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34
35
35
38

فْشست اضکال
قىُ  -1تهٛیط قٕبتیه ٔسیطیت ثب ضٚیىطز ظیؿت ثٔٛی

4

قىُ  -2فطایٙس وّی تسٚیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی

5

قىُ ٘ -3مكٔ ٝحسٚز ٜتبالة ثیٗ إِّّی آالٌُ
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 -1هقذهِ
حفبْت اظ تبالثٟب اظ يطٚضیبتی اؾت و ٝثُٛض ضؾٕی اظ ؾبَ  1971زض لبِت وٛٙا٘ؿی ٖٛرٟب٘ی ضأؿط ثهٛضت
ّٖٕى  ٚؾبظٔب٘سٞى قس ٜزض ؾُح ثیٗ إِّّى ث ٝزِیُ قست ٌطفتٗ نسٔبت ٚاضز قس ٜث ٝایٗ ٔٛاٞت َجیٗى
آغبظ قس ٜاؾت  .زض َ َٛایٗ ٔست ضٚیىطزٞبى ٔسیطیتى ٔرتّفى زض ؾُح ز٘یب ثطای ٔسیطیت ظیؿتٍبٞ ٜبی
ٔرتّف قىُ ٌطفت ٚ ٝتىبُٔ یبفت ٝاؾت .ضٚیىطزٞبی ٘رؿتیٗ حفبْتٔ ،جتٙى ثط حفّ َجیٗت ٔ ٚحیٍ ظیؿت
ثسٞ ٖٚطٌ ٝ٘ٛتغییط یب ثٟط ٜثطزاضى ثٛز ٜاؾت .ثسیٟى اؾت و ٝزض ایٗ ضٚیىطز اضتجبٌ رٛإٔ ٔحّى ٚ
ثٟط ٜثطزاضاٖ ؾٙتى ثب ٔٙبثٕ َجیٗى ٔ ٚحیٍ ظیؿت لُٕ ـز ٚ ٜحفبْت تٛؾٍ ؾبظٔبٟ٘بى ٔتِٛى ٔطث َٝٛا٘زبْ
ٔى ٌطفت ٝاؾتٞ .طچٙس و ٝایٗ ضٚیىطز زض اثتسا ٔٛرجبت رٌّٛیطى اظ ترطیت ٔحیٍ ظیؿت ضا فطا ٓٞآٚضز،
ِٚى ث ٝزِیُ زض ٘ٓط ٍ٘طفتٗ ٘كـ ا٘ؿبٖ ثٗٛٙاٖ یىى اظ ارعای ظیؿت ثٕٞ ٚ ْٛچٙیٗ افعایف رٕٗیت  ٚتٛؾٗٝ
ـ  .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ضٚیىطزٞبى رسیس
فٗبِیتٟبى ا٘ؿب٘ى ،ث ٝتسضیذ زض ُٖٕ ثب ٔكىالت ٖسیس ٜاى ٔٛار ٝز
ٔسیطیت ٔحیٍ ظیؿت تىبُٔ پیسا ٕ٘ٛز و ٝحبنُ ٟ٘بیى آٖ زض لبِت ٔسیطیت ظیؿت ثٔٛى ث ٝنٛضت
ٌؿتطز ٜزض ز٘یب تٛؾٗ ٝیبفت.
ٔسیطیت ظیؿت ثٔٛی فطآیٙسی ربٕٔ ٍ٘ط ٞ ،سایت وٙٙسٓ٘ ٚ ٜبضتی اؾت و ٝزض چبضچٛة لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات زض
رٟت پبیساضی ظیؿت ثٔٛی  ٚتًٕیٗ ٔالحٓبت ٔحیٍ ظیؿتی زض َطح ٞبی تٛؾٗ ٝای ٔ ٚسیطیتی ظیؿت ث-ْٛ
ٞبی حؿبؼ ثب تٛر ٝثْ ٝطفیت ٞبی لبثُ تحُٕ ٔحیٍ ٔ ٚكبضوت تٕبٔی ز ؾت ا٘سضوبضاٖ اٖٕبَ ٔی قٛز .زض
ایٗ ضٚیىطز ،حفّ ٔحیٍ ظیؿت نطفب ْٚیف ٝیه ؾبظٔبٖ ٔؿتمُ ٕ٘ى ثبقس ثّى ٝحفبْت ّٖٕیبتى اؾت وٝ
َى یه فطایٙس ٔكبضوتى  ٚثب ٔطوعیت یه ؾبظٔبٖ ٔتِٛى ٕٞ ٚىبضى ؾبیط ؾبظٔبٟ٘بى شیطثٍ  ٚثب حًٛض ٚ
ایفبى ٘مف ٔطزْ  ٚثٛیػ ٜرٛإٔ ٔحّى ٔحمك ٔى قٛز .زض ٔسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔطزْ  ٚحیبت آٟ٘ب زض ٔطوع
تهٕیٓ ٌیطی ْزیطیت  ٚحفبْت لطاض ٔی ٌیط٘س  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ایٗ ضٚیىطز تفبٚت ٖٕس ٜای ثب ضٚقٟبی ؾٙتی
حفبْت زاضز .ث ٝثیبٖ ؾبزٔ ٜسیطیت ظیؿت ثٔٛی ث ٝز٘جبَ حفّ ظیؿت ثٞ ْٛبی َجیٗی  ٚاحیبی ظیؿت ثٞ ْٛبی
أیٗ ٘یبظٞبی رٛإٔ ا٘ؿب٘ی ٔی ثبقس.
ترطیت قسٕٞ ٜعٔبٖ ثب ت

قىُ  -1تهٛیط قٕبتیه ٔسیطیت ثب ضٚیىطز
ظیؿت ثٔٛیٙٔ( -جَٕ :طح حفبْت اظ تبالة ٞبی ایطاٖ)
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یىپبضچ ٝظیؿت ثٔٛی

ٔی تٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ یه ضٚـ ٘ٛیٗ ّٖٕی ِٖٓ ٚی ٘مف ٔٛحطی ضا زض ثٟجٛز ٚيٗیت تبالة ٞبی وكٛض زض ایٗ
زٚض ٜظٔب٘ی ایفب ٕ٘بیس  .اظ آ٘زبیی و ٝتسٚیٗ ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیتی اظ اثتسا ثب ٔكبضوت ٕٞ ٚىبضی تٕبٔی شیٙفٗبٖ
تٟیٔ ٝی قٛزٔ ،ی تٛا٘س ٔتًٕٗ پبیساضی  ٚزٚاْ ارطای ایٗ ثط٘بٔ ٝثبقس

 .زض ایٗ ثط٘بٔ ٝزض اِٚیٗ لسْ پؽ اظ

ـ٘بؾبیی تٕبْ ْطفیت ٞب  ٚپتب٘ؿیُ ٞبی یه تبالة ،تٟسیسات ٔ ٚكىالت آٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝؾپؽ ثب
تٛر ٝثٙٔ ٝفٗت تٕبْ زؾت ا٘سضوبضاٖ چكٓ ا٘ساظ ٞ ٚسف ٟ٘بیی ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت تطؾیٓ ٔی قٛز.
قىُ  -2فطایٙس وّی تسٚیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی (ٔٙجَٕ :طح حفبْت اظ تبالة ٞبی ایطاٖ)

ذٛقجرتب٘ ٝزض ایطاٖ ثطاؾبؼ ثٙس اِف ٔبز 67 ٜلب٘ ٖٛثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾٗ ٝوكٛض ،ؾبظٔبٖ حفبْت ٔحیٍ
ظیؿت ثٗٛٙاٖ ٔطرٕ انّى پیبز ٜؾبظى ٔسیطیت ظیؿت ثٔٛى قٙبذت ٝقس ٚ ٜزض ایٗ ضاؾتب اِٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبى
ربٕٔ ٔسیطیت ظیؿت ثٔٛى وكٛض زض لبِت َطح حفبْت اظ تبالثٟبى ایطاٖ ثٗٛٙاٖ یه َطح ّٔی ثب ٕٞىبضی ٚ
حٕبیت ثط٘بٕٖٔ ٝطاٖ ُّٔ ٔتحس ٚUNDPثب تؿٟیالت رٟب٘ی ٚ GEFؾبظٔبٖ حفبْت ٔحیٍ ظیؿت ثٖٛٙ ٝاٖ
ٕٞب ًٙٞوٙٙسّٔ ٜی اظ ؾبَ ٔ 2005یالزی فٗبِیت ذٛز ضا زض ایطاٖ آغبظ  ٚزض ؾبَ  2012فٗبِیت آٖ ث ٝپبیبٖ
ضؾیس ،أب اظ آ٘زبیی و ٝایٗ زفتض ٔجبزضت ث ٝتسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی ٔسیطیت ظیؿت ثٔٛی ثطای ؾ ٝتبالة ُٔٙمٝ
زضیبچ ٝاضٔٚی ٚ ٝتبالة پطیكبٖ  ٚقبزٌبٖ ٕ٘ٛز ٜثٛز ثٛٓٙٔ ٝض ٟ٘بزی ٝٙقسٖ ایٗ ضٚیىطز ٔسیطیتی ،ازأ ٝفٗبِیت
ایٗ زفتط تب پبیبٖ ؾبَ  2014تٕسیس قس ٜاؾت  .پؽ اظ تٟی ٝؾ ٝثط٘بٔٔ ٝسیطیتی فٛق  ٚتهٛیت آٖ زض زِٚت،
فطایٙس ارطایی آٖ ٞب آغبظ قس ٜاؾت  .زض ازأ ٝتسٚیٗ ایٗ ثط٘بٔٞ ٝبی ٔسیطیتی ،ثطای  8اؾتبٖ زیٍط وكٛض آغبظ
فطایٙس تسٚیٗ ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیتی زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفت ٝو ٝزض اؾتبٖ ٌّؿتبٖ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی
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آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ ثب تٛر ٝث ٝإٞیت  ٚقىٗ ٘سٌی ٞبی ٔٛرٛز ثطای ایٗ ظیؿتٍبٞ ٜبی آثی ،ثطای
تسٚیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ا٘تربة قس ٜاؾت

 .زض ٕٞیٗ ضاؾتب  ٚپیطٕٞ ٚبٍٙٞی ٞب ٚ

ٔىبتجٞ ٝبی ثُٕٗ آٔس ٜثب شیٙفٗبٖ حٛي ٝایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی آٖ اظ زؾتٍبٞ ٜبی زِٚتیٕ٘ ،بیٙسٌبٖ رٛإٔ
ٔحّی ،تكىُ ٞبی ٔحیٍ ظیؿتی ٘ ... ٚدؾتیٗ وبضٌبٔ ٜكٛضتی تسٚیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ایٗ ٔزٕٖٝٛ
تبالثی زض  27 ٚ 26ذطزاز ٔب ٜؾبَ ربضی اؾتبٖ ٌّؿتبٖ ،قٟط ٌطٌبٖ ثطٌعاض قس.
 -2هطخصات ػوَهی هجوَػِ تاالب ّای تیي الوللی آالگل ٍ هحذٍدُ تأثیش گزاس آى ّا
 -1-2هؼشفی کلی تاالب ّا:
ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ أَّّی آالٌُ ،آری ٌُ  ٚإِٓبٌُ زض ظٔط ٜتبالة ٞبی َجیٗی زض ٖٚذكىی ثٛز ٚ ٜزض ٘ٛاض
قٕبِی وكٛض ثبتٛر ٝث ٝالّیٓ ذبل ایٗ ُٔٙمٙٔ ٝحهط ث ٝفطز ٔی ثبقٙس و ٝزض اؾتبٖ ٌّؿتبٖ  ٚزض حٛظٜ

اؾتحفبْی

قٟطؾتبٖ ٌٙجسوبٚٚؼ ٚالٕ قس ٜاؾت .
تبالة آالٌُ زض  40ویّٔٛتطی قٕبَ غطة قٟطؾتبٖ آق لال رٛٙة ضٚؾتبی اٚذی تپ ٝثب ٚؾٗت ٞ 2500ىتبض ٚالٕ قسٜ
و ٝزض اضتفبٔ ٔ -6تط اظ ؾُح زضیب لطاض ٌطفت ٝاؾت .
تبالة آری ٌُ زض  45ویّٔٛتط قٕبَ غطة قٟطؾتبٖ آق لال  ٚزض حبقی ٝضٚؾتبی اٚذی تپ ٝثب ٚؾٗت ٞ 320ىتبض ٚالٕ
قس ٚ ٜزاضای اضتفبٔٔ -4تط اظ ؾُح زضیب ٔی ثبقس.
تبالة إِٓبٌُ زض  48ویّٔٛتط قٕبَ غطة قٟطؾتبٖ آق لال  2 ٚویّٔٛتطی قٕبَ ضٚؾتبی تٍّٙی ثب ٚؾٗت ٞ 207ىتبض
لطاض ٌطفت ٚ ٝزض اضتفبٔ ٔ -4تط اظ ؾُح زضیب ٚالٕ قس ٜاؾت.
ایٗ تبالثٟب ثّٖ ٝت ایٙى ٝیىی اظ وبٟ٘٘ٛبی ظازآٚضی پط٘سٌبٖ ٟٔبرط آثعی  ٚوٙبض آثعی  ٚثّٗت زاقتٗ ٔٗیبضٞبی 5 ،2 ، 1
 6 ،زض ؾبَ  1354تحت یه ٖٛٙاٖ زض فٟطؾت وٛٙا٘ؿی ٖٛحفبْت اظ تبالثٟب (ضأؿط  )1971ث ٝحجت ضؾیس ٜاؾت.
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قىُ ٘ -3مكٔ ٝحسٚز ٜتبالة ثیٗ إِّّی آالٌُ
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قىُ ٘ -4مكٔ ٝحسٚز ٜتبالة ثیٗ إِّّی إِٓبٌُ
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قىُ ٘ -5مكٔ ٝحسٚز ٜتبالة ثیٗ إِّّی آری ٌُ
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ٍ -2-2یظگی ّای تَپَگشافی ٍ ّیذسٍلَطیکی

ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی زض اضايی زقتی تطوٕٗ نحطا ٕٞطا ٜثب تپٔ ٝبٛٞضٞبی وٛچه ٚالٕ قس،ٜ
ٔٛاز اِٚی ٝتكىیُ زٙٞس ٜذبن ُٔٙم ٝؾ ًٙآٞهٔ ،بؾ ٚ ٝقیؿت  ٚضؼ ٔی ثبقس  .ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی اظ َطیك
ؾیالة ٞبی فهّی ضٚزذب٘ ٝاتطن و ٝاظ وٞ ٜٛبی ٞعاض ٔؿزس ،آالزا٘  ٚثیٙبِٛز ؾطچكٕٔ ٝی ٌیطز ،تغصیٝ
ٔی ق٘ٛس .قبذ ٝانّی ایٗ ضٚز اظ ٘ٛاحی ضٚؾتبیی لٛچبٖ ثٕٞ ٝطا ٜضٚزخا٘ٞ ٝبی قیطیٗ چبی  ٚؾٔٛجبض و ٝث ٝآٖ
ٔیضیع٘س ،پؽ اظ ٚضٚز ث ٝاؾتبٖ ٌّؿتبٖ ٌ ٚصض اظ حٛظ ٜقٟطؾتبٖ ٞبی ٔطا ٜٚتپ ،ٝوالٌِٙ ٚ ٝجسوبٚٚؼ اظ
ؾطقبذٞ ٝب  ٚؾیالة ٞبی فهّی ایٗ ٔٙبَك تغصی ٚ ٝثب ٖجٛض اظ لؿٕتی زض ٔطظ ایطاٖ  ٚتطوٕٙؿتبٖ ثٗس اظ ٌٕطن
ٔطظی قٟط ایٙز ٝثطٚ ٖٚاضز ذبن تطوٕٙؿتبٖ قس ٚ ٜؾپؽ ث ٝزضیب ی ذعض ٔی ضیعز .ثب تٛر ٝث ٝثؿتط ذبن زض
ٔؿیط ایٗ ضٚزذبٕ٘ٛٞ ٝاض ٜثبض ضؾٛثی ثبالیی ضا ثب ذٛز حُٕ ٕ٘ٛز ٜو ٝثط احط ٔطٚض ظٔبٖ  ٚضؾٛثٍصاضی ثبال
ٕٛٞاضٔ ٜكىالتی ضا ثطای آثٍیطی ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی فطأ ٓٞی آٚضز  .آثٟبی ؾُحی حبنُ اظ ثبض٘سٌی ٚ
ظٞىف ٞبی ٔٛرٛز زض ُٔٙم ٝؾ ٟٓوٕی زض تأٔیٗ آة ایٗ ٔزٕ ٖٝٛزاضز  .ؾُح آة ایٗ تبالة ٞب زض فهَٛ
ٔرتّف ؾبَ زاضای ٘ٛؾب٘بت ظیبزی ثٛز ٚ ٜفبوتٛضٞبی فیعیىٛقیٕیبیی آٖ تب حس ظیبزی ٔتغیط ٔی ثبقس  .زض ََٛ
ٔؿیط وب٘بَ ٞبی ا٘حطافی تأٔیٗ آة ثطزاقت ٞبی تٛؾٍ اٞبِی ثٛٓٙٔ ٝض وكت

ٔحهٛالت ظضاٖی نٛضت

ٔی ٌیطز.
 -3-2ضشایط اقلیوی
ُٔٙمٔ ٝزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ زاضای آة ٛٞ ٚای ٌطْ ثب تبثؿتبٟ٘بی ٌطْ ٚ
ذكه  ٚظٔؿتبٖ ٞبی ٔٗتسَ ثٛز ٚ ٜزض ُٔٙم ٝزقتٟبی اؾتپی تطوٕٗ نحطا ٕٞطا ٜثب تپٔ ٝبٛٞضٞبی وٛچه زض
ٕٞزٛاضی ٔطظ تطوٓ ٘ؿتبٖ ٚالٕ قس ٜاؾت  .زض ؾبَ ٔ 91زٕ ٔٛثبضـ ؾبِیب٘ٔ 306/3 ٝیّیٕتطٔ ،یبٍ٘یٗ حساوخط
زضر ٝحطاضت ٛٞا ٔ ، 26/2یبٍ٘یٗ حسالُ زٔب ٔ ٚ 13/5یبٌٖیٗ ضَٛثت ٘ؿجی  66/1زضنس ثٛز ٜاؾت ٙٔ( .جٕ :ازاضٜ
وُ ٛٞاقٙبؾی اؾتبٖ ٌّؿتبٖ)

 -4-2هٌاتغ طثیؼی
 -1-4-2تٌَع گیاّی
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زض اضايی حبقی ٝایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثٟب ا٘ٛأ زضذتچٞ ٝب ٌ ٚیبٞبٖ قٛضپؿٙس ٔ ٚطتٗی ٔكبٞسٔ ٜی قٛز و ٝایٗ
پٛقف ٌیبٞی زض غٙبی ظیؿتی ُٔٙم ٝثؿیبض اضظقٕٙس ثٛز ٚ ٜاضظـ التهبزی ثبالیی ثطای رٛإٔ ٔحّی ثٛٓٙٔ ٝض
چطای  ٚتغصی ٝزاْ زاضز ٕٞ .چٙیٗ زض زاذُ پ ٟٝٙآثی تبالة ٞب ا٘ٛأ ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌیبٞی آ ثعی ٚوٙبض آثعی ٚرٛز
زاضز و ٝثٗٛٙاٖ ٘ٛظازٌبٔ ٚ ٜحُ ضقس ٘ٛظاز ا٘ٛأ آثعیبٖ ٔ ٚبٞیبٖ ٔی ثبقس  .زض حبَ حبيط ثطذی اظ افطاز رٛإٔ
ٔحّی ثٛٓٙٔ ٝض تغصی ٝزاْ ٞبی اّٞی ٔجبزضت ث ٝثطزاقت ٘ی اظ حبقی ٝتبالة ٞب ٔی ٕ٘بیٙس ٕٞ .چٙیٗ زض ٌصقتٝ
و ٝحبقی ٝتبالة زاضای پٛقف غٙی اظ ٌٞ ٝ٘ ٛبی ٘ی ِٛ ٚیی ثٛز ٜاؾت حهیطثبفی زض ظٔطٔ ٜكبغُ انّی رٛإٔ
ٔحّی ُٔٙم ٝث ٝقٕبض ٔی ضفت ٝو ٓٞ ٝاو ٖٛٙث ٝزِیُ اظ ثیٗ ضفتٗ لؿٕت آٖٓ ایٗ پٛقف ،یىی اظ ٔٙبثٕ ٔٗیكتی
ٔطزْ زض ایٗ ٔحسٚز ٜاظ ثیٗ ضفت ٝاؾت.
رسٌ -1 َٚیبٞبٖ آثعی  ٚاضايی حبقیٔ ٝزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی آالٌُ ،آری ٌُ  ٚإِٓبٌُ

٘بْ فبسػی
چٍٙبَ آثی
ثٔٛبدساٖ آثی
جٍٗ
٘ی
ٌٛؿبة
ٞفت ثٙذ
آالِ ٝآّثی
ِٛیی
صا٘یـّیب

٘بْ فبسػی
ػّف ؿٛس
ػٛئذا
ػّٕٝ
ػّٕ ٝػفیذ
جبس ٚتشوٕٙی
ٌض ؿبٞی
خبسؿتش

ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌیبٞبٖ آثضی  ٚوٙبس آثضی
٘بْ ػّٕی

خب٘ٛادٜ
Ceratophylaceae
Haloragaceae
Juncaceae
Graminaceae

Ceratophylum demersum

Myriophyllum spicatum
Juncus spp.
Phragmites australis
Potamogeton crispus
Potamogeton pectinatus
Polygonum amphibium
Ranunculus trichophyllus
Typha angustifolia
Typha latifolia
Typha minima
Zanichellia palustris

Zanichelliaceae

ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌیبٞی اساضی حبؿی ٝای
٘بْ ػّٕی

خب٘ٛادٜ

Potamogetonaceae

Salsola dendroides
Salsola crassa
Suedae arcuata

Polygonaceae
Ranunculaceae
Typhaceae

Chenopodiaceae

Chenopodium sP.
Chenopodium alba
Limonium renifolius
Tamarix aphylla
Alhagi camelorum

Plumbaginaceae
Tamaricaceae
Legominosaceae
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یٛالف ٚحـی
چٕٗ
ٔشؽ – چبیش
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Avena loueviciena
Lalium rigidum

Graminaceae

Cynodon dactylon

-2-4-2تٌَع جاًَسی

ثب تٛر ٝث ٔٛ٘ ٝظیؿتٍب ٜاضايی پیطأ٘ٛی ایٗ ؾبیت ٌٞ ٝ٘ٛبی رب٘ٛضی ثؿیبض ثباضظقی ظیؿت ٔی وٙٙس ؤ ٝی
تٛاٖ ث ٝضٚثب ٜتطوٕٙی ) (Vulpes corsacثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ پؿتب٘ساضاٖ ثب إٞیت اقبض ٜوطز و ٝثٗٛٙاٖ یه
ٌ ٝ٘ٛزض ٔٗطو ذُط ا٘مطاو زض ِیؿت لطٔع  IUCNلطاض زاضز .زض رس َٚقٕبضِ 2 ٜیؿت پؿتب٘ساضٖ ٔٛرٛز زض
ُٔٙم ٝایٗ ؾبیت فٟطؾت قس ٜاؾت ٕٞ .چٙیٗ ٌٞ ٝ٘ ٛبی ٔتٖٛٙی اظ ا٘ٛأ پط٘سٌبٖ آثعی ث ٝایٗ ؾبیت ٚاثؿتٍی
ٔؿتمیٓ زاض٘س ؤ ٝی تٛاٖ ث ٝثطذی

ٌٞ ٝ٘ٛبی ٟٔبرط ظٔؿتبٖ ٌصضاٖ ث ٝفالٔیٍٛٙ

(Phoenicopterus

) ،ruberغبظ پبذبوؿتطی ) ،(Anser anserاضزن ٞبی ضٚی آة چط ،اضزن ؾطحٙبیی،

(Aythya

)ٔ ،ferinaطٌٛؼ ؾفیس ) ٚ (Mergus albellusچٍٙط )(Fulica atraاقبضٕٛ٘ ٜز  .ا٘ٛأ ٌٞ ٝ٘ٛبی
پط٘سٌبٖ آثعی  ٚوٙبضآثعی ایٗ ؾبیت زض رس َٚقٕبض 3 ٜفٟطؾت قس ٜاؾت ٕٞ .چٙیٗ ٌٝ٘ٛ 13ا٘ٛأ ٔبٞی زض
ایٗ ؾبیت قٙبؾبیی قس ٜو ٌٝ٘ٛ 7 ٝآٖ غیطثٔٛی ٔی ثبقٙس و ٝثب ٞسف آثعی پطٚضی زض ایٗ تبالثٟب ضٞبؾبظی
قس ٜا٘س  .زض رس َٚقٕب ض 5 ٚ 4 ٜث ٝتطتیت ِیؿت ا٘ٛأ ٔبٞیبٖ  ٚزٚظیؿتبٖ  ٚذع٘سٌبٖ ایٗ ؾبیت اضائ ٝقسٜ
اؾت .قبیبٖ شوط اؾت ثٙب ث ٝاْٟبضات یىی اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ رٛإٔ ٔحّی ،زض ؾبِیبٖ زٚضتط و ٝایٗ ٔزٕٖٝٛ
تبالة ٞب ثهٛضت َجیٗی ٚرٛز زاقت ،ٝاظ َطیك ؾیالة ٞبی ضٚزذب٘ ٝاتطن اضتجبٌ آثی آٖ ٞب ثب تب

الة ثیٗ

إِّّی ٌٕیكبٖ  ٚزضیبی ذعض ثطلطاض قس ٚ ٜزض ٔٛالٗی اظ ؾبَ ٟٔبرطت آثعیبٖ اظ َطیك ایٗ ٔزبضی آثی ث ٝایٗ
ٔزٕ ٖٝٛتبالثی نٛضت ٔی پصیطفت ٝاؾت.
رس -2 َٚا٘ٛأ ٌٞ ٝ٘ٛبی پؿتب٘ساضاٖ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی آالٌُ ،آری ٌُ  ٚإِٓبٌُ
٘بْ فبسػی
تـی
جشثیُ ثضسي
جشد ِیجی
خشٌٛؽ
ٌشث ٝدؿتی

ٌٞ ٝ٘ٛبی پؼتب٘ذاساٖ
٘بْ ػّٓی
Hystrix indica
Rhombomys opimus
Meriones lybicus
Lepus capensis
Felis catus

آدرس دبیرخاوٍ :گر گان ،بلًار واَارخًران ،جىب َتل راٌ ي ماٌ ،ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
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 آلواگل ٍ آجی گل،گضاسش اٍلیي کاسگاُ هطَستی ریٌفؼاى هجوَػِ تاالب ّای تیي الوللی آالگل

Felis chaus
Vulpes Vulpes
Vulpes corsac
Canis aureus
Canis Lupus

ٍّیٙ جٌٝشث
ِیٕٛ ٔؼٜثبٚس
)یٕٙ (تشوٜ ػشدْ ػیبٜثبٚس
َؿغب
ٌشي

ٌُ إِٓبٚ ٌُ  آری، ٌُبی آالٟ تبالثٖٕٝٛبض آثعی ٔزٙوٚ برط آثعیٟٔ ٖ ِیؿت پط٘سٌب- 3 َٚرس
ٜادٛ٘خب

٘بْ ػّٕی

٘بْ فبسػی

سدیف

Ardea cinerea

حَاصيل خاکستری

1

Egretta garzetta

اگرت کَچک

2

Egretta alba

اگرت بسرگ

3

Threskiornithidae

Platalea leucorodia

کفچِ ًَک

4

Phoenicopteridae

Phoenicopterus rubber

َفالهيٌگ

5

Tachybaptus ruficollis

کطين کَچک

6

Podiceps cristatus

کطين بسرگ

7

Podiceps nigricollis

ُکطين گردى سيا

8

Podiceps auritus

کطين ضاخدار

9

Palacrocorax carbo

باکالى

10

Anser anser

غاز خاکستری

11

Anser albifrons

غاز پيطاًی سفيد

12

Anser erythropus

غاز پيطاًی سفيد کَچک

13

Cygnus olar

قَی گٌگ

14

Cygnus cygnus

قَی فریادکص

15

Anas crecca

خَتکا

16

Anas platyrhynchos

اردک سرسبس

18

Anas strepera

اردک اردُ ای

17

Anas penelope

گيالر

19

Anas clypeata

اردک ًَک پْي

20

Aythya ferina

اردک سرحٌائی

21

Anas acuta

فيلَش

22

Netta rufina
Aythya marila

اردک تاجدار

23

ُاردک سرسيا

24

اردک سياُ کاکل

25

Ardeidae

Podicipedidae

Phalacrocoracidae

Anatidae

Aythya fuligula

 ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان گلستان،ٌ جىب َتل راٌ ي ما، بلًار واَارخًران، گر گان:ٍآدرس دبیرخاو
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Rallidae
Recurvirostridae
Alcedinidae

Laridae

Accipiteridae

Scolopacidae

 آلواگل ٍ آجی گل،گضاسش اٍلیي کاسگاُ هطَستی ریٌفؼاى هجوَػِ تاالب ّای تیي الوللی آالگل

