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 ش تاالبی. مقدمه پا1

 
ين در حالی است که ادر ايران طی سالهای اخیر توجه زيادی را به خود جلب نموده است  "مديريت تاالب ها"بحث 

به دلیل کمبود اطالعات الزم در مورد ماهیت مشکالت مديريتی، منشاء اصلی مشکالت، و کارآمد نبودن اقدامات، اغلب 

می تواند اطالعات الزم را جهت پوشش  "پايش تاالب"متوقف می ماند. يک برنامه منسجم و کارآمد  "مديريت تاالب ها"

يک فرايند سیستماتیک جمع آوری اطالعات پايه در  "پايش". کاستی ها در اختیار مديران و تصمیم گیرندگان قرار دهد

طول زمان است که به منظور مقايسه با يک استاندارد از پیش تعیین شده انجام می پذيرد. الزم به يادآوری است که يک 

عات جمع آوری لزوما پیچیده يا پرهزينه نیست بلکه کارآمدی برنامه به مناسب بودن و بهنگام بودن اطال "برنامه پايش"

شده بستگی دارد. يک برنامه پايش خوب طراحی شده می تواند ساده و کارامد باشد. اگر اطالعات جمع آوری شده مورد 

استفاده قرار نگیرند يا بر روند مديريت تاالب اثرگذار نباشند، حتی يک برنامه پايش خوب طراحی شده نیز بی ارزش  

االبی بايستی تحت يک برنامه مديريتی منسجم، همه سو نگر و با اهداف مشخص خواهد بود. در شرائط ايده آل، هر ت

باشد. اطالعات جمع آوری شده تحت يک برنامه پايش بايستی در راستای اهداف مديريتی و جهت تاثیرگذاری بر برنامه 

 تطبیقی(.مديريت بکار روند )چرخه مديريت 
 

 یقیت تطبيري: چرخه مد8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پايش در اصل ابزاری است برای اندازه گیری نتايج اقدامات مديريتی و برآورد وضعیت موجود محیط تاالبی و 

میزان تغییر آن.  برنامه پايش معموال بهتر است قبل از انجام اقدامات مديريتی انجام پذيرد، يا حداقل اطالعات 

 
 اهداف
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ه پايش پیش از انجام اقدامات مديريتی صورت پذيرد پايه تاالب مورد نظر قبال جمع آوری شده باشند. اگر برنام

ضروری است اطالعات جمع آوری شده در طی برنامه پايش در بازبینی اهداف و افدامات مديريتی مورد استفاده 

 قرار گیرند.
 ولیداده آکنده از برنامه های پايش که آندسته از است.  آن طراحی مناسبدر برنامه سودمند پايش يک  موفقیت کلید

اين اطالعات گمراه کننده نیز باشند، ناکارآمدی بزارهای مديريتی کارامدی نبوده و اگر هستند ااطالعات ضعیفی  دارای

يک برنامه پايش خوب مستلزم همکاری نزديک و تشريک مساعی بین و اجراء برنامه پايش تشديد می شود. تدوين 

در مورد شرايط نیز اغلب اطالعات خوبی  )کهاست جامعه محلی و ساير ذينعان نظیر متخصصین و مديران تصمیم گیر، 

  . دارند( موجود
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 پریشان دریاچهطراحی برنامه پایش . 2
 

 8811در فروردين مااه  که  "ها پايش تاالب" آموزشی-دو روزه مشورتی بر اساس نتايج کارگاهتاالب پريشان برنامه پايش 

دانشاگاهی و  نهادهاای دولتای،   از کارشناساان  نفار   54مجموع اين کارگاه در  ست. درشد تهیه گرديده ابرگزار  شبرازدر 

پاايش تااالب   ". در اين کارگاه پس از ارائه مبانی اشتندد حضورجوامع محلی و همچنین از اعضاء تشکل های غیر دولتی، 

پروتکال هاای   "تهیاه  متادولویی  توسط مشاورين بین المللی طرح حفاظت از تاالب ها و توضایحات الزم در ماورد     "ها

-اقتصاادی آب، تناوع زيساتی و   شرکت کنندگان به سه گروه موضوعی جداگانه بر اساس اهداف مديريتی تاالب ) ،"پايش

 پروتکال هاای پاايش   تقسیم شدند و سپس در هر گروه به طور مفصل به بحث و تبادل نظر در خصوص تهیاه  ( اجتماعی

 يت پرداختند. مورد نظر طرح مديربرای هر کدام از شاخص های 
میزان موفقیت طرح مديريت )و دستیابی به اهداف مديريتی( را برنامه پايش تعیین می نمايد. در شارائط   ،به عبارتی ديگر

ايده آل برنامه پايش برنامه ايست منسجم و همه سو نگر که با استفاده از پروتکال هاای پاايش اطالعاات الزم را بصاورت      

رد نظر در طرح مديريت در اختیار متخصصاین و ماديران تصامیم گبار و سااير ذی      جداگانه در خصوص شاخص های مو

لذا اين پروتکل ها با مشارکت ذينفعان تدوين شده و به اجارا گذاشاته خواهناد    نفعان )از جمله جامعه محلی( می گذارد. 

.اطالعات شاود  ر تاامین تصامیم گیا  می بايست نیازهای اطالعاتی ماديران   پس برای مديريت موفق تاالب مورد نظر،شد. 

د، چرا کاه  نمرتبا به روز شواين اطالعات بايد  مثال بطور  که سودمند باشد.در اختیار مديران قرار گیرد به شکلی بايستی 

جماع   شود. اين فرايناد نجر به تصمیم گیری های نادرست و مممکن است کارآيی الزم را نداشته و  اطالعات سال گذشته

 (.2)شکل  ندناممی  "چرخه پايش تاالب" را دوره ای آن اطالعات و پیشرفت آوری

 

 ش تاالبي: چرخه پا2شکل 
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الزم به ذکر است که پروتکل های پايشی که در ضمیمه اين گزارش مالحظه می فرمايید، در نتیجه کارگاه 

حضور نمايندگان ذينفعان استانی برگزار  با 11که در ارديبهشت ماه سال  پريشانپايش زيست محیطی تاالب 

قابل بازنگری و تکمیل براساس نظرات بويژه در قسمت های مربوط به بودجه شد، تدوين گرديده است و 

 کارشناسی نهادهای ذيربط بوده و متعاقبا طی جلسات هماهنگی نهايی خواهد شد.
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 شانیاچه پریش دریبرنامه پا .3 
 

بررسای ويژگای هاای تناوع زيساتی تااالب، دو پروتکال بارای ويژگای هاای           در مجموع هفات پروتکال بارای    

جتماعی تاالب پريشان تهیه شده اند. جاداول ياک   -هیدرولویيکی و شش پروتکل نیز برای ويژگی های اقتصادی

تا سه خالصه ای از اين پروتکل ها را به نمايش می گذارند. ضمن اينکه پروتکل های پايش )به صورت کامال در  

 ها آورده شده اند( به شاخص های مديريتی زير می پردازند: ضمیمه

 

 استفاده از شاخص های زير: با آب (1

 ت آبیفیک (8-8

 ت آبیکم (8-2

 نیمناقشات زم  (8-8

 

 استفاده از شاخص های زير: با یستیتنوع ز (2

 ی( پرندگان آبز2-8

 انی( ماه2-2

 زارهای( ن2-8

 ( شنگ2-5

 زیاهان غوطه ور آبی( گ2-4

 ماکروبنتوزها( 2-6

 توپالنکتون های( ف2-1

 ( منظر2-1

 

 استفاده از شاخص های زير: با یاقتصاد - یاجتماع (3

 سميتور (8-8

 ی( کشاورز8-2

 ی( دامدار8-8

 عمومی ی( آگاه8-5

 ی( مشارکت عموم8-4

 ها ر ساختي( توسعه ز8-6

 ان(ی)ماهآبزی ( منابع 8-1
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 ی گرديده است: در نتیجه برنامه پايش تاالب پريشان شامل نیز بصورت زير طراح

 

 تنوع زیستیش یالف( پا

مطابق اهداف مديريتی طرح مديريت تاالب پريشان، برنامه پايش تاالب پريشان اطالعات الزم تنوع زيساتی ابان   

تاالب را در غالب شاخص های مورد نظر )پرندگان آبزی، ماهیان بومی، نیزارها، شانگ و ويژگیهاای منظار( و باا     

 ربوطه جمع آوری خواهد نمود. استفاده از پروتکل های م

بر اساس پروتکل های مربوطه، برای پايش تنوع زيستی تاالب پريشان، ايستگاههای ماورد نیااز باياد روی  ياک     

نقشه مشخص شوند. برای اين منظور يک ايستگاه در داخل درياچاه )بارای فیتوپالنکتونهاا، گیاهاان غوطاه ور،      

ر امتداد حاشیه تااالب )بارای پرنادگان آبازی، نیزارهاا و شانگ( و ياک        ماکروبنتوزها، و ماهیان(، يک ايستگاه د

 ايستگاه نیز در نواحی کم عمق تر در امتداد رودخانه ها و کانالها بايد تعیین شوند.

توصیه می شود پايش بايد برای فیتو پالنکتون ها به صورت فصلی و برای پرنادگان آبازی باه صاورت دو باار در      

شانگ باه صاورت سااالنه      -ماهیان  -و زمستان گذرانی( و برای گیاهان غوطه ور آبزی سال)در فصول زادآوری 

 صورت پذيرد. نیزارها بايد حداقل دو سال يکبار پايش شوند.  

به طور مستقیم مسئول پايش تنوع زيستی تاالب پريشان خواهد باود و اداره کال    اداره کل محیط زیست فارس

و مطالعات ساير آبزيان )فیتوپالنکتون، ماکروبنتوز، گیاهان غوطاه ور آبازی(    شیالت در امر پايش ماهیان درياچه

همکاری خواهد داشت. در پايش نیزارها، گونه شنگ و پرندگان آبزی،  جوامع محلی اطراف درياچه با پشاتیبانی  

 ی(.تشکل های غیردولتی و دانشگاهها در برنامه پايش مشارکت خواهند داشت )پايش مشارکتی تنوع زيست

مسئول تولید گزارش ساالنه جامع در مورد وضعیت تنوع زيستی تاالب پريشاان و   اداره کل محیط زیست فارس

به طور خاص شاخص های مورد نظر طرح مديريت خواهد بود. ضمن اين که اطالعاات جماع آوری شاده )داده    

د و در صاورت نیااز و تقاضاا در    ذخیره شاون  اداره کل محیط زیست فارسهای پايش( بايد در پايگاه داده ها در 

 اختیار نهادها و گروه های ذی نفع قرار گیرند. 

 

 

 ش آب و رسوباتیب( پا

 

بطور کلی کیفیت آب و رسوبات تاالب و همچنین کمیت آب بايد در نهرها، آب های زيرزمینی و داخل تاالب 

 گیرد: مورد پايش قرار گیرند. بطور خاص پايش آب تاالب بايد در نقاط زير صورت

در تمامی نهرهای اطراف درياچه که به طور مستقیم وارد تاالب می شاوند مانناد: قلعاه ناارنجی، آب     الف( 

پلک، آب سیرو، جمشیدی، پل آبگینه و غیره با استفاده از دو ايستگاه در هر نهر اصلی )يکی در سرچشامه  

 و ديگری در نقطه ورود آب به درياچه(.

بايد در چاههايی که در حال حاضار در برناماه پاايش آب منطقاه ای قارار      پايش کیفیت و کمیت آب ب( 

 چاه(. 83دارند ادامه يابد )در حال حاضر 
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برای درياچه، ايستگاههای نمونه برداری برای پايش کیفیت آب بايد در داخل آب مشخص شاوند )شاش   ج( 

 تا ده ايستگاه(.  

موجود يا ايستگاهی ديگر در نقطه شمالی درياچاه(  برای پايش کمیت آب )سطح آب( يک نقطه )ايستگاه د( 

 کافی است.
    

الزم به يادآوری است که کیفیت آب تاالب بايد به صورت فصلی پايش گردد در حالی که کیفیت رسوبات بايد 

 يک يا دوبار در سال پايش شود )بهار يا پايیز(.

روزانه و سنجش جريان آب به صورت  در فصل بهار، کمیت آب )خواندن شاخص تراز سنج( بايد به صورت

ماهانه انجام گیرد. همچنین میزان آب درياچه)سطح آب( به صورت روزانه و میزان آب زيرزمینی بصورت ماهانه 

 پايش شود. 

و  پايش کیفیت آب نهرها و درياچه  آب منطقه ای فارس شرکتکمیت آب تاالب و آب های زيرزمینی توسط 

 ست فارس خواهد بود. بر عهده اداره کل محیط زي

کلیه داده های الزم را از آب منطقه ای گردآوری کرده و در يک گزارش جامع  اداره کل محیط زیست فارس

 ساالنه )کیفیت و کمیت آب تاالب پريشان( تهیه خواهد نمود. 

 توصیه می شود داده های موجود در خصوص کمیت آب در سازمان آب منطقه ای فارس محفوظ مانده و در

 هم به آنها دسترسی داشته باشد.  اداره محیط زیست فارسصورت نیاز 
 

 

 :یاقتصاد -یاجتماع پایشج( 

 اقتصادی طرح مديريت تاالب پريشان شامل موارد زير می باشند:-شاخص های اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روستای اطراف تاالب بايد مورد پايش قرار  81اين شاخص ها بسته به اينکه فعالیت در کجا صورت می گیرد در 

گیرند. پايش بايد به جز در مورد توريسم و توسعه زيرساخت ها به صورت ساالنه صورت گیرد. گزارشات مربوطه 

 بايد به صورت ساالنه تهیه شوند. 

