چهارچوب ضرح خذهات
" تررسی اثرات تغییر اقلین تر خذهات اموسیستوی تاالب ضادگاى و ارائه راهنارهای سازگاری تا آنها"

یل – عنواى
عنواى  :پشٍطُ "تشسػی احشات تغییش اللین تش خذهات اوَػیؼتوی تاالب ؿادگاى ٍ اسائِ ساّىاسّای ػاصگاسی تا آًْا"
سفارش دهنذه :عشح حفاظت اص تاالب ّای ایشاى
دوره زهانی :اسدیثْـت هاُ  1041تا ؿْشیَس هاُ 1041
هحل انجام پروشه :تاالب ؿادگاى ٍالغ دس اػتاى خَصػتاى

دو – پیطینه و/یا ضرورت
عشح حفاظت اص تاالبّای ایشاى اص ػال  1۸80تِ ػٌَاى پشٍطُ هـتشن ػاصهاى حفاظت هحیظ صیؼت ٍ تشًاهِ
تَػؼِ هلل هتحذ آغاص تِ واس ًوَدُ اػت .ایي عشح ًوًَِای اص تالؽّای كَست گشفتِ دس ساػتای استمای هذیشیت
تاالبّا دس وـَس ایشاى تِ ؿواس هیسٍد وِ تش اػتمشاس هذیشیت صیؼتتَهی دس ػغَح هلی ٍ هحلی ،فضای هٌاػة تشای
هـاسوت ریٌفؼاى ٍ تذٍیي ٍ ارشای تشًاهِّای هذیشیت راهغ تشای تاالبّای هْن وـَس توشوض ًوَدُ اػت.
تشسػیّای اًزام یافتِ اص سًٍذ تغییشات دهای وشُ صهیي دس لشى گزؿتِ تَػظ ً ،IPCCـاى هیدّذ وِ تَاػغِ پذیذُ
تغییش اللین ،دهای وشُ صهیي دس اوخش ًماط رْاى دس حال افضایؾ تَدُ وِ تِ گشهایؾ رْاًی ()Global Warming
ؿْشت یافتِ اػت .عثك گضاسؽّای راهؼی وِ تَػظ  IPCCدس همیاع لاسُ ای اًزام یافتِ ،پذیذُ تغییش اللین ًِ تٌْا تش
دهای وشُ صهیي تاحیش گزاس تَدُ ،تلىِ تغییشاتی سا ًیض دس خلَكیات ػیؼتنّایی وِ تا اتوؼفش صهیي دس تؼاهل هیتاؿٌذ،
تَرَد آٍسدُ اػت .عثك تشسػیّای  ،IPCCپذیذُ تغییش اللین دس دٍسُّای گزؿتِ تاحیشات گؼتشدُای سا تش ػیؼتنّای
اللین وشُ صهیي داؿتِ اػت .ایي تاحیشات ػثاستٌذ اص :تاحیش تش رَ ،تاحیش تش ّیذسٍػفش ،تاحیش تش یخ وشُ ٍ تاحیش تش تیَػفش.
تذٍى ؿه دس دٍسُّای آتی فؼالیتّای تـشی افضایؾ یافتِ ٍ تَاػغِ آى هیضاى اًتـاس گاصّای گلخاًِای ًیض دس اتوؼفش
افضایؾ خَاّذ یافت .ایي افضایؾ تاػج تـذیذ تغییشات دس هتغیشّای اللیوی وشُ صهیي خَاّذ گشدیذ .اص عشف دیگش تایذ
تَرِ داؿت وِ حتی اگش اًتـاس تواهی گاصّای گلخاًِای ّن اوٌَى هتَلف ؿَد ،تذلیل صهاى هاًذگاسی تاالی گاصّای
گلخاًِای وِ اص لثل دس اتوؼفش وشُ صهیي اًتـاس یافتِاًذ ،تـش دس لشى  11تا تغییش دس هتغیشّای اللیوی سٍتشٍ خَاّذ ؿذ.
تْشحال تـذیذ تغییشات پاساهتشّای اللیوی دس دٍسُّای آتی ،هیتَاًذ تاحیشات هٌفی صیادی سا تش ػیؼتنّای هختلف اص
رولِ هٌاتغ آب ،هحیظ صیؼت ،كٌؼت ،تْذاؿت ،وـاٍسصی ٍ ولیِ ػیؼتنّایی وِ دس وٌؾ تا ػیؼتن اللین هیتاؿٌذ،
تگزاسد .تٌاتشایي تا تَرِ تِ آحاس هخشتی وِ ایي پذیذُ هیتَاًذ دس دٍسُّای آتی تش ػیؼتنّای هختلف تش رای تگزاسد.
