ؿشح خذٔاتٔ ،حذٚد ٜرغشافیایی سٚػتاٞای ٞذف ٔ ٚالحظات ارشایی عشح
تٛٙعتخـی تٔ ٝؼیـتٞای ػاصٌاس تا ٔٙاتغ تاالتی (حٛض ٝتاالب ؿادٌاٖ)
هقذهِ
عشح حفاظت اص تاالبٞای ایشاٖ تا ٕٞىاسی ػاصٔاٖ حفاظت ٔحیظ صیؼت  ٚتش٘أ ٝتٛػؼٔ ُّٔ ٝتحذ  ٚتا حٕایت ٔاِی
دِٚت طاپٗ عی ػاَٞای 1393-1400پشٚط" ٜاٍِٛػاصی ٔـاسوت ٔشدْ تشای احیای دسیاچ ٝاسٔٚی "ٝسا دس  183الذاْ تٝ
پیادٜػاصی فؼاِیتٞای اػتمشاس وـاٚسصی پایذاس داؿت ٝاػت .تٛٔ ٝاصات اػتمشاس وـاٚسصی پایذاس ،فؼاِیتٞای تٛٙعتخـی تٝ
ٔؼیـت ػاصٌاس دس حٛض ٝآتشیض دسیاچ ٝاسٔٚی ٝدس اػتاٖٞای آرستایزاٖ غشتی  ٚؿشلی ا٘زاْ ؿذ ٜاػت .اص فاص ػ ْٛپشٚط ٜت ٝتؼذ
حٕایت  ٚتٛإ٘ٙذػاصی التلادی ص٘اٖ سٚػتایی دس لاِة تـىیُ كٙذٚقٞای خشد ص٘اٖ ت ٝػٛٙاٖ یه فؼاِیت ٔىُٕ ٘ ٚیض وٕه
ـتٞای خا٘ٛاسٞای سٚػتایی دس وٙاس
تٛٙعتخـی تٔ ٝؼی 
تْٞٛای تاالتی تا سٚیىشد 
ؼت 
ت ٝساٜا٘ذاصی وؼةٚواسٞای ػاصٌاس تا صی 
تٞای دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .تا تٛر ٝت ٝأضای ػٙذ ػ ٝػإِٞ ٝىاسی تا دِٚت طاپٗ تا ػٛٙاٖ اٍِٛػاصی ٔـاسوت
دیٍش فؼاِی 
ٔشدْ دس "استمای ٔذیشیت ٔحیظ صیؼتی ٔ ٚؼیـت پایذاس دس دسیاچ ٝاسٔٚی ٚ ٝتاالبٞای ؿادٌاٖ  ٚتختٍاٖ" ٕٞچٙیٗ ،تا اتىا
ت ٝایٗ تزاسب فاصٞای ٞفتٍا٘ ٝپشٚطٔ" ٜـاسوت دس احیای دسیاچ ٝاسٔٚی ٝتا اٍِٛػاصی ٔـاسوت رٛأغ ٔحّی" عشح حفاظت اص
تاالبٞای ایشاٖ اػتمشاس ٔؼیـتٞای پایذاس  ٚػاصٌاس تا ٔٙاتغ تاالتی دس  4سٚػتا دس حٛض ٝتاالب ؿادٌاٖ (اص  8سٚػتای
پیـٟٙادی ،رذ َٚؿٕاس ٚ )1 ٜپایذاسػاصی دس  6سٚػتا (سٚػتاٞای ٔٙتخة پشٚط ٜدس ػاَ ٌزؿت ،ٝرذ َٚؿٕاس )2 ٜسا دس
دػتٛس واس لشاس داد ٜاػت.

