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 حوضه آبریز تاالب شادگان:

 چارچوبی برای گزارش سنتز

 تهیه و پیشنهاد توسط

 سید مختار هاشمی

 مشاور ملی منابع آب طرح تاالبها

 ویرایش دوم

 0931تیر ماه 

 دیپاچه

ه عدم اطمینان و فقر اطالعات و پراکندگی تحقیقات از دغدغه های ذیمدخالن در کارگروه آب و کشاورزی می باشد. لذا تهی 

. آنچه مسلّم است این است که تاالب شادگان در برنامه ریزی منابع آب مد گزارش سنتز از اولویت های کارگروه به حساب می آید

حوضه تاالب شادگان، قرار بر این شد که گزارش سنتز بر   آب و کشاوزریمدیریت کارگروه  بر اساس مصوبهنظر قرار نگرفته است. 

شود برای ارزیابی وضعیت موجود و بررسی کیفیت اطالعات. این گزارش وضعیت سیستم منابع آب را اساس تحقیقات گذشته تهیه 

 (:1در نظر می گیرد که شامل زیر سیستم های زیر می باشد )نمودار 

 زیر سیستم اجتماعی اقتصادی و اثرات متقابل و تقاضا بر سیستم 

 زیرسیستم محیط طبیعی شامل زیر ساختها 

 شامل قوانین و مصوبات استانی و ملی زیر سیستم نهادی 
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و مارین می باشد و از تاالب های ساحلی بسییار بیا ارزش تلقیی میی      الزم به یاد آوری است که تاالب شادگان دارای بخش دریایی 

  شود. ضمنا به علت تنوع زیستی باال، کیفیت آب بسیار حائز اهمیت است.

 موضوع های اصلی چیست؟

 ی اصلی عنوان شود که مورد بررسی قرار گیرد. برای نمونه:الزم است که موضوع ها

 ارزیابی صحت/کیفیت اطالعات و بررسی میزان عدم اطمینان .1

a. استخراج و شناسایی اطالعات صحیح )قابل استفاده( داده های صحیح هیدرولوژی و آبدهی و اقلیمی 

b. اقتصادی -تدقیق در خصوص داده های اجتماعی 

c. بدین معنی توافق بین بخشی حاصل می شود-جود توسط ذیمدخالنارتقا مالکیت اطالعات مو 

d. ارزیابی کارایی اطالعات 

 تهیه گزارش وضعیت موجود .2

a. اکوسیستم تاالب 

b.  حوضه آبریز 

 بررسی نیاز آبی تاالب شادگان بر اساس گزارش های موجود .3

 

 مخاطبین گزارش

رهای سازمانی بیرای تخصییو و تعییین حقابیه تیاالب در      مخاطبین گزارش کمیته استانی و محلی مدیریت تاالب شادگان و ساختا

 سطح استانی و ملی  
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 سیستم منابع آب: 1نمودار 

 اهداف اجرایی

 به اهم اهداف مورد انتظار به شرح زیل اشاره خواهد شد:

 تهیه لیست گزارش ها در سطح حوضه ابریز و در خصوص تاالب شادگان .1

 

یعیزیر سیستم محیط طب   

 

 

ادیزیر سیستم نه  

 

ا زیرساخته  

 

 سیاست ها و 
 قوانین

مصوبات
, 

 دستگاه های

راییاج   

 زیر سیستم
  اقتصادی -اجتماعی 

 

 اثرات

اتقاض  

 

 

 

 رویکرد سیستمی



 [0931] [چارچوبی برای گزارش سنتز حوضه آبریز تاالب شادگان]

 

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

 4طرح حفاظت از تاالب های ایران                                                                                            س. م. هاشمی                  

 

 یت اجتماعی اقتصادیارزیابی وضع .2

 تحلیل ذیمدخالن در حوضه و تاالب .3

 ارزیابی زیر سیستم نهادی و سازمانی شامل قوانین و مصوبات .4

 کیفیت و تنوع زیستی خود تاالب ،تحلیل وضعیت حوضه تاالب شادگان از جمله بیالن حوضه و کمیت .5

 ارزیابی تقاضا ها .6

 تاالب شادگان ارزیابی تخصیو های آب در سطح حوضه و تخصیو آب برای .7

 . 7-1تهیه گزارش سنتز برا اساس اهداف  .8

 پیشنهاد ساختار گزارش )برای نمونه(

 بخش می باشد: 3این گزارش شامل 

  (6و  4-1بخش اول در مورد تاالب شادگان )اهداف 

  8و 7، 5بخش دوم در مورد سیستم منابع آب در سطح حوضه ابریز شامل اهداف. 

