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و مصاديق كاربردي آن در  ون بندي حساسيت زيستگاههاي تاالبز
 هاي پريشان، اروميه و تاالب شادگان  بومي درياچه مديريت زيست

 
 

 
 چكيده

هاي مربوطه يك عنصر اساسي برنامه مديريت هر تاالبي جهت  العمل بندي و دستور مديريت فعاليتهاي انساني از طريق زون
بندي، به عنوان ابزاري براي مديريت تاالب،  پهنه. برداري خردمندانه از آن خواهد بود بلندمدت و بهرهانداز  دستيابي به چشم

هاي جغرافيايي را كه در آنها  ريزي شهري است كه در آن محدوده مشابه الگوهاي كاربري اراضي، آمايش سرزمين و يا برنامه
 .سازد ها را تفكيك مي برداري هاي هر يك از انواع بهره حدودهبرداري مجاز است تعريف نموده و م سطوح معيني از بهره

برداران تاالب خواهد داشت، الزم است كه بستر الزم جهت مشاركت  بندي تاثير مستقيم بر طيف متنوعي از بهره از آنجا كه زون
ح حفاظت از تاالبهاي ايران و هاي طر بدين منظور در قالب فعاليت. بندي ايجاد گردد ذينفعان در طراحي، اجرا و انجام زون

هاي پريشان، اروميه و تاالب شادگان تالش  درياچه ريزي مديريتي در سايتهاي اصلي طرح شامل ضمن انجام فرايند برنامه
گيري از  اندركاران و ضمن بهره هاي ياد شده با مشاركت كليه دست بندي تاالب گرديد بطور جداگانه و در اقدامي تكميلي زون

هاي  سيت پهنهدر گام نخست اين فرايند ارزيابي حسا. اطالعات پايه تاالبها، تجربيات كارشناسي و دانش بومي صورت پذيرد
هاي فعلي و با در  در ادامه ضمن بررسي كاربري. به انجام رسيد) آناليز حساسيت(ها نسبت به كاربريهاي انساني  مختلف تاالب

برداري پايدار از  هاي آتي جهت بهره هاي مختلف، كاربري هاي مجاز و غيرمجاز در پهنه نظر گرفتن تحليل بدست آمده از فعاليت
بندي تاالبها با توجه به  هاي اجرايي كاربري زون نامه سپس آيين. و توافقات الزم در اين خصوص حاصل گرديدتاالبها تعريف 

هاي  هاي تاالبي تبيين، تدوين و همراه با نقشه برداري پايدار و ناپايدار از اكوسيستم ضرورت ايجاد درك مشترك از محدوده بهره
 . الب شادگان منتشر شدهاي پريشان، اروميه و تا بندي درياچه زون

هاي مديريت جامع درياچه  عالوه بر آن ضمانت اجرايي مورد نياز از طريق ارائه نتايج بدست آمده از اين فرايند در قالب برنامه
پريشان، تاالب شادگان و درياچه اروميه و مسئوليت يافتن ساختارهاي مديريت فرابخشي تاالبهاي فوق تامين گرديد و از 

گردي تاالب پريشان،  توان به تدوين استراتژي توسعه طبيعت الذكر مي بندي بدست آمده در تاالبهاي فوق ربردي زونمصاديق كا
اجراي طرح نصب شناورهاي راهنما در حريم زيستگاههاي حساس تاالب پريشان و همچنين تدوين استراتژي ماهيگيري پايدار 

 .تاالب شادگان اشاره نمود
يت زيست بومي، زون بندي، زيستگاه هاي تاالبي، ذينفعان، درياچه پريشان، تاالب شادگان، درياچه مدير :واژه هاي كليدي

 اروميه

 

 مقدمه
زيست بوم هاي تاالبي، فوايد و خدمات ارزشمند و بي نظيري را براي رفاه و توسعه انسان فراهم آورده و با اين وجود، 