اّویت هَضَع ٍ ّذف
تا صٔا٘ی و ٝرأؼ ٝتشای فشا ٓٞآٚسدٖ ٘یاصٞای اِٚیٝی خٛد تٙٔ ٝاتغ عثیؼی ٔحیظ اعشاف خٛد ٔتىی تاؿذ ػخت تتٛاٖ
ػیاػتٞای حفاظت اص ٔحیظ صیؼت سا ارشایی وشد .یىی اص اٞذاف ػٙذ ػ ٝػاِ ٝپشٚط« ٜتؼظ  ٚتٛػؼٔ ٝذیشیت ٔحیظ صیؼت
ٔ ٚؼیـتٞای پایذاس دس دسیاچ ٝاسٔٚی ٚ ٝتاالبٞای تختٍاٖ  ٚؿادٌاٖ» ؿٙاػایی  ٚتشٚیذ سٚؽٞای ٔؼیـتی تا ٘یاص آتی وٓ دس
حٛضٝی آتشیض دسیاچ ٝاسٔٚی ٝاػت .ایٗ فؼاِیت ت ٝػٛٙاٖ ٔىُٕ دیٍش فؼاِیتٞای عشح ت ٝارشا دسٔیآیذ .عی ایٗ فؼاِیت ،ػؼی
تش آٖ اػت تا ٘ـاٖ داد ٜؿٛد ؤ ٝیتٛاٖ تا تٛٙعتخـی تٙٔ ٝاتغ وؼة دسآٔذ خا٘ٛاسٞای رأؼٞ ٝذف اص فؼاِیتٞایی و ٝتش
ٔٙاتغ آب  ٚخان  ٚتٛٙع صیؼتی فـاس ٔیآٚسد واػت ٚ ٝفؼاِیتٞای دسآٔذصای دیٍش سا آصٔٛدٞ .ذف ٟ٘ایی اص ایٗ الذاْٞا آٖ
اػت و ٝتىیٝی خا٘ٛاسٞای رأؼٝی ٞذف تٙٔ ٝاتغ آب  ٚخان واٞؾ یاتذ  ٚؿشایظ ٔٙاػة تشای احیای تاالب ؿادٌاٖ فشآٞ
ٌشدد .اص ػٛی دیٍش ،تٛٙعتخـی تٙٔ ٝاتغ دسآٔذ خا٘ٛاسٞای سٚػتایی ،رذای اص واٞؾ فـاس تش ٔٙاتغ آب  ٚخان  ٚتٛٙع
صیؼتةٛٔ ،رة افضایؾ ٔمأٚت رأؼٝی ٔحّی دس تشاتش ٘ٛػا٘ات تاصاس ٔحلٛالت وـاٚسصی  ٚتغییشات الّیٕی (خـهػاِی ٚ
دیٍش پذیذٜٞای عثیؼی پیؾتیٙی ٘ـذٔ )ٜیؿٛد.
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رٍیکرد ٍ رٍش اًجام کار
تٙٔ ٝظٛس تٛػؼٝی ٔؼیـتٞای ػاصٌاس تا صیؼتتْٞٛای تاالتی تایذ دس ػیٗ حاَ فضایی دس رأؼ ٝسٚػتایی ایزاد ؿٛد
و ٝحأی ٘ٛآٚسی  ٓٞتاؿذ .تذیٗ ٔٙظٛس افضایؾ ٟٔاستٞای اػضاء رأؼ ٝدس ٔذیشیت ػشٔای٘ ٚ ٝیشٚی واس ٔٛسد ٞذف لشاس
ٔیٌیشد .سٚیىشدی و ٝتشای حٕایت اص ٔؼیـتٞای ػاصٌاس تا صیؼتتْٞٛای تاالتی اتخار ٔیؿٛد تٟشٜتشداساٖ سا دس ٔشوض
فؼاِیتٞای خٛد لشاس ٔیدٞذ .تٙا ت ٝایٗ سٚیىشد تٟشٜتشداساٖ آٌاٜتشیٗ افشاد ت ٝؿشایظ خٛد ٞؼتٙذ  ٚاٌش ٔٛسد پـتیثا٘یٞای
فٙی  ٚتخللی لشاس ٌیش٘ذٔ ،یتٛا٘ٙذ تلٕیٕات دسػتی دس خلٛف سٚؽ أشاس ٔؼاؽ خٛد تٍیش٘ذ .اص ایٗ س ،ٚالصْ اػت فضایی
ایزاد ؿٛد تا رأؼٔ ٝحّی تا ت ٝاؿتشان ٌزاؿتٗ دا٘ؼتٞٝای خٛد  ٚتحّیُ دادٜٞا ت ٝكٛست رٕؼی ت ٝساٞىاسٞایی ٔتٙاػة تا
خلٛكیات فشٍٙٞی ٙٔ ٚاتغ دس دػتشع خٛد صٔیٞٝٙایی تشای دسآٔذصایی اص ساٜٞایی ٔتٙاػة تا واٞؾ ٔلشف آب وـاٚسصی
تشػٙذٓٞ .افضایی دیذٌاٜٞای تٟشٜتشداساٖ تا تؼٟیٌُشاٖ  ٚواسؿٙاػاٖ فٙی عی چٙیٗ تثادَ ٘ظشاتیٛٔ ،رة واٞؾ ضشیة
