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 ....................................................................................................................................................................................................................پیشگفتار 

 كه شوندمي خدماتي و تولیدات مستمر و جریان گیريشكل باعث هابتاال كشور، مناطق هايبومزیست میان در

 هستند نظیري بي سازگارهاي ها بومتاالب .ندموثر انسان اجتماعي -اقتصادي حیات در و غیرمستقیم مستقیم بصورت

هاي مهم و با ارزش در طبیعت است كه با ایجاد یكي از عرصه تاالب. دارند فردي منحصر به شناختي بوم هايویژگي كه

هاي مختلف گیاهي و ویژه، نقش بدون جایگزیني در حفظ گونه نو گیاها محیطي مناسب براي رشد آبزیان، پرندگان

هاي زراعي ها و دویست برابر زمینبرابر جنگل 01را آنها متخصصان محیط زیست ارزش اكولوژیک  كه جانوري دارد

 ني، آبزیان، دارویي، گیاهان میوه، پیت، چوب، منجمله بسیاري خدمات و كاالها اكوسیستم تاالب، كنند.برآورد مي

 آب، جریان تنظیم زیرزمیني، هايآب و تخلیه تغذیه هوا، و آب تعدیل زیستي، تنوع و ژن بانک وحش، زیستگاه حیات

 و پاالیي خود خاصیت بیوماس، غذایي، صدور مواد و رسوبات نگهداري و حفظ خاك، فرسایش از جلوگیري

ها از نظر اقتصادي نیز تاالبكند. مي انسان كمک رفاه به كه كندمي فراهم و توریسم تفرج سمي، مواد پاكسازي

تامین آب، شیالت، زراعت، تولید چوب، منبع انرژي لجني و گیاهي، منابع حیات وحش، حمل و نقل و  ؛ارزشمندند

كیفیت ذاتي و بالقوه داراي  ارزش یک تاالب . همچنین، هاستگسترش گردشگري بخشي از ارزش اقتصادي تاالب

. كیفیت یک تاالب چه از نظر ذاتي و چه از لحاظ اكولوژیكي از تاالبي به است هاي اكولوژیک تاالبارزشموجود و 

اي هستند ها موضعي و ناحیهاي به ناحیه دیگر متفاوت است. به همین دلیل بعضي از تاالبتاالب دیگر و همچنین از ناحیه

 ي هستند. المللو بعضي دیگر به صورت منابع ملي داراي ارزش بین

دهند، از نظر اشكال مختلف زیستي هاي زیبایي كه به آن ميها عالوه بر جلوهوجود گیاهان و جانوران ویژه در تاالب

كه در محیط  يهایریزي درست و توجه به حساسیت پروژهمسووالن با برنامهلذا، كنند داراي اهمیت هستند. كه ایجاد مي

جهت جلوگیري از « جامع مدیریت اكوسیستمي»اي به نام در برنامهضع قوانیني گیرد و وها صورت مياطراف تاالب

ریزي جهت مشاركت مردم محلي با در نظر گرفتن نیازهاي آنها در حفاظت هاي احتمالي و همچنین برنامهسوءاستفاده

عالوه بر به تخریب نشوند.  توجهي منجركم خود با بيها جلوگیري كنند یا دستتوانند از تخریب بیشتر تاالبمناطق مي

شان سازي از ارزش واالي آنچه به عنوان بخشي از محیط زندگيمحلي دارند كه با آگاه بومي ترین نقش را مردممهماینها 

هاي بالقوه و نقش و اهمیت این . عدم شناخت واقعي ارزشندبه حفظ  و حراست و احیا بپردازباید در امانت ایشان است، 

كند، موجب ناكام ماندن بسیاري از ها در زندگي بشر كه ادامه حیات بقاي ما و سایر موجودات را تضمین ميسازگان بوم

ریزي ها و جلوگیري از تخریب آنها دارند. این امر نیز نیازمند برنامهشود كه سعي در حفاظت از تاالباقداماتي مي

ذخیره آب و با  باشد كهدر حفاظت و حراست از تاالب مي استتن مسایل و مشكالت مردم محلي مسووالن و در نظر گرف

هاي تاالب هستند. همزیستي با ها براي مردم بویژه حاشیه نشینتولید ماده زنده زیاد، منبع تامین آب و غذا و سایر استفاده

یع دستي تولید شده . صناگذاردخواهند گذاشته و یا ميتاالب اثر خود را در اقتصاد، آداب و رسوم و فرهنگ مردم بجاي 

هاي فراواني در بستر ها و قصهاز مواد تاالبي معرف افكار و باورهاي بومیان تاالب هستند. اشعار، باورها، ضرب المثل

از ستم زورگویان شهر مریوان كه مردم  اي وجود داردچنانچه كه در باوري اسطورهها شكل گرفته است. فرهنگي تاالب
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ظالمین را نفرین كرد و مقر حكومت ایشان  «درویش»همچون  پیر عارف و صاحب كراماتيینكه ابه ستوه آمده بودند تا 

آید و مدفن ها بحساب ميبوجود آمد كه هم اكنون یكي از زیباترین تاالب «زریوار»در زیر آب مدفون شد و تاالبي بنام 

این پیر و دریاچه دارند و اعتقاد دارند تاالب آن پیر عارف در حاشیه آن است. مردم بر اساس همین باور ارادت خاصي به 

 نشان از ارتباط معنوي مردم و تاالب و مظاهر آن مي دارد.  . كه اینظلم و ستم را برچیده است

اي شناخته شده است ها بطور فزایندهنها براي انسانآهاي تاالبي و ارزشمندي هاي متعدد اكوسیستمدرسالهاي اخیر نقش

شود محاسبه ارزش پولي كمتر از ارزش واقعي آنها در نظر گرفته مي ر محیط زیست و حیات بشر معموالًنها دآاما اهمیت 

دگان برتصمیم گیري و مدیریت آنها تاثیر گذار است اهداف نها به عنوان واحد قابل دركي براي همه استفاده كنتاالب

هاي از فعالیت هاي انساني در تاالب و یا سرزمین جلوگیري از ایجاد خسارت ناشي :هاي مدیریتي تاالب شاملبرنامه

ت و احیا ستخریب مواجه ساخته ابا نها را آها و عملكردهاي تاالبي را تحت تاثیر قرار داده و پیراموني كه به شكلي فرایند

اف را براي نه تنها دستیابي به این اهد ،تاالب برنامه جامع مدیریت . تدوین یکهاي تخریب شده استو بازسازي محیط

 باشد.حلي براي بسیاري از تردیدهاي مدیریتي دراین اكوسیستم تواند راهسان مي سازد بلكه خود ميآمدیران ممكن و 

 

 

 

 

 
 

 عبدالوحید ریاضي فر

 مدیر كل حفاظت محیط زیست كردستان
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 مقدمه .1-1

اطرات و تهدیدات زیست محیطی در نیمه دوم قرن بیستم در مقایسه با دوره های پیشین شدت، گسترش و عمق مخ

موجب نگرانی بسیاری از متفکران و بازنگری در مورد جایگاه علم در خصوص تهدیدات زیست بومی شد و بدین 

نامعین مخاطرات و گونه برخی از صاحب نظران و کنشگران، علم را به تنهایی از پاسخگویی به سرشت پهن دامنه و 

مشکالت پیچیده و چند الیه زیست محیطی معاصر ناتوان دانستند. همچنین در دهه های اخیر  در میان فالسفه و 

جامعه شناسان بحث ها و نظریه های مهم و تأثیرگذاری در خصوص نقد رویکرد عقالنیت ابزاری نسبت به انسان و 

ته این نظریه ها، حرکت به سوی نگاه اخالقی و جامع نگر نسبت محیط زیست ارائه شده است؛ یکی از نکات برجس

 به محیط زیست و دوری از نگاه صرف اقتصادی و کاالیی به آن است.

این رویکردها و تغییر نگرش ها، باعث تأکید بیشتر بر مسئولیت انسانی در برخورد با زیست بوم و بدل شدن مباحث 

 ق عملی و سیاست عمومی شد و پیامد آن خار  کردن انحصارگفتگو و محیط زیستی به عنوان یکی از مسایل اخال

ها و گشودن باب ها، بروکراتمباحثه بر سر مسائل زیست بومی و راه حل های آنها از انحصار دانشمندان، تکنوکرات

ترین و هیمباحثه عمومی، مسئولیت پذیری و کنش فعاالنه در مورد آنچه به زندگی و سالمت و شادابی مردم که بدی

ترین حقو ق بشر محسوب می شود، یعنی برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار است، می باشد. امری که اساسی

در استان کردستان اخیراً بعد عملی و عینی یافته و تبدیل به یک جنش عمومی زیست محیطی شده است و نمود بارز 

 حفاظت بیشتر از زریوار است. آن مطالبه همیشگی استان به ویژه مردم مریوان برای

تاالب زریبار/زریوار مانند بسیاری از پدیده های طبیعی، صرفا یک مکان جغرافیایی یا طبیعی نیست بلکه دارای ابعاد 

 یهانهاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناختی است. تاالب زریبار/زریوار همانند چشمه بل روستای هجیج )

کوه آربابا بانه، غار  کوری مریم،قله کوره میانه، قله بابا گورگور قروه،  واو روستای گواز،هانه ن،ی الر هورامابل(، هانه

ی هانه واالن(، چم )رودخانه( قزل وزان و ساالل، چم پالنگان،کرفتو دیواندره، کوه آبیدر سنند ، کوه عواالن )عه
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قوری قلعه پاوه، کوه بیستون و ... بعدی تاریخی نیز دارد  سراب نیلوفر، آبشار ریژاو، غار های پایگالن،قلعهسنجین و 

ای نسبت به آن و با خاطرات، دلبستگی ها و فرهنگ مردم آن دیار گره خورده است و به همین دلیل حساسیت ویژه

 ست.در میان مردم وجود دارد و اتفاقاً از دالیل اصلی حفظ آن همین رویکرد مردمی نسبت به تاالب زریبار/زریوار ا

های محلی که در مورد پیدایش آن وجود دارد، به واسطه ارتباط تنگاتنگ آن با حیات و زریبار/زریوار جدای از افسانه

معیشت مردم منطقه و گره خوردن آن با اسکان و زندگی مردم آن دیار، دارای وجهی قدسی و احترام برانگیز است و 

های اطراف تبدیل شده است. بنابراین الزم است ابعاد زیبایی قرنهاست به بخشی از هویت مردم مریوان و روستا

شناسانه، هویتی و فرهنگی، اکوتوریستی، زیست بومی و اقتصادی آن در چارچوب یک مدیریت جامع و یکپارچه 

 .های مردم نهاد در نظر گرفته می شودنفعان و سازماننگریسته شود که در آن قطعاً نقش فعالی برای مردم منطقه، ذی

زار تاالبي، مانداب و تورب زارها به صورت طبیعي یا مصنوعي، دائمي یا موقت، داراي آب شامل نواحي علف0هاتاالب

 .شوندمتر عمق دارند، مي 1جزر كمتر از وضعیت جاري، شیرین، لبشور و شور و همچنین مناطق دریایي كه در ساكن یا

 عبارت است از: تاالب (Ramsar-1971)رامسر  معاهده بر طبق تعریف

مناطقي پوشیده از مرداب، باتالق، لجن زار یا آبگیرهاي طبیعي و مصنوعي اعم از دائمي یا موقت كه در آن آبهاي شور »

ترین حد جزر از شامل آبگیرهاي دریایي كه عمق آنها در پائین همچنینشود، یا شیرین به صورت راكد یا جاري یافت مي

 «شش متر تجاوز نكند

 محسوب كشوري هر طبیعي ملي هايسرمایه از كه هاتاالب تغییرات دائمي پایش و به مطالب فوق، حفاظت با توجه

 مدیران ضروري است. مخرب عوامل روند ادامه از پیشگیري و مناسب هاي مدیریتيشیوه اتخاذ هدف با شوند،مي

از  دقیق اطالع با است الزم كه اندمواجه هایمتصم از بسیاري با دامنه هاتاالب همچنین و شده حفاظت مناطق ها،پارك

 مناطق در سرزمین سیماي پویایي و اراضي كاربري پوشش و پایش كنند. اتخاذ را صحیح تصمیم آن علل و موجود وضع

 از حفاظت براي و احیا و بازسازي طبیعت، فرایندهاي بر شانتأثیر ها،آن چگونگي درك هدف با هاتاالب شده و حفاظت

هاي بین طرح حفاظت از تاالبایران (. از این رو در 0121)رفیعي و همكاران،  است مهم بسیار مدت  طوالني در هاآن

 و برنامه عمران ملل (GEFدولت )سازمان حفاظت محیط زیست ایران(، صندوق تسهیالت محیط زیست جهاني )

(UNDP از سال )هاي به طور كلي پایداري و بقاي اكوسیستمشروع و با هدف كاهش یا حذف دائمي تهدیدات و  2111

( نمایش داده 0هاي ایران در شكل )طرح حفاظت از تاالب ریزيبرنامهروند تاالبي ایران فعالیت خود را آغاز نموده اند. 

 شده است.

 

 

                                                           
1-Wetland 
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 ( 0122 ایران، هايتاالب از حفاظت طرح (. رویكرد اكوسیستمي در حفاظت از تاالب )مآخذ:0-0شكل )

 

 بومیمدیریت زیست .1-2

ها اي را در مدیریت بحران تاالبمدیریت یكپارچه زیست بومي به عنوان یک روش علمي و عملي نقش تعیین كننده

 گرفتن نظر در و نفعانذي كلیه نمودن درگیر با كه است بخشي فرا فرآیند یک بومي زیست مدیریتكند. بازي مي

 یک از مدیریتي برنامه یک تهیه براي. كندمي بخشي اقدام فرا جامع مهبرنا تدوین به نسبت مختلف هايبخش اولویت

 و افراد نیازها و هادانش، خواسته نظرات، تا شد خواهد سبب ذینفعان مشاركت شده و استفاده مشاركتي راهبردي رویكرد

-گروه مشاركت و برنامه يپایدار افزایش رویكرد این از هدف. شود لحاظ برنامه تدوین در تاالب، به ربطذي هايگروه

 تا كندمي ایجاب مدیریت برنامه مشاركتي تدوین فرآیند. است آن از پشتیباني و برنامه اجراي درمدخل و ذي ذینفع هاي

 هايگروه و نهادها در كه هایيتوانایي و هاظرفیت همچنین هاست،ارزش این متوجه كه تهدیداتي نیز و تاالب هايارزش

 اقدامات به برنامه اصلي توجه. گیرند قرار توجه مورد و شناسایي خوبي به دارد وجود تاالب مدیریت با ربطذي اصلي

 برخوردار اولویت از و بوده ضروري تاالب مدیریت مدت دراز هدف و اندازچشم به دستیابي براي كه است مدیریتي

در  .است تاالب یک براي مدیریتي برنامه تهیه براي رامسر كنوانسیون پیشنهادي هايروش با منطبق رویكردها این. است

گیرد و به همین دلیل این گیري مدیریت و حفاظت قرار ميمردم و حیات آنها در مركز تصمیم ،مدیریت اكوسیستمي

هاي مدیریت دار در برنامهپس از اجرایي شدن اقدامات اولویت اي با روش سنتي حفاظت دارد.رویكرد تفاوت عمده

هاي مدیریت و ي مردم نهاد(، در فاز انتهاي طرح با پایش روند اجراي برنامههاسازمانهاي متولي و اهدستگ)توسط 

ي انجام شده در كشور، ساز و كارهاي هاطرحتجربیات  انتقالشود تا ضمن ، تالش ميهابرنامهارزیابي از اثر بخشي این 
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ي كشور هاتاالبقانوني و مالي جهت اجراي آن در كل  ي الزمهاساختالزم براي توسعه یک سیستم مدیریتي و زیر 

 مستقر گردد. 

 تاریخچه .1-2-1

، به 1میالدي و همزمان با گسترش ادبیات توسعه پایدار 81از جمله مفاهیمي است كه از اواخر دهه  2بوميمدیریت زیست

رویكرد مدیریتي پذیرفته  محیطي باز كرد و اكنون به عنوان یکگیري زیستتدریج جاي خود را در ساختارهاي تصمیم

گیري گفتمان توسعه پایدار در ادبیات گیرد. با شكلمورد استفاده قرار مي ریزي و مدیریت منابع طبیعيشده در برنامه

به ابعاد اجتماعى، اقتصادى،  شناختيبوم بلكه نگاه محیط زیستى نیز از جنبه عمدتاً تغییر كرد،نه تنهانگاه به طبیعت توسعه، 

مدیریتى كه  د.شدر چارچوب چنین تحولى، مدل متناسب مدیریتى حفاظت الزامى  و سیاسى نیز بسط یافت. فرهنگى

الزم برخوردار باشد و نهایتاً پایدارى توسعه و حفاظت بتواند به ابعاد مختلف توسعه پایدار بپردازد و از كارایى واثربخشى 

 .(0183 ،نظري دوست و)فراهاني راد  یست بومى معروف شده استنماید. چنین نحوه اداره كردنى به مدیریت ز مینأرا ت

 1(، اتحادیه جهاني حفاظت از منابع طبیعيUNEP) 4المللي همچون برنامه محیط زیست سازمان مللهاي بینسازمان

(IUCN )6و سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریكا (US EPA )بومي و در گسترش ادبیات مدیریت زیست

 اند. هاي واقعي نقش به سزائي داشتهسازي آن در قالب پروژهادهپی

 تعریف .1-2-2

 يعیمنابع طب 3یينایو ژ ياساس يشناختحفظ خدمات بوم»ست كه هدف آن ناد  يندیفرآتوان مدیریت زیست بومي را مي

، 8اُوربي (.1و 2) است «ندهینسل حاضر و آ يبرا يو فرهنگ ياسیس ،ياجتماع-ياقتصاد يازهایضمن برآورده ساختن ن

بوم  تیریدر مد يتیریو مد ياجتماع ،ياقتصاد ،يشناختاستفاده ماهرانه و خردمندانه از اصول بوم»مدیریت زیست بومي را 

ارزش ها و خدمات  دها،یمطلوب، مصارف، تول طیو شرا 2بوم سازگان يكپارچگییداریپا ای یينایژ د،یتول يسازگان ها برا

 یينایژ»بومي را به صورت مدیریت زیست كایمتحده آمر االتیا ستیز طیسازمان حفاظت مح. (4) مي داند «در بلندمدت

 كندتعریف مي «داریاز اقتصادها و جوامع پا تیبوم سازگان ها ضمن حما يستیو تنوع ز يداریاز سالمت، پا يو نگهدار

 يبرا» كه است ي تعریف كردهاهبردر ي را به صورتبوم ستیز كردیرو( UNEP)برنامه محیط زیست سازمان ملل  (.1)

بر . است« منصفانه يو حفاظت به گونه ا داریمصرف پادر پي  رود وبكار مي آب و منابع زنده ن،یزم كپارچهی تیریمد

                                                           
2Ecosystem management 
3Sustainable development 
4United Nations Environment Programme (UNEP) 
5International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 
6United States Environmental Protection Agency (US EPA) 
7Restoration 
8Overbay 
9Ecosystem 
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 يدگاههایكند كه د يمطلوب را دنبال م ندهیآ کیچشم انداز مشترك از  کی بوميزیست تیریمداین اساس، 

 فیتعر یيایجغراف يكه در مرزها يعیطب يبوم شناخت يسامانه ها تیریمد يرا برا يدو اقتصا يطیمح ستیز ،ياجتماع

 (.1) سازند يم كپارچهی ،شده اند

 در خصوص مدیریت زیست بومي موارد زیر را برشمرده است جمهور سیرئ يو نظارت راهبرد يزیمعاونت برنامه ر

 :(0121ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري, )معاونت برنامه

  نوعي مدیریت منابع طبیعي و محیط زیستي بوده كه هدف آن پایداري زیست بوم براي تأمین نیازهاي اكولوژیكي و

 انساني در آینده است. 