اين تناقض از آنجا سرچشمه مي گيرد  .ديد و آسيب قرار مي گيرندهمواره بيش از ديگر انواع زيست بوم ها، مورد ته
نظير كشاورزي و ماهيگيري ايجاد كرده و همچنين  كه تاالب ها فرصت هاي گرانبهايي را براي انواع بهره برداري،

ت هاي بستر مناسبي براي توسعه شهري و صنعتي به شمار مي روند، اما در عين حال، در مقابل  پي آمدهاي  فعالي
در نتيجه اين امر، همواره در . بسيار آسيب پذير هستند) سدسازي، بهره برداري از آب(انسان بر منابع آب باالدست 

رويكردهاي قديمي و سنتي حفاظت از  .سرتاسر جهان شاهد تخريب و نابودي تاالب ها در سطح گسترده هستيم
ولي اين . تاالب ها، معموال بر ايجاد مناطق حفاظت شده براي حفظ زيستگاه ها و گونه هاي حساس تمركز داشتند

در سال هاي اخير و با آگاهي از اين كه تنوع زيستي تاالب . رويكردها تنها در پاره اي از موارد موفقيت آميز بوده اند
براي نسل هاي آينده حفظ خواهد شدكه انسان ها بصورت پايدار از منابع محيط زيست استفاده تنها در صورتي 
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، محور اين تمركز را به سمت ايجاد تعادل منطقي بين )CBD(كنند، رويكرد زيست بومي كنوانسيون تنوع زيستي 
 . حفاظت و بهره برداري پايدار تغيير داده است

در مديريت تاالب، ) ع محلي، بهره برداران از منابع تاالبي، تصميم سازان و غيرهجوام(هاي ذيربط دخيل ساختن گروه
اين فرآيند، . فرآيندي چالش برانگيز بوده و موثرترين راه دستيابي به آن، برنامه ريزي براي مديريت يكپارچه است

مسئوليت هاي هر يك از  هاي ذيربط را درمورد اهداف مشترك مديريتي جلب نموده و وظايف وتوافق تمامي گروه
 . آنها را براي رسيدن به اين اهداف مشخص مي كند

برداري خردمندانه اكولوژيك از تاالب، با در نظر گرفتن ظرفيت و اكولوژي آنها  بندي تاالب تسهيل بهره هدف از پهنه
 . باشد و نيز نيازهاي جوامع اطراف تاالب مي

 

 بندي اكوسيستم هاي تاالبي زونروش بكار رفته در 
 ذينفعان و مشاركت برنامه ريزي -1

و در راستاي تحقق اهداف و چشم انداز مورد انتظار در فرايند برنامه ريزي مديريتي اكوسيستم هاي تاالبي  اصوًال
برنامه هاي مديريت جامع تاالبها كه همانا تاكيد بر حفاظت و بهره برداري پايدار از كاركردها، توليدات و خدمات 

شرايط بر اين اساس و شود نياز است تا حساسيت زيستگاههاي تاالبي و نحوه كاربري آنها بررسي ، مي باشدتاالبها 
مرتفع ساختن مناقشات موجود بين بهره ، تضمين بهره برداري پايدار، الزم جهت همسو سازي فعاليت هاي بخشي

هاي برنامه تسريع و تسهيل تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي مديريتي در راستاي اجراي و همچنين  برداران
 .را فراهم آورد تاالبهامديريت جامع 

با توجه به انجام برنامه ريزي مديريتي در درياچه پريشان، درياچه اروميه و تاالب شادگان بر پايه رويكرد زيست 
بومي تالش گرديد تا فرايند پهنه بندي زيستگاههاي تاالبهاي فوق نيز در بستري مشاركتي و با بهره گيري از دانش 

بدين . ذينفع و گروههاي دست اندركار صورت پذيرد بومي، اطالعات پايه و تجارب كارشناسي كليه بخش هاي
منظور طراحي نحوه اجراي پهنه بندي زيستگاههاي تاالبي در دستور كار طرح حفاظت از تاالبهاي ايران قرار گرفت و 
نهايتًا انجام فرايند در قالب برگزاري كارگاههاي مشورتي با مشاركت كليه ذينفعان اعم از بخش هاي دولتي، تشكل 

