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 چشم اندازي براي آينده -درياچه پريشان 

 گزارش سومين کارگاه برنامه ریزي مدیریتی

 68آبان ماه  22و  21-کازرون 

 
کل حفاظت محييط زیسيت   معاونت محيط طبيعی و تنوع زیستی اداره ،مهندس ظهرابیآقاي سخنرانی 

 استان فارس:

 
پيور فرمانيدار محتيرم    الخصيو  ننياب آقياي حيال     عليی  گرانقيدر،  خدمت مهمانانو خير مقدم با عرض سالم 

 .شهرستان کازرون

پریشان بوده و هدف آن تكميل و احيال   این کارگاه سومين کارگاه مشارکتی تدوین برنامه مدیریت نامع تاالب 

م انيازه  کيه وارد بحيك کارگياه شيوی    شده در دو کارگاه قبلی می باشيد. اميا پييش از ایين    نویس سند تهيهپيش

 ها را براي شما بزرگواران یادآوري نمایم.هاي پيشين و نتایج آنخواهم نكاتی از کارگاهمی

 هياي آن، انداز بلندمدت نهيت ميدیریت تياالب و ارزش   تعریف و تدارك یك چشم يه طر  مدیریتی،ههدف از ت

 باشد.اي که مورد توافق همه قرار گيرد میگونهبه

ي بر مشارکت مستقيم نوامع محلی دارد. استفاده خردمندانه از منابع تاالب توسط نامعيه  ااین طر  تاکيد ویژه

اي بير  باشد و در نهایيت تاکييد ویيژه   بخشی میهاي بيندنبال تقویت مشارکتمحلی را مورد تاکيد قرار داده و به

 ها درمود ارزش و اهميت تاالب دارد.ارتقاء آگاهی

 ون دو کارگاه مشورتی برگزار شده است.نهت دستيابی به این هدف تاکن

اولين کارگاه با مشارکت دوستان برگزار شيد و بيا همكياري و توافيق      1365درتاریخ دوم و سوم اسفند ماه سال 

 اندازي براي تاالب پریشان نوشته شد.همه حضار، چشم

 انداز مورد توافق این بود:چشم

هاي آینده پایيدار مانيده و همنيان    ت استفاده نسل حاضر و نسلاي که نهگونهتاالب پریشان احياء گردیده به" 
 "و مشارکت نمایند. براي حفاظت از آن تالش
 انداز هدفی به این شر  تعریف شد:نهت دستيابی به این چشم

 "هاي آینده و ساکنان اطراف آنهاي حاضر و نسلاحياء و پایدار نمودن تاالب پریشان براي نسل"
هدف نزء تعریف شد و مهمترین اقداماتی که الزم است براي دستيابی بيه   8ی و بلندمدت پس از تهيه هدف کل

 هاي متولی آن نيز مشخص شدند.اهداف انجام شوند فهرست شده و دستناهاین 
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 هدف متمرکز خواهيم شد. 8امروز بيشتر روي این 

نویسيی کيه   شوم که پييش کرد. یادآور می تر بررسی کرده و اگر نواقصی باشد رفع خواهيمها را دقيقامروز برنامه

در کارگاه دوم و سوم اسفند ماه در شيراز تهيه شده بود، در دوم اردیبهشت ماه سالجاري در کيازرون نييز ميورد    

 و سپس بين کليه ذینفعان توزیع شده و از همه کسب نظر شد. ارزیابی قرار گرفت

نيویس و پيشينهادات   کميتيه فنيی اسيتانی پييش    نلسه در سه سط  نوامع محليی، کميتيه شهرسيتان و     3در 

هيا کيه بيا مشيارکت فعيال یكایيك       ها و فعاليتاحالحی مجدداً مورد کارشناسی قرار گرفت. ماحصل این بررسی

اي است که امروز خدمت عزیزان تكميل شده و بناسيت  حضار و ذینفعان حوضه آبریز پریشان تدوین شده برنامه

 آن را تكميل کنيم.

اي هي طير  شيده و ميدیران ارشيد و دسيتناه     نویس تهيه شده در کميته آب و کشاورزي استان نيز مضمناً پيش

 نایی پيدا نمودند.طور کامل آشهاي آن بهانرایی نيز با اهداف برنامه

خواهم که یك حرف تكراري بزنم، هدف ما تهيه یك برنامه مدیریت نامع با مشيارکت هميه   در خاتمه انازه می

 حاضرین است.

 راي دستيابی به این هدف چند مولفه بسيار حياتی است:ب

 آگاهی از حقوق خود و دینران .1

 پذیريانعطاف .2

 ننري و پينيري منافع شخصیپرهيز از بخشی .3

 این سه مولفه مهم ما را در دستيابی به توافق و همدلی یاري خواهد نمود.

کينم در ایين کارگياه نييز بيا      ي قبل، آرزو میهاخاطر مشارکت فعال در کارگاهلذا ضمن تشكر از یكایك حضار به

ننر و قابل انرا تهيه نانبهاظهار نظرهاي مفيد همدینر را در تجربيات و علم خود مشارکت داده و برنامه اي همه

 :باشدنيز بدین شر  می کلنكات مورد تاکيد اداره. نمایيم

اسيتفاده   محيل سيایت و  اي آتيی در  هي کارشناسان محلی، برگزاري کارگياه لزوم تقویت نقش  -

 مع محلینظرات نوابيشتر از نقطه

 طر کل حفاظت محيط زیست در کميته راهبري تقویت نقش اداره -

 تونه ندي تر به توانمندسازي نوامع محلی -

 حل هرچه سریعتر مناقشات نوامع محلی با اهداف حفاظتی طر  -

 مقدمه  .2
 

ه عنوان یكی از سایت هاي نمونه به منظور ارائه و دریاچه پریشان بدر سند طر  حفاظت از تاالب هاي ایران 

این کارگاه که سومين انتخاب شده است. انراي رویكردي نوین در مدیریت مناطق حفاظت شده تاالبی ایران 

توسط این طر  و با هدف تهيه و تدوین یك برنامه نامع مدیریتی  بود، یسري از کارگاه هاي مشورتی موضوع

 گزار شد.تاالب پریشان بربراي 
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تدوین خواهد شد. با استفاده از این استراتژي  "رویكرد اکوسيستمی"با به کارگيري این برنامه مدیریتی 

درمدیریت نامع سرزمين، آب و منابع حياتی می توان حفاظت و بهره برداري پایدار از این منابع را به شكلی 

الب کنوانسيون تنوع زیستی قنجام اقدامات عملی آتی در براي ااي این برنامه چارچوب اوليه برابر ارتقاء بخشيد.

امروزه در سرتاسر نهان بيش از پيش از رویكرد اکوسيستمی به عنوان چارچوبی براي مدیریت  ارائه می دهد.

احول اوليه رویكرد اکوسيستمی که در تدوین برنامه مدیریتی  مناطق حفاظت شده تاالبی استفاده می شود.

 فته خواهند شد بدین شر  می باشد:پریشان به کارگر

 مدت تدوین شوند اما باید این را نيز درنظر داشت ریاچه پریشان می بایست براي بلنداهداف مدیریتی د

خصو  به مساله تغييرات اقليمی باید تونه ویژه نمود(. مردم محلی )به ناپذیر استکه تغيير انتناب

 باید در بطن تدوین این اهداف باشند. 

 گذارند، دریاچه باید در گرفته در باالدست دریاچه بر تاالب تاثير میهاي حورتکه فعاليتونه به اینبات

هاي همجوار  نيز باید تاثيرات اقدامات مدیریتی  بر اکوسيستم. مقياس حوضه آبخيز آن مدیریت شود

 دقت مورد تونه قرار گيرند. به

 هاي عمده ن سطو  ممكن منتقل شود و کليه گروهتریمدیریت باید تمرکززدایی شده و به پایين

 بخصو  نوامع محلی در مراحل برنامه ریزي و انراي برنامه مدیریتی دخيل باشند.ذینفعان،

 هاي توليدي آن، اهميت بسيار زیادي دارد. منظور حفظ ارزشحفاظت از ساختار و عملكرد دریاچه  به

برداري از منابع باید تعادل مناسبی بين حفاظت و بهرهبا تونه به ظرفيت سيستم براي بهره برداري، 

 طبيعی دریاچه برقرار شود.

 عنوان مثال، کاهش نوسانات و تالطم هاي ساختار اقتصادي نيز باید در مدیریت مدنظر قرار گيرد. به

هایی که درنهت بازار که ممكن است به کارکرد اکوسيستم آسيب برساند و یا حمایت از فعاليت

 گيرند.برداري پایدار و حفاظت از تنوع زیستی حورت میبهره

  مدیریت باید بر تجربيات و شواهد مونود متكی بوده و تا حد ممكن از دانش هاي سنتی و بومی بهره

 برداري کند.
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       یكی از دینر عناحر احلی مدیریت، که بدون آن موفقيت حاحل نخواهيد شيد، آگياهی ميردم درميورد

هياي بياالي   روي آن است. بنابراین ارتقاء آگاهی عموم مردم از اولویتیدات پيشهاي تاالب و تهدارزش

 باشند.مدیریتی می

 

هاي مشورتی طر  در زمينه مدیریت نامع تاالب پریشان که در بهمن ماه سال در اولين کارگاه از سري کارگاه

انداز، هدف نهایی و اهداف مك چشبرگزار شد، یك چارچوب کالن براي برنامه مدیریتی تهيه شد که شامل ی 65

مدت می شود. در دومين کارگاه که در شهرستان کازرون برگزار شد، اولين نمونه برنامه مدیریتی  و  بلند

انداز مورد مشورت بدنه محلی قرار گرفت و در نتيجه این دو موضوعات احلی آن شامل هدف نهایی و چشم

نظرات به گروه کثيري از ذینفعان تدوین گردید که براي نلب نقطهاولين پيش نویس برنامه مدیریتی کارگاه،

  فرستاده شده است.

