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سَهیي کارگاُ هطَرتی تذٍیي تزًاهِ هذیزیت سیست تَهی تاالب هیقاى
هحل تزگشاری :داًطگاُ آساد اسالهی اراک
ضشٍع جلسِ :ساػت  0::8صثح ،هَسخ  3:آرسهاُ 4:31

جلؼِ افتتبحیِ کبسگبُ ،ثب قشائت آیبتی اص قشآى کشین ٍ پخؾ عٌیي ػشٍد هلی جوَْسی اػالهی ایشاى دس ػبلي ّوبیؾ
ػبختوبى اداسی داًـگبُ آصاد اػالهی اساک آغبص گشدیذ.
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ػپغ جٌبة آ قبی دکتش ًَسالِ فجذی (داًـیبس گشٍُ هٌبثـ عجیقی ٍ هحیظ صیؼت داًـگبُ آصاد اػالهی اساک ٍ هجشی
داًـگبّی عشح تذٍیي ثشًبهِ هذیشیت صیؼت ثَهی تبالة هیقبى) ،جلؼِ سا ثب فشم ػالم ٍ خیش هقذم ثِ هیْوبًبى ٍ
هذفَیي کبسگبُ ٍ هقشفی اهکبًبت ٍ تَاًوٌذیْبی فلوی -پظٍّـی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ اساک آغبص ًوَد.
دس اداهِ ایـبى ثشگضاسی ػِ دٍسُ ّوبیؾ هلی هقبثلِ ثب ثیبثبى صایی ٍ تَػقِ پبیذاس تبالثْبی کَیشی ایشاى ثب هحَسیت تبالة
کَیشی هیقبى ٍ اًجبم دّْب فٌَاى عشح پظٍّـی ٍ پبیبى ًبهِ هشتجظ ثب تٌَؿ صیؼتی گیبّی ٍ جبًَسی ،آلَدگی ّبی آة ٍ
َّا ٍ خبک ،فشػبیؾ آثی ٍ ثبدی ،احیبی پَؿؾ گیبّی ،پٌِْ ثٌذی خغش ثیبثبى صایی ،فَاهل تخشیت تبالة ٍ هؼبئل
هشتجظ ثب تغییش کبسثشی ٍ هذیشیت حَصُ آثخیض تبالة هیقبى ،تَػظ افضبی ّیأت فلوی ٍ داًـجَیبى دٍسُ ّبی تحلیالت
تکویلی گشٍُ هٌبثـ عجیقی ٍ هحیظ صیؼت داًـگبُ آصاد اػالهی اساک سا اص جولِ دػتبٍسدّبی فلوی -پظٍّـی گشٍُ
هزکَس دس صهیٌِ اکَػیؼتن تبالة هیقبى ثشؿوشدًذ.
ػپغ دکتش فجذی ،فْشػت ثشًبهِ ّبی دٍ سٍصُ ػَهیي کبسگبُ هـَستی تذٍیي ثشًبهِ هذیشیت صیؼت ثَهی تبالة هیقبى
سا قشائت کشد.
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دکتش سضب ٍفبیی ؿَؿتشی (سیبػت داًـکذُ کـبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی داًـگبُ آصاد اػالهی اساک) ،ػخٌشاى ثقذی هشاػن
ثَد .ایـبى ضوي اثالك ػالم سیبػت هحتشم داًـگبُ آصاد اػالهی اساک ،ثِ هذفَیي جلؼِ ٍ ًوبیٌذگبى ًْبدّبی هختلف
ؿشکت کٌٌذُ دس کبسگبُ ،خَؿبهذ گفتٌذ .ایـبى ّوچٌیي ثب اؿبسُ ثِ ثشخی اص عشح ّبی اًجبم ؿذُ دس صهیٌِ هذیشیت
صیؼت ثَهی تبالة ّبی ایشاى ،اؽْبس اهیذٍاسی ًوَد تب دس ساثغِ ثب تبالة هیقبى ًیض کبسّبی احشثخـی كَست پزیشدٍ .ی ثب
اؿبسُ ثِ ثشگضاسی کبسگبُ اٍل ٍ دٍم تذٍیي ثشًبهِ هذیشیت هـبسکتی تبالة هیقبى دس خشدادهبُ ٍ آرسهبُ 3131دس اساک،
اؽْبس اهیذٍاسی کشد تب ایي جلؼبت هٌجش ثِ دػتیبثی ثِ اّذاف هَسد ًؾش گشدد.
ایـبى افالم داؿتٌذ داًـکذُ کـبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی داًـگبُ آصاد اػالهی اساک ،جْت اًققبد تفبّن ًبهِ اًجبم هغبلقبت
ٍ پظٍّؾ دس صهیٌِ ّبی هختلف هشتجظ ثب حَصُ هحیظ صیؼت اػتبى هشکضی ،افالم آهبدگی هی ًوبیذ.

