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این کارگاه با موضوع پهنه بندی تاالب و تعیین کاربری های هر پهنه با حضور ذینفعان در تاریخ
 95/2/15در تاالر فردوسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک برگزار گردید.
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چهارمین کارگاه تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب میقان اراک ،با هدف پهنه بندی تاالب و تعیین کاربری های مجاز در
هر پهنه در تاریخ  51/2/51با دعوت از ذینفعان و با حضور مدیر ملی و کارشناسان دفتر حفاظت از تاالب های ایران و
کارشناس دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ،در محل تاالر فردوسی دانشگاه آزاد اسالمی
اراک برگزار گردید.
در این کارگاه پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ،آقای دکتر نوراله عبدی (دانشیار
گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی اراک) ،به عنوان نماینده مشاور طرح تدوین برنامه جامع مدیریت
تاالب میقان ،ضمن تبریک عید سعید مبعث و عرض خیر مقدم به مدعوین جلسه ،از حضور کلیه مدیران ،کارشناسان،
نمایندگان جوامع محلی ،سازمان های مردم نهاد و دیگر شرکت کنندگان که دعوت دبیرخانه را پذیرفته اند ،قدردانی
نمود و در ادامه سرفصل برنامه های کارگاه یک روزه را قرائت کرد.

سپس آقای مهندس محمد کالته ،معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ،ضمن خوشامدگویی به
حاضران ،از مسئولین و کادر علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراک به جهت پیگیری مجدانه و برگزاری کارگاه ها تشکر نمود.
وی همچنین با اشاره به مشکالت تاالب به ویژه وضعیت نگران کننده تاالب که ناشی از خشکسالی های چند سال اخیر
است ،اظهار امیدواری کرد که با تدوین و اجرایی شدن برنامه مدیریت جامع تاالب میقان ،وضعیت موجود بهبود یابد.
ایشان از تمام مسئولین استان درخواست کردند تا با ایجاد تعامل الزم و توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی ،کمک کنند
تا مشکالت تاالب (به ویژه وضعیت معدن موجود در تاالب) ،مرتفع گردد.
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در ادامه برنامه ،آقای دکتر رضا وفایی شوشتری (رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی اراک) ،به
نمایندگی از سوی ریاست دانشگاه ،به حاضرین خیر مقدم گفتند و ضمن برشمردن توانمندیها و قابلیت های اعضای
هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی ،از زحمات تیم مشورتی دانشگاه
به سرپرستی آقای دکتر عبدی تقدیر کردند و اظهار امیدواری نمودند تالش مجموعه دست اندرکاران طرح تدوین برنامه
مدیریت جامع تاالب میقان ،به ثمر نشسته و نتایج پرباری را درپی داشته باشد.
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پس از قرائت شعری در نعت پیامبر اسالم (ص) توسط مجری برنامه ،آقای مهندس حسینعلی ابراهیمی کارنامی ،مدیر
کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ،به ارائه سخنرانی پرداختند .ایشان ضمن تبریک عید بزرگ مبعث ،از مدعوین
کارگاه و نمایندگان سازمان ها و ادارات استان ،تشکر نمودند و بیان کردند که تاالب میقان از جایگاه و اهمیت باالیی در
سطح استان مرکزی و کشور برخوردار است .ایشان ضمن اشاره به اهمیت خرد جمعی ،همکاری تمام حاضرین برای
تدوین برنامه را خواستار شدند .وی مشارکت ،رفاه پایدار جوامع محلی و انتفاع آنها را رویکرد اصلی برنامه دانستند و
افزودند :اقدامات آتی در محدوده تاالب بر پایه نقشه راه خروجی از این مجموعه کارگاهها استوار خواهد بود .ابراهیمی
کارنامی افزود :گردشگری پایدار و ضابطه مند بایستی در تاالب مد نظر قرار گیرد .ایشان با بیان اینکه برداشت مواد
معدنی از تاالب بی شک تخریب غیرقابل جبران تاالب را به دنبال دارد و تمام مردم از آن ضرر می بینند ،بر ادامه فعالیت
ها برای تثبیت شن های روان تأکید نمودند .در انتها ایشان با تشکر از همه دست اندرکاران ،موفقیت اجرای کارگاه را
آرزو نمودند.