  نیازهاي انساني را در مركز مدیریت تنوع زیستي قرار میدهد كه هدف آن مدیریت زیست بوم بر اساس كاركردها و

 ردهاست.هاي چندگانه از این كاركاستفاده

  زیست « الف»قانون برنامه چهارم  13اعمال چنین رویكردي در مدیریت زیست بومها، منجر به بهینه سازي استفاده از ماده

 شود.بومها و كاهش مخاطرات آن مي

 

 
 يبوم ستیز تیریمد كردیرو ياجرا يپنجگانه برا يهااصول دوازده گانه و گام(. 2-0)شكل 

 

 شیوه تدوین برنامه .1-3

-مدخالن تاالب در تدوین برنامه با برگزاري كارگاهنفعان و ذيبا دخیل نمودن تمام ذيبرنامه جامع مدیریت ن تدوی

 Problemزنجیره/درخت مشكالت )»هاي استفاده از تكنیک وهاي مشاركتي )چهار كارگاه تشریح شده ذیل( 
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Tree/Hierarchy ») و«( تكنیک فلش كارتCard Technique »)جموعه اثرات و علل و عوامل و شیوه به بررسي م

هبردها و اهداف سلسله مراتبي در جهت به تصویر كشیدن و تحلیل فاكتورهاي مرتبط با تاالب و تدوین سیاست و را

گانه در اجراي هاي پنجگانه و گامهاي زونبندي شده بر اساس اصول دوازدهمتناسب در پراكنش فضایي حساسیت

 یست بوم تاالب بین المللي زریوار پرداخته است.رویكرد مدیریت جامع در ز

و  مران و اجرایيحك ، سازمانها و دستگاههايهاارگان مشاركت و هم اندیشيبا هدف هاي مشورتي تشكیل كارگاه

 :به شرح ذیل پرداختزریوار  مدیریت تاالب براي نگراي جامعدر تهیه و تدوین برنامه مردم نهاد مرتبط

یي با رویكرد مدیریت استراتژیک، یكپارچه و زیست بومي مبتني بر اصول توسعه پایدار برگزاري كارگاه ها (0

 ( و سطح ملي در سطح استاني )كردستان در سطح محلي )مریوان(

هاي اصلي تاالب زریوار در فرایند مشاركتي؛ شناخت ذیمدخالن و ذینفعان اصلي شناخت مشكالت و چالش (2

سازي یک بستر مدیریتي مشاركتي ز گروههاي ذینفعان و ذیمدخالن؛ آمادهو بررسي منافع و مسئولیت هر یک ا

گیري مسائل جهت مدیریت زیست بومي تاالب زریوار؛ دستیابي به یک كارگروه منسجم جهت مدیریت و پي

زریوار؛ تهیه مدل دینامیكي سیستم منابع آب و خاك حوزه آبریز دریاچه زریوار با رویكرد مدیریت تقاضا و 

 .اقي؛ ارائه نقشه راه براي مدیریت پایدار و ایجاد سیستم حكمراني صحیح براي دریاچه زریوارانطب

 مدخالنو ذی ها و کارکردها، تهدیدات و مشکالت، تحلیل ذی نفعان: ارزشآغازین کارگاه .1-3-1

با  2131ال اسفند ماه س 21و  21مورخ اولین کارگاه تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تاالب زریبار/زریوار در 

های مردم نهاد همه مسئولین سازمانی، استانی، تشکل همچون:نفعان تاالب مدخالن و ذیحضور مشارکتی اکثر ذی

(NGOs ،و مردم محلی ) ها و کارکردهای تاالبارزش» و با هدف شناساییبرنامه جامع مدیریت اولین گام تدوین»، 

ساله و هدف  12انداز چشمارائه و  «ذی مدخالن مرتبط با تاالب تحلیل ذی نفعان و»و  «مشکالت و تهدیدات تاالب»

 انجام گرفت.اصلی برای مدیریت تاالب 

 ها و اهدافتدوین سیاستبندی و ترسیم درخت مشکالت، خوشهکارگاه: دومین  .1-3-2

 با 2131خرداد ماه سال  23و  21روز  دومین کارگاه تدوین برنامه مدیریت یکپارچه اکوسیستمی تاالب زریوار در

شناسایی و معرفی روابط علت و معلولی آنها و تدوین ، بندی تهدیدات و مشکالتبندیو طبقه بندیخوشه هدف

رسیدن به وضعیت مطلوب منابع آب و خاک؛ بهره برداری » سیاست،  اقدامات و اهداف مدیریت در پنج گروه

انجام مطالعات پایه، تخصیص بودجه و مدیریت  خردمندانه از تاالب و ظرفیت های آن؛ حفاظت و غنای تنوع زیستی؛
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در راستای دومین گام تدوین برنامه مدیریت و تحلیلی سلسله مراتبی برای  «یکپارچه؛ افزایش سطح آگاهی و مشارکت

 .گام های بعدی به انجام رسید

 مدیریت و تعیین سیستم پایش برنامهساختارهای سازمانی طراحی کارگاه: سومین  .1-3-3

ارائه هدف با  2131بهمن ماه سال  7و  6روز  تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تاالب زریوار در سومین کارگاه

و نیز  «استانی، شهرستانی و مردم بومی محلی»ساختارهای سازمانی  طراحی و استخرا و فرآیند برنامه مدیریت 

در راستای گام  «اجتماعی-اقتصادی»و  «تنوع زیستی»، «منابع آب و خاک»پایش تاالب در سه موضوع  برنامه طراحی

 بعدی برنامه انجام گرفت.

 (Zoningبندی )تکمیل برنامه مدیریت و پهنهکارگاه: چهارمین  .1-3-4

تعیین پهنه های » با هدف 2134آذز ماه سال  4و  1در روزهای  کارگاه چهارم مدیریت اکوسیستمی تاالب زریوار

تعیین دستورالعمل های اجرایی »، «نقشه های از پیش تهیه شده مناسب برای حفاظت و بهره برداری پایدار بر روی

و تعیین  بندی/ پهنهبندیزونها، کاربریتعیین »در جهت « تهیه دستورالعمل اجرایی هر فعالیت»، «فعالیت در هر پهنه

دی اقدامات بناولویت در جهت برنامه مذکوربرای گام نهایی تکمیل برنامه مدیریت و تهیه  «ی مدیریتیهاحساسیت

 های ذیربط انجام گرفت.سازمان ییاجرا

 جمع بندی .1-4

 ها و پاالیندگی مباحت در یک کمیته تخصصی کارشناسی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و سپس بندی کارگاهجمع 
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 ی فیزیکیهامشخصات و ویژگی .2-1

 عمومی  معرفی .2-1-1

مركز استان كردستان و  شمال غربي سنندج كیلومتري 011در01(Zirêbar, Zirêwar) یا زریبار ارتاالب آب شیرین زریو

هاي دیدني و گردشگري استان كردستان است. این تاالب یكي از واقع و از مكانكیلومتري غرب شهر مریوان  1اصله فر د

-جوجهاین دریاچه یكي از مراكز زمستان گذراني و رود.اي آب شیرین در جهان به شمار ميهمنحصر به فردترین دریاچه

 باشد.مي مهاجرپرندگان  آوري

 114و طي مصوبه شماره0111قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب  1بند الف ماده » به استناد محدوده زریوار

 گردید. معرفي« پناهگاه حیات وحش زریوار»نوان به ع« تجارت كمیسیون امور زیربنایي صنعت، معدن و 0188/3/1مورخ 
عنوان زیستگاهي براي حمایت از به عنوان تنظیم كننده رژیم آبي ه توجه به كاركردهاي اكولوژیكي آن ب با وارزریتاالب 

 .شودمي ویژه پرندگان آبزي قلمداده ب جانوران و گیاهان و

و  41˚  01'  11"تا  41˚  14'  10"هكتار در موقعیت جغرافیایي طول شرقي 01823ار با مساحت حوضه آبخیز دریاچه زریو

هكتار و  1111قرار گرفته كه شامل دو حوضه فرعي شهري با مساحت  11˚  11'  11"تا  11˚  28'  21"عرض شمالي 

خروجي تاالب  متر و حداقل ارتفاع آن در محل 2021هكتار است. حداكثر ارتفاع حوضه  01823مریوان با مساحت 

هاي درصد است و تاالب زریبار كانون تمركز رواناب2/08باشد. شیب متوسط حوضهمتر از سطح دریا مي 0281زریبار 

 ار است.واحد هیدورلوژیكي حوضه زریو 8طحي س
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 )اقلیم( آب و هوا .2-1-2

دما بهه ترتیهب   حداقل و حداكثر معتدل بوده و میانگین  يهاهاي سرد و تابستاناز لحاظ اقلیمي داراي زمستان تاالب زریبار

وضهه بها   بارنهدگي ح  .باشهد يمه متریليم 211برابر تقریبا ساالنه در منطقه  رشبامتوسط  .باشديم گراديدرجه سانت 0/21و  1

مدیترانه از اوایل آبان آغهاز گشهته و تها اواخهر اردیبهشهت ادامهه       از اقیانوس اطلس و دریاي مرطوب هواي ورود جریانات 

 يهها ، بهارش علت نقش اساسي توپهوگرافي ه بنیز  منطقه مورد نظردر  .و فصل خشک آن نیز منطبق بر تابستان است یابدمي

در طهي دوره سهرد سهال و     بهارش  حهداكثر دهنهد.  رش را به خود اختصاص مهي بیشترین شكل با در فصل بهار اروگرافیک

اي از اوایهل  مدیترانهه اطلسي و گرم كامالً محسوس است.بارندگي حوضه با ورود جریانات مرطوب  يهاآن در ماه حداقل

ت نبوده و تغییرات قابل یابد. توزیع بارندگي در طي همین مدت نیز یكنواخآبان آغاز گشته و تا اواخر اردیبهشت ادامه مي

منطقهه   يهها درصد بارش 23شود. ولي در كل بیش از مختلف در این دوره دیده مي يهاماههایيتوجهي بین میزان بارندگ

باشهد.  بههار و پهائیز مهي    افتد. توزیع زماني بارندگي ساالنه به ترتیب اهمیت در سهه فصهل زمسهتان،   در همین زمان اتفاق مي

و تابسهتان بها    ینتهر درصد مرطهوب  1/41ي در این منطقه بسیار ناچیز و نادر است. فصل زمستان با متوسط تابستان يهابارش

درصد بارش ساالنه را به خود اختصهاص   2/21و  0/23فصول هستند و فصول پائیز و بهار به ترتیب ینتردرصد خشک 0/1

 (.1باشد )شكلجنوب غربي ميمنطقه داراي جهت باد غالب در  دهند.مي

 نوع اقلیم
 متوسط حداقل دما

 )سلسیوس(

 متوسط حداکثر دما

 )سلسیوس(

متوسط دما 

 )سلسیوس(

 متوسط بارش

 )میلی متر(

 متوسط تبخیر

 )میلی متر(

 6/1860 698 11 1/02 5 معتدل سرد

 ره كل هواشناسي كردستان(( )مآخذ: ادا2104-0222ایستگاه سینوپتیک شهر مریوان )عناصر اقلیمي آمار ساالنه (. میانگین 0-2جدول )

 ین آب تأممنابع  .2-1-3

آب آن نقش ندارد و عمهدتاً   ینآب شیرین ایران است كه هیچ رودخانه دائمي در تأم يهااز معدود تاالبار زریوتاالب 

آب تهاالب   ینبه طور كلي منابع تهأم  شود.يتغذیه م ،از طریق چشمه هاي متعدد در بخش غربي و كف تاالب وجود دارند

 :شودياز سه منبع عمده تشكیل م زریوار
 میلیون متر مكعب هشت جوي كه به صورت باران و برف ساالنه حدود هايیزشر (8 MCM) كنديم ینآب تاالب را تأم . 

 میلیون متر مكعب از ایهن منهابع    02 چشمه هاي كف جوش بستر تاالب كه به سفره هاي زیر زمیني مرتبط است و برآورد شده ساالنه

 . شوديالب وارد مآب به تا

 آب تاالب محسوب شده كه پس از بهارش بهاران یها     ینمیلیون متر مكعب كه از منابع تأم 28سطحي ورودي با رقمي حدود  يهاآب

ایهن ترتیهب حجهم سهالیانه آب      ه. بریزديبرف، از طریق آبراهه هاي جاري بر دامنه هاي غربي، شرقي و حوضه آبخیز تاالب به آن م

 . شوديمیلیون متر مكعب است كه در تاالب ذخیره م 48ب زریوار از این منابع حدود ورودي به تاال
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از آن  آب زیرزمینهي  میلیهون متهر مكعهب    01بوده كه مطهابق سهاالنه    0221داراي سرریزي طبیعي در ترازقبال این تاالب 

 حداث گردیده است. در محل سرریز قدیمي ا 11/0222یک سرریز با رقوم  0131در سال شده است. تخلیه مي

امكهان   گهذرد يو كانال انتقال آب كه از شمال تاالب مه  همچنین با احداث یک بند انحرافي بر روي رودخانه قزلچه سو

 میلیون متر مكعب بر حسب نیاز به تاالب فراهم گردیده است.  21تا   یک انتقال 

كهف جهوش )چشهمه ههاي كهف       يهاوري آبموقعیت تاالب به عنوان كاسه گود خط القعر حوضه آبخیز باعث گردآ

سطحي حوضه آبخیز تاالب شده است.  با توجه به نقاط ارتفاعي شمالي و جنوبي تاالب و نیهز شهیب    يهاتاالب( و نیز آب

و با سر ریز طبیعهي در بخهش    كنديجاري عمل م يهاعمومي شمال به جنوب آن، تاالب در حكم استخر تنظیم كننده آب

و یا در موقع كم آبي نیز با تمهیهداتي از آب تهاالب بهراي كشهاورزي      رسديم ن به مصرف كشاورزيجنوبي، مازاد آب آ

كهه بها پیوسهتن بهه      شودي. سرریز آب تاالب به رودخانه زریوار كه از شعبات رودخانه گاران است منتقل مشودياستفاده م

انهه مهذكور بها پیوسهتن بهه چنهد رود دیگهر        . رودخجنوبي به سمت جنوب جاري اسهت  –رودخانه مریوان با جهت شمالي 

 .شوددهند كه وارد خاك عراق ميتشكیل رودخانه مهم سیروان را مي

 سطح ، عمق و حجم آب  .2-1-4

در میلیون متر مكعب در طول سال  2/14میلیون متر مكعب تا  1/22حجم آب تاالب از اي طوالني مدت میانگین دوره

كیلومتر و  1/4حجم آبي در فصول مختلف متغیر است. طول متوسط آن  است. وسعت تاالب به دلیل تغییرات نوسان

است كه با در نظر گرفتن حاشیه  كیلومتر مربع 1/8كیلومتر كمتر است. بنابراین سطح كاسه تاالب  2عرض آن اندكي از 

ب گسترش هكتاري آن كه پوشیده از گیاهان آبزي بوده و در بخش جنوبي و جنوب غربي تاال 0211غرقابي حدوداً

 رسد.كیلومتر مربع مي 1/21ضمنا سطح دریاچه در تراز نرمال به . رسديهكتار م 2111بیشتري دارد، مساحت آن به حدود 

از  عمق هاي انجام شده نشان دهنده افزایشمتر است. عمق یابي 1متر و عمق متوسط آن حدود  4/1حداكثر عمق تاالب 

. باشديهاي كف جوش ماي با چشمهاراضي كف به صورت كاسهباشد. يم حاشیه )ساحل( به سمت نقاط مركزي تاالب

در  را نشان داده كه كف تاالباي خط القعر دره یتاًنها است كهي مختلف متنوع و نوسانات داراي  كف تاالب توپوگرافي

 .اندشده زیرزمیني جاري يهاكننده آبسفره هاي جمع ،پوسته نازك ي باهامحل

 زیستگاه  .2-1-5

عنوان زیستگاهي براي حمایت از به عنوان تنظیم كننده رژیم آبي ه توجه به كاركردهاي اكولوژیكي آن ب ب باتاال

تاالب به این  0132قبل از احداث دایک خاكي در سال  .شودميویژه پرندگان آبزي قلمداد ه ب جانوران خاص و گیاهان و
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همیت و ارزش وافري است. این تاالب یک ذخیره گاه از منظر زیست محیطي واجد ا باز عنوان یک اكوسیستم آبي

از سمت غرب و شرق و زریوار  . تاالبشوديطبیعي ژنتیكي براي انواع گیاهان و جانوران آبزي و كنار آبزي محسوب م

شمال با ارتفاعات پوشیده از جنگل احاطه شده است و یكي از توقفگاه هاي مهم پرندگان مهاجر آبزي در فصل زمستان و 

كه ساالنه پذیراي شش هزار قطعه پرنده مهاجر آبزي است.  طوريه هاست ببرخي پرندگان مهاجر عبوري در دیگر فصل

 34از  است. قابل مالحظهبه علت اهمیت این تاالب در زمستان گذراني پرندگان مهاجر، ارزش زیستگاهي آن در زمستان 

زیست بوم منطقه است، وابستگي زیستي  ترینيصد به آب كه اصلدر 13گونه یا  10گونه پرنده شناسایي شده در تاالب، 

 2/11درصد مهاجر زمستانه هستند كه از اواخر پاییز تا اواخر زمستان در منطقه حضور دارند.  4/38دارند. از این تعداد نیز 

 0/41) معادل  گونه 22و  كننديدرصد از پرندگان یاد شده آشیانه خود را بر روي زمین و در اطراف تاالب مستقر م

 1 و گیرنديآبزي رویش یافته در حاشیه و كرانه هاي تاالب براي آشیان گزیني بهره م یاهاندرصد پرندگان آبزي( از گ

درصد پرندگان آبزي (، تغذیه  4/10گونه )  01ماهي خواري در  .دهنديگونه نیز درختان را براي آشیان گزیني ترجیح م

درصد گونه هاي آبزي( و  42) گونه 21در  خواريیاهدرصد گونه هاي آبزي (، گ 2/14گونه )  28هاي تاالب دراز بنتوز

درصد گونه هاي آبزي(  8/00)معادل  گونه از پرندگان آبزي 1. شوديمشاهده م گونه 2استفاده از حشرات آبزي نیز در 

شنگ از جمله پستانداران منطقه بوده كه در دهند. يم نیز همه چیزخوارند و وابستگي محدودي به منابع غذایي خاص نشان

 غیره و حاشیه تاالب زندگي كرده و از جانوران آبزي نظیر ماهي، قورباغه ، پرندگان آبزي و زارهايآبي ن هايیطمح

 . ول آبزي نیز دیگر پستاندار وابسته به تاالب بوده كه از برگ ، گل  و پیاز گیاهان و ریشه درختان تغذیهكنديم تغذیه

 .نمایدمي

.  باشنديگونه( م1گونه( و ماهیان بومي ) 3) غیر بومي فون ماهیان تاالب زریوار مشتمل بر دو گروه ماهیان معرفي شده 

ماهیان معرفي شده شامل كپور معمولي، سه گونه كپور ماهي چیني كه توسط شیالت جهت بهره برداري اقتصادي 

خود  تفاقي همراه كپور ماهیان وارد تاالب شده و قادر به تكثیر و حفظ بقااند، گونه كاراس كه به طور ارهاسازي شده