جٌبة آقبی هٌْذع هحوذ کالتِ ،هقبٍى فٌی اداسُ کل حفبؽت هحیظ صیؼت اػتبى هشکضی ًیض ثب تـکش اص ّوشاّی
داًـگبُ آصاد اػالهی اساک ،اؽْبس اهیذٍاسی ًوَد تب کبسگبُ ػَم ثب پـتَاًِ فلوی قَی تشی اًجبم گیشدٍ .ی ثش ًقؾ جَاهـ
هحلی ٍ ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد دس حفبؽت اص تبالة هیقبى تأکیذ کشد .ایـبى ثشداؿت ّبی غیش اكَلی ؿشکت هقذًی
اهالح ،خـکؼبلی ّب ٍ کوجَد هٌبثـ آثی سا ثِ فٌَاى تْذیذات اكلی تبالة هیقبى ثشؿوشدًذ.
هٌْذع کالتِ اّذاف اكلی ثشگضاسی کبسگبُ ّبی تذٍیي ثشًبهِ هذیشیت صیؼت ثَهی تبالة هیقبى سا دػتیبثی ثِ تَػقِ
پبیذاس ،ثْشُ ثشداسی خشدهٌذاًِ اص تبالة ،تخجیت صیؼتگبُ ،هذیشیت هـبسکتیّ ،وشاّی دػتگبّْبی ریشثظ اػتبى ٍ ثشقشاسی
تقبدل هیبى حفبؽت ٍ تَػقِ داًؼتٌذ.
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دس اداهِ جلؼِ ،جٌبة آقبی هٌْذع حؼیٌقلی اثشاّیوی کبسًبهی ،هذیش کل حفبؽت هحیظ صیؼت اػتبى هشکضی ،ضوي
اثشاص تـکش اص هجوَفِ داًـگبُ آصاد اػالهی اساک اؽْبس داؿت :اص اّذاف ثشگضاسی ایي ًـؼت دٍ سٍصُ ،افضایؾ ػغح
آگبّی ،اعالؿ سػبًی ٍ هـبسکت دػت اًذسکبساى ٍ کوک ثِ تغییش ًگشؽ دس صهیٌِ هذیشیت صیؼت ثَهی تبالة هیقبى هی
ثبؿذ .ایـبى ثب اؽْبس تأػف اص فذم تجییي فلوی هٌبثـ آالیٌذُ ،خَاػتبس حشکت ثِ ػوت حفؼ ٍ احیبی صیؼت ثَم ّبی
حؼبع دس اػتبى هشکضی ،ثِ ٍیظُ تبالة هیقبى ؿذ .هٌْذع اثشاّیوی تبالة هیقبى سا ثضسگتشیي کبًَى فشػبیؾ ثبدی دس
ػغح اػتبى هشکضی داًؼتٌذ ٍ ثیبى کشدًذ کِ ایي کبًَى ثِ دلیل ثْشُ ثشداسی ّبی ثی سٍیِ ٍ غیش اكَلی اص هٌبثـ ٍ
تغییشات اقلیوی ایجبد ؿذُ ٍ پیبهذّبی هٌفی اجتوبفی سا دس ثش خَاّذ داؿتٍ .ی ثب اًتقبد اص ثی تَجْی ثِ هؼبئل صیؼت
هحیغی اص جولِ ًبدیذُ گشفتي کبسکشدّبی هتقذد تبالة ،دس هقبیؼِ ثب ثشداؿت كشف هَاد اٍلیِ هقذًی ،خَاػتبس تَجِ ثِ
پیَػت صیؼت هحیغی دس عشح ّبی ثْشُ ثشداسی ؿذ تب اص ّضیٌِ ّبی اؿتجبّبت هذیشیتی ٍ فجبیـ صیؼت هحیغی
جلَگیشی ثِ فول آیذ .ایـبى ثب اؿبسُ ثِ تأکیذات هقبم هقؾن سّجشی دس ػبل گزؿتِ ،خَاػتبس اقذاهبت فَسی دس ایي
صهیٌِ ؿذٍ .ی ثب اؿبسُ ثِ اػتقجبل خَة هشدم ؿْشػتبى اساک اص سٍص دسًب ،اص ؽشفیت ّبی خَة تبالة ثشای دسآهذصایی
ػخي گفت ٍ ثش ًقؾ آهَصؽ ٍ فشٌّگ ػبصی دس کٌبس اجشای قَاًیي ثبصداسًذُ ثشای حفبؽت اص هحیظ صیؼت تأکیذ ًوَد.
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جٌبة آقبی هٌْذع هحؼي ػلیوبًی سٍصثْبًی ،هذیش هلی عشح حفبؽت اص تبالثْبی ایشاى ،ػخٌشاى پبیبًی هشاػن افتتبحیِ
ثب فٌَاى خذهبت ٍ کبسکشدّبی تبالة ثَد .ایـبى خبعش ًـبى کشد کِ دس ایي جلؼبت ثِ دًجبل کبسگبُ آهَصؿی كشف
ًیؼتین ،ثلکِ یک فشآیٌذ هـَستی سا ثب کوک ّن پیؾ هی ثشینٍ .ی ثب ثیبى هـکالت پیؾ سٍی هٌبعق حفبؽت ؿذُ
تبالثی دس ػشاػش جْبى ،افضایؾ تقذاد ٍ تٌَؿ ثْشُ ثشداساى ٍ افضایؾ سًٍذ اػتفبدُ اص هٌبثـ سا هَجت ایجبد هٌبقـِ ثیي
هلشف کٌٌذگبى ٍ تخشیت هٌبثـ عجیقی داًؼت .هٌْذع ػلیوبًی هـکالت اكلی تبالة ّبی ایشاى سا ثِ عَس کلی ؿبهل
تَػقِ ًبپبیذاس دس حَضِ آثشیض تبالة ّب ،هحذٍدیت ؿذیذ هٌبثـ آة ٍ سقبثت ثیي کبسثشی ّبی هختلف ،تغییشات کبسثشی
اساضی دس ػغح حَضِ آثشیض ٍ حبؿیِ تبالة ّب ،تخلیِ فبضالة ّبی ؿْشی ،كٌقتی ٍ کـبٍسصی ٍ خـکؼبلی ّبی پیبپی
داًؼت .ایـبى ثب اؿبسُ ثِ جبیگبُ اًؼبى دس اکَػیؼتن گفت :هب ثبیؼتی اص سٍیکشد كشفِ هٌبعق حفبؽت ؿذُ ثِ هذیشیت
کل اکَػیؼتن حشکت کٌین ٍ دس ایي ساُ ثِ هَاسدی چَى تحلیل ریٌفقبى ،هغبلقبت پبیِ ٍ آگبّی ػبصی فوَهی ًیبص
داسینٍ .ی پغ اص اؿبسُ ثِ ثبصدیذ ریٌفقبى ٍ هخبعجیي کبسگبُ هذیشیت صیؼت ثَهی تبالة (خشداد هبُ  ،)31اص تبالة هیقبى
ٍ هجبحج هغشٍحِ دس دٍ کبسگبُ قجلیٍ ،اسد ثحج گبم دٍم یقٌی تذٍیي ثشًبهِ جبهـ هذیشیتی تبالة ّب دس یک فشایٌذ
هـبسک تی اص عشیق ثشگضاسی کبسگبُ ّب ؿذ ٍ چـن اًذاص حبكلِ ٍ اّذاف ساّجشدی تقییي ؿذُ دس کبسگبّْبی قجل سا
یبدآٍسی ًوَد .اص دیذ گبُ ایـبى هَاسدی کِ ثبیؼتی دس کبسگبُ ػَم اًجبم پزیشد ؿبهل :اقذاهبت ساّجشدی ٍ اٍلَیت ّب،
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تحلیل هـکالت ٍ تْیِ پیؾ ًَیغ اٍلیِ ثشًبهِ هذیشیت ًْبیی ،ػبختبس ػبصهبًی ٍ ثشًبهِ پبیؾ تبالة ٍ ًْبیتبً تذقیق
ثشًبهِ هذیشیت ٍ پٌِْ ثٌذی ( )Zoningخَاّذ ثَد.
گبم ػَم دس ایي فشایٌذ ًیض تلَیت ثشًبهِ ّبی جبهـ هذیشیتی دس ثبالتشیي ػغَح هذیشیتی کـَس ٍ اػتبى ٍ اهضبی تفبّن
ًبهِ ثیي ریٌفقبى ٍ گبم چْبسم ،اجشایی کشدى ثشًبهِ ّبی هذیشیت خَاّذ ثَد .ایـبى دس پبیبى ػخٌبى خَد ،اًتؾبساتـبى اص
دػت اًذسکبساى کبسگبُ یقٌی دثیشخبًِ ٍ داًـگبُ (ثِ فٌَاى ثبصٍی هـَستی دثیشخبًِ) سا ثیبى داؿتٌذ.