سخنران بعدی مراسم آغازین کارگاه چهارم ،آقای مهندس محسن سلیمانی روزبهانی ،مدیر ملی طرح بین المللی حفاظت
از تاالبهای ایران بود که از حضور مجدد خود و همکارانش در اراک اظهار خوشحالی نمودند و از همکاران دبیرخانه طرح
مدیریت جامع تاالب میقان و مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی اراک قدردانی کردند.
وی بیان داشت نگاه ما به موضوع تاالب و اساس برنامه مدیریت تاالب ها ،حفظ تنوع زیستی اکوسیستم و حفظ تمامی
ارزشها و کارکردهای تاالب است .در طی سالیان اخیر افزایش بهره برداری از تاالبها و عدم مدیریت صحیح آنها منجر به
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مناقشه و در نهایت تخریب تاالبها شده است که نمونه آنها را در تاالب شادگان ،تاالب هامون ،دریاچه ارومیه و دیگر
تاالبها می توان مشاهده کرد و درباره تاالب میقان نیز عدم هماهنگی بین بخشی و عدم بهره برداری پایدار حاکم است.
بدون همراهی سایر متولیان مثل بخش آب و داشتن نیم نگاه محیط زیستی ،مدیریت تاالب ها امکانپذیر نخواهد بود.
ایشان ضمن اشاره به مشکالت تاالبهای ایران ،گفتند مدیریت موفق تاالبها به جایگاه انسان در برنامه بستگی دارد و مردم
محلی باید طعم بهره برداری پایدار از تاالب را در سبد خانواده خود حس کنند .چرخه حفاظت ،تسهیم منافع و بهره
برداری پایدار از تاالبها بایستی درهم تنیده شوند و حفاظت از آنها به انتخاب اجتماعی تبدیل شود.
وی افزود :اگرچه بارش های بهار امسال به صورت تقریبی ،روند تخریب تاالب ها را کندتر کرده ،اما به معنای حل چالش
های این بخش نیست .وی اظهار کرد :اکوسیستم تاالبی ارتباط تنگاتنگ با شرایط اقلیمی و محیطی دارد و ممکن است
در دوره ای خشک یا در شرایط نرمال بارندگی باشد؛ بنابراین کاربرد واژگان نابودی و خشکی برای تاالب ها ،علمی
نیست.
سلیمانی روزبهانی افزود :مقوله حقابه در مدیریت و حیات تاالب بسیار مهم است و نباید با افزایش سایر مصارف آب در
حوضه آبریز ،سهم حقابه تاالبی کم شود؛ چرا که نتیجه آن تخریب محیط زیست است .مادامی که سازمان حفاظت
محیط زیست نتواند جوامع محلی و دستگاه های اجرایی ذینفع زیست بوم تاالبی را هماهنگ کند ،هرگز نمی تواند به
تنهایی در جلوگیری از تخریب تاالب ها اثرگذار باشد.
مدیر طرح ملی حفاظت تاالب های ایران گفت :گام نخست برای حفظ تاالب ها ،ایجاد حرکت هدفمند و آگاهانه
اجتماعی است و تا زمانی که بهره برداران تاالبی خود را در قبال تاالب مسئول ندانند و عوارض تخریب تاالب بر معیشت
خود را درک نکنند ،مشکل پابرجاست .وی افزود :ارزش تاالب به عنوان سرمایه طبیعی برای آحاد مردم و بهره برداران به
خوبی تشریح نشده و در چنین شرایطی محیط زیست قربانی اهداف توسعه ناپایدار شده است؛ بنابراین باید با همه توان،
مردم را نسبت به زنده نگهداشتن تاالب ها آگاه کرد و در یک فرایند مشارکتی ،برنامه جامع مدیریت را در دستور کار
قرار داد.
در ادامه ایشان به روند طی شده در تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب میقان تا رسیدن به کارگاه چهارم به اختصار اشاره
کردند .وی هدف از برگزاری این کارگاههای مشورتی را تعیین وظایف همه دستگاهها و ایجاد حس مالکیت برنامه
دانستند و اعالم کردند که برنامه مدیریت جامع تاالب میقان ،مطابق با طرح های مدیریت مناطق و دستورالعمل های
مربوطه سازمان حفاظت محیط زیست تنظیم خواهد شد و این برنامه بعد از تصویب در شورای اداری استان ،به عنوان
سند باال دستی خواهد بود و باید برای اجرای آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،بودجه ساالنه اختصاص یابد .در
ادامه ایشان به تشریح برنامه های کارگاه چهارم (زون بندی) پرداختند.
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در بخش دوم کارگاه سرکار خانم مهندس اثناعشری پاورپوینتی درباره پهنه بندی ارایه نمودند .وی بهره برداری براساس
پهنه بندی را موجب تخریب کمتر محیط زیست دانست و مزایای پهنه بندی را به شرح زیر اعالم نمود:
تضمین بهره برداری پایدار
حفظ و احیای تنوع زیستی تاالب
کمک به یافتن راه حل و دوری جستن از کشمکش و در نظر گرفتن منافع همه
بر اساس پهنه بندی انجام شده ،نقشه کاربری تهیه خواهد شد و بر مبنای آن حساسیت اکولوژیکی هر منطقه تعیین
خواهد گردید و در نهایت برای فواید اقتصادی و اجتماعی تاالب برنامه ریزی خواهد شد .با پهنه بندی تاالب ،محدودیت
های زمانی و مکانی و  ...ایجاد خواهد شد و برای هر پهنه ،برنامه مدیریت تهیه خواهد گردید.
در تهیه این پهنه ها با کمک اطالعات پایه منطقه ،راهکارهای رفع مناقشات ،نوع فعالیت ها و مسئولیت اجرای هریک از
برنامه ها مشخص می گردد.
در ادامه ایشان روند تهیه نقشه های پهنه بندی در طی کارگاه زون بندی جاری را به شرح زیر بیان کردند:
با کمک نقشه های پایه تهیه شده و تصاویر ماهواره ای ،مرز تاالب و کاربری های فعلی و موجود ،شناسایی
و مشخص می شوند.
حساسیت زیست محیطی هر پهنه با عناوین حساسیت بسیار زیاد ،حساسیت زیاد ،حساسیت متوسط و
حساسیت کم تعیین می گردند .نقاط دارای حساسیت بسیار زیاد ،پهنه های بکر و مناطق امن برای
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زادآوری پرندگان هستند و مناطق دارای حساسیت کم ،نواحی تخریب شده ناشی از فعالیت انسان می
باشند.
علت حساس بودن هر پهنه در روی نقشه مشخص می گردد.
نوع فعالیت های مجاز و غیر مجاز هر پهنه تعیین می شود.
مسئول تعیین کننده ضوابط و دستورالعمل ها مشخص می گردد.
سپس ایشان جهت آشنایی بیشتر مخاطبین کارگاه با موضوع پهنه بندی ،نمونه ای از پهنه بندی و فعالیت های
مجاز در پهنه گردشگری را تشریح کردند.