بصورت جداگانه براي درياچه ) شامل طيف هاي مختلف از بهره برداران تاالبها(ي غير دولتي و جوامع محلي ها
 .گرفتصورت پريشان، درياچه اروميه و تاالب شادگان 

 
 ت زيستگاهها در پهنه آبي تاالبحساسيتحليل پراكنش تنوع زيستي و  -2

خواهند بود كه نتايج بررسي هاي انجام برخوردار متفاوتي هاي از حساسيتي اليلبه دها تاالب  بخش هاي مختلف
ميه و درياچه پريشان منجر به معرفي و وگرفته در قالب كارگاههاي مشورتي در حوضه تاالب شادگان، درياچه ار

و معيارهاي طبقه بندي  پراكنش تنوع زيستيهاي و تهيه نقشه ) بشرح ذيل(از اين داليل  اي شناسايي مجموعه
معيارهاي طبقه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب  بيانگر) 1(كه بعنوان نمونه جدول  گرديدحساسيت زيستگاهها 

 .مي باشد شادگان
 اي، هاي آبزيان دريايي، تاالبي و رودخانهزيستگاه زادآوري، تغذيه و رشد انواع گونه •
 اي از پرندگان مهاجر،ابل مالحظهزيستگاه با اهميت بين المللي براي جمعيت ق •
 .نواحي كه محل تخم گذاري، زادآوري و زمستان گذراني كلونيهاي پرندگان آبزي است •
نظير ( نواحي مورد استفاده توسط گونه هايي كه در مقياس جهاني يا محلي در معرض تهديد قرار دارند •

 . )شنگ، كل و بز و گوزن زرد ايراني
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 تجمع آرتميا  و محل تاالبهاي آب شيريننيزارها، زيستگاههاي حساس نظير  •
 ويژگيهاي ارزشمند چشم انداز •

بر اساس ميزان حساسيت بخش هاي مختلف تاالب ها  تاالبدر گام بعدي نقشه پهنه بندي حساسيت زيستگاههاي 
  .تهيه خواهد شدنسبت به فعاليتهاي انساني و انطباق آن با نقشه پراكنش تنوع زيستي نظير ارائه 

U حساسيت باالزون باU : نواحي كه اختالل و استفاده انساني بايد به شدت محدود شوند تا در راستاي اهداف برنامه
. پرندگان آبزي  و نواحي تخم ريزي ماهيان استمناطق حساس زادآوري و تغذيه اين نواحي شامل . مديريت باشد

  .تهديد جدي مي بايست حفاظت شوديا در معرض از گونه هاي هدف  است كه اي ناحيههمچنين 
U حساسيت متوسطزون باU : در عين حال و  صورت پذيرفتهنواحي كه طيف محدودي از فعاليتهاي انساني مي تواند 

زونهاي با حساسيت متوسط شامل قسمتهاي ديگر درياچه است كه به عنوان . تأمين شوداهداف برنامه مديريت 
نواحي كم عمق آبهاي آزاد، نيزارها و سواحل صخره در برگيرنده ه بندي نشده و نواحي با حساسيت باال يا پايين طبق

 .، مي باشداي كه مورد استفاده پرندگان النه گذار و محل هاي پرورش ماهي قرار مي گيرند
U حساسيت كمزون باU : در عين حالو  انجام پذيرفتهنواحي كه طيف وسيعي از فعاليتهاي پايدار انساني مي توانند 
 . تأمين شوندهداف برنامه مديريت ا
 

 معيارهاي طبقه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب شادگان -1جدول 

