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 و
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أ



 ب

 ) شناسنامه گزارش (

 درياچه ارژن و پريشان زيست محيطي ارزشگذاري اقتصادي : عنوان طرح

 واحد علوم و تحقيقات - دانشگاه آزاد اسالمي : نام مجري طرح

 ) انرژي مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و (

 : نام همكاران مجري طرح
 دكتر زهرا عابدي، دكتر مجيد احمديان

 مهندس نگار خسروي، مهندس منا سادات آقا سيد جعفر نظيري،مهندس فرزانه ظفري،مريم جامه

 منش

 فارس استان - درياچه ارژن و پريشان : محدوده مورد مطالعه طرح

 آقاي عليرضا فدايي : مدير اجرايي

 دكتر مصطفي پناهي ـ آقاي مهندس اردوان زرنديان آقاي : ناظرين علمي

 خانم مهندس رويا موسي زاده ـ خانم دكتر عاليه ثابت رفتار ـ : اعضاء كميته فني ـ مشورتي

 آقاي مهندس حميد فراهاني راد ـ آقاي دكتر هاشمي راد ـ آقاي خاوري نژاد ـ آقاي مهندس كوچ

 بيده ـ آقاي لعلي

 از محل اعتبارات طرح ارزش اقتصادي منابع ۱۰۰ / ۴ / ۵۴۸۳ قرارداد شماره اين طرح به
. اجرا گرديده است ۴۰۴۰۸۰۰۷ محيط زيستي به   شماره



 ج

 ) مشخصات پروژه مطالعاتي (

 درياچه ارژن و پريشان زيست محيطي ارزشگذاري اقتصادي : عنوان طرح

 زيست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط : كارفرما

 واحد علوم و تحقيقات - دانشگاه آزاد اسالمي : مجري طرح

 ) مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي (

 فارس استان – درياچه ارژن و پريشان : محدوده مورد مطالعه طرح

 ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۲ : تاريخ شروع

۱۳۸۷ شهريور : تاريخ خاتمه
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 د

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان
 ۱ ....... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ چكيده

 ۳ ............ شناسايي مقدماتي درياچه ارژن و پريشان با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي

 ۷ ............ ................................ ................................ ................................ ها انواع دارايي شناسايي و برآورد مقدار - ۱

 ۷ ............. ................................ ................................ ................................ ................................ منابع طبيعي - ۱ - ۱

 ۷ ......... ................................ ................................ ................................ منابع انرژي و معادن - ۱ - ۱ - ۱

 ۷ ............................... ................................ شامل كشاورزي و غير كشاورزي منابع خاك - ۲ - ۱ - ۱

 ۸ .......... ................................ ................................ ................................ ها كوهستان - ۱ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۰ ..................... ................................ ................................ ................................ ها تپه - ۲ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۲ ............................ ................................ ................................ اي منه هاي دا دشت - ۳ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۳ ............. ................................ ................................ اي هاي رسوبي رودخانه دشت - ۴ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۵ ........... ................................ ................................ ................................ اراضي پست - ۵ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۶ ..................... ................................ ................................ هاي بادبزني شكل آبرفت - ۶ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۶ ........ ................................ ................................ ................................ اراضي متفرقه - ۷ - ۲ - ۱ - ۱

 ۱۷ ............................. ................................ ................................ ................................ منابع آب - ۳ - ۱ - ۱

 ۲۱ ..... ................................ ................................ نوع و تعداد سفره آب زيرزميني - ۱ - ۳ - ۱ - ۱

 ۲۱ .................... ................................ ميزان كلي تخليه ساليانه منابع زيرزميني - ۲ - ۳ - ۱ - ۱

 ۲۳ ............................. ................................ برداري از منابع زيرزميني ميزان بهره - ۳ - ۳ - ۱ - ۱

 ۲۴ .................. ................................ ................................ ................................ منابع بيولوژيكي - ۴ - ۱ - ۱

 ۲۴ ........... ................................ ................................ ................................ منابع چوب - ۱ - ۴ - ۱ - ۱

 ۴۴ ............. شامل دست كاشت يا طبيعي منابع و محصوالت گياهي و مرتعي - ۲ - ۴ - ۱ - ۱

۶۶ ................................ ................................ شامل طبيعي و پرورشي منابع آبزي - ۳ - ۴ - ۱ - ۱
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 ه

 ۶۷ ........................... ................................ شامل طبيعي و پرورشي منابع جانوري - ۴ - ۴ - ۱ - ۱

 ۸۶ .. ................................ ................................ ................................ وابسته هاي سطحي منابع اراضي و آب - ۲ - ۱

 ۸۶ ................ ................................ ................................ انساني و ساز ساخت تحت اراضي - ۱ - ۲ - ۱

 ۸۸ ....................... ................................ شامل كشتزارها و مراتع منابع اراضي كشاورزي - ۲ - ۲ - ۱

 ۸۹ ............... ................................ ................................ هاي كشاورزي انواع كاربري - ۱ - ۲ - ۲ - ۱

 ۹۰ ...................... ................................ ................................ هاي مرتعي انواع كاربري - ۲ - ۲ - ۲ - ۱

 ۹۱ ........................... ................................ راعت و باغداري مرتع، ز مالكيت اراضي، - ۳ - ۲ - ۲ - ۱

 ۹۳ .............. ................................ ................................ ................................ اراضي باير - ۴ - ۲ - ۲ - ۱

 ۹۳ ....................... ................................ ................................ ................................ اراضي جنگلي ۳ - ۲ - ۱

 ۹۵ ..... ................................ ................................ ................................ سطوح آبي با اهميت - ۴ - ۲ - ۱

 ۹۵ ............... ................................ ................................ بستر فصلي و دائمي درياچه - ۱ - ۴ - ۲ - ۱

 ۹۵ ........ ................................ ................................ ................................ بستر رودخانه - ۲ - ۴ - ۲ - ۱

 ۹۶ ...................... ................................ ................................ ................................ ساير اراضي - ۵ - ۲ - ۱

 ۹۶ .... ................................ ................................ ................................ اي اراضي صخره - ۱ - ۵ - ۲ - ۱

 ۹۶ ............. ................................ ................................ ................................ اراضي شور - ۲ - ۵ - ۲ - ۱

 ۹۸ ................ ................................ ................................ ................................ ................................ ها ستم اكوسي - ۳ - ۱

 ۹۸ ................................ ................................ ................................ هاي خشكي اكوسيستم - ۱ - ۳ - ۱

 ۹۸ ....... ................................ ................................ ................................ هاي آبي اكوسيستم - ۲ - ۳ - ۱

 ۹۸ .... ................................ ................................ ................................ درياچه پريشان - ۱ - ۲ - ۳ - ۱

 ۱۰۵ ......... ................................ ................................ ................................ هاي جوي سيستم - ۳ - ۳ - ۱

 ۱۰۹ . ................................ ................................ ................................ ................................ ها افزايش و كاهش دارايي - ۲

 ۱۰۹ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ها كاهش دارايي - ۱ - ۲

 ۱۰۹ .............. و كانيهاي فلزي و غير فلزي برآورد مقدار برداشت منابع انرژي فسيلي - ۱ - ۱ - ۲

 ۱۰۹ .............................. هاي مختلف ميزان مصرف منابع آبي به تفكيك نوع در بخش - ۲ - ۱ - ۲

۱۱۱ ...... ................................ ................................ برداري از منابع طبيعي مجوزهاي بهره - ۳ - ۱ - ۲
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 ۱۱۱ ................ ................................ ................................ و فرسايش برآورد ميزان تخريب - ۴ - ۱ - ۲

 ۱۱۵ ................ ................................ ................................ محاسبه مساحت انواع فرسايش - ۵ - ۱ - ۲

 ۱۱۹ ......... ................................ ................................ ................................ ................................ ها افزايش دارايي - ۲ - ۲

 ۱۱۹ ......................... ................................ ................................ برآورد رويش طبيعي منابع - ۱ - ۲ - ۲

 ۱۱۹ ...................... ................................ ................................ برداري چوب قابل بهره - ۱ - ۱ - ۲ - ۲

 قابـل برداشـت در هـر يـك از برآورد رويش طبيعي و ميزان محصـوالت فرعـي - ۲ - ۱ - ۲ - ۲

 ۱۱۹ ....................... ................................ ................................ ................................ عرصه هاي طبيعي و دست كاشت

 ۱۲۰ ................ ................................ و ميزان استحصال ذخاير آبزي برآورد ازدياد - ۳ - ۱ - ۲ - ۲

 ۱۲۰ ......... ................................ برآورد كشتار دام اهلي و شكار حيوانات وحشي - ۴ - ۱ - ۲ - ۲

 ۱۲۰ ..... ................................ ................................ برآورد سطوح كشتزارها، باغات و مراتع - ۲ - ۲ - ۲

 ۱۲۱ ...... ................................ ................................ اراضي جنگلي برآورد تغييرات سطوح - ۳ - ۲ - ۲

 ۱۲۱ ................... ساخت با اهميت سان برآورد تغييرات سطوح عرصه آبي طبيعي و ان - ۴ - ۲ - ۲

 ۱۲۱ ............ ................................ ................................ برآورد تغييرات ساير سطوح اراضي - ۵ - ۲ - ۲

 ۱۲۲ ..................... ................................ ................................ ................................ ................................ ها اكوسيستم - ۳ - ۲

 ۱۲۲ ........ ، تنوع زيستي و زيستگاهي برآورد فاكتورهايي نظير تعداد جمعيت ساكن - ۱ - ۳ - ۲

 ۱۲۵ . ................................ ................................ ................................ گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي ارزش - ۳

 ۱۲۵ .............................. ................................ زيست محيطي اقتصادي منابع چارچوب نظري ارزشگذاري - ۱ - ۳

 ۱۲۵ ....................... ................................ ................................ ................................ مفهوم ارزش - ۱ - ۱ - ۳

 ۱۲۵ ............................. ................................ ................................ نظريه ارزش در علم اقتصاد - ۲ - ۱ - ۳

 ۱۲۶ ............................ ................................ ................................ مفهوم ارزشگذاري اقتصادي - ۳ - ۱ - ۳

 ۱۲۸ .... ................................ ................................ ................................ ديدگاههاي ارزشگذاري - ۴ - ۱ - ۳

 ۱۳۰ ..................... ................................ چارچوبهاي اقتصادي مورد استفاده در ارزشگذاري - ۵ - ۱ - ۳

 ۱۳۲ .... ................................ ................................ ................................ انواع ارزشهاي اقتصادي - ۶ - ۱ - ۳

 ۱۳۴ ................... ................................ ................................ اي اقتصادي تاالب ارزشه - ۱ - ۶ - ۱ - ۳

۱۴۷ ........... ................................ ................................ ................................ ضرورت ارزشگذاري - ۷ - ۱ - ۳
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 ۱۴۸ ... ................................ ................................ روشهاي ارزشگذاري منابع زيست محيطي - ۸ - ۱ - ۳

 ۱۶۱ ............. ................................ ................................ ................................ مراحل ارزشگذاري - ۹ - ۱ - ۳

 ۱۶۷ ......................... مروري مختصر بر برخي از مطالعات ارزشگذاري منابع زيست محيطي انجام شده - ۲ - ۳

 ۱۷۴ ........ ................................ ع زيست محيطي بندي كاركردهاي بازاري و غير بازاري مناب بررسي و طبقه - ۳ - ۳

 ۱۷۴ .............. ................................ ارزشگذاري كاركردهاي بازاري منابع زيست محيطي - ۱ - ۳ - ۳

 ۱۷۴ ........ ................................ برآورد ارزش موجودي تمامي منابع احصاء شده - ۱ - ۱ - ۳ - ۳

 ۱۶۶ ........... ................................ ................................ هاي پيشين براي ابتداي دوره در بخش

 ۲۰۲ ........ ................................ ارزشگذاري كاركردهاي غيربازاري منابع زيست محيطي - ۲ - ۳ - ۳

 ۲۱۸ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ۱ پيوست

 ۲۶۶ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ۲ پيوست

 ۲۹۵ ............................... ................................ ................................ ................................ ................................ منابع و مآخذ

۲۹۹ .......................... ................................ ................................ ................................ ................................ چكيده انگليسي
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 فهرست جداول

 صفحه عنوان
 ۲۳ ... ................................ ................................ هاي زيرزميني و مقدار تخليه ساالنه آنها منابع آب ): ۱ - ۱ ( جدول

 ۲۴ ......................... ................................ ................................ بيالن آب زيرزميني آبخوان هاي آبرفتي ): ۲ - ۱ ( جدول

 ۲۷ ........ ................................ هاي طبيعي موجود بر حسب مرغوبيت در شهرستان كازرون گونه ): ۳ - ۱ ( جدول

 ۲۷ ............................. تان كازرون هاي جنگلي طبيعي و فضاهاي سبز در شهرس مساحت پارك ): ۴ - ۱ ( جدول

 ۳۹ .................... هاي گياهي در شهرستان كازرون مساحت و ظرفيت چراي انواع تيپ وضعيت، ): ۵ - ۱ ( جدول

 ۴۱ ........................... ذخيره گاه ارژن و پريشان هاي رويشي جنگلي، موقعيت جغرافيايي واحد ): ۶ - ۱ ( جدول

 ۴۲ ......................... ................................ جهات اربعه واحدهاي رويشي ذخيره گاه ارژن و پريشان ): ۷ - ۱ ( جدول

 كيفي واحدها ي رويشي Trend تاج پوشش و خصوصيت كمي ): ۸ - ۱ ( جدول

 ۴۳ .................. ................................ .... ................................ ذخيره گاه ارژن و پريشان

 ۵۰ .. ................................ درياچه ارژن و پريشان هاي مرتعي فهرست و موقعيت جغرافيايي تيپ ): ۹ - ۱ ( جدول

 ۵۱ ................... ................................ ۱۳۸۰ آن در سال TDN ميزان توليد علوفه مراتع و ميزان ): ۱۰ - ۱ ( جدول

 ۵۲ ....... .... هاي صادره براي چرا در شهرستان كازرون تعداد پروانه مساحت، ظرفيت مراتع و ): ۱۱ - ۱ ( جدول

 ۲۱۹ .... ................................ ................................ ) گياهان آبزي ( ليست فلورستيك ارژن و پريشان ): ۱۲ - ۱ ( جدول

 ۵۷ ................... ................................ فهرست گياهان دارويي ذخيره گاه بيوسفر ارژن و پريشان ): ۱۳ - ۱ ( جدول

 ۲۲۱ . اساس زيستگاه و نوع تغذيه فهرست ماهيان تاالب  ارژن و پريشان وطبقه بندي آنها بر ): ۱۴ - ۱ ( جدول

 ۷۱ .. ................................ ................................ تنوع گونه اي پستانداران برحسب راسته در ايران ): ۱۵ - ۱ ( جدول

 ۷۹ ........ ................................ هاي پستانداران شهرستان كازرون بر حسب خانواده توزيع گونه ): ۱۶ - ۱ ( جدول

بندي آنها براساس فهرست پستانداران تاالب  ارژن و پريشان و طبقه ) : ۱۷ - ۱ ( جدول
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 ۲۲۲ .. .................... ................................ ....... ................................ نوع تغذيه نوع زيستگاه و

 ۲۲۵ . ............................... هاي جانوري شاخص در حوزه ارژن و پريشان وضعيت گونه ): ۱۸ - ۱ ( جدول

 بندي آنها براساس فهرست پستانداران تاالب  ارژن و پريشان و طبقه ): ۱۹ - ۱ ( جدول

 ۲۲۷ ........................ ................................ ................................ نوع زيستگاه و نوع تغذيه

 ا براساس بندي آنه ژن و پريشان و طبقه فهرست پرندگان تاالب  ار ): ۲۰ - ۱ ( جدول

 ۲۳۰ ......................... ................................ ................................ نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها

 بندي آنها بر اساس فهرست پرندگان تاالب  ارژن و پريشان و طبقه ): ۲۱ - ۱ ( جدول

 ۲۳۹ ............ ................................ ................................ المللي مقررات ايران و مقررات بين

 فهرست خزندگان تاالب  ارژن و پريشان و طبقه بندي آنها بر اساس ): ۲۲ - ۱ ( جدول

 ۲۵۵ .............. ................................ ................................ ................................ ................................ گاه و نوع تغذيه زيست

 بندي آنها براساس فهرست خزندگان تاالب  ارژن پريشان وطبقه ): ۲۳ - ۱ ( جدول

 ۲۵۸ ................................................................................................... المللي مقررات بين

 ريشان و طبقه بندي آنها بر اساس فهرست دوزيستان تاالب  ارژن و پ ): ۲۴ - ۱ ( جدول

 ۲۶۲ ............................. ................................ ................................ زيستگاه و نوع تغذيه

 هاي جانوري شناسائي شده در ايران و منطقه ارژن و پريشان موقعيت گونه ) : ۲۵ - ۱ ( جدول

 CITES .................. ................................ .................. ۲۶۳ و مقررات IUCN در طبقات

 ۸۲ ......................... ................................ ) روستايي ( تاالب ارژن و پريشان تعداد دام در محدوده ): ۲۶ - ۱ ( جدول

 ۸۳ ......................... ................................ ) عشايري ( تاالب ارژن و پريشان اد دام در محدوده تعد ): ۲۷ - ۱ ( جدول

 ۸۵ ......... ................................ ................................ ................................ هاي منطقه وزن الشه دام ): ۲۸ - ۱ ( جدول

 ۸۵ ........... ................................ ................................ ) روستايي و عشايري ( تعداد دام و وزن الشه ): ۲۹ - ۱ ( جدول

 ۸۶ ........................... ................................ جمع كل دام روستايي و عشايري به تفكيك نوع دام ): ۳۰ - ۱ ( جدول

 ي اهداف آتي به تفكيك اجزاء واحد كالسهاي قابليت فعلي و تناسب برا ): ۳۱ - ۱ ( جدول

۲۶۴ ......... ................................ ................................ ................................ اراضي منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان
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 هاي طبقات كاربري اراضي با توجه به امكانات سنجش ويژگي ): ۳۲ - ۱ ( جدول

 ۲۶۵ . ....................... ................................ از دور و مطالعات زميني، امكان تعريف و تفكيك آنها

 ۹۲ ............... و نوع زراعت كيك روستا ميزان اراضي زير كشت محدوده ارژن و پريشان به تف ): ۳۳ - ۱ ( جدول

 ۹۷ . .................. نتايج مساحي طبقات مختلف كاربري اراضي در منطقه حفاظت شده ارژن ): ۳۴ - ۱ ( جدول

 ۱۱۰ ......... ................................ ۱۳۸۴ در سال هاي زيرزميني و مقدار تخليه ساالنه آنها منابع آب ): ۱ - ۲ ( جدول

 العاتي شناسي منطقه مط هاي آب دهي و واحد محاسبه رسوب ): ۲ - ۲ ( جدول

 PSIAC ................................ ................................ ................................ ......................... ۱۱۲ ارژن و پريشان به روش

 ۱۱۴ .......... شناسي منطقه ب هاي آ اي رسوب خروجي و فرسايش باالدست واحد نتايج مقايسه ): ۳ - ۲ ( جدول

 ۱۱۶ ................ ................................ ................................ هاي فرسايشي پراكنش مساحت انواع چهره ): ۴ - ۲ ( جدول

 ۱۲۳ ..... ................................ در منطقه حفاظت شده ارژن نتايج مساحت طبقات كاربري اراضي ): ۵ - ۲ ( جدول

 ۱۳۵ .............. ................................ ................................ دي كلي ارزشهاي اقتصادي تاالبها تقسيم بن ): ۱ - ۳ ( جدول

 خدمات و صفات ويژه اولويت بندي و مرتبط نمودن هر يك از اجزاء ): ۲ - ۳ ( جدول

 ۱۶۴ ............ ................................ ................................ در گواتماال Petexbatun به استفاده هاي مربوطه در تاالب

 اولويت بندي و مرتبط نمودن هر يك از اجزاء خدمات و صفات ويژه ): ۳ - ۳ ( جدول

 ۱۶۵ ............. ................................ ................................ فاده هاي مربوطه در تاالب هاي ساحلي در نيكاراگوئه به است

 ۱۷۶ . ................................ ................................ مقدار استفاده از علوفه منطقه و ارزش برآوردي آن ): ۴ - ۳ ( جدول

 ۱۷۸ . ............. ................................ ) برحسب قيمت تهران ( محاسبه گياهان داروئي ارژن و پريشان ): ۵ - ۳ ( جدول

 ۱۷۹ ............. ................................ ) برحسب قيمت محلي ( محاسبه گياهان داروئي ارژن و پريشان ): ۶ - ۳ ( جدول

 ۱۸۱ ....... ................................ ................................ آمار استفاده از گياهان داروئي در درمان امراض ): ۷ - ۳ ( جدول

 ۱۸۳ ........ ................................ ................................ ................................ تعداد نفرات گروه ماهيگيري ): ۸ - ۳ ( جدول

 ۱۸۴ ................................ ................................ ................................ گيريد؟ چه ماهي از سال ماهي مي ): ۹ - ۳ ( جدول

۱۸۵ ................ ................................ ................................ نحوه خريد بنزين و متوسط هزينه سوخت ): ۱۰ - ۳ ( جدول



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

 ك

 ۱۸۶ ...................... ................................ ................................ تعداد ماهي در هر عمليات ماهيگيري ): ۱۱ - ۳ ( جدول

 ۱۸۷ ............................ ................................ ................................ قيمت فروش هر نوع ماهي در بازار ): ۱۲ - ۳ ( ول جد

 ۱۹۰ ........................ ) قيمت فروش هر كيلو محصول ( عمده محصوالت توليد ساالنه در هكتار ): ۱۳ - ۳ ( جدول

