حوضه آبریز اندازه از آب بیش از  صدور مجوز پایش مستمر تاالب و حفظ کیفیت آب 

 احداث سد در باالدست حوضه آبریز  اثیرگذار کیفیت و کمیت آب تاالب پایش مستمر صنایع ت

استفاده از سم و کسانی که به خصوص ، لفانتخبرخورد شدید با م

 کننداستفاده میدستگاه برق و اداروات غیر مجاز 

فیت مجاز درحوضه از ظراجازه کشت نخیالت بیش 

 آبریز 

 ای پرمصرف هعدم کنترل برکشت صدور مجوز برداشت آب 

 برخورد با برداشت غیر مجاز آب سطحی و زیر سطحی 
-عدم برخورد با کشاورزانی که آب غیر مجاز برداشت می

 کنند

 اثر کیفیت و کمیت آب تاالب  تاالب  یبهآرعایت حق

هایی که آب زیادی نیاز و کنترل نوع کشت و برخورد با کشتمدیریت 

 دارند 

تاالب و صدمه بر منابع  کشی وتخلیه مالی در آب زه

 آبزی 

  مدیریت و کنترل سموم و کودهای کشاورزی 

  های آبیاری نوین استفاده از روش

تواند در بهبود کیفیت آب کشی میخانه زههای تصفیهبا ایجاد سیستم

 تاالب موثر باشد.
 

 