 

 سميتور الف(

 یرسان یب( آگاه

  یج( دامدار

 ید( کشاورز

 یت مشارکتيريه( مد

 ها رساختيو( توسعه ز

 یریگ یز( ماه
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-بايد توسط نمايندگان جوامع محلی و با حمايت فرمانداری صورت گیرد. سپس گزارش پايش اقتصادی پايش

اجتماعی تاالب پريشان توسط فرمانداری واز طريق بخشداری در اختیار متقاضیان قرار گیرد. تمامی داده های 

 اقتصادی بايد در يک پايگاه داده در فرمانداری ذخیره شوند. -اجتماعی

 

 مالحظه نمود:  8تا  8ذکر شده در پروتکل های پايش را می توان در جدول های  موارد
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 یستیز تنوع شی: برنامه پا1جدول 

اهداف مدیریتی تنوع 

 زیستی
 پارامترها

نقاط نمونه 

 یبردار
 یزمان نمونه بردار

 مسئولنهاد 

 ش+گزارش(ی)پا

زمان گزارش 

 یده
 ره دادهیذخ

از ی  بودجه مورد ن

 )ساالنه(

 کل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-

پرندگان آبزی دارای 

اهمیت بین المللی 

)پلیکان پا 

اردک  –خاکستری 

اردک  –مرمری 

اردک  –بلوطی 

باکالن  –سرسفید 

 کوچک(

 جمع کل 

 تعداد زمستان گذران 

  تعداد جوجه آور )النه

 ها(

تمام درياچه و 

اراضی زراعی 

پیرامون که مورد 

استفاده غاز و درنا 

 می باشند 

 يه: هر دو ماه يکبارپا

 

پايش: هر سال دوبار )فصل 

زمستان گذرانی + فصل 

 زادآوری(

اداره کل محیط 

 زيست فارس

پايگاه داده در اداره  ساالنه

کل محیط زيست 

 فارس

 

ماهیان بومی زرده و 

 سرخه 
 تعداد 

 اندازه 

 جنس 

 پراکنش 

رودخانه ها و 

کانال ها و داخل 

 درياچه

 پايه: فصلی

 

 پايش: ساالنه

اداره کل شیالت 

 فارس

پايگاه داده در اداره  ساالنه

 کل شیالت فارس

 

نیزارها )با تاکید بر 

 گونه لوئی( 
 تراکم 

 تنوع 

 پراکنش 

 )کیفیت )سالمت 

تمامی اطراف 

درياچه و لکه های 

نیزار داخل 

 درياچه

 پايه: هر سال

 

پايش: هر دو تا پنج سال 

رات()بسته به سرعت  تغیی  

اداره کل محیط 

 فارس/کازرون زيست 

 

پايگاه داده در اداره  ساالنه

کل محیط زيست 

 فارس

 

 پايگاه داده در اداره  ساالنهاداره کل محیط  پايه: ماهانهتمامی اطراف  حضور/غیاب  شنگ 
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اهداف مدیریتی تنوع 

 زیستی
 پارامترها

نقاط نمونه 

 یبردار
 یزمان نمونه بردار

 مسئولنهاد 

 ش+گزارش(ی)پا

زمان گزارش 

 یده
 ره دادهیذخ

از ی  بودجه مورد ن

 )ساالنه(

 کل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-

  وسعت زيستگاه زادآوری

 و تغذيه

 علل مرگ و میر 

درياچه+ رودخانه 

  ها و کانالها

 

زيست  کل محیط زيست فارس/کازرون  پايش: ساالنه

 فارس

 کاربری اراضی  منظر

 پوشش زمین 

آبخیز پیرامون 

 درياچه

 پايه: هر سال 

پايش: هر دو تا پنج سال 

ات()بسته به سرعت تغییر  

پايگاه داده در  دو ساالنه استانداری/فرمانداری

 استانداری فارس

 

 تراکم  فیتوپالنکتون*

 تنوع 

 پراکنش 

 گونه های مهاجم 

ايستگاه هايی 

 درون درياچه

 پايه: يکسال )فصلی(

 پايش: ساالنه

اداره کل محیط 

زيست/ شیالت 

 فارس

پايگاه داده در اداره  ساالنه

کل محیط زيست 

 فارس

 

گیاهان غوطه ور 

 آبزی

  حضور/ غیاب گونه های

 کمیاب

 تراکم 

 تنوع 

در آبگیرهای  کم 

عمق و دائمی 

 اطراف درياچه

 پايه: يک سال )فصلی(  

 پايش: ساالنه )بهار(

کل محیط  اداره

زيست/ شیالت 

 فارس

پايگاه داده در اداره  ساالنه

کل محیط زيست/ 

 شیالت فارس

 

 تنوع  ماکرو بنتوز*

 تراکم 

ايستگاه هايی 

 درون درياچه

 پايه: يک سال )فصلی(

 پايش: ساالنه

اداره کل محیط 

زيست/ شیالت 

 فارس

پايگاه داده در اداره  ساالنه

کل محیط زيست/ 

 شیالت فارس

 

  خص ها می توانند در قسمت پايش کیفیت آب درياچه نیز مورد بررسی قرار گیرند.اين شا*
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 ش آبی: برنامه پا2جدول

 

 ینقاط نمونه بردار پارامترها آب پایش
زمان نمونه 

 یبردار

 مسئولنهاد 

 ش+گزارش(ی)پا

زمان گزارش 

 یده
 ره دادهیذخ

از ی  بودجه م ورد ن 

  )ساالنه(

 کل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-

 آب کیفیت

نهرها و 

 رودخانه ها
 

 

 

 

 

 

درجه حرارت، 

 کدورت، 

عمق نفوذ نور، 

 سختی

، EC, pHشوری، 

کاتیون ها و آنیون 

 ها
DO DO, 

BOD5  

 عناصر محلول

 فلزات سنگین

 آفت کش ها

 باکتری ها

در سرچشمه پنج چشمه: قلعه نارنجی، 

آب پلک، آب سیرو، جمشیدی، و پل 

 آبگینه

 

 و

 

صلی که به در دهانه دو رودخانه ا

 درياچه می ريزند
 

 

 فصلی

 

 شرکت آب منطقه ای فارس

 

)هر ايستگاه اضافی با 

مسئولیت اداره محیط زيست 

 (فارس/ کازرون

 ساالنه

 یآب منطقه اشرکت 

 فارس
 

درجه حرارت،  درياچه

 کدورت، 

 83ايستگاههای نمونه برداری )حدود 

 تا( داخل درياچه

 شرکت آب منطقه ای فارس فصلی

 

شرکت آب منطقه ای  ساالنه

 فارس
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 ینقاط نمونه بردار پارامترها آب پایش
زمان نمونه 

 یبردار

 مسئولنهاد 

 ش+گزارش(ی)پا

زمان گزارش 

 یده
 ره دادهیذخ

از ی  بودجه م ورد ن 

  )ساالنه(

 کل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-

عمق نفوذ نور، 

 سختی

، EC, pHشوری، 

کاتیون ها و آنیون 

 ها

 
DO DO, 

BOD5  

، تعداد باکتريها

عناصر محلول، 

ا، فیتوپالنکتون ه

 بنتوز ها

)هر ايستگاه اضافی با 

مسئولیت اداره محیط زيست 

 فارس/ کازرون(

 

آبهای 

 زيرزمینی

 EC 

 کلر 

 

 عناصر محلول 

 باکتريها 

 کش ها آفت 

 فلزات سنگین 

چاههايی که در حال حاضر توسط 

سازمان آب منطقه ای نمونه گیری می 

 حلقه( 83شوند)حدود 

به صورت 

ماهانه برای 

پارامترهای 

موجود و  

فصلی برای 

ساير 

 پارامترها

 شرکت آب منطقه ای فارس

 

)هر ايستگاه اضافی با 

مسئولیت اداره محیط زيست 

 فارس/ کازرون(

اره کل محیط اد ساالنه

 زيست فارس
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 ینقاط نمونه بردار پارامترها آب پایش
زمان نمونه 

 یبردار

 مسئولنهاد 

 ش+گزارش(ی)پا

زمان گزارش 

 یده
 ره دادهیذخ

از ی  بودجه م ورد ن 

  )ساالنه(

 کل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-

 

 آفت کش ها  رسوبات

 فلزات سنگین 

 PAHs  

  تنوع/ تراکم

 بنتوزها

 

دوبار در  شش ايستگاه جديد

سال )پايان 

بهار و پايان 

 پايیز(

 شرکت آب منطقه ای فارس

 

)هر ايستگاه اضافی با 

مسئولیت اداره محیط زيست 

 فارس/ کازرون(

شرکت آب منطقه ای  ساالنه

 فارس
 

 

 بت آیکم

نهرها و 

 رودخانه ها
 تراز آب 

 

 

 جريان 

 چشمه 83سرچشمه هر 

 

 

ايستگاه جديد در محل ورود به   8-2

 درياچه

 روزانه

 

 

جريان 

 ماهانه

 شرکت آب منطقه ای فارس

 

 ساالنه

شرکت آب منطقه ای 

 فارس

  

 يک ايستگاه تراز آب درياچه

 

)ايستگاه موجود يا ايستگاه جديد در 

 صورت نیاز(

کت آب منطقه ای فارس شر روزانه

 / اداره  محیط زيست کازرون
 ساالنه

شرکت آب منطقه ای 

محیط زيست فارس /

 کازرون
 

 شرکت آب منطقه ای  ساالنه شرکت آب منطقه ای فارس ماهانه چاه( 83نقاط موجود )در حدود  تراز آبآبهای 
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 ینقاط نمونه بردار پارامترها آب پایش
زمان نمونه 

 یبردار

 مسئولنهاد 

 ش+گزارش(ی)پا

زمان گزارش 

 یده
 ره دادهیذخ

از ی  بودجه م ورد ن 

  )ساالنه(

 کل-

 یدولت-

 طرح تاالبها-

 فارس زيرزمینی
 

 مناقشات زمین

مناقشات 

 زمین
 نیتعداد معارض

راف درياچه به خصوص نواحی تمامی اط

کم عمق تر که آب نوسانات شديدتری 

 دارد

  یفرماندار ساالنه ست کازرونيط زیاداره مح یفصل
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 یاجتماع -یش اقتصادی: برنامه پا3جدول

اهداف  

برنامه 

 تیریمد

 ینقاط نمونه بردار پارامترها
زمان نمونه 

 یبردار
 ش+گزارش(ی)پا مسئولنهاد 

رش زمان گزا

 یده
 ره دادهیذخ

از یبودجه مورد ن

 )ساالنه(

 کل -

 یدولت -

 تاالبها طرح -

تعداد، تنوع و  توريسم*

کیفیت برگزار 

کنندگان محلی 

 تورها

سازمان جامعه محلی درياچه  فصلی روستا 81تمامی 

ر پريشان )زيرگروه توريسم د

صورت وجود( /تشکل غیر 

یدولتی متخصص در گردشگر  

میراث اداره کل  ساالنه

 فرهنگی و گردشگری

 /فرمانداری
 

آگااااااهی 

 عمومی**

تعداد و تنوع 

شبکه های 

آگاهی رسانی يا 

اقدامات موردی 

در زمینه تاالب 

 ها**

سطوح محلی، 

 استانی و ملی

سازمان جامعه محلی درياچه  فصلی

پريشان )زير گروه آموزش و 

اطالع رسانی در صورت وجود( 

در  /تشکل غیر دولتی متخصص

 آموزش

روابط عمومی اداره  ساالنه

محیط زيست فارس/ 

 کازرون
 

 سطح زير کشت کشاورزی

 

 نوع محصوالت

 

قیمت محصوالت 

 در بازار
 

در روستاهای هدف 

بر مبنای نوع 

محصوالت و 

 زمینهای پايلوت
 

سازمان جامعه محلی درياچه  هر سال دو بار

 پريشان)گروه کشاورزان(

 

جهاد کشاورزی/  ساالنه

 فرمانداری
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اهداف  

برنامه 

 تیریمد

 ینقاط نمونه بردار پارامترها
زمان نمونه 

 یبردار
 ش+گزارش(ی)پا مسئولنهاد 

رش زمان گزا

 یده
 ره دادهیذخ

از یبودجه مورد ن

 )ساالنه(

 کل -

 یدولت -

 تاالبها طرح -

تعداد دام و نوع  دامداری

 آن در هر روستا

 

قیمت دام و 

محصوالت آن در 

 بازار
 

در تمامی روستاهای 

پیرامون درياچه 

پريشان )به خصوص 

 آنهايی  دامدارند(

سازمان جامعه محلی درياچه  هر سال دو بار

 پريشان)گروه دامداران(

 

جهاد کشاورزی/  ساالنه

 فرمانداری
 

 

صید  مقدار ماهی ماهیگیری

شده در هر فصل 

بر حسب گونه ها 

 و اندازه

 

روشهای 

ماهیگیری و 

تعداد صیادان در 

 روز

 

در صد ماهی 

در تمامی روستاهای 

پیرامون درياچه 

پريشان )به خصوص 

 آنهايی که صیادند(

سازمان جامعه محلی درياچه  هفتگی

 پريشان)گروه ماهیگیران(

 

هساالن  شیالت/ قرمانداری 
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اهداف  

برنامه 

 تیریمد

 ینقاط نمونه بردار پارامترها
زمان نمونه 

 یبردار
 ش+گزارش(ی)پا مسئولنهاد 

رش زمان گزا

 یده
 ره دادهیذخ

از یبودجه مورد ن

 )ساالنه(

 کل -

 یدولت -

 تاالبها طرح -

فروش رفته در 

بازار )در مقابل 

 مصرف(

برنامااااااه 

رياااااازی 

 مشارکتی
 

تعداد پرویه هايی 

که از رويکرد 

مشارکتی استفاده 

 می کنند

سطوح محلی+ 

 استانی

سازمان جامعه محلی درياچه  ساالنه

تی پريشان/ تشکل های غیر دول

یمتخصص در رويکرد مشارکت  

 فرمانداری ساالنه

 

توساااااعه 

زيرساااخت 

 ها

تعداد و کیفیت 

ای زيرساخت ه

موجود )فاضالب، 

مواد زائد جامد، 

مراکزاوریانس، 

مدارس، 

 کتابخانه،غیره(

سازمان جامعه محلی درياچه  فصلی روستا 81

 پريشان/تشکل های غیر دولتی

 

 فرمانداری ساالنه

 

 استفاده از پرسشنامه برای گردشگران+ مکان های اقامتی:*

 ؟سفرهزينه  -چندمین بازديد اقامت، و مدت محل  ، به چه منظور، مقصد، مبداءچه تعداد گردشگر، 
 

در انتشارات )بروشور، مقاالت، و غیره(، تعداد دفعاتی که مسائل زيست محیطی درياچه پريشان در تلويزيون يا میزان  ، (و غیرههمايش  -خاص )مانند جشنواره  نظیر تعداد تشکلهای مردم نهاد، تعداد وقايع **

  ند؟سخنرانی های علمی مطرح شده ا
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 :الزامات اجرایی. 4

  

پايش مستلزم يک تالش گروهی است. وقتی عنوان     می شود يک سازمان مسئول است اين بادان  کار گروهی: 

معناست که اين سازمان مسئول برنامه ريزی و دستیابی به نتاايج مطلاوب اسات ولای همکااری نزدياک سااير        

ر ضاروری اسات.  لاذااجرای موفاق برناماه پاايش مساتلزم        سازمانهای کلیدی در اجرای موفق برنامه پايش بسیا

هماهنگی و همکاری نزديک بین سازمان حفاظت محیط زيست،  سازمان آب منطقه ای، سازمان شیالت، مناابع  

طبیعی،ادارات محیط زيست شهرستان، جواماع محلای و تشاکل هاای غیار دولتای باا حمايات قاوی از جاناب           

 فرمانداری و استانداری است. 

 

در امر پايش باه منظاور اجتنااب از تحمیال مسائولیت اضاافه بار ساازمانی خااص، تماامی           آوری داده ها: گرد

سازمانهای ذی ربط و ذی نفع  بايد امور مربوط به پايش را که به صورت جاری در دستور کاار آنهاا قارار گرفتاه     

ذينفع کلیدی قارار دهناد. جهات     است ادامه داده و اطالعات و داده های موجود را در اختیار ساير سازمان های

اجتناب از به هدر رفتن هزينه های جمع آوری داده، پايگاه داده ها بايد در نهادهای مسئول پايش استقرار يافتاه  

و مکانیسم هايی برای در دسترس قرار دادن اطالعات زيست محیطی )ترجیحا از طرياق اينترنات( پایش بینای     

ت سازمان محیط زيست به يک شبکه اطالعات زيست محیطی وصل باشد تاا  گردد. هر تاالبی می تواند با مرکزي

مسئولین بازنگری برنامه مديريت تاالب تصمیمات خود را بر اساس آخرين اطالعات و داده های حاصل از پاايش  

 اتخاذ نمايند.  

 

روش های کار باا   يک برنامه پايش خوب می تواند داده های مناسبی را تولید نمايد. الزم است کهروش شناسی: 

جزئیات کامل )پروتکل ها( مورد بررسی سازمان های مربوطه قرار گرفته و در جهت استانداردسازی و چاپ آنهاا  

   اقدام گردد.  

 

از آنجا که برنامه های پايش می توانند بسیار پرهزينه باشاند، ساازمان هاای اجرايای مسائولیت تاامین        بودجه:

د )از طريق بودجه های ملی و استانی(. طرح حفاظت از تااالب هاا نیاز مای تواناد      بودجه و اعتبارات الزم را دارن

تخصصی، آموزش، تجهیزات و ايجااد پايگااه داده را از محال اعتباارات طارح       هزينه های مربوط به مشاوره های

 تامین نمايد.  