شده و ماهي حوض نیز توسط مردم بومي به تاالب وارد شده است و گونه گامبوزیا كه به منظور مبارزه با پشه ماالریا وارد 

ردار است كه خاص منطقه دجله و اند. ماهیان بومي نیز شامل یک گونه شاه كولي ناشناخته و گونه اي مارماهي خاشده

ها در تعداد سه گونه از خزندگان نیز ارتباط زیستي مستقیم با تاالب داشته و سالمت تاالب، در بقاء و نقش آن .فرات است

زمیني و دو گونه از راسته  يهااي از خانواده الك پشتشبكه غذایي موثر است. این خزندگان شامل الك پشت بركه

كوچک، قورباغه و دیگر  هاييمار آبي و مار آبي چلیپر هستند كه وابسته به تاالب بوده و از مارماه سوسمارها شامل
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جانوران وابسته به تاالب هستند كه  ترینيو اصل ترینیتپرجمع هايدوزیستان پس از ماه كنند.يجانوران آبزي تغذیه م

ها، قورباغه درختي سه گونه وزغ سبز از خانواده وزغ كنند.يا مهاي غذایي وابسته به تاالب ایفنقش بسیار مهمي در زنجیره

ها در حاشیه تاالب زریبار/زریوار به تعداد بسیار از خانواده قورباغه درختي و قورباغه مردابي یا معمولي از خانواده قورباغه

 .زیاد شناسایي گردیده است

  جمعیت منطقه پیرامونی .2-1-6

رشد جمعیت در حوضه مذكور از نرخ روستا در اطراف آن است.  28مریوان و  شامل شهرآبخیز تاالب حوضه جمعیت 

نفر در  011022به  0111نفر در سال  22231رسیده است و جمعیت آن نیز از  0121در سال  48/0به  0111در سال  48/8

است و به عنوان رسیده است. تغییرات سریع جمعیت موجب افزایش نیاز مسكن، خدمات، خوراك و ... شده  0121سال 

وضعیت كمبود نیروي محرك باعث فشارهاي زیادي روي زیست بوم شده است و مقدار تقاضا در مسائل مختلفي مانند 

كه این  ههایي براي تامین آب در منطقه شدزمیني دشت مریوان و همچنین ایجاد سازهآب سبب افزایش برداشت آب زیر

 ر روي تاالب شده است. منجر به احداث سد بمسئله از دید سازه اي 

 اقتصادی( - جمعیت و توسعه اقتصادی منطقه )مسائل اجتماعی .2-1-7

-به شمار مي DPSIRاقتصادي دو عامل مهم براي بررسي وضعیت یک منطقه در  چارچوب تحلیلي  مسائل  اجتماعي،

این چارچوب مي باشند. افزایش جمعیت و توسعه اقصاد منطقه به عنوان نیروي محرك در آیند. در حوضه تاالب زریوار 

تاثیراتي كه باعث به وجود آمدن فشار و در پي  و DPSIRرك در چارچوب ز این بررسي تاثیر این نیروهاي محهدف ا

نظر در بخش محدوده مورد  خواهد گذاشت، خواهد بود. حوضه دریاچهآن تغییر وضعیت و در نهایت اثري كه بر 

ربي استان كردستان باشد كه در غرب و جنوب غدر اطراف آن مي روستادي شامل شهر مریوان و تعدا جمعیت و اقتصادي

 است. روستا 28حوزه مطالعاتي شامل شهر مریوان و واقع شده است. 

آغازشد و با انسجام بیشتر برنامه هاي كنترل جمعیت در كشور  از  0113سیاست هاي كنترل جمعیت در ایران از سال 

بعد از انقالب اسالمي به دلیل بعضي از مسائل و مشكالت از رسید.  2/0به  1/0ز كشور انرخ رشد جمعیت  0148سال

برابر  0111جمله جنگ تحمیلي با افزایش بي سابقه رشد جمعیت روبرو هستیم به گونه اي كه نرخ رشد جمعیت در سال 

جلوگیري از رشد موالید  رايگیرد و بجمعیت در دستور كار دولت قرار ميسیاست كاهش  0113مي باشد. از سال  1/1

نرخ رشد یک ترین كاهش مجموع اقدامات فوق سبب سریعاوالد به باال را حذف مي نماید.  1هاي تشویقي سیاست

سال از اجرایي شدن سیاست هاي كنترل جمعیت كشور با روند افزایش  21شود. با گذشت مي 2/0به  2/1كشوراز 
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مسئولین جهت چاره اندیشي پیرامون این موضوع سیاست هاي كنترلي  جمعیت مسن و كاهش نیروي جوان روبرو شد و

 جمعیت را به سیاست هاي افزایش جمعیت تغییر دادند.

 . همانطور كه در جدولحوضه تاالب نیز تاثیر گذار بوده استتغییرات در سیاست هاي كنترل جمعیت در كشور در 

رسیده  0121در سال  48/0به  0111در سال  48/8مطالعه از شود نرخ رشد جمعیت در محدوده مورد ( مشاهده مي2-2)

رسیده است.  تغییرات سریع  0121نفر در سال  011022به  0111نفر در سال  22231است و جمعیت محدوده نیز از 

جمعیت موجب افزایش نیاز به مسكن ، خدمات ، خوراك و...شده است و به عنوان نیروي محرك باعث فشارهاي زیادي 

بوم شده است و مقدار تقاضا در مسائل مختلفي مانند مصرف آب شرب، نیاز به غذا و... افزایش یافت. چون زیستروي 

مقدار آب در دسترس جوابگوي این افزایش تقاضا نبود این وضعیت كمبود آب سبب افزایش برداشت از آب زیرزمیني 

اث دایک اي به احدقه شد كه این مسئله از دید سازههایي براي تامین آب در منطدشت مریوان و همچنین ایجاد سازه

سو براي افزایش مقدار آب ورودي ار براي كنترل آب سطحي و احداث بند انحرافي قزلچهخاكي در جنوب دریاچه زریو

گشته است. احداث دایک اعث تشدید مسائل و مشكالت دریاچه اي با وجود مزایایي ببه دریاچه شود. این كارهاي سازه

كي و بند انحرافي قزلچه سو باعث وضعیت جدید سیستم نسبت به عرضه آب منطقه براي تامین مصارف مختلف بوده خا

 اي به مسئله رشد جمعیت و توسعه اقتصادي بوده است. است. دلیل این امر پاسخ سازه
 0121تا  0111جمعیت و ابعاد آن طي سالهاي  (.2-2)جدول 

تعداد خانواربعد خانوارنرخ رشدجمعیتسال

1355222765.064396

1365518768.8211.884364

1375817084.645.3715214

13851134033.334.2126885

13901361921.843.7136650
 

 

ها( روستاجمعیت در محدوده مطالعاتي )شهر مریوان و  0121تا سال  0111ازه زماني سال در ب (2-2)جدول  با توجه به

این نشان از افزایش جمعیت در این بازه زماني مي باشد، با توجه به چارچوب  نفر رسیده است و  0110022به    22231از 

مود كه جمعیت به عنوان عاملي مهم  توان بیان نمورد نظر، جمعیت جزء مهمترین عامل محرك به حساب مي آید. مي

باعث به وجود آمدن  فشار در منطقه شده و این امر باعث تغییر در وضعیت محدوده شده و اثرات آن در منطقه خود را 

 نمایان مي سازد.
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( این نكته را اظهار داشت كه جمعیت منطقه مورد مطالعه از 1-2شكل در بحث تحلیل جمعیت مي توان با توجه به )

رسیده است. این افزایش جمعیت در حوضه مورد مطالعه باعث افزایش  0121در سال  011022به  0110در سال  22231

 بوم زریبار شده است. برداري  و فشار روي زیستبهره
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  0121 تا 0111 يسالها يط تیجمع سهیمقا نمودار(. 1-2شكل )

 

باشد  از سال بازه زماني نرخ رشد در محدوده مطالعاتي از سال بعد از سال پایه قابل بررسي مي با توجه به اینكه در این

رسیده است و این نشان دهنده آن است  84/0به  82/8كه سال مقصد مطالعات گزارش مي باشد از  0121تا سال  0111

 (.4-2ان نرخ رشد جمعیت كاسته شده است  )كه با توجه به افزایش جمعیت از میز
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  0121 تا 0111يسالها يط تیجمع رشد نرخ سهیمقانمودار (. 4-2شكل ) 
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رسیده و پس از آن روند نزولي را  00,88به  1,11این میزان از  0111تا  0111طي سالهاي  (1-2)شكل  بعد خانوار طبق

 ده و این حاكي ازآن است كه خانواده ها كوچكتر شده،رسی 1,30این میزان به  0121طي كرده به طوري كه در سال 

ها باعث افزایش فشارهایي از قبیل  ساخت و ساز، تعداد نفرات در خانواده ها  كم شده است. خود این افزایش خانوداه

 شود. افزایش سطح رفاه و.... روي حوضه  مي
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1355 1365 1375 1385 1390

ار
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 سال
  0121 تا 0111يسالها يط تیجمع انوارخ بعد سهیمقانمودار (. 1-2شكل )

 

تا  0111(. میزان آن طي سالهاي 1-2) تعداد خانوار به عنوان شاخصي دیگر در بخش اقتصاد از آن استفاده شده است

رسیده است و این امر نشان از این  11111به 0121كاهش داشته ولي پس از آن روند افزایشي داشته كه در سال  0111

به زندگي گروهي و چند خانواري كم شده و خانواده ها به صورت تک خانواري مي باشد و مي تواند دارد كه،تمایل 

 خود موجب افزایش  استفاده از آب و افزایش مقدار فاضالب و... شود .
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 سال
  0121تا  0111مقایسه تعداد خانوار جمعیت طي سالهاي خانوار تعدادنمودار (. 1-2شكل )

 

مطالعات مورد بررسي قرار گرفته است ابتدا  DPSIRدر مورد اقتصاد منطقه كه به عنوان نیروي محرك در چارچوب 

 شود.هاي موجود در محدوده مورد مطالعه پرداخته ميبه تعاریف مربوطه پرداخته شده و سپس به ارزیابي شاخص
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ع،طبق تعریف كار،حداقل یک ساعت كار كرده ویا بنا به ي مرجساله و بیشتر كه در طول هفته01شاغل: تمام افراد 

دالیلي موقتاً كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي شوند. كه به طور عمده شامل دو گروه مزد بگیران و خود 

 اشتغاالن مي شوند. به افراد زیر شاغل گفته مي شود:

 ر كرده باشد فرد شاغل به كسي گفته مي شود كه حداقل یک ساعت در هفته كا

 افرادي كه بدون دریافت مزد براي یكي از اعضاي خانوار خود كار مي كنند ولي مزدي نمي گیرند،جزو شاغلین هستند.

یكي از اعضاي خانوار خود كار مي كنند ولي مزدي نمي گیرند، جزو شاغلین افرادي كه بدون دریافت مزد براي  

 .هستند

 موزي را مي كذرانند نیز جزو شاغلین به حساب مي آیند.كار آموزان و محصالني كه دوره كارآ

  .تمام افراد حاضر در نیروهاي مسلح از كادر دائم و موقت نظیر سربازان جزو شاغلین به حساب مي آیند
 0121تا0111 يسالها يط آن ابعاد و مشاغل0-1 (.1-2) جدول

سال      مشاغل
کشاورزی،شکار، 

ماهیگیری

صنعت،استخراج 

معدن،ساختمان،آب و برق
خدمات

نا مشخص و اظهار 

نشده

کل اشتغال در 

منطقه

1355

1365190735977311254164

137518225756851912316220

13852937494220198151929596

13904027464514940503028643
 

 

ورد م 0111اطالعاتي دقیقي در دسترس نمي باشد تحلیل این قسمت، از سال  0111به اینكه در مورد سال  با توجه

 شاغلین در بخش كشاورزي، از تعداد 0181تا سال  0111در بازه زماني سال ( 3-2مطالعه قرار گرفته است. طبق )شكل 

 0121تا  0181تعداد اضافه شده و در بین سالهاي به این  0181تا  0131ماهیگیري كم شده و سپس بین سالهاي  شكار،

 دوباره از این تعداد كاسته شده است. 

افزایش افراد  0131تا  0111( بخش صنعت،استخراج معدن ،ساختمان،آب و برق نیز طي سالهاي 8-2شكل با توجه به )

افزایش  0121تا  0181دو دوباره از برخورد مي شو 0181تا  0131شاغل و پس از آن با كاهش افراد شاغل در بین سالهاي 

 شاغلین در این بخش را مشاهده مي نماییم.

با افزایش شاغلین در این بخش  0181تا سال  0111بخش خدمات محدوده مورد مطالعه از سال ( 2-2)شكل با توجه به 

  با كاهش افراد شاغل در این بخش مواجه مي شویم. 0121مواجه شده و پس از آن یعني در سال 

روند كاهشي داشته  0181آمار ارائه شده نشان مي دهد كه تا سال  0181( در سال پایه تا سال 01-2)شكل  با توجه به

به صورت افزایشي بوده و این نشان دهنده این است كه در محدوده مورد مطالعه فعالیت هاي نا 0121است اما در سال 

 مشخص و اظهار نشده بسیاري وجود دارد.
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  0121 تا 0111يسالها يط يریگی،شكار،ماهيكشاورز يبخشها شاغل افراد تعدادنمودار (. 3-2شكل )

 

 
  0121 تا 0111يسالها يط برق و معدن،ساختمان،آب صنعت،استخراج يبخشها شاغل افراد تعدادنمودار (. 8-2شكل )

 

 
  0121 تا 0111يسالها يط خدمات شاغل افراد تعداد نمودار(. 2-2شكل )

 

 
  0121 تا 0111يسالها يط نشده اظهار و مشخص نا شاغل افراد تعدادنمودار (. 01-2) شكل
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  0121 تا 0111يسالها يط مختلف يبخشها نیشاغلنمودار (. 00-2شكل )

 

نیاز به شغل نیز   (  با توجه به اینكه جمعیت منطقه در حال افزایش است در نتیجهنمودار (. 00-2شكل )00-2شكل طبق )

شود. افزایش اشتغال در شود در كل بخشها افزایش اشتغال دیده ميافزایش پیدا كرده است لذا همانطور كه مشاهده مي

توان به افزایش تكنولوژي براي باشد. افزایش اشتغال در بخش كشاورزي را ميبخشهاي كشاورزي و خدمات بیشتر مي

ها( و نیاز به غذا دانست. به ک خاكي و بند انحرافي قزلچه سو، افزایش تعداد چاهبرداشت آب، افزایش عرضه آب )دای

دلیل اینكه حوضه زریبار در یک منطقه مرزي قرار گرفته است و مراودات )صادرات و واردات قانوني و غیر قانوني( با 

شد كرده است. با توجه به جمعیت كشور عراق دارند لذا افزایش اشتغال در بخش خدمات نسبت به سایر بخشها سریعتر ر

و اشتغال منطقه افزایش یافته است لذا افزایش تقاضا در بخشهاي مختلف را در پي خواهد داشت و بهره بداري از حوضه 

 یابد.ابریز نیز افزایش مي

 مدخالن تاالبنفعان و ذیذی .3-1

مدخالن  نفعان و ذيشناسایي و تحلیل ذيهاي نخستین گام استقرار رویكرد مدیریت جامع زیست بومي، یكي از فعالیت

هاي تاالبي و میزان اثرگذاري و نفعان دولتي و غیر دولتي مرتبط با زیست بومبه منظور شناخت بهتر از جوامع انساني، ذي

مدخالن و تدوین و اجراي برنامه جامع نفعان و ذياثرپذیري آنها است كه این موضوع تاثیر بسزایي در تعیین نقش ذي

مدخالن تاالب امكان پذیر نخواهد بود. از جمله نفعان و ذيمدیریتي دارد. این مهم بدون داشتن تصویر درستي از ذي

 مدخالن به شرح زیر است:نفعان و ذياهداف اصلي تحلیل ذي

 هاي تاالب زریوار؛مرتبط با زیست بومدولتي و غیر دولتي  ها و نهادهايشناسایي اشخاص، سازمان  

 اي تاالب زریوار؛همدخالن در رابطه با مدیریت زیست بومنفعان و ذيي منافع، اهمیت و نفوذ ذيشناسای  

  مدخالن در مدیریت جامع تاالب؛نفعان و ذيراهبرد مشاركت ذيتدوین 
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 ایجاد بستر الزم براي استقرار مدیریت مشاركتي تاالب.  

تبان تاالب به شرح ذیل در جهت تدوین برنامه مدیریت همه این مهم در كارگاه آغازین تاالب و نیز كمیته تخصصي پش

شان براي نیل به اهداف تحلیل علت و معلولي در جهت ذي نفعان و ذي مدخالن و محدوده اثراتشان و تاثیر پذیري

 اجرایي نمودن برنامه جامع شناسایي شد.
 مدخالن تاالب زریوارنفعان/ذي(.تحلیل ذي4-2جدول )

 مدخلفع/ذينذي محدوده اثر 

 بین المللي  سازماهاي انتقال تجارب جهاني و جلب همكاري 

 اي در ارتباط با ریزگردهامحور مذاكرات مربوطه و رایزني با كشورهاي همسایه و منطقه 
 هاي بین الملليسازمان

 و نظارت بر اجرا برنامه جامع مدیریت اكوسیستمي راهبري 

 وژي و اقتصادي و اجتماعي تاالببررسي و نظارت اثرات و كاركردهاي اكول 

 كنترل، كاهش و حذف آالیندگي تاالب جهت بررسي نبض یوتریفیكاسیون تاالب 

 )مدیریت تاالب )حفاظت از منابع فیزیكي و بیولوژیكي 

 هاي مدیریتتعیین مركز استاني مدیریت تاالب، آماده سازي و اجراي طرح 

 حمایت و سازماندهي تشكل( هاي مردم نهادNGOs )در جهت نیل به اهداف سازمان 

 سازمان حفاظت محیط زیست

 ،مدیریت استاني طرح ها و برنامه توسعه و بهره برداري از منابع تامین آب تاالب 

  ،پایش و اندازه گیري جریان منابع آب سطحي و زیر زمیني موثر بر حجم آب تاالب 

  ... تكمیل شبكه آبرساني كانال قزلچه سو و 

  چاههاي مجاز حاشیه تاالب و تامین آب براي كشاورزان از سدهاي مجاوركنتور دار كردن 

 هاي غیر مجاز حاشیه تاالبپر نمودن چاه 

 ايآب منطقه

 اي را بر روي كیفیت آب وارد نموده مدیریت فاضالب شهري و روستایي كه مشكالت عمده

 است.

