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چشم انداز 25 ساله براى تاالب پريشان
در 25 سال آينده، تاالب پريشان داراى تنوع زيستى غنى، مناظر طبيعى زيبا و 

آب سالم بوده و بتواند در خدمت سالمت، معيشت و رفاه جوامع محلى باشد.

هدف كلى
كاربرد رويكرد اكوسيستمى براى احيا و پايدارسازى تاالب 

پريشان براى استفاده جوامع كنونى و نسل هاى آينده

طرح مديريت جامع  تاالب پريشان
نسخه تصویب شده
خرداد ماه ١٣٨٩ 

UNDP/GEF طرح حفاظت از تاالب های ايران
با همكاری

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس



2
طرح حفاظت از تاالبهاى ايران، 1389

به نام هستي بخش
كميته محلي مديريت تاالب پريشان، جوامع محلي و كليه ذينفعان مرتبط با اين تاالب:

با در نظر گرفتن اين كه تاالب پريشان در سطح ملي يك زيست بوم بسيار با ارزش و با اهميت است كه تامين كننده تنوع زيستي 
غني، ارزشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد؛

با در نظر گرفتن اين كه تاالب پريشان به عنوان يك تاالب بين المللي در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده و در سازمان علمي، 
فرهنگي ملل متحد (UNESCO) به عنوان يك ذخيره گاه زيست كره شناخته شده و در سطح كشور عنوان منطقه حفاظت شده را 

به خود اختصاص داده است؛
با آگاهي از اين كه اين تاالب به وضعيت اقليمي و فعاليت هاي انساني در سطح حوضه وابسته است؛

با ابراز نگراني از اين كه شرايط كم آبي ممكن است كاركردهاي اين زيست بوم باارزش را به طور كامل تهديد نمايد كه در اين 
صورت احتمال اثرات منفي در سطح حوضه وجود خواهد داشت؛

با تاكيد بر اين كه تالش هايي براي احياء كاركردهاي اين زيست بوم طبيعي و ارتقاء كميت و كيفيت آب و كاهش اثرات زيست 
محيطي طرح هاي توسعه صورت پذيرفته است؛

با تاكيد بر اين كه حيات و معيشت جوامع محلي با بقاء تاالب پريشان گره خورده و حفاظت از تاالب نيازمند مشاركت كليه 
ذينفعان دولتي و غيردولتي ملي و محلي مي باشد؛

با بهره گيري و استناد به مواد و مقررات جاري و به ويژه قوانين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و 
در راستاي استقرار رويكرد مديريت زيست بومي براي تاالب پريشان و مديريت به هم پيوسته منابع آب و خاك؛

ضمن تائيد لزوم تقويت همكاري هاي مشترك بين كليه ارگان هاي مرتبط در سطح حوضه آبريز تاالب پريشان به عنوان يك 
زيست بوم واحد؛

تفاهم نامه همكاري مشترك مشتمل بر مفاد زير را منعقد مي نمايند:
ماده يكـ  محدوده جغرافيائي همكاري هاماده يكـ  محدوده جغرافيائي همكاري ها

1 ـ اين تفاهم نامه تاالب پريشان و اراضي واقع در حاشيه آن را در بر مي گيرد.
ماده دو ـ برنامه مديريت جامعماده دو ـ برنامه مديريت جامع

2 ـ چشم انداز مديريت بلندمدت تاالب پريشان: «در 25 سال آينده، تاالب پريشان داراي تنوع زيستي غني، مناظر طبيعي زيبا 
و آب سالم بوده و بتواند در خدمت سالمت، معيشت و رفاه جوامع محلي باشد.»

3 ـ هدف نهائي مديريت تاالب پريشان: «كاربرد رويكرد اكوسيستمي براي احياء و پايدارسازي تاالب پريشان براي استفاده 
جوامع كنوني و نسل هاي آينده»

4ـ  برنامه راهبردي مديريت جامع تاالب پريشان كه پيوست يك اين تفاهم نامه مي باشد. شرح اهداف راهبردي و اولويت بندي 
اقدامات اجرائي الزم، شاخص ها و هدف گذاري هاي مربوطه را در بر مي گيرد.

ماده سه ـ سازوكارهاي اجرائيماده سه ـ سازوكارهاي اجرائي
1 ـ بر اساس اين تفاهم نامه كميته محلي مديريت پايدار تاالب پريشان بين نهادها و سازمان هاي محلي در سطح شهرستان 

تفاهم نامه مشترك حفاظت و مديريت پايدار تاالب پريشان فيمابين
استانداري فارس، فرمانداري كازرون، جوامع محلي، تشكل هاي غيردولتي   

واداره كل حفاظت محيط زيست فارس
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كازرون و روستاهاي حاشيه تاالب پريشان تشكيل مي گردد كه جزئيات ساختار سازماني و نيز شرح وظايف اين كميته در 
پيوست شماره 1 اين تفاهم نامه موجود است.

تبصره 1: وظيفه اصلي اين كميته تنظيم ظرفيت هاي توسعه و هماهنگي و تلفيق فعاليت هاي توسعه با در نظر گرفتن برنامه 
مديريت جامع و اصول مديريت زيست بومي و در راستاي پايداري تاالب پريشان و زيست بوم هاي وابسته به آن است.

كميته محلي مديريت تاالب پريشان مي بايست گزارش بودجه هاي تخصيصي و اقدامات انجام شده خود را تنظيم و به صورت 
ساالنه منتشر نمايد.

2ـ  در سطح استاني، كميته فني استاني مديريت تاالب پريشان در زيرمجموعه كارگروه امور اقتصادي و برنامه ريزي استانداري 
فارس تشكيل مي گردد.

تبصره 1: اين كميته وظيفه حمايت فني و علمي از مصوبات كميته، ارزيابي و بازنگري برنامه مديريت، تدوين استراتژي هاي 
كالن، تامين منابع الزم و تصويب برنامه ها در سطح استاني و در ارتباط با تاالب پريشان را به عهده دارد.

ماده چهار ـ سازوكارهاي ماليماده چهار ـ سازوكارهاي مالي
1 ـ دستگاه هاي اجرايي استان در قالب كميته فني استاني و كارگروه امور اقتصادي و توليدي استان، پيشنهاد الزم براي تامين 
بودجه هاي استاني هزينه عمليات اولويت بندي شده در برنامه مديريت جامع تاالب پريشان را بر اساس بررسي كارشناسي و 
در قالب سقف اعتبارات مربوط به برنامه خود تهيه و به معاونت برنامه ريزي استانداري ارايه مي نمايند. استانداري فارس در 
راستاي حمايت از برنامه مصوب كارگروه امور اقتصادي و توليدي در مورد تاالب پريشان، با رعايت شرايط قانوني همكاري 

الزم را به عمل خواهد آورد.
ماده پنجماده پنج

اين تفاهم نامه در پنج ماده و سه تبصره كه هر يك از اعتبار و ارزش واحدي برخوردار است تهيه و تنظيم و در تاريخ 
88/11/13 هجري شمسي به امضاء طرف ها رسيده و از تاريخ امضاء الزم االجرا خواهد بود.

تبصره 1: اين تفاهم نامه از تاريخ امضاء تا پنج سال اعتبار دارد و پس از آن نيز تا اعالم كتبي هر يك از طرف ها به قوت خود 
باقي خواهد بود.



تصويب برنامه مديريت تاالب پريشان: بند 7 مصوبه مورخ 88/2/10 هيئت وزيران در سفر به استان فارس
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پيشگفتـار
 (UNDP) طرح حفاظت از تاالبهاى ايران با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان مرجع ملى و برنامه عمران ملل متحد
و تسهيالت محيط زيست جهانى (GEF) با هدف حذف يا كاهش پايدار فرايندها و عوامل مخرب تاالبها و تامين شرايط مديريت 
بهينه اين اكوسيستمهاى ارزشمند طبيعى تعريف و عملياتى شده است. رويكرد مهم اين طرح به شرح ذيل تدوين گرديده است. 
 « تصميم گيران و جوامع محلى در صورت آگاه شدن از ارزشها و كاركردهاى تاالبها و مشاركت داده شدن در طراحى و اجراى 

طرحهاى مديريتى از مديريت پايدار تاالبها حمايت خواهند نمود.»
در راستاى تحقق اين رويكرد و دستيابى به مديريت زيست بومى كه در بند الف ماده 67 قانون برنامه چهارم نيز مورد تاكيد قرار 
گرفته است، فرايند فرابخشى و مشاركتى جهت تدوين برنامه مديريت تاالب پريشان مورد استفاده قرار گرفته است. در اين 
فرايند به منظور تدوين يك برنامه كاربردى و مورد تائيد بخشهاى مختلف، طى دو مرحله كارگاه مشورتى برنامه مديريت تاالب 
پريشان تدوين گرديد. در مرحله اول حاصل برگزارى كارگاه مشورتى برنامه نويسى كه در اسفند ماه سال 1385 در شهر شيراز 
برگزار گرديد به صورت پيش نويس اول برنامه مديريت تاالب پريشان تدوين شد كه جهت اظهار نظر به صورت يك گزارش 
براى كليه شركت كنندگان و همچنين دست اندركاران مرتبط با تاالب، شامل جوامع محلى حاشيه تاالب پريشان و دستگاه هاى 
اجرايى شهرستان كازرون، استانى دربرگيرنده اعضاى كميته فنى طرح و كارگروه آب وكشاورزى استان فارس و سطح ملى شامل 
كليه اعضاى كميته راهبرى و كميته فنى طرح ارسال گرديد. پس از كسب نظرات واصله دوكارگاه تبادل نظر در ارديبهشت سال 
1386 در شهرستان كازرون با حضور كليه ذينفعان برگزار گرديد كه پس از جمع بندى نظرات گزارش مرحله اول برنامه مديريت 
تاالب پريشان دربرگيرنده چشم انداز، هدف كلى و اهداف راهبردى تعريف گرديد. پس از نهايى شدن گزارش مرحله اول برنامه 
مديريت، جهت تدوين جزئيات برنامه مديريت كارگاه  در 21 و 22 آبان ماه سال 86 در كازرون برگزار گرديد و طى اين كارگاه 
دو روزه جزئيات بيشتر برنامه مديريت شامل رئوس فعاليتهاى اجرايى مورد نياز براى عملياتى شدن اهداف راهبردى و دستگاه هاى 
اجرايى ذيربط مشخص شد. گزارش حاضر حاصل جمع بندى مرحله اول و مرحله دوم برنامه مديريت تاالب پريشان  و نهايى 
سازى برنامه مديريت اين تاالب در سطح استراتژى مى باشد. نسخه كنونى اين برنامه حاصل چند كارگاه مشورتى و همچنين چند 
مرحله نظرخواهى كتبى ويرايشهاى قبلى برنامه مى باشد و درآن چشم انداز، هدف كلى و اهداف راهبردى، رئوس فعاليتهاى اجرايى 

اولويت دار كه براى رسيدن به اين چشم انداز الزم است به همراه نقش دستگاه هاى اجرايى ذيربط مشخص شده است. 
با توجه به برنامه ريزى انجام شده اين برنامه مديريت پس از طى مراحل فوق الذكر و انجام نظرخواهى و اصالحات الزم در 
جلسه مورخ 88/2/10 هيأت وزيران مطرح و بر اساس نامه شماره 42538/41577 مورخ 88/2/28 به عنوان يك سند فرابخشى 

به تصويب رسيده و استاندارى و ساير ارگانهاى ذيربط استان فارس ملزم به همكارى جهت اجراى اين سند گرديده اند. 
 در نسخه كنونى جدول و نقشه زون بندى نقاط حساس تنوع زيستى درياچه، برنامه پايش و پيش نويس شرح خدمات كميته 
مديريت محلى تاالب پريشان نيز بعنوان ضمائم جديد به اين برنامه اضافه شده اند. بديهى است كه اين برنامه و ضمائم مربوطه در 
قالب يك فرآيند بازنگرى و تكميل دوره اى متناسب با پيشرفت فعاليت ها و نظرات و پيشنهادات ذينفعان قابل بازنگرى و تكميل 
خواهد بود. عملياتى شدن اين برنامه كه حاصل همگرايى فرابخشى كليه بخشهاى دولتى و غيردولتى مرتبط با تاالب پريشان 
مى باشد و بى شك مستلزم وجود حمايتهاى مقامات عالى استان، مراجع ستادى كليدى ذيربط و همچنين جوامع محلى ساكن 

اطراف تاالب خواهد بود. 

مدير ملى طرح حفاظت از تاالبهاى ايران
                                                                                                                    خرداد 89
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خرداد 1389 برنامه مديريت جامع تاالب پريشان ـ نسخه تصويب شده توسط هيئت دولت

برنامه مديريت جامع تاالب پريشان
۱. مقدمه و هدف

تاالب پريشان واقع در شرق كازرون در استان فارس و در منطقه حفاظت شده ارژن ـ پريشان، يكي از تاالب هاي ثبت شده 
در كنوانسيون رامسر و يكي از دو سايت نمونه طرح حفاظت از تاالب هاي ايران است كه از طرف يونسكو بعنوان ذخيره 

گاه زيست  كره شناخته شده است. 
هدف از پروژه حفاظت تاالبهاى ايران، ارائه راهكارهاى اجرائى در چارچوب ايجاد يك نظام مديريتى تلفيقى مبتنى بر 
مديريت اكوسيستمى حوضه آبخيز براى كاهش تهديدات عمده  اى است كه متوجه تنوع زيستي اين منطقه حفاظت شده 
فعاليتهاى مختلف در منطقه، منابع آب و  تاالبي است. اتخاذ اين رويكرد از آن جهت ضرورى است كه توسعه سريع 
ويژگيهاى اكولوژيكى درياچه را تحت تاثير قرار داده است و اين در حالى است كه ساختار كنونى و رويكردهاى سنتى 
موجود براى مديريت تاالب قادر نيست به نحو مطلوب نيازهاى مردم محلى و نيز فعاليتهاى مخربى كه در پيرامون منطقه 

تاالب در جريان است را مورد توجه قرارداده و كنترل و اداره نمايد. 
هدف از طرح مديريتي تعريف و تدارك يك چشم انداز بلندمدت و مشترك براي مديريت پايدار تاالب و ارزش ها و مزاياي 
متعدد اكوسيستم آن است. اين طرح به ويژه بر مشاركت افراد محلي و ترغيب آن ها به استفاده خردمندانه از منابع تاالب، 
افزايش مشاركت هاي بين بخشي به منظور دستيابي به اهداف مشترك موردنظر، و ارتقاء آگاهي ها نسبت به اهميت تاالب 

پريشان تاكيدي ويژه دارد.
 اين برنامه مديريتى، بر اساس دستاوردهاي جلسات كارگاههاى آموزشى و مشورتى كه در شيراز و كازرون و طى ماههاى 
اسفند 1385 تا آبان 1386 و با شركت نمايندگان گروه هاي عمده ذيربط برگزار شد،  تهيه گرديده است. اطالعات تكميلي از 
طريق جلسات ارزيابى مشاركتى در روستاها حاصل شده و در تدوين برنامه بكار گرفته شده است. سند حاضر بعنوان نسخه 
بازنگرى شده طرح مديريت درياچه براى مشاوره و تبادل نظر نهائى با گروههاى ذيربط و دريافت نقطه نظرات اصالحى و 

تكميلى آنها تهيه و توزيع  و  براى تاييد رسمى و تصويب مقامات ارشد استانى و ملى ارائه شده است.   

۲. روش تدوین برنامه مدیریتی 
براى تهيه اين طرح مديريتى از يك رويكرد راهبردي مشاركتي استفاده شده است. مشاركت ذينفعان سبب خواهد شد تا 
نظرات، دانش و منافع افراد و گروه هاي ذيربط در تاالب،  در تدوين برنامه لحاظ شود. هدف از اين رويكرد افزايش پايدارى 
برنامه و مشاركت گروه هاي ذينفع در اجراي برنامه و پشتيبانى از آن است. فرآيند تدوين برنامه مديريتي ايجاب مى كند تا 
ارزش هاى تاالب و نيز تهديداتى كه متوجه اين ارزشها است و همچنين ظرفيت ها و توانايي هائى كه در نهادها و گروههاى 
اصلى ذيربط براى مديريت تاالب وجود دارد، بخوبى شناسائى شده و مورد توجه قرار گيرد. توجه اصلى برنامه به اقدامات 
مديريتى است كه براى دستيابى به چشم انداز و هدف دراز مدت مديريت تاالب ضرورى بوده و از اولويت برخوردارند. اين 

رويكرد منطبق با روش پيشنهادي كنوانسيون رامسر براي تهيه برنامه مديريتي براى يك تاالب است.

۳. فرآیند تدوین طرح مدیریتی 
به منظور  تبادل نظرات و اطالعات ميان ذينفعان مختلف و تدوين اولين پيش نويس طرح مديريتي تاالب پريشان، در اواخر 
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بهمن ماه 1385، يك كارگاه دوروزه در شيراز برگزار شد. پس از اين كارگاه جلسه تكميلى ديگرى در ارديبهشت 1386 در 
كازرون برگزار شد كه جوامع محلى پيرامون درياچه در آن نقش موثرترى ايفا نمودند.

در هر يك از اين دو كارگاه بيش از 50 نفر از نمايندگان نهادهاي محلي و استاني و نيز نمايندگان جوامع محلي در جلسات 
شركت نموده و در مباحث آن حضوري فعال داشتند. به رغم كمبود اطالعات جامع درمورد ويژگي هاي تاالب، در اين 
كارگاهها اطالعات متنوع و مناسبي درمورد ارزش ها، تهديدات و ظرفيت هاي تاالب به دست آمد كه براي تدوين اولين 

پيش نويس برنامه مديريتي از آن استفاده شده است. 
اولين نسخه پيش نويس طرح مديريتى در تيرماه 1386 بين همه گروههاى ذيربط و يا نمايندگان آنها و با هدف دريافت 
نظرات آنها توزيع شد. نقطه نظرات دريافت شده بدقت مورد بررسى قرار گرفت و براى تهيه ويرايش دوم طرح مقدماتى 
مورد استفاده قرار گرفت. نسخه ويرايش شده اين سند پيش از برگزارى كارگاهى كه در آبانماه 1386 در كازرون برگزار شد 
بين شركت كنندگان توزيع گرديد و در كارگاه مذكور مورد بحث و بررسى مجدد واقع شد. برمبناى دستاوردهاى كارگاه 
دوم، نسخه جديدطرح مديريتى تهيه و براى بررسى و اظهارنظر نهائى بين گروه هاي ذيربط توزيع شد و پس از دريافت نقطه 

نظرات، نسخه نهائى طرح مديريتى براى تاييد نهائى مقامات ارشد استانى و ملى ارسال شده و ابالغ خواهد شد. 
طرح راهبردى مديريتى تاالب پريشان بوسيله يك برنامه اقدام 5 ساله پيگيرى خواهد شد كه طى آن اهم فعاليتهاى اجرائى 

و نيز مسؤليت هر يك از گروههاى ذيربط در اقدامات مديريتى مشخص خواهد شد.