اؿتثا ٜدس تلٕیٌٓیشیٞا ٔؼیـتی ٔیٌشدد.
یىی اص ساٞثشدٞایی و ٝتاِمٔ ٜٛیتٛا٘ذ تش س٘ٚذ ٔلشف و٘ٛٙی آب دس سٚػتاٞای پیشأ ٖٛتاالب ؿادٌاٖ تأحیش تٍزاسد ،فشآٞ
آٚسدٖ صٔیٝٙای اػت تا ٔؼیـتٞای و٘ٛٙی سٚػتایی تٛٙع تیاتذ چٙذاٖ و ٝوـاٚسصی  ٚؿىاس  ٚكیاد ِضٔٚاً تٟٙا ٌضیٝٙی اكّیِ
فؼاِیت التلادی تشای أشاس ٔؼاؽ ؿٕاسی اص ػاوٙاٖ سٚػتاٞا ؿٕشد٘ ٜـٛد .خا٘ٛادٜٞای سٚػتایی ،تؼت ٝت ٝؿشایظ خٛد ،اص
چٙذیٗ سا ٜدیٍش ٘یض وؼة دسآٔذ ٔیوٙٙذ .ؿٙاختٗ ساٞثشدٞای ٔؼیـتی سٚػتاییاٖ  ٚاحشٌزاسی تش س٘ٚذ آٖ ت ٝػٛد حفاظت
/ٚیا احیای ٔٙاتغ آتی ٔیتٛا٘ذ تإِأَ ت ٝتخثیت  ٚپایذاسی ص٘ذٌی پیشأ ٖٛصیؼتتْٞٛای تاالتی تیٙزأذ.
ٔزٕٛػٝی ساٞثشدٞای ٔؼیـتی ت ٝؿىُٞای ٔتفاٚتی تش اٍِٛی ٔلشف آب احش ٔیٌزاس٘ذ .اص ػاصٔاٖٞای ٔزشی ا٘تظاس
ٔیسٚد تا پیـثشد چاسچٛب ٔفٟٔٛی تشای تحمك ایٗ ٞذف وٛؿؾ وٙٙذ و ٝاِف) سٚػتاییاٖ تشای أشاس ٔؼاؽ ٔزثٛس تٝ
ٟٔارشت فلّی اص سٚػتا ٘ـ٘ٛذ؛ ب) دسآٔذ سٚػتاییاٖ صیش پٛؿؾ افضایؾ یاتذ؛ ج) ؿیٜٞٛای ٔؼیـتی ٌشٞ ٜٚذف ٔتٙاػة تا
اكٔ َٛلشف تٟیٝٙی آب ٌشدد .ا٘تظاس ٔیسٚد رٛأؼی و ٝدسآٔذ حاكُ اص وـاٚسصی  ٚیا كیادی ؿاٖ دس احش وٓآتی واٞؾ
یافت ٝاػت اص ٌضیٞٝٙای ٔؼیـتی ٔىُٕ تشای تأٔیٗ ٘یاصٔٙذیٞای خٛد اػتمثاَ وٙٙذ .لاتُ روش اػت ،دس ا٘تخاب سٚػتای
رذیذ ت ٝایٗ ٘ىت ٝتٛر ٝؿٛد و ٝلثال فؼاِیتی اص لثیُ تـىیُ كٙذٚق یا ساٜا٘ذاصی ٔؼیـت ا٘زاْ ٘ـذ ٜتاؿذ.
رٍستاّای ّذف اجرای پرٍشُ تٌَعتخشی تِ هؼیشت سازگار تا هٌاتغ تاالتی
عشح حفاظت اص تاالبٞاای ایاشاٖ دس ٘ظاش داسد عای ػااَوااسی  1401-1402دس  4ساایت جذیاذ (از هیااى  8ساایت
پیشٌْادی) ٍ  6سایت اداهِ فؼاِیتٞای تٛٙعتخـی تٔ ٝؼیـت ػاصٌاس سا ت ٝارشا دسآٚسد .ضشٚسی اػت پیـٟٙاد دٙٞاذٌاٖ
ٔحتشْ دس تیٗ سٚػتاٞای ٞذف ارشای پشٚط( ٜدس صیش اسائ ٝؿذ ٜاػت) الذاْ ت ٝتٟی ٝعشح پیـٟٙادی داؿت ٝتاؿٙذٙٔ .اعك ٔاٛسد
٘ظش تشای ا٘تخاب سایتّای جذیاذ ( 4ساایت از  8ساایت پیشاٌْادی) تاٙٔ ٝظاٛس تٛػاؼٔ ٝؼیـاتٞاای ػااصٌاس تاا
صیؼتتْٞٛای تاالتی ت ٝؿشح صیش دس رذَٞٚای  1اسائ ٝؿذ ٜاػت:
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جذٍل  :1هٌاطق ّذف پرٍشُ تٌَعتخشی هؼیشت سازگار در سایتّای جذیذ ترای استاى خَزستاى (تاالب شادگاى)