 انجام مظالعه و بررسي به روز شبكه هاي آب و فاضالب 

 فاضالب روستایي و انتقال آن به تصفیه خانه شهر مریوان تكمیل شبكه 

 تكمیل تصفیه خانه شهر مریوان 

 آب و فاضالب شهري و روستایي 

 هاي درسي و ارتقأ علمي و دانش محیط زیستي منطقه و وارد نمودن تاالب زریوار به كتاب

 آموزشي

 هاي دانش آموزيها و جشنوارهبرگزاري همایش 

 آموزش پرورش

 ه بندي، كنترل و نظارت مواد شیمیایي مورد استفاده در كشاورزي سهمی 

  ارایه خدمات روستایي براي ترویج كشاورزي و باغداري پایدار 

 مشاور فني در خصوص تعیین میزان آب مورد نیاز كشاورزي 

 بهبود راندمان آبیاري و استفاده از شیوه هاي نوین جهت كاهش مصرب آب تاالب  

 هاي غیر مجاز كشاورزيكاربري اراضي اطراف تاالب و تخریب سازه جلوگیري از تغییر 

 جهاد كشاورزي سازمان 
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 مدیریت برنامه ترویج، تحقیق و آموزش كشاورزي 

 مدیریت براي تملک و كاربري زمین كشاورزي 

 نظارت بر تخصیص آب صرفه جویي شده در بخش كشاورزي به عنوان حق آبه تاالب 

 مدیریت الگوي كشت و مصرف آب در كشاورزي 

  مدیریت سطح باال و تصمیم گیري، هماهنگي درون بخشي براي طرح ها و برنامه هاي توسعه

 در سطح استان )سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان(

 )هماهنگي میان بخشي در سطح محلي و همسوي فعالیت ها براي احیا تاالب )فرمانداري 

 استانداري 

 الب براي تحقیق وموضوعات تحقیقاتي و آموزشبهره برداري از پتانسیل تا 

 ها و سناریوها براي خشكسالي، ترسالي، آبخیزداري، الگوي كشت، تغییر اقلیم و تهیه برنامه

 ریزگردها

 انجام كارهاي تحقیقاتي و آموزشي در راستاي حفظ و حمایت تنوع زیستي تاالب 

 ايطقههاي بین المللي و ملي و منها و كنفرانسبرگزاري همایش 

ها، موسسات و مراكز دانشگاه

 تحقیقاتي

 اعمال، اجرا و نظارت بر قوانین مربوط به تخلفات محیط زیستي و تعرضات به عرصه تاالب 

  اعمال، اجرا و نظارت بر تغییر كاربري اراضي جنگلي و كشاورزي اطراف تاالب با همكاري

 جهاد كشاورزي و منابع طبیعي

 دادگستري 

  تعاوني صیادان )ماهیگیران( بر صید ماهي از تاالبكنترل و نظارت 

 جلوگیري از تخریب اراضي ملي اطراف تاالب و مدیریت تعداد دام 

  مدیریت استاني اراضي ملي و جنگل هاي اطراف 

  احیاي جنگل ها و اجراي طرح هاي آبخیزداري در جنگل هاي اطراف و به روز رساني

 مطالعات

 منابع طبیعي

 هاي بومي تاالبتاالب و تكثیر ماهيها بررسي ماهي 

  به روز رساني مطالعات قدیمي در ارتباط با تاالب 
 شیالت 

  ،تخلیه پسماند در منطقه 

 )...تغییر كاربري اراضي)كشاورزي، باغ، ویالها و 

 )...استفاده از خدمات اكوسیستم تاالب )برداشت گیاهان دارویي و 

 جوامع بومي محلي 

 وب جنگل و در حاشیه تاالب كه باعث كوبیده شدن و برهم خوردن چراي دام در زیر اشك

ساختمان خاك جنگل شده كه بابارش باران مقدار قابل توجهي رسوب به زریوار وارد مي 

 كند.

 دامداران

 ها و شوراهادهیاري تسهیل ارتباط با مردم محلي و تاثیر بر منابع سیاسي و اجراي مدیریت مشاركتي 

 اشتي و نظارت بر استاندارهاي برداشتي توسعه مراكز بهد 

 آموزش مسایل بهداشتي به روستایان 
 شبكه بهداشت مریوان
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  بررسي پتانسیل هاي بالقوه منطقه براي حضور گردشگري پایدار و ارایه تسهیالت در مورد

 صنایع دستي و ایجاد معیشت جایگزین

اداره كل میراث فرهنگي و 

 گردشگري 

 ،معدني و اقتصادي، مدیریت فعالیت صنعتي 

 تعیین الگوهاي معیشت جایگزین 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 تهیه داده،گزارش و اطالعات اقلیمي براي مدیریت اقلیم در حوضه تاالب 

 حمایت از مطالعات اقلیمي و بررسي تغییرات 
 اداره هواشناسي استان كردستان

  ،آموزش محیط زیستي جوامع محلي پیرامون تاالب 

 ل اجراي برنامه هاي مدیریتي و احیا تاالبتسهی 

 حفاظت از تاالب 

NGOs زیست محیط فعالین و 

 

 

 ها و کارکردهای تاالبارزش .3-2

هاي بسیار مولد و داراي منافعي بسیار مهم مي باشند. بعضي از منافع كه تحت عنوان كاال و ها اكوسیستمعموم تاالب

ري غیر مستقیم تاالب  به دست آیند )تغذیه آب زیرزمیني و ...( و یا شوند ممكن است از بهره برداخدمات توصیف مي

هاي تحقیقاتي، استحصال چوب و گیاهان داروئي و ...( و یا از جمله خواص فواید و محصوالت مستقیم آن باشند )ایستگاه

-ها براي جوامع و فعالیتتاالبتاالب باشند )زیبایي مناظر و ارزش فرهنگي و مذهبي تاالب و ...( باشند. بسیاري از منافع 

آن و از دست دادن تاالب باعث از بین رفتن این منافع مي گردد. بنابراین نگهداري هاي صنعتي و كشاورزي ضروري

 ها به عنوان یک اكوسیستم كارآمد در اغلب موارد متضمن حفظ منافع مهم و ضروري براي توسعه مي باشند.تاالب

هاي تاالبي هستند كه اهمیت و نشاندهنده انواع كاركردهاي انواع مختف زیست بوم ها و كاركردهاي تاالبارزش

اند. پس از آنجایي كه یكي از میزان اثر این كاركردها بسته به عواملي چون موقعیت جغرافیایي و تنوع تاالب متفاوت

برداري جوامع انساني است، بهرههاي تاالبي حفظ كاركردها و خدمات آنها براي بوممدیریت زیستاصلي ترین اهداف 

اي برنامه جامع مدیریت زیست بومي است. ها و خدمات از اهم اقدامات پیش زمینهفلذا بررسي و دسته بندي ارزش

( 2-1ها و كاركردهاي تاالب زریوار با مشاركت جمعي تهیه و به شرح جدول )بنابراین، براي رسیدن به این مهم، ارزش

 ارائه گردید.
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 (. ارزشها و كاركردهاي تاالب زریوار1-2دول )ج

 شرح ارزش و كاركرد

 ملي و بین المللي

داراي ارزش بین و تكتونیكي در غرب ایران و یكي از سایتهاي  ه عنوان بزرگترین دریاچه آب شیرینتاالب زریوار ب

 باشد.در كنوانسیون رامسر مي المللي در حال ثبت

 لي و بین المللي در تاالب و حاشیه به دلیل طبیعت زیبا شناختي تاالببرگزاري اردوهاي ورزشي م مكان

 معنوي
اي است،  افزایش هویت شهر و شهرستان مریوان با تاالب زریوار زنده است و داراي ارزشهاي مذهبي، تاریخي و اسطوره

  روحیه مشاركت در میان مردم، اقزایش امید به زندگي و مانع مهاجرت، سرزندگي و نشاط،

 اجتماعي و فرهنگي
برداران در تاالب مانع اصلي مهاجرت و اي قبر درویش، وجود بهرهارزش هاي فرهنگي، اعتقادي و تاریخي و اسطوره

 موجب كاهش تنشهاي اجتماعي، افزایش تعاون و تفاهم و هماهنگي و جلوگیري از ناهنجاریهاي اجتماعي و حتي سیاسي 

 اقتصادي
ي )بازسازي ذخایر(، صید و صیادي، ایجاد بازارهاي محلي، استفاده نیزارها در مصالح ساختماني صنایع دستي، آبزي پرور

 اي، شكار متوازن پرندگانروستایي، اشتغالزایي،  بهره برداري از لجن تاالب براي مصارف گلخانه

 ل زمستان گذراني پرندگان مهاجرحمایت از تنوع زیستي، ذخیره گاه ژنتیكي، زیستگاه و پناهگاه حیات وحش، مح زیست بومي

 حفاظتي
وجود ذخائر ژنتیكي و تنوع زیستي جانوري و گیاهي، محل زمستان گذراني پرندگان مهاجر، پاالیش آالیندها ناشي از 

 بیماریها عفوني و انگلي، تنفسي و .... در صورت نبود اكوسیستمكشاورزي و جذب كربن، تلطیف هواو كاهش 

 ونق كشاورزي و باغداري، چراي دام هاي محلي حاشیه تاالب )گاومیش و ...( توسعه و ر كشاورزي 

 ها )خوپاالیي(، جذب كربنكنترل و جذب آالینده پاالیش

 علمي، آموزشي و تحقیقاتي
وجود یک سایت قابل دسترسي آسان براي تحقیق و پژوهش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،  وجود یک سایت 

 مستقیم دانش آموزان و مهمدكودكهاي مردم بومي محلي مناسب براي آموزش

 تعدیل میكرو اقلیم، جذب گرد و غبار، ایجاد اعتدال در تابستان و زمستان نسبت به مناطق دیگر اقلیمي

 وشتامین منابع آبي )شهرداري، كشاورزي و باغداري و ...(، تامین آب شرب دام و وح تغذیه سفره هاي آب زیر زمیني، منابع آب

 مدیریتي و اجرایي

گوناگوني تنوع كاركردها و ارزشها و ذي نغعان و ذي مدخالن تاالب زریوار فصل مشترك  دست اندركاران سیاسي و 

اجرایي از جمله: فرماندار، بخشداران، آب منطقه اي، راه و شهر سازي، گردشگري،جهاد كشاورزي، آب منطقه اي، آب و 

 ستفاضالب روستایي و شهري و ... ا

 گردشگري
انداز و ارزش زیبایي شناختي جذب توریسم و  برگزاري اردوهاي ورزشي ملي و بین المللي، چشمگردشگري و تفرج، 

 اكوتوریسم،

 

 ها و تهدیداتمشکالت، نقاط ضعف و قوت، فرصت .3-3

ر و اطالعات میان هاي آغازین با هدف تبادل نظها، كارگاهدر گام نخست از مرحله تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب

ها و كاركردها تحلیل كنندگان براي رسیدن به تعاریف مشترك زیست بومي انجام و عالوه بر بررسي ارزشمشاركت

و نیز بررسي و تدوین  قوت تاالب بر اساس اصول مشاركتي ها و نقاط ضعف ونفعان، تهدیدات، مشكالت و فرصتذي

مورد بحث و تحلیل « طبقه بندي تهدیدات و استخراج مشكالت اكوسیستم»و ساله( برنامه جامع مدیریت  21چشم انداز )

بر همین مبنا كه از اصول فرآیند مشاركتي در تدوین برنامه مدیریت به حساب آمده، تهدیدات  ،قرار گرفته است. بنابراین

 .( تاالب زریوار نیز ارائه گردید1-2مشكالت )جدول: 
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 الب زریوار(. تهدیدات و مشكالت تا1-2جدول )
یمشکل اصل  اجزاء تفکیک شده مشکل 

ب
دار  از تاال

ی ناپای
بهره بردار

 
و 

ب
ضه تاال

حو
 

االبتخلیه نخاله هاي ساختماني به داخل ت شیوه غیر مجاز و نادرست صید ماهي ریختن زباله به داخل تاالب توسط  
 گردشگران

هاي موتوري تردد بیش از حد قایق
 بررروي تاالب

ه راهیان نوراحداث اردوگا  جاده مرزي و تردد زیاد تانكرهاي نفت 
ستهتبدیل تاالب به اكوسیستم ب احداث یادمان شهدا در كناره آبي تاالب كش  

 

رزي و تبدیل زیستگاهها به اراضي كشاو حضور فعال ماهیگیران غیر مجاز
اسیون(افزایش تغذیه گرایي )یوتریفیك كاهش كیفیت زیستگاه  گسترش نیزارها 

عه خت و ساز غیر مجاز )ویال سازي، توسسا
 روستا و شهر(

ه انقراض گونه هاي بومي در اثر بست
 نمودن اكوسیستم

نوع آتش سوزي نیزارها )از بین رفتن ت
ياستفاده از تاالب براي اهداف شخص زیستي و زیستگاهها(  

ع
ب مناب

ت نامناس
دیری

م
 

ب 
آ

ک
خا

 و 

ر رزیم تغییرات اقلیمي )افزایش دما، تغیی
رشي، خشكسالي، گرد و غبار(با  

برداشت آب هاي زیر زمیني اطراف 
هاتاالب توسط چاه  

حیطي عدم تعیین تامین نیاز آبي زیست م
یكاسیون(افزایش تغذیه گرایي )یوتریف تاالب  

عدم تكمیل شبكه آب و فاضالب  نفوذ كودها و سموم كشاورزي به تاالب
 روستایي و شهري

زیست عدم مطالعات و بررسي اثرات 
 محیطي بند خاكي بر روي تاالب

ت عدم مطالعات و بررسي اثرات زیس
 محیطي بند خاكي بر روي تاالب

-رههورود رسوب از طریق كانال قزلچه سو/د

رانوه  عدم الگوي كشت مناسب در زمین هاي فرسایش خاك حوضه آبخیز تاالب 
البكمبود مطالعات كیفیت آب تا كشاورزي اطراف تاالب  

ل 
مسائ

ی و ک
حیط

ت م
زیس

مبود 
ت

 مطالعا

نوع آتش سوزي نیزارها )از بین رفتن ت كمبود مطالعات كیفي آب
 زیستي و زیستگاهها(

 نبود امكانات كافي جهت مطالعات و
 تحقیقات در ارتباط با تاالب

ه معرفي گونه هاي غیر بومي از جمل
 میگو

بستر تاالبعدم تعیین و حریم  عدم مطالعات جامع و كافي در مورد تاالب  
آتش سوزي جنگل هاي اطراف تاالب 

، )ناپایداري زمین و افزایش فرسایش
 تخریب تنوع زیستي و...(

 همگرا نبودن مطالعات در مورد تاالب

مودن انقراض گونه هاي بومي در اثر بسته ن
 اكوسیستم

عدم مطالعات و بررسي اثرات زیست 
ود مطالعات جدید در تاالبنب گسترش نیزارها محیطي بند خاكي بر روي تاالب  

ش و 
کمبود آموز

ل زیس
ی مسائ

آگاه
ت 

ی
حیط

 م

ریختن زباله به داخل تاالب توسط  عدم آگاهي به ارزش هاي تاالب
 گردشگران

سائل عدم توجه ساكنین اطراف تاالب به م
 زیست محیطي

عدم آموزش دانش آموزان در ارتباط 
 با تاالب

به زان فراگیر نبودن موضوع آموزش كشاور
    دلیل تنوع بهره برداري

ت و 
دم مطالعا

ع
جه

ص بود
صی

خ
 ت

یشبرد عدم تخصیص بودجه كافي براي پ عدم تعیین حریم و بستر  تاالب
 عدم مدیریت یكپارچه تاالب عدم ثبت در كنوانسیون رامسر اهداف مدیریتي

   عدم اجراي طرح هادي روستاها همگرا نبودن مطالعات در مورد تاالب

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 چشم انداز

 سیاست، راهبرد و اهداف 

 چهارچوب مدیریتی برنامه
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 مقدمه .3-1

حفظ محیط زیست وظیفه یک سازمان مستقل نیست بلكه یک  ،تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومي بر مبناي

مان متولي و همكاري سایر سازمانها، نهادها و حفاظت عملیاتي است كه طي یک فرآیند مشاركتي و با مركزیت یک ساز

ه جوامع محلي محقق مي گردد. بدیهي است كه در این فرآیند تداوم ارتباط بین انسان و ژبا حضور و ایفاي نقش مردم بوی

-بقهزمینه ساز بسیار مناسبي در جهت ط طبیعت و همچنین همگرایي توان و عزم جوامع انساني و مراجع دولتي و غیر دولتي

 .آوردها و اهداف راهبردي كالن را براي حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار فراهم ميدي تهدیدات، سایتبن

استقرار نظام مدیریتي حفاظتي و حمایتي تاالب زریوار به منظور بهره برداري خردمندانه و پایدار با هدف احیاي تاالب 

و  مي باشدجزء  اهداف  پیش بیني شده تاالب  ،استفاده خردمندانه در جهتتي و دستیابي به نظام مدیریت حفاظتي و حمای

  مواردي كه براي رسیدن به این اهداف اجرا شود عبارتند از:

 تدوین نظام مدیریت جامع و بهره برداري خردمندانه و پایدار از منابع تاالب 

 مبوط به برنامه اجراي برنامه مدیریت و اجرایي كردن مسئولیت هر یک از سازمانها 

 ارزش گذاري اقتصادي كاركردهاي تاالب 

مطالعه و تعریف مشاغل سازگار با اكوسیستم تاالب و توانمند سازي مردم محلي براي اتخاذ شیوه هاي معیشت  

 جایگزین جهت حفاظت و بهره برداري خردمندانه از منابع تاالب

 و مردم NGOsساني و استفاده از ظرفیت رسانه، مدیریت دانش، بهره گیري از دانش بومي و نوین، اطالع ر 

ایجاد و استقرار ساختارهاي بین بخشي و بهره گیري از فرصتهاي بین المللي براي هماهنگي و انسجام سازماني  

 براي نیل به مدیریت جامع و توسعه پایدار
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 چشم انداز و هدف اصلی .3-2

 

 

 و اقدامات هاراهبرد، هاسیاست .3-3

نفعان و معرفي تهدیدات تدوین شده در اندیشي با ذيهاي مشورتي و همتهیه پیش نویس برنامه در كارگاه ازپس 

بندي شده، تعیین و سپس اهداف راهبردي بر مبناي كارگاه قبلي، اهداف كالن و راهبردي بر اساس مشكالت طبقه

هاي هم اندیشي به منظور بررسي آنها برگزار شد. بدین منظور بندي شده و كارگاهم قسیهاي تخصصي تكارگروه

هاي مطرح شده، تعیین و ز اهداف راهبردي بر اساس تهدیدات، مسائل و فرصتاها( هر یک )سیاست موضوعات اصليِ

برنامه اقدامات ادامه براي هریک از موضوعات اصلي اهدافي میان مدت و طوالني مدت در نظر گرفته شد. سپس در 

دار براي تحقق اهداف تدوین و پذیرش مسئولیت و اجماع در همكاري و اجراي اقدامات اولویت دار اصلي اولویت

( براي تاالب زریوار صورت 1-1و 4-1، 1-1، 2-1، 0-1 ها و نهادهاي ذي نفع و ذي مدخل )جداول:توسط سازمان

 پذیرفت.
 