۴. خالصه ویژگیها و ارزیابی تاالب پریشان 
خالصه مشخصات عمومى تاالب پريشان در جدول 1 ارائه شده است. اطالعات تكميلى از خصوصيات منطقه تاالب به 

قرار زير است:
4 ـ  ـ 1 ـ مشخصات فيزيكى  ـ مشخصات فيزيكى 

تاالب پريشان در حدود 15 كيلومترى شرق كازرون در يك دره در جنوب كوههاى مشهور به  «ديو كن» و «َكِل بيوه زن» 
واقع گرديده است. تاالب كمابيش در يك فرورفتگى توپوگرافيكى قرار گرفته كه بصورت يك تشت طوالنى و مسطح 
بوسيله برآمدگيهاى كم ارتفاع در شرق، جنوب و غرب احاطه شده است. اين منطقه در بخش نيمه خشك ايران قرار دارد كه 
داراى زمستانهاى معتدل و كوتاه و تابستانهاى طوالنى و گرم و خشك است. رژيم بارندگى اين منطقه از رژيم مديترانه اى 

پيروى ميكند و بخش عمده بارشها در طول ماههاى پائيز تا بهار رخ ميدهد. ماههاى تابستان عموما خشك است.
حوضه آبريز تاالب در حدود 270,000 هكتار است. سطح تاالب به صورت فصلى و برحسب شرايط هيدرولوژيكى عموما 
بين بيش از 2500 تا 5200 هكتار تغيير ميكند. اما بر اساس اطالعات و مستندات موجود، در بعضى خشك ساليهاى شديد 
(1346) تاالب عمًال به تمامى خشك شده است.. متوسط بارش ساالنه اين منطقه در حدود 450 ميليمتر است كه بين 220 
تا 700 ميليمتر در سال متغيير است. ظرفيت تبخير در اين منطقه باال است. متوسط تبخير ساالنه در حدود 2470 ميليمتر و 

دامنه تغييرات آن بين1600تا 3350 ميليمتر است.
تاالب پريشان از منابع مختلف شامل جريانهاى آب زيرزمينى، بارندگى و روانابهاى سطحى از مناطق پيرامونى تغذيه مي شود. 
تشكيالت زمين شناسى در شمال اين درياچه آهكى است و داراى درز و تركهاى زياد و خصوصيات كارستى است. اين 
از  مالحظه اى  قابل  حجم  همچنين  است.  شده  درياچه  غرب  و  شرق  در  متعددى  چشمه هاى  آمدن  پديد  باعث  ويژگى 

جريانهاى زير زمينى بصورت نشت از دامنه هاى شمالى به تاالب وارد ميشود. 
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شرحشرحفعاليتفعاليت

درياچه پريشان، تاالب فامورنام ها 

29,30 شمالي  51,47 شرقيموقعيت

متغير، در بيشتر مواقع بين 25 تا 52 كيلومتر مربع، در بعضى خشك سالى ها تاالب كامالً خشك ميشود.مساحت تاالب

270 كيلومتر مربعمساحت حوضه آبخيز

820 متر باالتر از سطح درياارتفاع

مديريت تاالب توسط اداره حفاظت محيط زيست كازرون و تحت نظر اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس موقعيت مديريتي
انجام ميشود

از سال 1972(1351) منطقه محافظت شده است (بهره بردارى از برخى منابع تاالب با مجوز محيط زيست امكان موقعيت حفاظتي
پذير است.)

سايت رامسر، ذخيره گاه زيست كره يونسكوموقعيت بين المللي

دولتي، همراه با زمينهاى زراعتى در پيرامون تاالبمالكيت اراضي تاالب

تاالب/ پهنه آبي، چراگاه، زمين كشاورزيكاربري اراضي

آب هاي زيرزميني با منشاء كارستيك + روانابهاى سطحى از حوضه آبخيزمنابع اصلي آب

پالوسترين دائمينوع تاالب رامسر

زيستگاه هاي مختلف تاالبي، جمعيت هاي پرندگان آبزي داراي اهميت جهاني و در معرض خطر از جمله پليكان مهمترين ارزش هاي اكولوژيك
خاكسترى، اردك مرمري، و ماهى زردك

 ماهي،   پرندگان آبزي، ني، علوفه، گياهان دارويي، آبتوليدات تاالب

حمايت از تنوع زيستي، منظره و چشم انداز، تغذيه سفره آب هاي زيرزميني، تعديل آب و هوا، كاهش آلودگي كاركردها ي تاالب

اكوتوريسم، تفريحات، آموزش،، تحقيقات علمي، ارزش هاي فرهنگيخدمات

ني (Phragmites australis)، لوئي (Typha Latifolia)،  علف هزار چشمه (Nasturtium officinale)، عدسك آبي پوشش گياهي عمده
(Lemna minorـLemna marina)

Ceratophyllum demersum, pectinatus, Scirpus s(Potamogeton)، p , , ,

باكالن كوچك (Phalacrocorax pygmaeus)، اردك سرسفيد (Oxyura Leucocephala)، اردك مرمري مهمترين گونه هاي جانوري
 (Aythya Nyroca) و اردك بلوطي (Pelecanus Crispus) پليكان خاكستري  ،(Marmaronetta angustirostris)

 (Cyprinion tenuiradius) و ماهي زردك –گونه بومي (Barbus Luteus) ماهي سرخو ـ گونه بومي ـ
سگ آبي (Lutra lutra)، الك پشت خزري (Mauremys caspica ventrimaculata)، الك پشت مهميزدار زارودني 

(Testudo graeca zarudmyi)

سطح  آب تاالب پريشان متغير، اما بطور كلى پايدار  باقي مانده است. قسمتي از زمين هاي حاشيه تاالب توسط عمده تغييرات اكولوژيك
كشاورزان تصرف شده و تغيير كاربري يافته اند. برداشت روزافزون آب هاي زيرزميني در چاه هاي اطراف باعث 

تخليه منابع آب تاالب و برهم خوردن تعادل آب آن خواهد شد. كيفيت آب تاالب تحت تاثير آالينده هاي كشاورزي 
اطراف و مناطق مسكوني پايين آمده است. صيد بيش از ظرفيت و ورود گونه هاى غير بومى  منابع ماهي را كاهش 

داده و بنظر ميرسد منجر به انقراض يكي از گونه هاى بومى شده است.

جدول جدول 1. خالصه ويژگي هاي تاالب پريشان. خالصه ويژگي هاي تاالب پريشان
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تاالب بطور كلى يك بدنه آبى كم عمق با بستر كم و بيش غير قابل نفوذ است. عمق آب در عميق ترين نقطه تاالب در 
شرايط پرآبى كمتر از 5 متر و در شرايط كم آبى كمتر از 2 است. 

تاالب فاقد دهانه تخليه طبيعى است و به اين ترتيب تبخير از سطح آب و نيز مصرف آب بوسيله پوشش گياهى تنها عامل 
مصرف آب درياچه است. تعداد زيادى (بيش از 800 حلقه) چاه در پيرامون تاالب حفر شده و مورد بهره بردارى است 
و حجم قابل مالحظه از آبهاى زيرزمينى را كه بسمت تاالب جارى هستند براى مصارف آبيارى برداشت ميكنند. يك نهر 
قديمى در بخش ميانى تاالب در جنوب، بخشى از جريانهاى سرريز آن را تخليه ميكرد كه هم اكنون اين كانال بوسيله اداره 

محيط زيست مسدود شده است. 
4 ـ  ـ 2 ـ محيط زيست طبيعى  ـ محيط زيست طبيعى 

تاالب پريشان تقريباً از همه جهات بوسيله مزارع كشاورزى احاطه شده است. در ارتفاعات شمالى گونه اى از پوشش جنگلى 
مناطق نيم خشك متشكل از درختهاى پراكنده بلوط وجود دارد. در ارتفاعات باالتر تراكم درختان بيشتر است. در شمال 
غرب و نيز در شرق تاالب، سطح قابل مالحظه اى از مساحت تاالب از بسترهاى نى (Phragmites Australis)  پوشيده شده 
است. در بخش كوچكى از جنوب شرقى تاالب لوئى ـ خنگ (Typha)  ديده ميشود. همچنين تعدادى لكه هاى پراكنده 
نى (بصورت جزيره) در كفه جنوبى درياچه و نيز باريكه اى از رويش نى در سرتاسر حاشيه شمالى و بخشهائى از حواشى 
جنوبى درياچه وجود دارد. اراضى حواشى جنوبى، شرقى و غربى درياچه كه بصورت موقت زير آب درياچه ميرود، از 
گياهان شورپسند شامل Tamarix, Salicornia, Aeluropus  پوشيده شده است. در بخش عميق تر تاالب كه بصورت دائمى 

آبدار است، بستر تاالب پوشيده از Najas Marina  ـ گونه گياه غرقابى است. 
بدنه آبى و نيز رويشهاى مختلف گياهى اطراف و داخل درياچه، زيستگاههاى متنوعى را بوجود آورده است كه سبب غناى 
تنوع زيستى در اين تاالب شده است. اين تاالب پذيراى تعداد قابل توجهى از پرندگان مهاجر آبزى است كه براى زمستان 
گذرانى، تغذيه، زادآورى و يا استراحت استفاده ميكنند. جمعيت پرندگان آبزى در اين درياچه در زمان هاى اوج حضور 
خود از 120000 تجاوز كرده است (در دهه 80 ـ 1970). تعداد پرندگان آبى در تاالب پريشان در هفت سال از هفده 
سال آمار دردسترس، از 20000 كه آستانه تعيين شده از سوى كنوانسيون رامسر براى تاالبهاى با اهميت بين المللى ميباشد، 
 Anser) غاز خاكسترى ،(Podiceps cristatus) تجاوز نموده است. همچنين چند گونه پرنده مهاجر آبزى از قبيل كشيم بزرگ
anser)، كاكائى سرسياه (Larus ridibundus) و اردك سرسفيد (xyura leucocephala) با جمعيت بيش از يك درصد جمعيت 

بيوجغرافيائى در درياچه حضور پيدا ميكند. حداقل 5 گونه پرنده در معرض خطر نيز در تاالب حضور پيدا ميكند كه در 
پاره اى اوقات داراى جمعيت قابل مالحظه نيز هست. اين گونه ها شامل باكالن كوچك، اردك سرسفيد، اردك مرمري، پليكان 

خاكستري و اردك بلوطي ,ميباشند.
عالوه بر پرندگان آبزى، ماهى هاى موجود در درياچه بخش مهمى از زنجيره غذائى ميباشند كه تغذيه تعداد زيادى از پرندگان 
آبزى و نيز معيشت جمعيت قابل توجهى از مردم محلى بدان وابسته است. گونه هاى متعددى از ماهى از اين تاالب استفاده 

ميكنند. گونه بومى ماهي سرخو  به ندرت در اين درياچه مشاهده مى شود. 
يك گونه سگ آبى موسوم به شنگ (Lutra lutra) هنوز به تعداد محدود در درياچه حضور دارد. 

طبقه بندي زيستگاه هاي مختلف تاالب پريشان كه اخيراً و با استفاده از روش «MedWet» تهيه شده در شكل1(انتهاى كتاب) 
ارائه گرديده است:
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4 ـ  ـ 3 ـ محيط زيست انسانى و ساختار ادارى  ـ محيط زيست انسانى و ساختار ادارى 
هجده روستا با جمعيت كلى 12000 نفر (متشكل از 2500 خانوار) در پيرامون تاالب قرار دارد. بيشتر اين خانوارهاى روستائى 
كشاورز هستند. در حدود 5000 هكتار اراضى كشاورزى فارياب در اطراف درياچه وجود دارد. فعاليتهاى كشاورزى شامل 
توليد غالت زمستانى (گندم وجو) و محصوالت تابستانى (آفتابگردان، ذرت، هندوانه، سبزيجات برگى، خيار، گوجه فرنگى 
و ...) است. روند رو به رشد توليد سبزيجات بصورت كشت زير پالستيك به ويژه در زمينهاى حاشيه هاى شمالى درياچه 

كامال مشهود است.  توليد سبزيهاى برگى نيز در بيشتر روستاهاى پيرامون درياچه متداول است. 
تمامى محصوالت تابستانى و بخش عمده غالت زمستانى در مزارع فارياب توليد ميشوند. آب مورد نياز براى آبيارى 
از جريان چشمه ها و يا چاههاى آب زيرزمينى تامين ميگردد. منابع مذكور در عين حال، منابع اصلى تامين آب درياچه 
نيز هستند. اين امر نشان دهنده رقابت مستقيم، شديد و رو به رشد ميان پايدارى و ماندگارى درياچه و حيات اقتصادى 

روستاهاى پيرامون درياچه است كه به رسيدگى و برنامه ريزى دقيق براى مديريت نيازمند است. 
صيد ماهى، چراى دام در مراتع تاالبى و نيز برداشت نى از داليل ديگر تعامل ميان جمعيت روستائى و تاالب ميباشند. به 

ويژه روشهاى سنتى صيد ماهى فشار سنگينى را بر منابع ماهى درياچه تحميل كرده است.
تاالب پريشان از سال 1355 به عنوان يك سايت رامسر و ذخيره گاه زيست كره شناخته شده است. اين درياچه همراه با تاالب 
ارژن، منطقه حفاظت شده ارژنـ  پريشان را تشكيل ميدهند كه از سال  1353 تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست 

قرار دارند. به اين ترتيب كل حوضه آبريز تاالب پريشان به عنوان يك منطقه حفاظت شده تلقى ميشود. 
اداره حفاظت محيط زيست كازرون تحت اداره حفاظت محيط زيست استان فارس مسئول حفاظت از تاالب پريشان و 
حوضه آبريز آن و نيز منطقه حفاظت شده ارژن ـ پريشان كه فراتر از حوضه آبريز تاالب پريشان ولى در داخل مرزهاى 
سياسى شهر كازرون است، ميباشد. يك پاسگاه محيط باني، در گوشه غربى تاالب با ظرفيت محدود نيروى انسانى و امكانات 

شرحشرحارزشارزش

اين تاالب ارزش هاى اكولوژيك متنوعى داشته و تنوع زيستگاهها، گونه هاى گياهى و جانورى آن جالب توجه است. تنوع زيستى

هرچند اين تاالب مستقيما به عنوان يك منبع تامين آب مورد استفاده قرار نميگيرد، لكن داراى تاثير كنترل منبع تامين آب
كننده اى برتر از آبهاى زيرزمينى در آبخوانهاى اطراف ميباشد.

آب كم عمق و نيزارهاى موجود در تاالب، زيستگاه مناسبى را براى چراى گاوميش و گاو فراهم ميآورد. چراگاههاى چراى حيوانات اهلى
اطراف تاالب براى چراى حيوانات اهلى (گوسفند، گاو و اسب) مورد استفاده قرار ميگيرند.

تاالب بعنوان يك منبع مهم داراى استعداد زياد براى بازپرورى ذخاير ماهيان بومى و صيد ماهى است.محيط آبى و صيد ماهى

پوشش گياهى موجود در تاالب و مناطق پيرامونى آن شامل گياهان دارويى و معطر و زينتى است.توليد گياهان دارويى

در حال حاضر شكار پرنده در منطقه حفاظت شده ممنوع است. البته در صورت برقرارى يك نظام مديريتى مناسب، منبع بالقوه براى شكار پرنده
تاالب منبع خوبى براى شكار تفريحى پرندگان خواهد بود. 

مناظر جذاب تاالب و مناطق اطراف آن پتانسيل  جالب توجهي براى توسعه گردشگرى و طبيعت گردى (قايق سوارى فضاى سبز و طبيعت گردى
غير موتورى، تماشاى پرندگان،...) محسوب مي شود.

نشانه هاى مختلف زيستى و اقليمى، حاكى از تاثير قابل توجه اين تاالب بر تعديل اقليم در منطقه درياچه است.تعديل اقليمى 

حجم قابل مالحظه اي از آالينده هاى وارد شده به تاالب (مواد مغذى و باقيمانده هاى سموم كشاورزى) در بستر تاالب پااليش و جذب آالينده ها
و يا بوسيله گياهان آبزى جذب ميشود.  

استعدادهاى زيادى براى تحقيق و آموزش در تاالب پريشان و محيط زيست پيرامون آن وجود دارد كه ميتواند تحقيق و آموزش
براى مراكز تحقيقاى از جذابيت بسيارى برخوردار باشد.

جدول جدول 2. ارزشهاى اصلى در تاالب پريشان. ارزشهاى اصلى در تاالب پريشان
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شرحشرحارزشارزش

تهديدات خارجىتهديدات خارجى

آلودگى آب تاالب ناشى از 
فعاليتهاى كشاورزى

تاالب توسط مزارع كشاورزى احاطه شده است و حجم قابل مالحظه اي از مواد شيميايى (كودها و سموم شيميايى) 
در آنها مصرف ميشود. باقيمانده اين مواد همراه با روانابهاى سطحى و جريانهاى زيرزمينى به تاالب وارد ميشود. 

آلودگى آب تاالب ناشى از 
فاضالبهاى روستائى

18 روستا بفاصله كمى در كنار تاالب قرار دارند. فاضالبهاى خانگى در چاههاى سپتيك جمع آورى ميشود و زباله ها 
بدون مديريت كافى در فضاهاى باز ريخته ميشوند. هر دوى اين عوامل باعث آلودگى آب تاالب ميشود. 