ردیف

شْرستاى

1
2
3

رٍستا
نهرهالکی

شادگان

نهرهسلن
نهردلی

4

گرهه خروسی

5

سادات

6
7

آبادان

8

تنگه 1
ابوشانگ
هالکه

ٕٞچٙیٗ ،دس تٟی ٝعشح پیـٟٙادی دس سٚػتاٞای ادأ ٝفاصٞای پیـیٗ تایؼت دالیُ  ٚضشٚست حضٛس ٔزشی ت ٝعٛس
ؿفاف تٛضیح داد ٜؿٛد ٔ ٚثّغ  100.000.000سیاَ رٟت تزٟیض ٔاِی كٙذٚق ٔذ ٘ظش لشاس ٌشفت ٝؿٛدٙٔ .غمٝی ٔٛسد ٘ظش
تشای ا٘تخاب سایتّای اداهِ تٙٔ ٝظٛس پایذاسػاصی ػایتٞای ادأ ٝتٛٙعتخـی ٔؼیـتٞای ػاصٌاس تا صیؼتتْٞٛای تاالتی
ت ٝؿشح صیش دس رذَٞٚای  2اسائ ٝؿذ ٜاػت:

جذٍل  :2هٌاطق ّذف پرٍشُ تٌَعتخشی هؼیشت سازگار در سایتّای اداهِ استاى حَزستاى (تاالب شادگاى)

ردیف

شْرستاى

1

صراخیه

2

رگبه

3
4

شادگان

حذبه
ابوشلوگ

5

ابوعرابیذ

6

گرهه ام الصخر

هراحل اجرایی پرٍشُ تٌَع تخشی هؼیشت سازگار
ٔشاحُ پیؾتیٙی ؿذ ٜت ٝؿشح صیش اػت:
الف :فراّن آٍردى هقذهات کار
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رٍستا

