شرح خدمات طرح توسعه طبیعتگردی و بومگردی تاالب کانی برازان و روستاهای حاشیه آن

ؿشح خذهبت عشح ثَم گشدي دس حَضِ تبالة ًبًي ثشاصاى
ػلبسؽ دٌّذُ :عشح حلبظت اص تبالثْبي ايشاى
دٍسُ صهبًي :آرس  4811الي آثبى هبُ 4111
هٌبى :تبالة ًبًي ثشاصاى دس آرسثبيدبى ؿشثي ٍ سٍػتبّبي حبؿيِ آى ؿبهل خَسخَسُ ٍ هشُ داؽ

یک :ػنواى

دو -پیطینه /یا ضرورت

عشح حلبظت اص تبالةّبي ايشاى ًِ اص ػبل  4831ثب حوبيت ثشًبهِ ػوشاى هلل هتحذ ،تؼْيالت هحيظ صيؼت خْبًي ٍ ػبصهبى
حلبظت هحيظ صيؼت آؿبص ؿذُ اػتً ،وًَِاي اص تالؽّبي كَست گشكتِ دس ساػتبي استوبي هذيشيت تبالةّب دس ًـَس ايشاى ثِ ؿوبس
هيسٍد ًِ ثش اػتوشاس هذيشيت صيؼت ثَهي دس ػغَح هلي ٍ هحلي ،كضبي هٌبػت ثشاي هـبسًت ريٌلؼبى ٍ تذٍيي ٍ اخشاي ثشًبهِّبي
هذيشيت خبهغ ثشاي تبالةّبي هْن ًـَس توشًض ًوَدُ اػت .ايي ثشًبهِّبي هذيشيت دس هبلت يي كشايٌذ هـبسًتي ٍ ثب ّذف ّناكضايي
ثيي پشٍطُّبي تَػؼِاي ٍ اهذاهبت حلبظتي دس ػغح حَضِ آثشيض تبالةّب تذٍيي هيؿًَذ ٍ ٍظبيق ّش يي اص ًْبدّبي دٍلتي ٍ
ؿيشدٍلتي دس حلبظت اص تبالة سا ّنساػتب ثب ؿٌلگيشي تَػؼِ پبيذاس دس ػغح حَضِ هـخق هيًوبيٌذ .دس ايي ثيي ػالٍُ ثش پشداختي
ثِ هَضَػبت هختلق ًظيش هؼيـت خَاهغ هحلي ،اعالعسػبًي ٍ آگبُػبصي ػوَهي ،هذيشيت هٌبثغ آة ٍ خبى ،حلبظت اص تٌَع صيؼتي
ًيض هَسد تَخِ ٍيظُ هشاس هيگيشد .دس ّويي ساػتب اخشاي اهذاهبت هتؼذد ثضسٍ ٍ ًَچي ثشاي حلبظت اص تٌَع صيؼتي اسصؿوٌذ ايي
اًَػيؼتنّب دس تبالةّبي هختلق ًـبًذٌّذُ ايي هَضَع اػت.
ًگبّي ثِ ثشًبهِّبي هذيشيت خبهغ ًـبى هيدّذ ًِ حذاهل يٌي اص اّذاف ساّجشدي ايي ثشًبهِّب اختلبف ثِ اهذاهبت اٍلَيتداس خْت
حلبظت ٍ هذيشيت تٌَع صيؼتي ٍ صيؼتگبُ آًْب داسد .ػالٍُ ثش ايي ،ؿٌبخت ٍ تَخِ ثِ اسصؽ ّب ٍ ًبسًشدّبي ٍ خذهبت تبالة خذهبت
ٍ ًبسًشدّبي آى ،اص خولِ تلشج ٍ گشدؿگشي هي تَاى ثِ ًوؾ هْن آًبى دس تبهيي هؼيـت خَاهغ هحلي پي ثشد .دس ّويي ساػتب
ثَمگشدي ثِ ػٌَاى ؿبخِ اي اص گشدؿگشي ،تَاًؼتِ دس سٍػتبّب حتي دس دٍستشيي آًْب ًيض  ،تحَالتي سا ايدبد ًٌذ ٍ ثشخي اص سٍػتبّب ثب
اتٌب ثش پتبًؼيل ّبيي ًِ داسًذ تَاًؼتِ اًذ ثيٌبسي سا تب هيضاى هبثل تَخْي ًبّؾ دٌّذ.