 ۱۹۲ . ................................ ................................ ................................ تمايل به فروش زمين كشاورزي ): ۱۴ - ۳ ( جدول

 ۱۹۳ ................................ ................................ هاي كشاورزي اطراف درياچه پريشان ارزش زمين ): ۱۵ - ۳ ( جدول

 ۲۱۰ ............. ................................ ................................ ................................ به شكار عالقمندي افراد ): ۱۶ - ۳ ( جدول

۲۱۶ ............ ................................ ................................ ارزش كل اقتصادي درياچه ارژن و پريشان ): ۱۷ - ۳ ( جدول
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 فهرست اشكال

 صفحه عنوان

 ۵ ................................ ................................ ................................ منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان ): ۱ - ۱ ( شكل

 در منطقه مطالعاتي ارژن PSIAC به روش هاي عامل فرسايشي مورد نياز نقشه ): ۱ - ۲ ( شكل

 ۱۱۳ .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ و پريشان

 ۱۵۰ ......................... ................................ مؤلفه هاي اساسي ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي ): ۱ - ۳ ( شكل

 ۱۶۰ ............. ................................ دي و تكنيك هاي ارزشگذاري يك تاالب انواع ارزشهاي اقتصا ): ۲ - ۳ ( شكل

۱۶۲ .......................... ................................ هفت گام اصلي جهت ارزشگذاري اقتصادي يك تاالب ): ۳ - ۳ ( شكل
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 چكيده

 درياچة پريشان و تاالب دشت ارژن دو پديدة مهم طبيعي هستند كه عناصر اساسي ذخيره گاه بيوسفر منطقـه را

 مين كننـده آب أ درياچة پريشان، مهم ترين درياچة آب شيرين كشوراست ، ويكي از منـابع اصـلي تـ . تشكيل مي دهند

 ش اقتصادي منطقه از ارزش استفاده مستقيم و غيـر مسـتقيم و بمنظور برآورد ارز . درياچه ، حوضة آبخيز ارژن مي باشد

 در تعيـين ارزش اسـتفاده مسـتقيم ارزشـهاي تفـريح . ارزش حفاظتي، ميراثي، وجودي و فرهنگي اسـتفاده شـده اسـت

 تحقيقاتي ، هزينه سفر، تأمين آب، شكار و صيد، كسب درآمد از طريق قـايقراني ، هزينـه شـكار، ارزش گياهـان طبـي،

 ي، محصوالت و زمينهاي كشاورزي ، ارزش كل بازاري گونـه هـاي شـكار شـده، ارزش تجـاري صـيد و تمايـل بـه داروي

 پرداخت براي وروديه ونيز دريافت مجوزهاي شكار، صيد، برداشت گياهان و تفريح و ارزش تجاري يونجـه و كـاه سـفيد

 در مورد ارزش استفاده . ميليارد ريال مي باشد ۶۰۶ براي دامداران مورد محاسبه قرار گرفته است كه اين مقدار در حدود

 كنترل سيالب، تنظيم آب، تمايل به يش، تعادل آب و هوا، تنوع زيستي، غير مستقيم ارزشهايي چون جلوگيري از فرسا

 پرداخت به منظور بهبود شرايط آب و هوايي و معتدل نمودن اقليم منطقه، حفظ چشم انـداز منطقـه، ارزش اثـر مثبـت

 بر كشاورزي و آب شرب، ارزش اجتناب از خسارات اجتماعي و زيست محيطـي، ارزش زيـان حاصـل از خشـك درياچه

 شدن آب درياچه بر ماهيگيري و كشاورزي، ارزش كاركردي زيستگاه حيـات وحش،چشـم انـداز و بهبـود شـرايط آب و

 ميليـارد ريـال ۴۱۰۷ ده كـه معـادل هوايي و هزينه هاي اجتماعي ناشي از آلودگي هوا در حاشيه درياچه محاسبه گردي

 ارزش فرهنگي،ميراثي،وجودي،ذاتي،عالقه مندي به شكار،ارزش ذهني گونه هاي شكار شـده و تمايـل . برآورد شده است

 ميليـارد ۴۸۸ به پرداخت براي زيستگاههاي حيات وحش و كنترل آلودگي هوا و ارزش حفاظتي توسط دولـت برابـر بـا

 . ميليارد ريال برآورد شده است ۴۶۶۲ موع كل ارزش اقتصادي منطقه مج . ريال برآورد گرديده است

ارژن و پريشان ، هزينه، تفرج درياچه ، گذاري اقتصادي زيست محيطي، تاالب ارزش : واژه هاي كليدي
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 اول فصل

 شناسايي و برآورد
انواع داراييها
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 پريشان با استفاده از نقشه هاي ارژن و شناسايي مقدماتي محدوده درياچه •

 صاوير ماهواره اي توپوگرافي و ت
 براساس اطالعات رقومي و مستندات دريافتي ازسازمان حفاظت محيط زيست درياچة پريشـان و

 تاالب دشت ارژن دو پديدة مهم طبيعي هستند كه عناصر اساسي ذخيره گاه بيوسفر ارژن و پريشـان را

 هاي شـيراز وكـازرون واقـع اين ذخيره گاه در استان فارس و در محدودة شهرستان . تشكيل مي دهند

 درياچة پريشان، با واقـع شـدن در البـالي كوهسـتان . مربوط مي شود ۱۳۶۱ شده و ايجاد آن به سال

 كيلومتري از شرق كازرون، مهم تـرين درياچـة آب شـيرين كشـور بـه ۱۲ فامور و در فاصله اي حدود

 طـول درياچـه، . اسـت ) ار هكتـ ۴۲۰۰ تـا ۳۵۰۰ ( كيلومتر مربـع ۳۶ وسعت تقريبي آن . حساب مي آيد

 ۵۱ ( موقعيت جغرافيايي اين درياچه به صورت . كيلومتر و عرض آن بالغ بر سه كيلومتر است ۱۲ حدود

 ۳۲ درجـه و ۲۹ دقيقـه تـا ۲۸ درجه و ۲۹ ( طول شرقي و ) دقيقه ۵۱ درجه و ۵۱ دقيقه تا ۴۴ درجه و

 وسـعت حـوزة . متـر اسـت ۸۲۰ ارتفاع آن از سطح آب هاي آزاد . عرض شمالي است ) ثانيه ۳۰ دقيقه و

 هـاي سـاالنه منبع تأمين آب درياچه، عمدتاً بارش . رسد كيلومتر مربع مي ۲۶۶۰۵ آبريز اين درياچه به

 است و به همين دليل، سطح آن، برحسب فصول سال و مقدار بارندگي ساالنه در منطقه متغير به نظـر

 درايـن مـاه، جريـان . شت نمايان مي شود به طوري كه بيشترين وسعت درياچه در ماه ارديبه . مي رسد

 آب هاي سطحي حاصل از ذوب برف هاي ارتفاعات، بارش هاي بهاري افـزايش قابـل تـوجهي يافتـه و

 . رسد حال آنكه، در پاييز مساحت درياچه به حداقل خود مي . موجبات افزايش گسترة درياچه مي شود

 ن كننده آب درياچه پريشان، حوضة آبخيز ارژن الزم به ذكر است كه يكي از منابع اصلي تأمي

 كيلومتري جنوب غربي ۶۵ دراين حوضه، دشت ارژن در جنوب سلسله جبال زاگرس و در فاصله . است

 شرقي و o ۵۳ - ۰۱ / تا o ۵۱ - ۵۴ / هاي جغرافيايي كازرون بين طول - شيراز در مسير جاده شيراز

گفتني است كه دشت ارژن در . شمالي قرار گرفته است o ۲۹ - ۴۱ / تا o ۲۹ - ۳۳ / هاي جغرافيايي عرض
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 شرقي و غربي o ۵۲ - ۰۰ / ميانة خود و در نزديكي روستاي ارژن و با موقعيت طول جغرافيايي

 براساس آمار كنوانسيون ( هكتاري ۱۰۰۰ شمالي، پذيراي تاالبي حدوداً o ۲۴ - ۳۴ / جغرافيايي

 است كه با برخورداري از آب شيرين و با منشأ گسلي، جزء تاالب هاي كم توليد ) هكتاري ۲۴۰۰ رامسر

 كيلومتر مربع و مساحت  دشت ۱۱۴ سطح حوضة آبخيز در محدوده، . حرارتي طبقه بندي مي شود

] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . كيلومتر مربع است ۳۲ / ۵۰ ب ارژن حدود آبرفتي تاال



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٥ 

] ۱۳۸۱ ، سازمان حفاظت محيط زيست [ منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان ): ۱ - ۱ ( شكل
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 متر نسبت به سطح آزاد دريا و بلندترين آن كه در قسمت جنوب ۱۹۸۷ پست ترين نقطه منطقه

 دهد اختالف ارتفاعي بين شناسي نشان مي مطالعات زمين . متر ارتفاع دارد ۳۰۴۰ باشد قي دشت مي شر

 اي كه در كف تاالب ارژن تاالب ارژن و درياچه پريشان وجود دارد و جريان آب شديدي از طريق حفره

 ۵ نواحي تا متر و در برخي ۱ / ۵ ميانگين عمق درياچه . قرار دارد به سوي درياچه پريشان برقرار است

. متر وجود دارد سانتي ۵۰ تا ۲۵ هاي درياچه، پهنه زيادي با عمق در كرانه . متر است

 هكتار ۵۹۷۸۴ به طور كلي تر، محدودة قانوني ذخيره گاه ارژن و پريشان، از وسعتي معادل

 پريشان، در ولي، بخش هائي از حوضه هاي آبخيز و پائين دست تاالب ارژن و درياچة . برخوردار است

] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . خارج از منطقة حفاظت شده قراردارند
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 ها شناسايي و برآورد مقدار انواع دارايي - ۱

 منابع طبيعي - ۱ - ۱

 ژي و معادن منابع انر - ۱ - ۱ - ۱

 نگ گچ و شـن برداري از معادن س هاي معدني داخل محدوده ارژن و پريشان شامل بهره فعاليت

 برداري معادن سنگ گچ در دشت ارژن و گاو كشك مورد بهره . باشد هاي ساختماني مي و ماسه و سنگ

 گيرند و گچ برداشت شده از معدن به واحد پخت كه در خارج از محدوده ارژن و پريشـان واقـع قرار مي

 . گردد شده است حمل مي

 رزش هاي زيسـتگاهي بسـيار بـاالي منطقـه، عملـي اين برداشت در داخل محدوده با توجه به ا

 رسـد، معـدن سـنگ گـچ ديگـري نيـز در محـدوده روسـتاي گـاو كشـك مـورد غيراصولي به نظر مي

 هايي كه بـه كشي گيرد كه اين معدن نيز در بخش جنگلي بلوط واقع شده و با جاده برداري قرار مي بهره

 بـا توجـه بوجـود معـادن سـنگ گـچ در . اسـت دنبال داشته بخشي از اراضي جنگلي را تخريب نموده

 بـرداري ايـن كيلومتر فاصله دارد ادامه بهره ۱۰ محدوده دشت نودان كه با اين محدوده مطالعاتي حدود

 . معدن نيز تخريب محيط زيست منطقه را به همراه دارد

 دني برداشت از معادن شن و ماسه و سنگ جهت تهيه مصالح ساختماني از ديگر منابع مع

 . پذيرد منطقه است كه برداشت از آنها عمدتاً توسط روستاييان صورت مي
] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [
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 منابع خاك شامل كشاورزي و غيركشاورزي - ۲ - ۱ - ۱

 Land) منطقه مورد مطالعه تاالب ارژن و پريشان از هفت نوع اراضـي type) مختلـف تشـكيل 

 Land) نوع اراضي شامل شانزده واحد اراضـي شده است كه اين هفت unit) باشـد كـه متفـاوت مـي 

 ] ۱۳۸۱ شركت مهندسين مشاور جامع ايران، [ : گردد تعاريف هر يك به شرح ذيل ارائه مي

 كوهستان ها - ۱ - ۲ - ۱ - ۱

 . (Land type ۱) اراضي كامالً تخريبي با پستي و بلندي بسيار شديد •

 ، %) ۲۵ % - ۸ ( E , D هـاي ها شيب ، در بعضي مكان %) ۲۵ شتر از بي ( f معموال : طبقه شيب كلي

 ). در جهات مختلف ( شيب كلي فاقد جهت معين

 ترين قسمت اراضي يعني بـين اختالف ارتفاع بين باالترين و پائين : ( شدت پستي و بلندي محلي

 . متر ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ متر، عمدتاً بين ۱۰۰ بيشتر از ) الرأس قله و كف دره خط

 : اك هاي وابسته خ

 . Callovialesols اي و خاك هاي واريزه Regosols يا Lithosols بيرون زدگي سنگي، - الف

 اي با عمقهاي مختلـف، عمـدتاً فقـط در نـواحي مرطـوب و اي و بين منطقه خاك هاي منطقه - ب

 . نيمه مرطوب

 . (Randzena) اي اي قرمز و قهوه مديترانه Podzol خاك هاي - ج
 ] ۱۳۸۱ ، ين مشاور جامع ايران شركت مهندس [

 (Land unit ۱-۱) واحد اراضي •

 هكتار از كوههـاي مرتفـع تـا نسـبتاً مرتفـع بـا قلـل مـدور ۱۰۲۲۰ اين واحد اراضي با مساحت

 آن از ديگـر تشكيل شده است و غالباً بدون پوشش خاكي و يا خاك بسيار كم عمق اسـت و عـالوه بـر

ايـن واحـد اراضـي داراي . و يا ضعف شديد پوشش گياهي منطقه است مشخصات بارز اين اراضي نبود
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 تـا ۲۰۰۰ درصد در تمامي جهات همراه با متوسط ارتفـاعي از سـطح آزادراههـا ۱۰۰ تا ۴۰ شيب زياد

 هـاي نـازك آهـك و مـارن گچـي و سازند زمين شناسي گچساران متشكل از اليه . باشد متر مي ۲۹۰۰

 . و آهكهاي ژيپسي، در اين واحد اراضي غالب است همچنين مارنهاي خاكستر تا قرمز
 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [

 (Land unit ۱-۲) واحد اراضي •

 هكتار از كوههاي نسبتاً مرتفع بـا قلـل مـدور تشـكيل ۵۶۰۰ اين واحد اراضي با مساحت حدود

 تـر هـاي كـم شـيب گي و عرصه وجود نقاط تجمع موضعي خاك در بين بيرون زدگيهاي سن . شده است

 اي و همچنين وجود گياهـان درختچـه . پوشش خاكي ضعيفي را در اين واحد اراضي ايجاد نموده است

 شـيب ايـن واحـد . مرتعي در محلهاي تجمع خاك پوشش گياهي بسيار ضعيفي را ايجـاد كـرده اسـت

 دهنـده آن آسـماري و در تمامي جهات بوده و سازند زمين شناسـي غالـب تشـكيل % ۸۰ تا ۴۰ اراضي

 هاي نازك مارن و پابده شامل شيل ارغـواني و آهكهـاي اي با بين اليه شامل آهكهاي كرم رنگ تا قهوه

 ارتفـاع ايـن اراضـي بـين . باشد چرتي و همچنين مارنهاي سفيد تا خاكستري همراه با شيل متورق مي

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . متر متغير است ۲۴۰۰ تا ۱۲۰۰

 (Land unit ۱-۳) واحد اراضي •

 هكتـار از كوههـاي نسـبتاً مرتفـع بـا قلـل مـدور و ۱۳۴۸۰ اين واحد اراضي با مساحت حـدود

 عمق بسيار كم خاك، شيب زياد عرصه همراه با بريـدگيهاي . فرسايش يافتگي شديد تشكيل شده است

 ارتفـاع ايـن . ي را بسيار ضعيف نموده اسـت هاي باريك و بلند، امكان استقرار پوشش گياه فراوان و دره

 متر از سطح دريا متغير است و پوشش گياهي با تـراكم كـم درختـان بنـه، ۲۵۰۰ تا ۱۳۰۰ اراضي بين

سازند زمين شناسـي غالـب ايـن واحـد اراضـي، . شود هاي ارژن و بادام كوهي در آن ديده مي درختچه
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 . باشـد هاي نازك آهـك رسـي مـي ه آبي با اليه هاي خاكستري مايل ب پابده گورپي شامل مارن و شيل
 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [

 (Land unit ۱-۴) واحد اراضي •

 هاي هكتار از كوههاي كم ارتفاع با فرسايش شديد و بريدگي ۴۵۳۳ اين واحد اراضي با مساحت

 هـاي تشـكيل شـده خـاك عمق بسيار كم خاك بيشتر بـه علـت فرسـايش . فراوان تشكيل شده است

 باشد و فقر شديد پوشش گياهي به علت چراي مفرط و جهت شـيب و رطوبـت كـم خـاك حـادث مي

 ترين بخش در منطقه مورد مطالعه مربوط به فرسايش خـاك ايـن واحـد اراضـي حساس . گرديده است

 متـر ۱۴۰۰ تا ۹۰۰ ارتفاع اين واحد اراضي بين . باشد است و سازند زمين شناسي غالب آن آسماري مي

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . متغير است

 (Land type ۲) تپه ها - ۲ - ۲ - ۱ - ۱

 باشند كـه بـه طـور كامـل ها معموالً معادل سطوح ژئومرفولوژيكي فرسايشي و يا تجمعي مي تپه

 ت پستي و بلندي و اند و هيچگونه آثاري از سطوح قبلي بر جاي نمانده است، بنابراين شد تخريب يافته

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . ماند درجه شيب، ماليم باقي مي

 F درجه )% ۲۵ - ۴۰ ( ، حداكثر )% E , D ) ۲۵ - ۸ ها بيشترين شيب : طبقه شيب كلي

 ). هاي مختلف و نامشخص در جهت ( شيب كلي فاقد جهت معين

 متر ۵۰ - ۵۰۰ : شدت پستي و بلندي محلي

ثل خاك هاي كوهستانها م : خاك هاي وابسته
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 (Land unit ۲.۱) واحد اراضي •

 هاي نسبتاً مرتفع بـا قلـل مـدور و فرسـايش هكتار شامل تپه ۵۲۵۸ اين واحد اراضي با مساحت

 - ۳۵ ( و شـيب متوسـط ) سـانتيمتر ۱۵ كمتـر از ( عمق بسيار كم خـاك . سطحي و شياري شديد است

 پوشش گياهي ضعيف و تراكم كـم گياهـان . اراضي است در تمامي جهات از ويژگيهاي اين واحد )% ۲۵

 ارتفـاع از . شـود هاي ارژن و بادام كوهي در محلهاي با تجمع بيشتر خـاك ديـده مـي مرتعي و درختچه

 متر متغير بوده و سازند زمين شناسي غالب اين واحد اراضي گچسـاران ۲۵۰۰ تا ۱۶۰۰ سطح دريا بين

 ] ۱۳۸۱ ، اور جامع ايران شركت مهندسين مش [ . باشد و آسماري مي

 (Land unit ۲.۲) واحد اراضي •

 هـا و هاي نسـبتاً مرتفـع بـا نـاهمواري هكتار شامل تپه ۹۶۰۰ اين واحد اراضي با مساحت حدود

 و ) سـانتيمتر ۲۰ كمتـر از ( عمق كـم خـاك . هاي زياد و فرسايش شياري متوسط تا زياد است بريدگي

 ايـن واحـد داراي . ت اجازه تشكيل و تكامل خاك را نمي دهد در تمامي جها )% ۱۵ - ۳۰ ( شيب متوسط

 ۲۴۰۰ تـا ۹۰۰ ارتفاع از سـطح دريـا . باشد اي مي پوشش ضعيف كم تراكم و با پراكندگي زياد درختچه

 . باشد متر و سازند زمين شناسي غالب تشكيل دهنده آن پابده گورپي مي
 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [

 (Land unit ۲.۳) واحد اراضي •

 هاي كم ارتفاع با قلل مدور و فرسايشـي كـم هكتار شامل تپه ۳۳۵۸ اين واحد اراضي با مساحت

 بوده و به علت واقـع شـدن ) سانتيمتر ۴۵ كمتر از ( عمق خاك در اين واحد اراضي متوسط تا كم . است

 هي مطلـوبي برخـوردار قسمت اعظم اين واحد در منطقه حفاظت شده ارژن و پريشـان از پوشـش گيـا

از ايـن . اي متوسط اسـت اين واحد اراضي داراي پوشش مرتعي قوي و پوشش درختي و درختچه . است
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 پراكندگي كم تا متوسط درختـان بنـه و بلـوط . باشد رو مناسبترين واحد براي زندگي حيات وحش مي

 تـا ۱۲۰۰ د اراضي بـين ارتفاع اين واح . با تاج پوششي وسيع از ديگر عوامل حفاظت خاك منطقه است

 هـاي متر از سطح دريـا متغيـر بـوده و سـازند زمـين شناسـي غالـب آن سـروك شـامل آهـك ۲۲۰۰

 . باشـد هاي ضـخيم اليـه و آسـماري مـي اي روشن و آهك اي قهوه خاكستري تيره رنگ و آهكهاي توده
 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [

 (Land unit ۲.۴) واحد اراضي •

 هاي كم ارتفاع منفرد موجود در دشت هكتار شامل تپه ۱۰۷۰ ين واحد اراضي با مساحت حدود ا

 فرسايش شديد سطحي و شـياري، عمـق . باشد در منطقه مي ) به صورت بيرون زدگي ( و يا اراضي پست

 و پوشش گياهي ناچيز به علت ) سانتيمتر ۲۰ كمتر از ( خاك را بر روي اين واحد بسيار كم نموده است

 ارتفـاع از سـطح دريـا بـين . تر باشـد مق كم خاك باعث شده كه اين واحد به فرسايش خاك حساس ع