 

مجری طرح حفاظات   سازمان حفاظت از محیط زيست به عنوان متولی اصلی تاالب ها در کشور و: دهی گزارش

از تاالب ها موظف است ساالنه بک گزارش جامع پايش برای سايت تاالبی مورد نظار تهیاه نماياد. ايان گازارش      

بايد به طور گسترده چااپ و نیاز از طرياق     "وضعیت محیط زيست درياچه ... در سال ..."پايش ساالنه با عنوان 

سال يکبار ياک گازارش تحلیلای بارای جماع بنادی و        در ضمن هر پنج اينترنت در دسترس همگان قرار گیرد.

   تفسیر نتايج برنامه پايش و ارائه بازخورد های الزم به طرح مديريت تاالب ارائه خواهد شد.
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به طور کلی به نظر می رسد تخصص های الزم برای اجراء برنامه پايش )به جز نیازهای آموزشای   ظرفیت سازی:

و فن آوری های جديد(در ايران موجود     می باشد. باا توجاه باه اينکاه تعاداد       در رابطه با استفاده از تجهیزات

متخصصین الزم بسیار کمتر از تعداد مورد نیاز برای اجراء کامال برناماه پاايش اسات، الزم اسات برناماه هاای        

آنهاا در  آموزشی جامعی برای اجرای برنامه پايش برنامه ريزی شوند. همچنین، ظرفیت تفسایر داده هااو تلفیاق    

غالب يک گزارش تحلیلی جامع توسط سازمانهای مسئول نیاز به ظرفیت ساازی دارد. در ضامن، ظرفیات هاای     

 الزم در بین جوامع محلی برای همکاری در برنامه پايش بايد از سوی طرح ايجاد گردد.  

 

 مرتبط با اجرای برنامه پایش کاهش ریسک های

بط هستند به دو دسته تقسیم می شوند: ريسک هايی که مانع انجام ريسک هايی که با انجام برنامه پايش مرت

برنامه پايش می شوند و ريسک هايی که از طريق انجام پايش بر محیط زيست وارد می شوند. اين ريسک ها،  

  همراه با راههای کاهش آنها در جدول زير آمده اند:
 

  سک هایر شیپا یکردهایرو

مه پایش هستندریسک هایی که مانع اجرا برنا  

آمادگی برای روندهای عمومی تغییرات اقلیمی در سطوح 

محلی، منطقه ای، ملی و جهانی از طريق به اشتراک گذاشتن 

 تجارب و تبادل اطالعات

تغییرات ناگهانی اقلیم)فصول سرد و گرم 

 8 شديد(

 

 

آمادگی بیشتراز طريق تهیه پروپوزال برای تقاضای بودجه از 

و ملی  به عنوان مثال ارزيابی نیازهای  مسئولین استانی

تجهیزات و پرسنل جديد و وارد کردن آنها در پروپوزال های 

 ساالنه تامین اعتبار سازمانی(

 

 

کمبود بودجه )کمبود تجهیزات، 

 پرسنل/متخصصین ناکافی(
2 

آموزش های الزم برای استفاده از رويکرد مشارکتی در برنامه 

بازکردن فرصتهای جديد برای  ريزی و اجراء برنامه ها و

همکاری و تشريک مساعی بین نهادها و ذينفعان مختلف 

 )برگزاری نشست های چند جانبه(

کمرنگ بودن رويکردهای مشارکتی 

)کمبود همکاری بین ذينفعان مختلف، در 

دسترس نبودن اطالعات در سطح ادارات، 

 کمبود اطالعات بومی از جوامع محلی(

8 

ا جايی که ممکن است بايد گردآوری و جمع اسناد و مدارک ت

بندی شوند و در آرشیو يا کتابخانه ادارات منتقل شوند تا به 

 سهولت در اختیار عالفمندان قرار گیرند. 
 

 میزان باالی تغییرات در کادر اداری

5 

بايد دامنه آموزش ها را فراتر تعداد محدودی از افراد جامعه 

 تشکلهای مردم نهاد(ا و هNGOمحلی برد شامل داوطلبان 

جوامع محلی که در فصول معینی در 

 دسترس نیستند
4 

يافتن مشاورين متخصص در سطح ملی و بین المللی برای  داده های غیر قابل اطمینان )عدم کنترل  6 
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کنترل کیفیت داده هاو استاندارد سازی روندهای موجود 

 جمع آوری داده 

 کیفیت(

اره محیط زيست و انجام استقرار يک تیم پايش در اد

آموزشهای الزم و تخصیص مسئولیتها و حصول اطمینان از 

اينکه گزارش پايش جامع هر ساله سر زمان معین )برای مثال 

 اسفند ماه(آماده می شود 

تاخیر در انجام پايش) يا در تهیه گزارش 

 های پايش(
1 

 محیط زیست وارد می شوند ریسک هایی که به واسطه پایش بر

بايد به کلونی های زادآوری پرندگان نزديک شد و بايد از ن

فاصله دور پايش کرد. بايد از ايجاد سر و صدا جلوگیری نمود 

و از پوشیدن لباسهايی با رنگهای روشن يا استفاده از 

تجهیزات با رنگهای روشن اجتناب شود. از حرکتهای ناگهانی 

يا نقاط به سمت حیات وحش اجتناب شود. تعداد نمونه ها 

نمونه گیری محدود شود و ترجیحا خارج از زيستگاهها 

 حساس باشد  

فعالیتهای پايش منجر به ايجاد اختالل در 

حیات وحش حساس می شوند ) به عنوان 

مثال کلونی های جوجه آوری پرندگان 

زمستان گذران( يا صدمه به زيستگاههای 

 حساس

8 

ن مثال رعايت نظافت در حین لمس حیات وحش)به عنوا

استفاده از دستکش، سینی های تمیز( و هنگام ورود به نواحی 

 حساس الزامی است

معرفی تصادفی گونه های خارجی يا 

 2 بیماری 
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 (1)مه يضم

 

 شانيش آب تاالب پريپا يپروتکل ها
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 پروتکل:

 کمیت آب

8 

  

 هدف:

ام شاده در چهاارچوب برناماه    ارزيابی تغییرات کمی آب به خصوص با در نظار گارفتن فعالیات هاای انجا     

   مديريت

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 تراز آبالف( کمیت آب چشمه ها: دبی و 

 آب درياچه نوسانات ترازب( 

    شت شده و آخرين تغییرات در سفره آب زير زمینی   برآورد مقدار آب برداج( کمیت آب زيرزمینی: 

8- 

   الف 

 :روش های پایش

 الف( کمیت آب چشمه ها: 

 83دبی و تراز آب توسط شرکت آب منطقه ای استان فارس در محدوده درياچاه در   در سرچشمه يا منابع:

( gaugeگیری روزانه تاراز آب ) چشمه بصورت ماهانه اندازه گیری می شود. بعالوه نیاز است دستگاه اندازه 

 در هر چشمه نصب شود. مقدار ماهانه آب بر اساس مقادير ثبت شده روزانه قابل محاسبه است.

( و اندازه گیری ارتفاع آب، مقدار آب را می تاوان بصاورت مساتقیم )روزاناه ياا      weirتوجه: با احداث بند )

 هفتگی( محاسبه نمود.

 

ز اهمیت است که در نقاط ورودی آب باه درياچاه ثبات روزاناه اطالعاات      بسیار حائ ورودی آب به درياچه:

 اتبصورت يکسان صورت گیرد )چرا که قسمت عمده آب چشمه به مصارف کشاورزی می رسد(، در محاسب

 ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.بصورت اطالعات 

 

 آب دریاچه: نوسانات ترازب( 

ست. مقدار آب درياچه در حال حاضر در ايساتگاه اداره محایط زيسات    اندازه گیری اين فاکتور بسیار مهم ا

، اگر چه زمانی که سطح آب بسیار پايین باشد عمالً نمی توان اندازه گیاری انجاام    *پريشان ثبت می شود

داد. همچنین نیاز است تاالب به میزان يک متر توسط حفر کانال گود برداری شود تا تماس الزم با دستگاه 

( gaugeود حاصل شده و قرائت امکان پذير گردد و يا اينکه دستگاه های اندازه گیری سطح آب )های موج

( و دساتگاه ثبات   limnographجديد در قسمت شمالی )عمیق( درياچه نصب گردد. بعالوه لیمناوگراف ) 

صاب  ( بايد در نقاط مطمئن و حفاظت شده نصب گردند. راهنما و دساتورالعمل ن Data loggerاطالعات )

دستگاه های فوق توسط وزارت نیرو تبیین شاده اسات. اطالعاات دساتگاه هاای انادازه گیاری ساطح آب         

(gauge( ثبت گردد. دستگاه ثبت اطالعات )( میبايست بصورت روزانه )يکبار در روزData logger قادر )

 است بصورت اتوماتیک سطح آب را ثبت و در هر زمان قرائت نمايد.

 

 ب-8
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نطقه ای اطالعات مربوط باه نوساانات ساطح آب را در باناک اطالعااتی نگهاداری و       شرکت آب م* توجه: 

 ذخیره می نمايد.

 

 ج( کمیت آب زیرزمینی:

چااه   83 پاايش آب( را بواساطه   تاراز  شرکت آب منطقه ای فارس سطوح ايستابی آب زيرزمینای )عماق و  

العاات، ارزياابی از مقادار آب برداشات     بر پايه اين اطبصورت ماهانه برداشت می کند. بر پايه اين اطالعات، 

 شده و آخرين تغییرات سطح تراز آب به دست می آيد. ارزيابی نتايج بصورت ساالنه گزارش می شود.

 

** توجه: شرکت آب منطقه ای وضعیت کمیت آب )حجم آب ورودی به درياچه، کیفیت آب زيرزمینای و  

 را بصورت ساالنه گزارش می کند. نراز آب(نوسانات 

 :اجرای پایشمحل 

 ايستگاه( 8تا  2ايستگاه( و در ورودی به درياچه ) 83در سرچشمه ها )الف( چشمه ها: 

 

در ايستگاه موجود )چنانچه شرايط بهبود يابد(، يا ايستگاه جديدی در قسمت شمالی درياچاه  ب( دریاچه: 

 )محلی که عمق آب زياد است(.

 

 چاه 83حدوداً ج( آب زیرزمینی: 

 ج-8

 قشه:ن
 

د-8  

 :اجرای پایشزمان 
 

 روزانه و اندازه گیری حجم بر اساس ماهانه صورت می گیرد. جريان اندازه گیری الف( چشمه ها:

 بر اساس روزانه ب( دریاچه:

 بر اساس ماهانه ج( آب زیرزمینی:

و-8  

 مسئول پایش:

 شرکت آب منطقه ای فارس الف( چشمه ها:

 سشرکت آب منطقه ای فار ب( دریاچه:

 شرکت آب منطقه ای فارس ج( آب زیرزمینی:

ه-8  

 :پایش تجهیزات مورد نیاز

 به درياچه نیاز است. چشمه ها در سر چشمه و نقاط ورودیآب برای اندازه گیری حجم الف( چشمه ها: 

 ،        gaugشاامل  در ايساتگاه شامالی درياچاه    پاايش آغااز   ماورد نیااز جهات   تجهیزات ب( دریاچه: 

Logger Data .دساتگاه موجاود نیااز باه افازايش عماق آب       جهت استفاده از در غیر اينصورت  می باشد

   .می باشدتوسط حفر کانال 

 تجهیزات جديدی مورد نیاز نمی باشد.ج( آب زیرزمینی: 

ی-8  
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 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 شرکت آب منطقه ای فارسالف( چشمه ها: 

 اداره محیط زيست کازروندریاچه:  آب نوسانات ترازب( 

  شرکت آب منطقه ای فارس ج( آب زیرزمینی:

 

اداره در عاین حاال   اگر چه داده ها توسط شرکت آب منطقه ای فارس ثبت و جمع آوری می شاود،  توجه: 

محیط زيست می بايست گزارش تحلیلی ساالنه را بر اساس اطالعات به دست آمده ارائه نمايد. اين گازارش  

 د به منظور بهبود مديريت درياچه تدوين گردد.باي

الف-5  

 تناوب گزارشات: 
 

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 اداره محیط زيست فارس، اداره محیط زيست کازرون و شرکت آب منطقه ای فارس.

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 ان محیط زيستشرکت آب منطقه ای فارس با قابلیت دسترسی برای سازم

د-5  

  

 4  دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

ظرفیت موجود جهت ثبت و اجرای پايش کافی به نظر می رسد، هر چند در صاورت نصاب دساتگاه ثباات     

ه (، دوره آموزشی برای کارکنان اداره محیط زيست کازرون و شارکت آب منطقا  Data Loggerاطالعات )

 .الزم میباشدای فارس به منظور تدوين گزارش تحلیلی ساالنه 

الف-4  

 ظرفیت: و توانایی ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

( ضروری اسات. همچناین مای بايسات باه      Data Loggerآموزش نصب و کاربرد دستگاه ثبت اطالعات )

ی بکاار باردن اطالعاات باه     آموزش الزم در خصوص تحلیل اطالعات و چگونگ ،کارکنان اداره محیط زيست

 دست آمده در آينده به منظور اجرای برنامه مديريت، آموزش داده شود.

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 (.data loggerايستگاه جديدی تأسیس نشده و يا ايستگاه جديد فاقد تجهیزات الزم می باشد ) -8

 دمحافظت نامطلوب از تجهیزات جدي -2

فاقاد اتصاال باه     gaugeايستگاه قديمی دارای همان شرايط می باشد )دستگاه اندازه گیری ساطح آب   -8

 درياچه در فصول خشکی است(.

 تأسیسات جديدی برای اتدازه گیری جريان آب از چشمه ها احداث نشده است. -5

 کارکنان جهت تهیه مشاهدات حضور نداشته يا به خوبی آموزش نديده اند. -4

الف-6  
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 اداره آب قرائت اندازه گیری ها را بر اساس ماهانه انجام نمی دهد. -6

 تأخیر در تهیه و تدوين گزارشات -1

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

سازمان های متولی و همکار اشتراک نظر در روش کار داشته و نظارت کافی از طرف سازمان مسئول برنامه 

ب ها نیز می توانناد در بکاارگیری شایوه هاای اساتاندارد و کنتارل       پايش اعمال شود. طرح حفاظت از تاال

 کیفی نتايج همکاری نمايد.  

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 ودجه جهت پایش:پیش نویس ب   مبلغ )تومان(  

 

8،433،333 

833،333 

 مورد نیازخريد تجهیزات  -

-  Data Logger 

- Gauge 

 

 

8،433،333 

2،433،333 

8،433،333 

2،333،333 

   جمع کل تومان )ساالنه(=

0،833،333 

 /حقوق( کارکنان ستادیهزينه های اجرايی ) -

 Data Loggerنصب  -

 احداث تاسیسات اندازه گیری در چشمه ها -

 موجود gaugeحفاری کانال برای  -

  استخدام محافظان محلی جهت قرائت اندازه گیری ها -

 

 ین بودجه:منابع تأم

 استانی جهت مديريت درياچه ملی و بودجه -

ب-1  

  

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل:

  نام ها سازمان

 آب منطقه ای استان فارس

طاارح حفاظاات از تاااالب هااای  

 ايران

 دکتر عیسايی

 احمد لطفی

 علی نظری دوست

 کار گروه مشترک آب  -کارگاه پايش درياچه پريشان

 

 پیش نویس:تاریخ تنظیم  

 )کارگاه پايش تاالب پريشان در شیراز( 8811ارديبهشت 

 بازنگری توسط: آقای مهندس لطفی )مشاور ملی طرح(
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 پروتکل:

 کیفیت آب و رسوبات

8 

  

 هدف:

ارزيابی تغییرات کیفی آب به خصوص با در نظار گارفتن فعالیات هاای انجاام شاده در چهاارچوب برناماه         

 .مديريت

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 
 

را  PH)توجاه: در حاال حاضار شارکت آب منطقاه ای شاوری و        الف( کیفیت آب در چشمه ه ا: 

 بصورت فصلی اندازه گیری می نمايد(.
 