ثب تَخِ هَاسد رًش ؿذُ هٌغوِ ػلويبتي دس ًظش گشكتِ ؿذُ ثشاي ايي ؿشح خذهبت ٍاهغ دس هحذٍدُ اػتبى آرسثبيدبى ؿشثي دس هحذٍدُ
تبالة ًبًي ثشاصاى ٍ سٍػتبّبي حبؿيِ آى خَسخَسُ ٍ هشُ داؽ ًِ ٍاخذ اًَػيؼتن اسصؿوٌذ ٍ صيؼتگبُّبيي ثب تٌَع صيؼتي ثبال ّؼتٌذ
هي ثبؿذ ًِ ثيـتش ايي صيؼتگبُّب ٍاهغ دس ثخؾ خٌَثي دسيبچِ ٍ ػوت خٌَة ؿشثي هشاس داسًذ.
سه  -گروه هخاطة و کارترد یافتهها
هخبعجبى ايي پشٍطُ اداسات حلبظت هحيظصيؼت ؿْشػتبًي ،اداساُ ًل حلبظت هحيظصيؼت اػتبى آرسثبيدبى ؿشثي ٍ ػبيش
اػتبى ّب ،ػبصهبى حلبظت هحيظصيؼتً ،ويتِ هحلي هذيشيت تبالة ًبًي ثشاصاى ٍ خَاهغ هحلي سٍػتبّبي خَسخَسُ ٍ هشُ
داؽ هيثبؿذً .تبيح اخشاي ايي پشٍطُ ثِ ػٌَاى الگَيي ثشاي اػتلبدُ دس ػبيش تبالةّب هيتَاًذ ثِ ًبس گشكتِ ؿَد.
چهار -اهذاف
-

اخشايي ًشدى ثشًبهِ هذيشيت خبهغ تبالة ّب

-

تَػؼِ سٍيٌشد صيؼت ثَهي ثِ ٍيظُ دس حَصُ عجيؼتگشدي ثشاي حلبظت اص تبالة

-

استوب آگبّي (دس خلَف اسصؽّب ٍ ًبسًشدّبي تبالة) دس ًليِ ػغَح هلي ،هٌغوِاي ٍ هحلي ثِ هٌظَس تبهيي
ثخـي اص تَاًوٌذيّبي الصم ثشاي ثْشُ ثشداسي پبيذاس اص تبالةّب دس حَصُ عجيؼتگشدي

-

ايدبد تَاًوٌذي ٍ هْبستّبي الصم دس داٍعلجبى هحلي تحت ػٌَاى ثلذّبي هحلي ٍ ساٌّوبي عجيؼتگشدي

-

ؿٌبػبيي ٍ هؼشكي اداة ٍ سػَم هٌغوِ ثِ گشدؿگشاى ٍ ثَم گشداى

-

ًبّؾ تْذيذات تبالة اص خولِ تالؽ ثشاي حزف تْذيذ اًجبؿت صثبلِ ٍ پؼوبًذ ّب تَػظ ثبصديذًٌٌذگبى اص تبالة

-

خزة گشدؿگش ٍ دسآهذصائي ٍ تَػؼِ گشدؿگشي پبيذاس

-

ايدبد كشكت ّبي ًؼت ٍ ًبسّبي ًَچي ثِ هٌظَس تَػؼِ گشدؿگشي پبيذاس سٍػتبيي ٍ دسآهذصايي سٍػتبئيبى
اصخولِ تـٌيل ثبصاسچِ ّبي هحلي

-

ؿٌبػبيي ،حوبيت ٍ تدْيض اهبهتگبُ ّبي ثَمگشدي

پنج -جذول زهانی
صهبى پيـٌْبدي عشح حلبظت اص تبالةّبي ايشاى ثشاي اًدبم ًبهل ايي پشٍطُ اص آرسهبُ ػبل  4811الي آثبى ػبل  4111هي-
ثبؿذ .اص دسخَاػتدٌّذگبى اًتظبس هيسٍد گبمّبي اخشايي خَد سا دس ّش هشحلِي اخشاي پشٍطُ ثشاػبع گبم ّبي هـشٍحِ دس
ؿشح خذهبت ثٌذ ؿؾ ثِ ّوشاُ يي خذٍل خبهغ ثشًبهِسيضي ٍ صهبًجذي ؿذُ ػشضِ ًٌٌذ.