رقابت كشاورزان با تاالب براى 
استفاده از منابع آب

مزارع فارياب مصرف كننده اصلى منابع آب چشمه ها و چاهها است. برداشت فزاينده آب از اين منابع به قيمت 
كاهش فزاينده منابع آب تاالب است. 

كشت زيرپالستيك براى توليد سبزيجات پيش رس متداول و رو به گسترش است. در پايان فصل، باقيمانده كشت زير پالستيك
پالستيك در مزارع رها شده و عالوه بر تخريب چشم انداز، مشكالت زيست محيطى بوجود ميآورد. 

تغيير كاربرى زيستگاههاى 
مجاور تاالب

در موارد متعدد مراتع پيرامونى تاالب كه زيستگاه چراى غازهاى مهاجر بوده است به مزارع كشاورزى تغيير كاربرى 
يافته است. 

آلودگيها و مزاحمتهاى توليد 
شده توسط گردشگران و 

بازديد كنندگان

بازديدكنندگان از تاالب زباله هاى خود را در محل رها كرده و آلودگى هاى زيست محيطى بوجود ميآورند. 
بازديدكنندگان با قايق سوارى موتورى در تاالب آرامش درياچه را براى زيست پرندگان برهم ميزنند.

چراى بيش از ظرفيت در 
حوضه آبريز

پوشش گياهى مراتع پيرامون تاالب (دامنه هاى شمالى) بصورت مفرط بوسيله دامهاى محلى چرا ميشوند كه اين امر 
باعث تسريع فرسايش خاك مي شود. 

دماى هوا تحت تاثير گازهاى گلخانه اى به صورت تدريجى در حال افزايش است و سبب افزايش تبخير و تعرق و تغييرات اقليمى
مصرف آب ميشود و نهايتا فشار بيشترى به منابع آب تاالب وارد ميآورد.

تهديدات داخلىتهديدات داخلى

تجاوز به اراضى واقع در حريم 
تاالب

در بخشهاى جنوبى و جنوب غربى تاالب، روستاييان اراضى تاالبى را براى زراعت مورد استفاده قرار ميدهند كه 
موضوع اصلى اختالف بين افراد محلى و اداره محيط زيست است و نيازمند رسيدگى دقيق و حل معقول اختالف 

ميباشد. 

صيد بى رويه ماهى سبب شده است كه به ذخاير و منابع ماهى فشار و آسيب زيادى وارد آيد.صيد بيش از حد ماهى

عليرغم ممنوعيت شكار پرندگان، در فصل توليد مثل شكار صورت ميگيرد. گاهگاه پرندگان غير ماكول نيز مورد شكار غير پايدار پرندگان
تيراندازى قرار ميگيرند كه در تناقض با پايدارى محيط زيست است.

شيالت استان گونه غير بومى ماهى كپور را در درياچه وارد كرده است كه بنظر ميرسد آسيبهائى را به همراه ورود گونه هاى غير بومى
داشته است.

مزاحمتهاى ناشى از تردد 
قايقهاى موتورى

قايقهاى موتورى بصورت مكرر بوسيله مردم محلى، نگهبانان و محيط بانان و گردشگران براى رفت و آمد و نيز 
مقاصد تفريحى بكار برده ميشود. در فصل توليد مثل اين امر مزاحمت زيادى براى پرندگان زاد آور بهمراه دارد.

شكارچيان محلى براى پرواز دادن پرندگان اقدام به سوزاندن نى ميكنند. گاهى نيز مردم محلى به نشانه مخالفت سوزاندن نى 
با اقدامات حفاظتى محيط بانان، بسترهاى نى  را آتش ميزنند.

جدول جدول 3. تهديدات اصلى در تاالب پريشان. تهديدات اصلى در تاالب پريشان

ناكافى و تجهيزات و دستگاههاى نا مناسب مسئوليت ديده بانى و حفاظت از اين منطقه را عهده دار است. 
4 ـ  ـ 4 ـ ارزشها  ـ ارزشها 

در طول كارگاه، ارزش هاي متفاوتي به شرح زير براى تاالب شناسايي و فهرست شدند (جدول 2). بسياري از اين ارزش ها به طور 
مستقيم با تاالب، كاركردها و خدمات آن مرتبط هستند. حفظ اين ارزشها ايجاب مي كند كه كاركردهاي تاالب پايدار باقى بمانند

4 ـ  ـ 5 ـ تهديدات ـ تهديدات
از نظر شركت كنندگان در كارگاه، مهمترين تهديداتى كه متوجه  تاالب است به قرار جدول (3) فهرست ميشود.
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محدوده هاى اثرمحدوده هاى اثرنام سازماننام سازمانرديفرديف

سطح محليسطح محلي

هماهنگى ميان بخشى در سطح محلىفرماندارى شهرستان كازرون1
تمايل جدى براى نجات درياچه

مديريت تاالب (حفاظت)اداره محيط زيست كازرون2
مديريت مناطق حفاظت شده اطراف تاالب

حمايت از سازمانهاى مردم نهاد محلى

سهميه بندى مواد شيميايى مورد استفاده در كشاورزىاداره جهاد كشاورزى كازرون3
ارائه خدمات روستايى براى ترويج كشاورزى

ارائه خدمات روستايى براى دامپرورى

مديريت مراتع و چراگاهها در سطح محلىاداره منابع طبيعى كازرون4

مديريت امور عشاير در سطح محلىاداره امور عشاير كازرون5

كنترل بيمارى حيوانات از جمله ماكيان و پرندگاناداره دامپزشكى كازرون6

مديريت امور مرتبط با منابع آب (پايش جريان چشمه ها و بهره بردارى از چاههاى آب)اداره امور آب كازرون7

مديريت خدمات توريستى در حاشيه درياچهاداره ميراث فرهنگى و گردشگري كازرون8
داشتن انگيزه و استعداد براى تقويت خدمات توريستى و طبيعت گردى

داشتن استعداد براى حمايت از توسعه صنايع دستى روستايى

برخورداري از منافع حاصل از اثرات اقليمى تاالب براى توليد محصوالتكشاورزان9
بكار برى اراضى در حريم درياچه (تعارض و موضوع مناقشه)

استفاده از مواد شيميايى در مزارع (تخليه پسماند مواد شيميائى به تاالب)
تغيير كاربرى مراتع زيستگاه چراى پرندگان

انحراف جريان و برداشت آب از چشمه ها براى آبيارى و استفاده هاى ديگر
استحصال بيش از اندازه آب زيرزمينى از چاههاى اطراف تاالب

آلوده كردن اراضى پيرامون تاالبها (زراعت زير پالستيك)

برخوردار از اثرات تاالب در تعديل هواجوامع محلى، ساكنين10
ذينفعان اصلى از خدمات اكوسيستم تاالب

گروههاى حامى اصلى براى پايدارسازى و نگهدارى تاالب
تخليه فاضالب و پسماند به درون تاالب

توسعه روستايى (تاثير بر شرايط و چشم اندازهاى طبيعى پيرامون تاالب)
تأثير بر منابع سياسى

ذينفعان و بهره برداران از ذخاير ماهى تاالبماهيگيران1 1
ماهيگيرى بيش از اندازه از درياچه

برخوردار از امكانات حمل و نقل آبى و امكانات تفريحىقايقرانان12
برهم زدن آرامش تاالب و نشت مواد نفتى

جدول جدول 4. گروههاى اصلى ذيربط در مديريت تاالب پريشان. گروههاى اصلى ذيربط در مديريت تاالب پريشان

۵. بررسی گروههای ذیربط
سازمانهاى دولتى و غيردولتى متعدد در سطح ملى، استانى و محلى، همچنين جوامع محلى در مديريت تاالب پريشان 
تأثيرگذارند و بنابراين به عنوان گروههاى ذيربط آن به حساب مى آيند. فهرست سازمانها و جوامعى كه به عنوان گروههاى 
اصلى ذيربط در تاالب پريشان شناخته شده اند در جدول (4) ارائه شده اند. در اين جدول به طبيعت و محدوده اثرات هر 

كدام از اين گروهها بر روى تاالب نيز اشاره شده است.
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جدول جدول 4. . (ادامه)(ادامه) گروههاى اصلى ذيربط در مديريت تاالب پريشان گروههاى اصلى ذيربط در مديريت تاالب پريشان

محدوده هاى اثرمحدوده هاى اثرنام سازماننام سازمانرديفرديف

چراى گاوميش در تاالب و برداشت نىگاوميش داران 13

شكار پرندگان آبزىشكارچيان14

برخوردارى از ارزش ها و چشم اندازهاى طبيعى تاالببازديد كنندگان (گردشگران)15
رها سازى پسماندها و ضايعات در اطراف تاالب

زمينه هاى بهره بردارى از زمينه هاى تحقيقاتى موجود در تاالبدانشگاههاى محلى16

خدمات بهدارى و بهداشتى به مردم روستايى از طريق خانه هاى بهداشت در روستاهاشبكه بهداشت و درمان كازرون17

تسهيل ارتباط با مردم محلىسازمانهاى مردم نهاد18
تمايل قوى و حمايت از نگهدارى تاالب

تسهيل ارتباط با ذينفعان تاالبشوراهاى اسالمى روستايى19
تأثير بر منابع سياسى

سطح استانيسطح استاني

مديريت سطح باال و تصميم گيرىاستاندارى فارس1
هماهنگى درون بخشى براى طرحها و برنامه ها توسعه در سطح استان (سازمان مديريت و 

برنامه ريزى استانى)

مركز استانى مديريت تاالباداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس2
آماده سازى و اجراى طرحهاى مديريت
حمايت فنى و مالى براى مديريت تاالب

حمايت ادارى و اجرايى براى مديريت تاالب
حمايت از سازمانهاى مردم نهاد فعال در زمينه محيط زيست

مديريت استانى برنامه ريزى فعاليتهاى كشاورزى، دامپرورى و دامپزشكىسازمان جهاد كشاورزى استان فارس3
مديريت استانى مواد شيميايى كشاورزى

مديريت استانى برنامه هاى ترويج، تحقيق و آموزش كشاورزى
مديريت استانى امور عشاير

مديريت استانى براى تملك و كاربرى زمينهاى كشاورزى

مديريت استانى فعاليتهاى آبزى پرورى، معرفى گونه ها و توليد و توزيع الرو ماهىاداره كل شيالت استان فارس4

اداره كل منابع طبيعى، جنگلها و مراتع استان 5
فارس

مديريت استانى مراتع
مديريت استانى برنامه هاى احياى جنگلها و مراتع

مديريت استانى مالكيت و بهره بردارى از زمينهاى دولتى

مديريت استانى طرحها و برنامه هاى توسعه و بهره بردارى از منابع آبشركت آب منطقه اي استان فارس6
تخصيص حق آبه از رودخانه ها و چشمه ها

صدور مجوز براى حفر و بهره بردارى از چاههاى آب
پايش و اندازه گيرى جريان منابع آب (آب سطحى و زيرزمينى)

پايش و اندازه گيرى كيفيت منابع آب
اندازه گيرى سطح آب تاالب (تاالب پريشان و آبهاى زيرزمينى)

مديريت استانى براى ايجاد تعاونيهاى روستايى براى توسعه هاى روستائىاداره كل تعاون استان فارس7

مديريت استانى براى سالمت روستايى و طرحها و برنامه هاى بهداشتى و درمانىدانشگاه علوم پزشكي شيراز8

مديريت استانى و تصميم گيرى در زمينه ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستىاداره كل ميراث فرهنگى استان فارس9

انجام برنامه تحقيقاتىدانشگاهها10
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۶. طرح مدیریت
6 ـ  ـ 1 ـ رويكرد ـ رويكرد

براى تدوين برنامه مديريت اكوسيستمى تاالب از رويكردى با راهبرد مشاركتى استفاده شده است. اين برنامه ريزى بر پايه اطالعات 
و مطالعات موجود و با هدف دستيابى به چشم انداز مشترك از طريق مشورت و همكارى ذينفعان كليدى صورت گرفت. 

رويكرد اكوسيستمى كه در تدوين برنامه مديريت به كار گرفته شده است، رهيافتى است براى مديريت جامع و يكپارچه منابع 
آب، خاك و منابع زيستى كه حفاظت پايدار و بهره بردارى خردمندانه و متعادل از اين منابع را ترويج مى كند. اين رويكرد 
چارچوبى اصولى براى اقدام در چارچوب كنوانسيون تنوع زيستى و مشتمل بر 12 اصل مى باشد. رويكرد اكوسيستمى به 

عنوان چارچوبى براى مديريت مناطق حفاظت شده بصورت روز افزون در سراسر جهان پذيرفته شده است. 
6 ـ  ـ 2 ـ نقشه راه ـ نقشه راه

نقشه راه براى تدوين برنامه مديريت در شكل 2 نشان داده شده و منعكس كننده ساختارى است كه براى تدوين برنامه مديريت مورد 
استفاده قرار گرفته است. همانطور كه اشاره گرديد، متن حاضر تحت عنوان «برنامه مديريت» بر تدوين يك راهبرد براى مديريت 
تاالب پريشان تمركز خواهد كرد و در بردارنده چشم انداز، هدف اصلى، اهداف راهبردى و برنامه هاى اقدام خواهد بود. پس از تاييد 
چارچوب و اصول برنامه و تفاهم گروههاى ذيربط برسر محتوا و مفاد آن، يك برنامه اجرايى 5 ساله مشتمل بر برنامه هاى اقدام كه 

تامين بودجه
برنامه آموزشى
برنامه پايش

برنامه مديريتى (سند استراتژيك)
چشم انداز 25 ساله

هدف نهايي
هدف 5 هدف4  هدف 3  هدف 2  هدف 1   

اهداف 
5 و 25 
ساله

پروژه هاپروژه هاپروژه هاپروژه هاپروژه ها

اهداف 
5 و 25 
ساله

اهداف 
5 و 25 
ساله

هماهنگي هاي سازماني

اهداف 
5 و 25 
ساله

اهداف 
5 و 25 
ساله

شكل شكل 2. نقشه راه تاالب پريشان. نقشه راه تاالب پريشان
برنامه جامع مديريتىبرنامه جامع مديريتى
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جزئيات اقداماتى را كه بوسيله گروههاى ذيربط اجرا خواهد شده را نشان خواهد داد، تهيه و به اجرا گذارده ميشود.
عناصر كليدى برنامه مديريت عبارتند از چشم انداز مشترك براى آينده تاالب به مفهوم «انتظارى كه از وضعيت درياچه در 
25 سال آينده وجود  دارد»، يك هدف اصلى كه دستيابى به چشم انداز مشترك را ميسر سازد  و باالخره تعدادى اهداف 

راهبردى (با هدف گذارى قابل اندازه گيرى) كه بوسيله گروههاى ذيربط به اجرا در آيد. 
 

6 ـ  ـ 3 ـ چشم انداز، هدف اصلى و اهداف راهبردى ـ چشم انداز، هدف اصلى و اهداف راهبردى
6 ـ  ـ 3 ـ  ـ 1 ـ چشم انداز  ـ چشم انداز 2525 ساله براى تاالب پريشان ساله براى تاالب پريشان

يكي از دستاوردهاي مهم كارگاههاى مشورتى، اتفاق نظر و ابراز تمايل شديد كليه شركت كنندگان نسبت به ماندگار كردن 
تاالب به عنوان يك ميراث طبيعي براي جوامع ملي و محلي بود. اين افراد بر ضرورت حفاظت از تاالب دربرابر هرگونه 
تهديد و يا سوء مديريت كه ممكن است منجر به تخريب آن شود تاكيد ويژه اي داشتند. عبارت زير جمع بندى همه تمايالت 

و انتظاراتى بود كه بعنوان چشم انداز بوسيله شركت كنندگان ابراز شد:

6 ـ  ـ 3 ـ  ـ 2 ـ هدف كلى مديريت ـ هدف كلى مديريت
شركت كنندگان در اولين كارگاه ميان بخشى در شيراز (بهمن 1385)، هدف زير را براى طرح مديريت پيشنهاد كردند. اين 

هدف در دومين كارگاه در آبان 1386 بدون تغييرات مهمى مورد تأييد قرار گرفت:

كاربرد رويكرد اكوسيستمى براى مديريت تاالب پريشان دربرگيرنده مالحظات اساسى زير است:
• اهداف راهبردى مديريت مى بايد براى يك دوره بلند مدت طرح ريزى شود، اما  بايد پذيرفت كه تغيير اجتناب ناپذير است (بايد 

به مقوله تغييرات اقليمى توجه ويژه مبذول شود). براى انتخاب اهداف راهبردى، بايد «مردم» در مركز توجه قرار گيرند. 
• با توجه به اينكه هر گونه فعاليت در بخشهاى باالدست حوضه آبريز بر درياچه تأثيرگذار است، برنامه مديريت درياچه 
مى بايست در چارچوب حوضه آبريز تدوين شود. اثرات فعاليتهاى مديريتى بر اكوسيستمهاى مجاور نيز  بايد به دقت مورد 

چشم انداز 25 ساله براى تاالب پريشان
در 25 سال آينده، تاالب پريشان داراى تنوع زيستى 
غنى، مناظر طبيعى زيبا و آب سالم بوده و بتواند در 
خدمت سالمت، معيشت و رفاه جوامع محلى باشد.

هدف كلى
كاربرد رويكرد اكوسيستمى براى احيا و پايدارسازى 

تاالب پريشان براى استفاده جوامع كنونى و نسل هاى 
آينده
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توجه قرار گيرند. 
• مديريت مى بايست به صورت غيرمتمركز به پايين ترين سطح مناسب منتقل شود. مديريت بايد هم در مرحله برنامه ريزى 

و هم در مرحله اجرا، همه گروههاى ذينفع كليدى، بخصوص جوامع محلى را به مشاركت و همكارى فراخواند.
• محافظت از ساختار اكوسيستم كه توسط تاالب ايجاد شده است و حفظ ارزشهاى آن، مى بايست در اولويت قرار گيرد. 
ضرورى است كه تعادلى مناسب بين حفاظت و بهره بردارى پايدار از منابع طبيعى درياچه، بر اساس ظرفيت سيستم برقرار 

گردد. 
• مديريت مى بايست مفاهيم اقتصادى را نيز در نظر بگيرد. شرايط ويژه بازار كه ممكن است به عملكرد اكوسيستم آسيب 

برساند و يا از اقدامات براى پايدار سازى و حفاظت تنوع زيستى پشتيبانى كند. 
• مديريت مى بايست مبتنى بر آثار و شواهد عينى باشد (و ازجمله دانش سنتى محلى).