نمونه برداری توسط اداره کل محیط  مقطعی)توجه: در حال حاضر بصورت ب( کیفیت آب دریاچه: 

 جام می پذيرد(.زيست و شیالت فارس ان

 

 چاهک توسط شرکت آب منطقاه ای  88از  مقطعی)توجه: نمونه برداری  ج( کیفیت آب زیرزمینی:

 و کلر اندازه گیری می شود(. ECمیزان  انجام و

 

 د( کیفیت رسوبات

 الف-8

 :پایشروش های 

 الف( کیفیت آب چشمه ها:

درياچاه پريشاان صاورت مای گیارد.       نمونه برداری فصالی از تماام چشامه هاا در محادوده      در سرچشمه:

 کاتیون ها و آنیون ها , EC, pHپارامترهايی که اندازه گیری می شوند: 

 

نموناه  چشمه ها )ورودی آب به درياچه، بخصوص دو رودخانه اصالی واقاع در غارب و شارق درياچاه(:      در 

امترهايی نظیر پارامترهاای  برداری فصلی از رودخانه ها در محدوده درياچه پريشان بايستی انجام گیرد و پار

   زير بررسی شوند:

- EC, pH , مواد محلول )نیترات ها، فسفات ها، آمونیاوم  ورتکاتیون ها و آنیون ها، سختی، کد ،

 و سیلیکات ها(،  

 فلزات سنگین )آالينده ها( -

 آفت کش ها -

- DO, BOD, COD 

 کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی  و استرپتوکوکوس :میزان باکتری -

 

 ب-8
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 آب دریاچه:ب( کیفیت 

 پارامترهای زير بايستی پايش شوند:

 عمق نفوذ نور در آب، ورتپارامترهای فیزيکی از جمله: درجه حرارت، کد -

، کاتیون ها شاامل کلسایم، ساديم، پتاسایم و      EC  ،pHپارامترهای شیمیايی از جمله: شوری،  -

   ، سختی موقتکلآنیون ها شامل کربنات، بی کربنات، سولفات، کلرور، سختی 

 DO ،BOD5, CODپارامترهای بیولویيکی از جمله: اکسیژن محلول  -

 میزان باکتری شامل باکتری مدفوعی و استرپتوکوکوس -

 مواد مغذی محلول: آمونیوم، نیترات ها، نیتريت ها، فسفات ها و سیلیکات ها -

 : مس، سرب، کادمیم، روی، کبالت، نیکل، آرسنیک و غیره.*فلزات سنگین -

 *آفت کش ها -

 ها )مواد نفتی و روغنی(چربی  -

 فیتوپالنکتون ها )پروتکل فیتوپالنکتون ها بررسی گردد(. -

 يان بررسی گردد(.زيان )پروتکل کفزکف -

 

توجه: شناخت و تعیین دقیق آالينده ها بستگی به انواع آالينده هايی دارد که ممکان اسات در محادوده     *

 درياچه پريشان يافت شود. 
 

  ج( کیفیت آب زیرزمینی:

 اد مغذی محلول: نیتريت ها، نیترات ها، فسفات ها و آمونیوم.مو -

 فلزات سنگین -

 آفت کش ها -

 و استرپتوکوکوس مدفوعیمیزان باکتری شامل باکتری  -

 

پارامترهای فوق ممکن است بطور ناگهانی در طی انجاام مطالعاات کااهش يابناد و بعناوان پارامترهاای        *

 شاخص کیفیت آب تعیین گردند.  
 

 سوبات:د( کیفیت ر

 میزان آفت کش ها در رسوبات -

 میزان فلزات سنگین در رسوبات -

 يان مطالعه شود(.زيان در رسوبات )پروتکل کفزتنوع و تراکم کف -

 

ضروری است تمامی پارامترها با توجه به شیوه های استاندارد پذيرفته شده توسط سازمان محایط زيسات،   

 دارد و کنترل کیفیت، اندازه گیری شوند. سازمان بهداشت، وزارت نیرو و موسسه استان

 :جرای پایشمحل ا

چشمه اصلی به نامهای قلعه نارنجی، آب پلک، آب سیرو، پل آبگیناه   4در سرچشمه های الف( چشمه ها: 

 .رودخانه اصلی، در شرق و غرب درياچه( 2و در نقاط ورودی به درياچه )مصب کانال های 

 ج-8
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تقسایم   بخش 83که کل حوضه درياچه به  ه برداری درون درياچه در حالیايستگاه های نمونب( دریاچه: 

 شده، تعیین خواهند شد. کیفیت آب در هر بخشی از قطعات که آب وجود داشته باشد، برآورد می شود.

 

 چاه(. 83چاه هايی که در حال حاضر توسط شرکت آب منطقه ای پايش می شوند )ج( آب زیرزمینی: 

ر شش ايستگاه و ترجیحاً مطابق آنچه در مطالعات تناوع زيساتی پیشانهاد گردياده     حداقل د د( رسوبات:

 است )لطفا به پروتکل کفزيان مراجعه نمايید(.

 نقشه:
 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 فصلی الف( چشمه ها:

 -ان ايستگاه )زمان دقیق نمونه برداری می بايست ثابت باشد، چرا که تغییر زما  83در  فصلی ب( دریاچه:

  ممکن است باعث تفاوت نتايج گردد(.  -بعنوان مثال صبح يا عصر 

برای پارامترهايی که در حال حاضر توسط شرکت آب منطقه ای پايش مای شاوند باه     ج( آب زیرزمینی:

 روال مرسوم، و برای ساير پارامترها بطور فصلی اندازه گیری شوند.

 یز(.مرتبه در سال )پايان بهار و پائ 2 د( رسوبات:

 و-8

 مسئول پایش:

جدا از نمونه برداری که توسط شرکت آب منطقه ای آغاز شده است، مسئول هر نمونه برداری ديگری اداره 

 کل محیط زيست فارس و اداره محیط زيست کازرون خواهد بود.

 ه-8

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

  ، تجهیزات ديگری نیاز نیست.جهت نمونه برداری که توسط شرکت آب منطقه ای آغاز شده است

به منظور هر گونه نمونه برداری ديگر، بخصوص در مورد آفت کش ها، فلزات سنگین، کرومااتوگرافی گااز و   

 يافت شوند.    مجهزجذب اتمی به تجهیزاتی نیاز است که ممکن است در آزمايشگاه های 

می بايست مجهز شود يا اينکه نمونه هاای   اداره کل محیط زيست فارس برای انجام آنالیز بر روی نمونه ها،

جمع آوری شده را به آزمايشگاه مرکزی سازمان محیط زيست ارسال نمايد. در مواردی که آزمايشگاه هاای  

سازمان محیط زيست قادر به انجام برخی از آنالیز ها نباشند، می بايست با طارف ساومی بارای انجاام کاار      

 قرارداد بست.

ه گیری از آب و رسوبات می بايست تمام تجهیزات ضروری خريداری گردد )ابزار جمع با اين حال برای نمون

 آوری نمونه، ظروف نگهداری نمونه و غیره(.

 ی-8

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 کازرونفارس يا محیط زيست کل اداره 

 الف-5

 تناوب گزارشات:
 

 النه مفصل )تحلیلی(گزارشات فصلی بصورت چکیده و گزارش سا

 ب-5

 ج-5 دریافت کننده گزارشات پایش:
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 سازمان محیط زيست و ادارات همکار

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اداره کل محیط زيست فارس.

 د-5

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

و آنالیز داده هاا وجاود دارد و  اشخاصای کاه مسائول      دستورالعمل های الزم جهت انجام نمونه برداری ها 

انجام نمونه برداری در سايت هستند بايد دارای تجربه کافی باشند. جهت نمونه برداری يا آناالیز نموناه هاا    

می بايست يک تیم نمونه برداری متشکل از تخصص هايی همچون تکنسین آزمايشگاه، کارشاناس کیفیات   

آنها تشکیل شود.  به منظور تهیه گزارشات، مسئول مربوطه می بايست دارای  آب يا لیمنولویيست يا معادل

 تخصص ودانش کافی )آمار( بوده و قادر به تحلیل و ارزيابی داده ها باشد.

 الف-4

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

فی در خصاوص نموناه   کارکنان شرکت آب منطقه ای و ادارات محیط زيست به نظر می رسد اطالعاات کاا  

برداری از آب و رسوب را دارند و همچنین کارکنان آزمايشگاه ها در مورد شیوه های آنالیز نمونه ها دانش و 

ممکن است آموزش در زمینه جمع بندی  و بکارگیری اطالعات و نتايج و در راستای  توانايی الزم را  دارند.

 آماده ساختن برنامه مديريت باشد.

 ب-4

 6 ت هامحدودی

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 کیفیت داده ها پايین و اطالعات بدست آمده قابل اطمینان نباشند.

 

 الف-6

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 بکارگیری شیوه های استاندارد و کنترل کیفی نتايج

 ب-6

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

 الف-1 مالی:بودجه / منابع  

  پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(

  مورد نیازخريد تجهیزات  * - ..…………………

  / حقوق(کارکنان ستادی) يیهزينه های اجرا** - ..…………………

  هزينه های نمونه برداری و آزمايشگاه - 

8،433،333 

1،333،333 

8،433،333 

2،333،333 

  = جمع کل

88،333،333 

 

 نه گیری از چشمه هانمو –

 نمونه گیری از درياچه -

 نمونه گیری از رسوبات -

 ارائه و توزيع گزارش -
 

. 

فرض بر ايان اسات کاه آناالیز نموناه هاا باا تجهیازات موجاود در            توجه: *

آزمايشگاه هاای کشاور صاورت مای گیارد و نیاازی يارای خرياد تجهیازات          
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 آزمايشگاهی نیست.

ه برداری و ساير فعالیت های مرتبط توسط فرض شده است که انجام نمون **

    کارشناسان موجود در ادارات انجام خواهد پذيرفت.

  

 منابع تأمین بودجه:

 استانی جهت مديريت درياچه ملی و بودجه -

 ب-1

  

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل

  نام ها سازمان

 

آب منطقاااه ای اساااتان  

 فارس

طاارح حفاظاات از تاااالب  

 انهای اير

 کار گروه مشترک -کارگاه پايش درياچه پريشان

 دکتر عیسايیآب 

 

 احمد لطفی

 علی نظری دوست

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 )کارگاه پايش تاالب پريشان در شیراز( 8811ارديبهشت 

 بازنگری توسط: ويم گیسن )مشاور بین المللی طرح(

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8311 مهر ماه    برنامه پایش دریاچه پریشان 

35 
 

 
  

 پروتکل:

 مناقشات زمین

8 

 

 دف:ه

 برآورد میزان کاهش تعارضات   -

ارزيابی میزان اثربخشی مکانیزم های حل اختالف و میزان مشارکت جامعه محلی در حفظ مناابع   -

  طبیعی درياچه

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 تعداد شکايت های رسمی از سوی جامعه محلی -8

 ی )کاهش تخلفات(میزان مشارکت جامعه محلی در فعالیت های حفاظت -2

 الف-8

 :پایشروش های 

 بررسی آمار و اطالعات موجود در دفتر محیط زيست کازرون و ساير ادارات ذی ربط -

 مصاحبه رو در رو يا نیمه باز با جامعه محلی -

 نشست های محلی   -

 ب-8

 :جرای پایشمحل ا

نات شديد تر سطح آب در تمامی روستاهای اطراف پريشان بخصوص مناطق کم عمق تر که در معرض نوسا

 هستند )برای مثال قسمت جنوب غربی و قسمت شرقی درياچه( 

 ج-8

 نقشه:

 

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 ساالنه

 و-8

 مسئول پایش:

 فرمانداری   حمايتسازمان محیط زيست با 

 ه-8

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 دقیقنقشه  -

 دوربین -

 GPSموقعیت ياب جغرافیايی  -

 تجهیزات اداری رايانه و ساير -

 ی-8

 5 اقدامات بعدی:

 الف-5 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 
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 سازمان حفاظت محیط زيست

 تناوب گزارشات:

 ساالنه

 ب-5

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 و ذيربط تمام سازمانهای ذينفع

 ج-5

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 سازمان حفاظت محیط زيست )پايگاه داده ها(

 د-5

 4 وره آموزشی مورد نیاز:د

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 آشنايی به روش های مشارکتی -

 تجربه کار در سطح محلی -

 الف-4

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش تکنیک های جلب مشارکت مردم و حل اختالف )تسهیلگری( -

 ب-4

 6 محدودیت ها:

 تحقق برنامه پایش:محدودیت های 

 تغییرات مديران سازمانهای دولتی و موانع بروکراسی اداری

 اطالعات نادرست/گمراه کننده ارائه شده توسط جوامع محلی به دلیل عدم اعتماد

 برخی از سازمانهای دولتی در ارائه اطالعات ترديد دارند.

 

 الف-6

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 در تمام سطوحافزايش آگاهی و ظرفیت سازی  -

 اعتماد سازی -)جهت دستیابی به همکاری سازمانهای ذيربط(ارتباط موثر و جلب مشارکت -

  حمايت سازمانهای کلیدی، ادارات دولتی و فرمانداری -

 ب-6

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

 الف-1 بودجه / منابع مالی: 

  جه جهت پایش: پیش نویس بود   مبلغ )تومان(

  مورد نیازخريد تجهیزات  - ..…………………

  هزينه نگهداری و کاالی مصرفی - ..…………………

  / حقوق(کارکنان ستادی) يیهزينه های اجرا - ..…………………

  .ارائه و توزيع گزارش - ..…………………

  جمع کل ..…………………

   
 منابع تأمین بودجه: 

 .سازمان محیط زيست

 ب-1
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 1 ظیم کنندگان پیش نویس پروتکلتن 

  نام ها سازمان

 یپرویه حفاظت از تاالبهاا 

 رانيا

 سا پورلکیل

 د کماالنیحم

 

  تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 8811شهريورماه 
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 (2ضميمه )

 

 پروتکل هاي پايش ويژگي هاي 

 تنوع زيستي تاالب پريشان
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 پروتکل:

در حاال   -تعداد و تنوع پرندگان آبزی )جوجه آور و زمستان گذران( با تاکید بر گونه های مهم تر )کمیااب 

 مورد تهديد( -انقراض

8 

  

 هدف:

 تداوم اجرای معیارهای کنوانسیون رامسر -

 ارزيابی اکولویيکی وضعیت تاالب ها -

 ر و گونه های در معرض تهديدارزيابی وضعیت گونه های در معرض خط -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایش مواردی که باید

 کل جمعیت -

 تعداد پرندگان آبزی زمستان گذران  -

 تعدا پرندگان آبزی جوجه آور/ تعداد النه -

   الف -8

 :پایشروش های 

 :  "زمستانه-شمارش نیمه"استفاده از روش کار مرسوم در 

تدای کار، ايستگاههائی که شمارش از آنجا بايد  انجام شود مشاخص  با استفاده از يک نقشه در اب -

 می شوند.

شمارش تعداد پرندگان آبزی به صورت چشمی انجام می گیرد )با استفاده از دوربین و تلسکوپ(  -

 و تعداد کل شمارش شده در هر ايستگاه ثبت می شود.

 کل منطقه تاالبی بايد در شمارش پوشش داده شود. -

 

 -ی که کار میدانی برای شمارش انجام  می گیرد، بايد موقعیات محال )وضاعیت زيساتگاه     توجه: زمان

پرنادگان آبازی   وضعیت اقلیمی، تهديدها، و ساير فاکتورهائی که ممکن است بر روی حضاور و غیااب   

 تاثیر گذارند نیز ثبت شود.