Oxyura leucocephala
Aythya nyroca

اردک سرسفيد

26

اردک بلَطی

27

Tadorna ferruginea

آًقَت

28

Tadorna tadorna

ِتٌج

29

Mergus albellus

هرگَس سفيد

30

Rallus aquqticus

یلَُ آبی

31

Fulica atra

چٌگر

32

Recurvirostra avosetta

آٍٍست

33

Himantopus himantopus

چَب پا

34

Alcedo atthis

هاّی خَرک

35

Larus minutus

کاکائی کَچک

36

Larus ridibundus

ُکاکائی سرسيا

37

Larus genei

کاکایی صَرتی

38

Larus ichthyaetus

کاکایی بسرگ

39

Sterna albifrons

پرستَ دریائی کَچک

40

Haliaeetus albicilla

عقاب دریائی دم سفيد

41

Circus aeruginosus

سٌقرتاالبی

42

Calidris minuta

تليلِ کَچک

43

Calidris alpina

ُتليلِ ضکن سيا

44

Tringa ochropus

آبچليک تکسی

45

Tringa totanus

آبچليک پاسرخ

46

Gallinago gallinago

پاضلک هعوَلی

47

Tringa nebularia

آبچلیک پا سبس

48

Phalaropus lobatus

ضٌاگر گردى سرخ

49

Charadrius alexandrinus

سلين کَچک

50

Charadrius dubius

سلين طَقی کَچک

51

Charadrius hiaticula

سلين طَقی

52

Limosa limosa

ُگيالًطاُ دم سيا

53
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ٌُ إِٓبٚ ٌُ  آری،ٌُبی آالٞ  تبالةٖٕٝٛیبٖ ٔزٞبی ٔبٞ ٌٝ٘ٛ ٔاٛ٘ – ا4 َٚرس
ٜادٛ٘خب

ٖیبٞبی ٔبٞ ٌٝ٘ٛ
٘بْ ػّٕی
Barbus capito
Capoeta capoeta
Carassius auratus
Ctenopharyngodon idella

Cyprinidae

Cyprinus carpio
Hypophtnalmichthys molitrix
Hypophtnalmichthys nobilis
Pseudorasbora parva
Rutilus rutilus
Alburnus charusini

Siluride
Poecilidae
Gobiidae

Silurus glanis
Gambusia holbrooki
Neogobius sp

٘بْ فبسػی
س٘ج – صسدنٚا
یٞ ٔبٜػیب
ٝسچٛ وپ-وبساع
اسٛ ػّفخ-سٛٔآ
ِیٕٛس ٔؼٛوپ
فبيٛفیت
ٜذٌٙػش
اٚپبس
 تالجی-ّٕٝو
ِیٛو
ّٝاػج
صیبٌٛبٔج
یٞٔبٌٚب

ٌُ إِٓبٚ ٌُ  آری،ٌُبی آالٞ  تبالةٖٕٝٛ ذع٘سٌبٖ ٔزٚ ٖظیؿتبٚبی زٞ ٌٝ٘ٛ ٔاٛ٘ – ا5 َٚرس
ٜادٛ٘خب

ٖ خض٘ذٌبٚ ٖصیؼتبٚبی دٞ ٌٝ٘ٛ
٘بْ ػّٕی

Ranidae

Rana ridibunda

Bufonidae

Bufo viridis

Emydidae

Emys orbicularis
Mauremys caspica

Testudinidae

Testudo horsfeildii

Gekkonidae

Tenuidactylus caspium
Lacerta strigata

Lacertidae
Agamidae

Eremias velox
Trapelus agilis
Phrynocephalus helioscopus

Varanidae

Varanus sp.

Boidae

Eryx miliaris

٘بْ فبسػی
 ٔشداثیٝسثبغٛل
صؽ ػجضٚ
 ایٝالن پـت ثشو
الن پـت خضسی
الن پـت افغب٘ی
بٞ ِهٛٔٔبس
 خضسیٜی اٍ٘ـت خٕیذٌٍٛ

سیِٚه ػجض خبٛٔٔبس
ٜ٘ذِٚه دٛٔٔبس
آٌبٔبی چبثه
سؿیذیٛآٌبٔبی خ
ٝثضٔج
بٞٔبس
سٔبس ػّیٕب٘یٛو

 ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان گلستان،ٌ جىب َتل راٌ ي ما، بلًار واَارخًران، گر گان:ٍآدرس دبیرخاو
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ٔبس آثی
ٔبس آثی چّیپش
ٔبس ػٛجٝ
ٌ٘ٛذ ٔبس
تیش ٔبس
وفچٔ ٝبس(وجشی خضسی)
ٌشصٔ ٜبس

تاالب ّای استاى گلستاى

Natrix natrix
Natrix tesselata

Colubridae

Coluber jugularis
Elaphe dione
Psammophis lineolatus
Naja oxiana

Elapidae

Vipera lebetina

Viperidae

 -5-2خصَصیات جوؼیتی ایي هٌطقِ
ٔطاوع رٕٗیتی  ٚؾى٘ٛتٍبٞ ٜبی ا٘ؿب٘ی ٔؿتمط زض حطیٓ  5ویّٔٛتطی حبقی ٝایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی ٔتكىُ اظ 1
ضْش (ایٙچ ٝثط 2 ٚ )ٖٚسٍستا ( اٚذی تپ ٚ ٝتٍّٙی) ٔی ثبقس و ٝایٗ تطویت رٕٗیتی ثط اؾبؼ ؾطقٕبضی ٘فٛؼ
ؾبَ ٔ 1390طوع آٔبض ایطاٖ ث ٝتفىیه زض رس َٚشیُ آٔس ٜاؾت:
رس -6 َٚتطویت رٕٗیتی ؾى٘ٛتٍبٞ ٜبی حبقیٔ ٝزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ .
ردیف

ًام

ًَع

تؼذاد خاًَار

جوؼیت

هرد

زى

1
2
3

ایٙچ ٝثشٖٚ
اٚخی تپٝ
تٍّٙی

ؿٟش
سٚػتب
سٚػتب

487
65
316

2281
315
1420

990
160
706

1291
155
714

ٍ -6-2ضؼیت استفادُ اص هٌاتغ آب تاالب ّا
تبالة ثٛز ٜو ٝثٗٛٙاٖ یىی
اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ آثی ٕٛٞاض ٜثٖٛٙ ٝاٖ یىی وبضثطی ٞبی ضایذ زض حبقی ٝظیؿتٍبٞ ٜبی ی
اظ ٔٙبثٕ تبٔیٗ وٙٙس٘ ٜیبظٞبی آثی رٛإٔ ا٘ؿب٘ی ٔؿتمط زض حبقی ٝتبالة ٞب ٔی ثبقسٔ .زٕ ٖٝٛتبالثی آالٌُ ٘یع اظ
ایٗ لبٖسٔ ٜؿتخٙی ٘جٛزٕٛٞ ٚ ٜاض ٜتأٔیٗ وٙٙس ٜثركی اظ ٘یبظٞبی آثی زض ثرف وكبٚضظی  ٚنٗٙتی زض ایٗ ُٔٙمٝ
ٔی ثبقس  ٓٞ .اؤ ٖٛٙعاضٔ پطٚضـ ٔبٞی ٔ ٚعاضٔ وكبٚضظی حب قی ٝتبالة ٞب رٟت ا٘زبْ فٗبِیت ٞبی آثعی
پطٚضی ،وكت ٔحهٛالت آة ثط ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطزِ .صا تٛؾٗ ٝایٗ آثعی پطٚضی ٞب ثبیس ثط ٔجٙبی تبٔیٗ
حسالُ ٘یبظ آثی ایٗ تبالة ٞب  ٚثط اؾبؼ ُٔبِٗبت تٗییٗ قس ٚ ٜتٛؾٗ ٝثی يبثُ ٝآٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ افعایف تٕبیُ ثٝ
وكت ظضاٖت ٞبی آة ثط ٔی تٛا٘س تٟسیسی ثطای حیبت ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی تّمی قٛز.
آدرس دبیرخاوٍ :گر گان ،بلًار واَارخًران ،جىب َتل راٌ ي ماٌ ،ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
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رسِ -7 َٚیؿت ٔعاضٔ پطٚضـ ٔبٞی زضحٛظُٙٔ ٜم ٝتحت ُٔبِٗ ٝتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،آری ٌُ  ٚإِٓبٌُ

(ّکتار)

(تي)

105
105
105
105
105
105
75
70

ردیف

ًام بْرُ برداری

هساحت (ّکتار)

1
2
3
4
5
6
7
8

ؿشوت ٍ٘یٗ آاليَ
ؿشوت عیت ایٙچ ٝثشٖٚ
ؿشوت آٔٛس ٌّؼتبٖ
ؿشوت آثٍـت ٌّؼتبٖ
ؿشوت آثٕٙبی ٌّؼتبٖ
ؿشوت ٟٔیبس ٌّؼتبٖ
ؿشوت وبٔشاٖ
داٚد لـاللچبی
ؿشوت وٛحش(حٕضٚ ٜ
ؿشوبء)
افـیٗ لّیچی
٘صش ٌؼتشاٖ ثٟـٟش
ایٙچ ٝثش)1( ٖٚ
ایٙچ ٝثش)2( ٖٚ
لبثُ
ؿشوت ػتبس ٜؿشق
ػذ دا٘ـٕٙذ

50
50
50
50
50
50
50
30

35
35
35
35
35
35
25
23/5

70

50

150

20
500
250
42
35
100
700

13
400
200
35
25
86
500

39
1200
460
80
75
258
500

2097

1567/5

3537

9
10
11
12
13
14
15
16

جوغ کل

پایاب آالگل

سطح زیر کشت

ظرفیت تَلیذ

هالحظات

ٔٙجٕ :ازاض ٜوُ قیالت اؾتبٖ ،پبییع 92
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تاالب ّای استاى گلستاى

ً -3خستیي کاسگاُ هطَستی تذٍیي تشًاهِ هذیشیت صیست تَهی هجوَػِ تاالب تیي الوللی آالگل

ثط اؾبؼ پیٍیطی ٞبی ثُٕٗ آٔس ٚ ٜثطای آغبظ فطایٙس ارطایی تسٚیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕ ٖٝٛتبالة
ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ٘ ،رؿتیٗ وبضٌبٔ ٜكٛضتی فطایٙس تسٚیٗ ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت زض ٚ 26
 27ذطزاز ٔب ٜؾبَ  1393ثبحًٛض ٔؿئِٛیٗ اؾتب٘ی  ٚقٟطؾتب٘ی ،شیٙفٗبٖ ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی آٖ اظ رٛإٔ
ٔحّیٕ٘ ،بیٙسٌبٖ زؾتٍبٞ ٜبی ارطاییٔ ،سیط  ٚوبضقٙبؾبٖ زفتط َطح حفبْت اظ تبالة ٞبی ایطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ
ٔحیٍ ظیؿت اؾتبٖ ثط اؾبؼ ثط٘بٔ ٝظٔبٖ ثٙسی و ٝزض شیُ اضای ٝقس ٜاؾت زض قٟط ٌطٌبٖ ثطٌعاض قس.
رسِ -8 َٚیؿت شیٙفٗبٖ ٔسٖ ٛزض ٘رؿتیٗ وبضٌبٔ ٜكٛضتی تسٚیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ثیٗ إِّّی آالٌُ

هذػَیي
استاًی

سازهاى

ٔؼب ٖٚػٕشا٘ی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی اػتب ٘ذاسی -فشٔب٘ذاس ؿٟشػتبٖ ٌٙجذوبٚٚع -ثخـذاس ایٙچٝ
ثش -ٖٚؿٟشداس ؿٟش ایٙچ ٝثش -ٖٚؿشوت آة ٔٙغم ٝای – اداس ٜوُ ٔٙبثغ عجیؼی ٚ
آثخیضداسی اػتبٖ -اداس ٜوُ ؿیالت اػتبٖٕ٘ -بیٙذ ٜتـىُ ٞبی فؼبَ صیؼت ٔحیغی-
ٕ٘بیٙذٌبٖ جٛأغ ٔحّی ٔٙغم -ٝاداس ٜوُ ٔیشاث فشٍٙٞی ،صٙبیغ دػتی ٌ ٚشدؿٍشی -صذا ٚ
ػیٕب -ػبصٔبٖ صٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجبستٕ٘ -بیٙذ ٜدا٘ـٍب ٜػّ ْٛوـبٚسصی ٙٔ ٚبثغ عجیؼی
ٌشٌبٖ – جٟبد وـبٚسصی اػتبٖ – ٘یشٚی ا٘تظبٔی (ٕ٘بیٙذٔ ًٙٞ ٜشصی اػتبٖ)

ٕ٘بیٙذٌبٖ دفتش صیؼتٍبٞ ٜب  ٚأٛس ٔٙبعك ػبصٔبٖ
حفبظت ٔحیظ صیؼت  ٚدفتش عشح حفبظت اص تبالة
ٞبی ایشاٖ

 -1-3تشًاهِ سٍص اٍل کاسگاُ:

رس -9 َٚثط٘بٔ ٝظٔبٖ ثٙسی ضٚظ ا َٚوبضٌب)93/3/26( ٜ
8/30

ؿشٚع ثش٘بٔٝ
ػشٚد  ٚلشائت لشآٖ
خیشٔمذْ ٌٛیی ٔذیش وُ حفبظت ٔحیظ صیؼت اػتبٖ ٌّؼتبٖ
ػخٙشا٘ی ٔؼب ٖٚثشٖأ ٝسیضی اػتب٘ذاسی ٌّؼتبٖ جٙبة آلبی ٟٔٙذع
ٔشٌذسی
ػخٙشا٘ی ٟٔٙذع سٚؿٗ ٔؼب ٖٚفٙی اداس ٜوُ حفبظت ٔحیظ صیؼت
اػتبٖ ٌّؼتبٖ
اسائٔ ٝغّت عشح حفبظت اص تبالة ٞب ( تٛصیف سٚیىشد ٔذیشیت صیؼت
ثٔٛی ٔ ٚذیشیت فشاثخـی تبالة ٞب ثشای تٛػؼ ٝپبیذاس)
اسائٔ ٝغّت تٛػظ ٕ٘بیٙذ ٜتـىُ ٞبی صیؼت ٔحیغی
پزیشایی
حشوت ث ٝػٕت ٔجٕٛػ ٝتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ
اسائ ٝتٛضیحبت دس خصٛف تبالة ثیٗ إِّّی آالٌُ دس ٔشوض ٔذیشیت
تبالة ثیٗ إِّّی آالٌُ
ثبصدیذ اص ٔٙغم ٚ ٝػ ٝتبالة ثیٗ إِّّی آالٌُ ،آجی ٌُ  ٚإِٓبٌُ (عشح
ٞبی احیبیی ا٘جبْ ؿذ ،ٜپتب٘ؼیُ ٞبی ٔٛجٛد دس ٔٙغمٔ ،ٝـىالت
ٚتٟذیذات ) ... ٚ

ٕ٘بص ٘ ٚبٞبس
پشػؾ  ٚپبعخ  ٚثیبٖ دیذٌبٞ ٜبی ثبصدیذوٙٙذٌبٖ

ػبِٗ اجتٕبػبت اداس ٜوُ حفبظت ٔحیظ صیؼت
ٌّؼتبٖ

8/40-8/35
8/55 -8/40
9/15 -9
9/30-9/15
9/50-9/30
10-9/50
10/20-10
10/30
11/50-11/45

دفتش عشح حفبظت اص تبالة ٞب

تٛػظ سیبػت اداس ٜحفبظت ٔحیظ صیؼت
ؿٟشػتبٖ

12/45-/11/50
14-12/45
15/30 – 14

ٔشوض ٔذیشیت تبالة آالٌُ
ٔشوض ٔذیشیت تبالة آالٌُ
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 -1-1-3خیشهقذم گَیی هذیش کل حفاظت هحیط صیست استاى گلستاى