اِفٌ :1-شدآٚسی  ٚتحّیُ اعالػات پایٝی سٚػتا تا د ٚسٚؽ وّٕی  ٚویفی (تش پایٝی’وتاتچٝی سإٙٞا رٟت ٌشدآٚسی
اعالػات پای ‘ٝاص ا٘تـاسات عشح حفاظت اص تاالبٞای ایشاٖ)1401 ،؛
اِف :2-ؿٙاػایی  ٚتحّیُ ٚضؼیت دػتا٘ذسواساٖ اػتا٘یٔ/حّی ٔشتثظ تا ٔؼیـتٞای سٚػتایی؛
اِف 3-تش٘أٝسیضی تشای استثاطٌیشی ٔؤحش ٔ ٚؼتٕش تا افشاد  ٚدػتٍاٜٞای اكّی ٔتِٛی ٔؼایُ ٔؼیـتٞای سٚػتایی دس
ػغح اػتا٘یٔ/حّی (ؿأُ فشٔا٘ذاسی ،اداس ٜتؼا ٖٚسٚػتایی ،وٕیتٔ ٝحّی ٔذیشیت تاالب ،ؿٛسای  ٚدٞیاسی سٚػتا  )...ٚ؛
اِف 4-اسصیاتی تاصاس و٘ٛٙی ػشض ٚ ٝفشٚؽ خذٔات ٔ ٚحلٛالت سٚػتایی؛
اِف :5-ؿٙاػایی تٟشٜتشداساٖ عشح وـاٚسصی پایذاس  ٚتشلشاسی استثاط ٔؤحش تا آ٘اٖ  ٚخا٘ٛادٜٞایـاٖ تشای یاسٌیشی  ٚرّة
پـتیثا٘ی آ٘اٖ؛
اِف :6-ؿٙاػا٘ذٖ ضشٚست تٛٙعتخـی تٔ ٝؼیـتٞای سٚػتایی تشای حفاظت ٞش چ ٝتیؾتش ٔٙاتغ تاالتی؛
اِف :7-ؿٙاػایی ػاللٙٔٝذاٖ تٕٞ ٝىاسی تا عشح  ٚتشٌضاسی ٘ـؼتٞای ٔمذٔاتی تشای تحج ٌ ٚفتٚؿٛٙد دستاسٜی سٚیىشد ٚ
سٚؽٞای ارشایی عشح؛
ب :شٌاسایی راّثردّای هؼیشتی رٍستاییاى
ب :1-تىٕیُ اعالػات پای ٝتٔ ٝذد رإ٘ایی  ٚحثت خلٛكیات ٔٙاتغ ٔٛرٛد دس سٚػتا؛
ب :2-ؿٙاػایی ٟٔاستٞا  ٚتزشتٞٝای واسی ٔـاسوتوٙٙذٌاٖ؛
ب :3-ؿٙاػایی ٔٙاتغ دسآٔذی فؼّی رأؼٝی ٞذف؛
ب :4-اسصیاتی ٔؼیـتٞای و٘ٛٙی اص تاتت ػاصٌاسی آٖٞا تا ٔمتضیات پایذاسی ارتٕاػی ،التلادی  ٚصیؼتٔحیغی
صیؼتتْٞٛای تاالتی؛
ب :5-ؿٙاػایی ٔؼیـتٞایی و ٝتاِم ٜٛػغح دسآٔذ خا٘ٛاس سا تا سػایت ٔمتضیات پایذاسی ارتٕاػی ،التلادی  ٚصیؼتٔحیغی
صیؼتتْٞٛای تاالتی تا وٓتشیٗ ٟ٘ادٜٞای تیش٘ٚی افضایؾ دٞذ؛
ج :ایجاد کارگرٍُّای هحلی ترای ّر گسیٌِی هؼیشتی درآهذزای سازگار تا پایذاری هٌاتغ آتی ٍ زیستتَمّای
تاالتی
ج :1-ػأاٖدٞی ػاللٙٔٝذاٖ دس دٌ ٚش ٜٚوّیِ:
جٔ :1-1ؼیـتٞای غیشوـاٚسصی سٚػتایی؛
جٔ :2-1ؼیـتٞای ٔثتٙی تش فشآٚسی ٔحلٛالت صساػی ،دأی  ٚتاغی سٚػتایی؛
ج 3-1-تٛاٖػٙزی٘ ،یاصػٙزی  ٚاِٛٚیتتٙذی آٔٛصؿی اػضای ٞش ٌش ٜٚتا تٛر ٝتٛ٘ ٝع فؼاِیت ٔؼیـتی؛
ج 2-یاسیسػا٘ی تؼٟیٌُشا٘ ٝتٌ ٝشٞ ٜٚذف تشای ا٘تخاب ٌضیٞٝٙای ٔٙاػة ٔؼیـتی ٔىُٕ /ٚیا ٔؼیـتٞای غیش وـاٚسصی
ت :ظرفیتسازی اػضای گرٍُّا
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ت :1-تشٌضاسی دٚسٜٞا /ٚیا ٘ـؼتٞای حضٛسی یا ٔزاصی تشای افضایؾ تٛا٘اییٞا ٟٔ ٚاستٞای اػضای واسٌشٜٞٚای ٔحّی تٝ
تٙاػة ٔٛضٛع تا حضٛس ٔشتی یا ٔتخلق؛
ت :2-فشا ٓٞآٚسدٖ صٔیٞٝٙای یادٌیشی  ٚتاصدیذ اػضای واسٌشٜٞٚای ٔحّی اص اػضای ٌشٜٞٚای ٔؼیـتی (ص٘اٖ ٔ ٚشداٖ)
فاصٞای پیـیٗ عشح "ٔـاسوت دس احیای دسیاچ ٝاسٔٚی ٝتا اٍِٛػاصی ٔـاسوت رٛأغ ٔحّی " ...؛