 ب-8

 :جرای پایشمحل ا

نه تاالب آغاز شده و ساپس در پیراماون آن اداماه    پايش بايد کل تاالب را پوشش دهد، ولی شمارش در میا

 می يابد.

 

زمین های کشاورزی که به توسط درناها و  غازها مورد استفاده قرار می گیرند نیز بايد در شامارش منظاور   

 شوند.

 ج-8

 نقشه:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

نی ممکن است باه دو باار در ساال    در سال اول هر دو ماه يکبار. بر مبنای نتايج به دست آمده اين دوره زما

و-8  
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 )ترجیحا در فصل جوجه آوری و فصل زمستان گذرانی( کاهش يابد.  

 مسئول پایش:

 اداره محیط زيست با همکاری افراد عالقه مند از جامعه محلی و تشکل های غیر دولتی.

ه-8  

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 GPSمکان ياب جغرافیايی 

 نقشه

 ايهتلسکوپ و سه پ

 دوربین چشمی

 دوربین عکس برداری

 قايق

 خودرو

 برج ديده بانی )در صورت امکان(

ی-8  

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 سازمان محیط زيست

الف-5  

 تناوب گزارشات:

د )باه  حداقل دو گزارش در هر سال بايد تهیه شود، ولی در سال اول هر دو ماه يکبار بايد گزارش تهیه شاو 

 صورت خالصه نتايج پايش در دو صفحه ارائه شوند(.

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 .نفعانی که در پايش همکاری کردندو ساير ذي دبیرخانه پرویه حفاظت از تاالب ها، سازمان محیط زيست

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

ه داده ديگاری در ساازمان محایط زيسات ياا      ياا هار پايگاا    Accessيا   Excelگزارش ها در يک صفحه 

 ژه حفاظت از تاالب ها بايگانی شوند.دبیرخانه پرو

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 توانائی شناسائی پرندگان و تشخیص گونه  -

 آشنائی و تجربه در بکار گیری فنون شمارش -

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجادهت دوره آموزشی الزم ج

با توجه به اينکه تخصص الزم در اين زمینه وجود دارد و پايش تحت نظارت گروهای از متخصصاین انجاام    

 خواهد گرفت، نیازی به آموزش های بعدی در اين زمینه وجود ندارد. 

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 دگان بخصوص جوجه آور از جمله پلیکان احتمال ايجاد مزاحمت برای پرن

الف-6  
 
 



 8311 مهر ماه    برنامه پایش دریاچه پریشان 

42 
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

پوشاش باه رناگ هاای روشان و       -جلوگیری از ايجااد صادا   -رعايت فاصله و استفاده از دوربین و تلسکوپ

 .حرکت های ناگهانی بخصوص در نزديکی النه ها

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  

  خريد تجهیزات مورد نیاز 88333333

  نگهداری و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(:هزينه  8333333

  هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق(: 8233333

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها: 8333333

  مبلغ کل: تومان 85233333

   
 منابع تأمین بودجه: 

 بودجه های استانی و ملی برای مديريت تاالب

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

سازمان مرکزی حفاظت 

 محیط زيست

اداره کل حفاظت محیط 

 زيست فارس

اداره کل حفاظت محیط 

 زيست فارس

 جوامع محلی

 جوامع محلی

اداره کل حفاظت محیط 

 زيست فارس

 حمید امینی -8

 

 لیال جواليی -2

 

 مهدی شريعتی -8

 

 مجتبی شهرياری -5

 حسن شفیعی -4

 مريم مرندی -6

 لیال علی اکبری -1

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 )کارگاه پايش تاالب پريشان در شیراز( 8811ارديبهشت 

 بازنگری توسط: ويم گیسن )مشاور بین المللی طرح(
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 پروتکل:

 و سرخه( ک)با تاکید بر گونه های زرد گونه های بومی ماهی

8 

  

 هدف:

 بهبود وضعیت اقتصادی )ايجاد معیشت پايدار(  -

 حفاظت از ذخائر ینتیکی   -

 احیاء ذخائر ماهیان بومی  -

 توسعه استفاده خردمندانه از منابع )صید پايدار( - 

 

اقتصاادی( را نیاز   -ه اجتمااعی )زير مجموعه پروتکل های مرباوط باه گارو    "صید و صیادی"توجه: پروتکل 

 مطالعه فرمايید.

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 تعداد -

 طول -

 وزن -

 طبقه سنی -

 جنسیت -

 فراوانی طولی و وزنی -

 پراکنش -

   الف -8

 :پایشروش های 

 استفاده از روش های مرسوم و استاندارد از جمله:

 ی(تعیین محدوده زيستگاه )عمق، پوشش، اکولوی -8

 انجام نمونه برداری ها -2

 اقدام به مطالعات بیولویيکی نمونه ها -8

ب-8  

 :جرای پایشمحل ا

ده الی بیست ايستگاه نمونه برداری از پیش تعیین شده در سراسر درياچه )حداقل ياک ايساتگاه در نقطاه    

 ورودی آب شیرين به درياچه( و در رودخانه های ورودی به درياچه

 ج-8

 نقشه:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 بصورت فصلی در سال اول و بصورت ساالنه در سال های بعد.  

و-8  

 مسئول پایش:

دانشاگاه شایراز و  جواماع محلای      -اداره کل شیالت فارس باا همکااری اداره کال محایط زيسات فاارس      

ه-8  
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 پريشان)صیادان(

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 قايق

 تور ماهیگیری

 GPSياب جغرافیايی  کانم

 ترازو

  تشريح  ابزار

 عکاسی دوربین

 قابل حملرايانه 

ی-8  

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 اداره کل شیالت فارس

الف-5  

 تناوب گزارشات: 

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 پايش مشارکت نمودند. دانشگاه و  جوامع محلی )صیادان( که در برنامه -اداره کل محیط زيست فارس

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اداره کل شیالت فارس )بانک اطالعاتی قابل دسترسی برای  سازمان محیط زيست فارس باشد(  

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 اکولویيست

 متخصص ماهی

الف-4  

 ظرفیت: و توانایی جادایدوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش در خصوص ارزيابی ذخاير ماهی -

 آموزش در مورد نحوه نمونه برداری و انجام اندازه گیری ها)بخصوص به صیادان(  -

 مديريت و بهره برداری خردمندانه از منابع -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 ای حساس )برای مثال پرندگان در فصل جوجه آوری( احتمال ايجاد مزاحمت برای گونه ه -

 ورود ناخواسته و تصادفی گونه های غیر بومی يا بیماری  -

 

الف-6  
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 اجتناب از نزديک شدن به محل های زادآوری پرندگان آبزی -

 انجام عملیات نمونه برداری بدون ايجاد مزاحمت و سر و صدا -

ب-6  
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 زمان نمونه برداریرعايت بهداشت در  -

 اجتناب از ورود گونه های غیر بومی به درياچه  -

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

 الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(

  خريد تجهیزات اصلی ..…………

  نگهداری و اقالم مصرف شدنی )نیاز ساالنه(هزينه  ..…………

  /حقوق(کارکنان ستادی) يیهزينه های اجرا ..…………

  ارائه گزارشات و توزيع آن ..…………

توماااااااان 83،333،333

 ساالنه

  جمع کل

   

 منابع تأمین بودجه: 

 سازمان های شیالت و محیط زيست

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

 دانشگاه شیراز

 شیالت فارس

 ه آزاد ارسنجاندانشگا

 دکتر حمید رضا اسماعیلی

 آقای مازيار يعقوب علیپور

 آقای امید طبیعی

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 )کارگاه پايش تاالب پريشان در شیراز( 8811ارديبهشت 

 ها(ر بین المللی طرح حفاظت از تاالببازنگری توسط: آقای ويم گیسن )مشاو
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 پروتکل:

 spp.)  (Typhaا تاکید بر گونه لويی نیزارها ب

8 

  

 هدف:

 حفاظت از پناهگاه و زيستگاه های زادآوری پرندگان -

 حفاظت از پناهگاه و زيستگاه های تخم ريزی و پرورش ماهیان   -

 جلوگیری از فرسايش خاک -

 بهبود پااليش و تصفیه آب -

 افزايش تنوع زيستی )خزندگان، دو زيستان و حشرات( -

 ايت و تقويت صنايع دستی بومیحم -

 نگهداری و حفظ گونه لويی در تاالب پريشان -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 تراکم و پوشش گیاهی -

 تنوع گونه ای -

 کیفیت/ وضعیت نیزارها -

   الف -8

 :پایشروش های 

 GISتهیه نقشه پوشش گیاهی )پوشش + تراکم( با استفاده از 

 8:4333و بکار گیری نقشه پايه با مقیاس  GPSیقات میدانی با استفاده از تحق
 

توجه: تصاوير ماهواره ای و عکس های هوايی ممکن است دقت الزم برای مطالعه تغییرات پوشاش گیااهی   

 در درياچه پريشان را نداشته باشند.

 ب-8

  

 :جرای پایشمحل ا

 و رودخانه ها در کنار چشمه ها -جود در درياچه )توسط قايق(سراسر تاالب )با پیمايش( و در نیزارهای مو

ج-8  

 نقشه:

 

د-8  

 :جرای پایشزمان ا

ساالنه در سال اول )فصل بهار( و در صورت عدم مشاهده تغییرات ساالنه پايش مای تواناد هار چناد ساال      

 يکبار انجام گیرد.  

و-8  

 مسئول پایش:

 اداره حفاظت محیط زيست با امکان همکاری:

 اداره منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی -

 شیالت -

ه-8  
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 اعضای عالقمند جوامع محلی -

  تشکل های زيست محیطی غیر دولتی -

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 قايق
GPS 

 دوربین عکاسی

 دوربین چشمی

 تخته فشاری گیاهان

 راهنمای شناسايی گونه ها

ی-8  

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 اداره محیط زيست 

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 سازمان ها و اداراتی که در پايش مشارکت نمودند.

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اداره حفاظت محیط زيست )بانک اطالعات(

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 هت اجرای برنامه پایش:ظرفیت مورد نیاز ج

 )برای نقشه برداری( GPSو  GISکارشناس علوم گیاهی، مسلط به 

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش جوامع محلی در تنظیم منظم گزارشات )تغییرات ناگهانی و ...( -

 .GISو انتقال آن به  GPSآموزش شیوه های نقشه برداری و نحوه کاربرد  -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 تخريب پوشش گیاهی در زمان نمونه برداری و نقشه برداری

 ايجاد مزاحمت برای پرندگان و حیات وحش )بخصوص زاد آوری پلیکان ها(

الف-6  
 
 

  چگونگی کاهش محدودیت ها:

 GPSمتری( تا جايی که دقات   83تا  4 اجتناب از وارد شدن قايق به محدوده نیزارها )رعايت فاصله -

 تغییر نکند

 اجنتاب از تولید سر و صدا و مزاحمت برای پرندگان  -

    در صورت امکان نقشه برداری در فصل زادآوری پرندگان انجام نگیرد -

ب-6  
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 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 ش: پیش نویس بودجه جهت پای   مبلغ )تومان(  

  مورد نیازخريد تجهیزات  ..……………

  هزينه های نگهداری و اقالم مصرفی )نیاز ساالنه( ..……………

  / حقوق(کارکنان ستادیهزينه های اجرايی ) 

  ارائه و توزيع گزارشات ..……………

 *2،433،333 
 

 جمع کل )تومان(

نی و آمااده  مبلغ فوق شامل هزينه يک کارشناس برای يک هفته کاار میادا   *

 سازی نقشه پوشش گیاهی و گزارشات می باشد.

 

   
 منابع تأمین بودجه: 

 در آينده مشخص خواهد شد.

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

موسساه تحقیقاات منااابع   

 طبیعی

 دکتر حاتمی

 دکتر مرتضوی

 و ساير اعضای کارگروه تنوع زيستی در خالل کارگاه

توجه: اين پروتکل به عنوان نمونه موردی بصورت گروهای در کاارگروه تناوع    

 زيستی کارگاه پايش تاالب ها تکمیل گرديده است.

 

  تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 )کارگاه پايش تاالب پريشان در شیراز( 8811ارديبهشت 

 بازنگری توسط: آقای ويم گیسن )مشاور بین المللی طرح حفاظت از تاالبها(
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 پروتکل:

 شنگ

8 

  

 هدف:

 به منظور ارزيابی وضعیت جمعیت شنگ و زيستگاه آن و بهبود آنها در راستای اهداف طرح مديريت

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 پايش بايد شامل برآورد موارد ذيل باشد:

 رصد تلفات )مرگ و میر و غیره( د -حضورو غیاب شنگ و تعیین محدوده زيستگاه آن  -

 مطالعات الزم روی الشه حیوان -

الف-8  

 :پایشروش های 

 در اجرای برنامه می بايست ازدستورالعمل های استاندارد جهت شناسايی روش کار استفاده نمود از جمله:

 )در صورت امکان(تعیین حضور جانور از طريق مشاهده مدفوع  و رد پا و بقاياء تغديه يا مشاهده مستقیم  -

 1:25000تهیه نقشه محدوده زيستگاه در مقیاس  -

 انجام اندازه گیری های مرسوم بر روی الشه جانور  -

تعیین علل مرگ و تهديدات اصلی از طريق تشريح جانور و همچنین تعامل و صاحبت باا جامعاه محلای      -

 )بخصوص صیادان(

ب-8  

 :جرای پایشمحل ا

 نال های آب و رودخانه ها و چشمه های اطرافسواحل درياچه پريشان و کا

 ج-8

 نقشه:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 مطالعات ماهانه در سال اول و بصورت ساالنه از سال های بعد

 و-8

 مسئول پایش:

اداره کل حفاظت محیط زيست فارس با همکاری محیط زيست کازرون، دانشگاهها و جوامع محلی عالقمند 

 )بخصوص صیادان(.

 ه-8

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 دوربین فیلمبرداری

 دوربین چشمی

GPS مکان ياب جغرافیايی   

 تجهیزات اردوگاهی )چادر و غیره(

 Camera trapsدوربین تله ای 

 کیت آزمايشات پزشکی )تشريح و ...(

 ی-8
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 ادوات نمونه برداری

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 حفاظت محیط زيست فارساداره کل 

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 کلیه سازمان ها و ادارات ذيربط و گروه هايی که در پايش مشارکت نمودند.