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الصم اػت تا پیؾ اص ٍلَع ،احشات هٌفی ایي پذیذُ تش ػیؼتن هَسد ًظش ؿٌاختِ ؿذُ ٍ ساُواسّای هماتلِ تا احشات هٌفی آى
دس پشٍطُ ّا لحاػ گشدد.
یىی اص ػیؼتنّایی وِ دس وـَسهاى ووتش هَسد تشسػی احشات تغییش اللین ٍ اسائِ ساُواسّای ػاصگاسی لشاس گشفتِ اػت،
تاالبّا ٍ خذهات اوَػیؼتوی آًْا هیتاؿذ .یه اوَػیؼتن تاالتی خذهات هتٌَػی اص لثیل خذهات تاهیٌی (تاهیي هَاد
غزایی ،آب ؿیشیيّ ،یضم ،فیثش ،هَاد تیَؿیویایی ،هٌاتغ طًتیىی ٍ  ،)...خذهات تٌظیوی (تِ ػٌَاى ًوًَِ تٌظین آب ٍ َّا،
تٌظین تیواسیّا ،تٌظین آب ،تلفیِ آب ،گشدُ افـاًی ٍ ٍ )....خذهات فشٌّگی (هخال هَاسد هؼٌَی ٍ هزّثی ،تفشیحی ٍ
گشدؿگشی عثیؼی ،هَاسد هشتَط تِ صیثایی ؿٌاختی ٍ الْام تخؾ ،اهَس آهَصؿی ،ایزاد حاالت خاف ٍ هحلی تشای
تشاًگیختي احؼاػات ٍ هیشاث فشٌّگی ٍ  )....سا تِ ػاوٌاى حاؿیِ تاالب ٍ ػایش تْشُهٌذاى اسائِ هیوٌذ .تذٍى ؿه ایي
خذهات دس دٍسُ ّای آتی تحت احشات تغییش اللین لشاس گشفتِ ٍ دػتخَؽ تغییشاتی خَاّذ ؿذ وِ الصم اػت تشای تشسػی
ایي احشات ٍ اسائِ ساُ واسّای هٌاػة توٌظَس واّؾ احشات هٌفی ٍ یا اػتفادُ اص احشات هخثت احتوالی آى ،الذاهات الصم
كَست گیشد .اص ایٌشٍ تش اػاع تشًاهِواسی ػاالًِ عشح حفاظت اص تاالتْای ایشاى ،عشح دس ًظش داسد تا ضوي ؿٌاػایی
احشات تغییش اللین تش خذهات اوَػیؼتوی تاالب ؿادگاى ،ساُواسّای ػاصگاسی هٌاػة دس ایي صهیٌِ اسائِ ؿذُ ٍ
ساّىاسّای داسای اٍلَیت دس ایي تاالب پیادُ ػاصی ؿًَذ.

سه -گروه هخاطة و مارترد یافته ها :یافتِّای ایي پشٍطُ لیؼتی اٍلَیتداس اص ساُواسّای ػاصگاسی تشای خذهات
اوَػیؼتوی تاالب ؿادگاى خَاّذ تَد وِ تا ارشای آىّا خذهات اوَػیؼتوی ایي تاالب دس ؿشایظ فؼلی ٍ دٍسُّای آتی
تا ؿشایظ تغییشات اللیوی ػاصگاس خَاّذ ؿذ .هخاعثاى ایي پشٍطُ عیف هختلفی اص رَاهغ هحلی ،تلوینگیشًذگاى هحلی،
تلوین گیشًذگاى اػتاًی ٍ تلوین گیشًذگاى دس ػغح ػتادی ٍ هلی هشتثظ هیتاؿٌذ.