 نوع حساسيت موضوع حساسيت

 آوري پرندگانمناطق تخم گذاري و جوجه -
 مناطق امن براي پرندگان مهاجر   -
 )خوريات(مناطق تخم ريزي ماهيان  -
 )جزاير خور موسي( مناطق تخم گذاري الك پشت هاي دريايي -
 )دست نخورده(مناطق بكر و دور از دسترس  -

 
 بسيار زياد

 

 مكانهاي تغذيه، آشيانه سازي و مامن پرندگان مهاجر  -
 بيشترين حضور پرندگان مهاجر زمستان گذران  -
 )خوريات(وجود ماهيان مناسب براي صيد   -
 )جگن و لوييرويشگاههاي وسيع (0وجود جوامع گياهي منحصر به فرد   -

 
 زياد

 هاي تاالبي كه در آن دخل وتصرف صورت گرفته استمناطقي از پهنه -
 )هاي كنار ابچرگونه(حضور پرندگان مهاجر  -
 رويش گسترده گونه هاي گياهي شورپسند  -

 متوسط

 در بعضي ماههاي سال آبگير نيست -
 .پوشش گياهي خود را از دست داده است -
 دچار اختالل مناطق دست خورده و -

 كم
 

 

  ون و پيرامون تاالب در شرايط كنوني و آيندهتوزيع كاربري هاي انساني در -3

و معيشت مردم بطور مستقيم يا غير  انداز ديرباز محل تامين معاش جمعيت زيادي از مردم محلي بوده  هاتاالب
به منظور بررسي اثرات بالقوه و نيازهاي زون بندي از ديدگاه انساني، . وابسته است هامستقيم به منابع مختلف تاالب

فهرستي از فعاليتهاي انساني موجود در درياچه و پيرامون آن تهيه و در ادامه توزيع فعاليت هاي اصلي در قالب نقشه 
با  سپس. ي و مشخص گرديدكاربري هاي موجود در درياچه پريشان، درياچه اروميه و تاالب شادگان جمع بند
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و كاربري هاي موجود انساني، نقشه هاي كاربري هاي آتي در  هاي طبقه بندي حساسيت زيستگاهها انطباق نقشه
 . خواهد شدتهيه  تاالب

 فعاليتهاي مجاز در زونهاي مختلف -4

وافق ذينفعان در تانساني، بررسي و  موجودفعاليتهاي بررسي و حساسيت زونهاي مختلف گام بعدي پس از تعيين 
. تعريف شده، ممكن خواهد بودهر يك از زونهاي فعاليت هاي مجازي است كه در آينده انجام  آنها در  خصوص

بدين منظور با توجه به نتايج بدست آمده در زون بندي حساسيت زيستگاههاي تاالبي، كاربري هاي فعلي در تاالب 
وانين و مقررات موجود، بررسي فعاليت هاي مجاز در زونهاي مختلف درياچه پريشان، و همچنين با در نظر گرفتن ق

بيانگر  )2(جدول درياچه اروميه و تاالب شادگان انجام و فهرست اين فعاليت ها تهيه گرديد كه بعنوان نمونه 
 . دمجاز و غير مجاز بر اساس طبقه بندي حساسيت زيستگاههاي تاالب پريشان مي باشفعاليتهاي 

 
 درياچه پريشان اساس حساسيت زونهاي انساني بر مجاز فهرست فعاليتهاي -2 جدول

 فعاليتهاي غير مجاز )مطابق با دستور العمل ها(فعاليتهاي مجاز  زون

 )با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست(تحقيق و پايش  حساسيت باال
 مديريت حفاظت

 ساير فعاليتها

 همانند باال به عالوه   حساسيت متوسط
 )با مجوز(ماهيگيري 

 )با مجوز( ني بري
 )با مجوز(تورهاي طبيعت گردي 

 )با مجوز(عكاسي طبيعت 

 ساير فعاليتها

 
 حساسيت پايين 

 همانند باال به عالوه
 چرا

 )با مجوز(قايقراني براي تفريح 
 )با مجوز(ماهيگيري با قالب به صورت تفريحي 

 توريسم با اثرات كم

 ساير فعاليتها

 همانند باال به عالوه  ناحيه بافر
 دوچرخه سواري، اسب سواري، پياده روي

 تفرج با اثرات كم
  كشاورزي با اثرات كم

 ساير فعاليتها

 