در ادامه کارگاه ،آقای دکتر عبدی (مشاور طرح) ،ضمن ارائه نقشه های مورد نیاز کارگاه زون بندی (مشتمل بر تصاویر
ماهواره ای ،نقشه کاربری ،نقشه زیستگاه و نقشه کالک) ،گزارشی از نحوه تهیه آنها به شرح زیر ارائه کردند:
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 -5برای تهیه تصاویر ماهواره ای منطقه از تصاویر ماهواره ) Landsat ETM+ (2152و نیز تصاویر Google
) Earth (2151 & 2152استفاده گردیده است.
 -2محدوده زون بندی تاالب میقان بدین شرح تعیین شده است:
ابتدا مرز محدوده مصوب منطقه شکار ممنوع میقان روی نقشه ترسیم شد.
سپس محدوده طرح های مقابله با بیابان زایی حاشیه کویر میقان ،براساس نقشه های موجود در اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ترسیم شدند (در بخش عمده این محدوده از دهه  5231تا
کنون عملیات احیای پوشش گیاهی از طریق کاشت گونه های تاغ ،آتریپلکس و قره داغ انجام شده و
برای بخش های باقیمانده نیز برنامه  51ساله مقابله با بیابان زایی تدوین شده است).
در نهایت ،منطقه ای که دربردارنده کل محدوده شکار ممنوع میقان  +محدوده طرح های مقابله با بیابان
زایی بود ،به عنوان محدوده مورد نظر برای زون بندی تاالب میقان تعیین گردید.
 -2نقشه کاربری اراضی بر مبنای کاربری های فعلی اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای منطقه و نیز بهره گیری از
نقشه ها و اطالعات طرح های هادی روستایی بنیاد مسکن ،محدوده های مصوب فرودگاه ،تصفیه خانه اراک،
شهرک های صنعتی ایبک آباد و خیرآباد ،محدوده معدن و کارخانه شرکت معدنی امالح ،اراضی واگذاری به
آلومینیوم سازی ،نقشه محدوده های نهال کاری شده اداره کل منابع طبیعی ،اطالعات مشاور شرکت معدنی امالح
و انجام بازدیدهای میدانی جهت تدقیق مرزها تهیه گردید.
 -4برای تهیه نقشه زیستگاه ،ابتدا فهرست گونه های شاخص جانوری (پرندگان ،خزندگان ،پستانداران و آبزیان) و
مناطق پراکنش ،زادآوری ،تغذیه و النه گزینی آنها براساس اطالعات علمی منتشر شده موجود (کتب ،مقاالت،
پایان نامه ها) و آرشیو گزارشات سرشماری های دوره ای اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهیه گردید.
همچنین در بخش گونه های گیاهی ،فهرست گونه های شاخص و مناطق رویشگاهی آنها تعیین شدند ،سپس
نقشه زیستگاه گونه های شاخص تهیه گردید.
پس از ارایه توضیحات فوق الذکر توسط آقای دکتر عبدی ،شرکت کنندگان به سه گروه کاری تقسیم شدند و کارگاه وارد
بخش عملی خود شد.
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برای شروع کار عملی ابتدا سه نقشه رنگی در ابعاد  A1شامل :تصویر ماهواره ای ،نقشه کاربری و نقشه زیستگاه به انضمام
یک نقشه کاربری که در کاغذ کالک چاپ شده بود ،به همراه لوازم التحریر و چندین برگ کاغذ کالک 01*511
سانتیمتر ،در اختیار هر یک از کارگروه های سه گانه قرار گرفت .سپس اعضای هر یک از کارگروه ها به صورت مشارکتی
و مشورتی نسبت به تهیه نقشه های کاربری اراضی از روی تصویر ماهواره ای و بررسی و انطباق آن با نقشه کاربری تهیه
شده توسط تیم مشورتی دانشگاه اقدام کردند و در خصوص نقشه زیستگاهها نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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در ادامه کارگاه در بعد از ظهر همان روز ،هر کارگروه پس از بحث و تبادل نظرهای طوالنی مدت ،براساس حساسیت هر
منطقه ،به پهنه بندی محدوده ها و تعیین میزان حساسیت هر پهنه پرداختند و زون بندی پهنه ها را تحت عناوین:
حساسیت بسیار زیاد ،حساسیت زیاد ،حساسیت متوسط و حساسیت کم بر روی نقشه پیاده نمودند.
در ادامه نمایندگان هر یک از کارگروه ها ،نقشه زون بندی تهیه شده در گروه خود را در جمع حاضرین همه گروهها ارایه
و به پرسش های حاضرین در خصوص نقشه پهنه بندی تاالب پاسخ دادند.