• مديريت هيچگاه به موفقيت نخواهد رسيد مگر اينكه مردم از ارزشهايى كه تاالب براى آنها دارد، و خطرهايى كه آن را 
تهديد مى كند آگاه شوند. بنابراين ارتقاء آگاهى عمومى داراى اولويت بااليى است. به همين ترتيب الزم است مسئولين 

مديريت تاالب نيز ظرفيتهاى خود را تا حد مورد نياز براى انجام وظايفشان ارتقا دهند. 

6 ـ  ـ 3 ـ  ـ 3 ـ اهداف راهبردى ـ اهداف راهبردى
مواردى كه در زير به آنها اشاره مى شود در كارگاه مشورتى به عنوان اهداف راهبردى براى مديريت تاالب پريشان معرفى 

شدند:
1. احيا، بهبود و حفاظت از ارزشهاى تنوع زيستى تاالب

اين هدف معطوف به بهبود و احياء تنوع زيستى درياچه از طريق محافظت از زيستگاهها و ارتقاء عملكرد آنها است و بطور 
خاص بر روى بهبود زيستگاههاى پرندگان آبى داراى اهميت ملى و بين المللى و گونه هاى ماهيان بومى و ازدياد جمعيت 
سگهاى آبى در تاالب توجه مى كند. اين نكته قابل توجه است كه مديريت موفق اين گونه هاى كليدى، محافظت از ديگر 
ارزشهاى تنوع زيستى درياچه را تضمين خواهد كرد. براى دستيابى به اين مقصود، ميبايست عوامل تهديد كننده تنوع زيستى 
شناسايى شده و بطور مطلوبى جبران گردند تا نابودى زيستگاههاى حساس تاالب و استفاده نادرست از منابع آن متوقف 
گردد. تهيه نقشه ى تاالب و ناحيه بندى زيستگاههاى مختلف آن همراه با باال بردن آگاهى ذينفعان و اجراى اقدامات موثرتر 

محافظتى براى رسيدن به اين مقصود تعيين كننده مى باشند.
2. بهبود شرايط تامين و ارتقاى كيفيت آب براى حفاظت از ارزشهاى تاالب

هستى و بقاى تاالب و نيز عملكرد هيدرولوژيكى و اكولوژيكى آن بستگى به چگونگى دسترسى به آب وكيفيت آن دارد. 
در حاليكه محدوده اى از تغييرات در سطح گسترش تاالب و نيز خصوصيات شيميايى آب آن تحت تاثير باران و يا تبخير 
طبيعى است، هر دوى اين مشخصه ها بطور فزاينده تحت تاثير اقدامات رو به گسترش جوامع محلى قرار دارند. مديريت 
دقيق تامين آب براى تاالب به همراه مراقبت در استفاده از مواد شيميايى كشاورزى و جريانهاى فاضالب از مهمترين الزامات 

نيازهاى مديريت تاالب مى باشند.
3. بهبود كاربرى اراضى اطراف تاالب 

در مباحثات كارگاههاى مشورتى مطرح شد كه اختالفات و مناقشاتى ميان برخى از روستائيان و اداره حفاظت محيط زيست 
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كازرون بر سر مرز بين زمينهاى كشاورزى و تاالب وجود دارد. اين امر اساساً بر پايدارى مديريت تاالب تأثير مى گذارد و 
مى بايد به سرعت راه حلى براى آن انديشيد. اين امر نيازمند بازنگرى سوابق و اسناد موجود در كاربرى و مالكيت اراضى و 

شناسايى، نقشه بردارى و عالمت گذارى محدوده طبيعى تاالب مى باشد.
به منظور بهبود كيفيت آب تاالب، مناظر طبيعى و جلب رضايت بازديد كنندگان از تاالب الزم است تا نوارى از اراضى در 
حاشيه تاالب بعنوان حايل مورد توجه قرار گيرد. موقعيت و محدوده اين اراضى بايد به دقت انتخاب و اقدامات مجاز در 
آن تعريف شود. در شناسائى و معرفى اقدامات مجاز بايد به مسيرهاى عبور و مرور و دسترسى، مناطق تفريحى و اطراق 
گردشگران و چگونگى استفاده از مواد شيميائى كشاورزى بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند. بعالوه، وضعيت تاالب به 
ميزان زيادى به وضعيت حوضه آبريز بستگى دارد زيرا كيفيت و كميت آب از شرايط حوضه آبريز تأثير مى پذيرند. روشهاى 

كنترل چراى دام و جلوگيرى از فرسايش خاك نيز بايد مورد توجه باشد. 
4. ارتقاء منابع و ترويج شيوه هاى صحيح بهره بردارى از منابع تاالب جهت بهبود وضع زندگى روستائيان

برخى از منابع تاالب  (از جمله ماهى) در اثر بهره بردارى بى رويه توسط جوامع محلى و نامناسب بودن روشها و امكانات 
مديريتى براى محافظت از آنها بشدت آسيب ديده اند. تجارب جهانى نشان مى دهد كه دوام و پايدارى تاالبها در وهله اول به 
ميزان همكارى و توجه جوامع محلى در مديريت آن وابسته است. بنابراين جوامع محلى بايد به صورت كامل در محافظت 
و مديريت درياچه دخيل باشند تا عملكرد و منابع طبيعى آن بتواند بصورت پايدار باقى بماند. متقابًال جوامع محلى نيز بايد 
از بهره بردارى بى رويه از منابع تاالب خوددارى كنند. تحقق اين امر نيازمند تغيير رويكرد نظام كنونى مديريت در جهت 

ترويج روشهاى بهره برداى خردمندانه و متوازن از منابع تاالب خواهد بود.
5. باال بردن سطح آگاهى عمومى و گسترش امكانات و فرصتها براى انجام تحقيقات و آموزش

يكى از ابزارهاى موثر براى ماندگار كردن تاالب، افزايش سطح آگاهى عمومى از ارزشهاى تاالب؛ تهديداتى كه متوجه تاالب 
است، نقش مهمى كه تاالب در تامين معاش و زندگى جوامع محلى ايفا ميكند و باالخره چگونگى تاثير فعاليتهاى انسانى 
بر عملكرد درياچه است. آگاهى عمومى همچنين مى تواند بطور موثرى تاالب را به جوامع ملى و بين المللى و تصميم گيران 
معرفى كرده و بنابراين زمينه ها و منابع جديدى براى باالبردن سطح مديريت و پشتيبانى بوجود آورد. اين خود مى تواند به 
عنوان عاملى براى كسب منافع اقتصادى بيشتر براى مردم محلى عمل كرده و حساسيت آنها نسبت به پايدار سازى بهتر 

تاالب را افزايش دهد. 
جدولهاى زير فهرستى از موضوعات و مسايل اصلى مطرح در برنامه مديريت تاالب پريشان را ارائه ميدهد كه در جهت 
دستيابى به اهداف بايد به آنها توجه شود. اين جداول بر طبق اهداف راهبردى بدست آمده از مباحثات كارگاههاى مشورتى 
تنظيم شده اند. براى هر موضوع و يا برنامه،  اهداف 25 ساله (بلند مدت) و 5 ساله (كوتاه مدت) تعيين و اقدامات ضرورى 

و در كنار آن عوامل و نهادهاى اصلى مسئول براى اجراى فعاليتها مشخص گرديده  است. 
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خرداد 1389 برنامه مديريت جامع تاالب پريشان ـ نسخه تصويب شده توسط هيئت دولت

مسؤليت اجرامسؤليت اجرااقدامات اصلىاقدامات اصلىهدف برنامههدف برنامهموضوعات اصلىموضوعات اصلى

گونه هاى پرندگان با 
اهميت بين المللى 

(پليكان، باكالن 
كوچك، اردك مرمرى، 

اردك سرسفيد، 
اردك بلوطى)

هدف 25 ساله:
جمعيت پرندگان به آمارهاى 

سالهاى 1349 برسد:
ـ اردك سرسفيد  2000 و 

200 زادآور

هدف 5 ساله:
ـ جمعيت گونه هاى زادآور 

مساوى يا بيشتر از ميانگين 
سال هاى 84ـ1379 باشد

1ـ1 ناحيه بندى تاالب بر حسب زيستگاهها/ 
فعاليت هاى انسانى

1ـ2 حفاظت زيستگاههاى زادآورى (شامل 
محدود نمودن مناطق چرا به صورت نمونه)

1ـ3 جلوگيرى از شكار غير مجاز
1ـ4 كاهش مزاحمت و اختالالت ناشى از عبور و 

مرور قايقها
1ـ5 ارتقا و گسترش برنامه هاى پايش (مثال 

شمارش پرندگان و حلقه گذارى.......)   
1ـ6 شناسائى ديگر تهديدها و مخاطرات براى 

شمول در برنامه پايش
1ـ7 ارتقاى آگاهى مردم محلى نسبت به 

حساسيت گونه ها و تدوين راهنماهاى مديريت
1ـ8 تقويت اجراى قوانين

1ـ9 اجراى برنامه پايش زيستگاهها

اداره كل حفاظت محيط زيست فارس 
با همكارى:

ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 
شكارچيان) 

ـ سازمانهاي مردم نهاد
ـ دانشگاهها

ـ اداره كل ميراث فرهنگى و 
گردشگري فارس
ـ رسانه هاي جمعي

ـ رسانه هاي استاني و محلي
ـ مراجع قضائى

ماهيان بومى 
گونه هاى 

سرخه و زردك

هدف 25 ساله:
ماهى در تاالب به حدود 

سال هاي 1355 برسد (در 
مطالعات مشخص خواهد شد)

هدف 5 ساله:
ذخيره ماهى در تاالب 

ازشرايط كنوني (در دست 
مطالعه) كمتر نشود.

2ـ1 بررسى و ارزيابى وضعيت ماهيان بومى در 
درياچه 

2ـ2 كنترل صيد ماهى (بويژه در فصل تخم 
ريزى)

2ـ3 كنترل ريختن الرو ماهيهاى غير بومى
2ـ4 تهيه و اجراى طرح براى احياى ذخاير ماهى 

تاالب
2ـ5 ممنوع كردن صيد ماهى براى يك دوره 

معين براى تقويت ذخاير ماهى تاالب
2ـ6 شناسائى و معرفى زمينه هاى جايگزين 

درآمد زائى براى ماهيگيران
2ـ7 بررسى بيولوژى گونه هاى ماهيان بومى و 

تعامل آنها با گونه هاى معرفى شده
2ـ8 بررسى اثرات كيفيت آب، عمق آب، حركت 

قايقها، بر روند رشد و توليد ماهيان 
2ـ9 ايجاد بانك ژن

2ـ10 ايجاد بانك اطالعات
2ـ11 ارتقاى آگاهى ماهيگيران محلى نسبت به 

حساسيت منابع آبزيان تاالب
2ـ12 تقويت اجراى قوانين

اداره كل شيالت فارس با همكارى:
ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 

شكارچيان) 
ـ سازمانهاي مردم نهاد

ـ دانشگاهها
ـ رسانه هاي جمعي

ـ رسانه هاي استاني و محلي
ـ مراجع قضائى

هدف 25 ساله: جمعيت سگ سگ آبى (شنگ)
آبي به شرايط سال 1368(در 
مطالعات مشخص خواهد شد) 

برسد

هدف 5 ساله: جمعيت كنوني 
سگ آبى (در دست مطالعه) 

كاهش پيدا نكند

3ـ1 بررسى وضعيت موجود سگ آبى در تاالب
3ـ2 بررسى تهديدات اصلى كه متوجه سگ آبى 

است بمنظور رفع تهديدات 
3ـ3 اتخاذ روش براى كاهش و يا جلوگيرى از به 

تله افتادن سگهاي آبى در تورهاى ماهيگيرى
3ـ4 اجراى برنامه هاى تحقيقاتى و پشتيبانى از 

پايدار سازى جمعيت سگ آبى
3ـ5 ارتقاى آگاهى مردم محلى براى مواظبت و 

حفاظت از سگ آبى
3ـ6 تقويت اجراى قوانين

اداره كل حفاظت محيط زيست فارس 
با همكارى:

ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 
شكارچيان) 

ـ سازمانهاي مردم نهاد
ـ دانشگاهها

ـ اداره كل ميراث فرهنگى و 
گردشگري فارس
ـ رسانه هاي جمعي

ـ رسانه هاي استاني و محلي
ـ اداره كل شيالت فارس

ـ مراجع قضائي

هدف راهبردى هدف راهبردى 1: احيا، ارتقا و حفاظت از ارزشهاى تنوع زيستى تاالب پريشان: احيا، ارتقا و حفاظت از ارزشهاى تنوع زيستى تاالب پريشان
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برنامه مديريت جامع تاالب پريشان ـ نسخه تصويب شده توسط هيئت دولتخرداد 1389

مسؤليت اجرامسؤليت اجرااقدامات اصلىاقدامات اصلىهدف برنامههدف برنامهموضوعات اصلىموضوعات اصلى

هدف 25 ساله:بسترهاى نى
توسعه بسترهاى نى در تاالب 
به حدود وضعيت سال 1369

هدف 5 ساله:
جلوگيرى از اضمحالل 

بسترهاى نى نسبت به 
وضعيت موجود

4ـ1 تعريف، تعيين و حفاظت مرزهاى تاالب 
پريشان

4ـ2 تهيه نقشه از بسترهاى نى تاالب و بررسى 
روند تحوالت آن در سالهاى قبل

4ـ3 بررسى رابطه تغييرات سطح آب و رويش 
نى

4ـ4 كنترل برداشت بى رويه نى
4ـ5 تقويت اجراى قوانين

4ـ6 ارتقاى آگاهى مردم محلى نسبت به 
چگونگى حفاظت از بسترهاى نى (از جمله اثرات 

نى سوزى)
4ـ7 يافتن راه كارهايى براى توسعه بسترهاى 

نى

اداره كل حفاظت محيط زيست فارس 
با همكارى:

ـ اداره كل منابع طبيعي فارس
ـ شركت آب منطقه اي فارس

ـ فرمانداري كازرون
ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 

شكارچيان) 
ـ سازمانهاي مردم نهاد

ـ دانشگاهها
ـ اداره كل ميراث فرهنگى و 

گردشگري فارس
ـ رسانه هاي استاني و محلي

ـ مراجع قضائي

هدف 25 ساله:چشم انداز مناظر
ارتقاى كيفيت چشم انداز 

مناظر

هدف 5 ساله:
هيچگونه تخريب جديدى در 

كيفيت چشم انداز منطقه 
صورت نگيرد

5ـ1 تهيه برنامه جامع براى ساخت و سازهاى 
جديد در محدوده تاالب

5ـ2 تهيه طرح و اجراى برنامه هاى جمع آورى 
زباله در روستاهاى پيرامون تاالب و در مناطق 

گردشگرى تاالب
5ـ3 احياى جنگلها و مراتع در حوضه آبريز و 

اراضى پيرامون درياچه
5ـ4 آموزش به كشاورزان براى استفاده درست 

از پالستيك در زراعت 
5ـ5 جلوگيرى از تغييرات كاربرى نامناسب در 
اراضى پيرامون تاالب از طريق انجام مطالعات 

ارزيابى اثرات زيست محيطى و اجتماعى براى هر 
اقدام توسعه اى در منطقه

اداره كل حفاظت محيط زيست فارس 
با همكارى:

ـ اداره كل منابع طبيعي فارس
ـ سازمان جهاد كشاورزي فارس

ـ فرمانداري كازرون
ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 

شكارچيان) 
ـ اداره كل ميراث فرهنگى و 

گردشگري فارس
ـ رسانه هاي استاني و محلي

ـ اداره كل راه و ترابري فارس
ـ مراجع قضائي

هدف راهبردى هدف راهبردى 1 (ادامه)(ادامه): احيا، ارتقا و حفاظت از ارزشهاى تنوع زيستى تاالب پريشان: احيا، ارتقا و حفاظت از ارزشهاى تنوع زيستى تاالب پريشان
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خرداد 1389 برنامه مديريت جامع تاالب پريشان ـ نسخه تصويب شده توسط هيئت دولت

مسؤليت اجرامسؤليت اجرااقدامات اصلىاقدامات اصلىهدف برنامههدف برنامهموضوعات اصلىموضوعات اصلى

هدف 25 ساله:تعادل آب تاالب
ميانگين 10 ساله سطح آب 

پايين تر از ميانگين سال هاى 
1384ـ1374 نباشد

هدف 5 ساله:
برداشت آبهاى زيرزمينى 

نسبت به شرايط كنونى (30 
ميليون متر مكعب در سال) 

افزايش نيافته است.

1ـ1 تعيين حجم آب مورد نياز تاالب براى پايدار 
سازى شرايط هيدرولوژيكى

1ـ2 جلوگيرى از برداشت غير مجاز از منابع آب 
تاالب

1ـ3 پايش جريانهاى ورودى به تاالب
1ـ4 بازسازى و ارتقاى تجهيزات اندازه گيرى 

تغييرات سطح آب تاالب
1ـ5 كنترل حجم آب برداشت شده از چاهها

1ـ6 آموزش كشاورزان براى ارتقاى راندمان 
آبيارى مزارع

1ـ7 بررسى دوره اى وضعيت و عوامل بيالن آب 
درياچه

1ـ8 جلوگيرى از حفر و تجهيز چاههاى جديد قبل 
از اينكه از امكان تامين منابع آب تاالب اطمينان 

حاصل نشده است
1ـ9 بازسازى ايستگاه و ارتقاى تجهيزات اندازه 

گيرى در ايستگاه هواشناسى پريشان
1ـ10 بررسى امكان و توجيه پذيرى فنى و 

اكولوژيكى براى انحراف آب از حوضه هاى مجاور

شركت آب منطقه اي فارس با همكاري:
ـ اداره كل حفاظت محيط زيست فارس

ـ سازمان جهاد كشاورزي فارس
ـ اداره كل هواشناسي فارس

ـ فرمانداري كازرون
ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 

شكارچيان) 
ـ دانشگاهها

ـ مراجع قضائي

هدف 25 ساله:كيفيت آب تاالب
كيفيت آب در حد كيفيت 

تعيين شده بوسيله سازمان 
حفاظت محيط زيست باشد

هدف 5 ساله:
آلودگى آب نسبت به شرايط 
كنونى (1386) بيشتر نشود.