دس اداهِ هشاػن ،حضبس ثِ ػبلي ؿوبسُ  2هشاجقِ ًوَدًذ ٍ پغ اص اػتقشاس ،تک تک افشاد ثِ هقشفی خَد ٍ ػبصهبى هغجَؿ
پشداختٌذ .ػپغ هٌْذع ػلیوبًی سٍصثْبًی ثِ هشٍس جذٍل اّذاف ساّجشدی هٌجقج اص کبسگبُ قجلی پشداخت ٍ تأکیذ ًوَد
کِ ثبیؼ تی ػبصهبى هؼئَل ٍ هشتجظ ثب ّش اقذام اٍلَیت داس هـخق گشدد .ایـبى خَاػتبس افالم ًؾش ٍ ثیبى ًقغِ ًؾشات
حضبس دس هَسد جذاٍل اّذاف ساّجشدی گشدیذ.
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خالصِ ًمطِ ًظشات ٍ هثاحج هطشٍحِ دس ایي تخص تِ ضشح ریل هی تاضذ:
ّذف ساّثشدی :هذیشیت پایذاس ٍ یىپاسچِ آب ٍ خان

 ًوبیٌذُ ؿشکت ؿْشکْبی كٌقتی اػتبى ،خَاػتبس حزف ثٌذ اختلبف پؼبة ؿْشکْبی كٌقتی ایجکآثبد ٍ خیشآثبد ثِ تبالة ؿذ ،ثب ایي تَجیِ کِ ایي آة دس آثیبسی فضبی ػجض ؿْشکْبی كٌقتی هَسد
اػتفبدُ قشاس هی گیش د کِ خَد هَجت افضایؾ فضبی ػجض دس هحذٍدُ تبالة هی ؿَد .ایي گفتِ ثب
هخبلفت ًوبیٌذگبى حفبؽت هحیظ صیؼت هَاجِ ؿذ .دس ًْبیت هقشس ؿذ هَضَؿ دس جلؼِ دیگشی هَسد
ثحج ٍ ثشسػی قشاس گیشد.
 هقشس ؿذ قیذ  31دسكذ ثِ فٌَاى حقبثِ تبالة اص پؼبة ّبی كٌقتی اص ثٌذ هشثَعِ حزف گشدد. ٍسٍد پؼبة تلفیِ خبًِ فبضالة اساک اص ػبل  3111ثِ تبالة هَجت تغییش اکَػیؼتن ٍ ایجبداکَػیؼتن ّبی جذیذ ،هخل ًیضاسّب ؿذُ اػت.
 ثشسػی احشات صیؼت هحیغی ٍسٍد پؼبة ثِ تبالة ،ثِ فٌَاى یک اقذام پظٍّـی اٍلَیت داس ثبیؼتی دسعشح گٌجبًذُ ؿَد.
 هقشس ؿذ اًجبم هغبلقِ دس صهیٌِ تخلیق آة ػذّبی خبکی حَصُ آثخیض هیقبى ثِ تبالة ٍ احشات ایياقذام ثش سٍی اکَػیؼتن تبالة ،دس عشح گٌجبًذُ ؿَد.
 هوکي اػت ٍسٍد آثْبی هتفشقِ هخل پؼبة كٌقتی ٍ فبضالة فشایٌذ تـکیل ٍ رخیشُ ػَلفبت ػذین سادچبس اختالل ٍ هـکل ًوبیذ.
 دس کٌبس اكالح سٍؿْبی آثیبسی ،کبّؾ ػغح صیش کـت ٍ هؼذٍد کشدى چبُ ّبی غیش هجبص دس ًؾشگشفتِ ؿَد.
 ثشای کلیِ اقذاهبت اٍلَیت داسًْ ،بد ه ؼئَل یب ّوکبس دس ًؾش گشفتِ ؿَد؛ ثِ فٌَاى هخبل دس آصادػبصیهؼیل ّب ٍ آثشاِّ ّبی هؼذٍد ؿذُ ،ؿْشداسی ّب هؼئَل ّؼتٌذ.
 اكالح ٍ جوـ آٍسی آثْبی ػغحی ٍ ّذایت آى ثِ ػوت تبالة ٍ ثبصًگشی دس عشح ّبی آثخیضداسی(اكالح ػیؼتن صّکـی حَضِ) ثِ اقذاهبت اٍلَیت داس اضبفِ ؿَد.
 دس ثخؾ هذیشیت یکپبسچِ خبک ٍ آة ،دس کٌبس فولیبت هکبًیکی ،اص فولیبت اكالحی ثیَلَطیکی هبًٌذکبؿت گیبّبى ػبصگبس ٍ ثَهی هٌغقِ ًیض اػتفبدُ ؿَد.
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 ثحج ثبسٍسی اثشّب ثِ دلیل فذم تَفیق (احتوبل صیش  31دسكذ هَفقیت) اص اقذاهبت اٍلَیت داس حزفگشدد.
 تأ کیذ ثش اجتٌبة اص احذاث ػبصُ ّبی رخیشُ آة ٍ ثٌذّبی خبکی (هخل دسُ گشدٍ) دس ثبالدػت حَضِتبالة ٍ ثبصًگشی عشح ّبی آثخیضداسی.
 افوبل هذیشیت یکپبسچِ هٌبثـ آة دس حَصُ آثخیض تبالة هیقبى ثب ّذف تأهیي حقبثِ تبالة. اًتقبد اص هـخق ًجَدى ًیبص آثی تبالة هیقبى ٍ لضٍم هغبلقِ ثش سٍی آى ٍ پیـٌْبد جبیگضیٌی ٍاطُ حقبثِتبالة ثِ جبی ًیبص آثی تبالة
 ثشخی اص جَاهـ هحلی چٌیي ثیبى کشدًذ :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اساضی حبؿیِ تبالة ،جضء اساضی هلی ٍ تحتهذیشیت دػتگبّْبی هٌبثـ عجیقی ٍ هحیظ صیؼت اػت ،جَاهـ هحلی اًگیضُ ای ثشای حفبؽت ًذاسًذ ٍ
ثْتش اػت ػٌذ اساضی ثِ ًبم ؿْشداسی ؿْشّبی حبؿیِ تبالة حجت ؿَد.
 هقشس ؿذ اخز ػٌذ سػوی هحذٍدُ حشین تبالة عی فشایٌذ هـبسکتی پیگیشی ؿَد. دس ثٌذ تقییي حشین تبالةٍ ،صاست ًیشٍ (آة هٌغقِ ای) ثِ فٌَاى ًْبد هؼئَل گٌجبًذُ ؿَد. ثبیؼتی دس ؿَسایی هتـکل اص ًوبیٌذُ هحیظ صیؼت ،جَاهـ هحلی ٍ دادػتبًی ،هؼبئل حشین تبالة حلٍ فلل گشدد.
 اًتقبد ًوبیٌذُ جَاهـ هحلی اص هٌبثـ عجیقی ثِ ػجت ایجبد هـکل ٍ اختالل دس کـت ٍ کبس اساضیصسافی حبؿیِ تبالة ٍ چشای داهْبی اّبلی دس هشاتـ ٍ فشكِ ّبی احیب ؿذُ حبؿیِ تبالة.
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ّذف ساّثشدی  :جلَگیشی اص آلَدگی ّای هشتثط تا تاالب