ضص -ضرح خذهات
هحذٍدُ هغبلؼبتي تحوين حبضش تبالة ًبًي ثشاصاى دس اػتبى آرسثبيدبى ؿشثي ثِ ّوشاُ سٍػتبّبي حبؿيِ آى ؿبهل خَسخَسُ ٍ
هشُ داؽ هي ثبؿذ .خضئيبت ؿشح خذهبت خْت اًدبم اّذاف رًش ؿذُ دس ثٌذ ؿؾ خذٍل ؿوبسُ  4اسائِ ؿذُ اػت .الصم ثِ رًش
اػت ًِ ًتبيح هَسد اًتظبس ثش اػبع هْوتشيي خشٍخي ّبي هذ ًظش اص اًدبم كؼبليت ّبي هزًَس عشاحي ؿذُ ٍ ثِ هٌضلِ
ؿبخلي ثشاي اسصيبثي ًيلي گضاسؽ اسػبلي هَسد اػتلبدُ هشاس خَاّذ گشكت.

جذول ضواره  :1ضرح خذهات طرح توسؼه طثیؼت گردی و توم گردی تاالب کانیثرازاى و روستاهای حاضیه آى
ردیف
1

ػنواى

4-4
4-2

ؿٌبػبئي خبهؼِ هحلي ٍ ثبكت اختوبػي ٍ كشٌّگي آى

4-8

ؿٌبػبئي ٍيظگي ّبي اًَتَسيؼوي هٌغوِ ؿبهل دػتشػي ثِ خبدُ ،آة آؿبهيذًي ،ثشم ٍ ػبيش خذهبت

4-2
2-2
8-2
1-2
3

کانی ترازاى
ثشگضاسي خلؼِ ثب دػت اًذسًبساى اكلي هبلٌيت پٌِْ تبالثي ؿبهل اداست هٌبثغ عجيؼي ،هحيظ صيؼت ٍ
گشدؿگشي دس ػغح اػتبى ٍ ؿْشػتبى ٍ تـشيح اّذاف پشٍطُ
ثشگضاسي خلؼِ ثب خبهؼِ هحلي تبالة ًبًي ثشاصاى ٍ تـشيح پشٍطُ ٍ اًتخبة ًوبيٌذگبى هشتجظ ثب گشدؿگشي دس
تـٌيل گشٍُ هحلي گشدؿگشي تبالة ًبًي ثشاصاى ثب حضَس ًليِ دػت اًذسًبساى هشتجظ ؿبهل ثخؾ دٍلتي ٍ
خَاهغ هحلي
تْيِ ًوـِ ساُ ٍ ثشًبهِ اهذام پيبدُ ػبصي عجيؼت گشدي ٍ ثَم گشدي تبالة ًبًي ثشاصاى
ترتیت راهنوایاى هحلی گردضگری و اطالع رسانی جوؼی جهت جلة گردضگراى

2-8

آهَصؽ گشٍُ هٌتخت هحلي تبالة ًبًي ثشاصاى دس خلَف ًحَُ اسائِ خذهبت هتٌبػت ثِ ثَم گشداى

8-8

اسائِ ػبيش آهَصؽ ّبي الصم ثِ ساٌّوبيبى ٍ گشٍُ گشدؿگشي تبالة ًبًي ثشاصاى

4

تجهیس  8خانه توم گردی در روستاهای خورخوره و قره داؽ تا توجه ته نتایج تنذ 4-2
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اًتخبة داٍعلجيي خْت تدْيض خبًِ ّبي ثَم گشدي دس دٍ سٍػتبي خَسخَسُ ٍ هشُ داؽ

1-2

ثشآٍسد اهٌبًبت هَسد ًيبص خْت تدْيض خبًِ ّبي داٍعلت

1-8

تبهيي تدْيضات الصم حتي الووذٍس اص هٌبثغ هحلي ٍ ثب ًوي گشٍُ گشدؿگشي تبالة

1-1

تدْيض خبًِ ّبي ثَم گشدي تبالثي ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثٌذ 2-1

