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اساليد نقشه راه جهت مديريت مصارف منابع آبى تاالب پريشان  
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  Slides on Lake Parishan ground water resources
management (road map, working group)

«طرح حفاظت از تاالب هاى ايران» 
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LOGO

نقشه راه جهت مدیریت مصارف 

آبی تاالب پریشان منابع 

ننشست ششم ستاد مدیریت منابع آبی در تاالب پریشا



Company

LOGO پریشانتاالبدالیل شکل گیری ستاد مدیریت منابع آبی در 

 پریشانتاالببروز خشکسالی در

ی مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر قانونی در کمیته محلتصویب پر و

و استانی

 یت به منطقه و پیشنهاد به برگزاری ستاد مدیرموزرمایکسفر آقای

منابع آبی
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LOGO نقشه راه



Company

LOGO نقشه راه



Company

LOGO نقشه راه



Company

LOGO مصوبات نشست استانی و محلی

.باشدهوشمندكنتورنصباولویتدرپریشانحاشیهمجازهايچاه1.

مدارسمدیران،محليمعتمدان،تاالبحاشیهروستاي18دهیارانواسالميشوراهايحضوربافرمانداريدرايجلسه2.

منظوربهاستانيمسئولینحضورباوپریشانتاالبحاشیهبامرتبطكشاورزيجهادخدماتيمراكزنیروهاي،تاالبحاشیه

.ددگربرگزارآنپیرامونهايچاهازبرداریبهرهوپریشانتاالبآبمنابعمدیریتضرورتخصوصدررسانيآگاهي

تاالبهحاشینوجوانانوكودكانسنيگروهبراي"بنویسیداينامهتاالببه"موضوعبانویسيانشاءمسابقهبرگزاري3.

پریشان

،كازرونفرمانداريكارشناسانتوسطگزارشاتتلفیقازپستاشودارسالفرمانداريبهذیلمواردازكاملگزارش4.

.گرددارسالفارسزیستمحیطكلادارهواستانداريبهنهایيگزارش

میزان وابستگیمیزانبراوردوكشاوزريبخشدربرداربهرههايخانوادهتعداد،چاههاازیکهرزیركشتسطح-أ

سالدركشتدفعات،زراعتنوع،زیركشتزمینحدود،چاههاازبرداریبهرهوکشاورزیبهآنانمعیشت

به؛زنبورداري،موجوددامداریهاينوع،استفادهموردآبیاريهايسیستم،باغاتمساحت،آنهانوعوزراعي

(پریشانتاالباطرافروستاي18)روستاهرتفكیك

تعداد حبانصاو(روستاهرمحدودهدربودنواقعتفكیكبه)مكانيمشخصاتهمراهبهپریشانتاالباطرافهايچاه-ب

(مجازغیرومجازهايچاهكلیهشامل)آن

تعیین (مجازغیرومجازهايچاهكلیهشامل)هاچاهازبرداريبهرهمیزان-ج

ولمسائكلیهپریشانتاالباطرافكشاورزيهايزمیندرمحدودهمیدانيجامعمطالعاتجهادكشاورزياستانيكارشناسان5.

...وبرداشتوداشت،كاشتنحوه،آبیاريهايشیوه،كشاورزينوعشامل)راتاالبحاشیهموجودكشاورزيمشكالت

بهمطالعاتنتیجه،نمایندمعرفيراجایگزینكشتوكشاورزينوینهايروشوكردهبررسي(روستاهرتفكیكبه

.گردداعالمكازرونفرمانداريواستانداري

.بدیااختصاصترویجبخشبرايخاصبودجهآنهاستهايفعالیتحوزهدرپریشانتاالبحاشیهكهترویجمراكزبه6.

.یابداختصاصپریشانتاالبمدیریتبحثبهفرهنگيوخشكساليهايبودجهازكهشودپیگیري7.
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LOGO شاخصها

(فنی)شاخص های اجرایی بودن کار
 ر این شاخص ها را می توان د: (زیر بنایی)مدیریتی

جلسه استانی به دست آورد
که جهاد کشاورزی هاییروش (: داخل مزرعه) زراعی

در دست دارد
می باشدتاالباز وظایف طرح : استراتژیک

اقلیمی/ شاخص های محیطی
تاثیر بر منابع آب

ا عدد  این شاخص بیشتر ب)اجتماعی /شاخص های اقتصادی
(و آمار قابل بیان است

سهم اشتغال در بخش های  / بیکاری) نیروی کار
(گوناگون

درآمد/هزینه
شاغالن فصلی
 (اشتغال فصلی-عشایر)جمعیت غیر ساکن

شاخص های پذیرش اجتماعی
دیدگاه ها/ نگرش
حساسیت ها
پیشینه فعالیت های توسعه ای
وجود افراد کلیدی همراه
وجود تشکل ها
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LOGO

و بهره با توجه به شرایط زمین( محیطی/اقلیمی)اولویت بندی مناطق به لحاظ تاثیر گذاری بر منابع آب

برداری

(تاز نظر آقای لطفی هلک انتخاب مناسبی اس) پریشان -پاکوه هلک-هلکاولویت اول  به ترتیب

زوالی:  2-2قالت نیلو     یا  -ده پاگاه: 1-2اولویت دوم به ترتیب

عرب گاومیشی-سی سختی-قلعه نارنجی-قلعه میرزاییاولویت سوم به ترتیب

یا بدون )اولویت چهارم

(  اولویت

تاالبروستاهای واقع شده در جنوب 
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LOGO

.تعیین سه روستای هدف بر اساس پهنه بندی آقای لطفی1.

اقتصادی موثر در کشاورزی پایدار -انتخاب شاخصهای اجتماعی2.

اجتماعی جهاد کازرون در جلسه آتی-ارائه مالحظات اقتصادی3.

اجتماعی و ارائه خروجی این مطالعاات کاه شاامل معرفای اولویات      -جمع آوری و ارزیابی اقتصادی4.
.روستاها باشد

انتخاب روستای پایلوت5.

متولی و ساس  در ساطح میلای جهات     های دستگاهجلسات در سطح استان جهت جلب  حمایت 6.
.انتخاب روستای پایلوت با توجه به شاخص های دستگاه های میلی

:ورود به فاز اجرایی برای رسیدن به یک روستای سازگار با مییط زیست7.
طارح  تعادل آب با حمایت و اجرای برنامه های توافق شده توسط دستگاه های متولی استانی و

SGPو تاالب

بیث کیفیت آب را با اجرای برنامه ملی کشاورزی ارگانیک پیش برده خواهد شد.
 دفتر امور زنان نیز در همان میل سرمایه گذاری خواهد شدپسماندمدیریت.
 تشکیل خواهد شد( میراب میلی)واحد نظارت تشکل آب بران.

گامهای آتی