 دس هَضَؿ اكلی آلَدگی َّا (سیضگشدّبی ًبؿی اص تبالة) ،فٌَاى ؿذ کِ اقذاهبت اٍلَیت داس کن ٍ هجْنثَدُ ٍ الصم اػت تکویل ٍ تفکیک ؿًَذ؛ ثٌبثشایي اقذاهبتی هخل ؿٌبػبیی کبًَى ّبی تَلیذ سیضگشد،
کٌتشل سیضگشدّبی ًبؿی اص فقبلیت ّبی هقذى ،هبلچ پبؿی ،حفبؽت ٍ تَػقِ پَؿؾ گیبّی هٌبػت ٍ
ثشسػی تَصیـ هٌبثـ آة دس ػغح تبالة ثِ هٌؾَس کٌتشل کبًًَْبی تَلیذ سیضگشد تقییي ٍ تفکیک ؿذًذ.
 هقشس ؿذ ؿٌبػبیی هٌبثـ آالیٌذُ خبک ٍ کٌتشل آًْب ثش اػبع هغبلقبت اًجبم ؿذُ دس دػتَس کبس قشاسگیشد.
 ٍسٍد پؼبة تلفیِ ؿذُ ،دس فیي ایجبد تقبدل ّیذسٍلَطیکی ًؼجی ،هَجت افضایؾ غلؾت فلضات ػٌگیيثِ ٍیظُ آلَهیٌیَم دس خبک ٍ آة ؿذُ اػت.
 تفکیک فبضالة ؿْشی (ؿبهل ؿَیٌذُ ّبی خبًگی غیش قبثل تلفیِ ٍ  )...اص فبضالة كٌقتی اهشیضشٍسی اػت.
 "حزف کلیِ آالیٌذُ ّبی هشثَط ثِ آة ثِ هیضاى 31دسكذ ًؼجت ثِ ػبل "3۹به "کبّؾ آالیٌذُ ّبیهشثَط ثِ آة دس حذ اػتبًذاسدّبی تقشیف ؿذُ تَػظ ػبصهبى حفبؽت هحیظ صیؼت" تغییر پیدا کرد.
 ؿٌبػبیی هٌبثـ آالیٌذُ آة جضء اقذاهبت اٍلَیت داس قشاس گیشد. افذاد ٍ اسقبم اسائِ ؿذُ دس خلَف کٌتشل  311دسكذ سیضگشدّب عی  31ػبل ٍ ثؼیبسی اص هَاسد دیگش،کبسؿٌبػی ؿذُ ٍ ٍاقـ ثیٌبًِ ًیؼت.
 ثیي ٍضقیت هغلَة ٍ ٍضقیت هَجَد ثبیؼتی اػتبًذاسدی ثشای حذ آلَدگی تقشیف ؿَد ٍ ػبصهبىهحیظ صیؼت ثبیؼتی ایي ؿبخق ّب سا اسائِ دّذ.
 فٌَاى هَضَؿ "آلَدگی كَتی" ثِ "آلَدگی كَتی ٍ الکتشٍهغٌبعیؼی ٍ سادیَاکتیَ" تغییش پیذا کشد. ؿٌبػبیی هٌبثـ آلَدگی كَتی ،الکتشٍهغٌبعیؼی ٍ سادیَاکتیَ دس تبالة ،حزف هٌبثـ آالیٌذُ ثش اػبعهغبلقبت اًجبم ؿذُ ٍ کبّؾ آلَدگی ّبی ًبؿی اص تشدد ٍػبیل ًقلیِ دس هحذٍدُ تبالة ثِ فٌَاى
اقذاهبت اٍلَیت داس ثِ هٌؾَس کبّؾ ؿذت كذا ثب ّذف حزف اختالل ّبی ایجبد ؿذُ دس صیؼتگبّْبی
پشًذگبى ٍ ػبیش گًَِ ّبی حیبت ٍحؾ دس هحذٍدُ تبالة هیقبى هذ ًؾش قشاس گشفتٌذ.
 لضٍم ؿٌبػبیی دقیق آلَدگی ّبی كَتی اص قجیل تشدد ٍػبیل ًقلیِ ،هبؿیي آالت هقذى ،فشٍدگبُ ٍ غیشُهَسد ثحج قشاس گشفت
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 ثب تَجِ ثِ پشٍاصّبی اًذک ٍ ًیوِ فقبل ثَدى فشٍدگبُ اساک ٍ ًبهـخق ثَدى ػْن آلَدگی كَتی آى،ثحج اًتقبل فشٍدگبُ ثِ هکبى دیگش غیش کبسؿٌبػی تلقی ؿذ ٍ اص لیؼت اقذاهبت اٍلَیت داس حزف
گشدیذ.
 ایجبد کوشثٌذ ػجض دس اعشاف تبالة تأحیش خبكی سٍی کبّؾ آلَدگی كَتی ًذاؿتِ ٍ ثبیذ هَسد ثشسػیثیـتشی قشاس گیشد.
 اػتبًذاسدّبی هشثَط ثِ آلَدگی كَتی ثِ كَست دػی ثل ٍ  ...ثیبى ؿَد. کلًَی ّبی حؼبع جبًَساى ثِ آلَدگی كَتی ؿٌبػبیی ٍ هَسد حوبیت قشاس گیشًذ. دس ثخؾ صًٍیٌگ ،هٌبعق اهي ثِ لحبػ كَتی هـخق ٍ کبّؾ ؿذت كذا ٍ حزف احشات هٌفی آىسٍی اکَػیؼتن تبالة هغبلقِ ؿَد.

ّذف ساّثشدی  :حفظ ٍ احیای تٌَع صیستی تاالب هیماى

 دس ثخؾ تقییي اّذاف دس خلَف تقذاد ٍ تشاکن جوقیت پشًذگبى ،آستویب ٍ  ...ثحج ؿذ ٍ هقشس گشدیذتین هـَستی داًـگبُ ثب ّوکبسی ًْبدّبی ریشثظ ،اعالفبت آهبسی هَحقی کؼت کشدُ ٍ ػپغ ًؼجت ثِ
تقییي تشاکن جوقیت هَسد ًؾش دس چـن اًذاصّبی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت اقذام ؿَد.
 ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هجٌبی فلوی ٍ ػشؿوبسی دقیقی دس صهیٌِ صادآٍسی پشًذگبى تبالة ٍ ٍسٍد ٍ خشٍدپشًذگبى هْبجش دس دػت ًیؼت ،لزا ثْتش اػت ثِ جبی تقذاد ،سٍی تٌَؿ آًْب تأکیذ ؿَد.
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 حفؼ صًجیشُ غزایی فبکتَس ثؼیبس هْوی دس تبالة ثَدُ ٍ ؿبخق تشیي گًَِ ،آستویب اػت کِ دس ػیؼتّبیی دس ٍاحذ ػغح ؿوبسؽ هی ؿًَذ .دس کٌبس آستویب ،دسًب ّن هی تَاًذ گًَِ ؿبخق دس ًؾش گشفتِ
ؿَد.
 ثبیؼتی دس عشح ثِ خضًذگبى هْن ّن ثِ فٌَاى ؿبخق تٌَؿ صیؼتی هٌغقِ تَجِ ؿَد. تأهیي اهٌیت صیؼتگبُ ٍ کبّؾ هذاخالت اًؼبًی دس حَصُ تبالة هیقبى ثبیؼتی دس صهشُ اقذاهبت اٍلَیتداس قشاس گیشد.