 

 

 

 

 

 

 

: استقرار و استمرار مدیریت زیست بومي به منظور احیاي شرایط طبیعي تاالب جهت انتفاع و سهیم شدن كليهدف 

 هاي آتينسل حاضر و نسل

 

 

ستي غني و بهره برداري خردمندانه از تمام چشم انداز: تاالبي زیبا و آباد/پویا داراي آب كافي و سالم با تنوع زی

 هاي آن در راستاي توسعه پایدار حوضه آبخیزپتانسیل
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 رسیدن به وضعیت مطلوب منابع آب و خاك یک:ي (. هدف راهبرد0-1جدول )
 نهاد همکار نهاد مسوول اقدامات اهداف سیاست

ب
ی آ

کیف
اء 

رتق
 ا

فاضالب ورودی به  %25حذف ساله:  1
 تکمیل شبکه آب و فاضالب تاالب در وضعیت موجود

.اجرای کلکتور اصلی خط انتقال2  

.احداث جایگاه جمع آوری فضوالت 1
 حیوانی

آبفا شهری و 
 استانداری روستایی

حذف فاضالب ورودی به تاالبساله:  25  
آبفا شهری و 
 روستایی،
 دهیاران

 محیط زیست، شهرداری
 NGOs مردم محلی،

کود و سموم  %15جایگزینی ساله:  1
شیمیایی با کود کمپوست و سموم 

 بیولوژیک
آموزش و ترویج نحوه استفاده از کود و 

 سموم بیولوژیک
ود کمپوست و سموم تهیه و توزیع ک

 بیولوژیک

 محیط زیست جهاد کشاورزی

کود و سموم  %75جایگزینی ساله:  25
شیمیایی با کود کمپوست و سموم 

 بیولوژیک
 محیط زیست جهاد کشاورزی

ک
خا

ت 
اظ

حف
 

بار رسوب به تاالب %15کاهش ساله:  1 چه سوانجام عملیات تثبیت کانال انتقال قزل   محیط زیست 
 آب منطقه ای ،
 منابع طبیعی

ریمحیط زیست، استاندا منابع طبیعی انجام عملیات آبخیزداری بار رسوب به تاالب %25کاهش ساله:  25  
یدار در استقرار سیستم کشاورزی پاساله:  1

اراضی کشاورزی حاشیه تاالب 15%  
اجرای تکنیک ها در قالب روش مدرسه در 

 مزرعه
 محیط زیست، آموزش و جهاد کشاورزی

رش، دانشگاه،پرو  
ایدار استقرار سیستم کشاورزی پساله:  25
اراضی کشاورزی حاشیه تاالب %25در   

زی تعیین تکنیک ها و برنامه مزرعه کشاور
 پایدار

 محیط زیست، آموزش و جهاد کشاورزی
 پرورش، دانشگاه،

فی
کا

ب 
 آ

با  تهیه و تصویب برنامه سازگارساله:  1
اری با تغییر اقلیمانجام مطالعات سازگ تغییر افلیم استانداری، محیط  

 زیست، هواشناسی
ها،دانشگاه  

NGOs 
یر برنامه سازگار با تغی %25اجرای ساله:  25

 افلیم به طور مداوم
 اجرای روشهای سازگاری با تغییر اقلیم

 استخرا  در مطالعات قبلی
یمحیط زیست، هواشناس استانداری  

کاهش مصرف آب کشاورزی و ساله:  1
%25ات به میزان باغ  

ی الگوی کشت بر مبنای نیاز آب %12تعیین 
ریمحیط زیست، استاندا جهاد کشاورزی تاالب  

کاهش مصرف آب کشاورزی و ساله:  25
%15باغات به میزان   

االب، الگوی کشت برای نیاز آبی ت %25تعیین 
اهش استقرار سیستم آبیاری تحت فشار، ک

محصوالت با نیاز آبی باال 15%  
د کشاورزیجها ه محیط زیست، آب منطق 

 ای

تراز  تعیین نیاز آبی تاالب و حفظساله:  1
ریمحیط زیست، استاندا آب منطقه ای انجام مطالعات نیاز آبی تاالب آبی در شرایط فعلی  

از میزان کسری آب  %25تامین ساله:  25
 مورد نیاز جهت نیاز اکولوژیکی تاالب

طالعهمستخر  از مبرنامه  %45اجرای  آب منطقه ای، جهاد  محیط زیست 
 کشاورزی

ت
لعا

طا
ز م

سنت
و 

ی 
رای

مگ
 ه

 بررسی نواقص مطالعات موجود وساله:  1
 تکمیل آنها

 انجام مطالعات اثرات زیست محیطی بند
 خاکی

انجام مطالعات رسوب کانال قزلچه سو و 
 سایر آبراهه ها

ر زار بمطالعه اثر گسترش و سوزاندن نی 
 تاالب

ضعیت چشمه های تغذیه کننده مطالعه و
 تاالب

 انجام مطالعات کیفی آب

آب منطقه ای، 
 محیط زیست

 استانداری

 آب منطقه ای محیط زیست
 NGOsاستانداری،  محیط زیست

یمحیط زیست،استاندار آب منطقه ای  

و  استانداری، آبفا شهری محیط زیست
 روستایی

 تلفیق مطالعات موجود و بیرون کشیدن سنتز و تلفیق مطالعاتساله:  25
 مشکالت

 انجام مطالعات و اجرایی نمودن پیشنهادات
 موجود در مطالعات

 استانداری محیط زیست

 مطالعه و بررسی نواقص موجودساله:  25
ساله 1در مطالعه تلفیق و   استانداری محیط زیست 
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 تاالب و ظرفیت هاي آنبهره برداري خردمندانه از دو: (. هدف راهبردي 2-1جدول )
تسیاس  نهاد همکار نهاد مسوول اقدامات اهداف 

ار
د

پای
ی 

گر
دش

گر
 

یدار تدوین وتصویب برنامه گردشگري پاساله:  1
آن %11تاالب توسط كلیه ذي نفعان و اجراي   

-الهتهیه و نصب سطل زباله و جمع آوري زب

 هاي اطراف تاالب

گردشگري، شهرداریها،  محیط زیست
 NGOs استانداري،

ها، شهرداري
 گردشگري فرمانداري

ایدار تدوین وتصویب برنامه گردشگري پساله:  01
آن %81تاالب توسط كلیه ذي نفعان و اجراي   

ساماندهي مشاغل و جمع آوري مشاغل 
 مزاحم

 گردشگري، شهرداري
 كشاورزي و فرمانداري

ب
اال

ا ت
ب ب

اس
متن

ی 
ار

رد
ه ب

هر
 ب

دار با در ه بهره برداري پایتهیه و تصویب برنامساله:  1
آن %11نظر گرفتن كلیه بهره برداریها و اجراي   

ت و تشكیل تعاوني هاي محلي جهت مشارك
-سرمایه گذاري در راستاي جلب مشاركت

 هاي مردمي
ياستانداري و فرماندار محیط زیست  

به  آموزش و برگزاري كالسهاي مشاركتي
 منظور توجیه جوامع محلي در جهت كاهش

ید غیر مجازص  
تمحیط زیست و شیال  NGOsاستانداري،  

هاي غیر مجازقطع برداشت آب از چاه  جهاد كشاورزي آب منطقه اي 

ا تهیه برنامه صید ماهي و شیوه اجراي آن بساله:  01
 حضور صیادان و ذي نفعان

با  استفاده از قایق هاي تاالبي و قایق هاي
 تكنولوژي باال جهت كاهش آلودگي

ط زیست، جهاد محی
 شهرداري و گردشگري كشاورزي و شیالت

 ک
یر

غی
ز ت

ی ا
یر

وگ
جل

ی
بر

ار
-

یر
مغا

ی 
ها

 

سند دار شدن اراضي ملي محدوده پناهگاه ساله:  1
 حیات وحش

ویب استقرار محیط باني جهت حفاظت و تص
 قانون

 محیط زیست، منابع
 طبیعي

ثبت اسناد و امالك، 
-هدادگستري، آب منطق

 اي، استانداري

جایگزیني كشاورزي پایدار  به جاي ساله:  10
كشاورزي مرسوم در جهت كاهش مصرف آب در 

اراضي  11%  
محیط زیست، منابع  جهاد كشاورزي آموزش و ترویج كشاورزي پایدار

 NGOsطبیعي، 

ته
یاف

ب 
ری

خ
ی ت

ها
ری

رب
کا

ی 
حیا

 ا

و ارائه  هاي تخریب شدهشناسایي تمام كاربريساله:  1
فتههاي تخریب یاو احیاي كاربري حفاظت برنامه احیاء  محیط زیست، منابع 

 NGOs طبیعي، استانداري

محیط زیست، منابع  آموزش جوامع محلي هادرصد آتش سوزي %21كاهش ساله:  1
 NGOsطبیعي، 

رياستانداري، گردشگ  

بهینه سازي و ایمن سازي جاده در جهت  تهدیدات جاده مرزي براي تاالب %011حذف ساله:  1
اهش آلودگي هاي احتمالي براي تاالبك  

راه و شهر سازي، 
 محیط زیست استانداري

مناقشات اراضي تخریب  %21حل و فصل ساله:  01
یافته با هدف احیاي دوباره آن متناسب با شرایط زیست 

 محیطي
 محیط زیست، منابع سند دار كردن كردن اراضي

 طبیعي

ثبت اسناد و امالك، 
فرمانداري، نیروي 

ظامي، دادگستريانت  
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 حفاظت و غناي تنوع زیستي سه: (.  هدف راهبردي 1-1جدول )
 نهاد همکار نهاد مسوول اقدامات اهداف سیاست

ست
 زی

وع
 تن

 از
ت

دیا
دی

 ته
فع

ر
ی

 

خار  شدن گونه مار ماهی از خطر ساله:  1
 انقراض

 ( در دایک خاکیFish Wayایجاد فیش وی )
 کاهش بار رسوبی به تاالب

ط زیستمحی  آب منطقه ای 

 آب منطقه ای،
 محیط زیست منابع طبیعی

های: مار خار  شدن از انقراض گونهساله:  25
ماهی خار، سیاه ماهی خالدار، سگ آبی،  اردک 

 بلوطی

 حذف گونه های غیر بومی
وسط منع استفاده از کود و سموم شیمیایی ت

 کشاورزان

 استانداری شیالت، محیط زیست

کشاورزیجهاد   محیط زیست 

تی
یس

 ز
ای

ه ه
گون

ی 
دار

پای
ز 

ت ا
اظ

حف
 

 احیای گونه های گیاهی شاخص تاالبساله:  1

 ؛ممانعت از برداشت نیلوفر آبی به منظور-
 ؛حفاظت از گونه پرستوی دریایی

 ؛آبخیزداری در حوزه تاالب به منظور کاهش
؛فرسایش خاک و رسوب گذاری  

حذف کامل فاضالب شهری به ویژه در 
؛هانطقه استادیوم و سردوشیم  

؛ها و نیزارهااطفاء حریق جنگل  
.تعیین حریم تاالب  

 NGOs محیط زیست

یعی، محیط زیست، منابع طب
 استانداری

 آب منطقه ای

شرکت آبفا شهری و 
 NGOsمحیط زیست،  روستایی،  استانداری

محیط زیست، نیروی 
 انتظامی

 استانداری،
 NGOsمنابع طبیعی، 

ای، محیط زیستآب منطقه  استانداری 

ا احیای گونه های گیاهی: سیمیا چیساله:  25
 ولگارس، اپی پارس پالوتی

تعیین تکلیف اراضی اطراف تاالب 
 زریبار/زریوار

اد محیط زیست، ثبت اسن
وامالک، دادگستری، 
ایفرمانداری، آب منطقه  

 نیروی انتظامی
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 انجام مطالعات پایه، تخصیص بودجه و مدیریت یكپارچهچهار: هدف راهبردي (. 4-1جدول )

 نهاد همکار نهاد مسوول اقدامات اهداف سیاست

م
ری

ح
ن 

عیی
ت

ی 
ها

تا
ب

ال
 

 تعیین حریم كیفي و كميساله:  1
 توجیه نمودن مدیران و برنامه ریزان استاني و

مداوم تخصیصي بودجه ویژه براي تاالب به طور  

 محیط زیست
اي،آب منطقه  

 استانداري

 استانداري محیط زیست تعیین حریم اكولوژیكيساله:  01

چه
ار

کپ
ت ی

ری
دی

ی م
را

ج
 ا

 عدم ورود رسوب به تاالبساله:  1
 هاي اطراف و انجامجلوگیري از تخریب جنگل

 عملیات آبخیزداري
 محیط زیست منابع طبیعي

 كاهش بار آالیندگي تاالبساله:  1

؛ارائه راه حلانجام مطالعات مورد نیاز و   
هري و تكمیل شبكه آب و فاضالب روستایي و ش

؛حومه  
حات ساماندهي طرح هاي گردشگري و ایجاد تفری

؛و همایش هاي زیست محیطي  
شاورزي كاهش استفاده از كود و سموم شیمیایي ك

؛درصد شرایط فعلي 11تا سطح   
.آموزش همگاني مردم محلي و گردشگران  

استانداري، محیط 
 زیست

داري، منابع استان
 طبیعي

یيآبفا شهري و روستا  استانداري 
میراث فرهنگي و 

گردشگري، محیط 
 زیست

 استانداري

 جهاد كشاورزي
استانداري، محیط 

 زیست
NGOs آموزش و ،

 پرورش، دانشگاهها
 محیط زیست

 عدم گسترش نیزار تاالبساله:  1
 رشانجام مطالعات پایه و ارائه راه حل عدم گست

 نیزار
محیط زیست،  

 NGOs استانداري

 مدیریت كاربري هاساله:  1
امه نقشه برداري زمین هاي اطراف تاالب و شناسن

 دار كردن  آنها
اداره ثبت و اسناد و 
 امالك، محیط زیست

 دادگستري، نیروي
 انتظامي، استانداري

 عدم گسترش نیزار تاالبساله:  01
 ده در مطالعاتارائه ش هايبه كارگیري راه حل 

 انجام شده كوتاه مدت
 استانداري محیط زیست

 استانداري محیط زیست انجام مطالعات و ارائه راه كار حاصل از مطالعه احیاء تنوع زیستي تاالبساله:  01

درصد  21حذف بار آالیندگي تاالب تا سطح ساله:  01
 با داشتن آب زالل

ام ات انجبه كار گیري راه حل ارائه شده در مطالع
 شده در كوتاه مدت

 محیط زیست
استانداري، منابع 
ياطبیعي، آب منطقه  

ها و نعدم استفاده از كود و سموم شیمیایي در زمی
 باغات اطراف تاالب

محیط زیست،  جهاد كشاورزي
NGOs 

ت
را

تبا
اع

ب 
ذ

ج
و 

ص 
صی

خ
 ت

 احیاء و حفاظت تاالب و اجراي برنامه مدیریتساله:  1
 اي ویژه  نجات بخشيهتصویب ردیف بودج

 تاالب زریبار در سطح استان
 استانداري

 محیط زیست، منابع
ي، طبیعي، آب منطقه ا

جهاد كشاورزي، 
 فرمانداري،

حفاظت مداوم و پیوسته تاالب و اجراي برنامه ساله:  01
 مدیریت

 اي ویژه  نجات بخشيتصویب ردیف بودجه
 تاالب زریبار در سطح استان و سازمان محیط

یستز  

استانداري، سازمان 
 محیط زیست

 محیط زیست، منابع
ي، طبیعي، آب منطقه ا

جهاد كشاورزي، 
فرمانداري، اداره كل 

 محیط زیست استان
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 افزایش سطح آگاهي و مشاركت پنج: ف راهبردي(. هد1-1جدول )

 نهاد همکار نهاد مسوول اقدامات اهداف دوره سیاست

 و
ن

فعا
ی ن

 ذ
ت

رک
شا

م
 

ر 
 د

ن
ال

خ
د

ی م
ذ

ی 
را

ج
ا ت
ری

دی
ه م

ام
رن

 1 ب
ال

س
-ایجاد تعامل ذي نفعان و ذي مدخالن )سازمانساله:  1 

 ها، مردم محلي، دانشگاهها و ...(ها، انجمن

ان و اي كه همه ذي نفعقانوني نمودن و تصویب مصوبه

 ذي مدخالن تاالب
 استانداري

همه ذي نفعان و ذي 

 مدخالن تاالب

مر
الع

ام 
ماد

 

مل ذي نفعان و ذي مدخالن ایجاد تعاساله:   01

ها، مردم محلي، دانشگاهها و ...(ها، انجمن)سازمان  
 همه ذي نفعان و ذي مدخالن تاالب اجراي مصوبه قانوني مربوطه

ی
یط

ح
ت م

یس
 ز

ی
کاف

ش 
وز

آم
 

1 
    

 
-

    
   

3 
ال

س
 

هامحلي در چراي دام بومي آموزش مردم عدم ورود رسوب به تاالب  NGOs منابع طبیعي 

    

 عدم آتش سوزي نیزارها
 آموزش محلي در محوطه گردشگري تاالب به مردم و

 گردشگران
 استانداري، محیط زیست

عي، استانداري، منابع طبی

 نیروي انتظامي و نظامي

 باال بودن اهمیت تنوع زیستي تاالب و حاشیه

 استانداري محیط زیست ایجاد موزه حیات وحش در حاشیه تاالب؟

صیادان آموزش  
جهاد كشاورزي، محیط 

 زیست
NGOs 

 كاهش بار آالیندگي تاالب

 هاي ناشي ازآموزش مردم محلي در ارتباط با بیماري

 آلودگي
اريعلوم پزشكي، استاند محیط زیست  

ه حفاظتي ایجاد تفریحات متناسب با محیط زیست و شیو

 آن گردشگري

میراث فرهنگي و 

 گردشگري
 استانداري

كشاورزان و باغداران در استفاده از كود  تشویق

 كمپوست و بیولوژیک
 استانداري، محیط زیست جهاد كشاورزي

 آموزش همگاني مردم محلي و گردشگران

NGOs آموزش و ،

پرورش، دانشگاهها، 

 گردشگري

 محیط زیست

 عدم گسترش نیزار تاالب
عدم آگاه نمودن مردم محلي در ارتباط با عواقب ناشي از

جود تاالبو  
 استانداري NGOsمحیط زیست،  

 تعیین الگوي كشت
با نیاز  تشویق كشاورزان و باغداران به كشت محصوالت

 آبي كم
 NGOs، محیط زیست جهاد كشاورزي

 عدم گسترش نیزار تاالب
یزار آگاه نمودن مردم محلي از عواقب ناشي از گسترش ن

 و به وجود آمدن تورب زار
ارياستاند محیط زیست  

ژه
رو

و پ
ح 

طر
ی 

د
 بن

ت
وی

ول
 ا

1 
ال

س
آموزش و فرهنگسازي كامل و جامع مردم ساله:  1 

 بومي تاالب

؛آموزش صیادان  

؛تاستفاده از  دانش آموزان در امر همیاري با محیط زیس  

؛آموزش و مشاركت عمومي جوامع محلي  

 استفاده از رسانه هاي عمومي، پوستر، مستند و ....