 شـركت مهندسـين مشـاور [ . باشـد متر متغير بوده و سازند زمين شناسي غالب آن آسماري مي ۲۱۰۰ تا ۸۰۰

 ] ۱۳۸۱ ، جامع ايران

 Peidmont plain (Land type ۴) اي دشت هاي دامنه - ۳ - ۲ - ۱ - ۱

 اي از اراضي بادبزني شكل به هم پيوسته بوده كه تفكيـك آنهـا از لحـاظ ن نوع اراضي مجموعه اي

 تـرين بعـد اي معموالً نواري شكل بوده كه طويل دشت هاي دامنه . چگونگي پستي و بلندي دشوار است

 يا آن به موازات جبهه كوهستان است، اين نوار از طرف كوهستان با شيبي ماليم به طرف اراضي پست

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . شود هاي بيشه كشيده مي حوضه

 B : كالس شيب كلي , A ) ۰ شيب در جهت كلي مشـخص اسـت و %) ۱ ( به ندرت كمتر از % ) ۵ تا 

 . يابد هاي پايين كاهش مي عمود بر حاشيه كوهستان، كه به تدريج در بخش

. شود نيز يافت مي %) C ) ۸ - ۵ هاي اي شيب در بخشهاي باالي دشت دامنه
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 ). بيشتر از آن بايد به صورت دره جدا شود ( متر ۵ كمتر از : شدت پستي و بلندي محلي

 اي و رسوبي عميق تـا نسـبتاً عميـق در بعضـي مكـان هـا در خاك هاي منطقه : خاك هاي وابسته

 . بخشهاي پايين و پست، خاك هاي ابتداي مرداب ها

 (Land unit ۴.۱) واحد اراضي •

 هكتار شامل اراضي با شـيب ماليـم و پسـتي و بلنـدي ۵۷۶۵ با مساحت حدود حد اراضي ا اين و

 عمق خاك در اين واحد اراضي متوسـط بـوده و فرسـايش كـم تـا . كم همراه با مقداري سنگريزه است

 اي با تراكم كم و وجود سـنگريزه پوشش گياهي مرتعي و درختچه . شود متوسط شياري در آن ديده مي

 مـواد سـنگي، آهكـي و گچـي حاصـل از . مقدار زياد در سطح، از ديگر ويژگي هاي اين اراضي است به

 و ارتفـاع )% ۵ - ۸ ( شيب ماليـم . باشد سازندهاي زمين شناسي آهكي، تشكيل دهنده خاك هاي آن مي

 . متر از سطح آزاد درياها خصوصيت ديگر اين واحد اراضي است ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰
 ] ۱۳۸۱ ، امع ايران شركت مهندسين مشاور ج [

 (Land unit ۴.۲) واحد اراضي •

 اي تقريباً مسطح بـا شـيب هكتار شامل دشت هاي دامنه ۱۸۱۵ اين واحد اراضي با مساحت كل

 و خاك با عمق متوسط و فرسايش سـطحي % ) ۲ تا ۱ ( شيب . ماليم و مقدار كم تا متوسط شوري است

 اي پوشش گياهي متوسط گياهان مرتعي و درختچـه . ت متوسط از ديگر ويژگيهاي اين واحد اراضي اس

 هاي بكر و پوشش زراعت ديم غالت يا باقي مانده آنها پوشش حفاظتي خـاك را تشـكيل داده در عرصه

 هاي اين واحد وجود تخته سنگ به مقدار كم و قلوه سـنگ بـه مقـدار متوسـط از ديگر  ويژگي . است

متـر ۲۲۰۰ تـا ۱۸۰۰ ارتفاع اين واحد . اي آهكي است در سطح خاك حاصل از سازنده %) ۱۵ بيش از (
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 شـركت مهندسـين [ . باشـد از سطح آزاد دريا و نوع كاربري در اين واحد زراعت ديم و يا كاشت نخيالت مـي

 ] ۱۳۸۱ ، مشاور جامع ايران

 River Aluvial plain (Land type ۵) اي دشت هاي رسوبي رودخانه - ۴ - ۲ - ۱ - ۱

 كـه ( نشست رسوبات ريز سرريز شـده از جريـان يـك رودخانـه اصـلي، اثر ته اين واحد اراضي بر

 شكل اين دشت ها شبيه نـواري . تشكيل يافته است ) تواند هنوز فعال باشد و يا اينكه غيرفعال باشد مي

 به طور كلـي دشـت هـاي . باشد كند، مي كلي رودخانه تبعيت مي ) شيب ( كشيده كه شيب آن از جهت

 هكتار و با شيب ماليمي كه عمود بر رودخانـه اسـت ۸۲۲۸ جموعاً با مساحت كلي اي م رسوبي رودخانه

 همچنـين در بعضـي مكـان . شوند هاي آبگير بسته كشيده مي از رودخانه به طرف اراضي پست و حوضه

 . اي جديـد اسـت، يافـت شـود هاي رودخانـه ها اشكال پله مانند بسيار كم ارتفاعي كه حاكي از پادگانه
 ] ۱۳۸۱ ، ين مشاور جامع ايران شركت مهندس [

 شود، بـا چنـد نظمي و يا در جهتي كه از رودخانه دور مي يا با جزئي بي % ۱ معموالً كمتر از : شيب كلي

 . اي جديد است هاي رودخانه پله كوتاه كه مربوط به پادگانه

 . متر ۲ متر معموالً زير ۵ كمتر از : شدت پستي و بلندي محلي

 % ۱۵ به طور كلي بـا كمتـر از ( يق بدون سنگريزه و با سنگريزه جزئي خاك هاي عم : خاك هاي وابسته

 . اي ، خاك هاي رسوبي، خاك هاي منطقه ) سنگريزه

 (Land unit ۵.۱) واحد اراضي •

 هكتار شامل اراضي كم شيب همراه با خاك هاي عميـق ۷۳۲۰ اين واحد اراضي با مساحت كلي

 تا سنگين اين اراضي محيط مناسبي جهت كشت آبـي عمق مطلوب خاك و بافت متوسط . زراعي است

 با توجه به مواد مادري آهكي تشكيل دهنده اين خاك ها خصوصيات عمومي خـاك . ايجاد نموده است

كشت آبي با تراكم زياد سبب ايجاد نوعي پوشش گياهي . شود هاي آهكي در اين واحد اراضي ديده مي
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 ۱۲۰۰ تـا ۸۰۰ ارتفاع اين اراضـي بـين . گردد ايجاد مي قوي كه سطح خاك را به طور كامل پوشانيده،

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . باشد متر متغير مي

 (Land unit ۵.۲) واحد اراضي •

 هكتار شامل اراضي بسيار كم شيب همراه با خاك هاي عميـق ۹۰۸ اين واحد اراضي با مساحت

 آن،  فرسايش كم و  در بعضي نقاط آب ماندگي و يا نشانه اثـر هاي از ويژگي . و خيلي عميق بوده است

 پوشش گياهي زراعت آبي و باغات نخيالت، . هاي شوري خاك سطحي است آن در خاك همراه با نشانه

 ارتفاع اين منطقه . شوند سطح اين واحد اراضي را پوشانيده است، اين اراضي به اراضي پست منتهي مي

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . ر است متر متغي ۱۰۰۰ تا ۸۰۰ بين

 Low land (Land type ۶) اراضي پست - ۵ - ۲ - ۱ - ۱

 هاي مختلف دارند، تقريباً مسطح و اغلب پستي و بلندي مقعري دارنـد اين اراضي اشكال و اندازه

 جمـع رسـوبهاي زند كه پيامد آن تراكم و ت كه تجمع آب هاي زيرزميني و آب هاي سطحي را دامن مي

 تواند ايجـاد اي جديد از مجاري خروج آب در اين اراضي مي گرچه شبكه . ريز و باالخره امالح شور است

 شده باشد، ليكن عاليمي از نهرهاي فعال سيالبي در ارتباط با بيشتر جريانهاي آبي در اين اراضي ديده

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . شود نمي

 . ، مسطح يا مقعر % ۵ غالباً كمتر از A : طبقه شيب كلي

 . متر ۲ كمتر از : شدت پستي و بلندي سطحي

 ۱۸۵۴ بـا مسـاحت (۱-۶) واحـد اراضـي مربوطـه . خاك هاي باتالقي، شور و رسوبي : خاك هاي وابسته

. شود هكتار در منطقه مورد مطالعه مشاهده مي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٦ 

 (Land type ۹) دار آبرفتهاي بادبزني شكل سنگريزه - ۶ - ۲ - ۱ - ۱

 بوجود آمده اسـت، كـه بـادبزني شـكل بـوده و ) رودخانه اصلي ( اين اراضي از يك جريان آبي اصلي

 هاي سنگي بر اثر طي مسافات طوالني مـدور به طور كلي تكه خورده . داراي مقطع عرضي محدب است

 . اند شده

 %). ۵ - ۲ ( B ، گاهي اوقات در قسمتهاي بااليي آنها %) A ، ) ۲ - ۰ عمدتاً : طبقه شيب كلي

 و از تنـدي شـيب بـه طـرف ) واگـرد ( از رأس مخروط به طرف قائده منشعب گرديده : هت شيب ج

 نيمرخ عرضي از اين اراضي محدب بوده و داراي بريـدگي جزئـي و يـا . شود قسمتهاي پائين كاسته مي

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . دار ماليم است ناهمواري موج

 متر ۵ از ر كمت : شدت پستي و بلندي محلي

 دار و خـاك هـاي رسـوبي، ميـزان اي كـم عمـق و سـنگريزه خاك هاي منطقـه : خاك هاي وابسته

 هكتـار در ۸۷۲ بـا مسـافت (۱-۹) ، واحد اراضي مربوطه % ۱۵ سنگريزه به طور كلي به مراتب بيشتر از

 . شود اين منطقه ديده مي

 (Land type C) اراضي متفرقه - ۷ - ۲ - ۱ - ۱

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . شوند نه گانه انواع اراضي نمي اين اراضي شامل تعاريف

 (Land unit C۱) اراضي مسكوني •

 اين اراضي توسط ساختمانها و راههاي ارتباطي آنها به شكل روستا پوشيده شـده و در حـال حاضـر

 حـد اراضـي در مسـاحت ايـن وا . اند اختصاص يافته ) شهري يا روستايي ( براي استفاده كاربري مسكوني

] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [ . هكتار است ۳۴ مجموع
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 (Land unit C۲) اي اراضي درياچه •

 اين اراضي توسط درياچه پوشيده شده است و در قسمت اعظـم سـال توسـط آب پـر شـده و در

 بـه شـيرين بـودن نسـبي با توجه . شود سالهاي پرباران توسعه يافته و در سالهاي كم باران كوچكتر مي

 . باشد هكتار مي ۵۴۶۸ مساحت اين واحد اراضي . آب هاي هر دو درياچه اراضي مذكور شور نيستند

 منابع آب - ۳ - ۱ - ۱

 دالكــي واقــع شــده كــه ايــن حــوزه از دو واحــد - محــدوده مطالعــاتي در حــوزه آبريــز شــاپور

 ريزنـد و در يوستن بـه رودخانـه حلـه مـي هيدرولوژيك، شاپور و دالكي تشكيل شده كه پس از به هم پ

 اي مابين دو هاي بسته تاالب هاي ارژن و پريشان به صورت كفه . گردند نهايت به خليج فارس تخليه مي

 . ترين محدوده آن در حوزه آبخيز دالكي واقع گرديده است رودخانه شاپور و دالكي واقع شده و عمده

 گردد كه شاخه جـره اصلي به نام جره شور و جره تشكيل مي سيستم رودخانه دالكي از دو شاخه

 گيرد و سپس در امتداد جنوب در خارج منطقه بـه از ارتفاعات شمال و شمال شرق ارژن سرچشمه مي

 پيوندد كه منشاء آن ارتفاعـات كـوه بـري و كـوه خـوره در شـرق حـوزه دالكـي رودخانه جره شور مي

 . باشد مي

 هـا در ايستگاه هيدرومتري وجود دارد كه تمامي ايـن ايسـتگاه ۲۳ دالكي - پور در حوزه آبريز شا

 ها براي محاسبه توان از آمار اين ايستگاه خارج از منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان قرار داشته و نمي

 . دقيق دبي متوسط و تحليل بيالن آبي منطقه استفاده نمود

 درياچه ارژن يـك متـر بـرآورد شـده و سـطح تـاالب در براساس اطالعات موجود، عمق متوسط

 يابـد و ميـزان هكتار رسيده و در زمان خشكسالي به چند هكتار كاهش مي ۲۴۰۰ هاي ترسالي به دوره

 تـرين ايسـتگاه متر در سال بوده و براساس آمـار، در نزديـك ميلي ۹۸۰ هاي جوي در دشت ارژن ريزش

. متر ثبت گرديده است ميلي ۲۲۶۱ تبخير سنجي، مقدار تبخير ساالنه
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 متـر و سـطح آن بـه طـور متوسـط ۱ / ۵ كيلومتر و عمق متوسـط آن ۳ عرض متوسط درياچه پريشان

 ميليـون متـر مكعـب بـرآورد گرديـده ۱۴ ميزان حجم متوسط آبي درياچه حـدود . هكتار است ۴۲۰۰

 . است

 كه تبخير براسـاس اطالعـات متر در سال بوده ميلي ۵۱۴ هاي جوي در اين درياچه حدود ريزش

 گستره آبي تاالب پريشان به طور . متر در سال بوده است ميلي ۲۷۴۸ موجود از نزديكترين تشت تبخير

 كيلومتر مربع است كه در فرو نشست ارتفاعات شمال شرقي شهر كـازرون قـرار گرفتـه و ۱۶۰ متوسط

 ي است كه از كوه فامور و ارتفاعات جنـوب هاي ها و چشمه بيشترين ميزان آب وارده به درياچه از آبراهه

 چشمه قلعـه نـارنجي و چشـمه ساران متعددي مانند چشمه بيد زرد، خاوري سرچشمه گرفته و چشمه

 هاي متعدد واقع در جنوب كازرون بـه از سوي ديگر به دليل وجود قنات . ريزند سوسامك به درياچه مي

 زمينـي از آن از آب درياچه از طريق منـابع زيـر اي رسد كه بخش عمده طرف درياچه چنين به نظر مي

 . شوند خارج شده و به دشت كازرون تخليه مي

 هـاي ارژن و پريشـان آب هـاي در محدوده منطقه حفاظت شده ارژن و پريشـان خصوصـاً كفـه

 . باشـند هاي اطراف مـي جاري سطحي نسبت به سطح كل منطقه اندك بوده و عمدتاً شامل آب چشمه

 ريزنـد و ر جاري مهم در منطقه وجود دارد كه دو نهر به درياچه پريشان و ديگـري بـه ارژن مـي سه نه

 : شامل

 نهر عربون در فامور كه از چشمه قلعه نارنجي در بخش جنوب شرقي درياچه پريشان سرچشمه - ۱

 كيلومتر از بين اراضي كشاورزي روستاييان وارد درياچه ۵ گيرد و پس از طي مسافتي حدود مي

 با گسترش اراضي كشاورزي در شرق درياچه عمدتاً استفاده از آب اين نهر . گردد ريشان مي پ

 . بيشترشده است

 گيرد نهر پل آبگينه كه در بخش شمال غربي درياچه پريشان و از چشمه پل آبگينه سرچشمه مي - ۲

. شود كيلومتر وارد درياچه مي ۲ و پس از طي مسافتي حدود
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 گيرد و پس از طي مسافتي سرچشمه مي ) چشمه سلمان ( ه دشت ارژن نهر دشت ارژن كه از چشم - ۳

 تاالب به گردد و در فصول خشك آب اين چشمه در وسط كيلومتر وارد تاالب ارژن مي ۲ حدود

 صورت نهر كوچكي جريان يافته و در انتهاي جنوب شرقي دشت از طريق گسل دشت از دسترس

 دگان منطقه در فصل تابستان به اين نهر بسيار قابل ميزان اتكاي حيات وحش و پرن . گردد خارج مي

 . باشد توجه مي

 بـرداري ها جهت آبياري اراضي كشاورزي بهره دهد كه از هر سه اين نهر ها نشان مي نتايج بررسي

 بري سنتي و به صورت مشـاع اسـت و چـون آب دبـي ايـن گردد و اين استفاده براساس نظام حقابه مي

 دك است چندان اتكايي از نظر كشاورزي به اين نهرها وجـود نـدارد و بيشـتر كشـاورزان از نهرها نيز ان

 . آب اين نهرها كامالً خشك شده بود ۱۳۸۰ در سال . چاههاي آب جهت آبياري استفاده مي كنند

 بيشترين آب مورد نياز كشاورزان روستاهاي داخل منطقه بوسيله حفر چاههاي عميق و سطحي

 نظـام . گردد كه اين امر به خصوص در محدوده دو درياچه باعث افت سطح آب گرديده است مي تأمين

 باشد كـه بايسـتي حقابـه زيسـت حاكم برآب درمنطقه زير نظر سازمان آب و طبق مقررات مربوطه مي

 . محيطي درياچه در نظر گرفته شود

 جريـان آبـي آنهـا از طريـق، در ارتفاعات كوه بيـل چنـدين چشـمه وجـود داشـته كـه عمـدتاً

 . پيوندند هايي به شرق منطقه در حوالي پيراشگفت هدايت شده كه در نهايت به رودخانه جره مي آبراهه

 مهم ترين چشمه جاري به سمت دشت ارژن چشمه چورو بوده كـه از بلنـداي كـوه بـه صـورت

 در . گيـرد كشـاورزي و باغـداري قـرار مـي مورد اسـتفاده ريزد و قبل از رسيدن به دشت، آبشار فرو مي

 چشمه ديگر وجود دارد كـه همگـي در نهايـت بـه دشـت ۵ شمال روستاي ارژن به جز چشمه سلمان

 ايـن نهـر . مانـد شوند و فقط نهر چشمه سلمان باقي مي خشك مي ولي در فصول گرم، . پيوندد ارژن مي

 شد آب آن از طريـق گسـل جنـوب شـرقي در بستر درياچه جاري شده و در نهايت همانگونه كه گفته

در تاالب پريشان دو نهر عربون در غرب و نهر پل آبگينه به همـراه . گردد درياچه از دسترس خارج مي
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 چشمه زير بستر سهم زيادي در افزايش حجم آب داشته كه با گسترش اراضي كشـاورزي در پيرامـون

 . يت و كيفيت آب تنزل نموده است زميني منطقه عمدتاً كم درياچه و افت سطح آب هاي زير

 ها در بخش غربي تاالب پريشـان عمـدتاً ورودي آب بـه افزايش سطوح كشاورزي به ويژه شاليزار

 هـا كه حاوي انواع كودها و سم ( دهد و از طرفي باعث ورود زهآب هاي كشاورزي درياچه را كاهش مي

 رژن از نظر اكولـوژيكي و ديرينـه شناسـي در صـورت تاالب ا . گردد به تاالب مي ) باشد ها مي كش و آفت

 ميليون متر مكعب حجم آبـي خواهـد داشـت كـه ۲۴ پرآبي و ترسالي به طور متوسط يك متر عمق و

 لـذا بـه هاي آبي اكوسيستم تاالبي منطقه بوده، اين حجم آبي تقريباً تأمين كننده حداقل نياز زيستگاه

 هاي حياتي اكوسيستم باشد تـا وضـعيت انيه دبي آب شريان متر مكعب در ث ۰ / ۷۶ طور متوسط بايستي

 ميليـون متـر مكعـب ۶۳ متـر عمـق و ۱ / ۵ تاالب پريشان به طور متوسـط . اكولوژيكي آن پايدار بماند

 ذخيره آبي داشته كه براي پايداري اين حجم آبي اكوسيستم به طور متوسط بايستي دو متر مكعـب در

 نده باشد تا نظر اكولوژيكي و زيستگاهي از شرايط پايداري برخوردار هاي تغذيه كن ثانيه دبي آب شريان

 . باشد

 ، كشـاورزي و دامـداري و ديگـر مـوارد از روستاي داخل محدوده جهت شـرب ۳۲ آب مورد نياز

 زمينـي، تعـدادي چشـمه در سـطح عالوه بر آب هاي جـاري و زيـر . آيد هاي حفر شده به دست مي چاه

 در محـدوده گرمسـير و . نماينـد د كه بخشي از آب شرب و كشاورزي را نيز تأمين مي منطقه وجود دارن

 آيند كه اكثـر هاي حفر شده به دست مي سردسير بيشترين آب مورد نياز روستايي اين دو بخش از چاه

 . هاي عميق نيز در منطقه وجود دارند ها سطحي هستند و تعدادي چاه اين چاه

 زميني بسيار انـدك هاي سطحي مقدار آب زير علت عدم نگهداري آب در اليه در بخش ميان بند ب

] ۱۳۸۴ ، مركز آمار ايران [ . باشد هاي عميق جهت دستيابي به آب كم مي است و حفر چاه
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 نوع و تعداد سفره آب زيرزميني - ۱ - ۳ - ۱ - ۱

 شده و از نوع آزاد مي سفره آبرفتي در منطقه كازرون در رسوبات آبرفتي دوران چهارم تشكيل

 سفره مذكور يكپارچه و پيوسته نبوده بلكه بر اساس مطالعات انجام شده، متشكل از چهار سفره . باشد

 تبعيت كامل سطح سفره آب . مجزا، شامل سفره هاي شاپور، كازرون، فامور و مالاره مي باشد

 سطح آب و نقشه توپوگرافي زيرزميني از پستي و بلندي سطح زمين به كمك مقايسه نقشه هاي تراز