گروه گردضگری ناپایدار
هدف راهبردی :اسقرار برناهه جاهع نگر توسعه اکوتوریسن که در آن حفظ اکوسیستن تاالب و هنافع جواهع هحلی تأهین ضود

 هقشس گشدیذ ایي ّذف ساّثشدی تِ غَست جاهغ تش دیذُ ضَد .تِ گًَِ ای کِ ّذف ساّثشدی هشتثط تاهؼیطت تاضذ ٍ اکَتَسیسن تِ ػٌَاى صیشهجوَػِ آى دس ًظش گشفتِ ضَد
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 هطاسکت جَاهغ هحلی دس فشایٌذ تذٍیي تشًاهِ جاهغ ٍ اجشای آى تا ّذف تسْین هٌافغ دس صهشُ اقذاهاتاٍلَیت داس قشاس گشفت.
 تا تَجِ تِ ًاسضایتی تشخی جَاهغ هحلی اص حضَس گشدضگش دس هحذٍدُ تاالب ٍ هطکالت ًاضی اص تشددگشدضگشاى اص داخل تشخی سٍستاّا" ،تشسسی اثشات اکَتَسیسن تش جَاهغ هحلی" دس ضوَل اقذاهات
اٍلَیت داس قشاس گشفت.
 تِ هٌظَس آهَصش ٍ تَاى افضایی جاهؼِ هحلی تشای هطاسکت دس تَسؼِ اکَتَسیسن پایذاس ،آهَصشتَسگشداًْای هحلی اص طشیق دفاتش گشدضگشی دس دستَس کاس قشاس گشفت.

گروه توسعه ناپایدار صنایع
 تا تَجِ تِ ایٌکِ دس کاسگاُ قثلی ّذف ساّثشدی ایي گشٍُ تؼییي ًطذُ تَد" ،کاّص اثشات غٌایغ هَجَد تشتاالب" تِ ػٌَاى ّذف ساّثشدی ایي گشٍُ تؼییي ضذ.
 تا ػٌایت تِ حساسیت ّای هَجَد دس خػَظ تْشُ تشداسی غیش اغَلی هؼذى ،اّذاف سِ سالِ ٍ  51سالِایي تخص تِ ایي غَست اغالح ضذ" :کاّص اثشات هٌفی تْشُ تشداسی اص هؼذى تش سٍی تاالب" اص 15
دسغذ دس دٍسُ  3سالِ تِ  05دسغذ ٍ تشای دٍسُ  51سالِ اص  05دسغذ تِ "حزف کل اثشات هٌفی تْشُ
تشداسی اص هؼذى تش سٍی تاالب" تغییش پیذا کشد.
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 تْیِ ٍ اجشای تشًاهِ اقذام تِ غَست هطاسکتی تِ هٌظَس کاّص اثشات تْشُ تشداسی اص هؼذى تش تاالب تِػٌَاى یک اقذام اٍلَیت داس دس تشًاهِ گٌجاًذُ ضذ.
 دس خػَظ هَضَع تَسؼِ ضْشکْای غٌؼتی اطشاف تاالب ،تِ هٌظَس دستیاتی تِ ّذف جلَگیشی اص ًفَرغٌایغ دس هحذٍدُ حشین تاالب" ،پایص هٌظن اداسُ کل هحیط صیست تش استقشاس ٍ فؼالیتْای غٌایغ دس
ضْشکْای غٌؼتی" دس صهشُ اقذاهات اٍلَیت داس هٌظَس ضذّ .وچٌیي ّذف "هطخع کشدى حشین تاالب
دس ػشغِ ٍ الضام سػایت آى تَسط کلیِ دستگاّْای اجشایی استاى" تا تَجِ تِ ّوپَضاًی تا ّذف "تػَیة
ٍ تثثیت ًقطِ حشین تاالب تشای جلَگیشی اص ًفَر احتوالی غٌایغ" حزف ٍ تِ جای آى ّذف "کاّص
اثشات فؼالیتْای اًساًی ٍ غٌؼتی دس حشین ٍ تستش تاالب هیقاى" گٌجاًذُ ضذ ٍ هقشس گشدیذ سٍی ایي ّذف
تحث ٍ تشسسی تیطتشی غَست گیشد.

گروه اطالع رسانی و هطارکت
هدف راهبردی :افسایص سطح آگاهی ،اطالع رسانی و هطارکت دست اندرکاران

 دس هَضَع اطالع سساًی ٍ آهَصش ،ػٌَاى اقذام اٍلَیت داس "اطالع سساًی تِ داًص آهَصاى اص طشیقتاصدیذ هیذاًی ٍ کتاتْای دسسی" تِ "فشٌّگ ساصی جْت حفظ تاالب اص طشیق آهَصضْای هیذاًی ٍ
کتاتْای دسسی تِ داًص آهَصاى" تغییش پیذا کشدّ .وچٌیي "ساُ اًذاصی هذاسس صیست هحیطی ٍ تاالتی دس
سطح استاى" تِ اقذاهات اٍلَیت داس افضٍدُ ضذ.
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 دس هَضَع هطاسکت "ظشفیت ساصی ساصهاًْای غیشدٍلتی تشای افضایص هطاسکت آًْا دس حفاظت ٍهذیشیت تاالب" دس صهشُ اقذاهات اٍلَیت داس قشاس گشفت.
 دس هَضَع پژٍّص" ،یکپاسچِ ساصی ،تِ سٍص سساًی ٍ دس دستشس قشاس دادى پژٍّص ّای هشتثط تاتاالب" و "تذاٍم ٍ جْت دّی تِ هطالؼات تاالب تشاساس اٍلَیتْای پژٍّطی ،تشًاهِ هذیشیت تاالب ٍ
ضشایط تاالب" دس فْشست اقذاهات اٍلَیت داس گٌجاًذُ ضذًذ ٍ تش اقذام اٍلَیت داس تشگضاسی ّوایص
دٍساالًِ تاالب هیقاى تأکیذ ضذ.
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گسارش روز دوم کارگاه
دس ایي سٍص کبسگبُ ثِ كَست ثحج ٍ تجبدل ًؾش گشٍّی ثب تؼْیلگشی جٌبة آقبی هٌْذع ػلیوبًی سٍصثْبًی ٍ
کبسؿٌبػبى ّوشاُ خبًنّب هٌْذع احٌبفـشی ،هٌْذع پشّیضگبس ٍ ًوبیٌذگبى ػبصهبًْب ٍ اداسات دٍلتی ،تین
هـَستی داًـگبُ ،جَاهـ هحلی ٍ ّ NGOب ثشگضاس ؿذ.
دس اثتذا هٌْذع ػلیوبًی ساّجشد سٍص دٍم سا دس دٍ ثخؾ  -3تذٍیي ػبختبسّبی ػبصهبًی ٍ  -2تذٍیي ثشًبهِ ّب ٍ
پشٍتکل ّبی پبیؾ تبالة تقؼین ثٌذی کشد.
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برنامه روز
دوم
تذٍیي تشًاهِ ّا ٍ
پشٍتىل ّای
پایص تاالب

تذٍیي ساختاس
استاًی

عجق ثشًبهِ دس كجح سٍص دٍم تْیِ ػبختبس اػتبًی دس دػتَس کبس قشاس گشفت .دس تذٍیي ایي ػبختبس هَاسد ریل
ثبیذ لحبػ گشدد:
 تذٍیي ایي ػبختبس ثبیذ ثِ كَست ثیي ثخـی ثبؿذ؛ ثذیي هقٌی کِ ّوِ ػبصهبًْب ٍ ًْبدّبی هؼئَل
تحت هذیشیت ایي ػبختبس قشاس گیشًذ.
 دثیشخبًِ ایي ػبختبس دس اختیبس اداسُ کل هحیظ صیؼت اػتبى هشکضی هی ثبؿذ.
 ػبختبس ثِ دٍ گشٍُ کبسی الف) ػبختبس اػتبًی ة) ػبختبس جَاهـ هحلی تقؼین ثٌذی هی ؿَد.
 پغ اص ًؾشخَاّی اص ّوِ افضبی کبسگبُ ،هقشس ؿذ ػبختبس هذیشیتی تبالة هیقبى دس قبلت ػبختبس
اػتبًی تذٍیي ٍ ثشًبهِ سیضی ؿَد.
تذوین ساختار