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اداره محیط زيست )بانک اطالعات( 

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 نیاز جهت اجرای برنامه پایش:ظرفیت مورد 

 متخصص شنگ 

 اکولویيست

 کارشناس جلب مشارکت مردم

الف-4  

 ظرفیت: و توانایی ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آشنايی با روش های استاندارد مطالعه وضعیت شنگ -

 رفتارشناسی -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 رای جانور مورد مطالعه ايجاد مزاحمت و استرس ب -

 ايجاد مزاحمت برای ساير حیات وحش حساس از جمله پرندگان -

الف-6  
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 رعايت فاصله در صورت مشاهده جانور )استفاده از دوربین و تلسکوپ(  -

 رعايت احتیاط و اجتناب از سر و صدا و پوشیدن لباس های روشن در حین عملیات میدانی   -

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  

  مورد نیازخريداری تجهیزات  

  هزينه نگهداری و اقالم مصرفی )نیاز ساالنه( 

   /حقوق(کارکنان ستادیهزينه های اجرايی ) 

  ارائه و توزيع گزارشات 

  جمع کل تومان 24،333،333
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 منابع تأمین بودجه: 

 اداره کل حفاظت محیط زيست فارس -

 پرویه حفاظت از تاالب های ايران -

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  مشاور تنوع زيستی طرح تاالب ها(لیسا پورلک ) 

 8811آبان ماه  تاریخ تنظیم پیش نویس:

 یسن )مشاور بین المللی طرح حفاظت از تاالبها(بازنگری توسط: آقای ويم گ
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 پروتکل:

 پوشش گیاهان غرقابی

8 

  

 هدف:

 ارزيابی وضعیت موجود و میزان تغییرات در تراکم و توده -

 تعیین میزان مواد مغذی در درياچه -

 eutrophication)تعیین وضعیت درياچه از لحاظ انباشتگی مواد مغذی ) -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 وجود يا عدم وجود گونه های کمیاب -

 تراکم و تنوع گونه ای -

   الف -8

 :پایش روش های

 تعیین میزان و تعداد نمونه برداری -

 استفاده از عکس های هوايی برای تعیین پراکنش گیاهان غرقابی )در زمان کم آبی( -

( در امتداد خطوط مشاخص  snorkellingراکم و تنوع گونه ها با استفاده از غواصی در سطح آب )تعیین ت -

(transectsدر لکه های از پیش تعیین شده ) 

 ب-8

 :اجرای پایشمحل 

 .در نواحی کم عمق درياچه که بطور دائم زير آب قرار دارند

 ج-8

 نقشه:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا
 

 ساالنه )فصل بهار(

و-8  

 مسئول پایش:

 اداره کل حفاظت محیط زيست فارس با همکاری:

 مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی -

 دانشگاه شیراز -

ه-8  

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 قايق -

- GPS 

 نقاله -

 ترازوی حساس -

 NIKONOSمثال  -دوربین عکاسی )برای زير آب( -

 ابزار تعیین عمق -

ی-8  
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 کیسه های پالستیکی -

 ی در سطح آبابزار الزم جهت غواص -

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 اداره کل حفاظت محیط زيست فارس

الف-5  

 تناوب گزارشات: 

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 ادارات محیط زيست و سازمان های همکار

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 (اداره محیط زيست )پايگاه داده ها

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 .کارشناس علوم گیاهی که قادر به نمونه برداری از طريق غواصی باشد

الف-4  

 دوره آموزشی الزم جهت تضمین توانایی ظرفیت:

 نمونه برداری -

 آمار گیری -

 غواصی -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 برنامه پایش:محدودیت های تحقق 

 تخريب بستر درياچه  -

 ايجاد مزاحمت برای حیات وحش حساس )از جمله پلیکان های زادآور(  -

الف-6  
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 احتیاط در نمونه برداری  -

 اجتناب از ايجاد سرو صدا و مزاحمت برای پرندگان زادآور -

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  

  مورد نیازخريد تجهیزات  2،333،333

  هزينه نگهداری و اقالم مصرفی )نیاز ساالنه( 233،333

   /حقوق(کارکنان ستادیهزينه های اجرايی ) 2،433،333

  ارائه و توزيع گزارشات 433،333

 4،233،333 
 

  تومان(جمع کل )
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 منابع تأمین بودجه: 

 .سازمان محیط زيست با مشارکت شیالت و طرح تاالب ها

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

 موسسه تحقیقات

 منابع طبیعی

 مشاور اداره محیط زيست

  مشاور

تشکل زيست محیطای غیار   

 دولتی

 دکتر حاتمی

 دکتر مرتضوی

  دکتر ولوی

 ی علمداریآقا

   آقای کاظمینی

 

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 (شیراز -پريشان کارگاه پايش) 8811ارديبهشت ماه 

 بازنگری توسط: آقای ويم گیسن )مشاور بین المللی طرح حفاظت از تاالبها
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 پروتکل:

 ماکرو کفزيان درياچه

 8 

  

 هدف:

 های ورودی به درياچه )بخصوص کشاورزی( بر ماکرو کفزيانتعیین شدت اثر آالينده 

 2 

  

 8 :شیوه پایش

 شوند: پایشمواردی که باید 

 ترکیب گونه ها -

 تراکم   -

 پراکنش   -

   الف -8

 :پایشروش های 

 ايستگاه 8نمونه برداری حداقل در  -8

 حداقل دو ايستگاه در ورودی آالينده ها -

 يک ايستگاه شاهد جهت کنترل -

  Van Veenانجام سه نمونه در هر ايستگاه با بکارگیری نمونه بردار -2

 میلی متر( 4/3صاف نمودن نمونه ها )اندازه چشمه:  -8

درصد يا الکل قرار گرفتاه و در ظاروف    5تمام ارگانیسم های باقیمانده در صافی می بايست در فرمالین  -5

 برچسب زده به آزمايشگاه منتقل گردند

 نه ها توسط میکروسکوپ )ياذره بین( و با استفاده از يک کلید شناسايی  شناسايی گو -4

 ب-8

 :اجرای پایشمحل 

 )حداقل سه ايستگاه( در ايستگاه های از پیش انتخاب شده در درياچه

 ج-8

 نقشه:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 نمونه برداری فصلی

و-8  

 مسئول پایش:

 ی شیالت و دانشگاهاداره کل حفاظت محیط زيست فارس با همکار

ه-8  

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 قايق
GPS 

 دوربین عکاسی

 رايانه فابل حمل 

 دوربین چشمی

 (Grab samplerدستگاه نمونه بردای از رسوب )

ی-8  
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 فرمالین

 ذره بین

 کلید و راهنمای شناسايی
  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

  زيست فارساداره کل حفاظت محیط 

الف-5  

 تناوب گزارشات:

  ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 ادارات محیط زيست  و سازمان های همکار در پايش

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اداره محیط زيست )بانک اطالعات(

د-5  

  

 4  دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 یوه های نمونه برداریش -

 شیوه های شناسايی -

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش دو نفر از کارشناسان در اجرای نمونه برداری و اتمام کار

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 تخريب بستر درياچه در زمان نمونه برداری -

 حیات وحش حساس بخصوص پلیکان های زادآورابجاد مزاحمت برای  -

الف-6  
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 محدود نمودن تعداد ايستگاه های نمونه برداری به حداقل مورد نیاز

ب-6  

 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  

   

  مورد نیاز خريد تجهیزات -  2،333،333

  نگهداری و اقالم مصرف شدنی )نیاز ساالنه(هزينه  -   533،333

  /حقوق(کارکنان ستادیهزينه های اجرايی ) - 4،333،333 

  ارائه و توزيع گزارشات -  433،333

  جمع کل  1،033،333
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 منابع تأمین بودجه: 

 .طرح تاالب هاسازمان محیط زيست با مشارکت شیالت و 

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

  منابع طبیعی

 موسسه تحقیقات

اداره محااااااااااااااایط 

 زيست)مشاور(

 مشاور

تشکل هاای غیار دولتای    

 )زيست محیطی(

 دکتر حاتمی 

 دکتر مرتضوی

 دکتر وااليی

 آقای علمداری

  آقای کاظمینی

 

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ، شیراز(پريشان )کارگاه پايش 8811هشت ماه ارديب

 ها(طرح حفاظت از تاالب بازنگری توسط: آقای ويم گیسن )مشاور بین المللی
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 پروتکل:

 فیتو پالنکتون

8 

  

 هدف:

 تعیین ترکیب و تراکم فیتوپالنکتون ها -

 بر تولید اولیه( eurtophicationتعیین اثر تغییرات مواد مغذی )  -

 آبی( -شناسايی و وضعیت گونه های مضر )از قبیل جلبک های سبز  -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 توزيع فیتوپالنکتون -

 تراکم فیتوپالنکتون -

 تنوع فیتوپالنکتون -

 گونه های مضر -

   الف -8

 :پایشروش های 

با استفاده از تورهای مخصوص پالنکتون )چشمه کمتار از   نمونه برداری حداقل در چهار ايستگاه -

 میکرون( 23

 تعداد سه نمونه از هر ايستگاه -

 درصد و انتقال آنها به آزمايشگاه در ظروف برچسب زده شده 5نگهداری نمونه ها در فرمالین  -

 ( و کلید شناسايی  invertشناسايی تعداد و گونه های پالنکتون با بکارگیری میکروسکوپ ) -

 ب-8

  

 :جرای پایشمحل ا

 حداقل چهار ايستگاه در داخل درياچه

 ج-8

 :نقشه

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 بصورت فصلی )در میان فصول( -چهار بار در سال 

و-8  

 مسئول پایش:

 اداره کل محیط زيست فارس با همکاری:

 اداره کازرون -
 شیالت فارس -

 مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی -

ه-8  

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 قايق -

- GPS 

ی-8  
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 تور مخصوص پالنکتون -

 دوربین عکاسی -

 ظروف نمونه برداری -

 فرمالین -

 کلید و راهنمای شناسايی گونه ها -

 (invertمیکروسکوپ ) -

 وسايل الزم برای نگهداری نمونه ها -

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

  فارساداره کل حفاظت محیط زيست 

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 سازمان های همکار

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اداره کل حفاظت محیط زيست )پايگاه داده(

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 (Limnologistلیمنولویيست )

 شناسجلبک 

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش جهت انجام نمونه برداری و شناسايی گونه

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 ايجاد مزاحمت برای پرندگان حساس )از جمله در زمان زادآوری پلیکان ها(

 

الف-6  
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 نمودن تعداد و عملیات نمونه برداری به حداقل مورد نیازمحدود  -

 محدود نمودن نمونه برداری در محل های زادآوری پلیکان ها   -

 اجتناب از ايجاد سر و صدا و پوشیدن رنگ های روشن -

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 : پیش نویس بودجه جهت پایش   مبلغ )تومان(  

  مورد نیازخريد تجهیزات  2،333،333
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  هزينه نگهداری و اقالم مصرفی )نیاز ساالنه( 533،333

  / حقوق(کارکنان ستادیهزينه های اجرايی ) 4،433،333 

  ارائه و توزيع گزارشات 843،333

1،343،333 

 

  جمع کل )تومان(

   
 منابع تأمین بودجه: 

 رکت شیالت و طرح تاالب هاسازمان محیط زيست با مشا

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

 مرکز تحقیقات

 منابع طبیعی

مشاااور حفاظاات محاایط  

  زيست

 مشاور

تشکل زيست محیطی غیر 

 دولتی

 دکتر حاتمی

 دکتر مرتضوی

 دکتر ولوی

 آقای علمداری

 آقای کاظمینی

 

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ، شیراز(پريشان )کارگاه پايش 8811شت ماه ارديبه

 بازنگری توسط: آقای ويم گیسن )مشاور بین المللی طرح حفاظت از تاالبها(
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 پروتکل:

 مناظر و چشم انداز طبیعی تاالب پريشان

8 

  

 هدف:

 ارزيابی وضعیت موجود چشم انداز تاالب و تغییرات آن -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 کاربری اراضی و پوشش اراضی -

   الف -8

 :پایشروش های 

تصاوير ماهواره ای يا عکس های هاوايی جهات تهیاه نقشاه هاای کااربری       بررسی  ،مطالعات پايه بررسی -

 اراضی/ پوشش اراضی.

 بازديد میدانی جهت تدقیق نقشه های موجود -

 ب-8

 :جرای پایشمحل ا

 بخیز تاالب پريشانحوضه آ

ج-8  

 نقشه:
 

د-8  

 :جرای پایشزمان ا

  .سال صورت می گیرد 4تا  2مطالعات با توجه به سرعت توسعه هر 

و-8  

 مسئول پایش:

 ساير ادارات  همکاری و برنامه ريزی استانداری  اهنگی معاونتبا هممحیط زيست کل اداره 

ه-8  

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

GPS-، تجهیازات نقشاه    هوايی يا تصاوير ماهواره ای، خودرو، دوربین عکاسی و تصوير برداری، عکس های

 رايانه و ساير تجهیزات اداری.  برداری،

ی-8  

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 برنامه ريزی استانداریاداره کل محیط زيست با هماهنگی معاونت 

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 سال+ گزارشاتی که بر حسب نیاز تدوين می گردد. 4ا ت 2هر 

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 همکار در اجرای پايش.سازمانهای  کلیه

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 (GISاستانداری )پايگاه داده های 

د-5  
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 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 یاضار و پوشش تحصیل در زمینه نقشه برداری کاربریو  تجربه

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 .GISآموزش نقشه برداری و  -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 اطالعات نادرست/ گمراه کننده -

 کمبود منابع يا نیروی انسانی -

الف-6  
 
 

  دیت ها:چگونگی کاهش محدو

ملازم   در خصاوص پارویه و  سازمانهای ذينفع در سطح محلای  آگاه سازی  در راستایاستانداری با همکاری 

 .توسعه پرویه های جديد در سطح حوضه آبخیز به منظوربه مشارکت و همکاری در تبادل اطالعات نمودن 

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    غ )تومان(مبل  

  مورد نیازخريد تجهیزات  ..……………

  هزينه های نگهداری و اقالم مصرفی )نیاز ساالنه( ..……………

  / حقوق(کارکنان ستادیهزينه های اجرايی ) 

  ارائه و توزيع گزارشات 

  جمع کل )تومان( 

   
 منابع تأمین بودجه: 

 استانی جهت مديريت تاالب پريشان ملی و بودجه -

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

پاارویه حفاظاات از تاااالب 

 های ايران

 لیسا پورلک

 مهری اثنی عشری

 

 8811مهرماه : تاریخ تنظیم پیش نویس 

 بازنگری توسط: آقای ويم گیسن )مشاور بین المللی طرح حفاظت از تاالبها(
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 (3ضميمه )

 

  پروتکل هاي پايش ويژگي هاي

 اقتصادي تاالب پريشان -اجتماعي
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 پروتکل:

 گردشگری

8 

  

 اهداف:

 ارزيابی میزان تغییرات در گردشگری -

 توسعه پايدار گردشگریايجاد رويکرد  -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشباید  مواردی که

 تعداد گردشگرانی که توسط آیانس های محلی راهنمايی و هدايت شده اند -8

 کیفیت زير ساخت ها در سطح محلی -2

 مقدار درآمد تولید شده برای جامعه محلی از منبع گردشگری -8

 تعداد تجارت های محلی وابسته به گردشگری -5

 تعداد افراد محلی در گیر در گردشگری -4

   کیفیت کار آیانس های گردشگری محلی-تنوع-تعداد -6

   الف -8

 :پایشروش های 

 تحقیقات میدانی -

 پرسشنامه -

 مشاهدات مستقیم -

 مصاحبه نیمه باز با گروههای هدف   -

 نتايج مطالعات پايه -

 تعداد بلیط های فروش رفته )با اخذ مجوز از سازمان جهانگردی و گردشگری(  -

 ب-8

 :پایشجرای محل ا

 روستا در محدوده درياچه پريشان 81تمام 

 ج-8

 د-8 نقشه:

 :جرای پایشزمان ا

 فصلی

و-8  

 مسئول پایش:

 گردشگری و شرکت های تعاونی )در صورت تأسیس( اداره

ه-8  

 :جهت پایش تجهیزات مورد نیاز

 خودرو -

 رايانه و ساير تجهیزات -

ی-8  
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 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

ربط و سازمان های دولتی ذيا تشکل محلی پريشان )زير گروه گردشگری در صورت فعال شدن( با همکاری 

 حمايت فرمانداری و شوراهای اسالمی روستاها

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 ذينفع تمام ادارات و سازمانهای مرتبط با گردشگری و ساير سازمانهای

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 فرمانداری يا سازمان گردشگری )پايگاه داده ها(

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 قادر به جلب مشارکت باشد. و تجربه کاری در جوامع محلی دارایکه  کارشناسی -

 اکوتوريسم  تحصیل در زمینه گردشگری بخصوص -

 تجربه راهنمای گردشگری در منطقه -

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش در زمینه های:

 مهارت های جلب مشارکت جوامع محلی  -

 بخش جهانگردی و گردشگری -

  توسعه اکوتوريسم -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 در زمان های معینی از سال در دسترس نیستند. نیروی کار محلی -8

 تغییرات مديران سازمانهای دولتی و موانع بروکراسی اداری -2

 اطالعات نادرست/گمراه کننده ارائه شده توسط جوامع محلی به دلیل عدم اعتماد -8

 برخی از سازمانهای دولتی در ارائه اطالعات ترديد دارند.  -5

الف-6  
 

 ودیت ها:چگونگی کاهش محد

 افزايش آگاهی و ظرفیت سازی در تمام سطوح -

 اعتماد سازی -ارتباط موثر و جلب مشارکت )جهت دستیابی به همکاری سازمانهای ذيربط( -

   جلب حمايت سازمانهای کلیدی، ادارات دولتی و فرمانداری ها -

ب-6  

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    ن(مبلغ )توما  

  خريد تجهیزات مورد نیاز ..…………
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  ی و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(نگهدارهزينه  ..…………

  هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق( 

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها ..…………

 

 

 

)تومان( جمع کل   

 منابع تأمین بودجه: 

 و میراث فرهنگی  سازمان محیط زيست

 

توجه: بخشی از هزينه ها می توانند از طريق اخذ وروديه از گردشگران تاامین  

 شوند.