 . منطقه مشهود است كه اين امر دليل بر وجود سفره آب آزاد در منطقه مي باشد

 كيلومتر مربع شامل سفره هاي شاپور با وسعت ۲۳۹ / ۳ پريشان با وسعت - سفره آبرفتي كازرون

 ازرون و سفره ك - كيلومتر مربع بين نواحي شمالي تاقديس هاي دشتك و سربالش و گسل قطر ۳۵ / ۸۵

 كيلومتر مربع در محدوده بين سفره هاي شاپور در غرب و فامور در شرق ۱۲۶ / ۴۳ كازرون با وسعت

 كيلومتر مربع در قسمت شرق حوضه و  سفره مالاره با ۴۰ / ۲ سفره فامور با وسعت . گسترش دارد

 شرق و كازرون كيلومترمربع در غرب و جنوب درياچه پريشان كه به سفره هاي فامور در ۳۶ / ۸ وسعت

 در منطقه دشت برم و قائميه بعلت كمبود چاه هاي اكتشافي و . ،قرار دارد در غرب محدوده مي گردد

 اي، مطالعه كافي انجام نشده است، لذا بررسي سفره هاي ذكر شده به اطالعات دقيق تر، از مشاهده

 متري و انجام آزمايشات طريق تكميل شبكه هاي چاه هاي مشاهده اي، حفر چاه هاي اكتشافي و پيزو

 ] ۱۳۸۴ ، مركز آمار ايران [ . دارد پمپاژ نياز

 ميزان كلي تخليه ساليانه منابع زيرزميني - ۲ - ۳ - ۱ - ۱

 حلقه چاه عميق ۴۷۹ در دشت كازرون و پريشان تعداد ) ۱۳۸۴ مهرماه ( توجه به آمار موجود با

 ۱۲۸ حلقه چاه نيمه عميق با تخليه ۳۲۱۴ ميليون متر مكعب و ۶۵ برداري با تخليه ساالنه بهره

 ها، چشمه ها و قنوات در ميزان كل تخليه شامل تخليه توسط چاه . ميليون متر مكعب موجود مي باشد

ميليون ۲۷۲ ميليون متر مكعب برآورد گرديده است كه از اين ميزان ۴۷۳ پريشان - دشت كازرون
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 جدول . باشد عب مربوط به تخليه از قنوات مي ميليون متر مك ۸ ها و متر مكعب مربوط به تخليه چشمه

 . دهد ارائه مي ۱۳۸۴ زميني را به همراه مقدار تخليه ساالنه آنها در سال منابع آب هاي زير ) ۱ - ۱ (

 در دشت كازرون در نواحي تغذيه سفره هاي آبرفتي كه در ارتباط با سازندهاي آهكي        

 ثير أ برخي از چاه هاي آبرفتي كه تحت ت . باشند مي كربنات كلسيم كارستيك قرار دارند از نوع بي

 اين تيپ در حاشيه . تيپ سولفات كلسيم دارند ايش دهنده امالح آب واقع مي شوند، سازندهاي افز

 مهرنجان و مشتاق حاشيه جنوبي روستاي كاسكان، شرقي روستاي حكيم باشي واقع در دشت شاپور،

 تيپ كلروه . اند ليل توسعه سازند گچساران شناخته شده واقع در دشت كازرون و جنوب شرقي فامور بد

 زميني بطرف درياچه در حواشي شرقي و غربي و جنوبي درياچه پريشان بدليل خروجي جريان آب زير

 زميني با بندي آب زير از نظر شرب طبقه . شود و باال بودن سطح آب و ايجاد زون تبخيري مالحظه مي

 هاي قنوات و چاه ها، شده است كه بر اساس آن كليه آب چشمه هاي شولر انجام توجه به دياگرام

 ثير سازند أ برداري كه تحت ت هاي بهره گيرند برخي از چاه آبرفتي در رديف قابل قبول مناسب قرار مي

 . باشند ي بد و غير قابل شرب مي آب ها گيرند در رديف گچساران قرار مي

 ز نظر مصارف كشاورزي براساس دياگرام ويلكوكس كه آب زيرزميني دشت كازرون ا بندي طبقه

 يا (S.A.R) را بر مبناي مقايسه مقادير قابليت هدايت الكتريكي و نسبت جذب سديم آب ها كيفيت

 بندي اين بر مبناي طبقه . نمايد، مورد بررسي قرار گرفته است هاي خاص مشخص مي محدوديت

 و كم و بيش C۳S۱ و C۲S۱ قنات غالباً در كالس دياگرام كليه منابع آبرفتي نظير چاه، چشمه و

] ۱۳۸۴ ، مركز آمار ايران [ . گيرند قرار مي C۴S۱ در كالسه
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 ميليون متر مكعب : واحد : ) ۱۳۸۴ ( زميني و مقدار تخليه ساالنه آنها منابع آب هاي زير ): ۱ - ۱ ( جدول

 نام منطقه

 چشمه قنات چاه نيمه عميق چاه عميق

 تعداد
 تخليه

 نه ساال
 تعداد

 تخليه

 ساالنه
 تعداد

 تخليه

 ساالنه
 تخليه ساالنه تعداد

 ۳۳۵ ۱۸۱ ۱۴۸ ۹۷ ۲۶۰ ۶۶۹۳ ۴۶۸ ۳۷۸۶ شيراز

 ۲۷۲ ۱۱۲ ۸ ۳۹ ۱۲۸ ۳۲۱۴ ۶۵ ۴۷۹ كازرون

 ] ۱۳۸۴ ، مركز آمار ايران [

 برداري از منابع زيرزميني ميزان بهره - ۳ - ۳ - ۱ - ۱

 برداري، هاي بهره برم و قائميه از طريق چاه ـ شاپور ـ هاي كازرون تخليه ساالنه سفره از سفره

 برداري جهت مصارف كل ميزان بهره . باشد ميليون متر مكعب مي ۳۷۶ / ۵۳ چشمه و قنوات برابر

 ميليون متر مكعب برآورد گرديده كه به تفكيك در ادامه مورد ۹۳ / ۷۵ كشاورزي و شرب و صنعت

 . بررسي قرار گرفته است

 آمار ارائه شده توسط شركت آب و فاضالب استان فارس و شهرستان شيراز حجم آب بر اساس

 هاي كل استان موجود است به قرار زير خام حاصل از منابع سطحي و زيرزميني كه در تصفيه خانه

 ۲۱۴۵۷۳۱۵۰ مترمكعب آب سطحي و مقدار ۴۱۳۵۱۰۹۰ و در كل استان ۱۳۸۴ سال در . باشد مي

 متر مكعب و ظرفيت ۴۱۱۲۰۰ جود بوده است كه در مخازني با حجم مترمكعب آب زيرزميني مو

 . آوري گرديده است مترمكعب جمع ۷۰۲۸۴۸ تامين

 ۸۴۹۹۵۹۷ مترمكعب منابع آب سطحي و ۲۲۱۹۵۶۹ مطابق با همين آمار در شهرستان كازرون

 يت تأمين مترمكعب مخزن با ظرف ۱۲۰۰۰ مترمكعب منابع آب زيرزميني در دسترس بوده كه در

. آوري شده است مترمكعب جمع ۳۴۹۴۲ معادل
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 هاي صورت گرفته و بازديد از منطقه در حال حاضر با توجه به تمام اطالعات موجود و بررسي

 پذيرد پروري و شرب از آب تاالب ارژن و پريشان صورت نمي آبزي كشاورزي، هاي صنعتي، برداري بهره
 ] ۱۳۸۴ ، مركز آمار ايران [

 ) متر مكعب ارقام بر حسب ميلي ( هاي آبرفتي زميني آبخوان بيالن آب زير ): ۲ - ۱ ( دول ج

 ] ۱۳۸۱ ، شركت مهندسين مشاور جامع ايران [

 منابع بيولوژيكي - ۴ - ۱ - ۱

 منابع چوب شامل جنگل هاي دست كاشت و طبيعي - ۱ - ۴ - ۱ - ۱

 . دهنـد ي محدوده را تشكيل مـي هاي گياهي مختلف به صورت جنگل و مرتع، پوشش گياه گونه

 گـذار در رويـش ها بدليل شرايط مختلف جغرافيايي و اكولوژيكي بـه عوامـل متعـدد و تـأثير تنوع گونه

 . شوند هاي محدوده مطالعاتي محسوب مي هاي اكوسيستم گياهان بستگي داشته و يكي از شاخص

 از منـاطق جنگلـي و مرتعـي محدوده مطالعاتي بـا پهنـه گسـترده اراضـي كوهسـتاني ودشـتي

 هـاي انسـاني، برداري اي برخوردار است كه بدليل  عوارض مختلف طبيعي و اثرات ناشي از بهره پراكنده

. هاي گياهي طبيعي آن در بسياري نقاط در روند قهقرايي قرار دارند رويش
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 - جهان يعنـي اروپـا اين منطقه بدليل واقع شدن در محل تالقي مناطق پنجگانه فيترائوگرافيك

 سندي و سوداني از حضور و رويـش گياهـان متعـددي - توراني، صحرايي - اي، ايراني سيبري، مديترانه

 . برخوردار است

 گياهـان شـن هاي عمـاني، جامعـه كنـار، جامعه گياهي شامل رويش ۱۱ اصوالً در استان فارس

 بلوط ايران، جامعه بنه، جامعه بـادام كـوهي، دوست، گياهان شورپسند، جامعه گز، جامعه ارس، جامعه

 . جامعه استپي يا درمنه و گون و جامعه قيچ وجود دارد

 درصـد، بنـه ۱۵ / ۵ در سطح حوزه شاپور و دالكي كه منطقه مطالعاتي در آن واقع گرديده، بلـوط

 درصـد، ۴ / ۵ ير درصد، انج ۵ / ۸ درصد، بادامك ۵ / ۱ درصد، ارژن ۵ درصد، قيچ ۲ / ۴ درصد، كلخونك ۹ / ۳

 درصـد ۱۳ / ۸ درصد، سـاير جوامـع ۱۰ / ۹ درصد، مارسدينا ۱۳ / ۴ درصد، گارم ۶ / ۷ درصد، كژه ۱ / ۶ كنار

 درصد جنگل داراي تاج پوشـش بـيش ۱۷ / ۳ در سطح حوزه . شوند هاي جنگلي را شامل مي رويش گونه

 ح زيـر حـوزه متر مكعب در هكتار است و در سط ۱ / ۸ باشند كه متوسط حجم چوب آنها درصد مي ۵ از

 . رسد درصد مي ۷۳ / ۸ اين ميزان به

 ، بنـه ۲۱۰۰۰ ، بـادام ۳۲۰۰۰ هكتار است كه درختان بلوط ۹۰۰۰۰ مساحت جنگل هاي كازرون

 . دهند هكتار از آن را پوشش مي ۲۰۰۰۰ و كنار ۱۷۰۰۰

 ا استان اين مناطق ر % ۲۱ / ۷ هكتار پارك جنگلي طبيعي وجود دارد كه ۱۱۵۰ در اين شهرستان

 عليـرغم . اسـت % ۴ هكتار يا ۲۳۰ ميزان فضاي سبز شهرستان نيز . شود هكتار شامل مي ۵۲۹۶ فارس با

 گاه جنگلـي وجـود دارد، شهرسـتان كـازرون فاقـد ايـن گونـه هكتار ذخيره ۱۵۱ آنكه در سطح استان

 . مناطق است

 ار آهني، خاني يك با دامنـه هاي چاه برفي، ديو در شمال تا شرق كازرون در سطح وسيعي از كوه

 شناسـي عمـدتاً سـروك، متر با شرايط اقليمي نيمه خشك ميانه، سازند زمين ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ارتفاعي

: هاي همراه عبارتند در منطقه رويشي زاگرسي گونه . گوريي و پابده مي باشد
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Acer  persicum,  Quercus  persica,  Amygdalu  orientalis,  Pistacia  mutica 

Daphne  mucronata,  Pholmis  elliptica, Crataegus  azarolus,  Convolvulus 

leiocalycinus,Astragalus  (Tragacantha),  Ebenus  stellata,  Astragalus 

adscenens 
 انـد و نيـز گونـه هاي اين منطقـه درختـان گـز، بيـد و سـنجد كاشـته شـده در حاشيه رودخانه

Myrtus  commonis در ارتفاعـات . شـود ها يافـت مـي هي در اطراف باغات و حاشيه رودخانه بصورت گرو 

 هـا از تنـه قطـور آن منشـعب شـود كـه شـاخه متري نيز چندين پايه زيتون ديده مي ۱۲۰۰ و ۱۰۵۰

 . اند شده

 متـر در ۱۵۰۰ تـا ۱۰۰۰ در شمال كازرون و بخشي از شمال دشت چنار نيز بـا دامنـه ارتفـاعي

 : اي اصلي عبارتند از رس تركيب گونه منطقه رويشي زاگ

Quercus persica, Amygdalus scoparia, Pistacia mutica 
 متـر بـا سـازند ۲۶۰۰ تـا ۷۰۰ در ارتفاعات جنوب تا جنوب شرقي رودخانـه شـيرين در ارتفـاع

 : هاي اصلي ها ميشان و در ارتفاعات آسماري جهرم و پابده گورپي گونه شناسي در دامنه زمين

A.orientals, P.khinjuk, P.mutica, A.scoparia 
 : هاي همراه و گونه

Astragalus sp., A.cer persicum, Ephedra procera 
 . باشد مي

 : هاي اصلي متري در شمال كازرون با اقليم نيمه خشك گونه ۱۳۰۰ تا ۱۰۰۰ در كوه شاهپور در ارتفاع

Amygdalus scoparia, Pistacia khinjuk, Amygdalus orientalis 
 : هاي همراه و گونه

Ficus carica, Amygdalus, Ceratonia siliqua 
 هاي طبيعي موجود بر حسب مرغوبيـت در شهرسـتان كـازرون را نشـان ، گونه ) ۳ - ۱ ( جدول . باشند مي

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . دهد مي
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 ) هكتار : واحد ( در شهرستان كازرون هاي طبيعي موجود بر حسب مرغوبيت گونه ): ۳ - ۱ ( جدول

 درصد فقير درصد متوسط درصد خوب جمع

۲۰۸۹۶۷ ۵۸۸۷۹ ۲ / ۲۸ ۱۵۰۰۸۸ ۸ / ۷۱ ۰۰ / ۰ ۰۰ / ۰ 

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 هـاي جنگلـي در شهرسـتان كـازرون گاه هاي جنگلي طبيعي، فضاهاي سبز و ذخيره مساحت كل پارك

 . باشد هكتار مي ۱۳۸۰

 هاي جنگلي گاه هاي جنگلي طبيعي، فضاهاي سبز و ذخيره مساحت پارك ): ۴ - ۱ ( جدول

 ) هكتار : واحد ( ن در شهرستان كازرو

 ذخيره گاه هاي جنگلي فضاهاي سبز پارك جنگلي طبيعي جمع

۱۳۸۰ ۱۱۵۰ ۲۳۰ ۰۰ / ۰ 

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 دهد كه در دامنه شمالي كوه دوان كه جاده كـازرون بـه شـيراز ها در اين منطقه نشان مي بررسي

 شناسـي آسـماري و منطقـه رويشـي زاگرسـي و در شمال آن واقع شده با در نظر گرفتن سازند زمـين

 و فرعـي هاي اصلي متر تركيب گونه ۱۴۰۰ تا ۱۱۰۰ شرايط اقليمي نيمه خشك ميانه با دامنه ارتفاعي

 : به شرح زير است

 گونه فرعي گونه اصلي

Quercus persica 

Pistacia mutica  Vitex Pseudonegundo 

Pistacia khinjuk
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 شناسي رسوبات آبرفتـي متري و سازند زمين ۱۲۰۰ تا ۲۰۰ در دامنه غربي كوه كمارج با ارتفاع

 هاي اصـلي عبارتنـد عماني است گونه - و بين زاگرس و خليج دوران چهارم و منطقه رويشي كه انتقالي

 : از

Pistacia mutica, Amygdalus  scoparia, Acer  persicum, Amygdalus  lycioides 

Ziziphus spinachristi, Pistacia khinjuk 
 : هاي همراه وگونه

Marsdenia erecta, Prunus microcarpa, Ebenus stellata 

 - بادام كـوهي گياهان يكساله، - هاي عمده گياهان طبيعي در شهرستان كازرون شامل كنار تيپ

 . بنه است - ارژن بادام كوهي، تنگس، - ارژن - زرشك، بلوط كلخونك، - بادام كوهي - بلوط، تنگس - بنه

 در اثر درصد ۳۴ گردد، از مجموع اراضي مرتعي اين شهرستان به طوريكه در جدول مشاهده مي

 درصد از ايـن ۷۱ / ۸ . اند هاي حفاظتي از چرخه توليد علوفه خارج شده عوامل مخرب و نيز در قالب طرح

 ظرفيت چراي مراتع اين شهرستان . باشند داراي وضعيت متوسط مي ۲۸ / ۲ مراتع داراي وضعيت فقير و

 ۲۸۴۳۹۲ نياز سـاالنه واحد دامي است كه به همراه ساير منابع خوراك دام پاسخگوي ۱۹۸۰۵ نيز برابر

 واحد اضافي تعادل بـين دام ۷۱۶۷۸۸ واحد دامي شهرستان است كه ۱۰۲۰۹۸۵ واحد دامي از مجموع

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . افزايد و منابع خوراك دام را بر هم زده و بر شدت تخريب مي

 n تيپ تنگس، ارژن، بنه 

(Amygdalus lycioide, Amygdalus ericlada, pistacia mutica) 
 اين تيپ در قسمت كوچكي از شمال كازرون و دامنه شرقي كوه انار گسترده شـده اسـت و ايـن

باشـد كـه هكتار مي ۶۳۷۲ مساحت اين تيپ . گردد تيپ جزء مراتع روستاي زنگنه بن رود محسوب مي
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 هـاي همـراه ايـن تـرين گونـه مهم . دهد درصد كل از مساحت مراتع شهرستان كازرون را تشكيل مي ۳

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : تيپ  عبارتند از

Acer cinerscens 

Astragalus sp 

Juniperus sp 

Prangus ferulacea 

Gundelia tournefortii 

Hordeum bulbosum 

Poa bulbosa 

Bromus sp 

Bromus tomentellus 

Lactuca orientalis 

Acantholimon erinaceum 

Echinops ritrodes 

Stipa barbata 

Salvia sp 

Hypericum hyssopifolium 

Thymus sp 

Astragalus gossypinus 

Astragalus parrowianus 

Astragalus pseudoparrowianus 

Astragalus talagonicus 

Verbascum sp
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 ن منطقه و شرايط آب و هوايي مناسب چشـمگير هاي مرتعي با توجه به كوهستاني بود تنوع گونه

 هـاي شود و در پاي درختان جنگلي گونه به طور كلي، اين تيپ جزء مراتع مشجر محسوب مي . باشد مي

 در مناطق كوهستاني پوشش تاجي متـراكم و . مرتعي خوش خوراك نيز از تنوع خوبي برخوردار هستند

 هوموس خـاك گرديـده كـه ايـن امـر درجلـوگيري از هاي جنگلي و مرتعي باعث افزايش انبوهي گونه

 بـرداري غيـر در مناطق مسطح بهـره . باشد فرسايش خاك توسط آب حاصل از بارندگي حائز اهميت مي

 هاي جنگلي و مرتعي جلـوگيري بعمـل حيات گونه اصولي و قطع درختان جنگلي، از زادآوري و تجديد

 . شود رسايش خاك در برخي از نواحي ديده مي آورده، ميزان هوموس خاك بسيار ناچيز بوده و ف

 كيلوگرم در هـر هكتـار اسـت و ۱۱۵ متوسط توليد قابل برداشت بالفعل اين تيپ مرتعي حدود

 درصـد از كـل چـراي مرتـع ۵ گردد كـه معـادل واحد دامي برآورد مي ۹۹۵ ظرفيت چراي آن برابر با

 . باشد شهرستان مي

n هي تيپ بلوط، ارژن، بادام كو 

(Quercus persica, Amygdalus ericlada, Amygdalus scoparia) 
 اين تيپ از ارتفاعات خاني يك در شمال شهرستان آغاز شـده و تـا ارتفاعـات كـوه جـابرقي در

 يابد و همچنين بصورت نوار باريكي از شمال بطـرف شـمالغربي در ارتفاعـات شرق شهرستان ادامه مي

 هاي تنـگ شـير، سـفيد و حنـا هاي اين تيپ رودخانه در رويشگاه . ده است كوه چنگ پشت كشيده ش

 مساحت ايـن . گيرد اين تيپ كليه مناطق بوالحيات، دوسيران، كالني و نودان را در برمي . جريان دارند

 . دهـد درصد از كل مساحت مراتع شهرستان كازرون را تشكيل مي ۲۵ / ۲ هكتار است كه ۵۲۵۰۷ تيپ

 : مراه اين تيپ عبارتند از هاي ه مهمترين گونه
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

Pistacia mutica 

Pistacia khinjuk
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Crataegus azarollus 

Astragalus sp 

Ficus sp 

Fraxinus sp 

Lonicera nummularifolia 

Bromus tomerntellus 

Eryngium biebersteinanum 

Hordeum bulbosum 

Prungus ferulacea 

Vicia sp 

Anthemis wiemaniand 

Annual medicago 
 در منـاطق . شرايط مساعد آب و هوايي باعث شده كـه ايـن تيـپ بصـورت مشـجر حاضـر شـود

 . هاي درختي و مرتعي از تراكم خوبي برخوردار هستند كوهستاني و دور از دسترس، گونه

 خاك باعث شده كه از قـدرت فرسـايش آب پوشش تاجي متراكم و ميزان هوموس نسبتاً خوب

 بـا توجـه بـه اسـتعداد خـوب منطقـه بـراي . اي كاسته شود حاصل از بارندگي به ميزان قابل مالحظه