باشد. بدیهی است که براساس گزارش حاضر حرفا گزارش فعاليتها و نتایج حاحل از کارگاه برگزار شده می

اي نداگانه مباحك فنی و تبادل نظرهاي انجام شده در کارگاه برنامه مدیریت دریاچه پریشان به حورت سند

گردد و پس از دریافت و اعمال نظرات واحله به حورت اندران ارسال میتدوین خواهد شد که براي کليه دست

 یك سند مدیریتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
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 اهداف .1
 

 دربرگيرنده اهداف زیر بود:این کارگاه مشورتی 

 

 دیریتییررسی نظرات واحله درمورد اولين پيش نویس برنامه م -1

 ، هدف نهایی و اهداف نزءزیب چشم اندانهایی سازي و تصو -2

ساله و شاخص هاي  25و  5مشخص نمودن اولویت هاي مهم مدیریتی دریاچه و تعيين اهداف  -3

 هرکدام

تعيين فعاليت هاي مورد نياز براي دستيابی به اهداف مورد نظر و مشخص نمودن ارگان ها و افراد  -4

 مسئول

 ه کاري به منظور تسریع روند فعاليت هابرقراري تعدادي گرو -5

 تعيين روند راهبري و هماهننی هاي سازمانی برنامه مدیریتی -8

 2006مشخص نمودن اقدامات اولویت دار سال  -7

 شد. ارائهپيشرفت و فعاليت هاي طر  در این کارگاه همچنين گزارشی نيز درمورد 

 

 شرکت کنندگان و برنامه کارگاه .8

آمده  1ليست کامل آن در ضميمه هادهاي ذیربط  در این کارگاه شرکت داشتند که نفر از ن 74نمعاً حدود 

 گواهی دوره ارائه شد. . در پایان دوره به کليه شرکت کنندگاناست

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
شامل گزارشات کارگروه ها، تشكيل گروه هاي  مشاهده می شود 2که در ضميمه  این کارگاه دوروزهبرنامه 

در مشارکت و مطر  شده در گروه هاي کاري، نقش مهمی  بحك هاي بویژه هی بود. کاري و مباحثات گرو
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اظهار نظر شرکت کنندگان کارگاه درمورد فرآیند برنامه مدیریتی، تبادل تجربيات با دینر ذینفعان و افزایش 

 رویكرد اکوسيستمی ایفا نمود.آگاهی آن ها درمورد 

 

 تاالب پريشان درباره .4
 

در ننوب رشته کوه هاي زاگرس و در استان فارس واقع شده است، دریاچه اي کم عمق و دریاچه پریشان که 

تاالب هاي آب . این دریاچه نمونه اي کم نظير از می رسد هكتار 5200به دائمی است که حداکثر مساحت آن 

الب هاي در فهرست تاایران مشاهده نمود و در مناطق مرتفع آن را می توان  مشابهلب شوراست که -شيرین

این دریاچه در منطقه اي با  نيز معرفی شده است.کنوانسيون رامسر و به عنوان ذخيره گاه زیست کره یونسكو 

باتالق این دریاچه توسط نيزار و  هكتار است. 27000حوزه آبریز بسته آن متر واقع شده و مساحت  620ارتفاع 

  احاطه شده است.

فرحت هاي تفرنی و فرآورده هایی از قبيل شكار، هاي تنوع زیستی، این دریاچه از لحاظ چشم انداز، ارزش 

 رزش بسياري دارد.ابراي مردم محلی  ماهينيري و چراي دام براي روستایيان اطراف دریاچه توليد می کند،

تغيير کاربري زمين تخریب شده و خطر زیادي در اثر استفاده ناپایدار از منابع آن، با این ونود، این دریاچه 

 ، آلودگی و سر و حدا آن را تهدید می کند.هاي کشاورزي، افزایش بهره برداري از منابع آب) چاه ها(

از نمله  دریاچه پریشان به علت ونود پرندگان آبزي و گونه هاي متعدد، از اهميت بين المللی برخوردار است.

گونه پرنده در معرض خطر  5داقل گونه هاي متنوع تاالبی که در این دریاچه مشاهده می شود می توان به ح

اشاره نمود.  شاهیعقاب اردك سرسفيد و اردك سرحنایی، اردك مرمري، انقراض مانند پليكان پا خاکستري، 

 نيز مشاهده شده و انواع گونه هاي ماهی غيربومی نيز در این منطقه یافت می شود.شنگ در پاره اي از موارد، 

 

 نتايج کارگاه  .5
 

تيابی به اهداف خود کامالً موفق بوده و این مساله در فرم هاي ارزیابی کارگاه که توسط این کارگاه در دس

-مهمترین دستاوردهاي این کارگاه بدین شر  می(. 3شرکت کنندگان کامل شده بود مشهود است )ضميمه 

 باشد:

 

 ظرفيت سازي و همکاري هاي بين بخشي

 

برنامه لف به منظور انراي رویكرد اکوسيستمی از طریق در این کارگاه، فرآیند ظرفيت سازي ذینفعان مخت

این هدف از طی کردن  آغاز شده بود، با موفقيت ادامه پيدا کرد.که درکارگاه هاي پيشين ریزي نامع مدیریتی 

کارشناسان و مدیران است تا با کنار گذاردن  بين نمایندگان نوامع محلی،پارچنی یكنوعی ایجاد  ،فرآیند
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از شرکت  %99رگاه در گزارش ارزیابی کا ته، به فكر ایجاد تغييرات و مشارکت با یكدینر باشند.اختالفات گذش

 افراد شرکت کننده را عالی و یا خوب ارزیابی نمودند.مشارکت  کنندگان

 

 نقشه راه براي مديريت يکپارچه تاالب پريشان

 

د موافقت کليه شرکت کنندگان قرار گرفت. براي تكميل برنامه نامع مدیریتی مور "نقشه راه"در این کارگاه، 

 (5)ضميمه 

 

 این برنامه در دو سط  انرا خواهد شد:

 

 الف( برنامه استراتژیك مدیریتی
 

رسيدن به این چشم انداز می ساله براي دریاچه، هدف نهایی و اهدافی براي  25این برنامه شامل چشم انداز 

و  5اهداف یریتی براي رسيدن به این اهداف شناسایی شده،  مهمترین اقدامات مداین کارگاه،  طولدر شود. 

هدف  5در پایان،  ساله براي آن تعریف شده و اقدامات الزم براي رسيدن به این اهداف مشخص شدند. 25

 عمده زیر تعيين شد:

 زیستی دریاچههاي تنوعو حفاظت از ارزشاحياء، ارتقاء 

 هاي آنمنظور حمایت از ارزشافزایش ذخيره و بهبود کيفيت آب دریاچه به 

 بهبود کاربري اراضی داخل و اطراف حوزه آبریز دریاچه 

 برداري خردمندانه از دریاچه در نهت بهبود معاش روستانشينان اطرافافزایش منابع و ارتقاء بهره 

 هاي تحقيقاتی و آموزشی دریاچههاي عمومی و بهبود پتانسيلگاهیافزایش آ 

  ظرفيت سازي، تحقيقات و پایش تعریف و انرا خواهند شد. وازي دینر ازنملههدف م 5عالوه بر این،

ساله براي هر هدف و تعيين اقدامات الزم براي  25و  5یكی از دستاوردهاي مهم کارگاه مشخص نمودن اهداف 

وه هاي نتایج مباحثات انجام شده در هریك از گردستيابی به هریك از این اهداف کوتاه مدت و بلندمدت بود. 

 مشاهده می شود. 4کاري در ضميمه

نظرات گروه هاي مختلف  اخذنتایج بدست آمده در هریك از این گروه هاي کاري، پيش از نهایی شدن، براي 

 ذینفعان در اختيار این افراد و شرکت کنندگان در کارگاه قرار خواهد گرفت. 

نامع مدیریتی توسط استاندار فارس در بهار سال هدف از طی نمودن این مراحل، تایيد و تصویب نهایی برنامه 

تصویب به روساي سازمان هاي حفاظت محيط زیست، نيرو، نهاد باشد. این برنامه متعاقباً براي آتی می

 کشاورزي و ميراث فرهننی و گردشنري ارسال خواهد شد.
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 برنامه عملياتی و انراییب( 
 

مدیریت درراستاي یك از گروه هاي ذینفع باید  است که هرریتی برنامه عملياتی دربرگيرنده کليه اقدامات مدی

که در طول نلسات گروه هاي مجموعه اي از پروژه هاي مختلف این اقدامات در قالب  نامع تاالب انجام دهند.

این برنامه  کاري تعریف شده و هرکدام بودنه، برنامه آموزشی و برنامه پایش مشخصی دارند، تعریف می شوند.

 وسط کميته فنی تاالب پریشان تصویب خواهند شد.ها ت

 

تغييرات و بازبينی هاي الزم براي  طور منظم بررسی شده،برنامه مدیریتی و برنامه عملياتی آن هرساله به 

اهداف مشخص در آن اعمال خواهد شد و سياست ها و اقدامات مدیریتی مشخص شده نيز با این رسيدن به 

 ند.تغييرات تطبيق داده می شو

 به طور کلی بازبينی خواهد شد.سال یك بار برنامه مدیریتی  5هر  2010از سال 

 

 تشکيل گروه هاي کاري

 
در پایان کارگاه سه گروه کاري موضوعی به منظور ادامه و تسریع فعاليت ها در سط  استان و نوامع محلی به 

 شر  زیر تشكيل شدند:

 تنوع زیستی .1

 آب و کاربري اراضی .2

 هی رسانی عمومیمعيشت و آگا .3

دفاتر هماهننی استانی طر  حكم دبيرخانه این گروه هاي کاري را خواهند داشت و مشاورین ملی طر  

گزارش نلسات این گروه ها به  حفاظت از تاالب هاي ایران در نقش تسهيلنران این نلسات عمل خواهند نمود.