کارگروه یک

ارائه :خانم دکتر
جمشیدی

عضو مؤسسه
سبز اندیشان اراک

نقشه تهیه شده توسط اعضای کارگروه یک ،توسط خانم دکتر جمشیدی ارایه شد .نقشه تهیه شده در این گروه بر مبنای
کاربری های فعلی و میزان دستکاری در عرصه ها تهیه شده بود و برای کل اراضی محدوده پهنه آبی تاالب و جزیره
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کوچک که دست نخورده اند ،حساسیت بسیار زیاد در نظر گرفته بود .به اعتقاد حاضرین در این نقشه محل های
زادآوری ،النه گزینی و تغذیه زیستمندان چندان مورد توجه قرار نگرفته بود.

کارگروه دو

ارائه :آقای مهندس
کالته

معاون فنی اداره کل
حفاظت محیط زیست

نقشه پهنه بندی تهیه شده در کارگروه دوم توسط آقای مهندس کالته ارائه گردید .پیشنهادات حاضرین درباره نقشه این
کارگروه مشتمل بر موارد ذیل بود و مقرر شد توسط گروه مشاور ،این موارد به صورت دقیق تر مورد بررسی و واکاوی قرار
گیرند:
حساسیت محدوده تصفیه خانه فاضالب
وسعت جزیره کوچک داخل تاالب
اضافه کردن منطقه شمال شرقی تاالب به عنوان منطقه کانونی فرسایش بادی به پهنه دارای حساسیت باال
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کارگروه سه

ارائه :آقای مهندس
کل نگری

مؤسسه درنای
خاکستری

نقشه کارگروه سوم توسط آقای مهندس کل نگری ارایه شد .این کار گروه درباره تقسیم پهنه آبی تاالب به دو بخش
شرقی و غربی و با حساسیت های مختلف به توافق نرسیده بودند و در نهایت به پیشنهاد بقیه شرکت کنندگان تفکیک
پهنه آبی تاالب به دو حساسیت مختلف مورد توافق و تأیید قرار نگرفت .در این نقشه برای محل های زادآوری پرندگان
آبزی و کنارآبزی در محدوده نیزارها و نواحی شرقی تاالب حساسیت بسیار زیاد و برای زیستگاه خزندگان و رویشگاه گیاه
قره داغ در مناطق شمالی تاالب حساسیت زیاد در نظر گرفته شده بود که از دیدگاه حاضرین این موارد مورد توافق بود.