 آوري در ايـن تيـپ كـامالً هاي جنگلي، آثار تجديـد حيـات و زاد هاي خوشخوراك و گونه پرورش گونه

 . نمايان است

 هاي درختي براي تأمين سوخت، توسـط روسـتاييان ها گونه در مناطق مسطح و نزديك به آبادي

 آوري بـرداري غيـر اصـولي، فرصـتي بـراي تجديـد حيـات و زاد هاي مرتعي بعلت بهره قطع شده و گونه

 به همين علت ميزان هوموس خاك ناچيز بوده و فرسـايش در نـواحي عـاري از پوشـش كـامالً ندارند،

 ه فرصتي به مراتـع ايـن منطقـه داده شـود، در مـدت زمـاني نـه مشهود است، ولي به طور كلي، چنانچ

 ايـن تيـپ جـزء براسـاس مـوارد فـوق، . هاي خوشخوراك در آن ظاهر خواهند شد چندان طوالني گونه

. باشد استان محسوب گرديده و گرايش آن منفي مي " مراتع متوسط "
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 رم در هـر هكتـار اسـت و ظرفيـت كيلوگ ۹۲ متوسط توليد قابل برداشت بالفعل اين تيپ مرتعي

 درصد از كل ظرفيـت چـراي مراتـع ۳۳ گردد كه معادل واحد دامي برآورد مي ۶۵۸۹ چراي آن برابر با

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . باشد شهرستان مي

n تيپ بادام كوهي، بنه، بلوط 

(Amygdalus scoparia, Pistacia mutica, Quercus persica) 
 هـاي جنـوبي كـوه اين تيپ در شمال غربي و غرب شهرستان گسترده شده است و شامل دامنه

 هاي جنـوبي كـوه دامنه هاي غربي كوه كمارج، هاي شرقي ارتفاعات كوه سرخ، دامنه چنگ پشت، دامنه

 در . هاي شاپور و شكستيان در ايـن تيـپ جريـان دارنـد باشد و رودخانه كارده و ارتفاعات كوه قبله مي

 مسـاحت . گـردد هاي فوق مي مناطق جنوبي اين تيپ گونه كنار به تدريج نمايان شده و جايگزين گونه

 . دهد درصد كل مساحت مراتع شهرستان كازرون را تشكيل مي ۱۷ / ۲ هكتار است كه ۳۶۰۱۵ اين تيپ

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : هاي همراه اين تيپ عبارتند از مهم ترين گونه

Ziziphus spina Christi 

Poterium sunquisorba 

Annual forbs 

Convolvulus sp 

Astragalus sp 

Anthemis hyaline 

Poa bulbosa 

Centaurea sp 
 هـايي ها بخش در مناطق كوهستاني و نزديك به آبادي با توجه به فراواني نسبي بارندگي ساالنه،

 همچنـين قطـع درختـان بـراي مصـارف . ديمزار تبديل گرديده اسـت از اين تيپ شخم زده شده و به

هـاي هـاي جنگلـي و گونـه آوري گونه ، فرصتي براي تجديد حيات و زاد سوختي وفشار بيش از حد دام
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 بنابراين ميزان هوموس خاك بسـيار نـاچيز بـوده و فرسـايش . مرتعي خوشخوراك باقي نگذاشته است

 . شود خاك نيز ديده مي

 ها دور شده و به طرف مناطق كوهستاني نزديك شـويم، تـراكم چه از مناطق نزديك به آبادي هر

 شـود و بـالطبع از قـدرت فرسـايش آب حاصـل از هاي درختي و ميزان هوموس خاك بيشتر مـي گونه

 تر آن، كمتـر هاي رو به شمال با توجه به پوشش متراكم بارندگي كاسته شده و فرسايش بويژه در شيب

 هاي مرتعي خوشخوراك نيز مناسـب هاي جنگلي و گونه ضمناً استعداد اين تيپ براي توليد گونه . است

 براساس موارد فوق، اين تيپ جزو مراتع فقير استان محسوب گرديـده و گـرايش آن در حـال . باشد مي

 و كيلـوگرم در هـر هكتـار ۸۲ متوسط توليد قابل برداشت بالفعل اين تيپ مرتعي . باشد حاضر منفي مي

 درصـد از كـل ظرفيـت چـراي مراتـع ۲۰ / ۵ باشد كه معـادل واحد دامي مي ۴۰۶۷ ظرفيت چراي آن

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . باشد شهرستان مي

n تيپ زرشك (Berberis vulgaris) 

 دوده كوچكي در شمال شرقي شهرستان كازرون و در دامنه جنوب غربـي كـوه اين تيپ در مح

 آغـاج از هاي چهل چشمه قرار قرار گرفته است و رودخانه قره انار و دامنه شرقي كوه دشت ارژن و كوه

 گونه غالب اين تيپ زرشك بوده كـه محصـول آن از مرغوبيـت خـوبي . نمايد اراضي اين تيپ عبور مي

 ها در ارديبهشت ماه اين گياه مورد توجـه زنبـور داران ولي بعلت شهد حاصل از گل . د باش برخوردار مي

 . گيرد قرار مي

 Amygdalus) در نواحي مرتفع ايـن منطقـه گونـه ارژن ericlada) شـود، بـه مشـاهده مـي 

 در كوهپايــه نيــز گونــه تــنگس . طوريكــه نامگــذاري دشــت ارژن نيــز بــه همــين علــت بــوده اســت

(Amygdalus lycioides) خورد به چشم مي .
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 درصد از كل مسـاحت مراتـع شهرسـتان كـازرون را ۳ / ۵ هكتار است كه ۷۴۲۵ مساحت اين تيپ

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : هاي همراه اين تيپ عبارتند از مهمترين گونه . دهد تشكيل مي

Berberis integerrima 

Amygdalus sp 

Pistacia mutica 

Perennial grasses 

Bromus tomentellus 

Stipa barbata 

Hordeum bulbosum 

Lactuca orientalis 

Gundelia tournefortii 

Poa bulbosa 

Astragalus sp 

Phlomis sp 

Daphne angustifolia 

Convolvulus leiocalycimus 

Euphoribia sp 

Eryngium biebersteinanum 

Echinops robustus 

Amygdalus ericlada 
 هاي مرتعي برداري غير اصولي باعث شده است كه در اين تيپ گونه تراكم بيش از حد دام و بهره

 گونـه . هاي ناخوشخوراك رشد نمايند خوشخوراك از رشد چنداني برخوردار نباشند و به جاي آنها گونه

 هـا ورد توجـه دام هاي فراوان، كمتر م بعلت داشتن تيغ . شود زرشك كه گونه  غالب منطقه محسوب مي

 در منـاطق كوهسـتاني و . گيرد و در نتيجه پوشش تاجي آن از وضعيت خـوبي برخـودار اسـت قرار مي

ها بعلت تبديل شدن مراتع به ديمزار و مارني بودن جنس خـاك، فرسـايش شـديد بـه نزديك به آبادي
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 ر فرسايش خـاك كمتـر ت تر و انبوه ولي در مناطق كوهستاني با توجه به پوشش متراكم . خورد چشم مي

 رويه، بسيار ناچيز بوده حـال آنكـه در ميزان هوموس خاك در مناطق مسطح با توجه به چراي بي . است

 برداري غير اصولي، هيچگونـه كثرت دام و بهره . مناطق مرتفع و خارج از دسترس به مراتب بيشتر است

 تنها در بعضـي . ي نگذاشته است هاي خوشخوراك مرتعي باق فرصتي براي تجديد حيات و زادآوري گونه

 هاي چند ساله مشـاهده ها و گونه توان آثاري از تجديد حيات گرامينه از مناطق دور از دسترس دام، مي

 استان محسوب گرديده و با توجه به روند كنوني " مراتع فقير " اين تيپ جزء براساس موارد فوق، . نمود

 . باشد گرايش آن منفي مي

 كيلوگرم در هر هكتار اسـت و ظرفيـت ۸۲ ل برداشت بالفعل اين تيپ مرتعي حدود متوسط توليد قاب

 درصد از كل ظرفيت چـراي مراتـع ۴ / ۲ گردد كه معادل واحد دامي برآورد مي ۸۳۹ / ۵ چراي آن برابر با

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . باشد شهرستان مي

n تيپ تنگس، بادام كوهي، كلخونگ 

(Amygdalus lycioides, Amygdalus scoparai, Pistacia khinjuk) 
 اين تيپ بصورت نوار باريكي در قسمت غرب و جنوب غربي شهرستان كازرون و دامنه شـمالي و

 . شمال شرقي كوه بزپور و دامنه شمالي كوه خون و ارتفاعات جنوبي اين شهرستان قـرار گرفتـه اسـت

 Stipa ) كنـار ( Ziziphus sp ده و در واقع ايـن تيـپ دنبالـه تيـپ اكثر ارتفاعات اين تيپ آهكي بو

capensis هاي تنگس، بادام كوهي وكلخونـگ ديـده باشد كه در ارتفاعات به جاي گونه كنار، گونه مي 

 درصد از كل مساحت مراتع شهرستان كـازرون ۹ / ۵ هكتار است كه ۱۹۷۵۸ مساحت اين تيپ . شود مي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : هاي همراه اين تيپ عبارتند از ونه مهم ترين گ . دهد را تشكيل مي

Annual grasses 

Annual forbs 

Bromus tectorum
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Bromus sp 

Astragalus sp 

Teucrium stocksianum 

Teucrium plium 

Convolvulus sp 

Anthemis wiednaniana 

Atraphaxis spinosa 

Dianthus szowisanus 

Echinops robustus 

Fuphorbia sp 

Cirsium sp 

Francoearia undulate 

Thymus sp 

Vebascum speciosum 

 هـاي مرتعـي در ايـن تيـپ بعلـت فشـار بـيش از حـد دام و نبـود مـديريت صـحيح تنوع گونه

 شـيب تنـد، . شود ده مي ها، كمتر مشاه بويژه در مناطق مسطح و نزديك به آبادي برداري از مراتع، بهره

 هاي زياد و همچنين فشار دام باعث شده كه در اين تيپ پوشـش تـاجي از وضـعيت وجود تخته سنگ

 باعث شده كـه در قسـمت اعظـم ايـن هاي سيل آسا و پوشش ضعيف، بارندگي . خوبي برخوردار نباشد

 باشـد، ولـي ي ميزان هوموس خاك در اين منطقـه بسـيار نـاچيز مـ . تيپ فرسايش خاك مشاهده شود

 هاي خوشخوراك در صـورت بارنـدگي در فصـول استعداد اين تيپ براي تجديد حيات و زادآوري گونه

 مساعد سال، بسيار چشمگير است، بر اساس موارد فوق، تيپ جزء مراتع فقير استان محسوب گرديـده

. باشد و گرايش آن منفي مي
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 كيلوگرم در هر هكتـار اسـت و ۶۹ تعي در حدود متوسط توليد قابل برداشت بالفعل اين تيپ مر

 درصد از كل ظرفيت چـراي ۹ / ۴ گردد كه معادل واحد دامي برآورد مي ۱۸۶۰ ظرفيت چراي آن برابر با

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . باشد مرتع شهرستان مي

n تيپ كنار، گياهان يكساله (Ziziphus spina Christi, Annual grasses) 

 شاهپور در شمال غربي، كمارج در غرب، دادين در جنوب و باهيم در جنوب شرقي و دشت هـاي

 ۱۱۰۰ تـا ۱۰۰۰ هاي شاخص اين تيـپ كـه معمـوالً در ارتفاعـات گونه . گردد ها مي بين اين رشته كوه

 باشد كـه بـه مي Ziziphus spina Christi و Ziziphus sp . خورد متري از سطح دريا به چشم مي

 هاي شاهپور در شمال، دالكي رودخانه . باشند هاي محلي كنار يا سدر و لم ريك معروف مي ترتيب به نام

 در جنوب غربي و شور وجره در جنوب اين تيپ جريان دارند و همچنين درياچه پريشان كـه جايگـاهي

 . آن قرار گرفته است در باشد، براي حيات وحش مي

 درصد از كل مساحت مراتع شهرستان كازرون را ۴۱ / ۶ هكتار است كه ۸۶۸۸۰ پ مساحت اين تي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : هاي همراه اين تيپ عبارتند از مهم ترين گونه . دهد تشكيل مي

Ziziphus jujube 

Stipa capensis 

Medicago radiate 

Sissymbrium sp 

Anthemis wiedmaniana 

Anthemis candidissima 

Papaver sp 

Molva sp 

Carex stenophylla 

Convolvulus stachydiflius 

Convolvulus virgatus
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Astragalus sp 

Atriplex lcucoclada 

Tamarix romosissima 

Caparris spinosa 

Francoearia undulate 

Descurainia sophia 
 به ميزان بارندگي ساالنه دارد، يعنـي هنگـامي كـه هاي مرتعي در اين تيپ بستگي تركيب گونه

 هـاي يـك سـاله هسـتند، از نـوع گونـه ذرهاي مرتعي كه اكثـراً بارندگي ساليانه به اندازه كافي باشد، ب

 . هاي مرتعـي چنـدان جالـب توجـه نيسـت شوند، ولي در سال هاي خشك تنوع گونه بسرعت سبز مي

 مـورد هجـوم . باشـد هاي فراوان مي نه كنار داراي تيغ پوشش تاجي در مناطق مسطح عليرغم اينكه گو

 . رسـانند گيرد و همچنين روستاييان نيز همواره براي تهيه سدر به اين گيـاه آسـيب مـي ها قرار مي دام

 باعـث فرسـايش خـاك باشد ودر نتيجه آب حاصل از بارندگي، اكثر نقاط اين تيپ عاري از پوشش مي

 اي تبديل خاك و خاشاك به هوموس نبوده و ميزان آن بسـيار نـاچيز بنابراين، زمين هايي بر . شود مي

 براساس موارد فوق، تيپ جزء مراتع فقير استان محسوب گرديده و گـرايش آن در حـال حاضـر . است

 . برداري غير اصولي، منفي است بعلت بهره

 هكتـار اسـت و كيلـوگرم در هـر ۴۶ متوسط توليد قابل برداشت بالفعل اين تيپ مرتعي، حدود

 درصـد از كـل ظرفيـت ۲۷ / ۵ گردد كـه معـادل واحد دامي برآورد مي ۵۴۵۰ ظرفيت چراي آن برابر با

 هـاي وضعيت، مساحت و ظرفيت چـراي انـواع تيـپ ) ۵ - ۱ ( در جدول . باشد چراي مراتع شهرستان مي

. گياهي واقع در شهرستان كازرون نشان داده شده است
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 هاي گياهي واقع در شهرستان كازرون و ظرفيت چراي انواع تيپ ، مساحت وضعيت ): ۵ - ۱ ( جدول

 وضعيت نام تيپ

 توليد مساحت

 بالفعل

 كيلوگرم (

 ) در هكتار

 توليد قابل

 برداشت

 كيلوگرم (

 ) در هكتار

 كل توليد

 قابل

 برداشت

 ) تن (

 ظرفيت چرا

 واحد دامي (

 ) در سال

 ميزان

 ) هكتار (

 درصد

 ۱۹۸۰۵ / ۱ ۱۴۴۵۷ / ۷ ۶۹ / ۲ ۱۵۱ / ۱ ۱۰۰ / ۰ ۲۰۸۹۶۷ جمع كل

 ۵۴۵۰ / ۸ ۳۹۷۹ / ۱ ۴۵ / ۸ ۱۰۰ / ۰ ۴۱ / ۶ ۸۶۸۸۰ فقير گياهان يكساله - كنار

 ۴۰۶۷ / ۲ ۲۹۶۹ / ۱ ۸۲ / ۴ ۱۸۰ / ۰ ۱۷ / ۲ ۳۶۰۱۵ فقير بلوط - بنه - بادام كوهي

 - بادام كوهي - تنگس

 كلخونگ

 فقير
۱۹۷۵۸ ۵ / ۹ ۰ / ۱۵۰ ۷ / ۶۸ ۴ / ۱۳۵۷ ۴ / ۱۸۵۹ 

 ۸۳۹ / ۶ ۶۱۲ / ۹ ۸۲ / ۲ ۱۸۰ / ۰ ۳ / ۶ ۷۲۳۵ فقير زرشك

 ۶۵۸۸ / ۵ ۴۸۰۹ / ۶ ۹۱ / ۶ ۲۰۰ / ۰ ۲۵ / ۱ ۵۲۵۰۷ متوسط بادام كوهي - ارژن - بلوط

 ۹۹۹ / ۴ ۷۲۹ / ۶ ۱۱۴ / ۵ ۲۵۰ / ۰ ۳ / ۰ ۶۳۷۲ متوسط بنه - ارژن - تنگس

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 اي و مراتـع پايـه مراتع طبيعي در محدوده درياچه پريشان بر دو نوع هستند كه شامل مراتـع كوه

 بخش اعظم مراتعي كه در دشت واقع شده در مشرق درياچه است كه در فصـول بهـار . باشند دشتي مي

 بوده و به طور متراكم تشـكيل Graminae باشد و عمدتاً شامل گياهان تيره  غالت و تابستان سبز مي

 منطقـه اكثريـت دارد شـامل علوفـه اي كـه در ايـن . محل چراي دام اسـت ها اكثراً اين عرصه . اند شده

Setaria  viridis يا FoxTail با نزديك شدن به درياچه مدت سـبز بـودن آنهـا افـزايش . باشد مي 

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . يابد مي
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 هاي علوفه . بخش ديگري از مراتع دشتي شامل اراضي باير، زمين هاي آيش و مراتع متفرقه است

 و شـيرين Alhagi camelorum گياهان خار شتر . ها تقريباً مشابه است ع با علوفه كوهستان اين مرات

 Glycyrrihiz بيان aglabra هـاي پسـت مجـاور درياچـه گياهـان نيز رويـش داشـته و در قسـمت 

Salicornia spp. و Solsola spp, وجود دارد . 

 باشد كـه هاي متراكم سدر و مورد مي ه هاي شمالي داراي درختچ بخش اعظم از اراضي كوهستان

 هـا و قسـمتي از مراتـع شـرق هاي هرز روييده است در دامنـه كـوه در بين آنها گياهان گرامينه و علف

 Ziziphus هاي كنار درياچه و شاپور درختچه spp. شود كه در برخي مواقع بزهـا از آنهـا مشاهده مي 

 Sinipis گـل زرد . اسـت Comoritae ا از تيـره هـ دشـت هـا و دامنـه اكثـر علوفـه . كنند تغذيه مي

arvenris cruciferae گل سفيدك از تيـره Unbelliferae در اطـراف منـاطق شـرقي درياچـه و 

 . دشت كازرون وجود دارد

 Glycyrrhiz شيرين بيان aglabra شود كه در فصـل پـائيز و زمـان در شرق منطقه ديده مي 

 ليكن در فصول بهار و تابستان كمتر مـورد اسـتفاده قـرار . اي دام است به دانه رسيدن، بيشتر مورد چر

 Artragalus, Medicago كنجره شامل دو گونه است و هـر دوي آنهـا از نـوع لگومينـوز . گيرد مي

spp. گونـه . گيـرد هـا قـرار مـي بوده و در فصـل بهـار مـورد اسـتفاده دام Medicago falcate از 

 هـا عالقـه زيـادي بـه شـود و دام ياهان مرتعي محدوده درياچه را شامل مي لگومينوزها تعداد كمي از گ

 و كـه از .Broms spp و .Elymus spp جو موشـكي نيـز بـه دو شـكل . دهند خوردن آن نشان مي

 . گيرد ها مي تيره گرامينه

 Garthamus خار زرد spp. ه اي فراوان و بيشترين سـطح مراتـع را بـ در اراضي دشتي و دامنه 

 بـادبرد . هـا بـويژه بـز اسـت دهد و از اواسط زمستان تا اواخر بهار مورد اسـتفاده دام خود اختصاص مي

Centarirea  sp گردد و از اوسط زمستان تـا اواسـط ها و سپس در دشت مشاهده مي بيشتر در دامنه 

 Anthemis بابونه صحرايي . بهار مورد استفاده دام است arrensis و توله از تيـره Malvacae يكـي
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 Glyceria الموك شـبيه . باشند هاي گياهي رويشي در مراتع حاشيه درياچه پريشان مي ديگر از گونه

plicata كاسـني . در حاشيه رودخانه شاپور فـراوان اسـت Cichorium intybus نيـز در پيرامـون 

 هـاي يي واحـد موقعيـت جغرافيـا ) ۷ - ۱ ( و ) ۶ - ۱ ( جـداول . گيـرد درياچه پريشان مورد استفاده قرار مي

رويشي و جهات اربعه آنها و نيز مساحت و درصد هر واحد و خصوصيات كمي و كيفي آنها را مشـخص