جهاد كشاورزي، محیط 

 زیست
NGOs 

 كلیه ذي نفعان و ذي مدخالن تاالب

3 
ال

س
اجراي طرح هاي مورد تصو یب برنامه ساله:  01 

 مدیریت

يهاي دانشجویها، رساله و پایاننامهجهت دهي فعالیت  

یت از نظارت كامل بر پروژه ها تصویبي در برنامه مدیر كلیه ذي نفعان و ذي مدخالن تاالب

ي مدخالن تعیین شدهطرف دي نفعان و ذ  
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 مقدمه .4-1

برنامه ریزي براي اجرا و و نظارت بر »ها به منظور ساختارهاي هاي مدیریتي و دبیرخانه مدیریت زیست بومي تاالب

هاي مختلف هماهنگي بین بخش»، «یه و فعالیت انساني در حوضه آبخیزمدیریت بهینه و هماهنگ منابع پا»، «برنامه جامع

 «بررسي میزان اهداف پیش بیني شده»و « راهبري اجرایي برنامه مدیریت»، «تقویت همكاریهاي بین بخشي»، «اجرایي

در راستاي مدیریت شوند. بر این مبنا ابتدا باید به تحلیل ساختارهاي موجود در مدیریت قبلي پرداخته و سپس تشكیل مي

 ساختارهاي پیشنهادي برنامه جامع ارائه گردد. ،مركز ثقل اهداف مدیریت جامع جامع در جهت همگرایي با

 سارختارهای سازمانی .4-2

شناسایي ساختارهاي سازماني پیشین و تعیین ساختارهاي سازماني پیشنهادي با هدف مدیریت جامع تاالب زریوار در 

هاي سازماني كه از مراحل تدوین برنامه است را تعریف و تدوین شده است. ساختارهاي كارگاه سوم محقق و ساختار

 و اعضاء استاني، شهرستاني و بومي محلي بر اساس تعهدات، وظائف و كارگروه سازماني در سطوح مختلف ملي،

ساختارهاي مذكور در  ( و در نهایت بر همین مبنا0-4و شكل  1-4، 1-4، 4-4، 1-4، 2-4، 0-4جداول: شناسایي شده )

 (.2-4و شكل  02-4، 00-4، 01-4، 2-4، 8-4، 3-4جداول: سطوح اشاره شده براي مدیریت جامع تاالب ارائه شد )
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 ساختارهای سازمانی موجود .4-3

 ساختارهای سازمانی استانی .4-3-1
 (. ساختار سازماني در سطح استان )وضع موجود(0-4جدول )

 وظایف و تعهدات ساختار

وهش اداره كل محیط زیستشوراي پژ هاي پژوهشي مرتبط با تاالب زریواربررسي طرح   

 تهیه سند توسعه استات كارگروه آمایش محیط زیست و توسعه استان

راضيجلوگیري از تصرفات در اراضي ملي، جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجاز و تغییر كاربري ا شوراي حفاظت از اراضي  

انهاي كردستبومي تاالب دبیرخانه مدیریت زیست  
هاي ذیربط مربوط به تاالب، جمع آوري داده و مطالعات، سنتز مطالعات، مستند سازي، هماهنگي بین دستگاه

Data Base Information تاالب، ناظر مطالعات 

ینيجمع آوري و استفاده از آبهاي سطحي و استفاده حداقلي از آبهاي زیر زم كارگروه حفاظت و بهره برداري  

 برسي تخصیص منابع آب در سطح استان شوراي حفاظت از منابع آب

 كمسیون آب و كشاورزي و منابع طبیعي
هیه سماي برداري براي كشاورزي، نحوه بهره برداري، تخصیص آب، تهاي زیرزمیني، بهرهبررسي افت آب

 آب استان

زي، فضوالت دامي، زباله هاي جامد و ... حاشیه تاالبهاي ویژه، كشاورمدیریت پسماند و زباله كارگروه پسماند استان  

 ارزیابي اثرات زیست محیطي طرحهاي پیشنهادي، ارزیابي مطالعات زیست محیطي كمیته ارزیابي زیست محیطي

 تصویب برنامه هاي مدیریت مناطق كمیته شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

هاي آبيدر زیستگاهمدیریت صید  كمیته مشترك شیالت و محیط زیست  

هاي گردشگريبررسي طرحهاي پیشنهادي در خصوص برنامه كارگروه گردشگري  

 ستاد نجات بخشي تاالب زریوار
اجرایي -كارگروه فني  

پژوهشي-كارگروه علمي  

 (. ساختار سازماني در سطح استان )اعضاء(2-4جدول )

 محیط زیست استانداري

عاونت عمراني استانداريم معاونت برنامه ریزي استانداري  

 جهاد كشاورزي محیط زیست

ايآب منطقه منابع طبیعي  

 شهرداري شهر مریوان دادگستري

 آب و فاضالب روستایي آب و فاضالب شهري

 فرمانداري شهرستان مریوان میراث فرهنگي و گردشگري

ها و موسسات آموزش عالي استاندانشگاه  شوراي اسالمي شهر مریوان 
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 ارهای سازمانی شهرستانیساخت .4-3-2

 (. ساختار سازماني در سطح شهرستان )وضع موجود(1-4جدول )

 وظایف و تعهدات ساختار

كارگروه نجات بخشي و 

 مدیریت تاالب

ي، نظارت بر روند افزایي و هماهنگي بین بخششناسي ناپایداري تاالب، همپیشنهاد و اخذ اعتبارات الزم برنامه اجرائي، آسیب

اي حوضه تاالب، ها، پیگیري قضایي پرونده ههاي مختلف، ارزیابي چگونگي اجراي وظایف دستگاهظایف دستگاهاجرایي و

 ردیف اعتباري براي كارگروه نجات بخشي زریوار

الهكارگروه پسماند و دفن زب هاي اطراف تاالبها و دفع پسماند سكونتگاهجمع آوري زباله   

 شوراي حفاظت اراضي ملي و

 كشاورزي

غیر مجاز  عدم صدور مجوز براي ساخت و ساز در حاشیه تاالب، پیگیري قضایي و صدور دستور تخریب ساخت و سازهاي

 همراه با اجراي آن، صدور سند اراضي ملي حاشیه تاالب، جلوگیري از تخریب و تصرف اراضي ملي حاشیه تاالب

ه سالمت و امنیت وكارگر

 غذایي

تاالب هاي اطرافهاي انساني و فضوالت حیواني سكونتگاهمیایي، ساماندهي فاضالبعدم استفاده از كود و سموم شی  

، كنترل هاي كشاورزيشناسایي چاههاي غیر مجاز و معرفي خاطیان گبه دادگستري، نسب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه شوراي حفاظت از منابع آب

پائین دست سدبیالن آب حوضه آبریز، تامین پایدار آب مورد نیاز اراضي   

شركت توسعه عمران و 

 گردشگري تاالب

 ارائه راهكارها و پیشنهادات الزم در خصوص توسعه و عمران قسمت پارك، كارهاي اجرایي مورد نیاز در قسمت پارك

ها، شهر بازي و ....تاالب از قبیل بوفه  

 
 (. ساختار سازماني در سطح شهرستان )اعضاء(4-4جدول )

یستمحیط ز فرمانداري  

 شهرداري جهاد كشاورزي

ايآب منطقه منابع طبیعي  

 آب و فاضالب شهري )آبفاي( آب و فاضالب روستایي )آبفار(

هابخشداري میراث فرهنگي  

 اداره اطالعات دادستان

 بنیاد حفظ آثار و ابنیه دفاع مقدس شوراي شهر

 نیروي انتظامي اداره گاز

 اداره برق ثبت اسناد

اانجمن سبز چی  تعاوني صیادان 
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 ساختارهای سازمانی محلی .4-3-3

 در سطح جوامع بومي محلي )وضع موجود( (. ساختار سازماني1-4جدول )

 وظایف و تعهدات ساختار

ها و شوراهادهیاري  
دولت  جمع آوري و سازماندهي زباله هاي اطراف تاالب؛ ساخت جایگاه دفع فضوالت حیواني، هماهنگي هاي بین

هاي هادي و نظرت بر ساخت و سازهاسطح آگاهي فرهنگي و آموزشي؛ نظارت بر طرحملت؛ ارتقاء  –  

 انجمن سبز چیا
و ایجاد حوضچه  تشكیل كمیته تخصصي ئاژین؛ آموزش زیست محیطي اطراف تاالب، الیه روبي رودخانه دره تفي

مینه زیست محیطيآرامش در مسیر منتهي به تاالب؛ كمک به انجام پایاننامه هاي ارشد و دكتري در ز  

ها )كنال، كولي و ..( از تاالببهره برداري ارگانیک ماهي انجمن ماشداران زریوار  

 اجراي برنامه آموزشي با موضوع حفاظت و ... تاالب و مسائل زیست محیطي انجمن تئاتر

هاي تاالب و مناظر طبیعي استانپاكسازي محوطه انجمن رفتگران طبیعت كردستان  

رخه سواران ئاشتيانجمن دوچ  پاكسازي محوطه اطراف تاالب و اطالع رساني از ارزشهاي تاالب 

 آموزش و پژوهش انجمن زنان زمین

 برپایي همایش ها با موضوعیت تاالب و اطالع رساني عمومي جمعیت كردستان سبز

البهشدار عمومي و ایجاد حساسیت در زمینه حفاظت و ارزش تا امامان جمعه و معتمدین محلي  

هاي به موقع در زمینه صید و مدیریت صحیح آناجراي برنامه تعاوني صیادان  

هاي موجود در تاالبمدیریت اسكله تعاوني اسكله داران  

ايها و ... تاالب و آگاهي رساني عمومي و رسانهتهیه فیلم و مستند سازي تهدیدات، ارزش مستند سازان و فیلم سازان  

 
 سازماني در سطح جوامع بومي محلي )اعضاء((. ساختار 1-4جدول )

 تاالب زریواربكه زیست محیطي )یاوران مردمي*( ساختار ش

 انجمن كشاورزان خبره انجمن سبز چیا ها و شوراهادهیاري

 انجمن نظام صنفي كارهاي كشاورزي انجمن تئاتر (0)انجمن ماشداران زریوار 

 تعاوني تراكتورداران شهرستان مینانجمن زنان ز انجمن رفتگران طبیعت كردستان

 *** امامان جمعه و معتمدین محلي انجمن دوچرخه سواران ئاشتي

 *** تعاوني اسكله داران تعاوني صیادان

 *** *** انجمن جمعیت كردستان سبز

ها و ... تاهاي حاشیه تاالب، تعاونيها روسها، امامان جمعه و جماعت، معتمدین محلي، شوراها و دهیاري*یاوران مردمي زریوار شامل: انجمن

 تاالب و مرتبط با تاالب

 باشد. در حال حاضر مشغول فعالیت نمي0
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 (. ساختارهاي سازماني استاني، شهرستاني و محلي موجود قبل از تدوین برنامه جامع0-4شكل )

 تاالب زریوار بومی محلیکارگروه 

 

 اعضاء تعهدات وظائف و

 ها و شوراها؛ انجمن سبز چیادهیاری

؛ انجمن انجمن ماشداران زریوار؛ انجمن تئاتر 

زنان زمین، انجمن جمعیت کردستان سبز ؛ ؛ 

انجمن دوچرخه سواران ئاشتی؛ امامان جمعه و 

تعاونی اسکله ؛ معتمدین محلی؛ تعاونی صیادان

 داران؛ مستند سازان و فیلم سازان 

 

آوري و سازماندهي زباله هاي اطراف تاالب؛ ساخت جایگاه دفع فضوالت جمع  -

ملت؛ ارتقاء سطح آگاهي فرهنگي و آموزشي؛  –حیواني، هماهنگي هاي بین دولت 

 هاي هادي و نظرت بر ساخت و سازهانظارت بر طرح

تشكیل كمیته تخصصي ئاژین؛ آموزش زیست محیطي اطراف تاالب، الیه روبي  -

تفي و ایجاد حوضچه آرامش در مسیر منتهي به تاالب؛ كمک به انجام  رودخانه دره

 پایاننامه هاي ارشد و دكتري در زمینه زیست محیطي

 ها )كنال، كولي و ..( از تاالببهره برداري ارگانیک ماهي -

 اجراي برنامه آموزشي با موضوع حفاظت و ... تاالب و مسائل زیست محیطي -

 الب و مناظر طبیعي استانهاي تاپاكسازي محوطه -

 پاكسازي محوطه اطراف تاالب و اطالع رساني از ارزشهاي تاالب

 آموزش و پژوهش

 برپایي همایش ها با موضوعیت تاالب و اطالع رساني عمومي

 هشدار عمومي و ایجاد حساسیت در زمینه حفاظت و ارزش تاالب

 
 

 ؛ منابع طبیعی؛ جهاد کشاورزی؛ فرمانداری

 روستایی )آبفار( آب و فاضالب

 دادستانو گردشگری؛  میراث فرهنگی

؛ محیط زیست؛ ثبت اسناد، شورای شهر

آب و فاضالب ؛ ایآب منطقه؛ شهرداری

بنیاد حفظ آثار ؛ هابخشداری؛ شهری )آبفای(

 ؛ شرکتنیروی انتظامی؛ و ابنیه دفاع مقدس

 تعاونی صیادان؛ بر ق

 

افزایي و شناسي ناپایداري تاالب، همائي، آسیبپیشنهاد و اخذ اعتبارات الزم برنامه اجر-

هاي مختلف، ارزیابي هماهنگي بین بخشي، نظارت بر روند اجرایي وظایف دستگاه

ها، پیگیري قضایي پرونده هاي حوضه تاالب، ردیف چگونگي اجراي وظایف دستگاه

 اعتباري براي كارگروه نجات بخشي زریوار

 هاي اطراف تاالبسكونتگاه جمع آوري زباله ها و دفع پسماند-

عدم صدور مجوز براي ساخت و ساز در حاشیه تاالب، پیگیري قضایي و صدور دستور 

تخریب ساخت و سازهاي غیر مجاز همراه با اجراي آن، صدور سند اراضي ملي حاشیه 

 تاالب، جلوگیري از تخریب و تصرف اراضي ملي حاشیه تاالب

یي، ساماندهي فاضالبهاي انساني و فضوالت حیواني عدم استفاده از كود و سموم شیمیا-

 هاي اطراف تاالبسكونتگاه

شناسایي چاههاي غیر مجاز و معرفي خاطیان گبه دادگستري، نسب كنتورهاي هوشمند -

هاي كشاورزي، كنترل بیالن آب حوضه آبریز، تامین پایدار آب مورد نیاز بر روي چاه

 اراضي پائین دست سد

و پیشنهادات الزم در خصوص توسعه و عمران قسمت پارك، كارهاي  ارائه راهكارها-

 ها، شهر بازي و ....اجرایي مورد نیاز در قسمت پارك تاالب از قبیل بوفه

 

 معاونت عمرانی و برنامه ریزی استانداری

 دادگستری؛ منابع طبیعی؛ محیط زیست

 آب و فاضالب شهری و روستایی

 میراث فرهنگی و گردشگری

 ها و موسسات آموزش عالی استانهدانشگا

 محیط زیست

 جهاد کشاورزی

 ایآب منطقه

فرمانداری، شهرداری و شورای اسالمی شهرستان 

 مریوان

 

 تصویب سازي در خصوص امور پژوهشي-

 پایش و نظارت بر پروژه هاي عمراني در دست اجرا، -

رساني عمومي و ایجاد حساسیت در جوامع آگاهي-

 ب مشاركت،محلي به منظور جل

 هاي اجرایي شهرستانتعیین برنامه-

-مدیریت یكپارچه و هماهنگي بین بخشي بین دستگاه-

 هاي اجرایي

 ها و تمهیدات موجود در تاالببازبیني فعالیت-

 

 تاالب زریوار شهرستانی کارگروه 

 

 کارگروه استانی تاالب زریوار

؛ شوراي پژوهش اداره كل محیط زیست

؛ یط زیست و توسعه استانكارگروه آمایش مح

دبیرخانه مدیریت ؛ شوراي حفاظت از اراضي

كارگروه ؛ هاي كردستانزیست بومي تاالب

شوراي حفاظت از ؛ حفاظت و بهره برداري

كمسیون آب و كشاورزي و منابع ؛ منابع آب

كمیته ارزیابي ؛ كارگروه پسماند استان؛ طبیعي

كمیته شوراي برنامه ریزي و ؛ زیست محیطي

كمیته مشترك شیالت و محیط ؛ عه استانتوس

ستاد نجات ؛ كارگروه گردشگري؛ زیست

 بخشي تاالب زریوار

 کارگروه نجات بخشی و مدیریت تاالب

 کارگروه پسماند و دفن زباله

 شورای حفاظت اراضی ملی و کشاورزی

 کارگره سالمت و امنیت غذایی

 شورای حفاظت از منابع آب

 شرکت توسعه عمران و گردشگری

 تاالب

انجمن ؛ انجمن سبز چیا؛ ها و شوراهادهیاری

انجمن ؛ انجمن تئاتر ؛ ماشداران زریوار

؛ انجمن زنان زمین؛ رفتگران طبیعت کردستان

انجمن انجمن جمعیت کردستان سبز ؛ 

امامان جمعه و ؛ دوچرخه سواران ئاشتی

تعاونی ؛ تعاونی صیادان؛ معتمدین محلی

 ؛اسکله داران

 فیلم سازان مستند سازان و 

ی
ان
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ی
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 ساختارهای سازمانی پیشنهادی .4-4

 ساختارهای سازمانی استانی .4-4-1

 در سطح استان )اعضاء(مدیریت زیست بومي اني (. ساختار سازم3-4جدول )

 ساختار سازماني استاني مدیریت زیست بومي تاالب زریوار

 صنعت، معدن و تجارت دبیر: محیط زیست استانداري

 اداره كار و امور اجتماعي معاونت عمراني استانداري معاونت برنامه ریزي استانداري

 راه و شهرسازي جهاد كشاورزي محیط زیست

ايآب منطقه منابع طبیعي  نیروي انتظامي 

 NGOs شهرداري شهر مریوان دادگستري

  آب و فاضالب روستایي آب و فاضالب شهري

 *** فرمانداري شهرستان مریوان میراث فرهنگي و گردشگري

ها و موسسات آموزش عالي استاندانشگاه  *** شوراي اسالمي شهر مریوان 

 

 

 
 در سطح استان )وظایف( مدیریت زیست بومي ازماني(. ساختار س8-4جدول )

هاي زیست بومياجرایي كردن نظارت بر اجرا برنامه تصویب سازي در خصوص امور پژوهشي  

االبهاي مطالعاتي و اجرایي مرتبط با تتامین اعتبار براي كلیه پروژه پایش و نظارت بر پروژه هاي عمراني در دست اجرا،  

 ایجاد حساسیت در جوامع محلي به منظور جلب رساني عمومي وآگاهي

 مشاركت،
 صدور احكام و تدوین شرح وظایف براي كلیه اعضاء

هاي اجرایي شهرستانتعیین برنامه هاي تخصصي و نظارت بر اجراتشكیل كمیته   

يهاي اجرایمدیریت یكپارچه و هماهنگي بین بخشي بین دستگاه  *** 

وجود در تاالبها و تمهیدات مبازبیني فعالیت  *** 
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 ساختارهای سازمانی شهرستانی .4-4-2

 در سطح شهرستان )اعضاء( مدیریت زیست بومي (. ساختار سازماني2-4جدول )

 آموزش و پرورش دبیر: محیط زیست فرمانداري

 معتمدین محلي حاشیه تاالب شهرداري جهاد كشاورزي

ايآب منطقه منابع طبیعي  
ز نور مركو كشاورزي پیام گروه جغرافیا، محیط زیست

 مریوان، دانشگاه آزاد

«شهرهبرده»شوراي شهر  آب و فاضالب شهري )آبفاي( آب و فاضالب روستایي )آبفار(  

هابخشداري میراث فرهنگي  امام جمعه 

 نماینده مركز بزرگ اداره اطالعات دادستان

  بنیاد حفظ آثار و ابنیه دفاع مقدس شوراي شهر

یروي انتظامين اداره گاز  *** 

 *** اداره برق ثبت اسناد

 *** تعاوني صیادان انجمن سبز چیا

 

 

 
 در سطح شهرستان )وظایف( مدیریت زیست بومي (. ساختار سازماني01-4جدول )

هاي مدیرت زیست بومي تاالب زریواراجراي برنامه هم افزایي و هماهنگي بین بخشي  

ماهه 1ارش اجرایي تهیه گز آسیب شناسي ناپایدار تاالب  

 تعیین برنامه زمانبندي اجرایي پروژه ها پیشنهاد اخذ اعتبارات الزم با برنامه اجرایي

ها در حوضه تاالب از كارگروهاستعالم و اخذ مجوزهاي طرح نظارت بر روند اجراي وظایف دستگاههاي مسئول  

هاي حوضه تاالبپیگیري پرونده  *** 

 *** آگاهي رساني عمومي

رزیابي اثر بخشي اقدامات انجام شده بر تاالبا  *** 
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 ساختارهای سازمانی محلی .4-4-3

 در سطح جوامع بومي محلي )اعضاء( مدیریت زیست بومي (. ساختار سازماني00-4جدول )

 ساختار شبكه زیست محیطي )یاوران مردمي*(  مدیریت زیست بومي تاالب زریوار

ها و شوراهادهیاري  انجمن كشاورزان خبره انجمن سبز چیا 
 انجمن نظام صنفي كارهاي كشاورزي انجمن تئاتر انجمن ماشداران زریوار )0(