 دوین می شود.کميته فنی ارسال خواهد شد و شر  خدمات آن ها نيز به زودي ت
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 راهبري و حاکميت الزم براي هماهنگي هاي 

 
حورت گرفت که خالحه آن را در  هماهننی هاي کلی حاکميت و راهبري برنامهدرمورد  و توافقاتی بحك ها

 :چارت زیر مشاهده می نمایيد

 

مديريت و ساز و کارهاي اجرايي برنامه کارگروه  
 

 يب و اجراي برنامه مديريتسازوکارهاي مديريتي تصو

 
باتونه به بررسيهاي بعمل آمده و نتایج گروه کاري سازوکارهاي مدیریتی به دليل فرابخشی بودن برنامه 

 مدیریت نامع تاالب پریشان عملياتی شدن آن از نظر مدیریتی نيازمند فراهم بودن چهار مولفه زیر خواهد بود. 

 هاي کليه ذینفعانرنظر گرفتن دیدگاه. تنظيم برنامه به حورت فرابخشی و د1

 . ونود ضمانت انرایی قوي براي عملياتی شدن برنامه 2

 . تامين منابع مالی مورد نياز 3

 . نظارت بر انراء و پایش ارزیابی نتایج برنامه 4

 

 . تنظيم برنامه مديريت جامع تاالب پريشان به صورت فرابخشي2

 
هاي ریزي تطبيقی و مشترك که در قالب برگزاري کارگاهایند، برنامهدر این راستا براي تامين شرط اول فر

باشد ابزار مناسبی تشخيص داده شد. همچنين براي تداوم این فرایند و فرابخشی تدوین برنامه مدیریت می

-ریزي و تدوین نزئيات مربوطه تشكيل سه گروه کاري در زمينهمشارکت کليه ذینفعان در تداوم فرایند برنامه

 بينی گردیده. هاي احلی برنامه شامل موضوعات ذیل در کارگاه پيش

 

 الف. گروه کاري تنوع زیستی 

 ب. گروه کاري مدیریت منابع آب و کاربري اراضی

 ج. گروه کاري مشارکتهاي مردمی و معيشت
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استان هاي مرتبط در سط  گردند و نمایندگان دستناههاي کاري به حورت فرابخشی تشكيل میاین گروه

هاي فارس و شهرستان کازرون در آن عضویت خواهند داشت. در هر گروه کاري عالوه بر نمایندگان دستناه

 بومی نيز عضویت خواهند داشت.  NGOحداقل یك نفر از نمایندگان نوامع محلی و یك  مرتبط حتماً

 است.  هاي کاري و شر  وظایف آنها در ضميمه گزارش ارائه گردیدهترکيب اعضاي گروه

 

 . وجود ضمانت اجرايي قوي براي عملياتي شدن برنامه 1

 
هاي باتونه به اینكه در برنامه مدیریت نامع تاالب پریشان کليه مسائل فرابخشی دیده خواهد شد و دستناه

مختلف در آن وظيفه مند خواهند بود انراي آن نيازمند ونود عزم مدیریتی یكپارچه و ضمانت انرایی می 

غير این حورت ممكن است انراي آن در سط  بخشهاي مختلف به حورت واحد پيش نرود. به همين  باشد در

دليل پس از تدوین برنامه باید حتما این برنامه در سط  ضمانت آوري مصوب و رسما نهت انراء به کليه 

هاي انرایی دستناه ذینفعان ابالغ شود. این تصویب باید در سط  انتخاب شود که اوال به حد کافی براي کليه

ذیربط الزام آور باشد و ثانيا در حداقل سط  الزم تنظيم گردد تا فرایند تصویب طر  به طور غير ضروري 

طوالنی و مشكل نشود تا بتوان در زمان الزم طر  را تصویب و عملياتی نمود. دراین راستا باتونه به مجموعه 

 ویب و ابالغ طر  پيشنهاد گردید.صمذاکرات بعمل آمده فرایند ذیل براي تدوین، ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 امضاء سند برنامه توسط

 ارساستاندار ف

ریاست سازمان حفاظت محیط 

 زیست

وزاری نیرو و جهاد 

 کشاورزی

 گروه های کاری:

 . تنوع زیستی1

 . منابع آب و کاربری اراضی2

 . معیشت و مشارکت مردمی3

 کارگاه برنامه جامع
 کمیته فنی طرح

نفر نمایند  2)با اضافه شدن 

 (NGOجوامع محلی و یک 

کارگروه آب و کشاورزی 

 نگی استانی طرح()کمیته هماه

 شورای برنامه ریزی استان

 کمیته راهبری طرح

های ابالغ سند به کلیه دستگاه

 اجرایی توسط استاندار

ریشاننمودارفرایند تدوین و تصویب برنامه جامع مدیریت تاالب پ  
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بنابراین براساس این نمودار پس از تدوین پيش نویس برنامه مدیریت نامع تاالب پریشان و طی مراحل تكميل 

هاي عمل آن نتایج این برنامه براي انجام بررسيهاي دقيقتر کارشناسی و تدوین مشخصات فنی و انرایی برنامه

هاي کاري نسبت به انجام بررسيهاي کارشناسی اقدام نموده و اي کاري ارسال خواهد شد. گروههالزم به گروه

برنامه تكميل شده براي طی مراحل تصویب به کميته فنی طر  ارسال خواهد شد. در این راستا باتونه به اینكه 

که این کميته تكميل است به همين دليل الزم است بينی گردیده بودهکميته فنی طر  درسط  استان پيش

محلی نيز به اعضاي آن اضافه خواهند شد. با تصویب و  NGOشده و دونفر نمایندگان نوامع محلی و یك 

نهایی شدن طر  در کميته فنی نتيجه به کميته هماهننی طر  که براساس سند طر  کارگروه آب و کشاورزي 

ریزي استان که باالترین مرنع وراي برنامهباشد ارسال خواهد شد و پس از تصویب این کارگروه به شمی

گردد. ازآنجائيكه کميته هماهننی طر  در استان در ساختار طر  گيري دراستان است ارائه میفرابخشی تصميم

باشد، پس از تصویب کارگروه آب و کشاورزي حفاظت از تاالبهاي ایران زیرمجموعه کميته راهبري طر  می

ریزي استان ارسال خواهد شد. با تصویب این کميته راهبري طر  و شوراي برنامه بطور همزمان این برنامه به

ریزي استان و کميته راهبري طر  این سند به طور مشترك توسط استاندار که باالترین سند در شوراي برنامه

رو و زیست و وزراي احلی مرتبط شامل وزیر نيمرنع مدیریت استانی است، و ریاست سازمان حفاظت محيط

وزیر نهاد کشاورزي امضاء خواهد شد. در این مرحله این سند هم درسط  استانی و هم در سط  ملی در 

 هاي انرایی ذیربط ارسال خواهد شد.  باالترین نایناه الزم مصوب گردیده و براي انراء به دستناه

 

 . تامين بودجه مورد نياز 8
مه مدیریت تاالب پریشان سه فرایند مختلف قابل تصور است که براي تامين بودنه مورد نياز عملياتی شدن برنا

 باشند. به شر  ذیل می

هاي انرایی به دستناه مدیریت و ابالغ بودنه. تعریف یك ردیف ملی متمرکز بودنه براي عملياتی شدن برنامه1

 استان

دن فعاليتهاي برنامه مدیریت . تعریف یك ردیف بودنه متمرکز در سط  استان و ابالغ بودنه براي عملياتی ش2

 هاي مختلفبه دستناه

 هاي انرایی اي ندید در هریك از دستناه. تعریف یك ردیف بودنه3

 

باتونه به بررسيهاي کارشناسی بعمل آمده تعریف بودنه در سط  ملی و تخصيص به استانها داراي چند مشكل 

ی که بيشتر به سمت نویسانی با نظام فعلی بودنهاي استهاي ملی براي فعاليتهباشد. تعریف پروژهاحلی می

بر خواهد باشد مطابقت ندارد و از سوي دینر انجام این فرایند بسيار طوالنی و زمانها میاستانی شدن بودنه

مدیریت نامع تاالب پریشان در سط  ملی این بودنه در بخشی بودن بودنه برنامهبود. بعالوه باتونه به بين

هاي انرایی مختلف در گان ملی قرار خواهد گرفت که در این حورت تخصيص بودنه بين دستناهاختيار یك ار

 سط  استان از نظر فرایندهاي مالی مشكل خواهد بود. 
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در بين دوگزینه دینر تامين بودنه طر  باتونه به تجزیه و تحليلهاي انجام شده ونود یك بودنه متمرکز 

هاي انرایی مختلف نهایتا بعنوان پيشنهاد نهایی مورد تائيد قرار گرفت. مزیت استانی و ابالغ بودنه به دستناه

ها باشد و به همين دليل دستناههاي انرایی میاین حالت تامين بودن بودنه بطور مشترك براي کليه دستناه

خواهند هاي بخشی خود مطابق برنامه مدیریت نامع و نذب بودنه مشترك فعال تر نسبت به پيشبرد برنامه

اي ندید بطور مجزا براي هر بود. این درحاليست که درحورت انراي گزینه سوم و تعریف یك ردیف بودنه

کرد آن مستقال با دستناه انرایی دستناه انرایی استان، نحوه پيشنهاد بودنه براي ردیف مذکور و نحوه هزینه

هاي انرایی براي درخواست بودنه ستناهمربوطه خواهد بود و در این حالت از یك سو امكان عدم اقدام د

اي ریزي بودنه ساالنه ونود دارد و از سوي دینر باتونه به مقررات بودنهمناسب براي ردیف مذکور در برنامه

اي دستناه مونود دستناه خواهد توانست به تشخيص خود بودنه ردیف مذکور را بين سایر ردیفهاي بودنه