چهار – هذف
اّذاف پشٍطُ سا هیتَاى تِ كَست صیش دس ًظش گشفت اها هحذٍد تِ ایي هَاسد ًویؿَد:
 ؿٌاػایی اًَاع خذهات ٍ واسوشدّای ٍالؼی تااالب ؿاادگاى ٍ اٍلَیاتتٌاذی آًْاا تاا تَراِ تاِ اّویات آًْاا اص
رٌثِّای اوَلَطیىی ٍ التلادی -ارتواػی
 تشسػی اتؼاد تاحیشگزاس پاساهتشّای اللیوی تش خذهات ؿٌاػایی ؿذُ دس ؿشایظ فؼلی ٍ دٍسُّای آتی
 ؿٌاػایی خؼاستّا (ٍ یا احشات هخثت) تش خذهات ٍ واسوشدّای تاالب ،وویػاصی ٍ اٍلَیتتٌذی آًْا
 اسائِ ساّىاسّای واّؾ احشات هٌفی تا هـَست دػتاًذسواساى
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پنج -روش ضناختی انجام مار
 .1تؼییي فْشػت خذهات ٍ واسوشدّای اوَػیؼتوی تاالب ؿادگاى تاش اػااع ٍضاغ هَراَد ٍ هاشٍس هغالؼاات ٍ
گضاسؽّای اًزام یافتِ
 .1تشسػی ٍ اٍلَیت تٌذی خذهات ٍ واسوشدّای تاالب تش اػاع ؿشایظ هَرَد ٍ هیضاى اػتفادُ اص خذهات (خاذهات
ٍ واسوشدّایی وِ دس حال حاضش هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًاذ ٍ دس كاَست اص دػات سفاتي خؼااستّاای صیااد
اوَلَطیىی ٍ التلادی -ارتواػی اتفاق هیافتذ ،تِ كَست ووی ٍ هحاػثاتی)
 .۸آؿىاسػاصی ( )Detectionتغییاش اللاین دس دٍسُّاای گزؿاتِ ٍ ًؼاثت دّای آى ( )Attributionتاِ گاصّاای
گلخاًِای دس تاالب ؿادگاى تش خذهات اوَػیؼتوی تاالب
 .0تؼییي آػتاًِ تحول خذهات اوَػیؼتوی ًؼثت تِ تغییشات اللیوی تَرَد آهذُ
 .5تَلیذ ػٌاسیَّای اللیوی آتی هٌغمِ تش اػاع رذیذتشیي هذلّای  ،AOGCM-AR6ػٌاسیَّای اًتـااس SSP
ٍ هٌاػةتشیي سٍؽ سیضهمیاع ًوائی تا دس ًظش گشفتي ػذم لغؼیتّای هشتَط
 .6هذلؼاصی یىپاسچِ خذهات ٍ واسوشدّای اوَػیؼتوی تاالب ؿاادگاى تاا دس ًظاش گاشفتي احشپازیشی خاذهات اص
فؼالیتّا ٍ واستشیّای هَرَد دس حَضِ آتشیض (وـاٍسصی ،التلادی -ارتواػیّ ،یذسٍلَطی ٍ )...
 .7تؼییي احشات تغییش اللین تش خذهات اوَػیؼتوی تاالب ؿادگاى تا اػتفادُ اص ػٌاسیَّای اللیوای هٌغماِ ٍ هاذل
یىپاسچِ تا افك  1454هیالدی
 .8ؿٌاػایی ٍ اسائِ ساُواسّای ػاصگاسی خذهات اوَػیؼتوی هٌغمِ تا احاشات تغییاش اللاین تاش اػااع هـاَست تاا
رَاهغ هحلی ،وویتِّای اػتاًی ٍ تلوینگیشًذگاى ػتادی هٌغمِ توٌظَس تذاٍم ػشضة خذهات اوَػیؼاتوی ٍ
تخلیق تْیٌِ هٌاتغ تاالب (تشگضاسی حذالل ػِ رلؼِ هـَستی حضَسی دس اػتاى ٍ ؿْشػتاى)
 .9اٍلَیتتٌذی ساُواسّای ػاصگاسی خذهات اوَػیؼتوی تاالب ؿادگاى تش اػاع سٍؽّای هٌاػة ٍ رذیذ
 .14هؼتٌذ ػاصی ،تْیِ گضاسؽ ،اسائِ هذل یىپاسچِ تَلیذ ؿذُ تشای تاالب ٍ آهَصؽ آى تِ واسؿٌاػاى هشتَط
 .11اسائِ ًتایذ عشح دس رلؼات اػتاًی ٍ هلی تؼییي ؿذُ اص عشف عشح حفاظت اص تاالتْای ایشاى تاِ هٌظاَس تؼیایي
ساّىاسّایی وِ دس فاص دٍم عشح دس تاالب ؿادگاى پیادُ ػاصی خَاٌّذ ؿذ.
تزوش  :1تاصدیذ هیذاًی ،تـىیل رلؼِ تا واسفشها ٍ دػتاًذسواساى اػتاًی ٍ هحلی دس صهاى اًزام پشٍطُ ٍ دس گامّاای
الصم اًزام خَاّذ ؿذ.