سازمانی
ػبختبس اػتبًی

جَاهـ هحلی

 هشٍسی ثش ٍضقیت ػبختبسّبی ثیي ثخـی هَجَد دس اػتبى هشکضی
 کبسکشدّبی ایي ػبختبسّب دس حبل حبضش
 ػبختبسّبی جذیذ هَسد ًیبص ثشای اجشایی ًوَدى ثشًبهِ هذیشیتی
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 تذٍیي ؿشح ٍؽبثف ایي ػبختبس





فْشػت ػبختبسّبی اجتوبفی هحلی هشتجظ ثب اکَػیؼتن تبالة ٍ اعشاف تْیِ ؿَد
کبسکشدّبی ایي ػبختبسّب تقییي ؿَد
هـخق ؿَد ایي ػبختبسّبی اجتوبفی چگًَِ هی تَاًٌذ ثِ هذیشیت ٍ حفؼ تبالة کوک ًوبیٌذ
اگش قشاس ثبؿذ ًوبیٌذگبًی اص جَاهـ هحلی ٍ ػبصهبًْبی هشدم ًْبد دس ػبختبس هذیشیتی اػتبًی حضَس
داؿتِ ثبؿٌذ ،ایي ًوبیٌذگبى چگًَِ ٍ ثِ چِ تشتیجی اًتخبة ؿًَذ

دس اداهِ افضبی کبسگبُ ثِ دٍ گشٍُ جَاهـ هحلی ٍ گشٍُ ػبختبس اػتبًی تفکیک ؿذًذ ٍ افضبی ّش گشٍُ ثِ ثحج
ٍ تجبدل ًؾش پشداختٌذ.
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کار گروه جوامع
محلی

ارائِ :خاًن هیرزاخاًی

20

عضَ شَرای اسالهی
شْر داٍٍد آباد

کار گروه جوامع محلی
ساختارهای
محلی

وظایف

گفتگَ در خصَظ تاالب،
ضَرای اسالهی
رٍستا

حل اختالفات هالکیت سهیي،
اًعکاس درخَاستْا ٍ هطکالت
جَاهع هحلی هزتثظ تا تاالب

دّیاریْا

حل اختالفات
هالکیت سهیي

جاهعِ داهذاراى

چزای دام در
هزاتع اعزاف تاالب

ضزکتْای تعاًٍی
رٍستایی

فعال ًیست

ضَرای اسالهی
داٍٍد آتاد

تصوین گیزی در
هَرد تْزُ تزداری
اس تاالب

تعاًٍی
کارکٌاى
ضزکت اهالح
هعذًی

هطارکت در
پاکساسی تاالب ٍ
تأهیي غذای
پزًذگاى ٍ کاضت
گیاّاى

صٌذٍق
اعتثارات خزد
سًاى ٍیسوِ

هعزفی هعیطت
جایگشیي ٍ هکول

ًعاًٍی سًاى
کارآفزیي
ٍیسوِ

کارگروه جوامع
محلی تاالب

اعضای
پیطٌْادی

اس ضَرای ضْز
داٍٍد آتاد یک
ًوایٌذُ

اًتخاب ٍ هعزفی
ًوایٌذُ جَاهع
هحلی

اس ّز رٍستا یک
ًوایٌذُ (8رٍستا)

تزگشاری جلسات
هٌظن دٍرُ ای

ضزکت تعاًٍی
اهالح یک ًوایٌذُ

تْیِ ٍ تایگاًی
صَرت جلسات

هطَرت ٍ گفتگَ
درتارُ تاالب

ارتثاط تا
دستگاّْای دٍلتی

هعزفی هعیطت
جایگشیي ٍ هکول

ٍ دُ ًوک
کارگزٍُ
تخصصی تاالب
در ضثکِ
ّ NGOای هحیظ
سیستی استاى

ٍظایف اصلی

ضٌاسایی هطکالت
تاالب ،تَاًوٌذ
ساسی ٍ آهَسش
جَاهع هحلی
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روش انتخاب

نماینذه

هعزفی اس عزف
کارگزٍُ جَاهع هحلی

هعزفی ًوایٌذُ
ّNGOا ٍ ضثکِ ّای
سیست هحیغی

 ػبختبس تذٍیي ؿذُ یک ػبختبس اداسی ٍ سػوی ًیؼت ،ثلکِ ػبختبسی غیش سػوی اػت کِ دس ًْبیت
هٌجش ثِ اًتخبة یک ًوبیٌذُ اص ثیي اّبلی سٍػتبّبی حبؿیِ تبالة ،ثشای ؿشکت دس جلؼبت سػوی هی
ؿَد.
 افضبی ایي ػبختبس ًقؾ تلوین ػبصی ثشای ػبختبس سػوی سا داسًذ.

کارگروه ساختار
استانی

ارائِ :دکتر ترًج زر

عضَ ّیأت علوی
داًشگاُ آزاد اسالهی
ٍاحذ اراک

دس ایي کبسگشٍُ  31ػبختبس فقبل هَجَد تَػظ افضبی گشٍُ گضاسؽ ؿذًذ ٍ ػپغ گشٍّْبی هـتشک دس 31
کبسگشٍُ تلفیق گشدیذًذ .دس اداهِ ٍؽبیف ّش کبس گشٍُ دس هقبثل آى ًگبؿتِ ؿذ .پغ اص آى اداسُ کل حفبؽت
هحیظ صیؼت اػتبى ،پیـٌْبد کشد ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي اداسُ کل دس ػبل  3132اقذام ثِ تـکیل ػبختبسی
" ٍ تلَیت آى دس اػتبًذاسی

(کبسگشٍّی) ثب فٌَاى "
22

هشکضی ًوَدُ اػت ،ثب ًؾش ّوِ افضب تلوین ثش آى ؿذّ ،ویي ػبختبس حفؼ ؿَد ٍ ؿشح ٍؽبیف قیذ ؿذُ دس
ػبختبس اػتبًی (ؿکل ریل) سا ثِ فْذُ گیشد.
ثِ دٍ گشٍُ اكلی (حبثت) ٍ

الصم ثِ تَضیح اػت کِ افضبی

فشفی تفکیک گشدیذًذ .افضبی اكلی هـتول ثش  31دػتگبُ ٍ ػبصهبى ّؼتٌذ کِ ثبیؼتی دس ّوِ جلؼبت ثِ
عَس حبثت حضَس داؿتِ ثبؿٌذ ٍ افضبی فشفی ؿبهل  33دػتگبُ ٍ ػبصهبى اًذ کِ ثب تَجِ ثِ هَضَؿ جلؼبت
کبسگشٍُ ،اص آًْب دفَت ثِ فول هی آیذ.