هاي طر  عليرغم تخصيص به لت این احتمال ونود خواهد داشت که بودنهخود نابجا نماید که در این حا

 هزینه گردد.  دستناه، براي سایر اولویتها و فعاليتهاي دستناه

 

 . نظارت و پايش اجراي برنامه 4
براي نظارت و پایش انراي برنامه مدیریت نامع دریاچه پریشان الزم است که اوال مرنع )مرانع( نظارتی 

 را مورد بررسی قرار دهد.  رتبط که واند شرایط ذیل باشد نحوه عملياتی شدن برنامهفرابخش م

 

 با فرایند تدوین برنامه مورد نظر آشنا بوده و از اهداف برنامه آگاهی کامل داشته باشد. -

 مكان بتواند نحوه انراي برنامه و نتایج حاحل از آن را در محل بررسی و نظارت کند.اال حتی -

 هاي مختلف دسترسی داشته باشد. با برنامه مدیریت نامع به اطالعات دستناه در ارتباط -

 امكان اعالم رسمی نتایج نظارت و پایش را داشته باشد. -

 امكان فنی و تخصصی ارائه راهكارهاي احالحی را داشته باشد.  -

 

بينی شده هاي ایران پيشاز آنجائيكه مرنع نظارت نتایج طر  باید حتما در ساختار رسمی طر  حفاظت از تاالب

باشد تا بتواند نتایج حاحل از نظارت و پایش را هم به بخش انرایی و هم به بدنه پروژه منعكس نماید این 

نفر نمایند نوامع محلی و یك نفر نماینده  2وظيفه براي کميته فنی طر  )با ساختار احال  شده که شامل 

NGOبينی گردید. با این حال به دليل اینكه بتوان کليه شد( پيشباهاي محلی بعنوان اعضاي ندید کميته می

هاي دینري نيز به شرایط مورد نياز براي نظارت و پایش هرچه بهتر انراي برنامه را محقق نمود زیرمجموعه

 شر  نمودار ذیل امكان نظارت و پایش و ارائه نتایج به کميته فنی را خواهند داشت. 
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براساس این فرایند عالوه بر نقش نظارتی کميته فنی طر  در سط  استان، سه مرنع دینر نيز که بویژه در 

باشند نيز نقش سط  شهرستان و محل تاالب پریشان و در ارتباط با نزئيات انرایی در ارتباط بيشتري می

دهند. در این کميته متناسب با نتایج حاحل از نظارتی خود را ایفا نموده و نتيجه را به کميته فنی طر  ارائه می

گردد. موضوعاتی که نيازمند بازننري فنی و احالحات بررسيهاي کارشناسی موارد شناسایی شده طبقه بندي می

باشد براي انجام بررسيهاي تخصصی بيشتر به دفتر طر  تاالبها ارسال خواهد شد و موارد مرتبط با اي میبرنامه

هاي مختلف و هرگونه مسائل فرابخشی و تداخالت ی و انراء و پياده سازي برنامه توسط دستناهمشكالت عمليات

احتمالی در انراء به کارگروه آب و کشاورزي ارسال خواهد شد. شر  وظایف کميته فنی که براي انجام فرایند 

کميته اضافه شود در ضميمه  نظارت و پایش انراي برنامه نامع مدیریت تاالب پریشان باید به وظایف قبلی این

 ارائه شده است. 

 

 

 

 

 

 تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي

 کمیته فنی طرح

های کاری گروه

 سه گانه

ریزی کمیته برنامه

 شهرستان
 جوامع محلی

آب و کشاورزیکارگروه   طرح حفاظت از تاالبها 

اننمودار فرایند نظارت و پایش اجرای برنامه جامع مدیریت تاالب پریش  
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پرسشنامه هایی در به منظور دریافت نظرات شرکت کنندگان درمورد اولویت هاي آموزشی، در پایان کارگاه، 

یج در برنامه آموزشی این نتاارزیابی این فرم ها را در ذیل مشاهده می کنيد.  نتایج که آن ها قرار گرفتاختيار 

  طر  نيز گنجانده خواهند شد.

 

 بندي نيازهاي آموزشي براي اجراي طرح مديريت تاالب پريشانجمع

 کازرون  -31آبان 

 براي مدیریت بهتر تاالب پریشان چه کسانی باید آموزش ببينند؟ .1

 خاب نمایيد. برنامه را انت 10لطفاً با استفاده از عالمت ++ )خيلی مهم( و + )مهم( حداکثر 

هاي آموزشي برنامه 

 رسمي

آموزش در 

 حين کار

-و اطالع آگاهي آموزش

 رساني

 51 26 35 32 نوامع محلی 

 24 21 15 30 تشكلهاي غيردولتی 

 14 12 24 34 کارمندان سازمانی 

 10 11 6 39 مدیران سازمانی 

 11 23 10 23 آموزش به آموزشنران در دانشناهها 

 25 19 13 36 شنران در مدارس آموزش به آموز

 18 17 43 29 بانان و سایر پرسنل انرایی محيط

 
 کنيد؟ لطفاً ذکر نمایيد. آیا گروه یا گروههاي دینري را نيز پيشنهاد می

 

 ( .3در بحك اکوتوریسم باید آموزشهایی به گردشنران و بازدیدکنندگان داده شود) 

  .آموزش به نوانان محلی 

 شود. رسانی پيشنهاد میم و نوشتن مقاالت براي آگاهیاستفاده از فيل 

 ( .4آموزش در حين کار به پرسنل قضایی و نيروي انتظامی) 

 توانند مطالب را منعكس آموزش به روحانيون و ائمه نماعات که مستقيماً با مردم در تماس هستند و می

 (2نمایند. )

 ارند. آموزش به عشایر در طول زمانی که در محل استقرار د 
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 (2هاي بهداشت روستاها. )کارکنان بهداشت محيط و خانه 

 دار. آموزش به زنان خانه 

 کرده در روستاها. آموزش به گروههاي تحصيل 

  .آموزش به شهرنشينان 

 

 تواند به کاهش تهدیدات بر تاالب پریشان کمك کند؟چه نوع آموزشی می .2

 
تا حدودي مهم  مهم نيست 

 است

بسيار مهم  مهم است

 است

 23 9 3  شيميایی تاالب -ننبه فيزیكی .1

 کنترل آلودگيها -1-1

 معيارها و استانداردها 

 برداريتكنيكهاي نمونه 

 

1 

 

2 

 

11 

 

 

30 

 19 15 2  پایش کيفيت آب  -1-2

 25 11 2  ارزیابی اثرات زیست محيطی/ انتماعی  -1-3

 14 20 1  ننبه بيولوژیكی تاالب  .2

 شناسایی/ پایش -2-1

  پرندگان 

  ماهيان 

 تانداران پس 

 پوستان، خزندگان، دوزیستان(سایر )سخت 

  گياهان 

  

 

2 

 

 

14 

 

 

 

25 

 مدیریت  -2-2

  پرندگان 

  ماهيان 

  

 

3 

 

 

15 

 

 

23 
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  پستانداران 

 پوستان، خزندگان، دوزیستان(سایر )سخت 

 گياهان 

  زیستناهها 

 ننبه اکولوژیكی  -2-3

  مدیریت حيات وحش 

  احياء و بازسازي اکوسيستمهاي خشكی 

  احياء و بازسازي تاالبها 

  

5 

 

18 

 

19 

 6 8 3  انتماعی  -ننبه اقتصادي .3

 اقتصادي  3-1

  اقتصاد محيط زیست 

 معيشتهاي پایدار 

  اکوتوریسم 

 برداري پایدار روشهاي بهره 

  

 

5 

 

 

10 

 

 

29 

 

 ننبه انتماعی  -3-2

  روشهاي نلب مشارکت عمومی 

 روستایی  تكنيك ارزیابی سریع 

 ی توسعه روستای 

 

2 

 

8 

 

11 

 

20 

 5 6 3 1 ننبه حقوقی  .4

 9 13 5 1 المللی و کنوانسيونها معاهدات بين -4-1

 انراي قوانين  -4-2

  بازرسيهاي ميدانی 

 دهی و پينيري گزارش 

  

7 

 

13 

 

14 

 14 15   مدیریت پروژه و پایش و ارزیابی  .5
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 2 1   سایر  .8

 1    هماهننی بين ارگانها 

 

 
 فاً سه اولویت خود را ذکر نمایيد: از موارد باال لط 

 

 

 

 

 

 
 

 اولويت سوم .2

مدیریت پروژه و پایش و ارزیابی 

(2) 

 (2ها )کنترل آلودگی

(3انتماعی )-ننبه اقتصادي  

(8انراي قوانين )  

(2شيميایی )-هاي فيزیكیننبه  

 آموزش

(2ننبه بيولوژیك )  

 اقتصاد محيط زیست 

 شناسایی و پایش

ها نو کنوانسيوالمللی معاهدات بين

(4)  

 ننبه اکولوژیك

محيطی/ ارزیابی اثرات زیست

 انتماعی

 ننبه اقتصادي

 اولويت اول:  .1

 (8کنترل آلودگيها )

ارزیابی اثرات 

محيطی/ زیست

 (2انتماعی )

(7انتماعی ) -ننبه اقتصادي  

(3مدیریت )  

(2ننبه انتماعی )  

(3ننبه بيولوژیكی )  

 اکوتوریسم

محيطیارزیابی زیست  

 معيشت پایدار

(2پایش کيفيت آب )  

 شناسایی و پایش 

شيميایی-ننبه فيزیكی  

 اقتصاد محيط زیست

 اولويت دوم  .8

 (3ننبه اقتصادي انتماعی )

 (3هاي پایدار )معيشت

(8ننبه اکولوژیك )  

(5ننبه اقتصادي )  

(2ننبه بيولوژیك )  

(2شناسایی و پایش )  

(4پایش و ارزیابی )ت،مدیری  

(2کنترل آلودگی )  