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . سازد مي

 پريشان و گاه ارژن موقعيت جغرافيايي واحدهاي رويشي جنگلي ذخيره ): ۶ - ۱ ( جدول

 نام  واحد رديف
 رويشي

 حوزه
 استحفاظي

 ه فاصل
 تاشيراز

 ) كيلومتر (
 عرض جغرافيايي طول جغرافيايي

 º ۵۱ و ۴۹ و َ ۰۵ ً ۱۵۰ شهرستان كازرون كنار ۱
 º ۵۱ و ۵۷ و َ ۰۰ ً

 º ۲۹ و ۲۷ و َ ۱۰ ً
 º ۲۹ و ۳۷ و َ ۱۵ ً

 º ۵۱ و ۴۶ و َ ۰۸ ً ۱۴۵ شهرستان كازرون تنگس – بادام ۲
 º ۵۱ و ۵۸ و َ ۵۰ ً

 º ۲۹ و ۲۷ و َ ۲۵ ً
 º ۲۹ و ۳۴ و َ ۴۰ ً

 º ۵۱ و ۵۳ و َ ۴۸ ً ۱۴۰ هرستان كازرون ش بادام – بلوط ۳
 º ۵۱ و ۵۷ و َ ۲۸ ً

 º ۲۹ و ۳۰ و َ ۴۲ ً
 º ۲۹ و ۳۴ و َ ۲۸ ً

 - بادام - بلوط ۴
 º ۵۱ و ۵۴ و َ ۳۸ ً ۱۲۰ شهرستان كازرون ارژن - كيكم

 º ۵۲ و ۰۱ و َ ۲۰ ً
 º ۲۹ و ۳۱ و َ ۴۰ ً
 º ۲۹ و ۳۵ و َ ۲۰ ً

 كيالك – كيكم ۵

 º ۵۱ و ۵۸ و َ ۱۸ ً ۱۲۰ شهرستان كازرون ارژن –
 º ۵۲ و ۰۲ و َ ۱۰ ً

 º ۲۹ و ۳۲ و َ ۳۰ ً
 º ۲۹ و ۳۵ و َ ۲۰ ً

 – شن – ارژن ۶
 º ۵۱ و ۵۲ و َ ۲۴ ً ۱۱۰ شهرستان كازرون كيكم

 º ۵۱ و ۵۶ و َ ۱۸ ً
 º ۲۹ و ۳۳ و َ ۰۸ ً
 º ۲۹ و ۳۷ و َ ۳۲ ً

 – شن – ارس ۷
 º ۵۱ و ۵۳ و َ ۳۲ ً ۱۱۰ شهرستان كازرون ارژن

 º ۵۱ و ۵۶ و َ ۱۲ ً
 º ۲۹ و ۳۳ و َ ۲۶ ً
 º ۲۹ و ۳۷ و َ ۱۲ ً

 º ۵۱ و ۴۶ و َ ۴۵ ً ۹۵ تان كازرون شهرس بلوط ۸
 º ۵۱ و ۵۶ و َ ۳۸ ً

 º ۲۹ و ۳۴ و َ ۰۵ ً
 º ۲۹ و ۴۴ و َ ۰۸ ً

 - بنه - كيكم ۹
 º ۵۱ و ۵۹ و َ ۲۰ ً ۸۰ شهرستان شيراز شن - ارژن

 º ۵۲ و ۰۴ و َ ۵۰ ً
 º ۲۹ و ۳۳ و َ ۴۰ ً
 º ۲۹ و ۴۰ و َ ۳۵ ً

 كيكم – زرشك ۱۰

 º ۵۲ و ۰۱ و َ ۰۰ ً ۶۰ شهرستان شيراز بنه –
 º ۵۲ و ۰۶ و َ ۱۰ ً

 º ۲۹ و ۳۹ و َ ۰۰ ً
 º ۲۹ و ۴۲ و َ ۱۰ ً

 – شن – ارژن ۱۱
 º ۵۱ و ۵۰ و َ ۵۰ ً ۱۰۰ شهرستان كازرون تنگس

 º ۵۱ و ۵۶ و َ ۳۲ ً
 º ۲۹ و ۳۷ و َ ۳۰ ً
 º ۲۹ و ۴۴ و َ ۲۰ ً

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [
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 پريشان و جهات اربعه واحدهاي رويشي ذخيره گاه ارژن ): ۷ - ۱ ( جدول

 رديف
 نام

 واحد رويشي
 مساحت
 هكتار

 جهات اربعه
 حداكثر
 ارتفاع از

سطح دريا
 ) متر (

 حداقل
 ارتفاع از

سطح دريا
 غرب شرق جنوب شمال ) متر (

 اراضي فامور درياچه پريشان ۲ واحد رويشي ۲۱۰۸ / ۳۱ كنار ۱
 واحد رويشي

۲ 
۱۱۰۰ ۸۰۰ 

 دشت برم ۵۹۷۲ / ۸۱ تنگس – بادام ۲
 درياچه پريشان

 ۱ تيپ
 ۱۱۰۰ ۱۴۰۰ ه پاسگاه مخروب كوه فامور

 شاهزاده عبداهللا رودخانه سفيد ۴ و ۲ واحد رويشي ۱۶۸۷ / ۷۳ بادام – بلوط ۳
 اراضي دشت

 برم
۱۷۰۰ ۱۴۰۰ 

۴ 
 – كيكم – بادام – بلوط

 ارژن
 مرز شرقي ۳ واحد رويشي تاالب ارژن ۳۹۶۲ / ۷۲

 واحد رويشي
 ۸ و ۶

۲۶۰۰ ۱۷۰۰ 

 ۱۱۳۹ / ۳۴ ارژن – كيالك – كيكم ۵
 ۹ واحد رويشي

 ژن تاالب ار
 مرز شرقي ۴ واحد رويشي

 واحد رويشي
۴ 

۲۴۵۰ ۲۰۰۰ 

 ۸ واحد رويشي ۱۲۱۹ / ۵۵ كيكم – شن – ارژن ۶
 واحد رويشي

 ۸ و ۴
 ۸ واحد رويشي

 واحد رويشي
۸ 

۲۳۰۰ ۲۱۰۰ 

 ۶ واحد رويشي ۶ واحد رويشي ۶ واحد رويشي ۱۱۳۶ / ۹ ارژن – شن – ارس ۷
 واحد رويشي

 ۸ و ۶
۲۹۲۲ ۲۳۰۰ 

 دشت برم ۱۲ ي واحد رويش ۱۵۱۹۶ / ۷۶ بلوط ۸
 ارژن تاالب

 ۶ تيپ
 تنگ

 ابوالحيات
۲۲۰۰ ۱۳۰۰ 

 ۷۷۸۰ / ۶۲ شن – ارژن – بنه – كيكم ۹
 دشت

 ۱۰ واحدرويشي ارژن
 ۲۲۰۰ ۲۵۷۸ تاالب ارژن كوه دشت ارژن ۵ واحد رويشي

 رودخانه قره آغاج ۲۳۶۱ / ۹۹ بنه – كيكم – زرشك ۱۰
 ارژن دشت

 ۹ واحدرويشي
 پاسگاه مخروبه

 كوه دشت
 ارژن

۲۴۰۰ ۲۱۰۰ 

 دشت ارژن ۸ واحد رويشي كوه دشت ارژن ۱۹۶۹ / ۷۷ تنگس – شن – ارژن ۱۱
 شمال

 ابوالحيات تنگ
۲۸۰۰ ۲۳۰۰ 

] شركت مهندسين مشاور جامع ايران [
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 پريشان و كيفي واحدهاي رويشي ذخيره گاه ارژن Trend كمي تاج پوشش و خصوصيات ): ۸ - ۱ ( جدول

 رديف
 نام

 واحدرويشي
 مساحت جهت شيب

 تعداد
 درهكتار

 درصد
 پوشش تاج

 سن
 نحوه

 زادآوري
 اشكوب

 و سالمتي
 بذردهي

 زادآوري
 سير

 جنگل
 عوامل
 تخريب

 نوع
 استفاده

 منفي ضعيف خوب ۱ تك زاد زادودانه شاخه ناهمسال جوان ۷ ۴۰ ۲۱۰۸ / ۳۱ جنوبي متوسط كم كنار ۱
 – انسان
 دام

 چراي دام
 انسان –

 تند تنگس – بادام ۲
 - جنوبي

 غربي شمال
 منفي خوب خوب ۲ زاد زادودانه شاخه ناهمسال جوان ۲۰ ۹۰ ۵۹۷۲ / ۸۱

 – انسان
 دام

 چراي دام
 انسان –

 منفي خوب خوب ۲ زاد زادودانه شاخه جوان همسال ۳۵ ۸۰ ۱۶۷۸ / ۷۳ جنوبي تند بادام – بلوط ۳
 – انسان

 دام

 چراي دام

 انسان –

۴ 
 - بادام - بلوط

 ارژن - كيكم
 زياد متوسط

 - جنوبي
 غربي شمال

 منفي خوب خوب ۲ زاد زادودانه شاخه ناهمسال جوان ۳۰ ۱۱۰ ۳۹۶۲ / ۷۲

 - انسان

 - دام
 برف - باد

 - دام چراي

 - انسان
 آغل

۵ 
 - كيالك - كيكم

 ارژن
 منفي ضعيف خوب ۳ زاد زادودانه شاخه ناهمسال جوان ۲۵ ۱۰۰ ۱۱۳۹ / ۳۴ غربي تند

 - انسان
 - دام

 برف - باد

 - دام چراي
 - انسان

 آغل

۶ 
 - شن - ارژن

 كيكم
 تند

 – شمالي
 جنوبي

 – شرقي
 غربي

 منفي ضعيف خوب ۱ تك زاد زادودانه شاخه ناهمسال جوان ۱۰ ۵۰ ۱۲۱۹ / ۵۵
 – باد

 برف

 چراي دام

 انسان -

۷ 
 – شن – ارس

 ارژن
 تند

 – شمالي
 جنوبي

 – شرقي
 غربي

 منفي ضعيف خوب ۱ تك زاد زادودانه شاخه همسال جوان ۵ ۳۰ ۱۱۳۶ / ۹
 – باد

 برف

 چراي دام

 انسان –

 د متوسط زيا بلوط ۸

 – جنوبي

 شمالي
 – شرقي

 غربي

 منفي خوب خوب ۱ تك زاد زادودانه شاخه جوان همسال ۴۰ ۹۵ ۱۵۱۹۶ / ۷۶
 - انسان

 - دام
 برف - باد

 چراي دام
 انسان –

۹ 
 - بنه - كيكم

 شن - ارژن
 منفي ضعيف خوب ۲ زاد زادودانه شاخه ناهمسال جوان ۲۰ ۹۰ ۷۷۸۰ / ۶۲ غربي تند

 - انسان

 - دام
 برف - باد

 - دام چراي

 - انسان
 آغل

۱۰ 
 – زرشك

 بنه – كيكم
 منفي ضعيف خوب ۳ زاد زادودانه شاخه ناهمسال جوان ۲۵ ۱۰۰ ۲۳۶۱ / ۹۹ شمالي متوسط

 - انسان

 - دام
 برف - باد

 چراي دام
 انسان -

۱۱ 
 – شن – ارژن

 تنگس
 منفي ضعيف خوب ۲ زاد زادودانه شاخه ناهمسال جوان ۱۵ ۷۰ ۱۹۶۹ / ۷۷ جنوبي تند

 - انسان
 - دام

 برف - باد

 - جرام دام
 انسان

] شركت مهندسين مشاور جامع ايران [
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 منابع و محصوالت گياهي و مرتعي شامل دست كاشت يا طبيعي - ۲ - ۴ - ۱ - ۱
 بخش اعظم . پوشش گياهي تاالب ارژن و پريشان در سطح كل منطقه بسيار چشمگير است

 لي و محدوده منطقه پوشيده از جنگل و گياهان مرتعي است و در گذشته به لحاظ پوشش انبوه جنگ

 شده است و در حال حاضر نيز با هاي دامداري استان فارس محسوب مي مرتعي يكي از مهمترين قطب

 رويه از جنگل و مرتع هنوز هم اين منطقه از هاي بي هاي شديد صورت گرفته و استفاده وجود تخريب

 . نظر پوشش گياهي بسيار غني است

 بين ناحيه گرمسيري جنوب ايران و ناحيه خشك به لحاظ قرار گرفتن محدوده ارژن پريشان

 باشد و از نظر تنوع اي بينابيني يا اكوتون مي جنوب شرق و سرد و نيمه مرطوب شمال غربي ناحيه

 . هاي گياهي نيز بسيار متنوع است گونه

 و باشد ناحيه ميان بند اين منطقه پوشيده از جنگل هاي بلوط و بنه و بادام، زبان گنجشك مي

 ناحيه گرمسيري بعلت تبديل اكثر اراضي به كشاورزي، سطح مراتع نسبتاً كم است اما بعلت هواي

 ترين پوشش گياهي عمده . مناسب و در صورت بارش باران وضعيت مراتع بسيار مطلوب خواهد بود

 محدوده تاالب ارژن و پريشان جنگل است و حدوداً آخرين رويشگاه جنگل هاي بلوط سلسله جبال

 . متر است ۲۹۰۰ ترين حد ارتفاعي، حدود وضعيت رويش جنگل محدوده ارژن در پايين . اگرس است ز

 درختان جنگلي اين محدوده شامل كنار، بادام، بلوط، زبان گنجشك، كيكم، ارژن، اورس و ديگر

 . باشند گياهان همراه مي

 ارها و آغلهاي دامها از هاي مسكوني، انب هاي گذشته جهت تأمين سوخت، احداث خانه در سال

 برداري شده و حتي با تهيه ذغال از چوب درختان جنگلي و چوب درختان جنگلي به شدت بهره

 فروش آن و همچنين فروش چوب جهت سوخت به روستاها و شهرهاي مجاور به تخريب حجم

 و اين وسيعي از درختان جنگلي پرداختند و از طرفي اراضي جنگلي دشتي را بكلي تخريب نموده

با وجود سوخت رساني به اين روستاها كه شامل . اند اراضي را تبديل به اراضي كشاورزي نموده
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 باشد و همچنين گازرساني به روستاي دشت ارژن بزرگترين سوختهاي فسيلي نظير نفت و گاز مي

 روستاي داخل محدوده، استفاده از چوب درختان جنگلي جهت سوخت و گرمايش بسيار كاهش يافته

 از تراكم اما بعلت چراي مفرط دام و حضور بيش از حد جمعيت انساني در منطقه زادآوري، . است

 درختان بشدت كاهش يافته و درختان كهنسال نيز در حال نابودي هستند و سطح جنگل منطقه

 هاي جنگلي جهت هاي متعدد در محدوده همچنين ايجاد جاده . كاهش چشمگيري يافته است

 هاي در دست هاي ارتباطي عشاير و جاده هاي فشار قوي انتقال نيرو، جاده اتي، پايه هاي مخابر دكل

 . اي از درختان جنگلي را تخريب نموده است احداث دشت ارژن به كازرون بخش عمده

 در تمامي سطح منطقه ارژن و پريشان درختان جنگلي حضور چشمگير دارند اما تراكم درختان

 ه در حدي است كه فضاهاي باز مناسبي بين درختان جنگلي وجود دارد كه جنگلي در سطح منطق

 در اثر شرايط اقليمي خاص . باشد اين فضاها محيط بسيار مطلوبي براي رويش انواع گياهان مرتعي مي

 و وضعيت زمين ساخت و واقع شدن اين منطقه بين دو جريان آب و هوايي گرم ناحيه خليج فارس و

 جنوبي در تمامي سطح منطقه چه در فضاهاي باز و چه در زير اشكوب درختان معتدل و سرد زاگرس

 به طوري كه اين منطقه . اي و خوشخوراك و دارويي و غيره رويش دارند جنگلي، انواع گياهان علوفه

 وجود سه بخش عمده ييالقي، ميان بند و قشالقي در . بصورت يك قطب بزرگ دامداري درآمده است

 اما بدليل بسيار مطلوبي براي حضور انواع وحوش در اين منطقه بوجود آورده، اين منطقه شرايط

 هاي اهلي و فشار مضاعف بر مراتع، مانع از حضور حيات وحش گياهخوار نظير حضور بيش از حد دام

 . قوچ و ميش، كل و بز و آهو شده است

 ان بالقوه طبيعي در سطح وضعيت گياهان مرتعي به علت برخورداري اكوسيستم منطقه از تو

 منطقه خصوصاً در محدوده امن ميانكتل در حد مطلوبي است و محيط مناسبي براي انواع وحوش

باشد كه متأسفانه حضور جمعيت زياد انساني در سطح نظير گوزن زرد ايراني، كل بز و قوچ و ميش مي
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 ارتفاع،  شيب و وضعيت اقليمي، با توجه به شرايط . منطقه و فشار دام مانع از حضور وحوش شده است

 . شوند بندي مي ع به هفت تيپ تقسيم مرات زمين ساخت در محدوده ارژن و پريشان،
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 بابونه – شقايق Pa.ar An.ro) ( ۱ تيپ شماره

 پريشان و فامور و در اين تيپ در محدوده گرمسيري منطقه ارژن و پريشان در اطراف درياچه

 شيب اين . اين منطقه دشتي و تپه ماهور و كوهستاني است . متري قرار دارد ۸۰۰ - ۱۲۰۰ ارتفاع

 فرسايش طبيعي آن بسيار اندك است و . اي ندارد منطقه ماليم و از نظر ژئومورفولوژي حركت توده

 درصد وسعت اين تيپ را ۸۳ . باشد فرسايش مكانيكي آن در اثر كشاورزي و دامداري نسبتاً شديد مي

 مراتع اين تيپ به لحاظ تقسيمات . دهند درصد را درخت و درختچه تشكيل مي ۱۷ اراضي مرتعي و

 رويه دام آسيب اين تيپ رويشي به علت چراي بي . اند واقع شده ) گرمسيري ( رويشي در مناطق قشالقي

 كيلوگرم در هكتار ۱۹۰ تيپ ميزان توليد بيوماس اين . ديده و از وضعيت متوسطي برخوردار است

 درصد برداشت مجاز از آن در وضعيت كنوني توصيه ۳۰ است و به دليل وضعيت متوسط آن حدود

 بدين ترتيب كل توليد قابل . كيلوگرم در هكتار است ۵۷ لذا توليد مجاز قابل برداشت تيپ . شود مي

 ] ۱۳۸۱ اور جامع ايران، شركت مهندسين مش [ . كيلوگرم برآورد شده است ۴۸۲۹۰ برداشت اين تيپ

 اسپند - كنگر - شقايق (Pa.arCi.cope.ha) ۲ تيپ شماره

 هكتار بوده و در اطراف روستاهاي دشت برم، ۷۷۵۱ وسعت اين تيپ در منطقه مورد مطالعه

 متر از سطح دريا انتشار ۱۷۰۰ تا ۱۲۰۰ عبدوئي، كالني، گاو كشك، تل نادري، گرگنا و تراز ارتفاعي

 درصد را گياهان ۳۵ درصد پوشش منطقه در اين تيپ را پوشش جنگلي و درختچه اي و ۶۵ . دارد

 ) گرمسيري ( اين تيپ به لحاظ تقسيمات رويشي در مناطق قشالقي . مرتعي به خود اختصاص داده اند

. و ميان بند واقع شده است و بعنوان مراتع قشالقي مورد استفاده دامداران و عشاير قرار مي گيرد
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 ۲۲۵ ميزان توليد بيوماس اين تيپ . ت اين تيپ نيز جزو مراتع خوب طبقه بندي گرديده است وضعي

 درصد آن قابل برداشت در ۴۰ كيلو گرم در هكتار است كه با توجه به وضعيت خوب مراتع آن حدود

 م كيلوگر ۹۰ برداري تيپ بر اين اساس توليد مجاز قابل برداشت يا قابل بهره . وضعيت كنوني مي باشد

 . كيلوگرم محاسبه شده است ۶۹۷۵۹۰ كل توليد قابل برداشت از مراتع اين تيپ . شود در هكتار مي
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 يونجه وحشي گون، كنگر، (Xi.coAs.joMe.sa) ۳ تيپ شماره

 پهن و ارتفاعات هكتار بوده و در منطقه كوه ۴۴۲۲ وسعت اين تيپ در منطقه ارژن و پريشان

 متر از سطح دريا ۲۴۰۰ تا ۱۷۰۰ بخش شمال و  جنوب جاده ارژن به تنگ ابولحياه در تراز ارتفاعي

 . باشد درصد مي ۵۰ ها در اين پوشش درصد و درختان و درختچه ۵۰ درصد تراكم مراتع . پراكنش دارد

 گرفت ولي در حال قرار مي در گذشته مراتع اين تيپ بعنوان مراتع ييالقي و قشالقي مورد استفاده

 مراتع فوق تنها در فواصل ييالق عشاير ) در قالب طرح مرتعداري ( حاضر به لحاظ اجراي عمليات قرق

 وضعيت اين مراتع بسيار مطلوب . گيرد رو مورد استفاده قرار مي مستقر در منطقه و نيز عشاير كوچ

 درصد ۵۰ كتار است و در وضعيت كنوني كيلوگرم در ه ۲۴۰ ميزان توليد بيوماس اين عرصه . باشد مي

 برداري باشد لذا ميزان كل توليد مجاز قابل برداشت يا قابل بهره آن بعنوان برداشت مجاز توصيه مي

 كيلوگرم محاسبه شده ۵۳۰۶۴۰ پ كيلوگرم در هكتار و ميزان كل توليد قابل برداشت تي ۱۲۰ تيپ

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . است

 ) چمن ( يونجه وحشي درمنه دشتي، كنگر، (Ci.coAr.hePe.ha) ۴ پ شماره تي

 هكتار است و در محدوده اطراف تاالب ارژن و ۴۲۸۱ وسعت اين تيپ در منطقه مورد مطالعه

 درصد پوشش ۷۰ حدود . متر از سطح دريا انتشار دارد ۲۴۰۰ تا ۱۹۰۰ ارتفاعات آن در تراز ارتفاعي

اين تيپ به لحاظ تقسيمات . باشد اي مي درختي و درختچه ) درصد ۳۰ ( و مابقي اين تيپ مرتعي
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 خصوصاً در تابستان و ( ر چرايي مفرط دام آيد و به دليل آثا رويشي در زمره مناطق ييالقي بحساب مي

 كيلوگرم در هكتار ۱۹۰ ميزان توليد بيوماس تيپ . از وضعيت متوسطي برخوردار است ) اوايل پائيز

 گردد، لذا ميزان درصد از اين عرصه رويشي در حال حاضر براي برداشت مجاز توصيه مي ۳۰ است و