 تعاوني تراكتورداران شهرستان انجمن زنان زمین انجمن رفتگران طبیعت كردستان

 *** امامان جمعه و معتمدین محلي انجمن دوچرخه سواران ئاشتي

*** تعاوني اسكله داران تعاوني صیادان  

 *** *** انجمن جمعیت كردستان سبز

. ها و ..ها روستاهاي حاشیه تاالب، تعاونيها، امامان جمعه و جماعت، معتمدین محلي، شوراها و دهیاري*یاوران مردمي زریوار شامل: انجمن

 تاالب و مرتبط با تاالب

باشد. در حال حاضر مشغول فعالیت نمي0  

 

 

 در سطح جوامع بومي محلي )وظایف( (. ساختار سازماني02-4جدول )

مدیریت زیست بومي تاالب زریوار جوامع بومي محليوظایف ساختار سازماني   

ها، فضوالت و ....آوري و سازماندهي زبالهجمع سازي فرهنگي در راستاي مدیریت یكپارچهبستر   

ها تاالببازوي میداني پژوهشي، آموزش و پاكسازي محدوده ي هادامات اولویت دار برنامه مدیریت در زمینه فعالیتكمک به اجراي اق 

 آموزشي و اطالع رساني

ها )كنال، كولي و ..( از تاالببرداري ارگانیک ماهيبهره  ارزیابي و پایش 

هاي تئاتر و آموزش عمومياجراي برنامه  كمک حفاظت از تنوع زیستي تاالب و حوضه آن 

ه برداي پایدار از تاالبكمک به بهر پاكسازي و آموزش و پژوهش  

هاي آموزشي و اطالع رسانيبرپائي همایش متراژ  شناسایي كشاورزان و صدور پروانه بهره برداري، پایش نوع محصول و 

 زمین، نوع ساخت و ساز

ورزي حفاظتي در زمینه كشاورزيخاك اطالع رساني در زمینه حساسیت و ارزش تاالب  

ایش سطح آگاهي عمومي در زمینه ملت و افز  –هماهنگي بین دولت 

هاي هادي و نظارت بر ساخت و سازهامدیریت؛ نظارت بر طرح  

هاي تاالب ***مدیریت صید و اسكله  
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(. ساختارهاي سازماني استاني، شهرستاني و محلي مدیریت زیست بومي تاالب زریوار2-4شكل )

 تاالب زریوار بومی محلیکارگروه 

 

 اعضاء وظائف

ها و شوراها؛ انجمن سبز چیا؛ انجمن دهیاری

ماشداران زریوار؛ انجمن تئاتر ؛ انجمن رفتگران 

طبیعت کردستان؛ انجمن زنان زمین؛ انجمن 

جمعیت کردستان سبز ؛ انجمن دوچرخه سواران 

مامان جمعه و معتمدین محلی؛ تعاونی ئاشتی؛ ا

صیادان؛ تعاونی اسکله داران؛ انجمن کشاورزان 

 انجمن نظام صنفی کارهای کشاورزی؛ خبره

مستند سازان و ؛ تعاونی تراکتورداران شهرستان

 فیلم سازان 

 

 ها، فضوالت و ....آوري و سازماندهي زبالهجمع

 ها تاالبودهبازوي میداني پژوهشي، آموزش و پاكسازي محد

 ها )كنال، كولي و ..( از تاالببرداري ارگانیک ماهيبهره

 هاي تئاتر و آموزش عمومياجراي برنامه

 پاكسازي و آموزش و پژوهش

 هاي آموزشي و اطالع رسانيبرپائي همایش

 اطالع رساني در زمینه حساسیت و ارزش تاالب

در زمینه مدیریت؛  ملت و افزایش سطح آگاهي عمومي  –هماهنگي بین دولت 

 هاي هادي و نظارت بر ساخت و سازهانظارت بر طرح

 سازي فرهنگي در راستاي مدیریت یكپارچهبستر

هاي آموزشي و كمک به اجراي اقدامات اولویت دار برنامه مدیریت در زمینه فعالیت

 كمک حفاظت از تنوع زیستي تاالب و حوضه آن؛ ارزیابي و پایش؛ اطالع رساني

شناسایي كشاورزان و صدور پروانه بهره برداري، ؛ بهره برداي پایدار از تاالب كمک به

ورزي حفاظتي در زمینه خاك؛ پایش نوع محصول و متراژ زمین، نوع ساخت و ساز

 هاي تاالب ***مدیریت صید و اسكله؛ كشاورزي

 فرمانداري؛ جهاد كشاورزي؛ منابع طبیعي؛ 

 آب و فاضالب روستایي )آبفار(

 اث فرهنگي و گردشگري؛ دادستانمیر

شوراي شهر، ثبت اسناد؛ محیط زیست؛ شهرداري؛ آب 

ها؛ اي؛ آب و فاضالب شهري )آبفاي(؛ بخشداريمنطقه

بنیاد حفظ آثار و ابنیه دفاع مقدس؛ نیروي انتظامي؛ 

 شركت برق؛ تعاوني صیادان

 آموزش و پرورش

 معتمدین محلي حاشیه تاالب

نور مركز ت و كشاورزي پیامگروه جغرافیا، محیط زیس

 «شهرهبرده»شوراي شهر ؛ مریوان، دانشگاه آزاد

 نماینده مركز بزرگ؛ امام جمعه

 هم افزایي و هماهنگي بین بخشي

 آسیب شناسي ناپایدار تاالب

 پیشنهاد اخذ اعتبارات الزم با برنامه اجرایي

 نظارت بر روند اجراي وظایف دستگاههاي مسئول

 اي حوضه تاالبهپیگیري پرونده

 آگاهي رساني عمومي

 ارزیابي اثر بخشي اقدامات انجام شده بر تاالب

 هاي مدیرت زیست بومي تاالب زریواراجراي برنامه

 ماهه 1تهیه گزارش اجرایي 

 تعیین برنامه زمانبندي اجرایي پروژه ها

 ها در حوضه تاالب از كارگروهاستعالم و اخذ مجوزهاي طرح

 برنامه ریزی استانداریمعاونت عمرانی و 

 محیط زیست؛ منابع طبیعی؛ دادگستری

 آب و فاضالب شهری و روستایی

 میراث فرهنگی و گردشگری

 ها و موسسات آموزش عالی استاندانشگاه

 ایمحیط زیست؛ جهاد کشاورزی؛ آب منطقه

فرمانداری، شهرداری و شورای اسالمی 

 شهرستان مریوان

ر و امور صنعت، معدن و تجارت؛ اداره کا

 اجتماعی؛

 NGOsراه و شهرسازی؛ نیروی انتظامی؛ 

 تصویب سازي در خصوص امور پژوهشي

 پایش و نظارت بر پروژه هاي عمراني در دست اجرا، 

رساني عمومي و ایجاد حساسیت در جوامع محلي به منظور آگاهي

 جلب مشاركت،

 هاي اجرایي شهرستانتعیین برنامه

 هاي اجرایيبین بخشي بین دستگاه مدیریت یكپارچه و هماهنگي

 ها و تمهیدات موجود در تاالببازبیني فعالیت

 هاي زیست بومياجرایي كردن نظارت بر اجرا برنامه

 هاي مطالعاتي و اجرایي مرتبط با تاالبتامین اعتبار براي كلیه پروژه

 صدور احكام و تدوین شرح وظایف براي كلیه اعضاء 

 و نظارت بر اجراهاي تخصصي تشكیل كمیته

 تاالب زریوار شهرستانی کارگروه 

 

 کارگروه استانی تاالب زریوار

ی
ان
ست

 ا
ی
ان
ست

هر
 ش

ی
حل
 م
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 مقدمه .5-1

میزان موثربودن اقدامات مدیریتي و وضعیت  هاآورد كه با آن ابزارها ابزارهایي فراهم ميپایش زیست محیطي تاالب

گیرد، در نتیجه در صورت نامطلوب بودن شرایط اكولوژیک، عدم دستیابي به كولوژیک تاالب مورد سنجش قرار ميا

هاي مدیریتي، حفاظتي و احیایي مورد پیش بیني شده در برنامه مدیریت جامع تاالب، فعالیتاهداف یا انحراف از اهداف 

ها با كمک به فرآیند بازنگري مدیریتي به عنوان بخش مهمي از گیرند. پایش زیست محیطي تاالببازنگري قرار مي

 شود.فرآیند مدیریت تطبیقي نیز محسوب مي

 پایش زیست محیطی .5-2

هاي پایش به منظور تهیه ها و پروتكلعنوان بخشي از مدیریت جامع تاالب تدوین و برنامههاي پایش به كلو پروتبرنامه 

نفعان و ن در اختیار ذيهاي آاستفاده قرار گرفته و گزارشهاي مسئول مورد هاي منظم دوره اي توسط دستگاهگزارش

. پایش مورد نظر با تهیه پیش نویس اولیه واقع شوداده هاي آتي مورد استفریزيمدخالن قرار گرفته تا جهت برنامهذي

-تي  با حضور ذيكبرنامه پایش توسط مشاركت كنندگان تدوین و طي جلسات گروه كاري برنامه اولیه به صورت مشار

احي ساختار كلي برنامه پایش با كمک مشاوران و رمدخالن كلیدي اصالح و تكمیل شده و ضمن طنفعان و ذي

و « وع زیستين، ت«منابع آب و خاك»برنامه پایش براي موضوعات ارامترهایي مورد پایش تعیین و سپس كارشناسان پ

 شود. تدوین مي« اجتماعي –اقتصادي 

 طراحی برنامه پایش .5-3

هاي مختلف وضعیت تاالب و همچنین برنامه مدیریت جامع تاالب ها و اطالعات در ارتباط با جنبه آوري دادهجمع

مند پیشرفت كار و انعكاس آن به سیستم مدیریتي براي اطالع از روند كار و اصالحات و نظامي مستمر همراه با بررس

گردد. پایش از زمان شروع برنامه آغاز به كار و نقش آن در طول فرآیند ایش تلقي ميپاحتمالي در مقاطع مختلف زماني 

گیري و اصالح برنامه كمک كند. برنامه و در تصمیماده باشد برنامه ادامه خواهد یافت. سیستم پایش باید كوتاه، مفید و س
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پایش یک فرآیند سیستماتیک گردآوري داده و اطالعات پایه در طول زمان بوده كه با استاندارهاي ازپیش تعیین شده 

 انجام خواهد شد. 

مدیران و ها در اختیار طالعات و دیتاي مربوطه را جهت پوشش كاستيایک برنامه منسجم و كارآمد « پایش تاالب»

گیري شود. اندازهرنامه پایش تعیین ميبرنامه مدیریت در بلي میزان موفقیت كگیرندگان قرار داده و به طور تصمیم

ش و فراواني پرنده و یده و یا ماده در دوره زماني، مانند عمق آب، شماردسیستماتیک به صورت كمي و كیفي از یک پ

هاي قابل مه )در ارزیابي ها( و میزان شیوهداده )كیفیت آب و ...( همچنین استفاده از پرسشنا گیري و تحلیلگونه، نمونه

زمان مناسب، وقتي است كه دت زمان وقوع  آیند.یوه انجام پایش به شمار ميپرداخت )بوسیله گردشگر و  ...( از ش

اشد و پایش رویدادهاي فصلي و یا تغییرات مورد تغییرات حال بوده و یا در گذشته نزدیكي به زمان پایش اتفاق افتاده ب

 شود.انتظار و نیز آگاهي از تغییرات نامحسوس و مداوم را شامل مي

 

 

 (. مراحل مختلف پایش زیست محیطي تاالب0-1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه 

آموزشی و 

مشورتی پایش 

زیست محیطی 

 تاالب

 تهیه پروتکل پایش بر اساس برنامه

 

 
 هدف پایش 

 شیوه پایش 

 مکان پایش 

 زمان و توالی پایش 

 مسئول پایش 

 ات پایشتجهیز 

 محدودیت پایش 

 بودجه پایش 

 

 

 

 

 

 

 منابع آب و خاك     

 تنوع زیستي      

 ياجتماع-اقتصادي      

 اجرای پایش و بازنگری در اقدامات

 گزارش دهی

  ارائه گزارش پایش به كمیته

 هاي مدیریت بین بخشي

 بازنگري در اقدامات مدیریتي 

 هاي بازنگري در اولویت

 اجرایي

 رطراحی ساختا

تعیین پارامترهای مورد 

 پایش

 تدوین برنامه پایش

 اجرای پروتکل پایش

دهی به  اجرای برنامه پایش و گزارش

 نهاد مسئول

جمع بندی گزارشها و بازنگری در 

 اقدامات مدیریتی

برگزاری کارگاه 

 آغازین

ط اجرای برنامه توس گزارش دهی

 بخش های مسئول

ش در تهیه پروتکل پای

تخصصی کارگروه  

تدوین مشاکتی 

 برنامه پایش



 

 

January 12, 2016 

 16 فصل پنجم ...................................................................................................................................................................پایش و نطارت بر برنامه مدیریت

 

 (. چرخه مدیریت تطبیقي تاالب2-1شكل )

 

 برنامه پایش .5-4

تعیین محورهاي اصلي ها و جمع بندي نظرات در راستاي كارگروهطراحي برنامه پایش براي تاالب زریوار با تشكیل 

پایش تنوع »، (0-1جدول ) «پایش آب و خاك» رایي( برنامه مدیریت:داده و اطالعات با توجه به اهداف راهبردي )اج

هاي تعیین شاخص »در طي مراحل به انجام رسید كه ( 1-1جدول ) «اجتماعي-پایش اقتصادي»و ( 2-1جدول )« زیستي

 »، «اي( مندرج در برنامه هاي مدیریتيهذیل هر یک از محورهاي اطالعاتي با توجه به موضوعات اصلي )اولویت ،فرعي

مدخالن ضمن تقسیم كار در قالب كارگاه مشورتي یا نفعان و ذيهاي پایش با مشاركت كلیه ذيتدوین پروتكل

تخلیص و جمع بندي نتایج بدست  »، «اجرایي برنامه پایش خصوص الزاماتتوافق در »، «هاي تخصصي سه گانهكارگروه

 انجام پذیرفته است.« محتوي اصلي برنامه مدیریت تاالب آمده بمنظور ارائه آن در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف مدیریتی

تیبازبینی برنامه مدیری  اجرای برنامه های مدیریت 

 برنامه پایش تاالب
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 (. پایش منابع آب و خاك0-1جدول )

ب
ب تاال

ت آ
 کیفی

بردارینقاط نمونه پارامترها مولفه پایش  
-زمان نمونه

 برداری

زمان 

 گزارش

 د مسئول )م( ونها

 همکار )ه(

اقدامات 

 پایشی
 ذخیره داده

سه كیفیت آب كا

 تاالب

DO ؛ كدورت؛ رنگ؛

EC ؛PH و دما   

ورودي قرلچه به تاالب؛ ورودي 

ایک آبراهه دره تفي به تاالب؛ جلو د

-گاهخاكي؛ وسط كاسه تاالب؛ ایست

 هاي موجود اداره محیط زیست

آنالین-  

ماهانه-  

فصلي -  

ماهه 1  
زیستم: محیط   

اي، ه: آب منطقه
NGOs 

 دبیرخانه تاالب00 مانیتورینگ

 هاي فصليآبراهه

 )دره تفي، دوالش،

كاني سانان و 

 پیرصفا و  (

مواد مغذي؛ فلزات 

؛ COD؛ BODسنگین؛ 

سموم و كودها 

 شیمیایي

مصب دوالش، دره تفي و دره وه 

 ران/قزلچه

ماهانه در فصل 

 جریان
 فصلي

 م: محیط زیست

اي، ه: آب منطقه
NGOs 

 دبیرخانه تاالب مانیتورینگ

هاها و چاهچشمه  

DO ،PH و   EC ؛

ین سختي، فلزات سنگ

 و نیترات؛

 بقاي سموم و كودها

هاي پیزومتري اطراف كلیه چاه

ي، تاالب )چشمه پیرصفا، دره تف

ر(كاني سانان،  اسماعیل كه  

ماهه 1 فصلي  
 م: آب منطقه اي

 NGOsه: 
بدبیرخانه تاال مانیتورینگ  

ت
 رسوبا

 رسوبات
 بار بستر،

 بار معلق و كدورت

ها در محل ورودي بستر رودخانه

 تاالب

 در مواقع سیالبي؛

ماهانه در زمان 

 جریان

ماهه 1  
 م: آب منطقه اي

 NGOsه: 
 دبیرخانه تاالب مانیتورینگ

ب
ب تاال

ت آ
 کمی

 آب كاسه
 تغییرات تراز سطح

 آب
ماهه 1 روزانه سایت تاالب ايم: آب منطقه   

ط قرائت توس

 دیتا الگر
 دبیرخانه تاالب

هاي سطحيآب  دبي 
، هاي ورودي به تاالب )قزلچهمصب

 دره تفي، دوالش و پیرصفا(
ماهه 1 روزانه )موقع جریان( ايم: آب منطقه   

هیدرومتري 

دبي سنج 

ايلحظه  

 دبیرخانه تاالب

هاچاه هاي پیزومتريچاه سطح ایستابي  ماهه 1 ماهانه  ايم: آب منطقه   
 قرائت سطح

 ایستابي
 دبیرخانه تاالب

هاي هواشناسيایستگاه عناصر اقلیمي نزوالت جوي ماهه 1 روزانه   
م: هواشناسي و آب 

ايمنطقه  

ر ثبت عناص

 اقلیمي
 دبیرخانه تاالب
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 (. پایش تنوع زیستي2-1جدول )

 نهاد همکار ولنهاد مسئ برداریزمان نمونه بردارینقاط نمونه پارامترها مولفه پایش
زمان 

 گزارش
 ذخیره داده

 اردک بلوطی
-جمعیت كل زادآورها

 زمستان گذرانها
جوامع محلي و  محیط زیست فصلي محدوده تاالب

NGOs 
 02دبیرخانه تاالب ساالنه

تعاوني صیادان و  محیط زیست فصلي كاسه آبي جمعیت مارماهی
NGOs 

 دبیرخانه تاالب ساالنه

 مسطح، ارتفاع، تراك نیزار
مرز تاالب خط تراز 

1/0222 
مراكز پژوهشي و  محیط زیست ساالنه

NGOs 
 دبیرخانه تاالب ساالنه

 جنگل
 سطح و تراكم

 )زمیني و یا تاج پوشش(
 ساالنه حوضه تاالب

منابع طبیعي، محیط 

 زیست

مراكز پژوهشي، 

جهاد كشاورزي 

 NGOsو 

 دبیرخانه تاالب ساالنه

دانشگاهها و  شیالت، محیط زیست ماهه( 1فصلي ) ستگاه منتخبای 1 تنوع و تراكم ماکروزئو بنتوز
NGOs 

 دبیرخانه تاالب ماهه 1

 نیلوفر آبی
سطح پوشش )پراكنش 

 مكاني(
 بهار هاي كم عمقحاشیه

محیط زیست و مركز 

 تحقیقات كشاورزي
دانشگاهها و 

NGOs 
 دبیرخانه تاالب ساله 2

 دبیرخانه تاالب ساالنه NGOs محیط زیست بهار هاي نیلوفر آبيرویشگاه جعیت كل و تعداد آشیانه پرستو دریایی

 دبیرخانه تاالب ساالنه NGOs محیط زیست فصلي تاالب جمعیت ماهی های بومی ؟

پستانداران )گونه 

 شاخص(
 دبیرخانه تاالب ساالنه NGOs محیط زیست فصلي تاالب جمعیت شنگ،
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 اجتماعي -(. پایش اقتصادي 1-1جدول )