2ـ1 كنترل مصرف مواد شيميايى در مزارع 
مجاور تاالب

2ـ2 پايش منظم و پيوسته كيفيت آب تاالب
2ـ3 پايش منظم و پيوسته كيفيت آب چشمه ها 

و چاهها در منطقه تاالب
2ـ4 تعيين آستانه هاى مجاز كيفيت آب تاالب

2ـ5 تعيين نوار اراضى زراعى حايل در پيرامون 
تاالب

2ـ6 كنترل قايقهاى موتورى از بابت نشت مواد 
نفتى و روغنى

2ـ7 ارتقاى آگاهى كشاورزان نسبت به اثرات 
استفاده از مواد شيميائى در تخريب كيفيت 

آب تاالب
2ـ8 بررسى اثرات فاضالبهاى روستائى در 

تخريب كيفيت آب تاالب

اداره كل حفاظت محيط زيست فارس 
با همكارى:

ـ شركت آب منطقه اي فارس
ـ سازمان جهاد كشاورزي فارس

ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 
شكارچيان) 

ـ سازمانهاي مردم نهاد
ـ دانشگاهها

ـ رسانه هاي جمعي
ـ فرمانداري كازرون

ـ اداره كل صنايع و معادن فارس
ـ مراجع قضائي

هدف راهبردى هدف راهبردى 2: بهسازى شرايط تامين آب و ارتقاى كيفيت آب تاالب پريشان: بهسازى شرايط تامين آب و ارتقاى كيفيت آب تاالب پريشان
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مناقشات بر سر 
زمينها در محدوده 

تاالب

هدف 25 ساله:
محدوده تاالب مشخص شده و 
تجاوز به آن صورت نميگيرد

هدف 5 ساله:
مناقشات حل شده، 

محدوده تاالب نقشه بردارى 
و عالمت گذارى شده است و 

حفاظت ميشود

1ـ1 نقشه بردارى از محدوده هاى طبيعى تاالب 
1ـ2 عالمت گذارى محدوده تاالب

1ـ3 تهيه نقشه مالكيت اراضى در محدوده 
طبيعى تاالب

1ـ4 بررسى و حل مناقشات موجود بر سر 
اراضى در محدوده تاالب

1ـ5 كنترل و جلوگيرى از تغيير غير مجاز كاربرى 
اراضى در پيرامون تاالب

اداره كل حفاظت محيط زيست فارس 
با همكارى:

ـ اداره كل منابع طبيعي فارس
ـ سازمان جهاد كشاورزي فارس

ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 
شكارچيان) 

ـ روستائيان مدعي
ـ فرمانداري كازرون

ـ مراجع قضائي

هدف 25 ساله:حفاظت حوضه آبريز
مديريت حوضه آبريز با 
موفقيت اجرا ميشود

هدف 5 ساله:
طرحهاى مديريت و حفاظت 

حوضه آبريز تهيه شده و يك 
طرح نمونه اجرا شود

2ـ1 انجام مطالعات و تهيه طرح براى حفاظت 
حوضه آبريز تاالب پريشان

2ـ2 اجراى طرحهاى نمونه (پيشاهنگ) براى 
حفاظت حوضه آبريز

اداره كل منابع طبيعي فارس با 
همكاري:

ـ شركت آب منطقه اي فارس
ـ اداره كل حفاظت محيط زيست 

فارس
ـ جوامع محلي
ـ دانشگاهها

هدف راهبردى هدف راهبردى 3: ارتقاى شرايط بهره بردارى و كاربرى زمينها در پيرامون تاالب پريشان: ارتقاى شرايط بهره بردارى و كاربرى زمينها در پيرامون تاالب پريشان
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خرداد 1389 برنامه مديريت جامع تاالب پريشان ـ نسخه تصويب شده توسط هيئت دولت

مسؤليت اجرامسؤليت اجرااقدامات اصلىاقدامات اصلىهدف برنامههدف برنامهموضوعات اصلىموضوعات اصلى

ارتقاء مديريت 
مشاركتى در 

روستاها

هدف:
ايجاد يك كميته مشترك 

روستائى براى مديريت امور 
روستاها

1ـ1 برگزارى جلسات مشترك شوراهاى اسالمى 
روستاها و تصميم گيرى براى ايجاد كميته هاى 

مشترك مديريت روستاها
1ـ2 پشتيبانى و تشويق رهبران محلى و 

روستائيان با سواد و زنان روستائى به همكارى 
با كميته

1ـ3 تدوين شرح وظايف براى كميته مشترك 
روستائى

1ـ4 آگاهى رسانى به مردم محلى از وضعيت 
تاالب و اقدامات طرح حفاظت تاالبها

1ـ5 ايجاد يك كميته مشترك براى 18 روستاى 
پيرامون تاالب

شوراي اسالمي روستائي با همكاري:
ـ اداره محيط زيست كازرون
ـ اداره كل شيالت فارس

ـ فرمانداري كازرون
ـ سازمانهاي مردم نهاد

ـ جوامع محلي
ـ دانشگاهها

ـ اداره تعاون روستائي
ـ كميته هاي محلي

ايجاد زيرساختهاى 
بهداشتى و محيط 

زيستى در روستاها

هدف 25 ساله:
همه روستاها امكانات 

گردآورى و تخليه زباله و 
نيز سامانه جمع آورى و دفع 

فاضالب دارند

هدف 5 ساله:
يك برنامه و طرح اجرائى 

براى مديريت زيست محيطى 
روستاها تدوين شده و به 

تاييد روستائيان رسيده 
است.

2ـ1 تهيه طرحهاى مشترك روستائى براى كنترل 
(جمع آورى و دفع) زباله

2ـ2 تهيه و اجراى طرح براى مديريت فاضالبهاى 
روستائى پيرامون تاالب

2ـ3 تهيه و اجراى طرح براى تامين آب شرب 
سالم براى روستاها

2ـ4 تدارك دسترسى به گاز لوله كشى شده
2ـ5 بازنگرى و تدوين طرحهاى مبتنى بر دانش 

بومى و جلوگيرى از اقدامات آالينده

ـ فرماندارى كازرون
ـ دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

با همكاري:
ـ اداره محيط زيست كازرون
ـ شركت آب منطقه اي فارس

ـ سازمانهاي مردم نهاد
ـ جوامع محلي
ـ دانشگاهها

ـ اداره كل دامپزشكي كازرون
ـ شوراي اسالمي روستائي

ـ بنياد مسكن
ـ كميته هاي محلي
ـ شركت گاز فارس

نهادينه كردن 
ماهيگيرى پايدار

هدف 25 ساله:
احياء ذخاير ماهى قابل صيد 

به طور پايدار، به حداقل 
250 تن در سال

هدف 5 ساله:
ايجاد تعاونى هاى صيادى، 
مناطق ممنوعه ماهيگيرى 

و ارائه دستورالعمل 
بهره بردارى

3ـ1 ايجاد يك تعاونى صيد و برنامه مجوز دهى
3ـ2 اجراى برنامه هاى احياء جمعيت ماهى، با 

توافق تعاونى
3ـ3 استقرار مناطق صيدـممنوع و تدوين 

دستورالعمل هاى ماهيگيرى
3ـ4 پايش ساالنه و گزارش ميزان ذخاير ماهى
3ـ5 اجراى برنامه هاى آموزشى براى ماهيگيران

اداره كل شيالت فارس با همكاري: 
ـ اداره محيط زيست كازرون

ـ جوامع محلي
ـ دانشگاهها

ـ اداره كل دامپزشكي كازرون
ـ شوراي اسالمي روستائي
ـ اداره تعاون روستائي

ارتقاى بهره ورى 
دامدارى

هدف 25 ساله:
ايجاد ظرفيت براى دامدارى 

پايدار با توجه به ظرفيت هاى 
موجود

هدف 5 ساله:
تهيه و اجراى طرحهاى پر 

بازده دامدارى

3ـ1 بررسى امكانات و توجيه پذيرى توسعه 
دامدارى در منطقه طرح شامل توليد علوفه و در 

صورت امكان تهيه طرح 
3ـ2 اصالح روشهاى دامدارى براى ارتقاى 

بهره ورى
3ـ3 بازديد از طرحهاى دامدارى موفق در مناطق 

مشابه 
3ـ4 پشتيبانى از توسعه گاوميش دارى در 

بخشهاى مناسب تاالب
3ـ5 آموزش مديريت اكوسيستمى مراتع 

3ـ6 جلب موافقت محيط زيست و منابع طبيعى 
جهت حمايت از دريافت وام براى فعاليت 

روستائى

ـ اداره جهاد كشاورزي كازرون
ـ كميته هاي محلي

 با همكاري:
ـ اداره محيط زيست كازرون

ـ اداره كل منابع طبيعي فارس
ـ جوامع محلي

ـ اداره كل دامپزشكي كازرون
ـ شوراي اسالمي روستائي
ـ اداره كل تعاون فارس

ـ بانك عامل

هدف راهبردى هدف راهبردى 4: ارتقاى منابع معيشت روستائيان و پشتيبانى از بهره بردارى خردمندانه از تاالب پريشان: ارتقاى منابع معيشت روستائيان و پشتيبانى از بهره بردارى خردمندانه از تاالب پريشان
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مسؤليت اجرامسؤليت اجرااقدامات اصلىاقدامات اصلىهدف برنامههدف برنامهموضوعات اصلىموضوعات اصلى

هدف 25 ساله:كشاورزى ارگانيك
توليدات زراعى ارگانيكى به 

بازار فروخته ميشود

هدف 5 ساله:
توليدات محلى بشكل مطلوب 
و نوين بسته بندى ميشوند

4ـ1 بازديدهاى مزرعه اى براى آموزش روشهاى 
بهينه حفاظت گياهان و حاصلخيزى خاك

4ـ2 توسعه فعاليتهاى ترويجى و آموزش 
كشاورزان

4ـ3 بررسى روشهاى نوين كشت مناسب براى 
ترويج در منطقه (كود دامى، روشهاى بيولوژيكى 

حفظ نباتات و مبارزه با آفات، ...)
4ـ4 بررسى و آموزش براى افزايش راندمانهاى 

مزرعه
4ـ5 ايجاد امكانات براى بسته بندى توليدات 

زودرس 
4ـ6 پشتيبانى از توسعه كشت ارگانيكى در 

اراضى پيرامون تاالب 
4ـ7 كمك به كشاورزان براى گرفتن وام براى 

توسعه كشت ارگانيك

ـ اداره كل حفاظت محيط زيست فارس
ـ اداره جهاد كشاورزي كازرون

ـ كميته هاي محلي
با همكاري:

ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 
شكارچيان) 

ـ سازمانهاي مردم نهاد
ـ دانشگاهها

ـ اداره كل تعاون فارس
ـ بانك عامل

هدف 25 ساله:معيشت جايگزين
10 درصد خانه ها در 5 

روستاى محلى آمادگى 
پذيرش گردشگر دارند

هدف 5 ساله:
5 پيشنهاد معيشتى جايگزين 

به مردم روستائى معرفى 
شده است

5ـ1 پشتيبانى و توسعه صنعت گردشگرى و 
طبيعت گردى

5ـ2 آموزش جوانان روستائى بعنوان راهنماى 
گردشگرى و طبيعت گردى

5ـ3 اخذ مجوز براى استقرار صنعت گردشگرى 
و طبيعت گردى براى روستاها

5ـ4 ارتقاى راههاى دسترسى به روستاها
5ـ5 تجهيز خانه هاى روستائى براى جذب 

گردشگر
5ـ6 ايجاد امكانات براى پارك كردن اتومبيل 

گردشگران
5ـ7 شناسائى 5 گزينه معيشتى براى معرفى به 

مردم محلى

ـ فرمانداري كازرون
ـ اداره كل صنايع و معادن فارس

ـ كميته هاي محلي
با همكاري:

ـ اداره محيط زيست كازرون
ـ اداره كل شيالت فارس

ـ اداره منابع طبيعي كازرون
ـ اداره جهاد كشاورزي كازرون
ـ اداره كل ميراث فرهنگي و 

گردشگري فارس
ـ جوامع محلي (ماهيگيران، نى چينان، 

شكارچيان) 
ـ سازمانهاي مردم نهاد

ـ دانشگاهها
ـ شواري اسالمي روستائي
ـ اداره كل تعاون فارس
ـ اداره تعاون روستائي

ـ بانك عامل

حفاظت و احياى منابع 
موجود

هدف 25 ساله:
ـ همه روستاها زير پوشش 

امكانات حفاظتى (آتش 
نشانى، اورژانس...) قرار 

دارند.
ـ هر روستا براى خود برنامه 

مديريت روستا دارد

هدف 5 ساله:
ـ براى موضوعات اصلى برنامه 

حفاظت تهيه شده است
ـ يك روستا بعنوان الگوى 

مطلوب زيست محيطى تجهيز 
شده است

6ـ1 تهيه طرح براى امكانات مورد نياز براى 
حفاظت روستاها (بر مبناى تشخيص جامعه 

محلى)
6ـ2 ارتقاى امكانات آتش نشانى براى روستاها

6ـ3 ارتقاى امكانات تامين آب شرب
6ـ4 كار با جوامع محلى درمورد برنامه هاى 

حفاظت زيست محيطى و منابع طبيعى
6ـ5 آموزش مردم محلى براى همكارى با 

برنامه هاى حفاظت زيست محيطى و منابع طبيعى
6ـ6 واگذارى مديريت و حفاظت مراتع، منابع 
طبيعى و مديريت حوضه آبريز به جوامع محلى

ـ فرمانداري كازرون
ـ كميته هاي محلي

با همكاري:
ـ اداره محيط زيست كازرون
ـ اداره كل شيالت فارس

ـ اداره منابع طبيعي كازرون
ـ آب منطقه اي كازرون
ـ سازمانهاي مردم نهاد

ـ شوراي اسالمي روستائي
ـ سازمان مسكن و شهرسازي فارس

ـ اداره تعاون روستائي
ـ بانك عامل

هدف راهبردى هدف راهبردى 4 (ادامه)(ادامه): ارتقاى منابع معيشت روستائيان و پشتيبانى از بهره بردارى خردمندانه از تاالب پريشان: ارتقاى منابع معيشت روستائيان و پشتيبانى از بهره بردارى خردمندانه از تاالب پريشان
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موضوعات موضوعات 
اصلىاصلى

مسؤليت اجرامسؤليت اجرااقدامات اصلىاقدامات اصلىهدف برنامههدف برنامه

آگاهى مردم 
محلى

هدف 25 ساله:
بيش از 50٪ مردم 
محلى از حساسيتها 

و نيازمنديهاى تاالب 
آگاهند

هدف 5 ساله: 
ـ انتشار 3000 نسخه 

بروشور براى توزيع در 
جشنواره

ـ تهيه حداقل 5 برنامه 
تلويزيونى در سال 
در زمينه ارزشها، 

تهديدات و مديريت 
تاالب 

ـ تهيه گزارش مكتوب 
از نيازها و طرحهاى 

مرتبط با تاالب

1ـ1ارزيابى سطح آگاهى مردم محلى و خالء هاى موجود 
در دانش آنها نسبت به ارزشها و تهديدات مرتبط 

با تاالب 
1ـ2 تهيه و اجراى برنامه براى ارتقاى آگاهى

1ـ3 برگزارى جشنواره هاى ساالنه درمورد تاالب
1ـ4 تهيه اطالعات براى رسانه هاى ملى و محلى:

ـ مشخصات و نيازهاى تاالب
ـ تهديدات و عوامل تهديد و اثرات آنها

ـ روشهاى كاهش خطرات و تهديدها
ـ روشهاى مطلوب رفتار مردم محلى و مديريت 

روستاها 
ـ معيشت پايدار در روستاها

ـ و غيره
1ـ5 تدارك بروشور، جزوه، كتابجه، و فيلم هاى ساده 

آموزشى
1ـ6 برگزارى كارگاههاى آموزشى در مدارس و ديگر 

مكانها براى مخاطبان مختلف
1ـ7 ارزيابى نيازهاى اجراى برنامه هاى فوق الذكر

ـ كميته هاي روستائي
ـ اداره محيط زيست كازرون

با همكاري:
ـ اداره كل حفاظت محيط زيست فارس

ـ اداره كل شيالت فارس
ـ اداره كل منابع طبيعي فارس
ـ اداره جهاد كشاورزي كازرون

ـ اداره تعاون روستائي
ـ اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري فارس

ـ رسانه هاي جمعي
ـ سازمان آموزش و پرورش فارس

ـ سازمانهاي مردم نهاد
ـ كميته هاي محلي

ـ شوراي اسالمي روستائي
ـ طرح حفاظت از تاالب ها

آگاهى 
كارشناسان 

ادارات محلى 
و استانى

هدف 25 ساله:
اجراى اقدامات 

مديريتى مورد نياز 
توسط همه مقامات 
مسئول، با حمايت 
مديران ارشد آن ها

هدف 5 ساله:
ـ برگزارى كارگاه ها 

و دوره هاى آموزشى 
براى كارشناسان 

مسئول ادارات محيط 
زيست، آب، كشاورزى 

و شيالت
ـ مقامات مهم استان 

حداقل يك بار از 
تاالب بازديد نمايند

2ـ1 ارزيابى سطح آگاهى كارشناسان، مديران و 
تصميم گيران محلى و استانى و ملى از ارزشها، 

تهديدها و نيازهاى تاالب پريشان
2ـ2 تهيه برامه براى ارتقاى آگاهى در بين مخاطبان 

مرتبط با تاالب:
ـ تهيه و توزيع گزارش، كتابچه، بروشور، و نشريه براى 

معرفى تاالب، مشخصات اصلى و كليدى، ارزشها و 
تهديدها و نيازهاى مديريت تاالب 

ـ برگزارى كارگاه براى بحث و تبادل نظر و نيز معرفى 
تاالب به كارشناسان كليدى از نهادهاى مختلف ذيربط 