 نتايج 
U و كاربري هاي آتي در درياچه اروميه، درياچه پريشان و تاالب شادگان زون بندينقشه هاي:U  پهنه بندي هاي نقشه

مطابق آنچه گفته ) 3و  2، 1نقشه هاي  (حساسيت زيستگاههاي درياچه اروميه، درياچه پريشان و تاالب شادگان 
بر اساس ميزان حساسيت بخش هاي مختلف تاالب ها نسبت به فعاليتهاي انساني و با استفاده از اطالعاتي نظير شد 

يك زون بافر در نقشه هاي فوق به عالوه  .گرديدو تاييد ي تهيه و انطباق آن با نقشه پراكنش تنوع زيست) 1(جدول 
الزم به . تاالب تعريف شد تا در برنامه زون بندي لحاظ گردد پيراموندر خارج مرزهاي  )متر 100نواري به عرض (
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انساني، توضيح است كه فعاليتهاي اين زون اثر مستقيم بر وضعيت تاالب داشته و مسائل كليدي آن شامل اختالل 
  .احداث زير ساختها، ورود مواد شيميايي كشاورزي و مواردي از اين دست خواهند بود

پايدار سازي  همچنين ضرورتوابستگي معيشتي جوامع بومي به منابع تاالب  بطور كلي در فرايند زون بندي تاالب،
كاربري هاي  تبيينفرايند . د گرفتنواهخمورد تاكيد قرار  آنكاركردها و خدمات تاالب و بهره برداري خردمندانه از 

آتي در تاالب بر اساس نتايج و تحليل صورت گرفته در خصوص توزيع كاربري هاي انساني موجود و معرفي فعاليت 
لذا با انطباق نقشه هاي طبقه بندي حساسيت زيستگاهها . صورت مي پذيردهاي مجاز در زونهاي مختلف تاالب 

و كاربري هاي موجود انساني، نقشه هاي كاربري هاي آتي در درياچه پريشان، ) ازشامل فهرست فعاليت هاي مج(
بيانگر كاربري هاي آتي در تاالب شادگان مي ) 4(كه بعنوان نمونه نقشه  تهيه گرديد شادگاندرياچه اروميه و تاالب 

  .باشد
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 طبقه بندي حساسيت زيستگاههاي درياچه پريشان  -2نقشه 

  

 
اروميهطبقه بندي حساسيت زيستگاههاي درياچه  -1نقشه 
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 كاربري هاي تاالب شادگان در آينده -4نقشه 

 
 تاالب شادگانطبقه بندي حساسيت زيستگاههاي  -3نقشه 
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اجراي فعاليتهاي پايدار  حاكي از اينست كهبطور كلي توافقات بدست آمده  :زون بندي تاالب اجرايتدوين ضوابط 
زون بندي برنامه لذا در قالب . و نظارت بر اجراي آنها خواهد بودضوابط شفاف  منوط به تبيين و تدويندر هر زون 

، تدوين و بهره برداري هاي موجود كالتشتاالب شادگان، درياچه اروميه و درياچه پريشان ضمن شناسايي اهم م
ً در و نظارت بر اجراي  ضوابط اجراي زون بندي براي تاالب هاي ياد شده آنها در دستور كار قرار گرفت و نهايتا

 ي است كه حول آنها ضوابط اجراي زون بندياهم سرفصل هايبيانگر ) 3(ول جد. بستري مشاركتي مدون گرديد
 .ه استتبيين و تدوين گرديد تاالب شادگان، درياچه اروميه و درياچه پريشان

 
 )درياچه پريشان، درياچه اروميه و تاالب شادگان(بندي  زونضوابط اجراي  سرفصل هاي -3جدول 