ایٗ وبضٌبٔ ٜكٛضتی ثط اؾبؼ ثط٘بٔ ٝظٔبٖ ثٙسی اضایٝ
قس ٜثب ذیط ٔمسْ ٌٛیی رٙبة آلبی زوتط اؾٕبٖیُ
اْت ٔحیٍ ظیؿت ٌّؿتبٖ ثٝ
ٟٔبرط ٔسیطوُ ٔحتطْ حف
َٛض ضؾٕی آغبظ قس  .ایكبٖ زض ؾرٙبٖ ذٛز اْٟبض
زاقتٙس ثٗس اظ ٚل ٔٛثحطاٖ ٞبی ظیؿت ٔحیُی زض وكٛض
ثٚ ٝیػ ٜذكه قسٖ زضیبچ ٝاضٔٚی ٝو ٝوكٛض ضا زض
ثرف ٔٙبثٕ آثی زض چبِف لطاض زاز  ٜاؾت ،ظً٘ ذُطی
ثطای ٔسیطیت ثحطاٖ ظیؿت ٔحیُی زض وكٛض ث ٝنسا زض
آٔس ٜاؾت.
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ایكبٖ زض ازأ ٝثیبٖ وطز ٘س زض حبَ حبيط  24تبالة ایطاٖ زض وٛٙا٘ؿی ٖٛضأؿط حجت قس ٜاؾت و ٝتبالة ٞبی
ٌٕیكبٖ ،آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ زض ٌّؿتبٖ ٘یع

زض ظٔط ٜآٖ ٞب ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس  .تبالة ٞب ث ٝزِیُ

وبضوطزٞبی ٌؿتطز ٜاظ إٞیت ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض ٞؿتٙس  .ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞب ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلٗیت رغطافیبیی
ذٛز ثٖٛٙ ٝاٖ اِٚیٗ اؾتطاحتٍب ٜپط٘سٌبٖ ٟٔبرط ی و ٝاظ ٘ٛاحی قٕبِی ٟٔبرطت ذٛز ضا آغبظ ٕ٘ٛز ٜا٘س ثؿیبض
حبیع إٞیت ٞؿتٙس  .اضظـ ٞبی ٌطزقٍطی َ ٚجیٗت ٌطزی  ٚتُّیف ٛٞا اظ زیٍط وبضوطزٞبیی ٞؿتٙس وٝ
ٚرٛز ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞب زض ُٔٙك ٚ ٜاثؿت ٝاؾت ٚ .ی زض ازأ ٝافعٚز اظ تبالة ٞب زض ثرف ٞبی ٔرتّف
زیٍطی ٘یع ٔی تٛاٖ ثٟط ٜثطز ٔ .ب اؾتفبز ٜاظ رٞ ٍُٙب ضا تٟٙب ث ٝثطزاقت چٛة  ٚتبالة ضا تٟٙب ث ٝثٟط ٜثطزاضی اظ
آة آٖ ٔحسٚز وطز ٜایٓ و ٝثبیس ایٗ ضٚی ٝتغییط وٙس  .ایكبٖ زض پبیبٖ يٕٗ تكىط اظ تٕبٔی ٕٞىبضاٖ زض ارطای
ایٗ ثط٘بٔ ،ٝتحمك اٞساف ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیتی ضا زض ٌطٕٞ ٚىبضی ٕٞ ٚسِی تٕبْ شیٙفٗبٖ ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞب
ٖٛٙاٖ ٕ٘ٛز٘س.
 -2-1-3سخٌشاًی هؼاٍى تشًاهِ سیضی ٍ اضتغال استاًذاسی گلستاى

زض ازأ ٝثط٘بٔ ٝرٙبة آلبی ٔطٌسضی ٔٗبٔ ٖٚحتطْ ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚاقتغبَ اؾتبٖزاضی ٌّؿتبٖ اْٟبض زاقتٙس حٛظٜ
ٔحیٍ ظیؿت اؾتبٖ قطایٍ ثؿیبض قىٙٙس ٜای اؾت  .أطٚظ ؾفطٞ ٜبی آة ظیطظٔیٙی اؾتبٖ آِٛز ٜثٛز ٚ ٜثطزاقت
اظ ایٗ ؾفطٞ ٜبی آثی ثیف اظ حس ٔزبظ اؾت ٕٞ .چٙیٗ ث ٝزِیُ اؾتفبز ٜثی ضٚی ٚ ٝغیطُٔٙمی اظ وٛز  ٚؾٕ ْٛزض
وكبٚضظی قبٞس آِٛزٌی آة ٞب  ٚذبن اؾتبٖ ٞؿتیٓ و ٝأىبٖ ٌؿتطـ آِٛزٌی ث ٝؾٕت ٔحهٛالت تِٛیسی
٘یع ٔی ضٚز ؤ ٝی تٛا٘س ثهٛضت ثبِم ٚ ٜٛثبِفُٗ ذُطاتی ضا ثطای ٔٛرٛزات ظ٘س ٜایزبز ٕ٘بیس.ؾپؽ ایكبٖ ٖٛٙاٖ
ٕ٘ٛز٘س زض حسٚز  4ؾبَ پیف اِٚیٗ ٚاحس وبضذب٘ ٝتِٛیس وٛز ا ضٌب٘یه زض اؾتبٖ ضا ٜا٘ساظی قس ٔ ٚب حتی
٘تٛا٘ؿتیٓ یه زضنس اظ اضايی وكبٚضظی ضا تٛؾٍ ایٗ وٛزٞب تغصی ٝوٙیٓ  ٕٝٞ .ثبیس ثطای افعایف وبضذب٘ٞ ٝبی
تَٛیس وٛز اضٌب٘یه تالـ وٙیٓ.
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ٔٗب ٖٚثط٘بٔ ٝضیعی اؾتب٘ساضی ٌّؿتبٖ تبویس وطز ظیؿت ثٞ ْٛبی َجیٗی ثبیس حفّ ق٘ٛس ٙٔ ٚبَمی و ٝچَ ٝجیٗی
 ٚچ ٝث ٝذبَط ٔساذّ٘ ٝبزضؾت ٔب زچبض ثحطاٖ قس ،ٜثبیس احیب قٛز  .ثب تٛر ٝثٙٔ ٝبثٕ  ٚأىب٘بت ٔحسٚزی و ٝزض
اذتیبض زاضیٓ ثبیس ثب تٗبُٕٔٞ ،ىبضی  ٓٞ ٚافعایی ث ٝاحطثركی ثیكتطی ثطؾیٓ.
ٕٞچٙیٗ ایكبٖ ثیبٖ زاقتٙس ،زض ؾبَ ٞبی اذیط ضفتبضٞبی ٔسیطاٖ  ٚحبوٕبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای قس و ٕٝٞ ٝضٚیىطز ٔطزْ
ث ٝؾٕت زِٚت قس .ثَٛ ٝضی و ٝاظ زٚضتطیٗ ٘مبٌ اؾتبٖ تٛلٕ زاض٘س تٕبْ ٔكىالتكبٖ ضا اؾتب٘ساض حُ وٙس ،وٝ
ایٗ ضٚیىطز ثبیس انالح قٛز .ثبیس ضٚیىطزٞب ث ٝؾٕت حُ ٔكىالت ثب وٕه ذٛز ٔطزْ تغییط وٙس .چطاؤ ٝطزْ
ثؿتط حطوت ٞؿتٙس  ٚاتفبلی و ٝثب ٔكبضوت ٔطزْ ثٛز ،ٜاحطثرف تط ثٛزٖٛ ٚ ٜاضو آٖ وٕتط اؾت.
 -3-1-3سخٌشاًی هؼاٍى فٌی اداسُ کل حفاظت هحیط صیست استاى گلستاى

ؾپؽ رٙبة آلبی أیس ضٚقٗ ٔٗبٔ ٖٚحتطْ فٙی ازاض ٜوُ حفبْت ٔحیٍ ظیؿت اؾتبٖ ٌّؿتبٖ زض ایٗ ٘كؿت
ٖٛٙاٖ زاقتٙس ثط اؾبؼ ُٔبِٗبت  28زضنس ٔٙبَك وكٛض ثیبثب٘ی ٘ ٚیٕ ٝثیبثب٘ی اؾت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٚرٛز تبالة ٞب
زض ؾطظٔیٗ ٞبیی ٔب٘ٙس وكٛض ٔب حبئع إٞیت ٚیػ ٜای اؾت.

ایكبٖ افعٚز٘س ثطای تبالة ٞب وبضوطزٞبی ٔرتّفی ٚرٛز زاضز  ٚزض تبٔیٗ آة ،حفبْت  ٚحٕبیت اظ تٔٛٙ
ظیؿتی ٘مف ٖٕس ٜای ایفب ٔی ٕ٘بیٙس ٕٞ .چٙیٗ ث ٝزِیُ ایٗ و ٝحسٚز  40زضنس ؾى٘ٛتٍبٞ ٜبی ا٘ؿب٘ی زض
حٛاقی تبالة ٞب ٔؿتمط ٞؿتٙسٞ ،طٌ ٝ٘ٛتحِٛی زض وبضوطز تبالة ٞب ٔی تٛا٘س پیبٔس أٙیتی ثطای ؾبوٙبٖ زاقتٝ
ثبقسٚ .ی ثب اقبض ٜث ٝاضظـ ٞبی التهبزی تبالة ٞب ثیبٖ وطز  :تبالة ٞب ثیف اظ  100ثطاثط اضايی رٍّٙی 200 ٚ
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ثطاثط اضايی ظضاٖی اضظـ التهبزی زاض٘س  .ثٙبثطایٗ حفّ  ٚثٟط ٜثطزاضی نحیح اظ ایٗ ٔٛاٞت اظ إٞیت ثبالیی
ثطذٛضزاض اؾت .ایكبٖ زض ازأ ٝاْٟبض زاقتٙس اؾتفبز ٜذطزٔٙسا٘ ٝوبضوطزٞبی َجیٗی تبالة ضا ٔرسٚـ ٘ىطزٚ ٜ
زض ؾُح حٛظ ٜآثریع يٕٗ حفّ اضتجبٌ ثیٗ ارعای ٔرتّف تبالة  ،ا٘ؿبٖ ضا ثٗٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ارعا زض
٘ٓط زاقت ٚ ٝوٕه ٔی وٙس ثٟط ٜثطزاضی ٞبی ٔٗم َٛاظ ایٗ ظیؿتٍبٞ ٜبی آثی ٔحف ِٛثٕب٘س.
ٚی افعٚز ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝز ٚضٚیىطز ٔسیطیت ؾٙتی  ٚظیؿت ثٔٛی زض حفبْت اظ ظیؿتٍبٞ ٜب ٚرٛز زاضز،
تفبٚت ایٗ ز ٚزیسٌب ٜزض ایٗ اؾت و ٝحفبْت ؾٙتی یه ضٚـ آؾبٖ ،پطٞعی٘ ٚ ٝٙبوبضآٔس اؾت أب ضٚیىطز
ٔسضٖ (ظیؿت ثٔٛی) ؾرت أب ثؿیبض ثٟط ٜآٚض ٛٔ ٚحط اؾت  .تزطث٘ ٝكبٖ زاز ٜضٚـ ؾٙتی تٟٙب تٗٛیك ترطیت ٞب
اؾت  ٚتًٕیٗ وٙٙس ٜأٙیت ٘یؿت  .ضٚـ ٔسضٖ ا٘ؿبٖ ضا ٔحٛض لطاض ٔی زٞس  ٚایٗ اوٛؾیؿتٓ ضا ثب ؾبظ ٚوبض
ذبنی زض ذسٔت ثكط ٔی زا٘س ٔ .ؿئّ ٟٓٔ ٝایٗ اؾت و ٝثطای ٔسیطیت ٔسضٖ تبالة ٞب ؾبظوبضی آٔبز٘ ٜیؿت
چطاو ٝثطای ٞط ُٔٙم ٝثب تٛر ٝثٚ ٝیػٌی ٞبی آٖ ثبیس ثط٘بٔ ٝضیعی قٛز.
 -4-1-3اسایِ هطلة تَسط هذیش طشح حفاظت اص تاالب ّای ایشاى

ض٘بٔٞ ٝبی ضٚظ ا َٚایٗ وبضٌب ٜرٙبة آلبی ؾّیٕب٘ی ٔسیط َطح ّٔی حفبْت اظ تبالة ٞبی ایطاٖ زض
زض ازأ ٝة
ذهٛل ضٚیىطز ٘ٛیٗ ٔسیطیت ظیؿتٍبٞ ٜب (ٔسیطیت ظیؿت ثٔٛی ) ّٖی اِرهٛل تبالة ٞب  ،زالیُ اؾتمطاض
اضای ٕ٘ٛز٘س  .ایكبٖ اْٟبض زاقتٙس
ایٗ ضٚیىطز ٔسیطیتی ،فطایٙس تسٚیٗ ثط٘بٌٔ ،ٝبْ ٞبی ارطایی آٖ ُٔ ... ٚبِجی ضا ٜ
اظ آ٘زبیی و ٝزض تبالة ٞب ز ٚظیؿتٍب ٜآثی  ٚذكىی زض اضتجبٌ ٔتمبثُ ثب یىسیٍط ٞؿتٙس

 ،ثطای ثؿیبضی اظ

ظیؿتٕٙساٖ  ٚا٘ؿبٖ ٞب ذسٔبت ٔتٖٛٙی ضا اضائٔ ٝی وٙٙس .تبالة ٞب ذسٔبت  ٚوبضوطزٞبی ٔرتّفی اظ رّٕ ٝتبٔیٗ
غصا ،وٙتطَ ؾیالة  ٚذكىؿبِی ،رصة آالیٙسٞ ٜب ،تفطد ٌ ٚطزقٍطی ،تٗسیُ خُضز الّیٓ ،ت ٔٛٙظیؿتی  ٚتبٔیٗ
آة ضا زاضز .ایكبٖ ٖٛٙاٖ زاقتٙس ٞط وساْ اظ ایٗ وبضوطزٞب اظ ثیٗ ثطٚز ثرف تٛؾٗ ٝای وكٛض ثبیس ٞعی ٝٙظیبزی
ا٘زبْ زٞس تب آٖ ضا رجطاٖ وٙس  .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ تبالة ٞبٔ ٖٛث ٝتٟٙبیی ٞ 70عاض قغُ ثطای ٔطزْ ُٔٙم ٝایزبز
ٔی وطز ٚ .لتی ٞبٔ ٖٛضا اظ زؾت ثسٞیٓ ٔطظٞبی وكٛض اظ ظاثُ ث ٝیعز ٔی ضؾیس ،ثٙبثطایٗ حفّ  ٚاحیبی آٖ اظ
إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت.
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 -5-1-3اسایِ هطلة تَسط ًوایٌذُ یکی اص تطکل ّای هحیط صیستی استاى

زض ثرف پبیب ٘ی ٔطاؾٓ افتتبحی ٝآلبی نّجی ٕ٘بیٙس ٜتكهَ ٔحیٍ ظیؿتی ذب٘ ٝرٛاٖ فطیس ضٚؾتبی وفكٍیطی
قٟطؾتبٖ ٌطٌبٖ ُٔبِجی زض ذهٛل ُٔٙم ٝایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی ،ذهٛنیبت وّی آٟ٘ب ٔ ٚكىالت ًٗٔ ٚالت
ٔٛرٛز زض ایٗ ُٔٙم ٝتٛيیحبتی ضا اضایٕٛ٘ ٝز٘س.