ولفه م

 پایش
 پارامترها

-نقاط نمونه

 برداری

-زمان نمونه

 برداری

زمان 

 گزارش
 ذخیره داده اقدامات پایشی نهاد مسئول )م( و همکار )ه(

ی
گردشگر

 

 *** تعداد گردشگر

 ساالنه ساالنه
 م: محیط زیست و گردشگري

 ه: فرمانداري، هالل احمر

 استعالم از مراكز ذیربط

 01دبیرخانه تاالب
ساختهاي موجود  تناسب زیر

 با تعداد گردشگر
 پایش میداني ***

تعداد مشاغل ایجاد شده براي 

 جوامع محلي
 برآورد ظرفیت برد ***

ی
ض

ی ارا
کاربر

 ساالنه ساالنه *** سطح اراضي آزاد شده 

م: منابع طبیعي، جهاد كشاورزي، محیط 

زیست، دادگستري، فرمانداري، آب 

 منطقه اي

 زي، نیروي انتظامي، شهر ساNGOsه: 

 دبیرخانه تاالب تهیه نقشه مناطق آزاد شده

طرح هادي متناسب با شرایط 

 منطقه
 دو ساله دو ساله ***

 م: بنیاد مسكن

 ، دهیاري و شوراهاNGOsه: 

تعداد طرح هادي متناسب با 

 شرایط حوضه
 دبیرخانه تاالب

 ساالنه ساالنه *** سطح مناطق احیا شده
 م: منابع طبیعي

 ، محیط زیستNGOs: ه

میزان سطح و كاشت گونه هاي 

 متناسب
 دبیرخانه تاالب

کشاورزی 

 پایدار
 ساالنه ساالنه *** سطح زیر كشت

 م: جهاد كشاورزي، تعاوني روستایي

 اي، آب منطقهNGOsه: 

هاي اهدازه گیري میزان نهاده

پایدار )كودهاي ارگانیک، 

 كود سازگار و ..(

 دبیرخانه تاالب

ش 
آموز

ی
ع رسان

ال
و اط

 

 ساالنه ساالنه *** میزان اطالع رساني

 NGOsم: محیط زیست، صدا و سیما، 

ه: آموزش و پرورش،شهرداري، 

 دهیاري، شوراي شهر و روستا

تبلیغات )تعدا فیلم، پوستر، 

برگزاري مراسم سنتي و آئیني، 

 نشریه و ...(

 دبیرخانه تاالب

میزان آگاهي و مشاركت 

 جامعه
 دو ساله دو ساله ***

 ، صدا و سیماNGOsم: محیط زیست، 

ه: آموزش و پرورش،شهرداري، 

 دهیاري، شوراي شهر و روستا

 دبیرخانه تاالب تهیه و توزیع پرسشنامه

سنجش وضعیت بهداشتي 

 منطقه
 ساالنه ماهه 1 ***

م: شبكه بهداشت، شهرداري، 

بخشداري، آب و فاضالب روستایي و 

 شهري

و ها، فاضالب حجم زباله

 فضوالت دامي
 دبیرخانه تاالب

بهره برداران آموش دیده 

 تاالب
 ساالنه ساالنه ***

م: محیط زیست، منابع طبیعي، جهاد 

 ايكشاورزي، آب منطقه

 NGOsه: 

تعداد كارگاههاي برگزار شده 

 و تعداد شركت كنندگان
 دبیرخانه تاالب

معیشت 

 پایدار

میزان اشتغال ایجاد شده 

 ستسازگار با محیط زی
 دو ساله دو ساله **

م: محیط زیست، جهاد كشاورزي، آب 

 ايمنطقه

 ، شهرداريNGOsه: 

تعدا شغل هاي سازگار با محیط 

 زیست و میزان درآمد شاغلیت
 دبیرخانه تاالب

                                                           
 های کردستان، واقع در اداره کل حفاظت محیط زیست کردستاندبیرخانه مدیریت زیست بومی تاالب13 
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 پهنه بندي .1-0

جانبه، سطوح باالي حفاظت را براي نواحي ویژه فراهم آورده و در  با هدف استفاده چند بنديیا پهنه بنديرویكرد زون

بندي در زون (.Day, 2002) ها نیز صورت بگیردهاي منطقي در سایر زونسازد تا استفادهعین حال این امكان را فراهم مي

هاي ناسازگار را جدا نموده و میزان مناسب بودن ريها قادر است كاربراستاي دستیابي به استفاده خردمندانه از تاالب

 هايها در بخشا یا عدم اجراي فعالیتبندي به محدود كردن مكاني و زماني اجرپهنههاي مختلف را تعیین نماید. فعالیت

وه این شرایط شامل مواردي نظیر شی ها بستگي دارد.شود كه به شرایط آن بخشمختلف مناطق تحت حفاظت اطالق مي

برداري برداري از منابع، شیوه بهرهبهرهمدیریت منابع طبیعي، شیوه مدیریت منابع و آثار فرهنگي، منافع انسان و شیوه 

و نگهداري و  ، تسهیالت موجودبازدیدكنندگان از مناطق و تجارب آنها، میزان دسترسي به بخش هاي مختلف منطقه

بندي نهایي كاربري هاي تاالب زونهاي سه گروه در كنار هم قرار گرفته و باشد. در انتها نقشهبرداري از آنها ميبهره

بندي نهایي تاالب زریبار صورت ها صورت گرفته و یک نقشه تحت عنوان زونبندي توسط گروهار بر اساس سه زونزریب

 گرفته است.

 گذشته و فعليهاي كاربري .1-2

شد سپس نتایج رین فهرست كاربري از تاالب و حوضه آن تهیه در كارگاه ها با مشاركت ذي نفعان و ذي مدخالن مهمت

فرآیندي ها و همچنین اطالع رساني در مورد هاي طبیعي و كاربريترش اطالعات پایه در مورد ارزشها براي گسمشورت

-ئل و مناقشاتي ميبه شناسایي مسا ها منجراین رایزني استفاده شد. معموالً ،فته استرها به كار كه براي نهایي سازي نقشه

 توجه كرد. بندي مدیریتي به آنبایست در پهنهشود كه مي
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 هاي گذشته و فعلي تاالب. تعیین كاربري(0-1جدول )

 مکان کاربری  فعالیت

 شبكه زهكشي و آبیاري، مستثنیاتو  )باغ و زراعت(در اطراف تاالب  كشاورزي كشاورزي

 جنگلي و مرتعي
تفي براي استفاده از دام و ەچراگاه در، راگاه دام و احشام مورد استفاده قرار مي گیردشرق و غرب تاالب كه براي چ

 احشام روستاي دره تفي استفاده مي گردد، طرحهاي آبخیزداري مناطق جنگلي حاشیه تاالب

گیاهان آبزي و كنار 

 آبزي

خشي از پناهگاه حیات وحش تاالب مي و ب استاز زیستگاه گونه هاي جانوري و گیاهي  كه تمام حاشیه كاسه آبي تاالب

اي كه داراي پراكنش ، نیلوفر آبي به صورت پراكنده مابین لبه بیروني نیزار و اراضي كشاورزي و یا به صورت لكهباشد

 ناموزون است.

 پناهگاه حیات وحش
مرز تعیین شده توسط آب كه شامل كاسه آبي، نیزار و برخي از اراضي و مستثیات تاالب بوده كه بر اساس جاده مرزي و 

 ، اي تعیین شده استمنطقه

 زیستگاهها
محل تغذیه)آبچلیک سانان و اكراس سیاه(، زیستگاه پرندگان، محل تغذیه اردك سرسبز)كلین كبود(، محل تغذیه 

 زیستگاه گربه وحشيغازهاي مهاجر، محل زاداوري پرستوي دریاي، محل تغذیه كبوترها، 

 گردشگري

، محدوده تحت تسلط شهرداري شامل پاركینگ و جایگاه و تفریحي قایقراني هاياسكلهردشگري(، هتل جهانگردي)گ

، كاربري ورزشي در بخش شرقي تاالب و دیوار شهرداري و پیاده رو از محدوده میدان بیساراني تا پاركینگ شهرداري

 )پاراگالیدر،فوتبال( در شمال شرق تاالب و دشت بیلو

 جاده و راه
كه در حاشیه جنوبي و شرقي شروع و تا شمال تاالب ادامه دارد؛ جاده روستاهاي وابسته به  مریوان به مرزنزیتي تراجاده 

 جاده آسفالته ورودي به روستاي ني در جنوب تاالب،  جاده حمه قیاس،، معیشت تاالب

 و نظامي آثار و ابنیه
، در بخش شرقي رزي و نیزارهاي تاالب واقع شده استدر حاشیه غربي تاالب و مابین مناطق محصور كشاو یادمان شهدا

  تاالب پاسگاه نظامي قرار دارد.

 و شكار صیادي
تمام كاسه تاالب محل فعالیت تعاوني صیادان تاالب مي باشد، شكار پرندگان به صورت غیر مجاز در زیستگاه نیزار و 

 اطراف تاالب

 آب

-تاالبي به حساب مي-داخل نیزار كه نیزار هم جزء محدوده آبي  آبي ، پهنهدر زمان پر آبي تاالب محدوده آبگیري سد

ورود رسوبات به محل  رودخانه دره تفي در محدوده غربي تاالب و با بار آلودگي آبي زیاد وارد تاالب مي شود، ، آید

 رانوهرهاي قزلچه سو/ دهویژه كانال انحرافي بین حوضه

 هاي كشاورزي و مرتعي حاشیه تاالبو كشاورزي و ویال واقع در محدوده ، خانه باغيبحاشیه تاال روستاها)مسكوني( مسكوني

 تاسیسات 
، كانال انحرافي بین حوضچه اي قزلچه روستاهاي حاشیه تاالب نقطه( 4)خانه و الگونآب منطقه اي، تصفیه خاكي دایک 

 غربي تاالب ، خط انتقال فاضالب روستاها در حاشیهنقطه( 2)آب  سو، ایستگاه پمپاژ
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 هاي گذشته و فعلي تاالب زریوار(.كاربري0-1شكل )
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 هاي پیشنهادي در تاالبفعالیت .1-1
 (. فعالیت پیشنهادي آتي در تاالب2-1جدول )

 مکان  پیشنهادی  فعالیت

 كشاورزي
ه اي و نیز خارج از محدوده خط تراز آب بر مبناي دایک خاكي و خارج از محدوده كانال احداثي شركت آب منطق

 حریم مشخص شده كمي و كیفي تاالب 

 محدوده شروان جهت مطالعه و پژوهش و پرنده نگري در تاالب  پرنده نگري

 اسلكه قایقراني به صورت محدود و مدیریت شده، دشت بیلو در شمال شرق تاالب گردشگري

 تاالب، احداث راهیان نور در منطقه مرزي و به دور از تاالب انتقال پاسگاه نظامي به محدوده دورتر از محدوده آثار و ابنیه و نظامي

 هاي شكار ممنوع حاشیه سد گاران جهت صید انتفاعي، صید تفریحي در تاالب، شكار مجاز در جنگل صیادي و شكار

 ممنوعیت خانه سازي در نزدیک حریم تاالب و ایجاد شهرك جدید در بخش شرقي شهر مریوان مسكوني

 ر نقاط مشخص شده پایش، نیزارها و محلهاي مشخص شده براي ورود آالینده ها د تحقیقاتي

 احیایي
رودخانه دره تفي، رودخانه زریوار، محل پرنده نگري شروان، حاشیه جنوبي و غربي تاالب و محدود كردن نیزارها و 

 گیاهان آبي

 

 هاي حساسیت تاالبفعالیت .1-4

ها و فرایند اكولوژیكي نادر، جدا سازي ها، گونهین حفاظت براي زیستگاهمبا هدف تأ هابندي حساسیت زیستگاهپهنه

به منظور  و اندستههاي انساني كه به سالمت تاالب وابمناقشه برانگیز انساني، فراهم كردن امكانات براي فعالیتهاي فعالیت

دیده جهت احیا و بازسازي آنها سیبامكان جداسازي و قرق مناطق آ تداوم مزایاي اجتماعي و اقتصادي و فراهم ساختن

ه پایدار در مندانه توسعبرداري خردفراهم ساختن بستر الزم براي بهرهشود. همچنین ابزارهاي كاربردي جهت انجام مي

-گیریهاي مدیریتي در خصوص نحوه اجراي طرحدیگر آن تسریع و تسهیل تصمیمكاربرد و هاي تاالبي استبومزیست

 یب و تخریب محیط زیست را درپي داشته باشد.سهاي از تاالب است كه حداقل آهاي توسعه در پهنه

اي در مقیاس ها با توجه به اطالعات پایه موجود، تصاویر ماهوارهبندي حساسیت زیستگاهگانه پهنه در مراحل هفت

شناخته هاي مشاركتي هدر برگزاري كارگاهاي طبیعي و كاربرد انساني شده و سپس ویژگي تهیه چهارچوب مناسب نقشه

هاي تعریف شده تقسیم بندي ها با حساسیتبندي  زیستگاههاي طبیعي در قالب پراكنش تنوع زیستي و پهنهویژگيكه شد 

هاي هاي انساني فعلي نیز موضوعاتي همچون ماهیگیري، تفریحي، پرنده نگري و سایر كاربري و طرحشده و كاربري

سپس، بندي تهیه شد. متعاقب آن پیش نویس برنامه پهنه هاي ذیربط وبا رایزني اولیه با گروهدر گام بعدي باشد. ميتوسعه 

ینده با انطباق هاي مجاز و پیشنهادي براي آقشه كاربريها شناسایي شده و ننویس اهداف تعیین شده و پهنهپیش در این
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-در آینده آئین نامه و قواعد كاربريتا ب به دست آمد ها و كاربري فعلي براي تاالزیستگاه دي، حساسیتبنهاي پهنهنقشه

مدخل، تصویر برنامه و ارائه نتایج آن در برنامه مدیریت نفع و ذيهاي ذيرایزني نهایي با گروه و سپس شده،ها نیز تعیین 

ها گذاري پهنه بندي و نشانههنهپح ساني در مورد برنامه با توضیح طركه در گام بعد آگاهي ر یردجامع تاالب صورت گ

 در نهایت اجراي برنامه و پایش، ارزیابي و بازبیني صورت گیرد.  تا جامنا

 هاي حساسیت تاالب عبارتند از:تعریف طبقه

ني منظور رسیدن به اهداف برنامه مدیریت كاربري و اخالل انساهاي كه در آنها به محدوده: بسیار زیادحساسیت الف( 

ر آبزي، مناطق گذار گونه هاي د ها احتماالً شامل: مناطق زادآوري و تغذیه پرندگاندهمطلقاً ممنوع است. این محدو

زي مي باشد. همچنین شامل مناطق با فرسایش شدید بهاي آبزي و كنار آمعرض خطر انقراض و تخم ریز ماهیان و گونه

هاي طبیعي داخل حوضه پذیرترین ارزشده مهمترین و آسیب این پهنه نشاندهن .گیرنددر این مناطق جاي ميشیاري و ... 

 باشد.هاي این ناحیه شود ممنوع ميهر گونه فعالیت انساني كه منجر به دگرگوني ارزش .باشدآبخیز مي

دن به اهداف برنامه مدیریت كاربري و اخالل انساني باید یهاي كه در آنها به منظور رسمحدوده زیاد:حساسیت ب( 

هاي زیست ماي طبیعي قابل توجهي دارند ارزشاراضي طبیعي هستند كه علیرغم اینكه سیمحدود شود. این طبقه معرف 

 شود.برداري در آنها دیده ميتر از اراضي بكر است و مداخله انساني و آثار بهرهپایین محیطي آنها عموماً

 نامه در آن مجاز است. معموالًهاي انساني در راستاي اهداف برناطقي كه با طیف محدود از فعالیتم متوسط:حساسیت ج( 

 باشد.هاي آبخیز تاالب ميها شامل اراضي جنگلي و حوضهاین محدوده

همسو با اهداف هاي پایدار انساني در راستاي توسعه پایدار كه هاي با طیف وسیعي از فعالیتحساسیت كم: محدودهد( 

ري از پیش تعیین شده: قایقراني، ماهیگیري تفریحي... كه شامل ناحیه تفرجي و گردشگ نها مجاز استبرنامه مدیریت در آ

 در كاسه تاالب مي باشد.
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 (. تعیین حساسیت پهنه بندي زیستگاه ها 1-1جدول )

 نقاط معرف موضوعیت حساسیت نوع حساسیت

یاد
ر ز

سیا
ب

 

 پرنده هاي مهاجر و زادآور و پرندگان كمیاب زیستگاه -

 انمحل زادآوري و النه گزیني پرندگ -

گزیني )اردك بلوطي و سرسبز،كشیم بزرگ و زادآوري و النه -

 كوچک(

 زیست گاه پستانداران )گربه وحشي،خوك،شنگ،شغال(-

 نیزارها -

 كل نیزارهاي تاالب -

 زیاد

 زیستگاه پرندگان-

 تغذیه زیستمندان تاالب -

 محل زادآوري و تغذیه آبزیان -

 انزیستگاه پرندگان و پستانداران و زیستمند -

 و نیلوفر آبي وجود گونه گیاهي گوشتخوار گوشک -

متر در ضلع   2مناطق آبي با عمق كمتر از 

شرق و شمال تاالب، منطقه شروان و زیستگاه 

 نیلوفر

 متوسط 

 ماهیگري تفریحي -

 تفرجگاه گردشگري - 

 چراي دام و برداشت علوفه -

 تاالب كاسه آبي  -

 تفریحي و ورزشي محدوده قایقراني  -

منطقه شكار ممنوع حوضه تاالب )جنگلهاي 

 كاسه آبي تاالب ، جنگلهلي تاالب(

 كم
 پارك تفریحي و  اسكله قایقراني -

 دامداري باغداري، سكونتگاه هاي انساني وكشاورزي،  -

كلیه اراضي كشاورزي، محدوده شهرداري، 

 محده گردشگري تاالب
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 شده تاالب زریوارهاي نهایي (.پهنه بندي حساسیت2-1شكل )
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 ها با توجه به میزان سازگاري آنهاپیشنهادي كاربريجانمایي  .1-1

توان به صورت یک جدول ساده شامل فعالیت باشد كه ميتوافق در مورد كاربري هر پهنه مي ،هااز شناسایي پهنهپس 

این موارد  يت یا تركیبي از هر دوهاي مجاز در هر پهنه یا بصورت ارایه قواعدي مكتوب و با جزییات كامل براي هر فعالی

دهنده مكان هاي مجاز اره كرد كه قواعد كاربري آن نشانتوان به قایقراني تفریحي در تاالب اشباشد. به عنوان نمونه ميمي

 فعالیت، زمان انجام و غیره مي باشد.
 هاسایر فعالیت فعالیت مجاز 04ناحیه

 ر مجازغی حفاظت و احیا، تحقیق و پژوهش بسیار زیاد

 غیر مجلز پرنده نگري، تحقیق و پژوهش زیاد

 م در فصول خاصاكوتوریس چراي دام و برداشت علوفه )جنگل(، تفریحي،  و ماهیگیري قایقراني متوسط

 كشاورزي محدود با تعیین الگوي كشت اكوتوریسم پایدار، چراي مجاز دام كم
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 فتر طرح  " ی بک  گیری  ویکر  زیست ب می    م یریت ج مع   البه ,بسته  بز " فتر طرح حف ظت  ز   البه ی  یر ن,  (1

 .1931حف ظت  ز   البه ی  یر ن,  هر ن, 

 غییار     . بر سای  1931 .ظهر بای  .ح و مهریا ن   مضا  ی  .م یا و ی،  .  .  آبک  ، .  .ع محم ی، ملك .ب ،.ی  فی ی، (1
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