(4مدیریت )  

(2شيميایی )-هاي فيزیكیننبه  

 ننبه انتماعی

 اکو توریسم

(2مدیریت حيات وحش )  

 توسعه روستایی

(2هاي نلب مشارکت )روش  

هاي احياء و بازسازي اکوسيستم

هاخشكی و تاالب  
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 توانيد در اختيار این دوره بنذارید؟ان میهاي آموزشی چقدر زمدر حورت برگزاري دوره .3

يک  

 روز

هاي منظم و با دوره يک هفته سه روز

 فاصله

 20 4 14 2 شخص من 

براي همكاران سازمانی 

 من 

2 6 3 11 

 

 

 پيشنهادات 

 سازي از طریق آموزش فرهنگ .1

 آموزان براي آموزش در اولویت قرار دادن دادن معلمان و دانش .2

 وستاها و نيز ایجاد رقابت بين روستائيان زایی در راشتغال .3

 هایی با فاحله شش ماه برگزاري دوره .4

بهداشت با تونه به محدودیت منابع و خانه آموزش در زمينه کنترل نمعيت در روستا توسط  .5

 افزایش نيازها 

 تأسيس ایستناه خودکار ثبت پارامترهاي نوي در حومه دریاچه  .8

 ایجاد بانك اطالعات اقليمی .7

 بانیش نيروي محيطافزا .6

 نشانی تأسيس ایستناه آتش .9

 در تحقيقات GISافزار استفاده از نرم .10

 وزد. عدم ایجاد حنایع آالینده در سمتی که باد غالب از آن نهت به دریاچه می .11

 کار به شكل منسجم و پایدار ادامه یابد.  .12

 استفاده از تراکتها و تابلوها .13

 شود.آموزش غيرحضوري هم پيشنهاد می .14

 پيشكسوتان محلی مدافع تاالب تقدیر و تشكر شود.  از .15

 

 

 

 . نمع بندي8
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مراحل اوليه تهيه برنامه نامع مدیریتی تاالب پریشان، برپایه احول باتونه به مجموعه فعاليتهاي انجام شده 

ر د رویكرد اکوسيستمی کنوانسيون تنوع زیستی، طی کارگاه هاي برگزار شده در این منطقه، سپري شده است.

طر  حفاظت از تاالب هاي اندرکاران مختلف، هاي مختلف و مشارکت فعال دستطول این فرایند با انراي کارگاه

ایران گام مهمی در راستاي ظرفيت سازي ذینفعان مختلف شامل نوامع محلی، نهادهاي دولتی و غير دولتی 

 برداشته است. 

در مراحل بعد، تاالب پریشان محسوب می شود. ایران و این مرحله نقطه عطفی براي طر  حفاظت از تاالب هاي 

گروه هاي کاري تشكيل شده، فعاليت هاي معين شده در کارگاه را ادامه خواهند داد و برنامه عملياتی را تكميل 

 نموده و آن را براي انرا در سال آتی آماده می سازند.
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 1ضميمه 

 

 ليست افراد شرکت کننده در کارگاه
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 اسامي شرکت کنندگان در سومين کارگاه مشورتي تدوين برنامه مديريتي تاالب پريشان

2831آبان ماه  11و  12 -کازرون  

 

 

 رديف نام و نام خانوادگي ارگان مربوطه
NGO 2 افسر مصالیی پور 

NGO1 رحيمه مزارعی چتر دوستی 

 8 اعظم ایرانبان رابطان سالمت

کازرون اداره منابع طبيعی شهرستان  4 سعيد بهرامی 

 5 علبرضا کنفچيان شيالت

 1 سيد مرتضی مرتضوي مرکز تحقيقات کشاورزي

 7 حميدرضا اسماعيلی دانشناه شيراز

 3 محمود شيبانی شوراي اسالمی

 9 حسين حانتی زاده امور عشایر کازرون

 21 نواد کریميان اداره کل هواشناسی فارس

لمجيد سالمسيد عبدا اداره کل تعاون فارس  22 

 21 نرنس زارع سعدآبادي مجمع ملی نوانان

فروردین 13تشكل   28 سيد علی اکبر کاظمينی 

 24 آقاي اشرافی دادگستري کازرون

 25 محسن عباسپور هم اندیشان نوان

 21 سيد مهدي مكی شهرداري کازرون

 27 مينو انجوي نمعيت زنان مبارز با آلودگی محيط زیست

کشاورزينظام مهندسی   23 سارا دليرروي فرد 

 29 رضا کهن هم اندیشان نوان

 11 مهراننيز وزیري شوراي اسالمی کازرون

 12 امير ملك نيا انجمن توسعه سبز
SGP 11 ننار خلج 

 18 حميدرضا کماالن طر  حفاظت از تاالب هاي ایران

 14 محمدرضا خواستان هم اندیشان نوان

نطر  حفاظت ازتاالب هاي ایرا  15 ليال پزشكيان 

 11 فرزانه موذن دانشناه شيراز

 17 محمدمهدي شریعتی محيط زیست
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 رديف نام و نام خانوادگي ارگان مربوطه

 13 هوشنگ نزي UNDP/GEFبرنامه کمك هاي کوچك 

ن سياردوسترامي سازمان ميراث فرهننی و گردشنري  19 

 81 ویم گيسن طر  حفاظت از تاالب هاي ایران

 82 احمد لطفی طر  حفاظت از تاالب هاي ایران

محمدي همت ميراث فرهننی و گردشنري  81 

 88 محمد ابراهيم عامري دفتر زیستناه ها و امور مناطق

 84 حميد ظهرابی محيط زیست

لوماسال محيط زیست  85 

ندهناحر درخش حدا و سيما  81 

 87 ليال نوالیی محيط زیست

 83 مهدي دهقان دادگستري

عباسیاحغرعلی  محيط زیست  89 

زنين حيدرينا محيط زیست  41 

 42 کورش ابوعلی ميراث فرهننی

 41 الناز نينواز طر  سرزمين

 48 حميد سليمانی اداره کل منابع طبيعی فارس

 44 کاظم اعرابی اداره کل منابع طبيعی فارس

 45 محمدتقی افشاري شوراي اسالمی روستاي مال اره

انیمسعود این نهاد کشاورزي  41 

مشيد امينین سازمان تعاون روستایی  47 

 43 محمدنعفر حادقی طر  حفاظت از تاالب هاي ایران

 49 به دخت مصالیی پور شوراي شهر کازرون

 51 نهاننيز پروین بنياد مسكن

 52 امراله شيبانی نوامع محلی

 51 اسماعيل اسماعيلی فرمانداري کازرون

سختیسی اهللهدایت سازمان آب   58 

 54 احمدرضا عيسایی سازمان آب

 55 لقمانی شوراي شهر کازرون

 51 احغر دهقان شوراي روستاي عرب فامور

 57 هومان شفيعی شوراي اسالمی سيف آباد

 53 مهندس حال  پور فرماندار کازرون

 59 سعيد بلوئی شوراي روستاي عرب فامور

 11 فریبرز بازیار شوراي اسالمی روستاي پل آبنينه

 12 یعقوب قربانی روستاي زوالی
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 رديف نام و نام خانوادگي ارگان مربوطه

 11 حاج عمد خدادادي روستاي زوالی

 18 احغر ميرزایی شوراي شهر کازرون

 14 عبداهلل حسن زاده تعاون روستایی

 15 گل آفرین زارع محيط زیست

 11 ليال علی اکبري محيط زیست

 17 محمدنواد آرمان مهر محيط زیست

 13 گوهر طهماسبی محيط زیست

 19 سام کيانی محيط زیست

 71 هاشم بنيان پور محيط زیست

 72 ليسا پورلك طر  حفاظت از تاالب هاي ایران

 71 حابر معصومی طر  حفاظت از تاالب هاي ایران

 78 مهري اثنی عشري طر  حفاظت از تاالب هاي ایران

 74 علی نظري دوست طر  حفاظت از تاالب هاي ایران
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 2ضميمه 

 

 برنامه کارگاه
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 ه بيست و يکم آباندوشنب -روز اول

 نشست اول: سخنرانيهاي افتتاحيه و مباني پايه 21:81-3:81

 تالوت قرآن کریم و سرود نمهوري اسالمی 6:30 -6:35

  توسط فرماندار کازرونسخنرانی افتتاحيه  6:45-6:35

کل ان) ادارههاي پيشين و مسائل مدیریتی دریاچه پریشخوشامدگویی و ارائه گزارشی از کارگاه 9:00-6:45

 حفاظت محيط زیست استان فارس(

 شده )مدیر ملی طر (هاي برگزارگزارش پيشرفت پروژه و گزارشی مختصر از کارگاه 09:15-09:00

روستایی دریاچه پریشان توسط مشاور ملی طر )خانم  گزارش مطالعات ارزیابی مشارکت 9:30-09:15

 مهندس کنعانيان، مشاور ملی طر (

 ریزي استراتژیك و ساختار و اهداف این کارگاه آموزشی )مشاور ارشد بين المللی طر (برنامه 09:55-09:30

 نظرات نمایندگان روستاهاي اطراف دریاچه 10:05-09:55

 هاNGOنظرات  10:15-10:05

 پذیرایی 10:45-10:15

نويس برنامه نشست دوم: نشست عمومي و بحث و تبادل نظر در خصوص  اولين پيش 21:81-10:45

 مديريتي

 نویس برنامه مدیریتیخالحه نظرات ارائه شده درمورد اولين پيش 11:05-10:45

 نلسه عمومی و نمع بندي نتایج گروه هاي کاري 12:05-11:05

 تشكيل گروه هاي کاري و توافق بر روي روش کار و وظایف گروه ها  12:30-12:05

 نماز و ناهار 14:00-12:30

 هاي کاري در خصوص تدوين برنامه عملنشست سوم: بحث و تبادل نظر گروه 25:81-24

 هاي کاري:تشكيل گروه 

  تنوع زیستی1گروه : 

  آب و کاربري زمين2گروه : 

  معيشت و آگاهی هاي عمومی3گروه : 

  مدیریت و راهبري4گروه : 

نویس برنامه ل اهداف و اقدامات پيشنهادي در پيشها بادرنظر گرفتن پيشنهادات قبلی، به بررسی و تكميهر یك از این گروه

شاخص( که  5چند شاخص دستاورد نيز مشخص خواهند نمود)هر گروه حداکثر  3و2و1هاي مدیریتی خواهند پرداخت.گروه

 برنامه پایش بر اساس آن تدوین خواهد شد.