2-5

51

55

ایجاد و راه انذازی تازارچه هحلی جهت ػرضه تولیذات و دستاوردهای گروه هحلی گردضگری
ّوبٌّگي ثب اداسُ ًل هحيظ صيؼت ٍ تؼْيلگشي دس دٍ سٍػتبي ّذف پشٍطُ دس ساػتبي ايدبد ثبصاسچِ هحلي
هٌبى يبثي ،عشاحي ٍ احذاث ثبصاسچِ هحلي ثب سػبيت اكَل حلبظت اص هحيظ صيؼت ٍ تبالة ثب ّوبٌّگي ثب اداسُ
ًل هحيظ صيؼت اػتبى ٍ گشٍُ هحلي
تْيِ ؿيَُ ًبهِ داخلي هذيشيت ٍ ثْشُ ثشداسي اص ثبصاسچِ ايدبد ؿذُ ٍ تلَيت آى دس ًـؼت ثب حضَس هذيش ًل ٍ
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سٍػتب
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5

ضناسائی دست انذرکاراى ،اػتواد سازی و تهیه نقطه راه پیاده سازی طثیؼت گردی و توم گردی تاالب

آهَصؽ ساٌّوبيبى گشدؿگشي دس ساػتبي ًحَُ اسائِ آهَصؽ ّب ٍ ساٌّوبئي ّبي الصم ثِ گشدؿگشاى

5

کل کار

ضناسایی هنطقه و ارزیاتی و تحلیل پتانسیل های هوجود در تاالب و جواهغ هحلی
ؿٌبػبئي پتبًؼيل ّبي عجيؼي ٍ اهليوي تبالة

2

درصذ از

ًوبيٌذگبى اداسُ ًل هحيظ صيؼت آرسثبيدبى ؿشثيً ،وبيٌذگبى عشح حلبظت اص تبالةّبي ايشاىً ،وبيٌذُ گشٍُ
هحلي گشدؿگشي تبالة ٍ اًدوي هدشي پشٍطُ

55

ردیف
6

ػنواى

درصذ از
کل کار

هستنذسازی و ارائه گسارش

4-6

هؼتٌذ ػبصي اص ًليِ هشاحل ٍ اهذاهبت پشٍطُ دس هبلت گضاسؽّبي دٍسُ اي

2-6

اسائِ گَاّيٌبهِ پبيبى دٍسُ ثِ ًليِ اكشادي ًِ دس ًبسگبّْبي آهَصؿي ؿشًت ًوَدًذ

5

هفت -جذول هسینه کرد
اص دسخَاػتدٌّذگبى اًتظبس هي سٍد خذٍل ّضيٌِ ًشدّب ٍ هجلؾ هَسد ًيبص خْت اخشاي پشٍطُ سا دس هبلت يي خذٍل خبهغ ثِ
هيضاى حذ هؼبهالت هتَػظ ػشضِ ًوبيٌذ.
هطت -رونذ هذیریت پروشه
عشح حلبظت اص تبالةّبي ايشاى تالؽ هي ًٌذ دس حذ اهٌبى ثشًبهِسيضي ٍ ّوبٌّگي الصم خْت اًدبم اهَس لدؼتيٌي ؿبهل
ّوبٌّگي صهبى ٍ هٌبى ثشگضاسي خلؼبت ثب ؿشًت هدشي پشٍطُ سا دس ّوبٌّگي ثب ّوٌبس اخشايي پشٍطُ (اداسُ ًل حلبظت
هحيظ صيؼت اػتبى) اًدبم دّذ.
نه -هطخصات و تجرتهی تین کاری پروشه
تين هدشي هؼئَليت اكلي اخشاي پشٍطُ سا ثش ػْذُ خَاّذ داؿت اص ايٌشٍ ضشٍسي اػت تب تدشثِ اخشاي عشحّبي هختلق ٍ
تشخيحبً ثب هَضَػبت هشتجظ ثب پشٍطُ سا داؿتِ ثبؿذّ .وچٌيي گشٍُ دسخَاػتدٌّذُ ثبيذ ثتَاًذ تين هتخللي (ثب اٍلَيت
هتخلليي ثَهي) ،هتـٌل اص تؼْيلگشاى صى ٍ هشد ٍ ًبسؿٌبػبى ثبتدشثِ دس حَصُ ّبي اًَلَطيي ،هؼبيل اهتلبدي ،اختوبػي،
تٌَع صيؼتي ،آهَصؿي ٍ گشدؿگشي (داساي هذاسى تحليلي دس سؿتِّبيي هبًٌذ هحيظصيؼت ،خبهؼِ ؿٌبػي ٍ تشٍيح ٍ ػلَم
اختوبػي ،گشدؿگشي ٍ  )....سا كشاّن آٍسد .تشخيح داسد ًِ اػضبي ايي تين داساي ػبثوِي ًبس هليذ دس اػتبى ٍ آؿٌب ثِ صثبى
ًشدي ٍ آرسي ثبؿٌذ.
ده -نحوه ارائه گسارضات
پشداختّب ثش اػبع دسيبكت ٍ تبييذ خشٍخيّب تَػظ ًبسكشهب ٍ اسائِ گضاسؿبت هٌظن ثشاي ّش پشداخت هيثبؿذ .الصم ثِ رًش
اػت گضاسؽ ًْبيي هي ثبيؼت دس ً 8ؼخِ ٍ ثِ كَست پشيٌت سًگي دس اختيبس ًبسكشهب هشاس گيشد.
ًليِ پشداخت ّب هٌَط ثِ اًدبم ّوبٌّگي ًبهل ٍ ًؼت سضبيت ٍ تبييذ گضاسؽ ّبي اسائِ ؿذُ تَػظ اداسُ ًل حلبظت هحيظ
صيؼت آرسثبيدبى ؿشثي ٍ دكتش عشح هيثبؿذ.
هالحظات هالی و حقوقی