 كل توليد قابل . كيلوگرم در هكتار در اين تيپ محاسبه شده است ۵۷ برداري مجاز توليد قابل بهره

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . كيلوگرم برآورد شده است ۲۴۴۰۳۷ پ برداري اين تي بهره

 كاله مير حسن جاشير،  چويل، (Pr.acFe.coAc.sc) ۵ تيپ شماره

 هكتار بوده و در ارتفاعات كوه بيل در ضلع شرقي درياچه ارژن گسترش ۵۴۲۰ مساحت اين تيپ

 درصد مابقي را ۴۰ درصد پوشش گياهي را مرتع و ۶۰ هاي شيبدار اين تيپ در عرصه . يافته است

 متر از ۲۷۰۰ تا ۲۴۰۰ اين تيپ در تراز ارتفاعي . دهند اي تشكيل مي هاي درختي و درختچه گونه

 هاي تند شمال شرق منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان قرار دارد و اصوالً جزء سطح دريا و در شيب

 آيد كه مورد استفاده دامداران روستاهاي اطراف تاالب پريشان و دامداران مراتع ييالقي بحساب مي

 ميزان توليد بيوماس در . وضعيت پوشش گياهي اين تيپ خوب گزارش شده است . يرد گ عشاير قرار مي

 كيلوگرم ۹۰ برداري آن در وضع كنوني حدود كيلوگرم در هكتار و توليد مجاز قابل بهره ۲۲۵ اين تيپ

 كيلوگرم ۴۸۷۸۰۰ ه برداري در اين عرص بدين ترتيب كل توليد قابل مجاز بهره . محاسبه شده است

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . شود برآورد مي

 ) الله سرنگون ( چويل، گون، گل اشك ) Fe.coAs.ovFr.pe ( ۶ تيپ شماره

 بعنوان محدوده امن شامل كوه چاه برفي، هكتار مي باشد كه عمدتاً ۹۳۴۰ وسعت اين تيپ

 كازرون تا ارتفاعات - يم شيراز محدوده ميانكتل و كوه ديشك درحد فاصل تنگ حنا در امتداد جاده قد

متر از سطح دريا ۲۸۰۰ تا ۲۲۰۰ مشرف به تنگ روئين از جهت غرب به شرق و در تراز ارتفاعي
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 درصد آن را درختان جنگلي و ۶۰ درصد پوشش گياهي تيپ مرتعي و ۴۰ . انتشار و گسترش دارد

 يان بند و بيشتر ييالقي به طوركلي اين عرصه رويشگاهي جزو مناطق م . دهد اي تشكيل مي درختچه

 درصد بعنوان ۵۰ كيلوگرم در هكتار بوده و ميزان ۲۴۰ ميزان توليد بيوماس تيپ . شود محسوب مي

 برداري مجاز در كيلوگرم توليد علوفه قابل بهره ۱۲۰ لذا . شود علوفه قابل برداشت مجاز توصيه مي

 برداري مجاز در اين تيپ بهره آيد كه ميزان كل توليد علوفه قابل هكتار در اين تيپ بدست مي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . كيلوگرم برآورد شده است ۱۱۲۰۸۰۰

 زول كنگر، گون، (Ci.coAs.joEr.bl) ۷ تيپ شماره

 هكتار بوده كه در نواحي تپه ۲۲۰۰ وسعت اين تيپ در منطقه مورد مطالعه ارژن و پريشان

 متر از سطح دريا و در ناحيه شمالي ارتفاعات كوه بيل انتشار ۲۴۰۰ تا ۲۱۰۰ ماهوري و در ارتفاع

 . هاي جنگلي به خود اختصاص داده است درصد را گونه ۲۵ هاي مرتعي و درصد آنرا گونه ۷۵ داشته و

 ميزان توليد بيوماس اين تيپ . گردد وضعيت اين تيپ متوسط بوده و بعنوان مراتع ييالقي محسوب مي

 بدين ترتيب ميزان علوفه قابل . باشد درصد مي ۴۰ م در هكتار و ميزان برداشت آن كيلوگر ۲۲۵

 كل ميزان علوفه قابل . شود كيلوگرم در هكتار محاسبه مي ۹۰ برداري مجاز در اين تيپ بهره

 فهرست و موقعيت ، ) ۹ - ۱ ( جدول . كيلوگرم برآورد شده است ۱۹۸۰۰۰ برداري مجاز در تيپ فوق بهره

] ۱۳۸۱ شركت مهندسين مشاور جامع ايران، [ . دهد هاي مرتعي تاالب ارژن و پريشان را ارائه مي پ جغرافيايي تي
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 هاي مرتعي تاالب ارژن و پريشان فهرست و موقعيت جغرافيايي تيپ ): ۹ - ۱ ( جدول

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 پوشش گياهي مرتعي -

 اما به همراه اين ، پريشان را جنگل پوشانده است و گاه ارژن ه گرچه بيشترين سطح محدوده ذخير

 رويند كه درختان جنگلي و در اشكوب زيرين در سالهاي پربارش حجم زيادي از گياهان مرتعي مي

 . نمايند عشايري و عبوري از اين پوشش گياهي دامهاي خود را تغذيه مي دامداران محلي،

 شين عنوان شد پوشش گياهي در سه بخش سردسير و گرمسير هاي پي همان طور كه در بخش

 باشند در بخش سردسيري بيشتر گياهان سرمادوست و در بخش گرمسيري و ميان بند متفاوت مي

بيشتر گياهان گرمادوست كه بيشترين حجم آنها را گياهان علفي يكساله نظير گراسها تشكيل

 . رويند دهند، مي مي

 مرتعي در محدوده ارژن پريشان نسبت به ساير مناطق نسبتاً مطلوب وضعيت پوشش گياهي

اينكه به گل و ع شده است و گياهان مرتعي قبل از است اما فشار مضاعف چراي دام سبب انهدام مرات



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٥١ 

 هيچ گونه . كنند گيرند و در نتيجه مراتع منطقه سير قهقرايي را طي مي بذر برسند مورد چرا قرار مي

 تداوم استفاده از پوشش گياهي مرتعي در منطقه وجود ندارد و دامداران به صورت ريزي براي برنامه

 نمايند و هرساله بخش وسيعي از اراضي مرتعي تبديل به اراضي مشاع از اين مراتع استفاده مي

 گردند و دامداران خصوصاً عشاير در وضع بسيار سختي قرار دارند و بيشتر از علوفه كشاورزي مي

 ميزان توليد ) ۱۰ - ۱ ( در جدول . كنند كه به هيچ وجه مقرون به صرفه نخواهد بود ده مي دستي استفا

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . ارائه شده است ۱۳۸۰ در سال TDN علوفه مراتع و ميزان

 در سال آن TDN ميزان مراتع و ميزان توليد علوفه ): ۱۰ - ۱ ( جدول

 تاج پوشش
 توليد متوسط زير

 كوب اش
 ) كيلوگرم در هكتار (

 جمع وسعت
 عرصه

 ) هكتار (

 جمع توليد علوفه
 ) تن ( زير اشكوب

 TDN ميزان
 بر مبناي ) تن (

۵۵ % 
 مالحظات

 ۱۰۵۳ ۱۹۱۴ / ۱۵ ۱۸۲۳۰ ۱۰۵ درصد ۲۰ كمتر از

 ۸۲۴ ۱۴۹۸ / ۴ ۹۳۶۵ ۱۶۰ درصد ۴۰ تا ۲۰

 ۱۶۷۲ ۳۰۳۹ / ۴ ۱۵۱۹۷ ۲۰۰ درصد ۷۰ تا ۴۰

 ۲۵۵ ۴۶۲ / ۹۵ ۱۹۷۰ ۲۳۵ درصد ۱۰۰ تا ۷۰
 ۳۸۰۴ ۶۹۱۴ / ۹ ۴۴۷۶۲ جمع

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 درصد از سطح اين اراضي در ۲ / ۵ هكتار است كه ۲۰۸۹۶۷ مساحت مراتع شهرستان كازرون

 به طوريكه در جدول مالحظه مي شود كل توليد قابل برداشت در اين . استان فارس را شامل مي گردد

 هاي صادره جهت چرا بيش از از اين رو تعداد پروانه . درصد استان مي باشد ۳ تن يا ۵۴۰۰۱ عرصه ها

 هاي صادره مساحت، ظرفيت مراتع و تعداد پروانه ) ۱۱ - ۱ ( در جدول . درصد نبوده است ۳ / ۱ فقره يا ۲۹

: براي چرا در شهرستان كازرون به صورت زير ارائه شده است



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٥٢ 

 هاي صادره براي چرا در شهرستان كازرون و تعداد پروانه مساحت، ظرفيت مراتع ) ۱۱ - ۱ ( جدول
 مساحت مراتع

 ) هكتار (

 كل توليد قبل

 ) تن ( برداشت

 هاي صادره تعداد پروانه

۲۰۸۹۶۷ ۵۴۰۰۱ ۲۹ 
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 سطح اراضي با . باشد رغوبيت متفاوت مي هاي طبيعي موجود در اين اراضي بر حسب م بررسي گونه

 درصد ۷۱ / ۸ هكتار يا ۱۵۰۰۸۸ هاي متوسط در گونه درصد، ۲۸ / ۲ هكتار يا ۵۸۸۷۹ هاي خوب گونه

 درصد اراضي ۴۸ / ۷ هاي فقير در اين شهرستان وجود ندارند در حالي كه اراضي با گونه . باشند مي

 هاي خوب نسبت به استان بت اراضي با گونه نس . باشند هاي فقير مي مرتعي استان فارس داراي گونه

 . درصد است ۶۱ / ۶ هاي متوسط درصد و نسبت اراضي با گونه ۳۳ / ۲ فارس

 باشد كه مقايسه آنها با درصد مي ۲۹ / ۶ و ۲۱ / ۶ وضعيت اين اراضي در استان فارس به ترتيب

 ] ۱۳۸۱ ن، شاور جامع ايرا شركت مهندسين م [ هاست شهرستان كازرون نشانگر وضعيت مناسبتر اين عرصه

 گياهان آبزي -

 گاه دو زيستگاه آبي مهم و با ارزش كشور و جهان يعني تاالب ارژن و پريشان در محدوده ذخيره

 . اند به طوريكه نام منطقه نيز از اين دو زيستگاه انتخاب گرديده است بيوسفر ارژن پريشان واقع شده

 هكتار آن ۵۲۲۱ / ۳ باشد كه هكتار مي ۷۳۵۹ / ۸۲ ريشان جمعاً مساحت كل دو زيستگاه آبي ارژن و پ

 . دهد هكتار آن را تاالب ارژن تشكيل مي ۲۱۳۸ / ۵ درياچه پريشان و

 اين دو زيستگاه داراي آب شيرين هستند و گياهان آبزي نيز در اين اكوسيستم آبي رويش

هاي آبي برخوردارند اما سطح وسيعي ط اي كمتري در اين محي گياهان آبزي گرچه از تنوع گونه . دارند
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 پوشانند و به اشكال مختلف رويشي وجود دارند كه به تعدادي از آنها از زيستگاههاي ياد شده را مي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : گردد كه شامل اشاره مي

 Emergent plants ) بن در آب ( گياهان پا در آب - الف

 Floating leaved plants گياهان شناور يا برگ شناور - ب

 Submerged plants گياهان غوطه ور - ج

 Emergent plants گياهان بن در آب - الف

 گياهان اصلي تشكيل دهنده اين گروه از گياهان، گياهان نيزاري هستند كه در آب هاي كم

 كنند كه ريشه و بخشي از پائين ساقه در اي طوري استقرار پيدا مي زارهاي حاشيه عمق ساحلي لجن

 دارند تشكيل يك اليه گيرد و بصورت متراكم با ريزومهاي سخت و محكمي كه لجن و آب قرار مي

 . دهند كه در برابر باد و طوفان مقاوم هستند ضخيم را مي

 ريشه اين گروه از گياهان در خاك بوده و بخش پائيني گياه در آب و برگ و گلها در هوا قرار

 يني اي از ساحل و يا در نقاط كم ارتفاع تاالب و درياچه و تا عمق مع دارد گياهان بن در آب در ناحيه

 يابند اين گياهان آب و مواد غذايي را از خاك جذب نموده ولي تبادل گازي را در هوا گسترش مي

 ، Typha.sp ، لوئي Phragmites.sp شامل ني تعدادي از گياهان اصلي اين بخش . دهند صورت مي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . باشند مي Scirpus.sp اويارسالم

 Floating Leaved plants ) گياهان برگ شناور ( شناور گياهان - ب

 كنند كه برگها و گلها در سطح آب به اين گروه از گياهان طوري درون آب استقرار پيدا مي

 هاي متصل به بستر حالت شناور و بقيه اندام گياه درون آب غوطه ور هستند گروهي داراي ريشه

در درياچه پريشان و . كنند تند و مواد غذايي مورد نياز را از آب و خاك به طور توأم تامين مي هس
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 شود ولي در نهرهاي ورودي به اين تاالب ارژن گياهان برگ شناور بندرت و در حاشيه مشاهده مي

 گردند ي هاي گياهان آبزي شناور مشاهده م هاي آبي، چشمه و كانالهاي آبياري تعدادي از گونه محيط

 . باشد مي Lemna minor , Lemna marina هاي آن عبارتند از كه بعضي از گونه
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 Submerged plants ج ـ گياهان غوطه ور

 ور هستند و تنها اندام زاياي آنها يا گل آنها ممكن است ه طور كامل غوطه اين گروه از گياهان ب

 تبادل . ور از نظر ليمنولوژي و تغذيه ماهيان بسيار با ارزش هستند گياهان غوطه . از آب بيرون باشد

 پذيرد و ريشه آنها در بستر فقط عامل نگهدارنده گازي اين گروه از گياهان با محيط آبي صورت مي

 هاي نابجا يا شاخ و برگ از محيط آب غوطه ور آبزي است و جذب مواد معموالً توسط ريشه گياهان

 كنند كه اين عمل عالوه بر اينكه گيرد و با عمل فتوسنتز اكسيژن را مستقيماً وارد آب مي صورت مي

 مند سازد قادر است فعاليت باكتريايي تجزيه كنندگان نياز تنفس جانوران آبزي را امكان پذير مي

 . اكسيژن را تشديد نمايد

 اين گونه گياهي خصوصاً است Najas گياه مهمترين گونه گياه غوطه ور تاالب پريشان و ارژن

 در درياچه پريشان سطح وسيعي از درياچه را پوشانده است اين گياه نياز نوري كمتري دارد و در

 هاي گياهي بعضي از گونه . گيرد دربرمي متر را ۱ / ۵ - ۲ بعضي از نقاط درياچه پريشان عمقي حدود

 Potamogeton : هاي آبي ارژن و پريشان عبارتند از غوطه ور محيط pectinatus  , 

Caratophyllum demersum هاي اين گروه از گياهان در سالمت و پايداري اكوسيستم . باشد مي 

 اي تخم ريزي ماهيان و ديگر باشند و محيط بسيار مناسبي بر آبي مؤثرند و پناهگاه موجودات آبزي مي

. باشد جانوران آبزي مي
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 با توجه به ارزش هاي فراوان گياهان آبزي زيستگاههاي آبي پريشان و ارژن از نقطه نظر

 دارد و از طرفي كمربند سبز Najas را گياه ) از نظر اكسيژن دهي ( اكولوژيك بيشترين سودآوري

 آوري پرندگان مهاجر محيط مناسبي براي النه گذاري و جوجه ) ني ( ايجاد شده توسط گياه بن در آب

 اي هستند كه قادرند مواد غيرآلي را به آلي از طرفي گياهان تنها موجودات زنده . باشد و بومي مي

 تبديل نمايند كه جانوران از چنين قدرتي برخوردار نيستند ولي مواد آلي براي ادامه حيات آنها

 ه حيات گياهان آبزي نيز بدون وجود ساير موجودات زنده و محيط ضروري و حياتي است و ادام

 اي كه اين گياهان را در برگرفته غيرممكن است بعبارت ديگر حيات گياهان در گرو ارتباطات غيرزنده

 گياهان آبزي عالوه بر ارزش . باشد متقابل و روابط پيچيده موجود بين كليه اعضاي زنده و غيرزنده مي

 روند و به همين لحاظ ارزش اي پرندگان و آبزيان بشمار مي ه مهمترين منابع تغذيه هاي برشمرده شد

 . اقتصادي گياهان آبزي بسيار ارزشمند است و در چرخه زيستي نقش بسيار مهمي را بعهده دارند

 پيوست آورده شده را نشان ليست فلورستيك ارژن و پريشان گياهان آبزي را كه در ) ۱۲ - ۱ ( جدول

 ] ۱۳۸۱ ن، ركت مهندسين مشاور جامع ايرا ش [ . مي دهد

 گياهان دارويي - د

 هاي گياهي از وضعيت بسيار تاالب ارژن و پريشان از نظر حجم پوشش گياهي و تنوع گونه

 اي از اهالي مطلوبي برخوردار است و انواع گياهان دارويي در اين منطقه رويش دارند و هر ساله عده

 هاي گياهي از جمله گل، بذر، برگ، ساقه و ريشه و ريزوم مختلف گونه آوري اجزاء محل به جمع

 توان عنوان نمود بيشتر بذر و گل و پردازند اما آنچه كه در مورد گياهان دارويي مي گياهان دارويي مي

 تر است و كمتر به پوشش گياهي برداري از گياهان به اين شكل متداول برگ اين گياهان هستند و بهره

 نمايند سعي در برداري مي سازد و افرادي كه از اين گياهان بهره اي وارد مي حياتي آنها لطمه و تداوم

رويه و زودهنگام از مراتع اين منطقه فرصتي آوردند اما چراي بي حفظ و نگهداري گياهان به عمل مي
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 يي نياز به قرق برداري از گياهان دارو گذارد و براي بهره براي رشد و نمو گياهان دارويي باقي نمي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : تعدادي از اين گونه ها عبارتند از . بخشهايي از مراتع منطقه است

 Cicorium intibus اسني ك

 Rosa canina نسترن

 Iris himenospatha زنبق

 Glycyrrhiza glara شيرين بيان

 Anthemis rodocentra بابونه

 Anchusa italica گاوزبان

 هاي گياهي نيز وجود دارند كه داراي ارزش عالوه بر گياهان ياد شده تعداد ديگري از گونه

: ارائه شده است ) ۱۳ - ۱ ( داروئي هستند و در جدول
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فهرست گياهان دارويي ذخيره گاه بيوسفر ارژن و پريشان ): ۱۳ - ۱ ( جدول
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 گاه بيوسفر ارژن و پريشان خيره فهرست گياهان دارويي ذ ): ۱۳ - ۱ ( ادامه جدول

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [
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 ارزش تجاري -

 گيرند و حجم بزرگي از گياهان بدليل ارزش هاي گوناگوني كه دارند مورد تجارت قرار مي

 . رند دهند و در تجارت جهاني نقش مهمي را بعهده دا كاالهاي تجاري را در سطح جهان تشكيل مي

 اجزاي مختلف گياهان شامل ريشه، ساقه، برگ، گل، صمغ، ميوه، دانه كه كاربرد در صنايع غذايي،

 : گيرند كه تعدادي از آنها عبارتند از داروئي و غيره دارند مورد تجارت قرار مي
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 Artemisia aucheri درمنه كوهي

 Ephedra procera ريش بز

 Echinops endotricus شكر تيغال

 ارزش صنعتي -

 چوب درختان در صنايع مختلف نظير صنايع . گياهان در بخش صنعت كاربرد وسيعي دارند

 هاي دهند، كاربرد دارد صنايع چوبي داراي شاخه توليد كاغذ كه امروزه طيف وسيعي را تشكيل مي

 سازي، صنايع توليد الكل و انواع تي، صنايع درودگري، صنايع كشتي متعددي است،  نظير صنايع دس

 شود صنايع ديگر كه وابسته به چوب گياهاني است كه از صمغ يا رزين آنها در صنعت استفاده مي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : مانند

 .Quercus. B بلوط rantii.persica 

Amygdalus scoparia بادام تلخ
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 ارزش زينتي -

 يكي از ارزش هاي مهم گياهان، ارزش زينتي آنهاست گياهان به دليل رنگ سبز برگها و گلهاي

 گردند و به همين طريق مورد زيبايي كه دارند مورد توجه انسان هستند و سبب آرامش خاطر مي

 هاي منازل ها، پاركها، باغچه در باغستان تعدادي از گياهان بصورت پرورشي . گيرند برداري قرار مي بهره

 شوند و با گلهاي رنگارنگي كه دارند زينت بخش اينگونه مكانها و ديگر اماكن عمومي كاشته مي

 : گذارند تعدادي از اين گياهان عبارتند از باشند و اثر شادي بخشي بر روحيه انسانها بجا مي مي
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 Sedum hispanicum گل ناز

 Rosa beggerana نسترن

 Colchinum jesdianum گل حسرت

 كاربري در مرمت و بهسازي طبيعت •

 با توجه به اينكه در اثر عوامل مختلف انساني و طبيعي سطح وسيعي از منطقه ارژن پريشان

 ت و بيشتر واحدهاي رويشي هاي فراوني از نظر پوشش گياهي و رويش طبيعي شده اس دچار آسيب

 هاي آسيب ديده بايد بنابراين نياز به بازسازي دارند و بخش . نمايند اين منطقه سير قهقرايي را طي مي

 هاي گياهي بتوانند شرايط اقليمي منطقه را تحمل براي اينكه گونه . مورد مرمت و بهسازي قرار گيرند

 هاي ر آسيبها مقاومت نمايند الزمست از بين گونه نمايند و در برابر كم آبي، خشكسالي، آفات و ديگ