ة ؾٕت ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ
پؽ اظ پبیبٖ ٔطاؾٓ افتتبحیٔ ٝسٖٛیٗ قطوت وٙٙس ٜثطای ا٘زبْ ثبظزیس ٔیسا٘ی ٜ
إِّّی آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ حطوت ٕ٘ٛز٘س.
 -6-1-3گفتگَی هیذاًی ٍ تاصدیذ اص تاالب تیي الوللی آلواگل

زض اثتسا ثبظزیسی اظ تبالة إِٓبٌُ نٛضت پصیطفت .زض ثبظزیس اظ ایٗ تبالة آلبی وطیٕی ضییؽ ازاض ٜحفبْت
ٔحیٍ ظیؿت قٟطؾتبٖ ٌٙجسوبٚٚؼ زض ذهٛل ایٗ تبالة ،فٗبِیت ٞبی نٛضت ٌطفت ٝزض ذهٛل ایزبز
ؾبیت ٌطزقىطی تٛؾٍ قٟطزاضی ایٙچ ٝثط ٚ ٖٚؾبیط ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝآٖ تٛيیحبتی ضا اضایٕٛ٘ ٝز  ٚ ٜؾپؽ
ٔٛاضزی زض ذهٛل ٔكىالت ًٗٔ ٚالت ایٗ تبالة اظ لجیُ ٔكىالت تأٔیٗ آةٛ٘ ،ؾبٖ ٔؿبحت آٖ زض فهَٛ
ٔرتّف ؾبَ  ... ٚتٛؾٍ حب يطیٗ ٖٛٙاٖ قس ٕٞ .چٙیٗ زض ایٗ ثبظزیس ٔهبحج ٝای اظ آلبی ٟٔٙسؼ ؾّیٕب٘ی زض
اضتجبٌ ثب ٔٛي ٔٛایٗ وبضٌب ٚ ٜفطایٙس تسٚیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی
آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ تٛؾٍ نسا  ٚؾیٕبی ٔطوع ٌّؿتبٖ تٟی ٝقس.
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 -7-1-3گفتگَی هیذاًی ٍ تاصدیذ اص تاالب تیي الوللی آجی گل

ؾپؽ ثبظزیسی اظ تبالة ثیٗ إِّّی آری ٌُ ا٘زبْ قس  .زض ایٗ ثبظزیس وٖ ٝال ٜٚثط ٔجبحخی و ٝتٛؾٍ حبيطیٗ
زض ذهٛل ایٗ تبالة ث ٝثحج ٌصاقت ٝقس  .اَالٖبتی زض ذهٛل پطٚغ ٜؾبذت زضیچٞ ٝسایت آة  ٚاحساث
وب٘بَ آثطؾب٘ی ث ٝایٗ تبالة و ٝزض ؾب َ ٌصقت ٝتٛؾٍ ازاض ٜوُ حفبْت ٔحیٍ ظیؿت اؾتبٖ ث ٝا٘زبْ ضؾیسٜ
ثٛز ،تٛؾٍ آلبی وطیٕی ثٔ ٝسٖٛیٗ اضای ٝقس ٕٞ .چٙیٗ ضییؽ قٛضای ضٚؾتبی اٚذی تپ ٝو ٝزض حبقی ٝایٗ
تبالة ؾى٘ٛت زاض٘س ٖٛٙاٖ زاقت ٔتب ؾفب٘ ٝزض ؾبِیبٖ اذیط ثسِیُ وبٞف آة ایٗ تبالة  ٚث ٝتجٕ آٖ وبٞف
پٛقف ٌیبٞی ح اقی ٝآٖ و ٝثٗٛٙاٖ ٔٛاز اِٚی ٝحهیطثبفی تٛؾٍ اٞبِی ایٗ ضٚؾتب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌطفتٝ
اؾت ،ثبٖج قس ٜلؿٕت ٖٕس ٜای اظ ٔٙجٕ زضآٔس ایٗ اٞبِی اظ ثیٗ ضفت ٚ ٝتجٗبت ارتٕبٖی

ٔٙفی ظیبزی ضا زض

ضٚؾتب ؾجت قٛز.
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دبیرخاًِ هذیریت زیست بَهی
تاالب ّای استاى گلستاى

 -8-1-3گفتگَی هیذاًی ٍ تاصدیذاص تاالب تیي الوللی آالگل

پؽ اظ ایٗ ثبظزیسٌ ،ط ٜٚث ٝؾٕت تبالة ثیٗ إِّّی آالٌُ ٖعیٕت ٕ٘ٛز ٚ ٜپؽ اظ ثبظزیس اظ تبالة ٘ ،كؿتی ثب
حًٛض تٕبْ شیٙفٗبٖ زض ٔحُ ٔطوع ٔسیطیت تبالة آالٌُ ثطٌعاض قس  .زض ایٗ ٘كؿت اثتسا رٙبة آلبی زوتط
ٟٔبرط يٕٗ تكىط اظ حًٛض تٕبٔی زؾت ا٘سضوبضاٖ زض ایٗ وبضٌبٔ ٜك ٛضتی ثٛٓٙٔ ٝض تسٚیٗ ثط٘بٔٔ ٝسیضیت
ظیؿت ثٔٛی ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی  ٚپؽ اظ ایكبٖ رٕٕ ثٙسی ٔكىالت ،چبِف ٞب  ٚؾبیط ُٔبِت اضای ٝقس ٜتٛؾٍ
ٞط یه اظ شیٙفٗبٖ تٛؾٍ آلبی ٟٔٙسؼ ؾّیٕب٘ی ،زض ذهٛل قجى ٝا٘تمبَ آة اظ ضٚزذب٘ٔ ٝطظی اتطن ث ٝایٗ
ٔزٕ ٖٝٛتبالثی ٔ ،یعاٖ حمبث ٝترهیهی ة ٜایٗ تبالة ٞب ،ایزبز ؾس ضؾٛة ٌیط زا٘كٕٙس زض ثبالزؾت ایٗ
ٔزٕ ٖٝٛتبالثی ُٔ ... ٚبِجی تٛؾٍ آلبی تیٕٛضی ٕ٘بیٙس ٜقطوت آة ُٔٙم ٝای قٟطؾتبٖ ٌٙجسوبٚٚؼ ٖٛٙاٖ
قس .پؽ اظ ایكبٖ ،یىی اظ ٔٗتٕسیٗ ٔحّی ضٚؾتبی تٍّٙی تٛيیحبتی ضا زض ذهٛل تبضیرچ ٝآثٍیطی َجیٗی
ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞب زض ؾٛٙات زٚض ث ٝحبيطیٗ اضای ٝوطز٘س.

ثط٘بٔ ٝضٚظ ا َٚایٗ وبضٌب ٜپؽ اظ ثبظزیس اظ ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی ث ٝپبیبٖ ضؾیس.
آدرس دبیرخاوٍ :گر گان ،بلًار واَارخًران ،جىب َتل راٌ ي ماٌ ،ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
تلفه017 32524461-2 :

ومابر32530500 :

25

دبیرخاًِ هذیریت زیست بَهی
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تاالب ّای استاى گلستاى

 -2-3تشًاهِ سٍص دٍم کاسگاُ
رس -10 َٚثط٘بٔ ٝظٔبٖ ثٙسی ضٚظ ز ْٚوبضٌب)93/3/27( ٜ
ؿشح ثش٘بٔٝ

تٛضیحبت

صٔبٖ

ٔىبٖ ثشٌضاسی وبسٌب ٜسٚص دٞ( ْٚتُ ؿٟبة  ،ث ٝآدسع ثّٛاس ٘بٞبسخٛساٖ  ،سٚثشٚی ٞتُ سأ ٜب) ٜ

تـىیُ ٌشٞ ٜٚبی وبسی (ٌ 3ش )ٜٚاسائٛٔ ٝلؼیت ،اسصؽ ٞب ٚ
تٟذیذات ٔجٕٛػ ٝتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،آجی ٌُ ٚ
إِٓبٌُ ٛ٘ ٚؿتٗ ٘مغ٘ ٝظشات وبسؿٙبػی اسائ ٝؿذ ٜتٛػظ ٌشٞٚب
پزیشایی
تـىیُ ٌشٞ ٜٚبی وبسی دسخصٛف تذٚیٗ چـٓ ا٘ذاص ٞ ٚذف
ٟ٘بیی  ٚاسائ ٝتٛػظ ٌشٞ ٜٚب
٘بٞبس ٕ٘ ٚبص
ادأ٘ ٝـؼت  ٚاسائ٘ ٝتبیج تٛػظ ٞش ٌشٜٚ
پزیشایی
جٕغ ثٙذی ٔجبحج  ٚتؼییٗ ٌبٟٔبی آتی ثب ٕٞىبسی ریٙفؼبٖ
جٟت تذٚیٖ ثش٘بٔٔ ٝذیشیتی

10/30 -9/00
11 – 10/30
12/30-11
14- 12/30
15/15-14
15/30-15/15
16/30-15/30

تٛػظ عشح حفبظت اص تبالة ٞب
 ٚدفتش صیؼتٍبٞ ٜب

 -1-2-3تطکیل گشٍُ ّای کاسی

زض آغبظ ضٚظ ز ْٚایٗ وبضٌبٔ ٜكٛضتی و ٝزض ٔحُ ٞتُ قٟبة ٌطٌبٖ ثطٌعاض قس زض اثتسا آلبی ؾّیٕب٘ی يٕٗ
وبضي ٔٛاضزی ضا زض ذهٛل ٌ 5بْ انّی تسٚیٗ ایٗ
اٜ
تمسیط  ٚتكىط اظ حًٛض تٕبْ شیفٗٙبٖ زض ثط٘بٔ ٝضٚظ اَٚ
ثط٘بٔٔ ٝسیطیتی اضایٕٛ٘ ٝز٘س .ؾپؽ زض اِٚیٗ ٌبْ  ٚثٛٓٙٔ ٝض آغبظ فطایٙس تسٚیٗ ثط٘بٕٔ٘ ، ٝبیٙسٌبٖ شیٙفٗبٖ حبيط
زض وبضٌب ٜث ٝؾٌ ٝط ٜٚوبضی تمؿیٓ قس٘س  .زض تمؿیٓ ثٙسی ٌطٞ ٜٚب تالـ قس ٜوٕ٘ ٝبیٙسٌبٖ تٕبْ شیٙفٗبٖ
اقٙس .
حًٛض زاقت ٝة
 -1-1-2-3اٍلیي هشحلِ کاس گشٍّی:
الف) گشٍُ کاسی اٍل :تطشیح اسصش ّا ٍ کاسکشدّای ایي هجوَػِ تاالتی

زض ایٗ ٌط ٜٚپؽ اظ ثحج  ٚتجبزَ ٘ٓط ٞ ،ط یه اظ شیٙفٗبٖ ٘مُٓ٘ ٝطات ذٛز ضا ثب تٛر ٝث ٝوبضوطزٞبیی و ٝایٗ
ٔزٕ ٖٝٛتبالثی زض تأٔیٗ اٞساف ٔٗیكتی ،ؾبظٔب٘ی  ...ٚثٔ ٜ ٝطا ٜزاضز  ،زض چٟبض زؾت ٝاضظـ ٞبی ٞیسضِٛٚغیىی،
اضظـ ٞبی التهبزی  ٚارتٕبٖی ،اضظـ ٞبی فطٍٙٞی ،ؾٙتی  ٚآٔٛظقی  ٚاضظـ ٞبی اوِٛٛغیىی ٔ ٚحیٍ
ظیؿت َجم ٝثٙسی ٕ٘ٛز٘س.
آدرس دبیرخاوٍ :گر گان ،بلًار واَارخًران ،جىب َتل راٌ ي ماٌ ،ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
تلفه017 32524461-2 :

ومابر32530500 :

26

گضاسش اٍلیي کاسگاُ هطَستی ریٌفؼاى هجوَػِ تاالب ّای تیي الوللی آالگل ،آلواگل ٍ آجی گل

دبیرخاًِ هذیریت زیست بَهی
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رس -11 َٚاضظـ ٞب  ٚوبضوطزٞبی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ

گشٍُ کاسی اٍل :اسصش ّا ٍ کاسکشدّا
اسصش ّای

وٙتطَ ؾیالة

تغصی ٝؾفطٞ ٜبی آثی ظیط ظٔیٙی

افعایف ضَٛثت  ٚثبضاٖ ٞبی ٔحّی

ّیذسٍلَطیکی

ظٞىكی اضايی ظضاٖی حبقیٝ

تُّیف ٛٞای ُٔٙمٝ

رٌّٛیطی اظ فطؾبیف ذبن

ٌطزـٌطی  ٚاوٛتٛضیؿٓ

حٕبیت اظ وكبٚضظی

قىبض  ٚنیس ٔزبظ پط٘سٌبٖ ٚ
آثعیبٖ تٛؾٍ رٛإٔ ٔحّی

اسصش ّای اقتصادی ٍ
اجتواػی

اسصش ّای فشٌّگی،
سٌتی ٍ آهَصضی
اسصش ّای اکَلَطیکی
ٍ هحیط صیست

فٗبِیت ٞبی ٚضظقی (لبیمطا٘ی ،نیس

ثطزاقت ٕ٘ه (زضیبچٕ٘ ٝه)

حهیطثبفی  ٚنٙبیٕ زؾتی

تٛؾٗ ٝزأساضی

ٌیبٞبٖ زاضٚیی  ٚظیٙتی

ثٟساقت  ٚؾالٔت غصایی

تأٔیٗ آة اؾترطٞبی

رٌّٛیطی اظ ٟٔبرطت رٛإٔ

آضأف ضٚحی  ٚضٚا٘ی ٌطزقٍطاٖ ٚ

آثعی پطٚی (تبالة آالٌُ)

ٔحِی

رٛإٔ ٔحّی

افعایف أٙیت ٔطظی

تأٔیٗ آة قطة حیٛا٘بت

اضظـ ٙٞطی (٘مبقیٖ ،ىبؾی،
ٔؿتٙسؾبظی ،پط٘سٍ٘ ٜطی)

وبضوطز آٔٛظقی  ٚتحمیمبتی

اضظـ ثیٗ إِّّی  ٚرٟب٘ی

ثطزاقت چٛة ذكه (ثطای ؾٛذت ٚ
حهبضوكی)