ت :3-فشا ٓٞوشدٖ صٔی ٝٙفؼاِیت تشای رٛا٘اٖ (تا تٛر ٝت ٝدؿٛاسی ٞای فؼّی تشای یافتٗ ؿغُ ،داؿتٗ ایذٞ ٜای ٘ٛآٚسا٘ٚ ٝ
سیؼه پزیشی تیـتش)؛
ث :تْیِ ٍ تذٍیي هشارکتی طرح کسةٍکارّای خرد
ث :1-تٟیٝی یه ٕ٘ ٝ٘ٛعشح وؼةٚواس خشد تا ٔـاسوت اػضای ٞش ٌشٔ ٜٚؼیـتی /ٚیا تشای ٞش وؼةٚواس خا٘ٛادٌی ٕٞشا ٜتا
تشػیٓ ٘مـٝی سا ٚ ٜرذ َٚصٔاٖتٙذی تشای تِٛیذ یه ٔحل َٛیا ػشضٝی یه سؿت ٝاص خذٔات ػاصٌاس تا ٔٙاتغ تاالتی؛
ث :2-فشا ٓٞوشدٖ صٔیٝٙی آؿٙایی  ٚتاصدیذ اص ٕ٘ٞٝ٘ٛای ٔٛفك وؼةٚواسٞای خشد تشای اػضای ٌشٜٞٚای ٔؼیـتی (حذالُ
ٛٔ 2سد تاصدیذ)؛
ث :3-وٕه ت ٝیافتٗ ساٜٞای ػّٕی تشای تأٔیٗ ٔٙاتغ ٔاِی الصْ تشای ارشای عشحٞای وؼةٚواس ٔٛسد ٘ظشٕٞ ،شا ٜتا:
ث :1-3-ؿٙاػا٘ذٖ ؿیٜٞٛای ساٜا٘ذاصی كٙذٚقٞای خشد ت ٝواسٌشٜٞٚای ٔحّی ت ٝػٛٙاٖ یه ٌضی ٝٙ؛
ث :2-3-أىاٖػٙزی  ٚساٜا٘ذاصی كٙذٚقٞای خشد سٚػتایی ،پغ اص اػالْ ٔٛافمت واسٌشٜٞٚای ٔحّی؛
ث :3-3-تؼییٗ ػاصٚواسٞای الصْ تشای ٔذیشیت كٙذٚق خشد سٚػتایی؛
ث:4-3-وٕه ت ٝتزٟیض پغا٘ذاص ،ت ٝػٛٙاٖ الذاْ ٔمذٔاتی ساٜا٘ذاصی كٙذٚق خشد؛
ث :5-3-تؼٟیٌُشی ٞای الصْ تشای ٔٛفمیت كٙذٚق خشد دس رزب وٕه ٔاِی اص ػٛی دفتش حفاظت اص تاالبٞای
ایشاٖ (تٔ ٝیضاٖ  200.000.000سیاَ)؛
ث :4-تؼٟیٌُشی تشای یافتٗ ساٜٞای ػّٕی تشای تاصاسیاتی ٔحلٛالت  ٚخذٔات عشح ٔٛسد ٘ظش  ٚپایّٛت وشدٖ حذالُ یه
ٔٛسد اص ٔىا٘یؼٓٞای ؿٙاػایی ؿذ ٜتشای استثاط تا تاصاس؛
ث :5-آؿٙاػاصی سٚػتاییاٖ تا ٔٛضٛع تش٘ذػاصی  ٚوٙتشَ ویفیت ٔحلٛالت  ٚدسیافت ٌٛاٞی ویفی ٔحلٛالت؛
ج :هستٌذسازی ّر هرحلِ از فؼالیتّا ٍ ارائِی ًتایج تِ دستآهذُ تِ دستگاُّای ًاظر ٍ کارفرها در زهاىّای
هقرر
د :1-تٟی ٚ ٝاسػاَ ٌضاسؽ ٟ٘ایی (ٔ 3زّذ  ٚفایُ اِىتش٘ٚیىی).
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طرح حفاظت از تاالبّای ایراى تذیي ٍسیلِ سِ ًکتِ را خاطر ًشاى هیکٌذ:
 -1دس ایزاد واسٌشٜٞٚای ٔؼیـتی ٌ ٚضیٞٝٙای ٔؼیـتی ،اِٛٚیت تا ٔؼیـتٞایی اػت و ٝت ٝعٛس ٔؼتمیٓ ٔٛرة واٞؾ
ٔلشف آب دس ػغح ٔضسػ ٝوـاٚسصاٖ ٔیؿ٘ٛذ  ٚدس ٚالغ ا٘تخاب ٌضی ٝٙػاصٌاس تا ؿشایظ ٔحیظصیؼتی ت ٝػٛٙاٖ یه تشتشی دس
اسصیاتیٞا ٔحؼٛب ٔیٌشدد.
 -2تشای ؿٙاػایی ساٞثشدٞای ٔؼیـتی سٚػتاییاٖ ،اػتفاد ٜاص سٚؽٞای ٔـاسوتی اِٛٚیت ٚیظ ٜداسد .تٙاتشایٗ ،تـشیح سٚؽٞا ٚ
تىٙیهٞای ٔؼیٗ ٔشتثظ لغؼاً أتیاصی ت ٝؿٕاس ٔیآیذ.
-3دس ظشفیتػاصی ٌشٜٞٚای ٔؼیـتی ،اِٛٚیت تا تٛأٖٙذی سٚػتاییاٖ دس رٟت ا٘زاْ دادٖ فؼاِیتٞای ٌشٞٚی ،اِػٕاَ
ٔذیشیت ٔـاسوتی ،ساٜا٘ذاصی وؼة  ٚواسٞای ػٛدآٚس ػاصٌاس تا أىا٘ات ٔٙاتغ آتی ،واستؼتِ سٚؽٞای تأٔیٗ ٔٙاتغ ٔاِی خشد،