 خش اول و دوم در قالب نیار ابی تاالب شادگانبخش سوم عبارت است از سنتز ب 

 فصل 5بخش اول با 

 : توصیف تاالب شادگان/خصوصیات1فصل  .1

 : جنبه زیست محیطی شامل تنوع ریستی، فونا و فلورا2فصل  .2

 : کیفیت آب3فصل  .3

 کمیت آب: 4فصل  .4

 مدیریت و بعد نهادی تاالب قوانین و ساختارهای تشکیالتی: 5فصل  .5

 فصل 5بخش دوم با 
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 جراحی( شامل-در سطح حوضه ابریز )کرخه: سیستم منابع آب 6صل ف .6

a. پتانسیل/موجودی منابع آب 

b. سازه های آبی 

c. کیفیت رودخانه ها 

 : بعد نهادی7فصل  .7

 : تقاضا و تامین منابع آب در تمامی بخش ها8فصل  .8

 : سیمای توسعه منابع آب شامل سدها و شبکه های ابیاری9فصل  .9

  : سیمای توسعه بخش صنعت شامل نفت11فصل  .11

 فصل 5با سوم بخش 

 چالشها و مسیل مهم در حوضه و خود تاالب شادگان: 11فصل  .11

 اثرات متقابل توسعه بر تاالب شادگان: 12فصل  .12

 اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم: 13فصل  .13

 نیاز آبی تاالب شادگان و ترند ورودی به تاالب: 14فصل  .14

 ری و توصیه هانتیجه گی: 15فصل  .15

 نحوه تهیه و تدوین گزارش

 مسئولیت تدوین هر یک از فصول بسته به محتوای موضوعی تعیین و متعاقبا توسط ارگان ذی ربط پیگیری خواهد شد   .1

 بر اساس گزارشات پایه فصل ها تهیه محتوای .2

اول و اقای دکتر افخمی و آقای تعیین ویراستاران گزارش: پیشنهاد می شود نگارنده این چارچوب به عنوان ویراستار  .3

 مهندس موال به عنوان همکاران ویراستار پیشنهاد شود

 توسط ویراستاران تهیه شود 15فصل  .4

 بقیه فصل ها توسط تیم مولفین نوشته می شود .5

 مسئولیت بررسی کیفیت محتوای گزارش و مطلوبیت اطالعات ارایه شده به عهده ویراستار اول می باشد. .6
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 ست نسبت به طراحی ساختار فصل های این گزارش و همچنین تدوین محتوای آن اقدام نمایندموافین  می بای .7

 منابع و ماخد مورد استفاده در گزارش در متن و انتهای هر فصل آورده شود .8

 مولفین زمانبندی ارایه پیشنویس و ویرایش نهلیی هر فصل را مطابق با برنامه کاری به شرح زیل رعایت فرمایند .9

بررسی و بازنگری شود و نتیجه را به هیات ویراستاران داده شود . بازنگری نهایی  متخصصیننفر از  2توسط هر فصل  .11

 انجام خواهد شد توسط ویراستاران جهت ارایه به کارگروه آب و کشاورزی

ا تغییر می هزار کلمه باشد البته در صورت نیاز ویراستار اول تعداد صفحات ر 6صفحه ویا  8حد اکثر صفحات هر فصل  .11

 دهد

 یک نفر به عنوان هماهنگ کننده این طرح تعیین می شودجهت پیگیری و هماهنگی بین مولفین و ویراستاران .12

 

 برنامه کاری

 

 ماه( طول بکشد اگر اطالعات کافی در دسترس مولفین باشد.  3هفته کاری ) 12به نظر می رسد که تهیه چنین گزارشی 

 نظارت تمسئولی اقدامات زمانبندی مرحله

:  ارزیابی 0مرحله

 اولیه

بررسی سریع داده ها  و  3-1هفته 

 گزارش ها

گزارش  11انتخاب 

 اصلی

 ویراستاران مولفین

: طراحی 2مرحله

 ساختار هر فصل

تهیه ریز محتوای پیش  4هفته 

نویس هر فصل توسط 

 مولفین

 ویراستاران مولفین

پیش : تهیه 9مرحله 

 سنتزنویس 

 ویراستاران مولفین لنگارش فصو 8-5هفته 

: بازنگری 4مرحله 

 سنتز 

 متخصصین  بازنگری فصول 11-9هفته 

: بازنگری 5مرحله 

 نهایی

بازنگری، تلفیق فصل ها  12-11هفته 

 و معلومات

 کارگروه آب و کشاورزی ویراستاران

: تدقیق و 6مرحله 

 تصحیح گزارش

تایید نهایی گزارش  13هفته 

 سنتز

 آب و کشاورزی کارگروه ویراستار اول

 