اضظـ ثهطی ٓٙٔ ٚطی

ایزبز نّح  ٚزٚؾتی
حفّ ت ٔٛٙظیؿتی  ٚشذیطٌ ٜبٜ

ظیؿتٍب ٜپط٘سٌبٖ ٟٔبرط

ٚضظقی )... ٚ

غ٘تیىی

اضظـ ذٛزپبالیی

رٌّٛیطی اظ پطاوٙف ضیعٌطزٞب
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پؽ اظ اضایُّٔ ٝت تٛؾٍ یىی اظ اًٖبی ٌط ٜٚاًٖبی حبيط زض ٌبضٌب ٜزض ذهٛل ٔٛاضز شنض قسٓ٘ ٜطات
ذٛز ضا ٖٛٙاٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜاثٟبٔبت ٔٛرٛز زض ذهٛل ثطذی اظ ٘ٓطات اضای ٝقس ٜتٛؾٍ ٕ٘بیٙسٌ ٜط ٜٚتٛيیح زازٜ
قس٘ .ىت ٝربِت تٛر ٝزض ذهٛل یىی اظ اضظـ ٞبی فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖی تبالة ٞب و ٝثب ٖٛٙاٖ «ایزبز نّح ٚ
زٚؾتی» شوط قس ٜاؾتَ ،ی تٛيیحی وٕ٘ ٝبیٙس ٜایٗ ٌطٖٛٙ ٜٚا ٖ زاقتٙسٔ ،كرم قس زض نٛضت ٚرٛز ایٗ
تبالة ٞب  ٚآة وبفی زض ُٔٙمٞ ٝط یه اظ شیٙفٗٙبٖ تبالة ثس ٖٚایزبز وكٕىف زض تؿٟیٓ آة زض آضأف
وبُٔ ث ٝؾط ثطزٞ ٚ ٜط یه ثٔ ٝیعاٖ ؾ ٟٓذٛز اظ تبالة ٙٔ ٚبثٕ آثی آٖ ثٟطٙٔ ٜس ذٛاٙٞس قس.
رس -12 َٚاًٖبی ٌط ٜٚوبضی ا :َٚاضظـ ٞب  ٚوبضوطزٞبی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ

گشٍُ اسصش ّا ٍ کاسکشدّا
کاظن تیاضی

ٔحیٍ ظیؿت

تْوي هْشٍسص

قٟطزاض ایٙچ ٝثطٖٚ

هشتضی صادقی

ٔیطاث فطٍٙٞی

ػثاسؼلی اهیذًیا

ٔطظثب٘ی

هحوَد کش

ٔحیٍ ظیؿت

یَسف تْلکِ

ٔحیٍ ظیؿت

طالِ اهیٌی

ٔحیٍ ظیؿت

غالهشضا کشیوی

ٔحیٍ ظیؿت

صوذ گَک

ٕ٘بیٙس ٜرٛإٔ ٔحّی

ب) گشٍُ کاسی دٍم :ضٌاسایی ریٌفؼاى ٍ دست اًذسکاساى

زضایٗ ٌط ٜٚوبضی ثب تٛر ٝث ٝاثٗبز ٔرتّف  ٚزض اضتجبٌ ثب وبضوطزٞب یی ؤ ٝی تٛاٖ ثطای ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی زض
٘ٓط ٌطفت ،اًٖبی ٌط ٜٚث ٝتحّیُ شیٙفٗبٖ  ٚتٕبٔی زؾت ا٘سضوبضا٘ی و ٝثٖٛ٘ ٝی ثب تبالة ٞب زض اضتجبٌ ٞؽتٙس،
ٔجبزضت ٕ٘ٛزٕٞ ٜچٙیٗ ٘ح ٜٛاتحیطٌصاضی ٞط یه اظ ایٗ شیٙفٗبٖ تكطیح قس.
رس -13 َٚشیٙفٗبٖ  ٚزؾت ا٘سضوبضاٖ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ
گشٍُ کاسی دٍم :ریٌفؼاى ٍ دست اًذسکاساى
سدیف
1
2

ریٌفؼاى ٍ دست اًذسکاساى
اؾتب٘ساضی (فطٔب٘ساضی ،ثركساضی،
زٞیبضی)
قطوت آة ُٔٙم ٝای

هحذٍدُ اثش
تهٕیٓ ٌیطی  ٚؾیبؾت ٌصاضی ٞبی والٖ /تأٔیٗ اٖتجبضات اؾتب٘ی /ث ٝضؾٕیت
قٙبذتٗ ثط٘بٔ ٚ ٝافعایف يٕب٘ت ارطاییٔ /سیطیت ٔالحٓبت ارتٕبٖی
 تأٔیٗ حمبث ٝتبالة ٞب /نسٚض ٔزٛظٞبی ثٟط ٜثطزاضی /ارطای َطح ٞبی ٔسیطیتآة(ؾسؾبظی ،آثطؾب٘ی ٓ٘ / )... ٚبضت ثط تٛظیٕ آة ُٔ /بِٗبت وٕی  ٚویفی
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ٔٙبثٕ آة
3

ازاض ٜوُ ٔحیٍ ظیؿت

4

رٛإٔ ٔحّی

5

ؾبظٔبٖ رٟبزوكبٚضظی

6

ن قیالت
ازاضَ ٜ

7

ازاض ٜوُ ٔٙبثٕ َجیٗی  ٚآثریعزاضی

8

قىبضچیبٖ  ٚنیبزاٖ

9

ازاض ٜوُ ٔیطاث فطٍٙٞی ٌ ٚطزقٍطی

10

ازاض ٜوُ تٗبٖٚ

حفّ  ٚنیب٘ت اظ ظیؿتٍب ٚ ٜت ٔٛٙظیؿتی  /اؾتمطاض ضٚیىطز ٔسیطیت ظیؿت ثٔٛی /
اضتمبء زا٘ف ٔحیٍ ظیؿتی
قىبض  ٚنیس ٔزبظ  ٚغیطٔزبظ  /وكبٚضظی،زأساضی  ٚآثعی پطٚضی  /فٗبِیت ٞبی
تِٛیسی ٌ /طزقٍطی  /تِٛیس ظثبِ ٚ ٝيبیٗبت  /احطات التهبزی  ٚارتٕبٖی
ؾیبؾت ٌصاضی  ٚانالح اٍِٛی وكت زضُٔٙم / ٝضٚـ ٞبی ٔجبضظ ٜثب آفبت
(قیٕیبیی  ٚثیِٛٛغیىی )  /تأٔیٗ ٟ٘بزٞ ٜبی وكبٚضظی ٚ /اٌصاضی اضايی ّٔی
تأٔیٗ پطٚتئیٗ  /اقتغبَ زض ثرف آثعی پطٚضی ٚ /ضٚز ٌ ٝ٘ٛثٔٛی  ٚغیطثٔٛی /
نسٚض ٔزٛظ ٞبی آثعی پطٚضی زض پبییٗ زؾت تبالة ٓ٘ /بضت ثط ٚاحسٞبی
پطٚضـ /اضتمبء أٙیت ثب تٛر ٝث ٝتٛؾٗ ٝاقتغبَ
ؾبٔب٘سٞی زأساضاٖ ثب تٛر ٝثْ ٝطفیت ثطز ٔطاتٕ  /احیبی ٔطاتٕ  /تٗییٗ ٔؿتخٙیبت /
ارطای َطح ٞبی آثریعزاضی  ٚآثرٛاٖ زاضی ٚ /اٌصاضی اضايی ٔطتٗی
قىبض ٚنیس ٔزبظ  ٚغیطٔزبظ  /تٟسیس ت ٔٛٙظیؿتی  /تٟسیس أٙیت  /ایزبز آِٛزٌی
ٔسیطیت  ٚارطای َطح ٞبی ٌطزقٍطی  /ایزبز آِٛزٌی  /ثط ٓٞذٛضزٖ أٙیت
حیبت ٚحف  /آٔٛظـ  ٚاضتمبء ظیؿت ٔحیُی ٌطزقٍطاٖ  /تمٛیت ٚيٗیت
ٔٗیكت رٛإٔ ٔحّی ُٔٙمٗٔ / ٝطفی اضظـ ٞبی تبالة ٞب

11

ٔطاوع ّٖٕی  ٚآٔٛظـی(آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ)

12

ؾٕٗ ٞب

13

ازاض ٜوُ نٗٙتٗٔ ،سٖ  ٚتزبضت

14

قطوت آة  ٚفبيالة

15

ٔ ًٙٞطظی

16

نسا  ٚؾیٕب

17

ضا ٚ ٜقٟطؾبظی

18

ازاض ٜوُ ٌٕطن اؾتبٖ

19

ازاض ٜتطثیت ثس٘ی

تٗب٘ٚی ٞبی تِٛیسی آثعی پطٚضی ،وكبٚضظی ،زأساضی  /ایزبز آِٛزٌی
َطح ٞبی آٔٛظقی  ٚتحمیمبتی زض ظٔی ٝٙت ٔٛٙظیؿتی  /اضتمبی زا٘ف شیٙفٗبٖ
اَالٔ ضؾب٘ی  ٚاضتمبی زا٘ف رٛإٔ ٔحّی  /آٌب ٜؾبظی ٔسیطاٖ ٟ٘ ٚبزٞبی ٔؿئَٛ
نسٚض ٔزٛظ ٓ٘ ٚبضت ثط حؿٗ ارطای فٗبِیت ٞبی نٗٙتی ٗٔ ٚس٘ی  /ایزبز
اقتغبَٔ /سیطیت فٗبِیت ٞبی التهبزی  ٚثبظضٌب٘ی  /ؾبٔب٘سٞی اؾتمطاض نٙبیٕ ؾجع
ٔسیطیت َطح ٞبی تأٔیٗ آة  /وٙتطَ آِٛزٌی ٔٙبثٕ آة  ٚپؿبة  /رٕٕ آٚضی ٚ
تهفی ٝانِٛی پؿبة ٞب
تأٔیٗ أٙیت ُٔٙم / ٝارطای احىبْ لًبیی ٘ /فٛش ثط رٛإٔ ٔحّی ٔ /جبضظ ٜثب قىبض
 ٚنیس  ٚلبچبلچیبٖ ٌٞ ٝ٘ٛبی ثباضظـ ٌیبٞی  ٚرب٘ٛضی ثب تٛر ٝثٔ ٝطظی ثٛزٖ
ُٔٙمٝ
فط ًٙٞؾبظی  ٚاَالٔ ضؾب٘ی ٖٕٔٛی  /ؾبذت ٔؿتٙسات ٔ ٚزٕٞ ٖٝٛبی
تّٛیعی٘ٛی ثطای تبالة ٞب  ٚثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی
ارطای َطح ٞبی ٞبزی قٟطی  ٚضٚؾتبیی زض ؾى٘ٛتٍبٞ ٜبی حبقی ٝتبالة ٞب
ثط ٓٞظزٖ أٙیت حیبت ٚحف

(ٚرٛز ظیطؾبذت ٞب  ٚتأؾیؿبت ٌٕطوی ٔب٘ٙس

ؾبذتٕبٖ ،تطزز ذٛزضٞٚبی ؾٍٙیٗ ثب ٖٙبیت ث ٝلطاضٌطفتٗ ٌٕطن ٔطظی ایٙچ ٝثط ٖٚزض

حبقی ٝتبالة إِٓبٌُ )  /ثٟجٛز ٚيٗیت ٔٗیكتی اٞبِی ُٔٙم ٝثب تٛر ٝثٚ ٝرٛز
ثبظاضچٔ ٝطظی ایٙچ ٝثط / ٖٚاؾتمطاض  ٚتٛؾٗ ٝتزٟیعات  ٚظیطؾبذت ٞبی ٌٕطٌی
ا٘زبْ ٔؿبثمبت ٚضظقی(نیس ٚضظقی ٔبٞی)
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پؽ اظ اضایُّٔ ٝت تٛؾٍ ٕ٘بیٙسٌ ٜط ٜٚاًٖبی حبيط زض ذهٛل زؾتٍبٞ ٜبی  ٚؾبیط شیٙفٗبٖ ٘ٓطات ذٛز ضا

ٔ٘ٛاٖ

ٕ٘ٛز٘س .پؽ اظ ثحج  ٚتجبزَ ٘ٓط ٔمطض قس ٔٛاضز شیُ ةٖٛٙ ٜاٖ شیٙفٗبٖ  ٚزؾت ا٘سضوبض اٖ ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی ثٛٔ ٝاضز
فٟطؾت قس ٜتٛؾٍ ایٗ ٌطِ ٜٚحبِ قٛز :
 -1ازاض ٜآٔٛظـ  ٚپطٚضـ قٟطؾتبٖ ٌٙجسوبٚٚؼ ثٗٛٙاٖ یىی اظ شیٙفٗبٖ اِٚی. ٝ
 -2ازاضٌٕ ٜطن  ٚتطثیت ثس٘ی قٟطؾتبٖ ٌٙجسوبٚ ٚؼ ثٗٛٙاٖ شیٙفٗبٖ حب٘ٛی ٝثب تٛر ٝثٔ ٝحسٚز ٜاحط آٟ٘ب .
 -3ازاض ٜتٗب ٖٚقٟطؾتبٖ ٌٙجسوبٚٚؼ ثٗٛٙاٖ یىی اظ شیٙفٗبٖ اِٚی ٝثب تٛر ٝثٚ ٝرٛز تٗب٘ٚی ٞبی وكبٚضظی  ٚآثعی
پطٚضی زض حبقی ٝایٗ تبالة ٞب  ٚترهیم آة ٔٛضز ٘یبظ آٖ ٞب اظ ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی (تبالة آالٌُ).

رس -14 َٚاًٖبی ٌط ٜٚوبضی ز :ْٚقٙبؾبیی شیٙفٗبٖ  ٚزؾت ا٘سضوبضاٖ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ

گشٍُ ضٌاسایی ریٌفؼاى ٍ دست اًذسکاساى
حسي هیقاًی

قیالت

اتَرس گلی

نٗٙتٗٔ ،سٖ  ٚتزبضت

جَاد تیوَسی

آة ُٔٙم ٝای

ًَسهحوذ جؼفشی

فطٔب٘ساضی ٌٙجسوبٚٚؼ

سیذسحاب هیشا

ْحیٍ ظیؿت

حویذُ کاهجَ

آة ُٔٙم ٝای

ػلیشضا اتشاّیوی

قیالت

اتَالفضل توسکٌی

زضیبثب٘ی

ًفیسِ سفالیی

ٔحیٍ ظیؿت

یذاهلل سَختِ سشایی

زضیبثب٘ی
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ج) گشٍُ کاسی سَم :ضٌاسایی هطکالت ٍ تْذیذات
ی ثب تٛر ٝثٝ
زض ا یٗ ٌط ٜٚوبضی اًٖبی ٌط٘ ٜٚؿجت ث ٝاضایٔ ٝكىالت ًٗٔ ٚالت ٔٛرٛز زض ٔحسٚز ٜایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالة
ٔٙبفٕ شیٙفٗبٖ ٔرتّف ث ٝثحج  ٚتجبزَ ٘ٓط پطزاذت ٚ ٝپؽ اظ رٕٕ ثٙسی ُٔبِتٛٔ ،اضز شیُ تٛؾٍ ثركساض ایٙچ ٝثطٖٚ
ٖٛٙاٖ قس.
رسٔ -15 َٚكىالت ًٗٔ ٚالت ٔٛرٛز زض حٛئ ٝزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ
کالت ٍ تْذیذات
گشٍُ کاسی سَم :ضٌاسایی هص
وٕجٛز آة ٚضٚزی ث ٝتبالة ٞب