و نيز دانشگاهها
ـ دعوت از كارشناسان كليدى و مديران ذيربط و 
اساتيد دانشگاههاى استان براى بازديدكوتاه و 

آشنائى به تاالب در مناسبتهاى مختلف (جشنواره، روز 
تاالب، كارگاهها)

ـ برقرارى يك وب سايت براى ارائه اطالعات در 
مورد تاالب، مشخصات فيزيكى، عملكردها، ارزشها، 

تهديدات و نيازهاى مديريتى و غيره
2ـ3  دعوت و پشتيبانى از دانشجويان دانشگاهها 

براى انجام تحقيقات بر روى موضوعات مختلف مرتبط 
با تاالب

ـ اداره محيط زيست كازرون
با همكاري:

ـ اداره كل حفاظت محيط زيست فارس
ـ اداره كل شيالت فارس

ـ اداره كل منابع طبيعي فارس
ـ استانداري فارس

ـ اداره جهاد كشاورزي كازرون
ـ اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري فارس

ـ رسانه هاي جمعي
ـ رسانه هاي استاني و محلي

ـ سازمانهاي مردم نهاد
ـ دانشگاهها

ـ كميته هاي محلي
ـ طرح حفاظت از تاالب ها

ارتقاء آگاهى 
عمومى

ـ همه ساله انتشار 
حداقل 4 برنامه 

تلويزيونى براى معرفى 
تاالب

ـ همه ساله انتشار 
حداقل 4 مقاله و يا 
گزارش در ارتباط با 

تاالب

3ـ1 تهيه برنامه و تبليغ درمورد ويژگى هاى تاالب 
براى جلب طبيعت گردان

3ـ2 تهيه بروشور و تابلو درمورد تاالب
3ـ3 ارسال پوسترهايى درمورد تاالب به هتل هاى 

شهرهاى اطراف
3ـ4 ارتقاء تسهيالت گردشگران و حضور مترجمان 

در تاالب

ـ اداره كل حفاظت محيط زيست فارس
 با همكاري:

ـ اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري فارس
ـ رسانه هاي جمعي

ـ رسانه هاي استاني و محلي
ـ سازمان آموزش و پرورش فارس

ـ سازمانهاي مردم نهاد
ـ دانشگاهها

ـ شوراي اسالمي روستائي
ـ طرح حفاظت از تاالب ها

هدف راهبردى هدف راهبردى 5: ارتقاى آگاهى عمومى و استفاده از امكانات تاالب براى توسعه دانش و تحقيقات: ارتقاى آگاهى عمومى و استفاده از امكانات تاالب براى توسعه دانش و تحقيقات
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۷. ساز و کار تصویب طرح مدیریت
سازوكار زير براى نهائى كردن برنامه مديريت، ابالغ و شروع مرحله اجرايى آن بسيار ضرورى تشخيص داده شده است:

1ـ تنظيم برنامه بصورت فرابخشى و در نظر گرفتن ديدگاههاى كليه گروههاى ذيربط و ازجمله جوامع محلى؛
2ـ وجود ضمانت اجرائى قوى براى عملياتى شدن برنامه؛ 

3ـ تامين منابع مالى كافى           
4ـ نظارت بر اجراى طرح از طريق يك كميته مديريتى (بخش 4ـ4ـ4)و برقرارى نظام پايش و ارزيابى نتايج برنامه 

7 ـ 1 ـ هماهنگى فرابخشي 
بمنظور تدوين برنامه مديريت تاالب، رويكرد مشاركتى (از طريق مباحثات كارگاهى) براى ايجاد هماهنگى بين بخشى 
مناسب بوده و بكار گرفته شده است. براى اينكه امكان بيشترى براى مشاركت و همكارى گروههاى ذيربط در تدوين 

برنامه هاى اجرائى فراهم شود، سه گروه كارى سازماندهى شد:
ـ گروه كاري تنوع زيستى

ـ گروه كاري مديريت آب و كاربرى اراضى
ـ گروه كاري آگاهى رسانى، مشاركت مردمى و معيشت

اين گروههاى كارى ساختار فرا بخشى داشته و نمايندگان گروههاى مختلف ذيربط (در سطح محلى و استانى) و نيز 
نمايندگان جوامع محلى و گروههاى مردم نهاد نيز در آن مشاركت و حضور خواهند داشت. گروههاى كارى به كميته اجرايى 

محلى تاالب كه خود نيز يك نهاد بين بخشى است گزارش خواهند داد.
سند اصلى اجراى طرح يك برنامه 5 ساله بعنوان «برنامه اقدام» خواهد بود كه در بردارنده پروژه هاى مختلفى است كه بوسيله 

گروههاى مختلف ذيربط اجرا ميشود. در اين برنامه زمان بندى اجرا و نيز منابع تامين هزينه نيز مشخص خواهد شد.
7ـ 2ـ ضمانت اجرائى قوى براى عملياتى شدن برنامه مديريت

برنامه مديريت تاالب پريشان يك برنامه فرا بخشى است كه در آن گروههاى مختلف ذيربط متناسباً نقش و مسئوليت خواهند 
داشت. بنابراين براى اينكه بخوبى به اجرا درآيد نيازمند پشتيبانى قوى از سوى مقامات ذيربط خواهد بود. در غير اينصورت 
اقدامات و همكاريهاى نا متوازن و نا هماهنگ گروههاى ذيربط ميتواند به پيشرفت كار و دستيابى به اهداف برنامه لطمه 
وارد آورد. براى تدارك چنين پشتيبانى، الزم است كه برنامه به تائيد و امضاي مقامات عالى استان (استاندار) و نيز مقامات 
ملى (رياست سازمان حفاظت محيط زيست) برسد و براى اجرا به دستگاههاى ذيربط ابالغ شود. همچنين براى تسريع در 
كار تاييد و تصويب،  برنامه تا حد امكان بايد ساده و بدون پيچيدگى باشد. شكل 3 مراحل مختلف تصويب طرح را نشان 

ميدهد.
با توجه به برنامه ريزى انجام شده اين برنامه مديريت پس از طى مراحل فوق الذكر و انجام نظرخواهى و اصالحات الزم در 
جلسه مورخ 88/2/10 هيأت وزيران مطرح و بر اساس نامه شماره 42538/41577 مورخ 88/2/28 به عنوان يك سند فرابخشى 

به تصويب رسيده و استاندارى و ساير ارگانهاى ذيربط استان فارس ملزم به همكارى جهت اجراى اين سند گرديده اند. 
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7 ـ 3 ـ منابع مالى
سه گزينه مختلف براى تامين منابع مالى طرح مورد توجه قرار گرفت:

1ـ تعريف يك رديف بودجه ملى متمركز براى اجراى طرح و سپس ابالغ بودجه به سازمانهاى اجرائى مسؤل در استان
2ـ تعريف يك رديف بودجه متمركز استانى براى اجراى طرح و سپس ابالغ منابع به سازمانهاى اجرائى مسؤل

3ـ تعريف رديف بودجه جديد در هريك از دستگاههاى اجرايى 
بر اساس مباحثات انجام شده گزينه 2 مناسب ترين راه حل و سازگار ترين راه حل براى تامين منابع مالى اجراى طرح تشخيص 
داده شد. اين گزيته با سياستهاى جارى دولت براى واگذارى اختيارات بيشتر تصميم گيرى به استانها هماهنگ و سازگار است.

اعتبارات مورد نياز براى اجراى طرح در قالب برنامه هاى 5 ساله تعريف خواهد شد. هزينه هاى الزم براى هر اقدام پيش 
بينى شده، در برنامه ارائه خواهد شد.

7 ـ 4 ـ پايش و ارزيابى 
سازمان مسؤل براى پايش و ارزيابى اقدامات اجرائى مديريت تاالب پريشان بايد از ويژگيهاى زير برخوردار باشد:

ـ با فرايند تدوين برنامه مورد نظر آشنا بوده و از اهداف برنامه آگاهى كامل داشته باشد.
ـ حتى االمكان بتواند نحوه اجراى برنامه و نتايج حاصل از آن را در محل بررسى و نظارت كند.

ـ در ارتباط با برنامه مديريت جامع به اطالعات دستگاه هاى مختلف دسترسى داشته باشد. 
ـ امكان اعالم رسمى نتايج نظارت و پايش را داشته باشد.

ـ امكان فنى و تخصصى ارائه راهكارهاى اصالحى را داشته باشد. 
از آنجائيكه مرجع نظارت نتايج طرح بايد حتما در ساختار رسمى طرح حفاظت از تاالبهاى ايران پيش بينى شده باشد تا 
بتواند نتايج حاصل از نظارت و پايش را هم به بخش اجرايى و هم به بدنه پروژه منعكس نمايد، اين وظيفه براى كميته فنى 
طرح (با ساختار اصالح شده كه شامل 2 نفر نمايند جوامع محلى و يك نفر نماينده از گروههاى مردم نهاد محلى بعنوان 
اعضاى جديد كميته مى باشد) پيش بينى گرديد. با اين حال به جهت اينكه بتوان كليه شرايط مورد نياز براى نظارت و پايش 

شكل 3. فرايند تدوين و تصويب برنامه جامع مديريت تاالب پريشان

كميته محلى اجرايى 
(با اضافه شدن 5 نفر نماينده 

(NGO جوامع محلى و سه

شوراى برنامه ريزى استان

كميته راهبرى طرح

كارگروه آب و كشاورزى 
(كميته هماهنگى استانى طرح)

ابالغ سند به كليه دستگاه هاى 
اجرايى توسط استاندار

امضاء سند برنامه توسط
ـ استاندار فارس

ـ رياست سازمان حفاظت محيط 
زيست

ـ وزارى نيرو و جهاد كشاورزى

كارگاه برنامه جامع

گروه هاى كارى:
1. تنوع زيستى

2. منابع آب و كاربرى اراضى
3. گروه كاري آگاهي رساني و 

مشاركت هاي مردمي
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هرچه بهتر اجراى برنامه را محقق نمود زيرمجموعه هاى ديگرى نيز به شرح شكل 4 امكان نظارت و پايش و ارائه نتايج به 
كميته فنى را خواهند داشت.  

براساس اين فرآيند، عالوه بر نقش نظارتى كميته فنى طرح در سطح استان، سه مرجع ديگر نيز كه بويژه در سطح شهرستان و 
محل تاالب پريشان و در ارتباط با جزئيات اجرايى در ارتباط بيشترى مى باشند نقش نظارتى خود را ايفا نموده و نتيجه را به كميته 
فنى طرح ارائه مى دهند. در اين كميته متناسب با نتايج حاصل از بررسيهاى كارشناسى موارد شناسايى شده طبقه بندى مى گردد. 
موضوعاتى كه نيازمند بازنگرى فنى و اصالحات برنامه اى مى باشد براى انجام بررسيهاى تخصصى بيشتر به دفتر طرح تاالبها ارسال 
خواهد شد و موارد مرتبط با مشكالت عملياتى و اجراء و پياده سازى برنامه توسط دستگاه هاى مختلف و هرگونه مسائل فرابخشى 
و تداخالت احتمالى در اجراء به كارگروه آب و كشاورزى ارسال خواهد شد. شرح وظايف كميته فنى كه براى انجام فرايند نظارت 

و پايش اجراى برنامه جامع مديريت تاالب پريشان بايد به وظايف قبلى اين كميته اضافه شود در ضميمه 3 ارائه شده است. 
پيشنهاد شد تا كميته فنى از سال 1388 بصورت ساالنه گزارشى از عمليات اجرائى طرح تدوين كند. بازنگرى و تغييرات 
عمده در برنامه مديريت طرح هر 5 سال يكبار صورت خواهد گرفت. اما اولين بازنگرى عمده بر روى طرح در سال 1389 
و قبل از پايان پروژه حفاظت تاالبهاى ايران با استفاده از اطالعات از روند پيشرفتها و نتايج بدست آمده بعمل خواهد آمد.

8. گامهاى آتى
گامهاى آتي براى تدوين و نهائى كردن برنامه مديريت و آغاز مرحله اجراى آن به شرح زير خواهد بود:
ـ توزيع سند حاضر بين نمايندگان تمام گروههاى ذيربط و از جمله اعضاى كميته فنى براى اظهار نظر

ـ بازنگرى طرح بر اساس اظهار نظرهاى دريافت شده و نيز نتايح مطالعات پايه زيست محيطى

كميته فنى طرح

كارگروه آب و كشاورزىطرح حفاظت از تاالبها

جوامع محلىگروه هاى كارى سه گانهكميته برنامه ريزى شهرستان

شكل 4. فرايند نظارت و پايش اجراى برنامه جامع مديريت تاالب پريشان

ـ ارسال سند نهائى شده برنامه مديريت براى تاييد كميته فنى و سپس ارسال به مقامات عالى استانى (استاندار) و رياست 
سازمان حفاظت محيط زيست و وزراى وزارتخانه هاى نيرو و جهاد كشاورزى  براى تصويب و ابالغ

ـ همزمان با طى مراحل نهائى شدن برنامه، برنامه 5 ساله اقدامات اجرائى (پروژه ها) نيز بوسيله گروههاى كارى تدوين و 
نهائى شده و براى امضاى كميته فنى ارسال خواهد شد

ـ اجراى برنامه مديريت از سال 1388 و بالفاصله پس از ابالغ آن بوسيله مقامات آغاز خواهد شد. 
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۱. مقدمه پايش تاالب
بحث «مديريت تاالب ها» در ايران طى سالهاى اخير توجه زيادى را به خود جلب نموده است اين در حالى است كه اغلب 
به دليل كمبود اطالعات الزم در مورد ماهيت مشكالت مديريتى، منشاء اصلى مشكالت، و كارآمد نبودن اقدامات، «مديريت 
تاالب ها» متوقف مى ماند. يك برنامه منسجم و كارآمد «پايش تاالب» مى تواند اطالعات الزم را جهت پوشش كاستى ها در 
اختيار مديران و تصميم گيرندگان قرار دهد. «پايش» يك فرايند سيستماتيك جمع آورى اطالعات پايه در طول زمان است 
كه به منظور مقايسه با يك استاندارد از پيش تعيين شده انجام مى پذيرد. الزم به يادآورى است كه يك «برنامه پايش» لزوما 
پيچيده يا پرهزينه نيست بلكه كارآمدى برنامه به مناسب بودن و بهنگام بودن اطالعات جمع آورى شده بستگى دارد. يك 
برنامه پايش خوب طراحى شده مى تواند ساده و كارآمد باشد. اگر اطالعات جمع آورى شده مورد استفاده قرار نگيرند يا 
بر روند مديريت تاالب اثرگذار نباشند، حتى يك برنامه پايش خوب طراحى شده نيز بى ارزش خواهد بود. در شرائط 
ايده آل، هر تاالبى بايستى تحت يك برنامه مديريتى منسجم، همه سو نگر و با اهداف مشخص باشد. اطالعات جمع آورى 
شده تحت يك برنامه پايش بايستى در راستاى اهداف مديريتى و جهت تاثيرگذارى بر برنامه مديريت بكار روند (چرخه 

مديريت تطبيقى).

پايش در اصل ابزارى است براى اندازه گيرى نتايج اقدامات مديريتى و برآورد وضعيت موجود محيط تاالبى و ميزان تغيير 
آن. برنامه پايش معموال بهتر است قبل از انجام اقدامات مديريتى انجام پذيرد، يا حداقل اطالعات پايه تاالب مورد نظر قبال 
جمع آورى شده باشند. اگر برنامه پايش پيش از انجام اقدامات مديريتى صورت پذيرد ضرورى است اطالعات جمع آورى 

شده در طى برنامه پايش در بازبينى اهداف و اقدامات مديريتى مورد استفاده قرار گيرند.
كليد موفقيت يك برنامه سودمند پايش در طراحى مناسب آن است. آندسته از برنامه هاى پايش كه آكنده از داده ولى داراى 
اطالعات ضعيفى هستند ابزارهاى مديريتى كارآمدى نبوده و اگر اين اطالعات گمراه كننده نيز باشند، ناكارآمدى برنامه پايش 
تشديد مى شود. تدوين و اجراء يك برنامه پايش خوب مستلزم همكارى نزديك و تشريك مساعى بين مديران تصميم گير، 

متخصصين و ساير ذينعان نظير جامعه محلى است (كه اغلب اطالعات خوبى نيز در مورد شرايط موجود دارند). 

شكل 1: چرخه مديريت تطبيقي

اهداف

بازبينى مديريتاجراى مديريت

پايش وضيعت اجزا

ضمیمه ١:
برنامه پایش تاالب پریشانبرنامه پایش تاالب پریشان
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۲. طراحی برنامه پایش تاالب پریشان
برنامه پايش تاالب پريشان بر اساس نتايج كارگاه دو روزه مشورتىـ  آموزشى «پايش تاالب ها» كه در فروردين ماه 1387 در 
شيراز برگزار شد تهيه گرديده است. در اين كارگاه در مجموع 45 نفر از كارشناسان نهادهاى دولتى، دانشگاهى و تشكل هاى 
غير دولتى، و همچنين از اعضاء جوامع محلى حضور داشتند. در اين كارگاه پس از ارائه مبانى «پايش تاالب ها» توسط 
مشاورين بين المللى طرح حفاظت از تاالب ها و توضيحات الزم در مورد متدولوژى تهيه «پروتكل هاى پايش»، شركت 
كنندگان به سه گروه موضوعى جداگانه بر اساس اهداف مديريتى تاالب (آب، تنوع زيستى و اقتصادى ـ اجتماعى) تقسيم 
شدند و سپس در هر گروه به طور مفصل به بحث و تبادل نظر در خصوص تهيه پروتكل هاى پايش براى هر كدام از 

شاخص هاى مورد نظر طرح مديريت پرداختند. 
به عبارتى ديگر، ميزان موفقيت طرح مديريت (و دستيابى به اهداف مديريتى) را برنامه پايش تعيين مى نمايد. در شرائط ايده 
آل برنامه پايش برنامه ايست منسجم و همه سو نگر كه با استفاده از پروتكل هاى پايش اطالعات الزم را بصورت جداگانه 
در خصوص شاخص هاى مورد نظر در طرح مديريت در اختيار متخصصين و مديران تصميم گير و ساير ذى نفعان (از جمله 
جامعه محلى) مى گذارد. لذا اين پروتكل ها با مشاركت ذينفعان تدوين شده و به اجرا گذاشته خواهند شد. پس براى مديريت 
موفق تاالب مورد نظر، مى بايست نيازهاى اطالعاتى مديران تصميم گير تامين شود. اطالعات بايستى به شكلى در اختيار 
مديران قرار گيرد كه سودمند باشد. بطور مثال اين اطالعات بايد مرتبا به روز شوند، چرا كه اطالعات سال گذشته ممكن 
است كارآيى الزم را نداشته و منجر به تصميم گيرى هاى نادرست شود. اين فرايند جمع آورى اطالعات و پيشرفت دوره اى 

آن را «چرخه پايش تاالب» مى نامند (شكل 2).