تزوش  :1حذاوخش صهاى دس دػتشع تشای اًزام ایي هغالؼِ حذاوخش تا پایاى ؿْشیَس هاُ  1041اػت.

ضص -تولیذات پروشه :تْیِ هزوَػِای ؿاهل گضاسؽ الذاهات اًزام ؿذُ ٍ الگَی لاتل گؼتشؽ ،چىیذُ هذیشیتی دس
لالة فایل  ،wordگضاسؿات پیـشفتِ دس لالة  ، power point ٍ wordچىیذُ اًگلیؼی .فایل ّای پیَػت (ػىغ،
ًمـًِ ،وَداس ،فایل ّای راًثی ّ ٍ wordش فایل دیگش) ،اسائِ وذّای هشتَط تِ هذل یىپاسچِ تْیِ ؿذُ تشای تاالب ،اسائِ
دفتشچِ ساٌّوا تشای اػتفادُ اص هذل یىپاسچِ هٌغمِ ،آهَصؽ هذل یىپاسچِ تِ واسؿٌاػاى هشتَط
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هفت -هطخصات و تجرته تین ماری پروشه :ضشٍسی اػت تین واسی هؼشفی ؿذُ داسای هْاستّا ٍ ٍیظگیّای (تزشتِ
واسی تشریحا هشتثظ تا هثاحج اوَػیؼتنّای آتی ،اوَلَطی ،تٌَع صیؼتی ،التلادی -ارتواػی ،تغییش اللین ،هذلؼاصی
یىپاسچِ تاالب ،واس تا رَاهغ هحلی ،داسا تَدى هْاست هزاوشُ ،تؼْیلگشی ٍ استثاط ،عشف لشاسداد ؿخلیت حمَلی تَدُ ٍ
داسای تزشتیات هشتثظ) تاؿذ.
هطت -نتایج :اًتظاس هیسٍد دس اًتْا ایي پشٍطُ تِ ساّىاسّای ػاصگاسی اٍلَیتداس رْت واّؾ احشات هٌفی تغییش اللین دس
دٍسُّای آتی تش خذهات اوَػیؼتوی تاالب ؿادگاى هٌزش ؿَد.

نه -هالحظات حقوقی  -هالی
 ولیِ ّضیٌِ ّای ارشایی هشتثظ تا ؿشح خذهات فَق ؿاهل (اػىاى ،پزیشایی ،ایاب رّاب ،هلضٍهات واسگاُ ٍٍ )...
ّوچٌیي ّضیٌِ ّای تیوِ (حَادث ٍ  )...واسوٌاى ؿشوت ٍ هالیات دس عَل هذت صهاى لشاسداد تِ ػْذُ ؿشوت هزشی
هیتاؿذ.
 هثلغ پیؾتیٌی ؿذُ تشای ایي لشاسداد  1.844.444.444سیال (هؼادل دٍیؼت ٍ ّـتاد هیلیَى تَهاى) اػت وِ
تَكیِ هیؿَد پیـٌْاد دٌّذگاى حذاوخش  ±14دسكذ تاال یا پاییي پیـٌْاد خَد سا اػالم ًوایٌذ.
 دس پیـٌْاد هالی تشای ّش یه اص اًَاع خشٍری ّا ،لیوت ته تفنیل و هطاتق جذول انتهایی اػالم ؿَد.
 لیوت پیـٌْادی تْوشاُ وؼَسات لاًًَی اػالم گشدد.
 ؿشایظ ٍیظُ :دس لؼظ آخش لشاسداد هؼادل  %۸4ول هثلغ لشاسداد لحاػ ٍ تؼذ اص تاییذ ًْایی ٍ اتوام واهل تؼْذات
پشداخت خَاّذ ؿذ.
 دس كَست پیؾ تیٌی پیؾ پشداخت دس لشاسداد هؼادل  %114هثلغ هٌذسد ،ضواًت هؼتثش اخز خَاّذ ؿذ.