ٖسْ تٗییٗ ٘یبظ آثی ظیؿت ٔحیُی تبالة ٞب

ٔكتطن ثٛزٖ ٔٙبثٕ آثی تبالة ٞب ثب وكٛض ٕٞؿبیٝ

ٚضٚز وٛزٞب  ٚؾٕ ْٛقیٕیبیی ث ٝتبالة ٞب

آتف ؾٛظی پٛقف ٌیبٞی زض حبقی ٝتبالة

ٚضٚز ٌٞ ٝ٘ٛبی غیطثٔٛی آثعی

قىبض  ٚنیس غیطانِٛی  ٚثی ضٚیٝ

ٖسْ تٗبزَ اوِٛٛغیىی تبالة ٞب

افعایف ثبض ضؾٛثی تبالة ٞب

ٔسیطیت ٘بٔٙبؾت تٛظیٕ آة ثیٗ تبالة ٞب

ٖسْ ٔكبضوت رٛإٔ ٔحّی زض حفبْت اظ تبالة ث ٝزِیُ

ث ٝزِیُ ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ظیطؾبذت ٞب

ٖسْ ٚرٛز ثط٘بٔٝ

ٖسْ آٌبٞی ٌطزقٍطاٖ اظ اضظـ ٞبی
تبالة

احساث ؾسٞب زض ثبالزؾت تبالة ٞب

ٖسْ تٗییٗ حطیٓ تبالة ٞب

تغییط وبضثطی اضايی زض حٛي ٝآثریع تبالة ٞب

ٚرٛز ربز ٜتطا٘عیتی ٌٕطن زض حبقیٝ

ٖسْ آٔٛظـ ٞبی ٖٕٔٛی  ٚترههی ث ٝدٚإٔ شیٙفٕ

تبالة إِٓبٌُ

تبالة

تٛؾٗ ٝثی ضٚی ٝاضايی  ٚفٗبِیت ٞبی
وكبٚضظی زض حبقی ٝتبالة ٞب
ٖسْ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ شیٗٙفبٖ تبالة ٞب
ا٘مطاو ثطذی ٌٞ ٝ٘ٛبی آثعی تبالة ثٝ
زِیُ لُٕ اضتجبٌ تبالة ثب زضیب
فمط التهبزی  ٚفطٍٙٞی رٛإٔ حبقیٝ
تبالة
ٖسْ ا٘زبْ تحمیمبت  ٚاضظـ ٌصاضی
التهبزی تبالة ٞب

وٕجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثطای حفبْت اظ تبالة ٞب
ٔزْ ارطای َطح ٞبی آثریعزاضی زض ثبالزؾت تبالة ٞب
اٍِٛی وكت ٘بٔٙبؾت زض حبقی ٝتبالة

ثطٚظ ذكىؿبِی ٔتٕبزی زض تبالة
چطای ثی ضٚی ٝزض حبقی ٝتبالة
ٚضٚز فّع ؾٍٙیٗ ؾطة ث ٝتبالة ٞب اظ َطیك
قىبضچیبٖ
ٖسْ ٚرٛز ؾٕٗ ٞبی ٔحیٍ ظیؿتی زض ٔٙبَك تبالثی
ٖسْ اِٛٚیت ثٙسی تأٔیٗ آة تبالة ٞب اظ ؾٛی
زؾتٍبٞ ٜبی ٔتِٛی
ٖسْ ارطای زضؾت ٔسیطیت پؿٕب٘س زض حبقی ٝتبالة
ٞب
تٛؾٗ ٝثی ضٚی ٝاؾترطٞبی پطٚضـ ٔبٞی زض پبییٗ
زؾت تبالة

ثطزاقت ؾّیم ٝای ٔ ٚتٙبلم ا ظ تٛؾٗ ٝپبیساض

تجریط ثبال زض ُٔٙمٝ

ٖسْ ترهیم ثٛزر ٝوبفی ثطای ٔسیطیت تبالة ٞب

ٖسْ الیطٚثی ثٛٔ ٝلٕ وب٘بَ ٞبی تغصی ٝآة تبالة ٞب

ٖسْ الیطٚثی ثٛٔ ٝلٕ وب٘بَ ٞبی تغصی ٝآة

ثطزاقت غیطٔزبظ آة زض ٔؿیط وب٘بَ ٞبی آثطؾبٖ ثٝ

تبالة ٞب

تبالة ٞب ثطای ٔهبضف وكبٚضظی تٛؾٍ رٛإٔ ٔحّی
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پؽ اظ اضایُّٔ ٝت ٕ٘بیٙس ٜایٗ ٌطٛٔ ٜٚاضز ُٔطح قس ٜزض ثیٗ اًٖب ث ٝثحج  ٚتجبزَ ٘ٓط ٌصاقت ٝقس  ٚزض ٟ٘بیت ٔٛاضز
شیُ ثٗٛٙاٖ ؾبیط ٔكىالت ًٗٔ ٚالت ثٛٔ ٝاضز اضای ٝقس ٜايبف ٝقس :
 -1اٍِٛی وكت ٘بٔٙبؾت زض ُٔٙمٝ
 -2تٛؾٗ ٝثی ضٚی ٝاؾترطٞبی پطٚضـ ٔبٞی زض پبییٗ زؾت تبالة ٞب .
 -3فمط التهبزی  ٚفطٍٙٞی رٛإٔ حبقی ٝتبالة ٞب .
 -4ثطزاقت ؾّیم ٝای ٔ ٚتٙبلى اظ تٛؾٗ ٝپبیساض .
ٖ -5سْ ترهیم ثٛزر ٝوبفی ثطای ٔسیطیت تبالة ٞب .
ٖ -6سْ الیطٚثی ثٛٔ ٝلٕ وب٘بَ ٞبی ٔٙتٟی ث ٝتبالة ٞب ثب تٛر ٝث ٝضؾٛة ٌصاضی ثبالی ؾیالة ٞبی فهّی ضٚزذب٘ٝ
اتطن.
ٖ -7سْ ا٘زبْ ُٔبِٗبت  ٚتحمیمبت ّٖٕی وبفی ثطای ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞب .
ٔ -8یعاٖ تجریط ثبال زض ُٔٙم. ٝ
 -9ثطزاقت غیطٔزبظ آة زض ٔؿیط وب٘بَ ٞبی آثطؾبٖ ث ٝتبالة ٞب ثطای اؾتفبز ٜوكبٚضظی تٛؾٍ ثطذی اظ اٞبِی رٛإٔ
ٔحّی.
َی ایٗ ثحج  ٚتجبزَ ٘ٓط یىی اظ ٔكىالت و ٝتٛؾٍ آلبی وطیٕی ضییؽ ازاضٔ ٜحیٍ ظیؿت قٟطؾتبٖ ٌٙجسوبٚٚؼ
اضای ٝقسٔ ،كىُ ْطفیت ثیف اظ حس آثعی پطٚضی ٞب زض پبییٗ زؾت تبالة ٞب  ٚتأٔیٗ ٘بٌعیط آة ةضای ایٗ آثعی پطٚضی
ٞب زض قطایٍ ثحطا٘ی آٟ٘ب اظ تبالة ٞب ضا ٖٛٙاٖ ٕ٘ٛز٘س  .زض پبؾد ث ٝایكبٖ آلبی ٟٔٙسؼ تیٕٛضی ضییؽ ٕ٘بیٙسٌی قطوت
آة ُٔٙم ٝای زض قٟطؾتبٖ ٌٙجس وبٚٚؼ اْٟبض زاقتٙس و ٝنسٚض ٔزٛظ ٞبی ترهیم آة ثط اؾبؼ ٔیبٍ٘یٗ ٔٙبثٕ آة
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اؾبؼ قطایٍ ٘طٔبَ نٛضت ٔی پصیطز  .زض ٘تیز ٝایٗ قطوت ثبیس ثب تٛر ٝثٝ

تٟٗسات ذٛز زض ظٔبٖ نسٚض ٔزٛظٔ ،یعاٖ آة ٔٛضز ٘یبظ ثرف وكبٚضظی  ٚآثعی پطٚضی زض پبییٗ زؾت تبالة آالٌُ
تأٔیٗ ٕ٘بیس  .زض ازأ ٝآلبی ثّٟى ٝیىی اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ ازاض ٜوُ ٔحیٍ ظیؿت اؾتبٖ اقبض ٜای ث ٝاؼتفبز ٜاظ وبضثطی ٞبی
ذبضد اظ ٔزٛظ ثطای ؾس زا٘كٕٙس ثٗٛٙاٖ یىی اظ ؾسٞب ثبالزؾت ایٗ ٔزٕ ٖٝٛتبالثی زاقتٙس ٖٛٙ ٚاٖ وطز٘س و ٝایٗ ؾس ثب
ٞسف تطؾیت ضؾٛثبت ؾیالثی ضٚزذب٘ ٝاتطن احساث قس ِٚی زض حبَ حبيط قبٞس اؾتفبزٞ ٜبی آثعی پطٚضی ٚ
وكبٚضظی اظ ایٗ ؾس ٔی ثبقیٓ .
رس -16 َٚاًٖبی ٌط ٜٚوبضی ؾٔ :ْٛكىالت  ٚتٟسیسات ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ

گشٍُ هطکالت ٍ تْذیذات
ػلی تیاًی

ٔحیٍ ظیؿت

ػثذالجلیل ضکیثاهْش

ٔحیٍ ظیؿت

آصادُ کشهی ساد

ٔحیٍ ظیؿت

فشّاد ضیثک

ثركساض زاقّی ثطٖٚ

ًظشآخًَذ آساستِ

ٕ٘بیٙس ٜرٛإٔ ٔحّی

یاسش ػادلی ًسة

ا٘ی
ٔطظة

حاهذ آق آتاتای

ٔحیٍ ظیؿت

قشتاى دسدی ػلی پَس

ٕ٘بیٙس ٜرٛإٔ ٔحّی

غالهشضا سّثش

ٕ٘بیٙس ٜؾٕٗ ٞب

ًَسهحوذ فائض

آة ُٔٙم ٝای

هحوذجاى پاضی صادُ

ٕ٘بیٙس ٜرٛإٔ ٔحّی

سیذحسیي هْاجش

ٔٙبثٕ َجیٗی

پؽ اظ ٟ٘بیی قسٖ  ٚرٕٕ ثٙسی وبض ّٖٕی ٌطٞ ٜٚبی ؾٌ ٝب٘ٝ

زض ذهٛل « اضظـ ٞب  ٚوبضوطزٞبی تبالة ٞب » ،

«قٙبؾبیی شیٙفٗبٖ  ٚزؾت ا٘سضوبضاٖ » ٔ « ٚكىالت  ٚتٟسیسات » ،ذب٘ٓ أیٙی وبضقٙبؼ زفتط ظیؿتٍبٞ ٜب  ٚأٛض ٔٙبَك
ؾبظٔبٖ زض اضتجبٌ ثب لسْ ثٗسی وبض ٔكٛضتی و ٝتطؾیٓ یه چكٓ ا٘ساظ ٞ ٚسف ٟ٘بیی ثطای ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ٔی ثبقس
تٛيیحبتی ضا ث ٝحبيطیٗ اضا یٕٛ٘ ٝز٘س  .ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض زٚثبض ٜافطاز حبيط زض وبضٌب ٜزض ؾٌ ٝط ٜٚوبضی رسیس تمؿیٓ
ثٙسی قسٞ ٚ ٜط یه اظ ٌطٟٞٚبی وبضی ٘ؿجت ث ٝتٗییٗ

چكٓ ا٘ساظ ٞ ٚسف ٟ٘بیی ثطای ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ٔجبزضت

ٕ٘ٛز٘س.
 -2-1-2-3دٍهیي هشحلِ کاس گشٍّی( :تؼییي چطن اًذاص ٍ ّذف ًْایی)

گشٍُ اٍل:
چشم اوداز
در  15سال آیىدٌ مجمًعٍ تاالب َای بیه المللی آالگل ،تاالب َایی خًاَىد بًد ،پایدار دارای آب سالم ي کافی ،چطم
امل با ذیىفعان
اوداز َای زیبا ي تىًع زیستی غىی کٍ تأمیه کىىدٌ سالمت ي ویاز تمامی زیستمىدان از طریق تع
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مطارکت جً در حفظ تاالب َا ي استفادٌ خردمىداوٍ از آن َا در راستای غىای اقتصادی يفرَىگی جًامع محلی باضد.
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َدف وُایی

استقرار طرح هدیریت جاهع با هشارکت هَثر تواهی ذیٌفعاى برای حفظ ،احیاء ٍ پایدارسازی ارزش ّای تاالب ٍ
استفادُ از ظرفیت تاالب برای تَسعِ اقتصادی کشَر کِ هتضوي هٌافع هعیشتی جَاهع هحلی باشد.

رس -17 َٚاًٖبی ٌط ٜٚا َٚتطؾیٓ چكٓ ا٘ساظ ٞ ٚسف ٟ٘بیی ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ

گشٍُ اٍل
سیذسحاب هیشا

ٔحیٍ ظیؿت

قشتاى دسدی ػلی پَس

ٕ٘بیٙس ٜرٛإٔ ٔحّی

حاهذ آق آتاتای

ٔحیٍ ظیؿت

طالِ اهیٌی

ٔحیٍ ظیؿت

حسي هیقاًی

قیالت

هحوَد ضکیثا

ٔحیٍ ظیؿت

اهیذ سٍضي

ٔحیٍ ظیؿت

غالهشضا کشیوی

ٔحیٍ ظیؿت

ػثاسؼلی اهیذًیا

ٔطظثب٘ی

گشٍُ دٍم:
چشم اوداز
تاالب َایی با آب کافی ،تىًع زیستی غىی ،چطم اوداز زیبا با پًضص گیاَی ي ویسار سبس ،دارای جاذبٍ َای گردضگری ي
يرزضی ي کمتریه آلًدگی ي رسًب با امکان بُرٌ مىدی جًامع محلی از آن َا.

َدف نَایی

استقرار ًظام هدیریت بِ ّن پیَستِ زیست بَهی در جْت حفاظت از هٌابع آب ،خاک ٍ هحیط زیست تاالب ّا با
تعاهل ٍ هشارکت کلیِ ذیٌفعاى دٍلتی ٍ غیر دٍلتی.

آدرس دبیرخاوٍ :گر گان ،بلًار واَارخًران ،جىب َتل راٌ ي ماٌ ،ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
تلفه017 32524461-2 :

ومابر32530500 :

34

گضاسش اٍلیي کاسگاُ هطَستی ریٌفؼاى هجوَػِ تاالب ّای تیي الوللی آالگل ،آلواگل ٍ آجی گل

دبیرخاًِ هذیریت زیست بَهی
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رس -18 َٚاًٖبی ٌط ٜٚز ْٚتطؾیٓ چكٓ ا٘ساظ ٞ ٚسف ٟ٘بیی ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ

گشٍُ دٍم
سهضاًؼلی ًفش

ٔحیٌ ظیؿت

جَاد تیوَسی

آة ُٔٙم ٝای

یاسش ػادلی ًسة

ٔطظثب٘ی

ػثذالوجیذ هثصش

ٕ٘بیٙس ٜؾٕٗ ٞب

ػلیشضا اتشاّیوی

قیالت

حویذُ کاهجَ

آة ُٔٙم ٝای

هحسي سلیواًی

زفتط َطح حفبْت تبالة ٞب

ًفیسِ سفالیی

ٔحیٍ ظیؿت

صوذ گَک

گشٍُ سَم:
چشم اوداز
مجمًعٍ تاالب َای آالگل ،آلماگل ي آجی گل تاالب َایی َستىد ،با آب کافی ،تىًع زیستی غىی ،حضًر گردش گران
داخلی ي خارجی ي مًثر در معیطت ي رفاٌ جًامع محلی.

