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طرح حفاظت از تاالب های ایران
طبیعتحفظ تاالبها؛برای مردم، برای 

ارومیهاحیای دریاچه ستاد انجمن هیدرولیک ایران و –نشست هم اندیشی 
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تاالب های ایرانازحفاظت–مهندس یوسفعلی احمدی ممقانی 



گام های اجرایی رویکرد زیست بومی  



چشم انداز و هدف کلی

جداول اهداف راهبردی

ساختار سازمانی

 پایشپروتکل

نقشه پهنه بندی

اجزای برنامه های مدیریت جامع





پایش تنوع زیستی

پایش کیفیت و کمیت آب و خاک

اجتماعی-پایش اقتصادی

امعپروتکل پایش برنامه های مدیریت ج



پایش تنوع زیستی

پایش کیفیت آب و خاک

اجتماعی-پایش اقتصادی

امعپروتکل پایش برنامه های مدیریت ج
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اهداف  :
اجرایی کردن برنامه های مدیریت
تأمین داده های مطمئن و در دسترس برای کمیته مدیریت تاالب
مدیریت و حفاظت از تاالب با داده های واقعی و لحظه ای
پایلوت و بکارگیری درس آموخته ها در اجرای سایر پروتکل های پایش

اهداف اجرای پروتکل پایش



تاالب های پایلوت:
تاالب چغاخور

تاالب کانی برازان

تاالب سولدوز

تاالب نوروزلو

اجرای پروتکل پایش



اولین ایستگاه پایش تاالبی مجهز به اسکله شناور
امکان پایش تغییرات در ستون آب
دارای سه سطح از سنسورهای پایش

ایستگاه پایش آنالین چغاخور





اسکله از نوع اسکله های ثابت چوبی
 پارامتر اکوسیستمی و هواشناسی7امکان پایش
دسترسی آنالین به آخرین اندازه گیری ها

کانی برازانایستگاه پایش آنالین





اسکله از نوع اسکله های ثابت چوبی
 پارامتر اکوسیستمی و هواشناسی7امکان پایش
دسترسی آنالین به آخرین اندازه گیری ها

سولدوزایستگاه پایش آنالین





استفاده از اندازه گیرهای پرتابل
اولین مدل پایش مشارکتی در پایش تاالب ها
وربارگذاری داده های در سامانه ملی پایش تاالب های کش

ایستگاه پایش آفالین نوروزلو





اهداف  :
انتمرکز داده های جمع آوری شده در سامانه متمرکز در سرور مرکزی سازم
امکان افزودن سایر ایستگاه های پایش آنالین موجود به این سامانه
ه  امکان ورود داده ها به صورت آفالین و توسط اپراتور برای تاالب هایی ک

دارای برنامه پایش آفالین هستند
تلفامکان دسترسی از هر نقطه و در هر زمان با تعریف سطوح دسترسی مخ

سامانه پایش آنالین تاالب ها



هاسامانه پایش آنالین تاالب



ژگی های چهار سایت تاالبی صاحب ایستگاه پایش آنالین و آفالین و با وی
مربوط به خود شده اند

 شیوه نامه پایش آنالین اکوسیستم تاالب ها
سامانه پایش آنالین تاالب ها

خروجی اجرای پروتکل های پایش



االب ها با آگاهی از این مسئله که تنها بخش کوچکی از پروتکل پایش ت
اجرایی شده

تأمین نیروی انسانی آموزش دیده جهت نگهداری ایستگاه
آموزش افراد مسئولیت پذیر جهت راهبری ایستگاه
مبحث ذخیره و نگهداری داده ها و چگونگی دسترسی به آنها
راه اندازی جریان استفاده از داده های تولید شده
تعمیر و تعویض قطعات مصرفی در سال های آتی

درس آموخته ها



با سپاس از توجه شما
ahmadi.ciwp@gmail.com