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

دفتاار طاارح حفاظاات از   

 تاالب های ايران

اداره محاااایط زيساااات  

 کازرون

نشااکل زيساات محیطاای  

 محلی

 سازمان تعاون فارس

يسااات محااایط نشااکل ز 

 کازرون

 سااازمان تعاااون فااارس 

نشااکل زيسااات محااایط  

 شیراز

 سازمان کشاورزی

 سازمان گردشگری فارس

طاارح  -کارشااناس سااايت

حفاظاات از تاااالب هااای  

 ايران

 صابر معصومی

 مونا کنعانیان

 مهر انگیز وزيری

 مسعود شیبانی

 عبد العظیم خادم حمزه

 رضا کوهان

 جمشید امیری

 نعمت اله امیريان

 وک همیاریشمس المل

 رامین سیار دوست

 فاطمه پزشکیان

 

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ، شیراز(پريشان )کارگاه پايش 8811ارديبهشت ماه 
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 پروتکل:

 پايدار( توسعهرويکرد با کشاورزی )

8 

  

 هدف:

 ايدارتعیین تغییرات در شیوه های معیشتی و منافع اقتصادی برای مردم محلی از طريق کشاورزی پ -

 تعیین تأثیرات پرویه های کشاورزی پايدار بر حفظ منابع طبیعی   -

تعیین میزان مشارکت مردم محلی در پرویه هاای کشااورزی پايادار )فعالیات هاای خاود جاوش، خاود          -

 ساماندهی و مشارکتی(

2 

  

 8 :شیوه پایش

 شوند: پایشمواردی که باید 

 شاورزی پايدارمقدار محصول تولید شده درسال از طريق ک -

 مقدار کود و سم مصرف شده -

 بازارهای مربوط به محصوالت کشاورزی پايدار  -

 نوع محصول و غیره( -برآورد وضعیت موجود اراضی کشاورزی )مساحت اراضی کشت شده -

 وضعیت موجود مديريت )برنامه های محلی، قوانین و دستورالعمل ها( -

 لید )نوع محصول، شیوه های آبیاری پايدار و غیره( تغییر کاربری اراضی و شیوه های تو -

تغییرات ساختارهای مديريتی )میزان دسترسی جامعه محلی به بازار، وام ها و امکاناات محلای و منطقاه     -

 ای و غیره(

تغییرات محسوس در اقتصاد محلی )تغییر در محصوالت کشاورزی و کیفیت آنها )ارزش افازوده(، تغییار    -

 ت و هزينه های تولید، تأسیس بازارهای محلی(در نرخ محصوال

 تغییرات منابع درآمدی )تعداد خانوارها در هر روستا و تعداد اعضای خانوار، تغییارات در میازان بیکااری(    -

 ناشی از بکار گیری روش های کشاورزی پايدار

   الف -8

 :پایشروش های 

 مطالعات پايه -
 ثبت دانش محلی و بومی -

 ات شوراهای روستاها )دهیاری(بررسی گزارش -

 گزارشات تنظیم شده توسط تشکل های زيست محیطی غیر دولتی -

 مصاحبه مستقیم و نیمه باز -

 شیوه های ارزيابی مشارکتی -

مصاحبه و ارتباط با تشکل های زيست محیطی غیر دولتای و دفااتر تارويج و آماوزش در ساازمان هاای        -

 ، جهاد کشاورزی و اداره محیط زيست(دولتی ذيربط )از قبیل آب منطقه ای

 فهرست پرویه های مصوب معاونت برنامه ريزی استانداری -

 ب-8

 :جرای پایشمحل ا

 در اراضی مشخص شده بر اساس محصوالت هدف و مزارع آزمايشی

 ج-8
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 نقشه:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 حران )مانند خشکسالی(يکبار در سال )در پايان سال کشاورزی(+ پايش های مقطعی در زمان ب

و-8  

 مسئول پایش:

 نهادهای محلی و شرکت های تعاونی )در صورت تأسیس( با حمايت شوراهای اسالمی روستاها

ه-8  

 :جهت پایش مورد نیاز تجهیزات

 خودرو -

 رايانه و ساير تجهیزات اداری -

-   GPS 

ی-8  

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 محلی يا شرکت های تعاونی با حمايت فرمانداری نهادهای

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 يکبار در سال )در پايان سال کشاورزی(+ گزارشات مقطعی در زمان بحران )مانند خشکسالی( 

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 تمام سازمانهای مرتبط و ذينفع

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 در فرمانداریپايگاه داده ها 

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 قادر به جلب مشارکت باشد. و تجربه کاری در جوامع محلی دارایکه  کارشناسی -

 تجربه/تحصیل در زمینه کشاورزی بخصوص شیوه های کشاورزی پايدار -

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش در زمینه های:

 مهارت های جلب مشارکت و تسهیل سازی روابط -

 کشاورزی پايدار )آموزش فنی و میدانی( -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 نیروی کار محلی در زمان های معینی از سال در دسترس نیستند. -

 بروکراسی اداری تغییرات مديران سازمانهای دولتی و موانع -

 اطالعات نادرست/گمراه کننده ارائه شده توسط جوامع محلی به دلیل عدم اعتماد -

 برخی از سازمانهای دولتی در ارائه اطالعات ترديد دارند. -

الف-6  
 
 



 8311 مهر ماه    برنامه پایش دریاچه پریشان 

71 
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 افزايش آگاهی و ظرفیت سازی در تمام سطوح -

 اعتماد سازی -به همکاری سازمانهای ذيربط(ارتباط موثر و جلب مشارکت )جهت دستیابی  -

  حمايت سازمانهای کلیدی، ادارات دولتی و فرمانداری -

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  

  خريد تجهیزات مورد نیاز ..…………

  مصرفی )نیاز ساالنه( ی و کاالهاینگهدار ..…………

  قوق(هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/ح ..…………

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها ..……….…

 

 

 

)تومان( جمع کل   

   
 منابع تأمین بودجه: 

 سازمان محیط زيست با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی و طرح تاالب ها

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

دفتاار طاارح حفاظاات از   

 تاالب های ايران

اداره محاااایط زيساااات  

 کازرون

نشااکل زيساات محیطاای  

 ، کازرون و شیرازمحلی

 تعاون فارس سازمان

 سازمان کشاورزی

 سازمان گردشگری فارس

 ايران

 صابر معصومی

 مونا کنعانیان

 مهر انگیز وزيری

 مسعود شیبانی

 عبد العظیم خادم حمزه

 رضا کوهان

 جمشید امیری

 نعمت اله امیريان

 شمس الملوک همیاری

 رامین سیار دوست

 فاطمه پزشکیان

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ، شیراز(پريشان ارگاه پايشک) 8811ارديبهشت ماه 
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 پروتکل:

 دامپروری )با رويکرد توسعه پايدار(

8 

  

 هدف:

 تصادی برای مردم محلی از طريق کشاورزی پايدارتعیین تغییرات در شیوه های معیشتی و منافع اق -

 تعیین تأثیرات پرویه های کشاورزی پايدار و بر حفظ منابع طبیعی  -

تعیین میزان مشارکت مردم محلی در پرویه هاای کشااورزی پايادار )فعالیات هاای خاود جاوش، خاود          -

 ساماندهی و مشارکتی(

2 

  

 8  شیوه پایش:

 :شوند پایشمواردی که باید 

برآورد وضعیت موجود دامپروری در حوزه تاالب )تعداد دام، مساحت اراضی چراگااه، واحادهای تولیاد     - 8

 عسل و مزارع پرورش آبزيان و غیره(

 شیوه های موجود تولید مثل - 2

کیفیت امکانات نیمه صنعتی تولید مثل دام و پرورش آبزيان )میزان تغییار در بکاارگیری شایوه هاا و      - 8

 منظور افزايش سود(تولید ب

تغییرات ساختارهای مديريتی )مديريت تولید دام، از تولید تا فروش، میزان دسترسی جامعه محلی باه   - 5

 بازار، وام ها و امکانات محلی و منطقه ای و غیره(

ری( تغییرات منابع درآمدی )تعداد خانوارها در هر روستا و تعداد اعضای خانوار، تغییرات در میزان بیکا - 4

 ناشی از بکارگیری روش های دامپروری پايدار   

تغییرات محسوس در اقتصاد محلی )تغییر در محصوالت دامی و کیفیت آنها )ارزش افازوده(، تغییار در    -6

 نرخ محصوالت و هزينه های تولید، تأسیس بازارهای محلی(

   الف -8

 :پایشروش های 

 مطا لعات پايه -
 ثبت دانش محلی و بومی -

 بررسی گزارشات شوراهای روستاها )دهیاری( -

 گزارشات تنظیم شده توسط تشکل های زيست محیطی غیر دولتی -

 مصاحبه مستقیم و نیمه باز -

 شیوه های ارزيابی مشارکتی -

مصاحبه و ارتباط با تشکل های زيست محیطی غیر دولتای و دفااتر تارويج و آماوزش در ساازمان هاای        -

 آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و اداره محیط زيست( دولتی ذی ربط )از قبیل

 فهرست پرویه های مصوب معاونت برنامه ريزی استانداری -

 ب-8

 :جرای پایشمحل ا

 در تمام روسناهای محدوده درياچه پريشان

 ج-8
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 نقشه:

 

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 سالی(دو مرتبه در سال )هر شش ماه(+ پايش مقطعی در زمان بحران )مانند خشک

و-8  

 مسئول پایش:

 نهادهای محلی و شرکت های تعاونی )در صورت تأسیس( با حمايت شوراهای اسالمی روستاها

ه-8  

 :جهت پایش مورد نیاز تجهیزات

 خودرو -

 رايانه و ساير تجهیزات اداری -

  GPSمکان ياب جغرافیايی -

ی-8  

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 ای محلی يا شرکت های تعاونی با حمايت فرمانداری و سازمان جهاد کشاورزی بخش امور دامی نهاده

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 يکبار در سال + گزارشات مقطعی در زمان بحران )مانند خشکسالی(

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 تمام سازمانهای مرتبط و ذينفع

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 پايگاه داده ها در فرمانداری

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 قادر به جلب مشارکت باشد. و تجربه کاری در جوامع محلی دارایکه  کارشناسی -

 تجربه/تحصیل در زمینه امور دام و شیوه های پايدار -

الف-4  

 

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش در زمینه های:

 مهارت های جلب مشارکت و تسهیل سازی روابط -

 دامپروری پايدار )آموزش فنی و میدانی( -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 نیروی کار محلی در زمان های معینی از سال در دسترس نیستند. -

 لتی و موانع بروکراسی اداریتغییرات مديران سازمانهای دو -

 اطالعات نادرست/گمراه کننده ارائه شده توسط جوامع محلی به دلیل عدم اعتماد -

 برخی از سازمانهای دولتی در ارائه اطالعات ترديد دارند. -

الف-6  
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 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 افزايش آگاهی و ظرفیت سازی در تمام سطوح -

 اعتماد سازی -هت دستیابی به همکاری سازمانهای ذيربط(ارتباط موثر و جلب مشارکت )ج -

  حمايت سازمانهای کلیدی، ادارات دولتی و فرمانداری ها -

ب-6  
 

   

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  

  خريد تجهیزات مورد نیاز ..…………

  ی و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(هدارنگ ..…………

  هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق( 

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها ..……….…

 

 

 

)تومان( جمع کل   

 منابع تأمین بودجه: .

 

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

دفتاار طاارح حفاظاات از   

 تاالب های ايران

ره محاااایط زيساااات  ادا

 کازرون

نشااکل زيساات محیطاای  

 محلی

 تعاون فارس سازمان

نشااکل زيسااات محااایط  

 کازرون

نشااکل زيسااات محااایط  

 شیراز

 سازمان کشاورزی

 سازمان گردشگری فارس

 صابر معصومی

 مونا کنعانیان

 مهر انگیز وزيری

 مسعود شیبانی

 عبد العظیم خادم حمزه

 رضا کوهان

 جمشید امیری

 نعمت اله امیريان

 الملوک همیاریشمس 

 رامین سیار دوست

 فاطمه پزشکیان

 

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ، شیراز(پريشان )کارگاه پايش 8811ارديبهشت ماه 
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 پروتکل:

 آگاهی رسانی و ظرفیت سازی

8 

  

 هدف:

ارزيابی تغییرات سطح آگاهی )مديران و تصمیم گیرندگان، جواماع محلای و ماردم( در خصاوص      -

 االبارزش های ت

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 تعداد شرکت کنندگان در کارگاههای افزايش آگاهی رسانی -8

 تعداد برنامه های مربوط به پريشان در رسانه های ملی و محلی -2

 تعداد و تنوع کارگاههای آموزشی -8

 یتعداد جنبش ها و فعالیت های خود جوش در افزايش آگاهی رسان -5

 تعداد مقاالت و تحقیقات در خصوص پريشان -4

 تعداد وتنوع رويدادهای فرهنگی تاالب پريشان -6

 ارزيابی تغییرات سطح مشارکت سازمان ها وادارات ذينفع -1

تعداد و تنوع تشکل های زيست محیطی غیر دولتی فعال در آگاه سازی در خصوص محیط زيست و  -1

 لی(تاالب )اعم از محلی، استانی و م

تأثیر افزايش فعالیت های آگاهی رسانی -0  

   الف -8

 :پایشروش های 

 پرسشنامه )برای سازمان ها وادارات ذيربط( -

 گزارشات تنظیم شده توسط تشکل های زيست محیطی غیر دولتی -

 گزارشات شورای روستاها )بخصوص دهیاری ها( -

 مصاحبه مستقیم -

 زمان های کلیدی(پرسشنامه ها )برای روابط عمومی سا -

 انتشارات، بولتن ها و ساير مدارک موجود در آرشیو سازمان های کلیدی -

گزارشات ساالنه سازمان های کلیدی -  

 ب-8

 :جرای پایشمحل ا

 در سطوح محلی، استانی و ملی

 ج-8

 نقشه:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 ساالنه

و-8  

 مسئول پایش:

حیط زيست و تشکل های زيست محیطی غیردولتی و ساير سازمان تشکل محلی پريشان با همکاری اداره م

ه-8  
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 های ذيربط

 :جهت پایش مورد نیاز تجهیزات

 رايانه و ساير تجهیزات -

 لوازم الزم برای مستندسازی فعالیت های مربوط به آگاه سازی و آموزش -

ی-8  

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 حیط زيست فارساداره کل حفاظت م

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 تمام سازمانهای مرتبط و ذينفع