23

24

ساختارهای استانی

ضرح وظایف

کارگزٍُ ًظام ًاهِ کیفی آب استاى
ضَرای آب استاى

تزرسی ٍضعیت کوی ٍ کیفی هٌاتع آب استاى

کویتِ عثیعت گزدی

تزرسی تَسعِ صٌعت گزدضگزی استاى

کارگزٍُ هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى

کارگزٍُ صٌعت ٍ هعذى

تصوین گیزی درتارُ صذٍر هجَسّای صٌعتی ٍ
هعذًی استاى

کارگزٍُ کاّص آلَدگی َّا

تعییي اقذاهات اٍلَیت دار کاّص آلَدگی َّای
اراک

ضَرای حفظ حقَق تیت الوال

حفاظت اس اراضی ٍ هٌاتع هلی

کارگزٍُ هطارکت ّای رٍستایی

تزرسی ٍ تصَیة اٍلَیتْای آهَسضی ٍ
پژٍّطی رٍستایی

کارگزٍُ فزٌّگی ٍ اجتواعی رٍستایی

کارگزٍُ آب ٍ کطاٍرسی استاى

استفادُ تْیٌِ اس آب ٍ اصالح الگَی کطت

کارگزٍُ پسواًذ استاى

رفع هعضالت هزتَط تِ پسواًذّای استاى

کارگزٍُ آهایص استاى

تزرسی الگَّای تَسعِ استاى تا تَجِ تِ
ضاخصْای سیست هحیغی

کویسیَى تغییز کارتزی کطاٍرسی استاى

تزرسی هجَسّای تغییز کارتزی اس اراضی
کطاٍرسی تِ غیز کطاٍرسی

کارگزٍُ تْذاضت سالهت ٍ اهٌیت غذایی استاى

کارگزٍُ اهَر سیزتٌایی استاى

ًظارت تزهَضَعات تْذاضتی سالهت ٍ اهٌیت
غذایی

تعییي کارتزی اراضی خارج اس حزین ضْزّا
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کبرگريٌ طرح جبمع مدیریت زیست ثًمی
تبالة میقبن

ضرح وظایف

هعاًٍت عوراًی استاًذاری

ًظاست پایص ٍ اجشای
هذیشیت تشًاهِ جاهغ

فرهاًذاری شْرستاى اراک
شرکت آب هٌغقِ ای

تاصتیٌی ٍ تِ سٍص سساًی
تشًاهِ هذیشیت تِ صَست
سِ ساالًِ

سازهاى صٌعت هعذى ٍ تجارت
سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری

سازهاى جْاد کشاٍرزی ٍ هرکس
تحقیقات

تْیِ تشًاهِ اجشایی
ػولیاتی ساالًِ

ادارُ کل هٌابع عبیعی ٍ آبخیسداری

شرکت آب ٍ فاضالب
ادارُ کل راُ ٍ شْرسازی

تْیِ گضاسش اجشایی ساالًِ

داًشگاّْای اراک آزاد ٍ پیام ًَر
شرکت آب ٍ فاضالب رٍستایی
شبکه زیست محیطی و منابع طبیعی
استان

تسْیل ّواٌّگی ّای تیي
تخطی ٍ هٌالطات احتوالی

ًوایٌذُ جَاهع هحلی

تشًاهِ سیضی ٍ ّواٌّگی
جْت جزب اػتثاسات هَسد
ًیاص

ادارُ کل حفاظت هحیظ زیست
ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی استاى

شَرای شْر اراک

ادارُ کل َّاشٌاسی
شرکت خغَط هخابرات
شیالت
بٌیاد هسکي
ادارُ کل داهپسشکی
آهَزش ٍ پرٍرش

اػضای فشػی

داًشگاُ علَم پسشکی
شرکت شْرکْای صٌعتی
سازهاى ًظام هٌْذسی کشاٍرزی

شرکت اهالح هعذًی
شْرداری اراک
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اثتذا خبًن هٌْذع احٌب فـشی سًٍذ اًجبم ایي ساّجشد سا تـشیح ًوَدًذ .ثب تَجِ ثِ تَضیحبت ایـبىً ،حَُ پبیؾ
تبالة ثِ دٍ ؿکل اػت:
 پبیؾ ٍضقیت اجشای ثشًبهِ هذیشیت
 پبیؾ ٍضقیت کل تبالة

 )3ثشًبهِ پبیؾ ّوضهبى ثب آغبص عشح هذیشیت اًجبم هی ؿَد.
 )2ػیؼتن ّبی پبیؾ ثبیذ ػبدُ کن ّضیٌِ ٍ کبساهذ ثبؿٌذ
 )1پبیؾ ّن دس حبلت کیفی (اقتلبدی ٍ اجتوبفی) ٍ ّن دس حبلت کوی اًجبم هی ؿَد
 )۹پبساهتشّبی اًتخبة ؿذُ ثبیذ هـتول ثش اعالفبت کلیذی هٌغقِ ٍ هؼتٌذ ثبؿٌذ.

برنامه پایص تاالب

 )1فشایٌذ پبیؾ ثِ كَست هـبسکتی ٍ ثب اػتفبدُ اص ؽشفیت ّبی جَاهـ هحلی هی ثبؿذ

کارگروه آب و خاک

کارگروه تنوع زیستی

کارگروه اقتصادی و
اجتماعی

27

کارگروه اقتصادی و
اجتماعی

ارائِ :هٌْذس هجیذی

28

استاًذاری هزکشی

گشدضگشی

تؼذاد تَسگشداًْای هحلی

سٍستاّای حاضیِ

تؼذاد الاهت ّای تَم گشدی

تاالب

 6هاِّ

اداسُ ول هیشاث

ساالًِ

دتیشخاًِ تاالب

فشٌّگی ،صٌایغ دستی ٍ
گشدضگشی

تؼذاد تاصدیذ وٌٌذگاى
تؼذاد جطٌَاسُ ّای تشگضاس ضذُ

هْاجشت

سٍش سشضواسی جوؼیت

سىًَتگاُ ّای

ساالًِ

هشوض آهاس

ساالًِ

دتیشخاًِ تاالب

سطح حَضِ

ساالًِ

اداسُ ول هحیط صیست

ساالًِ

دتیشخاًِ تاالب

تاالب
هیضاى هطاسوت هشدم دس تصوین

سطح آگاّی ّای
صیست هحیطی

گیشی ّای تاالب

تا ّوىاسی ّNGOا ٍ

تؼذاد ّویاساى هحیط صیستی

خاًِ ّای تْذاضت

تؼذاد تطىلْای هحلی
تؼذاد تاصدیذّای هشاوض آهَصضی
سطح دسآهذ

هؼیطت پایذاس

ساالًِ

سطح حَضِ

اداسُ ول هحیط صیست،
اداسُ سفاُ ٍ تؼاٍى تا

ًشخ تیىاسی

ّوىاسی ّNGOا
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ساالًِ

دتیشخاًِ تاالب

کارگروه تنوع
زیستی

ارائِ :دکتز عثذی

30

عضَ ّیأت علوی
داًطگاُ آساد اسالهی
ٍاحذ اراک

مًضًع

پبرامتر

وقبط ومًوٍ ثرداری

زمبن ومًوٍ ثرداری

وُبد مسئًل

زمبن گسارش دَی

پرودگبن آثسی ي کىبر

جوؼیت

ضوال ،جٌَب ضشلی ٍ

دیواُ ّش سال طثك

اداسُ ول حفاظت هحیط

تْوي هاُ

جضیشُ هشوضی تاالب

تشًاهِ تیي الوللی

صیست

ول هٌطمِ ضىاس هوٌَع

ضْشیَس ّش سال

اداسُ ول حفاظت هحیط

آثسی
پرودگبن حبئس اَمیت ثیه
المللی

جوؼیت
صادآٍسی

تاالب

هْشهاُ

صیست

زردٌ ثر (پستبوداران)