َدف وُایی

بکارگیری ًظام هدیریت هشارکتی با حضَر جَاهع هحلی ٍ ذیٌفعاى برای حفاظت ٍ بْرُ هٌدی پایدار از تاالب ّا.

رس -19 َٚاًٖبی ٌط ٜٚؾ ْٛتطؾیٓ چكٓ ا٘ساظ ٞ ٚسف ٟ٘بیی ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ

گشٍُ سَم
ػلی تیاًی

ٔحیٍ ظیؿت

یَسف احوذی

زفتط َطح حفبْت تبالة ٞب

ًَسهحوذ فائض

آة ُٔٙم ٝای

ًظشآخًَذ آساستِ

ٕ٘بیٙس ٜرٛإٔ ٔحّی

احوذسضا قٌاد

رٟبزوكبٚضظی

هحوذجاى پاضی صادُ

ثركساضی ایٙچ ٝثطٖٚ

کاظن تیاضی

ٔحیٍ ظیؿت

یَسف تْلکِ

ٔحیٍ ظیؿت
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دبیرخاًِ هذیریت زیست بَهی
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پؽ اظ اضایٓ٘ ٝطات ٌطٞ ٜٚبی وبضی زض اضتجبٌ ثب تطؾیٓ چكٓ ا٘ساظ ٞ ٚسف ٟ٘بیی ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕٖٝٛ
تبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ ،إِٓبٌُ  ٚآری ٌُ ،اظ ٞط ٌط ٜٚوبضی زٕ٘ ٚبیٙس ٜثطای رٕٕ

ثٙسی ٘ٓطات ؾٌ ٝطٜٚ

ا٘تربة قس ٚ ٜچكٓ ا٘ساظ ٞ ٚسف ٟ٘بیی ایٗ َطح ٔسیطیت تسٚیٗ قس .
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تاالب ّای استاى گلستاى

قىُ  -6چكٓ ا٘ساظ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ

چشم اوداز
مجموعه تاالب های بین المللی آالگل ،آلماگل و آجی گل تاالب
هایی هستند پایدار ،سرسبس با آب کافی و سالم و تنوع زیستی
غنی و چشم انداز زیبا همراه با تأمین رفاه جوامع محلی.

قىُ ٞ -7سف ٟ٘بیی ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ظیؿت ثٔٛی ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ

َدف وُایی
استقرار نظام مدیریت به هم پیوسته زیست بومی در
جهت حفظت و احیای ارزش های تاالب و بهره برداری
پایدار از آن با مشارکت موثر تمامی ذینفعان.
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جديل  -20لیست اسامی افراد شرکت کىىدٌ در ايلیه کارگاٌ مشًرتی تديیه تروامٍ مدیریت زیست تًمی مجمًعٍ تاالب َای تیه المللی آالگل

ًام ٍ ًام خاًَادگی
ٔحؼٗ ػّیٕب٘ی
یٛػف ػّی احٕذی

سوت
ٔذیشعشح *
وبسؿٙبع عشح *

ًام دستگاًُْ /اد

سازهاى حفاظت هحیط زیست

طاِ ٝأیٙی

وبسؿٙبع دفتش صیؼتٍب ٚ ٜأٛس ٔٙبعك *

استاًذاری گلستاى

ٟٔٙذع ٔشٌذسی
ٟٔٙذع حؼبْ
داٚد چىب
ٔحٕذٟٔذی ویبپٛس

ٔؼب ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاؿتغبَ
ٔذیشوُ دفتش فٙی اػتب٘ذاسی
سییغ ٌش ٜٚتِٛیذی ٔؼب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی
وبسؿٙبع دفتش فٙی اػتب٘ذاسی

فرهاًذاری شْرستاى گٌبذکاٍٍس

ٟٔٙذع حٕیذی
٘ٛسٔحٕذ جؼفشی

فشٔب٘ذاس
ٔؼب ٖٚفشٔب٘ذاس *

ادارُ کل حفاظت هحیط زیست استاى گلستاى

أیذ سٚؿٗ
٘فیؼ ٝػفالیی
ٔحٕٛد وش
ٔحٕٛد ؿىیجب
ػیذػحبة ٔیشا
آصاد ٜوشٔی ساد
یٛػف ثّٟىٝ

ٔؼب ٖٚفٙی *
سییغ اداسٔ ٜحیظ صیؼت دسیبیی *
سییغ اداسٔ ٜحیظ ا٘ؼب٘ی *
سییغ اداسٔ ٜحیظ طثیؼی *
وبسؿٙبع ٔحیظ صیؼت *
وبسؿٙبع ٔحیظ صیؼت *
وبسؿٙبع ٚاحذ * GIS

ادارُ حفاظت هحیط زیست شْرستاى

غالٔشضب وشیٕی

سییغ اداس* ٜ

گٌبذکاٍٍس

حبٔذ آق آتبثبی

ٔؼئٔ َٛحیظ ثب٘ی تبالة آالٌُ *

ادارُ حفاظت هحیط زیست شْرستاى

ػّی ثیب٘ی

سییغ اداس* ٜ

بٌذرترکوي

وبظٓ ثیبضی

وبسؿٙبع ٔحیظ صیؼت دسیبیی *

ادارُ حفاظت هحیط زیست شْرستاى بٌذرگس

سٔضب٘ؼّی ٘فش
ػجذاِجّیُ ؿىیجبٟٔش

سییغ اداس* ٜ
وبسؿٙبع ٔحیظ صیؼت دسیبیی *

بخشذاری داشلی برٍى

فشٞبد ؿیجه
ٔحٕذجبٖ پبؿی صادٜ

ثخـذاس *
وبسؿٙبع فٗی *

ػجبع ٔالؿبٞی
حٕیذ ٜوبٔجٛ

سییغ ٌش ٜٚحفبظت ویفی ٔٙبثغ آة

دفتر طرح حفاظت از تاالب ّای ایراى

شرکت اهَر آب هٌطقِ ای استاى گلستاى

وبسؿٙبع ٔؼئ َٛحفبظت ویفی ٔٙبثغ آة *

٘ٛسٔحٕذ فبئض

ٔذیش أٛس ٔٙبثغ آة ؿٟشػتبٖ ٌٙجذٔ ،یٛٙدؿت ٚ
ٌبِیىؾ *
ٔؼئ َٛػذ آالٌُ  ٚدا٘ـٕٙذ *

جْادکشاٍرزی استاى گلستاى

احٕذسضب لٙبد

سییغ اداسٟٙٔ ٜذػی صساػی *

سازهاى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجارت

اثٛرس ٌّی

وبسؿٙبع *

صذا ٍ سیوای گلستاى

ٛٞؿ ًٙفٙذسػىی
ػّیشضب ؿشیؼتی فشد

ٔؼب ٖٚثخؾ خجش
ٔذیش آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ

جٛاد تیٕٛسی
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ًام دستگاًُْ /اد

تاالب ّای استاى گلستاى

ًام ٍ ًام خاًَادگی
حؼٗ ٔیكا٘ی
ػّیشضب اثشاٞیٕی
ػجذإِحٕٛد ٘یىجٛ

سوت
سییغ اداس ٜتِٛیذ *
وبسؿٙبع *
ػضٞ ٛیأت ٔذیشٜ

ادارُ کل هٌابغ طبیؼی ٍ آبخیسداری گلستاى

داٚد ٔمذػی
ػیذحؼیٗ ٟٔبجش

سییغ اداس ٜپبسن ٞبی جٍّٙی
ٔؼئٙٔ َٛبثغ عجیؼی ایٙچ ٝثش* ٖٚ

ادارُ کل هیراث فرٌّگی ٍ گردشگری

ٔشتضی صبدلی ٔمذْ
ؿٟشصاد احٕذی

وبسؿٙبع ٔؼب٘ٚت ٌشدؿٍشی *
وبسؿٙبع

ٌّگ هرزی اترک

ػجبػؼّی أیذ٘یب
یبػش ػبدِی ٘ؼت

ٔؼب٘ٚت ػّٕیبت *
ٔذیشیت لبچبق وبال *

دریاباًی ًیرٍی اًتظاهی

یذاهلل ػٛخت ٝػشایی
اثٛاِفضُ تٕؼىٙی

ػّٕیبت *
جب٘ـیٗ *

شْرداری ایٌچِ برٍى

ثٟٔ ٕٟٗشٚسص

ؿٟشداس *

ًوایٌذُ سوي ّا

ػجذإِجیذ ٔجصش
ٔحٕذػّی صّجی
غالٔشضب سٞجش

ٔؼئ َٛتـىُ ٔحیظ صیؼتی صیؼت ؿٙبػبٖ ػجضا٘ذیؾ*
ػض ٛتـىُ ٔحیظ صیؼتی خب٘ ٝجٛاٖ فشیذ
ػض ٛتـىُ ٔحیظ صیؼتی خب٘ ٝجٛاٖ فشیذ *

٘ظشآخ٘ٛذ آساػتٝ
لشثبٖ دسدی ػّی پٛس
ثٟشاْ ٌّذی دٌ٘ٛٚچی
ٟٔذی ایشاٖ پٛس
حبجی ٔٛػی آصٖٔٛ
صٕذ ٌٛن

سییغ ؿٛسای سٚػتبی تٍّٙی *
دٞیبس سٚػتبی تٍّٙی *
سییغ ؿٛسای سٚػتبی دا٘ـٕٙذ
دٞیبس سٚػتبی دا٘ـٕٙذ
ؿٛسای ؿٟش ایٙچ ٝثشٖٚ
سییغ ؿٛسای سٚػتبی اٚخی تپ* ٝ

ادارُ کل شیالت استاى
ًوایٌذُ آّبسی پرٍراى(شیالت گٌبذکاٍٍس)

ًوایٌذگاى جَاهغ هحلی حاشیِ ایي هجوَػِ
تاالب ّا

* افرادی کِ در فؼالیت ّای گرٍّی تذٍیي چشن اًذاز ٍ ّذف ًْایی برًاهِ هذیریت شرکت ًوَدُ اًذ.

پؽ اظ ٔكرم قسٖ چكٓ ا٘ساظ  ٚتٗییٗ ٞسف ٟ٘بیی ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ٔزٕ ٖٝٛتبالة ٞبی ثیٗ إِّّی آالٌُ زض پبیاٖ ضٚظ
ز ْٚوبضٌب ، ٜآلبی ؾّیٕب٘ی ٔسیط َطح ّٔی حفبْت اظ تبالة ٞب يٕٗ تكىط اظ حًٛض ٕٞ ٚىبضی تٕبٔی شیٙفٗبٖ ثطای
قط ٔٚفطایٙس تسٚیٗ ثط٘بٔ ٝاْٟبض زاقتٙسٌ ،عاضـ ایٗ وبضٌب ٜپؽ اظ تٟی ،ٝتٛؾٍ ازاض ٜوُ حفبْت ٔحیٍ ظیؿت اؾتبٖ
ثطای تٕبٔی شیٙفٗبٖ اضؾبَ قس ٚ ٜایكبٖ ٔی تٛا٘ٙس َی ٔستی ؤ ٝكرم ذٛاٞس قس٘ ،مُٓ٘ ٝطات تىٕیّی ذٛز ضا ثطای
ِحبِ ٕ٘ٛزٖ ز ض ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ث ٝازاض ٜوُ حفبْت ٔحیٍ ظیؿت اؾتبٖ اٖالْ ٕ٘بیٙس  .پؽ اظ رٕٕ ثٙسی ٘ٓطات ٚ
ٟ٘بیی قسٖ ٌبْ ا َٚوبضَ ،ی ز ٚتب ؾٔ ٝب ٜآیٙسٔ ٜطحّ ٝز ْٚایٗ وبضٌبٔ ٜكٛضتی ثطٌعاض ذٛاٞسقس

 .ایكبٖ ٕٞچٙیٗ

افعٚز٘س ٞط چ ٝظٚزتط وبضٌط ٜٚضاٞجطی ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت زض اؾتبٖ ة ا حًٛض ٕ٘بیٙسٌبٖ شیٙفٗبٖ انّی ایٗ ٔزٕٖٝٛ
تبالثی تكىیُ ذٛاٞس قس فطایٙس ٞسایت  ٚضاٞجطی ایٗ ثط٘بٔٔ ٝسیطیت ضا ثط ٖٟس ٜذٛاٙٞس ٌطفت .
ایٗ وبضٌب ٜز ٚضٚظ ٜزض ؾبٖت  17تبضید  93/3/27ث ٝوبض ذٛز پبیبٖ زاز.
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 -4هٌاتغ ٍ ماخز:
 -1دفتش عشح حفبظت اص تبالة ٞبی ایشاٖ

ِ -2غیفیٔ ،حٕٛدٔ -بسٞبی ایشاٖ – ا٘تـبسات ػبصٔبٖ حفبظت ٔحیظ صیؼت – صٔؼتبٖ 1370
 -3ػجذِی ،اصغشٔ -بٞیبٖ آثٟبی داخّی ایشاٖ – ا٘تـبسات ٘مؾ ٔب٘ب ٛٔ ،ص ٜعجیؼت  ٚحیبت ٚحؾ ایشاٖ
ٔ -4حٕذیبٖ ،حؼٗ – خض٘ذٌبٖ  ٚدٚصیؼتبٖ ایشاٖ – ٘ـش ؿجپش -ٜتبثؼتبٖ 82
ٙٔ -5صٛسی ،جٕـیذ -سإٙٞبی پش٘ذٌبٖ ایشاٖ – ا٘تـبسات وتبة فشصا٘ -ٝػبَ 1387
 -6ضیبئی ٛٞ ،ؿ -ًٙسإٙٞبی صحشایی پؼتب٘ذاساٖ ایشاٖ – ٘ـش وب٘ ٖٛآؿٙبیی ثب حیبت ٚحؾ -ػبَ 1387
 -7وٕبِی ،وبٔشاٖ -سإٙٞبی ٔیذا٘ی خض٘ذٌبٖ  ٚدٚصیؼتبٖ ایشاٖ -ا٘تـبسات ایشاٖ ؿٙبػی1392 -
 -7اداس ٜوُ حفبظت ٔحیظ صیؼت اػتاٖ ٌّؼتبٖٔ -ؼب٘ٚت فٙیٚ ،احذ  ، GISآصٔبیـٍبٔ ٜشوض تحمیمبت ٔحیظ صیؼت
دسیبیی ثٙذستشوٕٗ.
 -8اداس ٜوُ ؿیالت اػتبٖ ٌّؼتبٖٔ ،ؼب٘ٚت تىخیش  ٚپشٚسؽ -صٔؼتبٖ .92
 -9ؿشوت أٛس آة ٔٙغم ٝای اػتبٖ ٌّؼتبٖٔ ،ؼب٘ٚت ثٟش ٜثشداسی.
 -10اداس ٜوُ ٛٞاؿٙبػی اػتبٖ ٌّؼتبٖٚ ،احذ آٔبس  ٚاعالػبت ،پبییض .92
 -11اػتب٘ذاسی ٌّؼتبٖٔ -ؼب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاؿتغبَٚ ،احذ آٔبس  ٚاعالػبت ،پبییض .92
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