چرخه مديريت تاالبچرخه مديريت تاالب

مديريت تاالببكار گيرى اطالعات

نيازهاى اطالعاتى

استراتژى هاى ارزيابى

برنامه هاى پايش

جمع آورى داده

بررسى داده

تحليل داده

ارزيابى و گزارش

شكل 2: چرخه پايش تاالب



34
طرح حفاظت از تاالبهاى ايران، 1389

خرداد 1389 برنامه مديريت جامع تاالب پريشان ـ نسخه تصويب شده توسط هيئت دولت

الزم به ذكر است كه پروتكل هاى پايشى كه در ضميمه اين گزارش مالحظه مى فرماييد، در نتيجه كارگاه پايش زيست 
محيطى تاالب پريشان كه در ارديبهشت ماه سال 87 با حضور نمايندگان ذينفعان استانى برگزار شد، تدوين گرديده است و 
بويژه در قسمت هاى مربوط به بودجه قابل بازنگرى و تكميل براساس نظرات كارشناسى نهادهاى ذيربط بوده و متعاقبا طى 

جلسات هماهنگى نهايى خواهد شد.
 

۳. برنامه پايش تاالب پريشان
در مجموع هفت پروتكل براى بررسى ويژگى هاى تنوع زيستى تاالب، دو پروتكل براى ويژگى هاى هيدرولوژيكى و شش 
پروتكل نيز براى ويژگى هاى اقتصادىـ  اجتماعى تاالب پريشان تهيه شده اند. جداول يك تا سه خالصه اى از اين پروتكل ها 
را به نمايش مى گذارند. ضمن اينكه پروتكل هاى پايش (به صورت كامل در ضميمه ها آورده شده اند) به شاخص هاى 

مديريتى زير مى پردازند:

1) آب با استفاده از شاخص هاى زير:
1ـ1) كيفيت آب
1ـ2) كميت آب

1ـ3)  مناقشات زمين

2) تنوع زيستي با استفاده از شاخص هاى زير:
2ـ1) پرندگان آبزي

2ـ2) ماهيان
2ـ3) نيزارها
2ـ4) شنگ

2ـ5) گياهان غوطه ور آبزى
2ـ6) ماكروبنتوزها

2ـ7) فيتوپالنكتون ها
2ـ8) منظر

3) اجتماعي ـ اقتصادي با استفاده از شاخص هاى زير:
3ـ1) توريسم

3ـ2) كشاورزي
3ـ3) دامداري

3ـ4) آگاهي عمومى
3ـ5) مشاركت عمومي

3ـ6) توسعه زير ساخت ها
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3ـ7) منابع آبزى (ماهيان)

در نتيجه برنامه پايش تاالب پريشان نيز بصورت زير طراحى گرديده است: 
الف) پايش تنوع زيستىالف) پايش تنوع زيستى

مطابق اهداف مديريتى طرح مديريت تاالب پريشان، برنامه پايش تاالب پريشان اطالعات الزم تنوع زيستى اين تاالب را 
در غالب شاخص هاى مورد نظر (پرندگان آبزى، ماهيان بومى، نيزارها، شنگ و ويژگيهاى منظر) و با استفاده از پروتكل هاى 

مربوطه جمع آورى خواهد نمود. 
بر اساس پروتكل هاى مربوطه، براى پايش تنوع زيستى تاالب پريشان، ايستگاههاى مورد نياز بايد روى  يك نقشه مشخص 
شوند. براى اين منظور يك ايستگاه در داخل تاالب (براى فيتوپالنكتونها، گياهان غوطه ور، ماكروبنتوزها، و ماهيان)، يك 
ايستگاه در امتداد حاشيه تاالب (براى پرندگان آبزى، نيزارها و شنگ) و يك ايستگاه نيز در نواحى كم عمق تر در امتداد 

رودخانه ها و كانالها بايد تعيين شوند.
توصيه مى شود پايش بايد براى فيتو پالنكتون ها به صورت فصلى و براى پرندگان آبزى به صورت دو بار در سال (در فصول 
زادآورى و زمستان گذرانى) و براى گياهان غوطه ور آبزى ـ ماهيان ـ شنگ به صورت ساالنه صورت پذيرد. نيزارها بايد 

حداقل دو سال يكبار پايش شوند.  
اداره كل محيط زيست فارس به طور مستقيم مسئول پايش تنوع زيستى تاالب پريشان خواهد بود و اداره كل شيالت در 
امر پايش ماهيان تاالب و مطالعات ساير آبزيان (فيتوپالنكتون، ماكروبنتوز، گياهان غوطه ور آبزى) همكارى خواهد داشت. 
در پايش نيزارها، گونه شنگ و پرندگان آبزى،  جوامع محلى اطراف تاالب با پشتيبانى تشكل هاى غيردولتى و دانشگاهها در 

برنامه پايش مشاركت خواهند داشت (پايش مشاركتى تنوع زيستى).
اداره كل محيط زيست فارس مسئول توليد گزارش ساالنه جامع در مورد وضعيت تنوع زيستى تاالب پريشان و به طور 
خاص شاخص هاى مورد نظر طرح مديريت خواهد بود. ضمن اين كه اطالعات جمع آورى شده (داده هاى پايش) بايد در 
پايگاه داده ها در اداره كل محيط زيست فارس ذخيره شوند و در صورت نياز و تقاضا در اختيار نهادها و گروه هاى ذى نفع 

قرار گيرند. 

ب) پايش آب و رسوباتب) پايش آب و رسوبات
بطور كلى كيفيت آب و رسوبات تاالب و همچنين كميت آب بايد در نهرها، آب هاى زيرزمينى و داخل تاالب مورد پايش 

قرار گيرند. بطور خاص پايش آب تاالب بايد در نقاط زير صورت گيرد:
الف) در تمامى نهرهاى اطراف تاالب كه به طور مستقيم وارد تاالب مى شوند مانند: قلعه نارنجى، آب پلك، آب سيرو، 
جمشيدى، پل آبگينه و غيره با استفاده از دو ايستگاه در هر نهر اصلى (يكى در سرچشمه و ديگرى در نقطه ورود آب به 

تاالب).
ب) پايش كيفيت و كميت آب بايد در چاههايى كه در حال حاضر در برنامه پايش آب منطقه اى قرار دارند ادامه يابد (در 

حال حاضر 30 چاه).
ج) براى تاالب، ايستگاههاى نمونه بردارى براى پايش كيفيت آب بايد در داخل آب مشخص شوند (شش تا ده ايستگاه). 

د) براى پايش كميت آب (سطح آب) يك نقطه (ايستگاه موجود يا ايستگاهى ديگر در نقطه شمالى تاالب) كافى است.
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الزم به يادآورى است كه كيفيت آب تاالب بايد به صورت فصلى پايش گردد در حالى كه كيفيت رسوبات بايد يك يا دوبار 
در سال پايش شود (بهار يا پاييز).

در فصل بهار، كميت آب (خواندن شاخص ترازسنج) بايد به صورت روزانه و سنجش جريان آب به صورت ماهانه انجام 
گيرد. همچنين ميزان آب درياچه(سطح آب) به صورت روزانه و ميزان آب زيرزمينى بصورت ماهانه پايش شود. 

كميت آب تاالب و آب هاى زيرزمينى توسط شركت آب منطقه اى فارس و  پايش كيفيت آب نهرها و درياچه بر عهده 
اداره كل محيط زيست فارس خواهد بود. 

اداره كل محيط زيست فارس كليه داده هاى الزم را از آب منطقه اى گردآورى كرده و در يك گزارش جامع ساالنه (كيفيت 
و كميت آب تاالب پريشان) تهيه خواهد نمود. 

توصيه مى شود داده هاى موجود در خصوص كميت آب در سازمان آب منطقه اى فارس محفوظ مانده و در صورت نياز اداره 
محيط زيست فارس هم به آنها دسترسى داشته باشد. 

ج) پايش اجتماعى اقتصادي:ج) پايش اجتماعى اقتصادي:
شاخص هاى اجتماعى ـ اقتصادى طرح مديريت تاالب پريشان شامل موارد زير مى باشند:

الف) توريسم
ب) آگاهي رساني

ج) دامداري 
د) كشاورزي

ه) مديريت مشاركتي
و) توسعه زيرساخت ها

ز) ماهي گيري

اين شاخص ها بسته به اينكه فعاليت در كجا صورت مى گيرد در 18 روستاى اطراف تاالب بايد مورد پايش قرار گيرند. 
پايش بايد به جز در مورد توريسم و توسعه زيرساخت ها به صورت ساالنه صورت گيرد. گزارشات مربوطه بايد به صورت 

ساالنه تهيه شوند. 

پايش بايد توسط نمايندگان جوامع محلى و با حمايت فرماندارى صورت گيرد. سپس گزارش پايش اقتصادى ـ اجتماعى 
تاالب پريشان توسط فرماندارى واز طريق بخشدارى در اختيار متقاضيان قرار گيرد. تمامى داده هاى اجتماعىـ  اقتصادى بايد 

در يك پايگاه داده در فرماندارى ذخيره شوند. 

موارد ذكر شده در پروتكل هاى پايش را مى توان در جدول هاى 1 تا 3 مالحظه نمود: 
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اهداف مديريتى اهداف مديريتى 
تنوع زيستىتنوع زيستى

نقاط نقاط پارامترهاپارامترها
نمونه بردارينمونه برداري

زمان زمان 
نمونه بردارينمونه برداري

نهاد مسئول نهاد مسئول 
(پايش+گزارش)(پايش+گزارش)

زمان زمان 
گزارش دهيگزارش دهي

بودجه مورد بودجه مورد ذخيره دادهذخيره داده
نياز (ساالنه)نياز (ساالنه)

ـ كلـ كل
ـ دولتيـ دولتي

ـ طرح تاالبهاـ طرح تاالبها

پرندگان آبزى 
داراى اهميت 

بين المللى 
(پليكان پا 

خاكسترى – 
اردك مرمرى 

– اردك بلوطى 
– اردك سرسفيد 

– باكالن كوچك)

• جمع كل
• تعداد 

زمستان گذران
• تعداد جوجه 

آور (النه ها)

تمام تاالب 
و اراضى 

زراعى 
پيرامون 
كه مورد 
استفاده 

غاز و درنا 
مى باشند

پايه: هر دو ماه 
يكبار

پايش: هر 
سال دوبار 

(فصل زمستان 
گذرانى + فصل 

زادآورى)

اداره كل محيط 
زيست فارس

پايگاه داده در ساالنه
اداره كل محيط 
زيست فارس

ماهيان بومى 
زردك و سرخه

• تعداد
• اندازه
• جنس

• پراكنش

رودخانه ها 
و كانال ها و 
داخل تاالب

پايه: فصلى
پايش: ساالنه

اداره كل شيالت 
فارس

پايگاه داده ساالنه
در اداره كل 
شيالت فارس

نيزارها (با تاكيد 
بر گونه لوئى)

• تراكم
• تنوع

• پراكنش
• كيفيت 
(سالمت)

تمامى 
اطراف تاالب 

و لكه هاى 
نيزار داخل 

تاالب

پايه: هر سال
پايش: هر دو تا 
پنج سال (بسته 

به سرعت  
تغييرات)

اداره كل محيط 
زيست فارس/

كازرون

پايگاه داده در ساالنه
اداره كل محيط 
زيست فارس

• حضور/غيابشنگ
• وسعت 
زيستگاه 

زادآورى و 
تغذيه

• علل مرگ 
و مير

تمامى اطراف 
تاالب + 

رودخانه ها و 
كانالها

پايه: ماهانه
پايش: ساالنه

اداره كل محيط 
زيست فارس/

كازرون

پايگاه داده در ساالنه
اداره كل محيط 
زيست فارس

• كاربرى اراضىمنظر
• پوشش زمين

آبخيز 
پيرامون 

تاالب

پايه: هر سال
پايش: هر دو تا 
پنج سال (بسته 

به سرعت 
تغييرات)

فرمانداري 
كازرون

پايگاه داده دو ساالنه
در استاندارى 

فارس

• تراكمفيتوپالنكتون*
• تنوع

• پراكنش
• گونه هاى 

مهاجم

پايه: يكسال 
(فصلى)

پايش: ساالنه

اداره كل شيالت 
فارس

پايگاه داده در ساالنه
اداره كل محيط 
زيست فارس

گياهان غوطه ور 
آبزى

• حضور/ غياب 
گونه هاى كمياب

• تراكم
• تنوع

در آبگيرهاى  
كم عمق 
و دائمى 

اطراف تاالب

پايه: يك سال 
(فصلى)

پايش: ساالنه 
(بهار)

اداره كل شيالت 
فارس

پايگاه داده ساالنه
در اداره كل 

محيط زيست/ 
شيالت فارس

• تنوعماكرو بنتوز*
• تراكم

ايستگاه هاى 
درون تاالب

پايه: يك سال 
(فصلى)

پايش: ساالنه

اداره كل شيالت 
فارس

پايگاه داده ساالنه
در اداره كل 

محيط زيست/ 
شيالت فارس

جدول جدول 1: برنامه پايش تنوع زيستي: برنامه پايش تنوع زيستي
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نقاط نقاط پارامترهاپارامترهاپايش آبپايش آب
نمونه بردارينمونه برداري

زمان زمان 
نمونه بردارينمونه برداري

نهاد مسئول نهاد مسئول 
(پايش+گزارش)(پايش+گزارش)

زمان زمان 
گزارش دهيگزارش دهي

بودجه مورد بودجه مورد ذخيره دادهذخيره داده
نياز (ساالنه)نياز (ساالنه)

ـ كلـ كل
ـ دولتيـ دولتي

ـ طرح تاالبهاـ طرح تاالبها

كيفيت آبكيفيت آب

چشمه ها و 
رودخانه ها

درجه حرارت، 
كدورت، 

عمق نفوذ نور، 
سختى

 ،EC, PH ،شورى
كاتيون ها و آنيون ها

 DO, BOD5
عناصر محلول
فلزات سنگين
آفت كش ها
باكترى ها

در سرچشمه 
پنج چشمه: 

قلعه نارنجى، 
آب پلك، 

آب سيرو، 
جمشيدى، و 
پل آبگينه و

در دهانه دو 
رودخانه اصلى 

كه به تاالب 
مى ريزند

شركت آب فصلى
منطقه اى فارس 

/ اداره محيط 
زيست كازرون

(هر ايستگاه 
اضافى با 

مسئوليت اداره 
محيط زيست 

فارس/ كازرون)

شركت آب ساالنه
منطقه اي 
فارس

درجه حرارت، تاالب
كدورت، 

عمق نفوذ نور، 
سختى

 ،EC, PH ،شورى
كاتيون ها و آنيون ها

 DO, BOD5
تعداد باكتريها، 
عناصر محلول، 

فيتوپالنكتون ها، 
بنتوز ها

ايستگاههاى 
نمونه بردارى 
(حدود 10 تا) 
داخل تاالب

شركت آب فصلى
منطقه اى فارس 

/ اداره محيط 
زيست كازرون

(هر ايستگاه 
اضافى با 

مسئوليت اداره 
محيط زيست 

فارس/ كازرون)

شركت آب ساالنه
منطقه اى 
فارس

• ECآبهاى زيرزمينى
• كلر

• عناصر محلول
• باكتريها

• آفت كش ها
• فلزات سنگين

چاههايى كه 
در حال حاضر 
توسط سازمان 

آب منطقه اى 
نمونه گيرى 

مى شوند 
(حدود 30 

حلقه)

به صورت 
ماهانه براى 
پارامترهاى 

موجود 
و  فصلى 

براى ساير 
پارامترها

شركت آب 
منطقه اى فارس 
/ محيط زيست 

كازرون
(هر ايستگاه 

اضافى با 
مسئوليت اداره 

محيط زيست 
فارس/ كازرون)

اداره ساالنه
كل محيط 

زيست 
فارس

• آفت كش هارسوبات
• فلزات سنگين

 PAHs •
• تنوع/ تراكم 

بنتوزها

شش ايستگاه 
جديد

دوبار در سال 
(پايان بهار و 

پايان پاييز)

اداره محيط 
زيست كازرون

(هر ايستگاه 
اضافى با 

مسئوليت اداره 
محيط زيست 

فارس/ كازرون)

شركت آب ساالنه
منطقه اى 
فارس

جدول جدول 2: برنامه پايش آب: برنامه پايش آب
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جدول جدول 2 (ادامه)(ادامه): برنامه پايش آب: برنامه پايش آب

نقاط نقاط پارامترهاپارامترهاپايش آبپايش آب
نمونه بردارينمونه برداري

زمان زمان 
نمونه بردارينمونه برداري

نهاد مسئول نهاد مسئول 
(پايش+گزارش)(پايش+گزارش)

زمان زمان 
گزارش دهيگزارش دهي

بودجه مورد بودجه مورد ذخيره دادهذخيره داده
نياز (ساالنه)نياز (ساالنه)