ت ٝدػت آٚسدٖ ؿٙاخت  ٚدسن تیؾتش ٘ؼثت ت ٝؿشایظ الّیٕی پیشأ ٖٛخٛد ٔ ٚا٘ٙذ آٖ اػت.
هالحظات
دس تٟی ٚ ٝارشای عشح پیـٟٙادی ٔالحظات اخاللی پظٞٚؾ ٔیتایؼت سػایت ؿٛد ،تشای ٔخاَ اعالػات ت ٝدػت آٔذٜ
(دس ٘ٛؿتاس ،ػىغ ،فیّٓ  ٚغیش )ٜاص ػٛی ٔلاحثٝؿ٘ٛذٌاٖ ،دس كٛست تٕایُ آٖٞأ« ،حشٔا٘ »ٝتالی ٔیٔا٘ذ .دس عشح
پیـٟٙادی تشای ٔحذٚدیتٞای پظٞٚؾ اص رّٕ ٝاٚد فلُواسی سٚػتاییاٖ  ٚت ٝحذ ٘لاب ٘شػیذٖ پشػـٙأٞٝای پظٞٚؾ ٚ
غیش٘ ٜیض الصْ اػت تذاتیشی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ،ٜروش ٌشدد.


تیٓ واسؿٙاػی تایؼتی ؿأُ افشادی تاؿٙذ و ٝدس ٔشحّ ٝاػتؼالْ ٔؼشفی ؿذٜا٘ذ .تغییش واسؿٙاع تایذ تا
ٕٞاٍٙٞی  ٚتاییذ واسفشٔا ا٘زاْ ؿٛد.



ٞیچ ٔحذٚدیتی تشای اسػاَ تؼذاد عشح پیـٟٙادی تشای سٚػتاٞای پیـٟٙادی ٚرٛد ٘ذاسد ،أا أىاٖ ػمذ
لشاسداد  ٚتش٘ذ ٜؿذٖ تشای ٞش ٔزشی ت ٝعٛس ٕٞضٔاٖ دس یه سٚػتای رذیذ  ٚیه سٚػتای ادأٔ ٝیتاؿذ.



ٌش ٜٚواسؿٙاػی ٔزشی تایذ ؿأُ واسؿٙاع تؼٟیٍّش ،واسؿٙاع ٔشتثظ تا حٛص ٜوؼة  ٚواس ،التلادٔ ،اِی ٚ
تاصاسٔ ،حیظ صیؼت  ٚواسؿٙاع ٔؼتٙذػاص تاؿذ.



ٔتٙاػة تا ٞش واسٌش ٜٚایزاد ؿذ ٚ ٜدٚسٜٞای آٔٛصؿی ٔشتٛع ،ٝآٔٛصؿٍش داسای كالحیت ٔٛسد تاییذ واسفشٔا تٝ
واس ٌشفت ٝؿٛد.



حذاوخش  15سٚص پغ اص ػمذ لشاسداد ٔزشی تایذ ٘ؼثت ت ٝاسائٔ ٝؼتٙذات ٔشتٛط لشاسدادٞای داخّی واسؿٙاػاٖ
فؼاَ دس پشٚط ٜعثك لٛا٘یٗ ٔٛرٛد  ٚتا تاییذ واسفشٔا ت ٝعشح حفاظت اص تاالبٞای ایشاٖ اسػاَ ؿٛد.



عشحٞای پیـٟٙادی تشخٛداس اص ایذٜٞای الّیٓ ٛٞؿٕٙذ ) (climate smartدس اِٛٚیت ا٘تخاب لشاس خٛاٙٞذ
ٌشفت.

هالحظات هالی ٍ حقَقی
 وّیٞ ٝضیٞٝٙای ارشایی ٔشتثظ تا چاسچٛب ٔفٟٔٛی فٛق ٕٞ ٚچٙیٗ ٞضیٞٝٙای تیٕ( ٝحٛادث  )... ٚواسوٙاٖ ؿشوت ٚ
ٔاِیات دس عٔ َٛذت صٔاٖ لشاسداد ت ٝػٟذ ٜؿشوت ٔزشی ٔیتاؿذ.
 اسػاَ فایُٞا  ٚپاوت ٔاِی تٔ ٝؼٙای پزیشؽ عشح پیـٟٙادی ٘یؼت ٔ ٚؼیاس ا٘تخاب تشسػیٞای فٙی  ٚلیٕت
پیـٟٙادی خٛاٞذ تٛد  ٚتذیٟی اػت و ٝحمی تشای ٔتماضیاٖ ایزاد ٘خٛاٞذ وشد.
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الصْ ت ٝروش اػت دس اسصیاتی عشح ٞای پیـٟٙادی ،ػ ٟٓاسصیاتی فٙی  60دسكذ  ٚػ ٟٓلیٕت پیـٟٙادی  40دسكذ
1