 آيين نامه هاي اجرايي تاالب

 ، )طبيعت گردي كم اثر(آيين نامه هاي اكوتوريسم  o پريشان درياچه
o  ،آيين نامه هاي توريسم متمركز 
o آيين نامه هاي ماهيگيري 

 ، )طبيعت گردي كم اثر(آيين نامه هاي اكوتوريسم  o درياچه اروميه
o ،آيين نامه هاي توريسم متمركز 

 هاي حساسدستورالعمل هاي اجرايي زيستگاه o تاالب شادگان
o دستورالعمل اجرايي برداشت ني از تاالب 
o دستورالعمل قايقراني تفرجي 
o دستورالعمل شكار پرنده 
o  ماهيگيري در تاالب 
o  خورموسي، خليج فارس، و صيد ميگو در خوريات : ماهيگيري در خوريات 
o  دستورالعمل طبيعت گردي در منطقه تاالب 
o دستورالعمل گردشگري متمركز 
o يمارستان شادگاندستورالعمل تخليه فاضالب ب 
o دستورالعمل تخليه زباله شادگان 
o دستورالعمل حوضچه هاي نمك در منطقه صنعتي ماهشهر 
o دستورالعمل تخليه زه آبهاي واحدهاي كشت و صنعت 
o دستور العمل حفاظت تاالب در مقابل نشت از خطوط لوله انتقال مواد نفتي 
o تاالب شادگان شامل واحدهاي پتروشيمي دستورالعمل تخليه فاضالبهاي صنعتي باال دست و پيرامون 
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اطالع رساني و انتشار نتايج  ،يكي ديگر از گام هاي طي شده :و ضمانت اجراي برنامه زون بنديتصويب  ،انتشار
بين كليه ذينفعان و دست  بدست آمده از فرايند زون بندي تاالب شادگان، درياچه اروميه و درياچه پريشان
نهايي شدن پس از  همچنين. اندركاران تاالبهاي فوق و نظر خواهي جهت نهايي نمودن برنامه زون بندي بوده است

 آنزون بندي تالش گرديد طيف هاي مختلف بهره برداران شامل بخش هاي دولتي و جوامع محلي از نتايج  برنامه
، نسبت به بهره برداري پايدار و خردمندانه از و مداخله ر گونه موازي كاريمطلع و به استناد آن ضمن پرهيز از ه

در ادامه نتايج زون بندي تاالبهاي فوق بمنظور كسب ضمانت ها و پشتوانه هاي اجرايي  .تاالبها برنامه ريزي نمايند
به سبب ان قرار گرفت و در متن برنامه هاي مديريت جامع تاالب شادگان، درياچه اروميه و تاالب شادگ مورد نياز

نيز  فوقتاالبهاي زون بندي تحقق  منظوردر سطوح ملي و استاني ضمانت اجرايي الزم ب تصويب برنامه هاي مديريتي
 .فراهم شد

 
فاز اجراي برنامه هاي جامع مديريت درياچه اروميه، تاالب پريشان و تاالب  :مصاديق اجراي زون بندي بدست آمده

برنامه هاي فوق در دستور كار دست اندركاران دولتي و تشكل هاي غير دولتي قرار پس از تدوين و تصويب  شادگان
برنامه ريزي و عملياتي  فوقزون بندي تاالبهاي از گرفت كه بخشي از اقدامات اجرايي بر اساس نتايج بدست آمده 

 :ست اشاره خواهد شددر اين بخش به اهم فعاليت ها و اقدامات اجرايي از اين د. گرديد

 ،تدوين راهبرد، سياست و خط مشي توسعه طبيعت گردي تاالب پريشان 
 ،نصب شناورهاي راهنما در حريم زيستگاههاي با حساسيت باالي تاالب پريشان 
 ،تعيين و تثبيت حريم تاالب پريشان 
  ،تدوين استراتژي ماهيگيري پايدار تاالب پريشان 

 