 پذیرایی  18:00-15:30

 ي کاريهانشست چهارم: ادامه تبادل نظر گروه 27:81-21:11

 کاري  گروه 4ادامه فعاليت  

 

 شنبه بيست و دوم آبان ماه سه -روز دوم

 13:81-21:25 آمده توسط گروه هاي کارينشست پنجم: نتايج بدست

 06:30-06:45 کنندگان در کارگاهبه شرکت 1گزارش گروه کاري 
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 06:45-09:05 1آمده توسط گروه بحك گروهی درمورد نتایج بدست

 09:05-09:20 کنندگان در کارگاهبه شرکت 2گروه کاري  گزارش

 09:20-09:40 2آمده توسط گروه بحك گروهی درمورد نتایج بدست

 09:40-09:55 کنندگان در کارگاهبه شرکت 3گزارش گروه کاري 

 09:55-10:15 3آمده توسط گروه بحك گروهی درمورد نتایج بدست

 10:15-10:45 پذیرایی 

 21:25-22:45 آمده توسط گروه هاي کارينتايج بدست نشست ششم:

 10:45-11:00 کنندگان در کارگاهبه شرکت 4گزارش گروه کاري 

 11:00-11:20 4آمده توسط گروه بحك گروهی درمورد نتایج بدست

 11:20-12:15 هاي کاريبندي نتایج مباحثات گروهایجاد پانل گروهی و بررسی و نمع

 21:25-28:81 نماز و نهار

 28:81-25:11 نشست هفتم: تدوين برنامه عمل

 هاي کاري براي بحك و تبادل نظر درموردتشكيل مجدد گروه

 بررسی و تحليل نظرات بدست آمده از نشست عمومی 

  2006مهمترین اقدامات عملی تا پایان سال 

 افراد مسئول و ردیف هاي بودنه اختصاحی 

 یمشخص نمودن مهمترین نيازهاي آموزش 

 هاي کاريتوافق درمورد نلسات آتی گروه 

 نمودن  برنامه مدیریتیتوافق درمورد نقشه راه، نهایی سازي آن و نهایی 

 

 25:11-25:11 پذيرايي

 25:11-27:11 بندي نتايج بدست آمدهنشست هشتم: جمع

 15:20-18:00 دقيقه( 10هاي کاري) هر گروه ارائه بازخورد نتایج گروه

هاي آتی و هاي کاري و تعيين گامروهی و تبادل نطر درخصو  نتایج گروهتشكيل پانل گ

 بندي اهدافزمان

18:45-18:00 

 18:45-17:00 بندي نهایی و افتتاحيهنمع
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 3ضميمه 

 

 ارزیابی کارگاه
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 بندي فرمهاي نظرسنجي سومين کارگاه تدوين برنامه مديريتي درياچه پريشان جمع
 31 آبان -کازرون

 
   فني 

 ضعيف  متوسط  خوب  عالي  
 - %16 %51 %30 بندي نلساترعایت زمان

 %8/9 %5/8 %46 %35 کيفيت مطالب و ارائه آن
 - %3/9 %43 %34 کيفيت ترنمه

 - - %51 %46 کنندگان در کارگاهميزان مشارکت شرکت
 - %8 %59 %34 ارزیابی کلی

 

 پشتيباني و اجرايي 

 ضعيف  متوسط  خوب  عالي  
 - %8/18 %40 %43 ایاب و ذهاب 
 - %5/3 %57 %39 محل اقامت 

 - - %46 %5/51 پذیرایی بين روز 
 - %3 %58 %8/40 همكاري گروه انرایی

 - - %59 %40 ارزیابی کلی 
  

  ارزيابي کلي کارگاه 

 – ضعيف                          %3متوسط              %54خوب           %42عالی 
 

 پيشنهادات 

با تونه به مباحك مطر  شده در این کارگاه، چه موضوعات و مباحثی را براي کارگاههاي آتی پيشنهاد 

  کنيد؟می

  .نلسات و کارگاهها در مجاورت دریاچه برگزار شود 

  دستاوردها و گزارشات نلسات قبلی در اختيار شرکت کنندگان قرار بنيرد تا با اشراف کامل در

 یابند.  نلسه حضور

  .راهكارها و روشهاي انرایی آنچه که در برنامه مدیریت درج شده، مورد بررسی قرار گيرد 
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  .به فوائد و تهدیدات تاالبها پرداخته شود 

 تعيين حریم تاالب 

  بررسی معيشتهاي ناینزین 

  .در حورت امكان بازدید از دریاچه نيز در برنامه گنجانيده شود 

 سه به شرکت کنندگان داده شود. خالحه مطالب در پایان نل 

  ارائه فيلم فعاليتهاي قبلی انجام شده 

  روستاي اطراف پریشان پررنگ تر باشد.  16بهتر است حضور نمایندگان 

 تر باشد.ترنمه مترنمان دقيق 

  .آموزشهاي مقدماتی در رابطه با تاالبها ارائه شود 

 ار شود. کارگاهها در زمان مناسب و با همكاري مردم محلی برگز 

  .به موضوعات تنوع زیستی، ارزیابی ذخایر و بانكهاي اطالعاتی پرداخته شود 

  .ميكروفون بيسيم تهيه شود 

 دکنندگان داده شوانازه تبادل نظر و گفتنوي بيشتري به شرکت 
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 4ضميمه 

 

 نتایج گروه هاي کاري
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 تنوع زيستي:2هکارگرو
 

پورلكویم گيسن و ليسا  تسهيلگران:  

 شرکت کنندگان: 

دکتر اسماعيلی )دانشناه شيراز( -1  

کازرون( –خانم پزشكيان )دفتر طر   -2  

آقاي شریعتی )محيط زیست فارس( -3  

خانم نوالیی )محيط زیست فارس( -4  

خانم علی اکبري )محيط زیست فارس( -5  

آقاي اسالملو )محيط زیست فارس( -8  

خانم وزیري )محيط زیست کازرون( -7  

دکتر مرتضوي )وزارت نهاد کشاورزي( -6  

خانم موذن )تشكل هم اندیشان نوان( -9  

کازرون( –خانم زمانی بخش )تشكل غير دولتی  -10  

تهران( –تشكل غير دولتی انجمن طر  سرزمين خانم نينواز ) -11  

کازرون( –فروردین  13آقاي کاظمينی )تشكل غير دولتی  12  

شيراز(  -ی زنان مبارزه با آلودگی محيط زیست خانم انجوي )تشكل غير دولت -13  

 آقاي قربانی )نامعه محلی( -14
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 : حفظ و احياء تنوع زيستي درياچه پريشان  2هدف 

 ارزش هاي تنوع زيستي  وضعيت مطلوب و شاخص ها فعاليت ها متوليان

 مسوول:

محيط زیست   

 همکاران: 

 نوامع محلی 

 تشكل هاي غير دولتی

 سازمان آب 

ینشناه ها و مراکز تحقيقاتدا  

 ميراث فرهننی)کميته ملی

طبيعتنردي(  و آژانس هاي 

 تورگردان

 قوه قضائيه 

تهيه نقشه زيستگاه ها )مشخص شدن زيستگاه هاي  2-2

 زادآوري و تغذيه( و زون بندي تاالب 

حفاظت بهتر از زیستناه هاي زادآوري )برقراري امنيت(2-1  

ني جلوگيري از شکار غير قانو8-2  

کاهش فشار ناشي از قايق هاي موتوري  4-2  

اعمال بهتر قوانين  5-1  

تقویت برنامه پایش )سرشماري( و حلقه گذاري  8-1  

بررسی امكان توسعه اکوتوریسم7-1  

برنامه هاي آموزشي براي جوامع محلي )شکارچيان و غيره( 3-2

 و جلب مشارکت آنها در حفاظت از اين گونه ها

و یافتن راه حل براي کاهش آنها تهديدات شناسايي ساير 9-2  

 5 سال آينده:

 

حفظ زیستناه )بخصو  زیستناه زادآوري 

 و تغذیه( و نلوگيري از کاهش آن

 

 

 15 سال آينده:

سال قبل 30افزایش نمعيت به ميزان   

(1358)  
 

پرندگان مهم از نظر جهاني از  -2

 اردک –جمله: پليکان خاکستري 

اردک  –اردک سر سفيد  –مرمري 

باکالن کوچک  –بلوطي   

محيط زیست. مسوول:  

 همکاران: 

سازمان شيالت و مرکز 

 تحقيقات شيالت 

 سازمان آب

 نوامع محلی 

 تشكل هاي غير دولتی

  دانشناه ها مراکز تحقيقاتی

ارزيابي ذخائر موجود ماهيان بومي بخصوص سرخه و زرده 2-1  

يص در فصل       تخم ريزکاهش فشار ناشي از صيد بخصو 1-1  

جلوگيري از ورود ماهيان غير بومي به درياچه 8-1  

احياء نمعيت در حورت نياز )بازسازي ذخائر( 4-2  

جلب مشارکت جوامع محلي در بازسازي ذخائر )بررسي  5-1

 امکان قرق محلي( و تدوين برنامه مشارکتي مديريت صيد 

 5 سال آينده:

 

(1378سال پيش ) 10ميزان حدود   

 