ٔی تاؿذ و ٝتش اػاع فشٔ َٛاسصیاتی فٙی  ٚلیٕت ،لیٕت تشاص ؿذٔ ٜحاػث ٝؿذ ٚ ٜتشای تلٕیٓ ٌیشی ٟ٘ایی ٔالن
خٛاٞذ تٛد ٔ ٚزشیاٖ دس كٛست تٕایُ ت ٝاسائ ٝلیٕت وٕتش تشای عشح پیـٟٙادی ٔی تایؼتی تاص ٜاختالف 10
دسكذی تا لیٕت ػمف سا دس ٘ظش تٍیش٘ذ ،تٙاتش ایٗ ػمف ٔٙاتغ ٔاِی پیؾ تیٙی ؿذ ٜعشح حفاظت اص تاالب ٞای
ایشاٖ تشای پایّٛت ٞای رذیذ ٔؼادَ 1.900.000.000سیاَ (یه ٔیّیاسد ٟ٘ ٚلذ ٔیّی ٖٛسیاَ)  ٚتشای پایّٛت ٞای
ادأٔ ٝؼادَ ٞ( 850.000.000ـتلذ  ٚپٙزأ ٜیّی ٖٛسیاَ) ٔیتاؿذ.


دس خلٛف اسصیاتی فٙی عشح پیـٟٙادی ٔٛاسدی اص لثیُ داؿتٗ دسن اص چٍٍ٘ٛی ا٘زاْ واس ،داؿتٗ تزشتٔ ٝـات،ٝ
حؼٗ ػاتم ،ٝداؿتٗ حذالُ یه لشاسداد ٔـات ٝدس خلٛف واس تا رأؼٔ ٝحّی ،عی وشدٖ دٚسٞ ٜای الصْ دس
خلٛف ارشای پشٚط ،ٜتیٓ واسی ،تٔٛی تٛدٖ ؿشوت ٞای ٔزشی  ٚػٕٗ ٞا ،تٛاٖ تـىیالتی ٔٙاػة  ٚتٛا٘ایی واس
ٔالن اسصیاتی خٛاٞذ ٌشفت



دس واسػپاسی پشٚط ٜت ٝؿشوت ٞای ٔزشی  ٚػٕٗ ٞا ت ٝظشفیت لشاسدادٞای دس حاَ ارشا تٛر ٝخٛاٞذ ؿذ.

ٛٔ ػؼاتی و ٝتٕایُ تٕٞ ٝىاسی داس٘ذ ٔی تایؼت عشح پیـٟٙادی (تذ ٖٚروش لیٕت) دس یه فایُ ٔ ٚ PDFذاسن
حمٛلی  ٚسص( ٝٔٚسٚص٘أ ٝتأػیغ ،سٚص٘أ ٝتغییشات ،اػاػٙأ ٝؿشوتٌٛ ،اٞی اسصؽافضٚد ٚ ٜػٛاتك واسی ٔشتثظ ؿشوت ٌ ٚشٜٚ
واسؿٙاػی آٖ( سا دس لاِة یه فایُ  PDFوٕتش اص  )2000kb( ًٔ 2ت ٝایٕیُ  wetland.ciwp@gmail.comاسػاَ
وٙذ  ٚپاوت لیٕ ت پیـٟٙادی (ٟٔش  ٚأضا ؿذ ٜسٚی ػشتشي سػٕی ؿشوت؛ ٕٟٔٛس) سا دس ػاػات اداسی حذاوخش تا تاسیخ 31
 ،1401/1/ت ٝدفتش عشح حفاظت اص تاالب ٞای ایشاٖ ت٘ ٝـا٘ی :تضسٌشا ٜحىیٓ (ؿشق ت ٝغشب) ،حذفاكُ تضسٌشا ٜؿیخ فضُ اِٚ ٝ
یادٌاس أاْ ،پاسن پشدیؼاٖ ،ػاصٔاٖ حفاظت ٔحیظ صیؼتٔ ،ؼا٘ٚت ٔحیظ صیؼت دسیایی  ٚتاالبٞا ،تّفٗ)02188241658 :
اسػاَ ٕ٘ایٙذ.
**د ٚفایُ  PDFاسػاَ ت ٝایٕیُ ٔزوٛس؛ -1عشح پیـٟٙادی تذ ٖٚروشلیٕت-2 ،فایُ ٔذاسن دسخٛاػت دس یه PDF

1فشٔٔ َٛحاػث ٝلیٕت تشاص ؿذ ٜتش اػاع اسصیاتی فٙی

لیٕت تشاص ؿذSP= ٜ
لیٕت پیـٟٙادی = P
أتیاص اسصیاتی فٙی تش اػاع پیٛػت یه = TA
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