 ننته تسیار ههن :لحاظ نوودى هالیات تر ارزش افسوده ( )%9در هثلغ پیطنهادی
دس تشآٍسد هالی ایي پشٍطُ تواهی وؼَسات لاًًَی ؿاهل هالیات ،تیوِ ،هالیات تش اسصؽ افضٍدُ ( )%9لحاػ ٍ دس هثلغ
پیـٌْادی اػالم ؿَد .الصم تِ تَضیح تیـتش هیتاؿذ ،وِ تا ػٌایت تِ هحل اػتثاسات ایي پشٍطُ وِ اص هٌاتغ هالی تیي
الوللی اص عشیك دفتش تشًاهِ تَػؼِ هلل هتحذ تَدُ ،عثك سٍال ّای سایذ دس تذًِ دٍلت ،پشداخت هالیات تش اسصؽ افضٍدُ
دس لالة فاوتَسّای سػوی دس ایي ًَع لشاسدادّا اهىاى پزیش ًیؼت ٍ لزا تایذ دس هثلغ ول لشاسداد لحاػ ؿَد .تٌاتشایي دس
كَست تَرِ ًٌوَدى تِ ایي تٌذ ػَالة ًاؿی اص آى تش ػْذُ تشًذُ هٌاللِ خَاّذ تَد ٍ هثلغی دس ایي خلَف تِ لشاسداد
اضافِ ًخَاّذ ؿذ.
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تثصره :تذیْی اػت تا تَرِ تِ ؿخلیت حمَلی هتماضی عثك ضَاتظ ٍ همشسات راسی وـَس ّش یه اص وؼَسات
لاًًَی هشتَعِ وِ دس ایي اػتؼالم تْا هـوَل آى ؿخلیت حمَلی هیؿَد ،تایذ ٍ حتوا دس هثلغ پیـٌْادی پیؾتیٌی
گشدد.

 اضخاصی مه توایل ته هوناری دارنذ لطفا ،طرح توجیهی (هطاتق فرهت پروپوزال پیوست) ،قیوت
پیطنهادی و هذارك هورد نیاز (آگهی تاسیس ،آگهیهای تغییرات ،اساسناهه ضرمت ،گواهی ارزش
افسوده ،سواتق ماری-رزوهه و طرح پیطنهادی) را طثق فراینذ استعالم در دو پامت هجسا (پامت الف:
هذارك حقوقی و طرح پیطنهادی ته هوراه فازتنذی و گامهای اجرایی -پامت ب :پیطنهاد هالی ته هوراه
ریس هسینهها و مسورات قانونی (هالیات-تیوه -هالیات تر ارزش افسوده ( ))%9حذامثر تا تاریخ 1001/02/19
ته آدرس :تهراى ،تسرگراه حنین ،پارك پردیساى ،هعاونت هحیط زیست دریایی ،طرح حفاظت از تاالبهای
ایراى ارسال نوائیذ و رسیذ دریافت مننذ (در صورت نیاز تا ضواره  88201288آقای اسنویی یا خانن ترنا
تواس گرفته ضود).
 الصم اػت تواهی فایلّا ٍ هذاسوی وِ دس پاوتّای الف ٍ ب اسػال هیؿًَذ (تواهی كفحات) هْوَْس تِ هْش تاؿٌذ.

 روش ایي ًىتِ ضشٍسی اػت وِ تَدرِ ایي پشٍطُ اص هحل اػتثاسات ًمذی هٌاتغ تیيالوللی تاهیي ؿذُ واِ تاِ كاَست
نقذی ٍ دس لالة عشح حفاظت اص تاالبّای ایشاى ّضیٌِ خَاّذ ؿذ ٍ لزا فشایٌذ اًتخااب هزاشی تاش اػااع اسصیااتی
ػَاتك ؿشوت ٍ لیوت تْیٌِ هیتاؿذ ،وِ ایي هَضَع تَػظ وویتِ اػتؼالم تشسػی ٍ ًتیزِ تاِ هزاشی هلای عاشح
رْت تاییذ ًْایی اػالم هیگشدد .تذیْی اػت دس ایي فشایٌذ عشحّای پیـٌْادی هاشٍس ٍ دس كاَست لاضٍم اص ًفاشات
تشگضیذُ ٍ حایض كالحیت رْت اسایِ دػَت تؼول هیآیذ.
رذٍل ؿواسُ  -1ؿىؼت واس تشای اسائِ پیـٌْاد هالی
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حذٍد دسكذ ّضیٌِای وِ تایذ كشف اًزام فؼالیت ؿَد ()%
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اًزام هغالؼات ،هذلػاصی ٍ ...
تشگضاسی ًـؼتّا ،گفتگَّا ٍ تاصدیذ اص هٌغمِ
ایاب ٍ رّاب ٍ ػایش ّضیٌِّای هشتثظ تا هغالؼِ
تاالػشی
تیوِ ،هالیات ٍ اسصؽ افضٍدُ
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