ـ كلـ كل
ـ دولتيـ دولتي

ـ طرح تاالبهاـ طرح تاالبها

كميت آبكميت آب

چشمه ها و 
رودخانه ها

• تراز آب

• جريان

سرچشمه هر 
10 چشمه

3ـ2 ايستگاه 
جديد در محل 
ورود به تاالب

روزانه

جريان ماهانه

شركت آب 
منطقه اى فارس

شركت آب ساالنه
منطقه اى 
فارس

يك ايستگاهتراز آبتاالب

(ايستگاه 
موجود يا 

ايستگاه جديد 
در صورت 

نياز)

شركت آب روزانه
منطقه اى فارس 

/ اداره  محيط 
زيست كازرون

شركت آب ساالنه
منطقه اى 
فارس /

محيط 
زيست 
كازرون

نقاط موجود تراز آبآبهاى زيرزمينى
(در حدود 30 

چاه)

شركت آب ماهانه
منطقه اى فارس

شركت آب ساالنه
منطقه اى 
فارس

مناقشات زمينمناقشات زمين

تمامى اطراف تعداد معارضينمناقشات زمين
درياچه به 

خصوص نواحى 
كم عمق تر كه 
آب نوسانات 

شديدترى 
دارد

اداره محيط فصلي
زيست كازرون

فرمانداريساالنه
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اهداف برنامه اهداف برنامه 
مديريتمديريت

نقاط نقاط پارامترهاپارامترها
نمونه بردارينمونه برداري

زمان زمان 
نمونه بردارينمونه برداري

نهاد مسئول نهاد مسئول 
(پايش+گزارش)(پايش+گزارش)

زمان زمان 
گزارش دهيگزارش دهي

بودجه مورد بودجه مورد ذخيره دادهذخيره داده
نياز (ساالنه)نياز (ساالنه)

ـ كلـ كل
ـ دولتيـ دولتي

ـ طرح تاالبهاـ طرح تاالبها

كيفيت آبكيفيت آب
تعداد، تنوع و گردشگري*

كيفيت برگزار 
كنندگان محلى 

تورها

NGOs / CBOs فصلىتمامى 18 روستا
/  اداره كل 

ميراث فرهنگي 
و گردشگري 

فارس

اداره كل ساالنه
ميراث 

فرهنگى و 
گردشگرى /
فرماندارى

آگاهى 
عمومى**

تعداد و تنوع 
شبكه هاى آگاهى 

رسانى يا اقدامات 
موردى در زمينه 

تاالب ها**

سطوح محلى، 
استانى و ملى

NGOs / CBOs فصلى
/  استانداري 

فارس

روابط ساالنه
عمومى اداره 
محيط زيست 

فارس/ 
كازرون

ـ سطح زير كشتكشاورزى
ـ نوع محصوالت

ـ قيمت محصوالت 
در بازار

در روستاهاى 
هدف بر مبناى 

نوع محصوالت و 
زمينهاى پايلوت

هر سال 
دو بار

  NGOs / CBOsجهاد ساالنه
كشاورزى/ 
فرماندارى

ـ تعداد دام و نوع دامدارى
آن در هر روستا

ـ قيمت دام و 
محصوالت آن در 

بازار

در تمامى 
روستاهاى 

پيرامون تاالب 
پريشان (به 

خصوص آنهايى  
كه دامدارند)

هر سال 
دو بار

  NGOs / CBOsجهاد ساالنه
كشاورزى/ 
فرماندارى

ـ مقدار ماهى صيد ماهيگيرى
شده در هر فصل 
بر حسب گونه ها و 

اندازه
ـ روشهاى ماهيگيرى 

و تعداد صيادان 
در روز

ـ در صد ماهى 
فروش رفته در 
بازار (در مقابل 

مصرف)

در تمامى 
روستاهاى 

پيرامون تاالب 
پريشان (به 

خصوص آنهايى 
كه صيادند)

شيالت/ ساالنهNGOs / CBOs  هفتگى
فرماندارى

برنامه ريزى 
مشاركتى

تعداد پروژه هايى 
كه از رويكرد 

مشاركتى استفاده 
مى كنند

سطوح محلى+ 
استانى

NGOs /  CBOs ساالنه
/  استانداري 

فارس

فرماندارىساالنه

توسعه 
زيرساخت ها

تعداد و كيفيت 
زيرساخت هاى 

موجود (فاضالب، 
مواد زائد جامد، 
مراكزاورژانس، 

مدارس، 
كتابخانه،غيره)

NGOs / CBOs  فصلى18 روستا
/ فرمانداري 

كازرون

فرماندارىساالنه

جدول جدول 3: برنامه پايش اقتصادي ـ اجتماعي: برنامه پايش اقتصادي ـ اجتماعي
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۴. الزامات اجرایی
كار گروهى: پايش مستلزم يك تالش گروهى است. وقتى عنوان مى شود يك سازمان مسئول است اين بدان معناست كه 
اين سازمان مسئول برنامه ريزى و دستيابى به نتايج مطلوب است ولى همكارى نزديك ساير سازمانهاى كليدى در اجراى 
موفق برنامه پايش بسيار ضرورى است.  لذا اجراى موفق برنامه پايش مستلزم هماهنگى و همكارى نزديك بين سازمان 
حفاظت محيط زيست، سازمان آب منطقه اى، سازمان شيالت، منابع طبيعى،ادارات محيط زيست شهرستان، جوامع محلى 

و تشكل هاى غير دولتى با حمايت قوى از جانب فرماندارى و استاندارى است. 

گردآورى داده ها: در امر پايش به منظور اجتناب از تحميل مسئوليت اضافه بر سازمانى خاص، تمامى سازمانهاى ذى ربط 
و ذى نفع  بايد امور مربوط به پايش را كه به صورت جارى در دستور كار آنها قرار گرفته است ادامه داده و اطالعات و 
داده هاى موجود را در اختيار ساير سازمان هاى ذينفع كليدى قرار دهند. جهت اجتناب از به هدر رفتن هزينه هاى جمع آورى 
داده، پايگاه داده ها بايد در نهادهاى مسئول پايش استقرار يافته و مكانيسم هايى براى در دسترس قرار دادن اطالعات زيست 
محيطى (ترجيحا از طريق اينترنت) پيش بينى گردد. هر تاالبى مى تواند با مركزيت سازمان محيط زيست به يك شبكه 
اطالعات زيست محيطى وصل باشد تا مسئولين بازنگرى برنامه مديريت تاالب تصميمات خود را بر اساس آخرين اطالعات 

و داده هاى حاصل از پايش اتخاذ نمايند. 

روش شناسى: يك برنامه پايش خوب مى تواند داده هاى مناسبى را توليد نمايد. الزم است كه روش هاى كار با جزئيات كامل 
(پروتكل ها) مورد بررسى سازمان هاى مربوطه قرار گرفته و در جهت استانداردسازى و چاپ آنها اقدام گردد.   

بودجه: از آنجا كه برنامه هاى پايش مى توانند بسيار پرهزينه باشند، سازمان هاى اجرايى مسئوليت تامين بودجه و اعتبارات 
الزم را دارند (از طريق بودجه هاى ملى و استانى). طرح حفاظت از تاالب ها نيز مى تواند هزينه هاى مربوط به مشاوره هاى 

تخصصى، آموزش، تجهيزات و ايجاد پايگاه داده را از محل اعتبارات طرح تامين نمايد. 

گزارش دهى: سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان متولى اصلى تاالب ها در كشور و مجرى طرح حفاظت از تاالب ها 
موظف است ساالنه يك گزارش جامع پايش براى سايت تاالبى مورد نظر تهيه نمايد. اين گزارش پايش ساالنه با عنوان 
«وضعيت محيط زيست تاالب ... در سال ...» بايد به طور گسترده چاپ و نيز از طريق اينترنت در دسترس همگان قرار گيرد. 
در ضمن هر پنج سال يكبار يك گزارش تحليلى براى جمع بندى و تفسير نتايج برنامه پايش و ارائه بازخورد هاى الزم به 

طرح مديريت تاالب ارائه خواهد شد. 

ظرفيت سازى: به طور كلى به نظر مى رسد تخصص هاى الزم براى اجراء برنامه پايش (به جز نيازهاى آموزشى در رابطه با 
استفاده از تجهيزات و فن آورى هاى جديد) در ايران موجود مى باشد. با توجه به اينكه تعداد متخصصين الزم بسيار كمتر از تعداد 
مورد نياز براى اجراء كامل برنامه پايش است، الزم است برنامه هاى آموزشى جامعى براى اجراى برنامه پايش برنامه ريزى شوند. 
همچنين، ظرفيت تفسير داده هاو تلفيق آنها در غالب يك گزارش تحليلى جامع توسط سازمانهاى مسئول نياز به ظرفيت سازى 

دارد. در ضمن، ظرفيت هاى الزم در بين جوامع محلى براى همكارى در برنامه پايش بايد از سوى طرح ايجاد گردد. 
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کاهش ریسک های مرتبط با اجرای برنامه پایش
ريسك هايى كه با انجام برنامه پايش مرتبط هستند به دو دسته تقسيم مى شوند: ريسك هايى كه مانع انجام برنامه پايش 
مى شوند و ريسك هايى كه از طريق انجام پايش بر محيط زيست وارد مى شوند. اين ريسك ها،  همراه با راههاى كاهش آنها 

در جدول زير آمده اند:

رويكردهاي پايشرويكردهاي پايشريسك هاريسك ها

ريسك هايى كه مانع اجرا برنامه پايش هستندريسك هايى كه مانع اجرا برنامه پايش هستند

آمادگى براى روندهاى عمومى تغييرات اقليمى در سطوح محلى، منطقه اى، ملى تغييرات ناگهانى اقليم (فصول سرد و گرم شديد)1
و جهانى از طريق به اشتراك گذاشتن تجارب و تبادل اطالعات

آمادگى بيشتراز طريق تهيه پروپوزال براى تقاضاى بودجه از مسئولين استانى كمبود بودجه (كمبود تجهيزات، پرسنل/ متخصصين ناكافى)2
و ملى  به عنوان مثال ارزيابى نيازهاى تجهيزات و پرسنل جديد و وارد كردن 

آنها در پروپوزال هاى ساالنه تامين اعتبار سازمانى)

كمرنگ بودن رويكردهاى مشاركتى (كمبود همكارى بين 3
ذينفعان مختلف، در دسترس نبودن اطالعات در سطح 

ادارات، كمبود اطالعات بومى از جوامع محلى)

آموزش هاى الزم براى استفاده از رويكرد مشاركتى در برنامه ريزى و اجراء 
برنامه ها و بازكردن فرصتهاى جديد براى همكارى و تشريك مساعى بين نهادها 

و ذينفعان مختلف (برگزارى نشست هاى چند جانبه)

اسناد و مدارك تا جايى كه ممكن است بايد گردآورى و جمع بندى شوند و در ميزان باالى تغييرات در كادر ادارى4
آرشيو يا كتابخانه ادارات منتقل شوند تا به سهولت در اختيار عالفمندان قرار 

گيرند.

بايد دامنه آموزش ها را فراتر از تعداد محدودى از افراد جامعه محلى برد جوامع محلى كه در فصول معينى در دسترس نيستند5
شامل داوطلبان NGOها و تشكلهاى مردم نهاد

يافتن مشاورين متخصص در سطح ملى و بين المللى براى كنترل كيفيت داده هاى غير قابل اطمينان (عدم كنترل كيفيت)6
داده هاو استاندارد سازى روندهاى موجود جمع آورى داده

استقرار يك تيم پايش در اداره محيط زيست و انجام آموزشهاى الزم و تاخير در انجام پايش (يا در تهيه گزارش هاى پايش)7
تخصيص مسئوليتها و حصول اطمينان از اينكه گزارش پايش جامع هر ساله سر 

زمان معين (براى مثال اسفند ماه) آماده مى شود

ريسك هايى كه به واسطه پايش بر محيط زيست وارد مى شوندريسك هايى كه به واسطه پايش بر محيط زيست وارد مى شوند

فعاليتهاى پايش منجر به ايجاد اختالل در حيات وحش 1
حساس مى شوند (به عنوان مثال كلونى هاى جوجه آورى 

پرندگان زمستان گذران) يا صدمه به زيستگاههاى حساس

نبايد به كلونى هاى زادآورى پرندگان نزديك شد و بايد از فاصله دور پايش 
كرد. بايد از ايجاد سر و صدا جلوگيرى نمود و از پوشيدن لباسهايى با رنگهاى 

روشن يا استفاده از تجهيزات با رنگهاى روشن اجتناب شود. از حركتهاى ناگهانى 
به سمت حيات وحش اجتناب شود. تعداد نمونه ها يا نقاط نمونه گيرى محدود 

شود و ترجيحا خارج از زيستگاهها حساس باشد

رعايت نظافت در حين لمس حيات وحش (به عنوان مثال استفاده از دستكش، معرفى تصادفى گونه هاى خارجى يا بيمارى2
سينى هاى تميز) و هنگام ورود به نواحى حساس الزامى است
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ضمیمه ٢:
رشح خدمات کمیته اجرایی محلی، کمیته هامهنگی استانی و دبیرخانه رشح خدمات کمیته اجرایی محلی، کمیته هامهنگی استانی و دبیرخانه 

مدیریت تاالب پریشانمدیریت تاالب پریشان
کمیته اجرایی محلی

كميته اجرايى محلى تاالب پريشان اهم مسئوليت را از لحاظ پيشبرد و نظارت بر اجراى مفاد برنامه مديريت جامع تاالب، و 
توسعه آن بر عهده خواهد داشت. رياست اين كميته با فرماندار شهرستان كازرون خواهد بود. 

اعضاء
• فرماندار کازرون    (ریاست)

(دبیرخانه) • اداره حفاظت محیط زیست کازرون 
• مناینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان

• اعضاء شورای اسالمی روستاهای اطراف تاالب (۵ مناينده)
• NGOها (۳ مناينده)

• اداره امور اب کازرون
• اداره جهاد کشاورزی کازرون

• اداره منابع طبیعی کازرون
• مناینده اداره کل شیالت فارس

• اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کازرون
• اداره تعاون روستایی 

• شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون 
• اداره آب و فاضالب روستایی

• دادگسرتی کازرون
• مناينده دانشگاه

• از سایر ارگان ها حسب مورد به تشخیص کمیته در جلسات دعوت بعمل می آید.

رشح وظایف کمیته اجرایی محلی به رشح ذیل است:
۱. نظارت و پایش اجرای برنامه مدیریت جامع

۲. بازبینی و به روزسازی برنامه مدیریت بطور ساالنه
۳. ارزیابی نحوه اجرای برنامه
۴. تهیه برنامه اجرایی ساالنه
۵. تهیه گزارش اجرایی ساالنه

۶. تسهیل هامهنگی های بین بخشی و حل مناقشات
۷. برنامه ریزی و هامهنگی با کمیته استانی برای تامین بودجه 

۸. استقرار یک کارگروه تخصصی
۹. همکاری با کمیته هامهنگی استانی (آب و کشاورزی)

طی اولین سال از اجرای برنامه مدیریت، جلسات هر دوماه یکبار برگزار خواهند شد و پس از آن ممکن است به صورت فصلی برگزار شوند.
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دبیرخانه
دبيرخانه در محل فرماندارى شهرستان كازرون استقرار خواهد داشت و شرح وظايف آن به شرح زير است:

۱. سامان دهی دفرت دبیرخانه
۲. تهیه برنامه، دستور جلسه و صورت جلسه نشست های کمیته محلی اجرایی

۳. کمک به اجرای اقدامات مدیریتی
۴. حامیت موثر از فعالیت های تحقیقاتی و پایش درمورد تاالب

۵. استقرار یک نظام پایش برای مدیریت تاالب
۶. تسهیل برقراری ارتباط میان ذینفعان بویژه جوامع محلی

۷. توزیع اطالعات (خربنامه، بروشور، وب سایت و غیره)
۸. آگاهی رسانی عموم مردم و تصمیم گیران

۹. تهیه برنامه ها و گزارشات ساالنه جهت تصویب

کمیته هامهنگی استانی
كارگروه آب و كشاورزى استان فارس بازخوردهاى استانى درمورد برنامه مديريت تاالب پريشان را باتوجه به شرح وظايف 

زير هماهنگ خواهد نمود:
۱. کمک به یکپارچه سازی فعالیت های برنامه مدیریت در ارگان های استانی

۲. بررسی پیرشفت و موانع هامهنگی های بین بخشی
۳. حصول اطمینان از برنامه ریزی و اختصاص به موقع بودجه استانی برای برنامه مدیریت

۴. تائید برنامه های کاری ساالنه ازسوی کمیته اجرایی محلی و تصویب گزارش ساالنه سال قبل
۵. بازبینی فعالیت ها و تهدیدات موجود در سایت و ارائه راهکارهای مقتضی

۶. انجام ارزیابی ۵ ساله نحوه اجرای برنامه مدیریت
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فعاليتهاى غير مجازفعاليتهاى غير مجازفعاليتهاى مجاز (مطابق با دستور العمل ها)فعاليتهاى مجاز (مطابق با دستور العمل ها)زونزون

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

ساير فعاليتها

همانند باال به عالوهحساسيت متوسط 
ـ ماهيگيرى (با مجوز)

ـ نى برى
ـ تورهاى طبيعت گردى (با مجوز)

ـ عكاسى طبيعت (با مجوز)

ساير فعاليتها

همانند باال به عالوهحساسيت پايين 
ـ چرا

ـ قايقرانى براى تفريح (با مجوز)
ـ ماهيگيرى با قالب به صورت تفريحى (با مجوز)

ـ توريسم با اثرات كم

ساير فعاليتها

همانند باال به عالوهناحيه بافر
ـ دوچرخه سوارى، اسب سوارى، پياده روى

ـ تفرج با اثرات كم
ـ كشاورزى با اثرات كم

ساير فعاليتها

فهرست اوليه فعاليتهاى انسانى براى تاالب پريشان، كه نشان دهنده اين است كه فهرست اوليه فعاليتهاى انسانى براى تاالب پريشان، كه نشان دهنده اين است كه 
كدام فعاليت در هر زون حساس مجاز است.كدام فعاليت در هر زون حساس مجاز است.

ضمیمه ٣:
نقشه و جدول زون بندی مناطق حساس تنوع زیستی تاالب پریشاننقشه و جدول زون بندی مناطق حساس تنوع زیستی تاالب پریشان
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