 

 

 

 15 سال آينده: 

بخصوص جمعيت  ماهيان بومي -1

هاي در حال کاهش از جمله: ماهي 

 سرخه و  ماهي زرده
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 ارزش هاي تنوع زيستي  وضعيت مطلوب و شاخص ها فعاليت ها متوليان

 قوه قضائيه 
 

ناشی از حيد  ایجاد معيشت هاي کمكی براي کاهش فشار  8-2  

بررسی روش هاي حيد و تشویق به حيد انتخابی  7-2  
“Selective Fishing” 

 تهيه بانك ژن 6-2

تهيه بانك اطالعاتی 9-2  

برنامه هاي آموزش و آگاهي رساني )بخصوص صيادان و  21-1

 مسوولين(

ومی مطالعه زیست شناسی و اکولوژیكی گونه هاي بومی و غير ب 11-2 

آنها با یكدینر  تاالب و ارتباط  

قايق هاي  –شناسايي عوامل تهديد کننده )آلودگي آب  21-1

صيد بي رويه...( و يافتن راه حل براي کاهش آنها –موتوري   

تگاه زون بندي تاالب و تهيه نقشه زيستگاه )بخصوص زيس 28-1

 تخم ريزي( گونه هاي مورد نظر

زيستگاه تعيين حقابه تاالب از نظر آب شيرين بخصوص در  24-1

 هاي اصلي اين ماهيان

پايش کيفيت آب تاالب و اثرات آن بر ماهيان )امکان  2-15

 بررسي آالينده ها در بافت ماهيان(

 

 حفظ زیستناه )بخصو  تخم ریزي  و

 تغذیه( براي نلوگيري از کاهش آن 

 
 

محيط زیست مسوول:  

 همکاران: 

عي تاالبمشخص نمودن مرز هاي طبي 2-8  

تهيه نقشه وضعيت موجود نيزارها ترجيحا به مقياس  1-8  

 5 سال آينده:

 

احياء پوشش گياهي حاشيه  -8

ه تاالب بخصوص نيزارها با الويت ب
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 ارزش هاي تنوع زيستي  وضعيت مطلوب و شاخص ها فعاليت ها متوليان

 اداره منابع طبيعی

 معاونت دام 

 نوامع محلی 

 تشكل هاي غير دولتی

 گردشنران

 سازمان آب 

ی(ميراث فرهننی )حنایع دست  

 دانشناه ها

 حالل اهمر

 قوه قضائيه 

2:21111 

در  آموزش و اطالع رساني به جوامع محلي و بازديدکنندگان 8-8

ي خصوص اهميت نيزارها بمنظور کاهش آتش سوزي و برداشت ب

 رويه

مطالعه تغييرات تراز آب در طول زمان و اثرات آن بر استقرار  4-3

 نيزارها

فاظت بهتر و اجراء بهتر قوانينح 5-8  

عمليات بازسازي و احياء  8-3  

ی ایجاد معيشت هاي کمكی نهت کاهش فشار ناشی از برداشت ب 7-3

 رویه از نيزارها

جلوگيري از چراي بي رويه از نيزارها 3-8  
 

افزایش مساحت نيزارها به ميزان حدود 

(1378سال قبل ) 10  

 

 15 سال آينده:

 

 ياء نيزارها )بخصو  لوئی( به ميزاناح

(1358سال قبل ) 30حدود   

 گونه لوئي

محيط زیست مسوول:  

 همکاران: 

 نوامع محلی

 تشكل هاي غير دولتی

یدانشناه ها و مراکز تحقيقات  

 شيالت 

 مدارس 

 قوه قضائيه 

انش وضعيت جمعيت موجود )با استفاده از دمطالعه و بررسي  2-4

 بومي و علمي(

شناسايي تهديدات و کاهش آنها 1-4  

آموزش و اطالع رساني )بخصوص براي جوامع محلي( 8-4  

جلوگيري از گرفتار شدن شنگ در تورهاي صيادي 4-4  

  اجراء بهتر قوانين 5-4

تحقيق  8-4  

 5 سال آينده:

 

 حفظ زیستناه نهت نلوگيري از کاهش

 آن

 

 15 سال آينده:

 

سال  30احياء نمعيت به ميزان حدود 

(1358قبل )  

جمعيت شنگ  -4  

محيط زیست مسوول:  

 همکاران: 

جلوگيري از تغيير در کاربري اراضي  2-5  

کنترل و نظارت دقيق بر توسعه زير ساخت هاي جديد  1-5

 5 سال آينده:

 

حفظ ارزش هاي چشم انداز  -5  
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 ارزش هاي تنوع زيستي  وضعيت مطلوب و شاخص ها فعاليت ها متوليان

 استانداري 

 فرمانداري

ی ميراث فرهننی و کميته مل

 طبيعتنردي

 وزارت راه 

 اداره کل منابع طبيعی

 حالل اهمر 

 قوه قضائيه 

 وزارت بهداشت 

 بنياد مسكن 

 وزارت حنایع
 

 )بايستي همخوان با طبيعت باشند(

مدیریت زباله و فاضالب  3-5  

هاي  ترويج فرهنگ اکوتوريسم )طبيعتگردي با حفظ ارزش 4-5

 زيستمحيطي(

 ننلی دراحياء پوشش گياهی حاشيه تاالب بخصو  مناطق ن 5-5

 قسمت هاي شمالی با کاشت گونه هاي بومی

عه بی کنترل و نظارت بر کشت زیر پالستيك و نلوگيري از توس 8-5

 رویه آن

  نظارت بر استقرار حنایع و انجام ارزیابی اثرات زیستمحيطی 7-5
 

حفظ وضعيت مونود )با کاهش ميزان 

 زباله و فاضالب(

 

 15 سال آينده:

 

عيت مونود )بدون زباله و حفظ وض

  فاضالب و با امكانات محدود توریستی

 طراحی شده همخوان با طبيعت منطقه و

 پایدار از نظر زیست محيطی(
 



                                                         UNDP/GEFهاي ايران طرح حفاظت از تاالب  

                                                                             

 11و  12 -يتی تاالب پريشان. کازرونسومین کارگاه برنامه ريزی مدير

  68آبان 

 38 

 : آب و کاربري اراضي1کارگروه 

 

 

 اعضاء:

 آقاي سعيد بهرامی، کارشناس اداره منابع طبيعی شهرستان کازرون 

  سليمانی، کارشناس اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان فارسآقاي حميد 

 آقاي نواد کریميان، ریيس امور دیدبانی، اداره کل هواشناسی استان فارس 

 آقاي هومان شفيعی، عضو شوراي اسالمی سيف آباد 

 آقاي احمدرضا عيسایی، ریيس محيط زیست و کيفيت منابع آب، آب فارس 

 منابع آب، اداره امور آب کازرون ی، کارشناس حفاظت وت ا... سی سختآقاي هدای 

 آقاي سيد مهدي گلی، کارشناس فضاي سبز شهرداري کازرون 

 تاي نرگس زارسشوراي اسالمی رو آقاي منصور دهقان، عضو 

 آقاي احمد لطفی، مشاور ارشد طر  حفاظت از تاالبهاي ایران 

 هاي ایرانآقاي حميدرضا کماالن، مشاور ملی طر  حفاظت از تاالب 

 

 

بهبود کيفيت آب دریاچه پریشان به منظور حفظ »با عنایت به مباحثات، مقرر شد تا دو هدف انرایی 

حفظ و بهبود کميت و »با یكدینر ترکيب شده و با عنوان « پایش و حفظ تعادل آب»و « ارزشهاي آن

ت کاربري  اراضی حوزه مدیری» مطر  گردد. همچنين هدف انرایی دینري با عنوان « کيفيت آب دریاچه

 تعریف گردید. در زیر هریك به حورت نداول مربوطه ارائه می شوند.« آبریز
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 هدف اجرايي: حفظ و بهبود کميت و کيفيت آب درياچه

 مسئول اقدامات مورد نياز شاخص موضوع

حفظ تعادل کيفی 

ان منابع آب تاالب پریش  

کيفيت آب در محدوده 

 مجاز باشد.

 

صرف سم و کودمدیریت م -1  

بررسی اثرات دامداري به روش کنونی بر کيفيت آب دریاچه -2  

بررسی و پایش منظم کيفيت آب دریاچه -3  

بررسی و پایش منظم کيفيت آبهاي زیرزمينی -4  

تبيين سط  مجاز آالینده ها در تاالب -5  

تعریف ناحيه حائل در اراضی کشاورزي حاشيه تاالب -8  

م ی کشاورزان در خصو  ناحيه حائل و استفاده از سآموزش و افزایش آگاه -7

 و کود

توسعه روش هاي بهينه آبياري -6  

مشخص کردن نقاط ویژه کمپ گردشنري -9  

حذف کامل تردد قایقهاي موتوري با سوخت فسيلی بجز حفاظتی -10  

نهاد کشاورزي -1  

نهاد کشاورزي و سازمان محيط زیست -2  

محيط سازمان آب منطقه اي و حفاظت  -3

 زیست

سازمان آب منطقه اي و حفاظت محيط  -4

 زیست

سازمان حفاظت محيط زیست -5  

( نهاد کشاورزي6و7و8  

ا ( سازمان ميراث فرهننی و گردشنري ب9

هماهننی سازمان حفاظت محيط زیست و 

 سازمان آب

( سازمان حفاظت محيط زیست10  

حفظ تعادل کيفی 

انمنابع آب تاالب پریش  

 کميت آب به ميزان

مورد نظر در یك سال 

ی مبنا باشد. )نيازهاي آب

دریاچه تعریف شده و 

نریانهاي ورودي در 

تعادل دراز مدت با 

 نيازهاي دریاچه باشد(

تعيين نياز آبی دریاچه  -1  

نلوگيري از برداشت غير مجاز -2  

ت نصب کنتور حجمی بر روي چاههاي بهره برداري نهت نلوگيري از برداش -3

ازبيشتر از حد مج  

نلوگيري از تغيير کاربري اراضی ملی -4  

تملك منابع آبی تاثير گذار بر دریاچه )توقف بهره برداري( -5  

آموزش و ارتقا آگاهی کشاورزان در خصو  استفاده بهينه از آب -8  

سازمان حفاظت محيط زیست -1  

سازمان آب منطقه اي -3و2  

 

