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  فهرست مطالب یک صفحه

بعنوان ریاست کمیته محلی  )به امضای مدیرکل محیط زیست فارس و فرماندار کازرون پیش گفتار یک صفحه

 (مدیریت تاالب پریشان

I 
 

 خالصه اجرایی یک صفحه

 تعدادی از مهم ترین نکات کلیدی گزارش

II 
 

شامل طبقه بندی زیستگاههای تاالب پریشان+ روستاهای محدوده تاالب+ ) پایه دریاچه پریشان نقشه یک صفحه

 راههای ارتباطی به تاالب+ موقعیت شهرستان کازرون نسبت به تاالب پریشان(

III 
 

 مقدمه دو صفحه

 هدف 

  های ایران )شامل مراحل کلیدی  دریاچهش طرح حفاظت از و نق دریاچهتاریخچه مدیریت

 فرآیند طی شده(

  کلیات برنامه مدیریت شامل هدف نهایی، اهداف فرعی و اقدامات )به همراه مشخص نمودن

 مسئول اجرای اقدامات با توجه به خالصه برنامه مدیریت(

  (2خالصه برنامه پایش )با استفاده از گزارش موجود و شکل 

  جمع آوری اطالعات و تألیف گزارش چگونگی   
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 2 8811پریشان در سال  دریاچهشاخص های هیدرولوژیکی  

 بارش یک صفحه

به همراه گرافی که نمایانگر وضعیت بارش در بلند مدت  ،(pptشامل بارش ماهانه و مجموع بارش ساالنه )

  ایج در آن ارائه شود.و مقایسه آن با متوسط بارش باشد. ضروری است متن کوتاه بوده و نت
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 تبخیر و دما یک صفحه

بلند مدت باشد. ضروری است در بهمراه گرافی که نمایانگر وضعیت  ،شامل تبخیر و دمای ماهانه و ساالنه

 متن کوتاه بوده و نتایج در آن ارائه شود.
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 دریاچهجریان چشمه ها به سمت  یک صفحه

بهمراه )بصورت مجزا و همچنین کلی( در پایین ترین وضعیت،  چشمه هاماهانه و ساالنه  جریانشامل 

 بلند مدت باشد. ضروری است متن کوتاه بوده و نتایج در آن ارائه شود.در گرافی که نمایانگر وضعیت 
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 آب زیرزمینی یک صفحه

ضروری است . ارائه گرددبلند مدت در وضعیت  پارامترهای آب زیرزمینی اندازه گیری شود و مقایسه آن با

 متن کوتاه بوده و نتایج در آن ارائه شود.
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 تراز دریاچه یک صفحه

. ضروری است متن کوتاه ارائه گرددبلند مدت در وضعیت  تراز دریاچه اندازه گیری شود و مقایسه آن با

 بوده و نتایج در آن ارائه شود.
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6-2 کیفیت آب یک صفحه  



. ضروری است متن کوتاه ارائه گرددبلند مدت در وضعیت  با کیفیت آب اندازه گیری شود و مقایسه آن

 بوده و نتایج در آن ارائه شود.

 3 تنوع زیستیشاخص های  

 پرندگان آبزی نیم صفحه

 وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصر. و همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 ماهیان نیم صفحه

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311در سال شامل نتایج پایش 
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 نیزارها نیم صفحه

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 گونه شنگ نیم صفحه

 .ارائه توضیحات مختصر وضعیت در بلند مدت بهمراهو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 گیاهان غرقابی نیم صفحه

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 کفزیان نیم صفحه

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 پالنکتونفیتو  نیم صفحه

و ارزیابی کیفی وضعیت )جدول بندی(، شمارش کل پرندگان آبزی  1311شامل نتایج پایش در سال 

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرزمستان گذران و همچنین بررسی 
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 4 اقتصادی -اجتماعیشاخص های  

 گردشگری یک صفحه

 .ضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصروو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 کشاورزی نیم صفحه

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 ماهیگیری نیم صفحه

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 دامپروری نیم صفحه

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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 آگاهی رسانی عمومی نیم صفحه

)شامل  وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 

 رح حفاظت از تاالبهای ایران(.نتایج فعالیت های آگاهی رسانی ط
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 مشارکت مردمی نیم صفحه

 .وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصرو همچنین  1311شامل نتایج پایش در سال 
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صفحه 3تا  2  اقدامات و برنامه های حفاظتی 