ًليِ ّضيٌِّبي اخشايي هشتجظ ثب ؿشح خذهبت كَم ٍ ّوچٌيي ّضيٌِّبي ثيوِ (حَادث ٍ ً )...بسًٌبى ؿشًت ٍ
هبليبت دس عَل هذت صهبى هشاسداد ثِ ػْذُ ؿشًت هدشي هيثبؿذ.



عشح تَخيْي ٍ هذاسى هَسد ًيبص ؿبهل سٍصًبهِ سػوي تبػيغ ٍ تـييشات ،اػبػٌبهِ ،گَاّي اسصؽ اكضٍدُ( ،دس
خلَف داًـگبُ ٍ هذاسى ح وَهي هشتجظ) ،ػَاثن ًبسي ٍ ثشًبهِ صهبى ثٌذي ٍ تين ًبسي ثِ ّوشاُ ثَدخِ پيـٌْبدي
سا حذاًثش تب سٍص ؿٌجِ هَسخ  4آرسهبُ ػبل  4811هبُ ثِ دكتش عشح حلبظت اص تبالةّبي ايشاى (ثِ آدسع :ثضسگشاُ
حٌين ،پبسى عجيؼت پشديؼبى ،ػبختوبى هؼبًٍت هحيظ صيؼت عجيؼي ثلَى  )Dاسػبل ًوبئيذ.



حذ ًلبة ايي اػتؼالم دس هبلت حذ ًلبة هؼبهالت هتَػظ دٍلتي هيثبؿذ.



دس پيـٌْبدي هبلي ثشاي ّش يي اص خشٍخيّب ٍ آيتنّب هيوت ثِ تلٌيي اػالم ؿَد.



هيوت پيـٌْبدي ثْوشاُ ًؼَسات هبًًَي ٍ ثلَست هدضا اػالم گشدد.



ؿشايظ ٍيظُ :دس هؼظ آخش هشاسداد هؼبدل ً %25ل هجلؾ ه شاسداد لحبػ ٍ ثؼذ اص تبييذ ًْبيي ٍ اتوبم ًبهل تؼْذات
پشداخت خَاّذ ؿذ.



الصم ثِ رًش اػت ؿشًت هٌتخت دس صهبى ػوذ هشاسداد ،هي ثبيؼت ضوبًت اخشايي (ػلتِ) هؼبدل ً %41ل هجلؾ
هشاسداد سا دس اختيبس ًبسكشهب هشاس دّذ ٍ ثذيْي اػت ثؼذ اص اتوبم تؼْذات ػَدت دادُ خَاّذ ؿذ.



عجن ػشف هشاسدادّب ،دسكَست ٍخَد پيؾ پشداخت ضوبًت الصم هؼبدل هجلؾ هٌذسج دس هشاسداد اخز خَاّذ ؿذ.