 

منابع طبيعی -4  

سازمان آب منطقه اي -5  

شاورزينهاد ک -8  

 بهداشت

 

ساله: تجهيز کل  25

 روستاهاي حوزه 

انراي شبكه نمع آوري و تصفيه خانه فاضالب -1  

 

شرکت آب و فاضالب روستایی -1  

 



                                                                                                                              UNDP/GEFهاي ايران طرح حفاظت از تاالب  

        

  68آبان  11و  12 -يتی تاالب پريشان. کازرونسومین کارگاه برنامه ريزی مدير

 40 

 هدف اجرايي: حفظ و بهبود کميت و کيفيت آب درياچه

 مسئول اقدامات مورد نياز شاخص موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفط حوزه آبریز

 10ساله: تجهيز  5

شترروستاي با اولویت بي  

 

ساله: انرا در کل  25

 روستاهاي حوضه آبریز

ساله: انرا در کل  5

روستاهاي حوزه به 

ه از ترتيب اولویت فاحل

 دریاچه  

ساله: انراي  25

 طرحهاي آبخيز داري 

 ساله: انجام مطالعات و 5

 تهيه طرحهاي انرائی

 

 

 

مدیریت پسماند -2  

 

 

 

 

 تهيه و انراي طرحهاي آبخيز داري

 

 

دهياري )در داخل روستا( و بخشداري  -2

 )در خارج از رستا(

 

 

 منابع طبيعی
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دف اجرايي: کاربري قانوني اراضي حوزهه  

 مسئول اقدامات مورد نياز شاخص موضوع

  رفع مناقشات اراضی

ساله: حل و فصل  5

با  کليه مناقشات مرتبط

 مالكيت اراضی حاشيه

 دریاچه

تهيه نقشه هاي رقومی مالكيت -1  

پياده سازي نقشه مالكيت مستثنيات و اراضی ملی )تفكيك(-2  

فاظتی دریاچهتعيين حریم ح -3  

پينيري تحویل و تحول اراضی در محدوده منطقه حفاظت شده دریاچه  -4

 پریشان

 

 

 تهيه برنامه کاربري اراضی حوزه آبرِیز

 تعامل و ارائه اطالعات پروژه به متولی تهيه آمایش

منابع طبيعی با هماهننی امور  - 2و1

 اراضی نهاد کشاورزي

سازمان آب منطقه اي  -3  

فاظت محيط زیستسازمان ح -4  
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 : آگاهي رساني و مشارکت هاي مردمي8کارگروه 
 

 

 اعضاء:

 

 خانم نرنس زارع سعدآبادي، نماینده فدراسيون محيط زیست 

 حانم ایرانبان، مدیر نهاد غيردولتی رایطان سالمت 

 آقاي کهن، انجمن هم اندیشان نوان 

 آقاي ملك نيا، انجمن توسعه سبز شيراز 

 بوعلی، اداره ميراث فرهننی و گردشنري کازرونآقاي مسيحی ا 

 )آقاي بلوئی، نوامع محلی)عرب فامور 

 )آقاي دهقان، نوامع محلی)عرب فامور 

 آقاي ميرزایی، سازمان تعاون روستایی کازرون 

 آقاي عبدالسالم، اداره کل تعاون فارس 

 آقاي محمود شيبانی، شوراي اسالمی ایازآباد 

  هوشنگ نزي، آقايSGP 

 شيالتنفچيان، آقاي ک 

  خانم کنعانيان، مشاور ملی طر 

  ،کارشناس ارتباطات طر خانم اثنی عشري 

 خانم ناشویی، مجتمع رایطان سالمت شهرسبز 
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 مديريت خردمندانه و سالم درياچه به منظور بهره برداري پايدار و صحيح از منابع و ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم.دو هدف یكی می شود: 

  
 خردمندانه و سالم درياچه به منظور بهره برداري پايدار و صحيح از منابع و ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم مديريتهدف: 

 مسوول اجرا فعاليت شاخص خروجي

سفيدان، شوراهاي اسالمی، متشكل از ریش مدیریت  محلی

آقایان،گروه بر  %60خانمها،  %20فرهننيان، 

 داراي شخصيت حقوقی گردد. اساس حالحدید

 حداکثرتاپایان آذرماه /

  تشكيل نلسه مشترك بين شوراهاي اسالمی و بررسی

   امكان تشكيل مدیریت محلی)با حضورنماینده پروژه (

  نذب تدریجی ریش سفيدان ،فرهننيان و خانمهاي

 توانمند

 تدوین شر  وظایف کميته محلی 

  اطالع رسانی فعاليتها به مردم توسط اعضا کميته 

 روستا 16رك محلی براي تشكيل یك کميته مشت 

 شوراهاي محل 

افزایش آگاهيهاي 

 عمومی و محلی 

معرفی گونه هاي در معرض خطر تاالب، 

شناسایی فوائد تاالب، پخش برنامه هاي ماهانه از 

 شبكه سراسري سيما 

مسابقه باید شامل سواالت فرهننی، انتماعی، 

 اقتصادي در رابطه با تاالب باشد.

 از نشنواره    کتابچه تا قبل  3000

 بازدیدازتجارب موفق 

 تهيه بروشور و بروشور و فيلم 

  آموزش در سط  مدارس 

  تشكيل نلسات آموزشی توسط طر  تاالب 

  تهيه برنامه هاي مستند 

 حضور فعال تشكلهاي غيردولتی 

 3000  کتابچه 

  طراحی مسابقه تاالب پریشان در منطقه و سنجش

 تشكل محلی

 تشكلهاي عيردولتی

 دفترتاالب

 اداره تعاون

 محيط زیست
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 خردمندانه و سالم درياچه به منظور بهره برداري پايدار و صحيح از منابع و ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم مديريتهدف: 

 مسوول اجرا فعاليت شاخص خروجي

روز برگزاري  ميزان آگاهی مردم نسبت به دریاچه در

 فستيوال )مسابقه شناخت آگاهی تاالب نشينان( 

  بهبود سيستم

شاورزي )رسيدن ک

 به کشاورزي سالم 

  زنبورداري 

  )آبزي پروري 

 

 

 

 

 

 

 کم  کود

 سم کم

 ضرروزیان 

 بازدهی مناسب

 کاهش فشار روي زمينهاي کشاورزي

 تعيين حریم دریاچه طی مدت یك سال، 

 سم و کاهش درحد مناسبی از کود

 تعيين محدوده اراضی 

 مزرعه نمایشی 

 اف اف اس وآي پی ام 

  ترویج وآموزش ححي 

 بررسی امكان استفاده از شيوه هاي نو 

  

تشكل محلی، مرکز تحقيقات 

کشاورزي، دفتر ترویج و آموزش، 

 نهادکشاورزي، تعاون روستایی 

 تعاون

 محيظ زیست

بهبودوضعيت  

 دامداري

تبدیل دامداري از 

حالت سنتی به 

 حنعتی   

هر روستا پنج واحد نيمه  حنعتی وماهی یكبار 

 یك دامپزشك به واحدها سرکشی کند.

 

 مدیریت چرا 

 کسب مجوز 

  تسهيل مسير اخذ وام 

  احال  نژاد دامها 

 

نهادکشاورزي، محيط زیست و 

 منابع طبيعی، تشكل محلی 
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 خردمندانه و سالم درياچه به منظور بهره برداري پايدار و صحيح از منابع و ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم مديريتهدف: 

 مسوول اجرا فعاليت شاخص خروجي

  )دامپزشكی)سرکشی ماهانه 

 ستان کوه/چمن(مرتع)تابستان کنار دریاچه، زم 

توليد پروژه هاي  

معيشتهاي ناینزین 

 )اکوتوریسم(

بيست درحد خانه هاي روستایی براي پذیرش 

 مسافر آماده باشند 

پروژه معيشت ناینزین انرا  5ظرف دوسال 

 شوند.

 نلب گردشنر 

 کسب مجوز 

 آموزش 

 ییتجهيزخانه هاي روستا 

 تشكل محلی،گردشنري

حفظ واحيا منابع 

 مونود

 

 

سال به هفتاد درحد  5روستاي مونود ظرف  3از 

 روستاها گسترش

 

 ایستناه اطفا حریق/ها سوزي کنترل اتش

 مدیریت حجم آب

 انراي سيستم دفع زباله وفاضالب 
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 5ضميمه 
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 نقشه راه دریاچه پریشان

 برنامه نامع مدیریتی

 

 برنامه مديريتی)سند استراتژيک(
ساله 52انداز چشم  

 هدف نهايي

 

             5هدف              1هدف        

4هدف                3هدف     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 هماهنگی های سازمانی
----------------------------------------------------------------

----------------------- 

 برنامه عملیاتی)سند اجرايی(

 3هدف                5هدف              1هدف 

4هدف                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتامین بودج                                                          
 برنامه آموزشی

پايشبرنامه   

 
 
 
 
 
 

 55و  5اهداف 
 ساله
 
 

 
 

 فهرست اقدامات

 55و  5اهداف 
 ساله
 
 

 
 

 فهرست اقدامات

 55و  5اهداف 
 ساله
 
 

 
 

 فهرست اقدامات

 55و  5اهداف 
 ساله
 
 

 
 

 فهرست اقدامات

 پروژه ها
 
 

 

 پروژه ها
 
 

 

 پروژه ها
 
 

 

 پروژه ها
 

 

 