موسسات و نهادهای  اهم اقدامات صورت گرفته در طول سال بیان شود و همچنین توافقات بدست آمده با

دولتی، گزارشات منتشره، جلسات کلیدی، دوره های آموزشی و فعالیت های میدانی ارائه گردد. ضمناً به 

 برنامه های کلیدی در سال آتی اشاره شود.  
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صفحه 3تا  2  زیر ساخت ها اقدامات در راستای توسعه 

وسعه گردیده و ممکن است دریاچه را تحت بیان اهم فعالیت های زیر ساختی در طول سال که منجر به ت

تأثیر قرار دهد شامل آب و کشاورزی، جاده، معادن، کارخانجات صنعتی، توسعه شهری و ...، همچنین 

اشاره  آتی توسعه که پیشنهاد گردیده،ضمناً به برنامه های برنامه های کلیدی و فعالیت های میدانی. 

 شود.
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 هاداتجمع بندی نتایج و پیشن یک صفحه

ارائه  همچنین طرح برخی نتایج کلی با توجه به وضعیت دریاجه و موضوعاتی که با آن مواجه است.

پیشنهادات با توجه به آیتم های مطرح شده در گزارش و با لحاظ نمودن این نکته، که چگونه می توان 

 گزارش سال آتی را بهبود بخشید. 
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 سپاسگزاری نیم صفحه

سات، سازمان ها و اشخاصی که با ارائه اطالعات در تدوین این گزارش همکاری قدردانی از کلیه موس

 و یا فهرست اسامی آنها را در پشت جلد گزارش ارائه نمود. logoنموده اند و همچنین می بایست 
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 صفحه

  تعداد کل صفحات

 

 نکات قابل توجه

. اما در عین حال می توان فعالیت هایی کهه در سهط    تمرکز گزارش در وهله اول می بایست بر شرایط دریاچه باشد -1

 حوضه ممکن است دریاچه را تحت تأثیر قرار دهد، لحاظ نمود.  

حتی االمکان سعی شود، جلساتی به منظور استخراج اطالعات و تهیه گزارش با نمایندگان موسسات و سازمان ههای   -2

 .ارائه دهنده اطالعات مذکور در گزارش، تنظیم و برگزار شود

ت عالمتگهذاری  نتایج مهم و اطالعهات مطلهوب در توضهیحات ارائهه شهده ریهل ههر یهک از شهاخص هها مهی بایسه             -3

(highlight) .شوند و نحوه بهبود شاخص های مذکور در سال آتی بیان گردد 

 در صورتی که در برخی موارد اطالعات موجود نبوده و یا بدست نیامده باشد، همچنان آن بخش از گهزارش را لحهاظ   -4

نموده و در آن خصوص توضیحات کلی ارائه شود اما در عین حال میبایست به عهد  دسترسهی بهه اطالعهات در آن     

بخش یا عد  جمع آوری اطالعات توسط شخص یا نهاد مسئول آن اشاره گردد. با لحاظ نمودن این موارد مهی تهوان   

 امیدوار بود که اطالعات ناقص در سال آتی جمع آوری و ارائه شود.

باشد. ضمناً بهه منبهع تهیهه اطالعهات و محلهی کهه مهی تهوان بهه           رائه اطالعات در گزارش در قالب جداول و گرافا -5

  اطالعات تکمیلی دسترسی داشت، اشاره شود.

به منظور جذاب نمودن گزارش برای خوانندگان، از عکس ها و تصاویر موجود استفاده شود. همچنین میبایست ایهن   -6

الکترونیک بین کلیه رینفعان در سطوح محلی، استانی و ملهی توزیهع گهردد. ضهمناً بهدین      گزارش بصورت مکتوب و 

 منظور تهیه فهرست کاملی از دریافت کنندگان گزارش ضروری است.

می بایست گروهی به منظور نظارت و بررسی محتوی فنی گزارش تشکیل گردد و ضمن برگزاری جلسهات مشهتر     -7

 رشناسی، گزارش تدوین شده را بررسی، اصالح و نهایی نمایند.  جلسه( و ارائه نقطه نظرات کا 2)

 25و حهداکرر تها تهاری     برنامه ریهزی  به سرعت بدین منظور انتشار گزارش بسیار حائز اهمیت می باشد و میبایست  -1

            اقدا  گردد. 1311اردیبهشت ماه سال 