15

جمع بندی

توسط :آقای مهندس
سلیمانی روزبهانی
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مدیر ملی طرح حفاظت
از تاالب های ایران

پس از پایان یافتن ارائه کارگروها ،تمامی حاضرین ،در سالن سخنرانی گرد هم آمدند و در یک کار مشورتی و گروهی ،به
تکمیل جدول تعیین کاربری های مجاز و غیر مجاز در هر یک از پهنه های چهارگانه (با حساسیت های بسیار زیاد ،زیاد،
متوسط و کم) و تعیین نهادهای مسئول و همکار برای ضوابط اجرایی آنها پرداختند .دستاورد این بخش از کارگاه در
جدول زیر ارائه شده است.

میزان حساسیت

کاربریهای غیر مجاز

کاربریهای مجاز

نهاد مسئول و همکار برای تعیین ضوابط
اجرایی

حساسیت بسیار زیاد
حساسیت زیاد

-

تحقیقات ،پژوهش و مطالعات با مجوز

-

حفاظت طبق دستورالعمل

-

تحقیقات ،پژوهش و مطالعات با مجوز

-

طبیعت گردی غیر متمرکز (با مجوز)

-

حفاظت ،احیا و بازسازی (طبق دستورالعمل)

-

تحقیقات ،پژوهش و مطالعات با مجوز

-

حفاظت ،احیا و بازسازی (طبق دستورالعمل)

سایر فعالیتها
سایر فعالیتها

اداره کل حفاظت محیط زیست
اداره کل حفاظت محیط زیست
با همکاری:
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری،
نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی

حساسیت متوسط

سایر فعالیتها

با همکاری:

1

-

بوم گردی (نیمه) متمرکز (با مجوز)

-

تحقیقات ،پژوهش و مطالعات با مجوز

اداره کل حفاظت محیط زیست
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری،
نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

حساسیت کم

سایر فعالیتها

اداره کل حفاظت محیط زیست
با همکاری:

-

بوم گردی غیر متمرکز (با مجوز)

-

حفاظت ،احیا و بازسازی (طبق دستورالعمل)

-

بوم گردی (نیمه) متمرکز (با مجوز)

-

کشاورزی پایدار (با مجوز)

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

-

دامداری پایدار (با مجوز)

سازمان جهاد کشاورزی

-

معیشت پایدار (با مجوز)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری،
نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی

مقرر شد در تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب میقان ،در تمام کاربری هایی که باعنوان طبیعت گردی اعالم شده است ،طبیعت
گردی با توانمند سازی جامعه محلی و توسط آنها انجام گردد.

 1به دلیل عدم توافق در خصوص استفاده از واژه های طبیعتگردی و واژه های طبیعت گردی (بوم گردی) متمرکز و یا نیمه متمرکز ،قرار شد
واژه ها در تطابق با اصطالحات مورد استفاده در طرح مدیریت مناطق مورد استفاده قرار گیرند.
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در اختتامیه کارگاه زون بندی ،آقای مهندس سلیمانی روزبهانی (مدیر ملی طرح حفاظت از تاالبهای ایران)،
ضمن جمع بندی کارگاه یک روزه و تقدیر و تشکر از همه شرکت کنندگان در کارگاه از زحمات اعضای دبیرخانه
برنامه مدیریت جامع تاالب میقان و مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی و از گروه مشاورین
دانشگاهی و مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی اراک قدردانی کردند.
همچنین آقای مهندس کالته (معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی) و آقای دکتر عبدی
(مشاور طرح و نماینده دانشگاه آزاد اسالمی اراک) ،از حاضرین به جهت قبول زحمت و شرکت در کارگاهها و
مشارکت فعال در مباحث که موجبات بهره مندی از خرد جمعی شده است ،تقدیر و تشکر کردند و از کاستی ها
عذرخواهی نمودند و اعالم کردند برنامه مدیریت جامع تاالب میقان ،دستاورد این کارگاهها است که به یاری
خداوند ،پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان ،وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
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