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(

 اداره محیط زيست )پايگاه داده ها(

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 تجربه کاری در جوامع محلی و قادر به جلب مشارکت باشد دارایکه  کارشناسی -

 تجربه/تحصیل در زمینه روابط عمومی و آموزش محیط زيست و تاالب -

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش در زمینه های:

 مهارت های جلب مشارکت و تسهیل سازی روابط -

 ای آموزشی بکار رفته در تاالبهای مشابه در سراسر دنیاشیوه های افزايش آگاهی رسانی و مدل ه -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 نیروی کار محلی در زمان های معینی از سال در دسترس نیستند. -8

 تغییرات مديران سازمانهای دولتی و موانع بروکراسی اداری -2

 وامع محلی به دلیل عدم اعتماداطالعات نادرست/گمراه کننده ارائه شده توسط ج -8

 برخی از سازمانهای دولتی در ارائه اطالعات ترديد دارند.  -5

الف-6  
 
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 افزايش آگاهی و ظرفیت سازی در تمام سطوح -

 اعتماد سازی -ارتباط موثر و جلب مشارکت )جهت دستیابی به همکاری سازمانهای ذيربط( -

 ادارات دولتی و فرمانداری ها حمايت سازمانهای کلیدی، -

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  
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  خريد تجهیزات مورد نیاز ..…………

  ی و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(نگهدارهزينه  ..…………

  ن ستادی/حقوق(هزينه های اجرائی )کارکنا ..…………

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها ..……….…

 

 

 

  جمع کل

 منابع تأمین بودجه: 

 ربطساير سازمان های ذي سازمان محیط زيست با مشارکت

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

دفتاار طاارح حفاظاات از   

 تاالب های ايران

اداره محاااایط زيساااات  

 کازرون

زيساات محیطاای   نشااکل

 محلی

 تعاون فارس سازمان

نشااکل زيسااات محااایط  

 کازرون

نشااکل زيسااات محااایط  

 شیراز

 سازمان کشاورزی

 سازمان گردشگری فارس

 صابر معصومی

 مونا کنعانیان

 مهر انگیز وزيری

 مسعود شیبانی

 عبد العظیم خادم حمزه

 رضا کوهان

 جمشید امیری

 نعمت اله امیريان

 شمس الملوک همیاری

 دوست رامین سیار

 فاطمه پزشکیان

 

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ، شیراز(پريشان )کارگاه پايش 8811ارديبهشت ماه 
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 پروتکل:

 مديريت مشارکتی

8 

  

 هدف:

 برای درک بهتر شیوه های موجود مديريت و تصمیم گیری -

 ارزيابی تغییرات سطح مشارکت در مديريت و تصمیم گیری -

 مشارکتی جهت ارتقاء مديريت -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 ساختار موجود برای تصمیم گیری و مديريت منابع طبیعی -

 تغییر سیاست ها ودستورالعمل ها  -

 تعارضات و ناسازگاری های موجود و راهکارهای رفع آنها -

ن مارتبط و  شبکه های موجود جهت ارتقاء تصمیم گیری و مديريت مشارکتی بین چندين سازما -

 کلیدی

تغییرات ساختار مديريتی و تعداد/کیفیت پرویه هايی که شامل رويکرد ماديريت مشاارکتی مای     -

 باشد )آرشیو، در دست اقدام و طرح های پیشنهادی(

   الف -8

 :پایشروش های 

 اطالعات پايه در خصوص مديريت منابع طبیعی و ساختار مديريتی موجود )چارت سازمانی و غیره( -

 سیاست ها و قوانین در سطوح ملی، استانی و محلی. -

 زير نظر وزارت جهاد کشاورزی -گزارشات تدوين شده توسط گروه های واسطه )گروه آب و کشاورزی( -

 مصاحبات مستقیم و نیمه باز -

 شیوه های مشارکتی که جهت افزايش همکاری جوامع محلی بکار می رود. -

دارات رواباط عماومی ساازمانهای کلیادی و مارتبط )ساازمان جهااد        مصاحبه و ارساال پرسشانامه باه ا    -

 کشاورزی، آب، اداره محیط زيست( و شبکه های زيست محیطی در سطح استان 

 تهیه فهرست طرحهايی که مورد پذيرش معاونت برنامه ريزی استان قرار گرفته است. -

 مشاهدات میدانی و مصاحبه با اعضای جوامع محلی -

 ب-8

 :ی پایشجرامحل ا

 اساساً در سطوح محلی

 ج-8

 نقشه:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 ساالنه

و-8  

 مسئول پایش:

تشکل محلی پريشان با همکااری اداره محایط زيسات و تشاکل هاای زيسات محیطای        و  ، نهادهایجوامع

ه-8  
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 غیردولتی و ساير سازمان های ذيربط

 :جهت پایش مورد نیاز تجهیزات

 ترايانه و ساير تجهیزا -

 لوازم الزم برای مستندسازی -

 خودرو -

ی-8  

  

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 .با هماهنگی استانداری فرمانداری

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 تمام سازمانهای مرتبط و ذينفع

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(

 محیط زيست فرمانداری يا

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 قادر به جلب مشارکت باشدو  تجربه کاری در جوامع محلی دارای که کارشناسی -

 تجربه/تحصیل در زمینه جلب مشارکت مردمی در حفظ محیط زيست -

الف-4  

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش در زمینه های:

 مهارت های جلب مشارکت و تسهیل سازی روابط -

  شیوه های مشارکت -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 نیروی کار محلی در زمان های معینی از سال در دسترس نیستند.

 تغییرات مديران سازمانهای دولتی و موانع بروکراسی اداری

 اه کننده ارائه شده توسط جوامع محلی به دلیل عدم اعتماداطالعات نادرست/گمر 

 برخی از سازمانهای دولتی در ارائه اطالعات ترديد دارند. 

الف-6  
 
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 افزايش آگاهی و ظرفیت سازی در تمام سطوح -

 یاعتماد ساز -ارتباط موثر و جلب مشارکت )جهت دستیابی به همکاری سازمانهای ذيربط( -

   حمايت سازمانهای کلیدی، ادارات دولتی و فرمانداری ها -

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:
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الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  

  خريد تجهیزات مورد نیاز ..…………

  ی و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(نگهدار ..…………

  های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق(نه هزي ..……….…

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها ..……….…

 

 

 

)تومان( جمع کل   

   
 منابع تأمین بودجه: 

 

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

دفتاار طاارح حفاظاات از   

 تاالب های ايران

اداره محاااایط زيساااات  

 کازرون

نشااکل زيساات محیطاای  

 یمحل

 تعاون فارس سازمان

نشااکل زيسااات محااایط  

 کازرون

نشااکل زيسااات محااایط  

 شیراز

 سازمان کشاورزی

 سازمان گردشگری فارس

 صابر معصومی

 مونا کنعانیان

 مهر انگیز وزيری

 مسعود شیبانی

 عبد العظیم خادم حمزه

 رضا کوهان

 جمشید امیری

 نعمت اله امیريان

 شمس الملوک همیاری

 رامین سیار دوست

 کیانفاطمه پزش

 

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ، شیراز(پريشان )کارگاه پايش 8811ارديبهشت ماه 
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 پروتکل:

 امکانات و زيرساخت ها در مناطق روستايی

8 

  

 هدف:

 روند توسعه پايدارتغییرات و ارزيابی  -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

ساخت ها و مناابع در روساتاهای حاشایه پريشاان )فاضاالب و پساماندهای       برآورد وضعیت کنونی زير  -8

 جامد، جاده دسترسی، مراکز اوریانس، مدارس، ادارات ترويج کشاورزی، مراکز آموزش محلی و کتابخانه(

 آينده( و وضعیت آنها –حال  –تعداد پرویه های عمرانی/ توسعه ای )در گذشته  -2

 داشتیتعداد و وضعیت پرویه های به -8

 تعداد و وضعیت پرویه های مديريت منابع طبیعی و محیط زيست -5

تغییرات مديريتی در سطح روستاها -4  

   الف -8

 :پایشروش های 

 مطالعات پايه -

 دانش محلی و بومی -

 بررسی گزارش شوراهای روستايی )دهیاری ها( -

 بررسی گزارشات تشکل های زيست محیطی غیر دولتی -

 قیم و نیمه بازمصاحبه مست -

 ارزيابی شیوه های مشارکتی   -

 مصاحبه با تشکل های زيست محیطی و دفاتر ترويج ادارات مربوطه  -

 فهرست طرح های مصوب معاونت عمرانی و برنامه ريزی استان -

 مشاهده مستقیم و ثبت تصاوير توسط دوربین -

 ب-8

 :اجرای پایشمحل 

 پريشان روستا واقع در محدوده درياچه 81تمام 

 ج-8

 نقشه:
 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 روزانه يا ماهانه

و-8  

 مسئول پایش:

 تشکل محلی پريشان با حمايت فرمانداری و ساير سازمان های ذيربط

ه-8  

 :جهت پایش مورد نیاز امکانات

 خودرو -

ی-8  
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 رايانه و ساير تجهیزات اداری -

 کارکنان آموزش ديده -

- GPS 

 دوربین -

 نقشه ها -

  

 5 بعدی: اقدامات

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

  تشکل محلی پريشان با حمايت فرمانداری و ساير سازمان های ذيربط

الف-5  

 تناوب گزارشات:

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 تمام سازمانهای مرتبط و ذينفع

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 پايگاه داده ها در فرمانداری

د-5  

 4  ره آموزشی مورد نیاز:دو

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 تجربه کاری در جوامع محلی و قادر به جلب مشارکت باشد کارشناسی که دارای -

 تجربه/تحصیل در امور توسعه پايدار و زيرساخت ها -

الف-4  

 ظرفیت: و توانایی ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آموزش در زمینه های:

 های جلب مشارکت و تسهیل سازی روابطمهارت  -

 توسعه پايدار روستايی )دانش علمی و فنی( -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 نیروی کار محلی در زمان های معینی از سال در دسترس نیستند. -

 تغییرات مديران سازمانهای دولتی و موانع بروکراسی اداری -

 مراه کننده ارائه شده توسط جوامع محلی به دلیل عدم اعتماداطالعات نادرست/گ -

 برخی از سازمانهای دولتی در ارائه اطالعات ترديد دارند. -

الف-6  
 
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

 افزايش آگاهی و ظرفیت سازی در تمام سطوح -

 سازی اعتماد -ارتباط موثر و جلب مشارکت )جهت دستیابی به همکاری سازمانهای ذيربط( -

   حمايت سازمانهای کلیدی، ادارات دولتی و فرمانداری ها -

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:
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الف-1 پیش نویس بودجه جهت پایش:    مبلغ )تومان(  

  خريد تجهیزات مورد نیاز ..…………

  ی و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه(نگهدار ..…………

  ی اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق(هزينه ها ..…………

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها ..……….…

 

 

 

)تومان( جمع کل   

   
 منابع تأمین بودجه: 

 سازمان محیط زيست با مشارکت ساير سازمان های ذيربط

ب-1  

   

 1 تنظیم کنندگان پیش نویس پروتکل: 

  نام ها سازمان

دفتاار طاارح حفاظاات از   

 ای ايرانتاالب ه

اداره محاااایط زيساااات  

 کازرون

نشااکل زيساات محیطاای  

 محلی

 تعاون فارس سازمان

نشااکل زيسااات محااایط  

 کازرون

نشااکل زيسااات محااایط  

 شیراز

 سازمان کشاورزی

 سازمان گردشگری فارس

 صابر معصومی

 مونا کنعانیان

 مهر انگیز وزيری

 مسعود شیبانی

 عبد العظیم خادم حمزه

 رضا کوهان

 جمشید امیری

 امیرياننعمت اله 

 شمس الملوک همیاری

 رامین سیار دوست

 فاطمه پزشکیان

 

 

 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 ، شیراز(پريشان )کارگاه پايش 8811ارديبهشت ماه 
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 پروتکل:

 صید پايدار )ماهیگیری(

8 

  

 هدف:

 برای دستیابی به صید پايدار با در نظر گرفتن اهداف طرح مديريت تاالب پريشان -

 رای کمک به پايداری معیشت جوامع محلیب -

2 

  

 8 شیوه پایش:

 شوند: پایشمواردی که باید 

 مقدار ماهی صید شده )به تن و به تفکیک گونه(  -8

 پراکنش فصلی میزان صید -2

 اندازه )طول( ماهیان صید شده به تفکیک گونه -8

 سطح محلی )صیادان( درصد ماهیان فروش رفته در بازار و درصد مصرف خانوارها در -5

 قیمت ماهی در بازار  -4

   الف -8

 :پایشروش های 

 نمونه برداری هفتگی از میزان صید )شیالت( -

 ارزيابی هفتگی مدت صید )تعداد روزهای مختص صید صیادان پريشان( -

 ارزيابی هفتگی مقدار صید در بازار و قیمت آن -

 ب-8

 :جرای پایشمحل ا

يشان به خصوص آنهايی که در صید ماهی فعال هستند )يا در گذشاته باوده   در تمامی روستاهای اطراف پر

 اند يا می خواهند فعال باشند(

 ج-8

 نقشه یا طرح:

 

 د-8

 :جرای پایشزمان ا

 هفتگی بصورت

و-8  

 مسئول پایش:

 تشکل محلی پريشان )گروه صیادان( با مشارکت سازمان شیالت

ه-8  

 :جهت پایش مورد نیاز تجهیزات

 یوتر و ساير لوازم دفتریکامپ -

  ترازو برای وزن کردن ماهی و ساير لوازم اندازه گیری -

ی-8  

 

 5 اقدامات بعدی:

 پایش: اتگزارش ارائهمسئولین 

 تشکل محلی پريشان )گروه صیادان( با مشارکت سازمان شیالت

الف-5  
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 تناوب گزارشات:

 ساالنه

ب-5  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 های ذينفع و ذيربط تمامی سازمان

ج-5  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 شیالت يا پايگاه داده ها در فرمانداری

د-5  

 4 دوره آموزشی مورد نیاز:

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 ماهی دارای تجربه کاری با جامعه محلی کارشناس

الف-4  

 

 ظرفیت:و توانایی  ایجاددوره آموزشی الزم جهت 

 آشنايی با روش های تسهیل گری و مشارکتی -

 آشنايی با دانش فنی و علمی مربوط به ماهیان -

ب-4  

 6 محدودیت ها:

 محدودیت های تحقق برنامه پایش:

 صید غیر مجاز -

 داده های نادرست )عدم اعتماد جامعه محلی( -

الف-6  
 
 

 چگونگی کاهش محدودیت ها:

ر در روش کار داشته و نظارت کافی از طرف سازمان مسئول برنامه سازمان های متولی و همکار اشتراک نظ

پايش اعمال شود. طرح حفاظت از تاالب ها نیز می توانناد در بکاارگیری شایوه هاای اساتاندارد و کنتارل       

 کیفی نتايج همکاری نمايد.

ب-6  
 

  

 1 (1387سال پایه  -)تخمین کارشناسی بودجه / منابع مالی:

الف-1 نویس بودجه جهت پایش:  پیش   مبلغ )تومان(  

  خريد تجهیزات مورد نیاز 

  نگهداری و کاالهای مصرفی )نیاز ساالنه( 

  هزينه های اجرائی )کارکنان ستادی/حقوق( 

  گزارش نويسی و توزيع گزارشها 

)تومان( جمع کل    

 منابع تأمین بودجه: 

 شیالت و سازمان محیط زيست

ب-1  

   

 1 پیش نویس پروتکل:تنظیم کنندگان  

  نام ها سازمان
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 تاریخ تنظیم پیش نویس: 

 8811شهريورماه 
 -اجتماعی(-تد )مشاور بین المللی طرح در زمینه اقتصادیسآقای مايک اون

 8811فروردين 

 

 

 

 