  و نتيجه گيري حثب
همانگونه كه پيش از اين مطرح شد، زون بندي يكي از گام هاي عملياتي در فرايند برنامه ريزي مديريتي اكوسيستم 

ضمن برنامه ريزي مديريتي تاالب شادگان، درياچه اروميه و اقدام در اين خصوص هاي تاالبي بوده و بدين سبب 
 خواهان تغيير رويكرد درباور عمومي يند نشان داد بطور كلي آموخته هاي اين فرا. صورت پذيرفتدرياچه پريشان 

نظارتي قابل تعديل به نهادي تسهيل گر و پايش / مسئوليتهاي سازمان محيط زيست از يك نقش صرفا حفاظتي
بدين معنا كه مي توان موضوع حفاظت از اكوسيستم هاي تاالبي را همگام با . كننده فعاليتهاي انساني خواهد بود

تعريف و عملياتي نمود كه در اين مسير مي توان ضمن جلب مشاركت  هاردمندانه و پايدار از تاالببهره برداري خ
 .دست اندركاران و ذينفعان تاالب، مديريت جامع و پايدار آن را محقق ساخت

نتايج بدست آمده ضمن بررسي، تحليل و اميد است با توجه به نشست هاي كارشناسي در سازمان محيط زيست و 
روش بكار رفته در درياچه اروميه، تاالب پريشان و تاالب شادگان، زمينه  بامقايسه روش هاي معمول زون بندي 

ذينفعان و بهره گيري از دانش / تلفيق اين دو روش و فراهم آوردن بستري جهت مشاركت كليه دست اندركاران
بر اين اساس شرايط الزم جهت . آوردفراهم ور ساير تاالبهاي كشعلمي براي  و تحقيقاتدر كنار مطالعات را بومي 

و  مرتفع ساختن مناقشات موجود بين بهره بردارانهمسو سازي فعاليت هاي بخشي، تضمين بهره برداري پايدار، 
مديريت هاي برنامه همچنين تسريع و تسهيل تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي مديريتي در راستاي اجراي 

و بهره زون بندي اكوسيستم هاي تاالبي  و در آينده شاهد رويكردي نوين در نحوهفراهم خواهد شد  نيزتاالبها جامع 
 .خواهيم بودبرداري پايدار از آنها 
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Sensitivity zoning of wetland habitats and its application in 
ecosystem management of Lake Parishan, Lake Urmia and 

Shadegan Wetland 
 
 
 
 
 

Abstract:  
Management of human activities through zoning and codes of practice is one of the 
fundamental elements of wetlands management plans to achieve a long-term vision and wise 
use of wetlands. Zoning is considered as a mean for management of wetlands, such as land 
use patterns, land use planning, or urban planning, in which geographical zones with a 
defined level of utilisation are determined. 
As zoning directly affects a wide range of wetland users, it is necessary to maximise the 
participation of stakeholders in zoning process and its implementation. For that Conservation 
of Iranian Wetlands Project has tried to complement the management plans of its 
demonstration sites (Lake Parishan, Lake Urmia, Shadegan Wetland) with developing zoning 
maps and codes of practice in collaboration with all stakeholders. At the first stage, the 
sensitivity of different wetland zones to human activities were defined. Then based on the 
current activities and allowed activities in different zones, an appropriate land use for each 
zone was proposed. In the final stage, the codes of practice were developed to provide the 
stakeholders with a common understanding of sustainable and unsustainable uses of wetland 
ecosystems in Lake Urmia, Lake Parishan and Shadegan wetland.  
The achievements of this process were attached to the management plans to have the required 
implementation enforcement. Some examples of applying zoning maps and codes of practice 
include  
Lake Parishan tourism strategy, installation of bouys around sensitive habitats of Lake 
Parishan and fishing strategy of Shadegan Wetland.  
 
Key words: ecosystem approach, zoning, wetland habitats, stakeholders, Lake Parishan, 
Shadegan Wetland, Lake Urmia.  
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