جوؼیت هطاّذُ ضذُ

هحذٍدُ تاالب هیماى

هْشهاُ

خسودگبن

جوؼیت ٍ اللِ گضیٌی

هحذٍدُ تاالب هیماى

هْشهاُ

اداسُ ول حفاظت هحیط

آتاًواُ

صیست
اداسُ ول حفاظت هحیط

آتاًواُ

صیست

(آگبمبی سر يزغی
ایراوی)
جوؼیت (تشاون)

ضشق ٍ جٌَب ضشق تاالب

هاّاًِ

ضیالت

فصلی

قرٌ داغ

تشاون

ضوال ٍ ضشق

تیشهاُ

داًطگاُ آصاد اسالهی

سِ هاُ پس اص ًوًَِ

()Nitraria Schoberi

تاج پَضص

اسان ٍ هشوض تحمیمات

تشداسی

صیست تَدُ

وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی

آرتمیب

استاى

صادآٍسی
ثرٌ تبغ

تشاون

داًطگاُ آصاد اسالهی

سِ هاُ پس اص ًوًَِ

( Halocnemum

تاج پَضص

اسان ٍ هشوض تحمیمات

تشداسی

ضْشیَسهاُ

ًَاس حاضیِ تاالب

)strobilaceum

صیست تَدُ

وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی
استاى

صادآٍسی
آتریپلکس ثًمی

تشاون

داًطگاُ آصاد اسالهی

سِ هاُ پس اص ًوًَِ

()Atriplex verrucifera

تاج پَضص

اسان ٍ هشوض تحمیمات

تشداسی

ضْشیَسهاُ

ًَاس حاضیِ تاالب

صیست تَدُ

وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی
استاى

صادآٍسی
زیست تًدٌ گیبَی

تي دس ّىتاس

ًَاس حاضیِ تاالب

ضْشیَسهاُ

ترسیت کرثه

دسصذ وشتي آلی خان

ًَاس حاضیِ تاالب

ضْشیَسهاُ

داًطگاُ آصاد اسالهی

چْاس هاُ پس اص ًوًَِ

اسان ٍ هشوض تحمیمات

تشداسی

وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی
استاى
همذاس ول تشسیة وشتي

داًطگاُ آصاد اسالهی

چْاسهاُ پس اص ًوًَِ

اسان ٍ هشوض تحمیمات

تشداسی

وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی
استاى

31

کارگروه آب و
خاک

ارائِ:
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مًضًع

پبرامتر

وقبط ومًوٍ ثرداری

زمبن ي تىبية پبیص

مسئًل پبیص

کیفیت آة

دها-وذٍست -سًگ-

خشٍجی تصفیِ خاًِ

فصلی تا سِ تىشاس

آب هٌطمِ ای ٍ

تَEC-pH-TDS-TH--

تِ تاالب

(ّش ًمطِ سِ ًوًَِ)

فاضالب ضْشی

 - BOD-COD-فلضات

ضلغ غشتی هجاٍس

سٌگیي -للیاییت-

واسخاًِ اهالح

ولیفشم ول-

جٌَب غشتی هجاٍس

تاسهیىشٍتی -تخن

واسخاًِ ایشالىَ

اًگل

اص حَضچِ ّای هؼذًی
تاالب

کمیت آة

دتی ٍسٍدی تِ تاالب

دتی خشٍجی تصفیِ

هاّاًِ

خاًِ تِ تاالب -دتی

آب هٌطمِ ای ٍ اداسُ
ول هحیط صیست

پساب واسخاًِ اهالح-
دتی ٍسٍدی هسیلْای
فصلی
تشاص سطح آب تاالب

جاًوایی یه ایستگاُ

ّفتگی

حاتت
سطح ایستاتی

ًضدیىتشیي چاّْای

چاّْای پیضٍهتشی

پیضٍهتشی (حذالل 5

آب هٌطمِ ای ٍ اداسُ
ول هحیط صیست

هاّاًِ

آب هٌطمِ ای

چاُ)
فرسبیص خبک

جْت ٍ سشػت تاد

ایستگاُ َّاضٌاسی

سٍصاًِ

اداسُ ول َّاضٌاسی

سیٌَپتیه اسان
ًشخ فشسایص

هٌاطك ضشلی ٍ ضوالی

ساالًِ

اداسُ ول هٌاتغ طثیؼی

تاالب
فشًٍطست صهیي

ضوال ٍ غشب

سسَتگزاسی

ضوال ٍ ضشق

آلًدگی خبک
کشبيرزی
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ساالًِ

ضشوت آب هٌطمِ ای

دس پبیبى جلؼبت کبسگشٍُ ّب ،آقبی هٌْذع ػلیوبًی سٍصثْبًی (هذیش هلی عشح حفبؽت اص تبالثْبی ایشاى) ،ضوي
جوـ ثٌذی کبسگبُ دٍسٍصُ ٍ تـکش اص ّوِ دػت اًذسکبساى ،ثشًبهِ سیضاى ٍ ریٌفقبى کبسگبُ اص صحوبت ٍ تالؿْبی
اداسُ کل حفبؽت هحیظ صیؼت اػتبى هشکضی ٍ داًـگبُ آصاد اػالهی اساک دس ثشگضاسی کبسگبُ تقذیش ٍ تـکش
کشدًذ ٍ ثِ ًکبت ریل اؿبسُ ًوَدًذ:
 گضاسؽ کبسگبُ ػَم تب ػِ ّفتِ آیٌذُ تْیِ ؿذُ ٍ ثشای ّوِ ػبصهبًْب ٍ ًْبدّب اسػبل گشدد.
 دس كَست عی ؿذى ّوِ هشاحل تب دٍ هبُ آیٌذُ ،کبسگبُ چْبسم ثب هَضَؿ صٍى ثٌذی دس هحل داًـگبُ
آصاد اػالهی اساک ثشگضاس خَاّذ ؿذ
 ثقذ اص ثشگضاسی کبسگبُ چْبسم ،سًٍذ تْیِ ثشًبهِ هذیشیتی تبالة اداهِ خَاّذ یبفت ٍ ثشًبهِ جبهـ هذیشیت
تبالة هیقبى ثشای تلَیت ثِ ؿَسای اػتبى (اػتبًذاسی هشکضی) اسػبل خَاّذ ؿذ.
دس پبیبى ؿشکت کٌٌذگبى حبضش دس جلؼِ ،ثِ ًـبًِ ّوجؼتگی ٍ حوبیت اص تذٍیي ثشًبهِ هذیشیت صیؼت
ثَهی تبالة هیقبى فکغ یبدگبسی گشفتٌذ.
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