 هاي گياهي منطقه كه ارزش بهسازي در منطقه تعدادي از گونه . گياهي بومي منطقه استفاده نمود

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : ارژن و پريشان را دارند عبارتند از

 auercus.B.rantii Var persicad بلوط

Pistacia Atlantica spp mutica بنه
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Ziziphus spinx كنار – Christi 

 Acer cincrascens كيكم

 Lonicera numolaria شن

 onobrychis melontricha اسپرس

 اي علوفه -

 اكثر گياهان منطقه . دهند گياهان مهمترين منابع غذايي دامهاي اهلي و وحشي را تشكيل مي

 اي هستند و به طور مستقيم و يا با اقداماتي كه در فرآوري آنها لوفه ارژن و پريشان داراي ارزش ع

 انسان با توجه به ارزش هاي بسيار زياد گياهان براي . گيرند آيد مورد استفاده دامها قرار مي بعمل مي

 تغذيه دامها، ضمن برداشت مستقيم آنها از طبيعت با اقدامات كشاورزي و كشت گياهان از آنها

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : اي با ارزش عبارتند از تعدادي از گياهان علوفه . برد استفاده مي

 Bromus tomentellus جو طالئي

 Trefolium repense شبدر سفيد

 Onobrychis cornata اسپرس

 Medicago sativa يونجه

 Prangus acaulis جاشير

 Trigonella montantha شنبليله

 ي و ژنتيكي زيست -

 . هاي زيستي و ژنتيكي هستند هاي گياهي وجود دارند كه داراي يكسري ويژگي تعدادي از گونه

نمايند، همچين گياهاني كه در تداوم حيات ديگر ها رويش مي از جمله در شرايط سخت اكوسيستم
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 هال چند ساله در پناه اينگونه كنند و گياهان ديگر در زمان تبديل بذر به نهال تا ن گياهان نقش ايفا مي

 تعدادي از . نمايد تا از تعرض دامها و وحوش در امان بمانند و به زادآوري برسند گياهان رشد ونمو مي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : آنها عبارتند از

 Amygdalus orientalis ارژن

 Astragalus trantha گون

 Amygdalus scopria بادامك

 Berberis volgari زرشك

 معماري فضاي سبز شهري -

 تعدادي از گياهان كه امروزه در پاركها،  مكانهاي عمومي، خيابانها، فضاي اتوبانها و ديگر

 بكارگيري اين فضاي . كند شود فضاي سبز چشمگيري را ايجاد مي مكانهاي عمومي به كار گرفته مي

 هاي شهري را يبايي مكانهاي عمومي موجبات تلطيف هواي محيط سبز و پوشش گياهي عالوه بر ز

 اي را بر عهده دارد براي هاي شهري، نقش بسيار ارزنده نمايد و بعنوان ريه تنفسي محيط فراهم مي

 صنايع و ديگر منابع سوختي ايجاد فضاي سبز شهري با توجه به آلودگيهايي كه توسط ترافيك شهري،

 اني كه مقاومت بيشتري در برابر آفات و آلودگيهاي زيست محيطي دارند و گردد، از گياه ايجاد مي

 تعداد زيادي از گياهان . شوند همچنين از گياهاني كه داراي فرم رويشي خاصي هستند، بكار گرفته مي

 گيرند در منطقه ارژن و مختلفي كه قرار دارند در معماري فضاي سبز شهري مورد استفاده قرار مي

 : گردد در ذيل به چند گونه از آنها اشاره مي . رويش دارند پريشان نيز
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 Acer. Monspsesulanum افرا

Nerium odoustuni خرزهره
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 Celtis caucasica داغداغان

 ulmus minor نارون

 تغذيه پرندگان و آبزيان -

 كنند با تغذيه پرندگان آبزي و آبزيان نقش مهمي را ايفا مي گياهان خصوصاً گياهان آبزي در

 دهند، لذا ضرورت ايجاب توجه به اينكه آبزيان و پرندگان منابع مهم غذايي انسان را تشكيل مي

 اي را در توليد كند كه در حفظ و نگهداري از گياهان آبزي كه عالوه بر تغذيه آبزيان نقش عمده مي

 در ذيل به تعدادي از گياهان آبزي . بعهده دارند نهايت تالش صورت پذيرد هاي آبي اكسيژن در محيط

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : شود اشاره مي

Najas marina 

Ceratophyllum demersum 

Paspalum paspaloides 

Najas minor 

 Redlist حفاظتي -

 ي غيراصولي از آنها و تخريب رويشگاهشان جهت ها برداري تعدادي از گياهان به دليل بهره

 اند به طوري كه تعداد كمي از آنها در سطح منطقه ارژن كشت و زرع، بشدت مورد تخريب قرار گرفته

 اين گياهان در . حاكم است پريشان باقي مانده است و اين وضعيت در ديگر مناطق استان و كشور نيز

 اند قرار گرفته (IUCN) اتع و سازمان جهاني محيط زيست ليست قرمز مقررات سازمان جنگل ها و مر

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : هاي آن عبارتند از كه بعضي از گونه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٦٤ 

 Juniperus polycarpus درخت ارس - ۱

 رود، بشدت مورد اين درخت به لحاظ چوب سختي كه دارد و بعلت داشتن صمغ از بين نمي

 . قرار گرفته و تعداد انگشت شماري از آن در سطح منطقه باقي مانده است برداري بهره

 Pyrus syriaco گياه مورد - ۲

 نمايد اما بدليل تبديل اراضي براي كشاورزي و اين گياه در زمين هاي دشتي و نمدار رويش مي

 و خود گياه نابود شده محيط رويشگاهي اين گياه از بين رفته حفر چاه هاي متعدد جهت برداشت آب،

 است و منحصراً در چند قسمت از جمله در شرق درياچه پريشان باقي مانده كه نياز به حفاظت شديد

 . دارد

 ارزش هاي اكولوژيك -

 ارزش هاي متعدد پوشش گياهي و همچنين با با پيشرفت علم و دانش بشري در زمينه

 جاي هيچگونه ابهامي وجود ندارد كه تنوع و برو شده است، تجربياتي كه انسان بصورت عملي با آن رو

 هاي گياهي در يك اكوسيستم سبب افزايش ارزش اكولوژيكي آن اكوسيستم شده، تداوم فراواني گونه

 . كند و بقاي اكوسيستم را افزايش داده و مقاومت گياهان را در برابر آفات و آسيبهاي وارده بيشتر مي
 ] ۱۳۸۱ ن، امع ايرا شركت مهندسين مشاور ج [

 ندميك آ هاي گونه

 در منطقه ارژن ، گياهان بومي منطقه كه از نظر اكولوژيكي داراي ارزش هاي فراواني هستند

 گونه است و تعداد گياهان آندميك ايران كه ۳۳ پريشان نيز رويش دارند كه تعداد آنها در اين منطقه

] ۱۳۸۱ ن، كت مهندسين مشاور جامع ايرا شر [ گونه است ۱ در اين منطقه رويش دارند
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 گياهان وابسته به رويشگاه خاص -

 اين گونه گياهان در شرايط خاص زيستگاهي قادر به رويش و زادآوري هستند كه بعضي از اين

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : ها از نظر ارتفاعي داراي محدوديت زيستي هستند مثل گونه

 متر و در شرايط خاص اقليمي و ۲۲۰۰ كه تا ارتفاع : Auercus.B.rantii.var.persica ط بلو

 تواند رويش نمايد و آخرين زيستگاه اين گونه درختي جنگلي از شمال غرب به جنوب زيستگاهي مي

 . باشد شرق همين منطقه ارژن و پريشان مي

 متر قادر ۱۱۰۰ م گرم و تا ارتفاع گياهي است درختي و در اقالي : Ziziphus Angustifolia كنار

 . به رويش است

 متر به ۲۳۰۰ ارس نيز در شرايط زيستگاهي خاص يعني از ارتفاع : Junipers polycarpus ارس

 تواند رويش نمايد و بصورت پراكنده در ارتفاعات كوه چاه باال و در رويشگاهاي نسبتاً سرد و خشك مي

 . دارد اي كوه پهن رويش برفي و ارتفاعات صخره

 گياهان نادر -

 اند، در اثر اين گونه گياهان كه بداليل مختلف انساني و طبيعي مورد تخريب شديد قرار گرفته

 هاي مستمر تعداد آنها در سطح واحدهاي رويشي بشدت كاهش يافته است و در حد برداري بهره

 ) Olea Europaea مثل زيتون ( باشند انگشت شماري مي
] ۱۳۸۱ ن، ندسين مشاور جامع ايرا شركت مه [
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 گياهان حفاظت شده -

 برداري هاي شديد وارده به رويشگاه آنها و همچنين بهره اين گونه گياهان نيز به دليل آسيب

 مستمر از چوب و ديگر اجزاء آنها از تعدادشان بشدت كاسته شده به طوري كه اگر مورد حفاظت قرار

 گردند و بايد بصورت جدي از آنها حفاظت بعمل آيد تعدادي از اينگونه گياهان مي نگيرند دچار انقراض

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : عبارتند از

 Juniperus polycarpus ارس

 Pyrus syriaco مورد

 Olea Frruginea زيتون وحشي

 منابع آبزي شامل طبيعي و پرورشي - ۳ - ۴ - ۱ - ۱

 ماهي شناسايي شده در استان فارس، تعدادي از آنها نظير ماهي زردك، شانه، سرخو، گونه ۸ از

 خوار و بنتوز خوار هاي موجود در اين اكوسيستم از نوع علف ماهي . نمايند در درياچه پريشان زيست مي

 است كه معروفترين آن Cyprinilormes هاي ارزشمند ماهيان كازرون مربوط به گونه . باشند مي

Cyprinus carpio اين گونه از طريق استخرهاي پرورش ماهي مجاور . بوده و ارزش شيالتي دارند 

 . درياچه پريشان به اين اكوسيستم وارد شده و در حال افزايش جمعيت است

 ها در درياچه پريشان حضور دارند كه داراي ارزش اقتصادي بوده و پس از كپور ماهيان Barbus انواع

 كنند هاي كازرون زيست مي هاي آبي و رودخانه در اكثر محيط .Capoeta sp هاي ونه گ . اند قرار گرفته

 هاي آبي داشته و بنابراين كه ماهيان كم ارزشي هستند ولي توانايي سازش و تطابق زيادي با محيط

 . دهند بيشترين گسترش را نشان مي

 Maslamblis بودن گونه ترين گونه ماهيان كازرون از نظر منحصر به فرد با ارزش

halipensis هاي استان فارس گزارش كند و از ساير محيط است كه در درياچه پريشان زندگي مي
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 توان اظهار داشت كه درياچه پريشان تنها زيستگاه اين گونه در با وضعيت فعلي مي . نگرديده است

 . كند استان بوده و اين امر شاخص بودن آن را روشن مي

 ستگاه و نوع تغذيه بندي آنها براساس زي فهرست ماهيان تاالب ارژن و پريشان و طبقه ) ۱۴ - ۱ ( جدول

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . دهد ارائه مي

 منابع جانوري شامل طبيعي و پرورشي - ۴ - ۴ - ۱ - ۱

 كتيك حضور اي از سرزمين پهناور ايران، تنوع جانوري در اقليم حياتي پالئار در بخش عمده

 از اينرو، . شود با اقليم حياتي پالئوتروپيك هم مرز مي ) جنوبي ( هاي پاييني داشته و در محدوده

 گيرند و به همين لحاظ هاي جانوري موجود در اين سرزمين تحت تأثير موقعيت مذكور قرار مي گونه

 استان . يابند در آن حضور مي هاي اندميك و بومي هاي جانوري اورينتال و اتيوپين نيز جدا از گونه گونه

 يابد و حضور عناصر جانوري در آن مرتبط با ها جايگاه خاص خود را مي فارس نيز در اين ويژگي

 . هاي جنوبي است هاي فون جانوري فالت مركزي ايران و كرانه ويژگي

 هاي جانوري متعدد در سطح كشور و استان فارس به دليل تنوع فراهم شدن زيستگاه

 هاي جانوري به عبارت ديگر گونه . باشد هاي گياهي كه متأثر از اقاليم متنوع است، مي رويش

 وحش منطقه كامالً متأثر از موقعيت ويژه ايران و عموماً به دليل وابستگي به پوشش گياهي حيات

 ان توان منشاء بسياري از منابع ژنتيكي جه از اين رو منطقه را مي . طبيعي و تقسيمات آن هستند

 شود كه در محدوده مطالعاتي زيست هاي ژنتيكي محسوب مي گوزن زرد نمونه بارز اين ويژگي . دانست

 . نمايد مي

 در حال حاضر در فراگرد تغييرات عميق در محيط طبيعي كشور و به تبع آن در محدوده

توان توقع آن، نمي ها از شرايط و خصوصيات اكولوژيك اصلي و طبيعي مطالعاتي و دور شدن زيستگاه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٦٨ 

 هرچند كه تنوع فراوان زيستي كشور ايران و . حضور اجتماعات جانوري را نسبت به سابق داشت

 . باشد اي ناشي از عوامل متضاد و متعددي مي گيري چنين طبيعت پويا و زنده شكل
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 منابع جانوري طبيعي - الف

 دهد مروهاي حياتي جانوران كشور ايران از لحاظ انتشار جغرافيايي و زيستي نشان مي بررسي قل

 هاي اين مناطق با پروانس . منطقه تقسيم گرديده است ۹ وحش جانوري اين سرزمين در كه حيات

 مناطق خزر در كرانه جنوبي درياي خزر از آستارا تا گنبد، شمال غربي در . كنند گياهي تطبيق مي

 هاي كوهستاني تشكيل شده، منطقه خراسان يه هيركاني كه از جنگل هاي ارسباراني و استپ ال منتهي

 در صفحات كوهستاني شمال شرقي، منطقه كرمان كه شامل دشت ها و اراضي كويري و نيمه كويري

 خشك است و استان فارس و محدوده مطالعاتي را تحت مركزي كشور و نيز ارتفاعات خشك و نيمه

 هاي بالش وش و جنگل دهد، منطقه جنوب غربي كه شامل ارتفاعات پوشيده از گونه مي تأثير قرار

 باشد و استان فارس تحت نفوذ آن قرار دارد، منطقه سيستان در حوزه درياچه هاي بلوط غرب مي

 هامون، بلوچستان با دشت هاي پوشيده از جنگل هاي شبه ساوان و جنگل هاي حرا و نيز كوههاي

 منطقه كارون كه بخشي از جلگه وسيع مزوپوتميا بوده و به داخل . هاي كم پشت است يش مرتفع با رو

 هاي جنوبي ايران با فون غني وابسته با اتيوپيا و اورينتال كه جنوب استان ايران كشيده شده و كرانه

 يل مجموعه تقسيمات جغرافياي جانوري و زيستي كشور را تشك . دهد فارس را نيز تحت تأثير قرار مي

 . دهند مي

 هاي بومي كازرون را هاي مجاور همراه با گونه هاي جانوري حاصل از نفوذ فون سرزمين گونه

 : بندي نمود توان در گستره تنوع زيستگاهي منطقه به قرار زير تقسيم مي

 پراكنش پستانداران شهرستان كازرون به شرايط اقليمي، وضعيت جغرافيايي قلمروهاي زيستي و

. از اينرو از تنوع خاصي برخوردارند شش گياهي طبيعي وابسته است، پو
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 . باشند هاي خاصي برخوردار مي هاي جانوري پستاندار براساس منشاء جغرافيايي از تفاوت گونه

 ۱۸ / ۱ هاي پالئاركتيك، هاي جانوري پستاندار متعلق به گونه درصد گونه ۵۵ / ۱ اصوالً در كشور ايران

 به همين لحاظ بخش قابل توجهي از . هاي مختلط هستند درصد گونه ۱۴ / ۱ هاي اندميك درصد گونه

 نمونه . توان از حيوانات بر جاي مانده از دوران سوم محسوب نمود پستانداران اين شهرستان را مي

 هاي اين اقليم باشد كه از معرف مي Ursus arctos اي هاي با منشاء پالئاركتيك، خرس قهوه گونه

 Muridae هايي نظير جرد و جربيل از خانواده رود ولي در گستره اين اقليم جنس ي به شمار مي حيات

 توان آنها را در اين اقليم حياتي نيز نقش مهمي در تنوع فون شهرستان كازرون دارند كه به سختي مي

 هاي گونه . ورد هاي جانوري را شايد بتوان از انواع حاشيه پالئاركتيك به شمار آ اين جنس . توجه نمود

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : شود بومي اين شهرستان از نظر منشاء به دو دسته تقسيم مي

 هايي كه منشاء خراسان تا بلوچستان و افغانستان غربي دارند كه تعدادي از عناصر مهم آنها گونه : الف

 هاي است كه از ويژگي Meriones persicus ، جرد ايراني Ovis orientalis شامل قوچ اوريال

 بارز اين گروه، كويري و دشتي نبودن آنها است و برخالف گروههاي موازي خود در تركمنستان، عموماً

 . اند در اراضي مرتفع نيز پراكنده

 در دشت Dama mesopotamica هايي كه از گروه گسترده كردستان مانند گوزن زرد گونه : ب

 هاي پستاندار خارجي و غيربومي تعداد گونه . باشد مي Sciurus anomalus ارژن و سنجاب ايراني

 . در شهرستان كازرون زياد بوده و از مسيرهاي مختلفي به ايران و نيز منطقه مورد مطالعه راه يافته اند

 Acomys موش خاردار . اند عناصر اورينتال از بلوچستان وارد كشور شده cahirinus از جمله 

 باشد كه از طريق جنوب ايران دامنه انتشار آن تا عراق كشيده شده و بدين ي هاي اورينتال م گونه

 . طريق پيوند جانوري عراق با هندوستان را از طريق جنوب ايران گره زده است

 حضور عناصر آفريقايي و مسيرهاي نفوذ و راه يابي آنها به درون كشور هنوز به درستي مشخص

نري كه تنگه هرمز به خشكي متصل بوده از طريق بندرعباس وارد منطقه شايد در دوره كواتر . نيست
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 هاي دروني كشور اين عناصر كه اتيوپيايي نيز ناميده مي شوند نتوانسته اند به حوزه . كنوني شده اند

 Rousettus خفاش ميوه خوار . وارد شوند و انتشار آنها در حاشيه جنوبي ايران متوقف شده است

aegypticaus خانواده از Pteropodidae خفاش دم موشي كوچك ، Rhinopoma 

hardwickii از خانواده Rhinopomatidae اند از عناصر اتيوپين هستند كه به منطقه وارد شده . 

 اي قاره اروپا است ليكن پستانداران هاي پستانداران ايران برابر با غناي گونه با اينكه غناي گونه

 پستانداران دنيا . بندي تكاملي متفاوت است شوند كه با رده بندي مي اهشان گروه ايران برحسب زيستگ

 . باشند گونه مي ۴۰۰۰ راسته و ۲۰ شامل

 كشور ايران به لطف تنوع جغرافيايي و اقليمي از غناي جانوري خاصي برخوردار است كه در

 مشاهده كرد ) ۱۵ - ۱ ( وان در جدول اين تنوع را مي ت . باشد نظير مي منطقه خشك نيمكره شمالي بي

 بيشترين تعداد . اند راسته، زيست خود را در اين كشور تداوم بخشيده ۱۰ گونه در ۱۶۰ به طوري كه

 گونه، ۲۹ خواران با گونه، گوشت ۳۸ ها با گونه در راسته جوندگان است و پس از آن خفاش ۵۴ آنها

 ، فردسمان و گاوهاي دريايي به ترتيب از ها ها، فك سمان، خرگوش ها، زوج خواران، نهنگ حشره

 اي پستانداران بر حسب راسته در ايران در جدول تنوع گونه . دهند بيشترين تا تك گونه را تشكيل مي

. نشان داده شده است ) ۱۵ - ۱ (
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 تنوع گونه اي پستانداران برحسب راسته در ايران ): ۱۵ - ۱ ( جدول
 عداد گونه ت ) فارسي ( راسته ) نام علمي ( راسته

RODENTIA ۵۴ جوندگان 
CHIROPTERA ۳۸ خفاش ها 
CARNIORA ۲۹ گوشت خواران 

INSECTIVORA ۱۵ حشره خواران 
ARTIODACTYIA ۸ زوج سمان 

LAGOMORPHA ۲ خرگوش ها 
PERISSODACTIA ۱ فردسمان 

CETACEA ۱۱ نهنگ ها 
PINNIPEDEA ۱ فك ها 
SIRENIA ۱ گاوهاي دريايي 

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 خوار كوتوله با اي در عالم پستانداران حضور كوچكترين آنها به نام حشره بهترين نمونه غناي گونه

 ميان . متر و با وزن چندين تن است ۳۰ ها با طول ترين آنها نهنگ گرم وزن و از سوي ديگر عظيم ۲

 اي غني از پستانداران است كه نمود تنوع اين دو نهايت عظمت و خردي، كشور ايران صاحب مجموعه

 جغرافيايي كشور در – به اضافه، بيانگر وضعيت حيواني . شود هاي طبيعي آن محسوب مي زيستگاه

 ع و غناي تنو . باشد قاره هند، اتيوپي، اورينتال و پالئاركتيك نيز مي چهارراه جغرافيايي زيستي شبه

 هايي از پستانداران منحصر به فرد ايران اي پستانداران ايران در منطقه نيز تجلي يافته و نمونه گونه

 Panthra نظير شير ايراني leo  persica وجود . در آن تجلي نمادهاي كشور در جهان است 

 منطقه فراهم و هاي متفاوت و متنوع، عرصه زيست بسياري از پستانداران شاخص كشور را در زيستگاه

. مهيا نموده است
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 هاي آبي وابستگي شديد دارند و آبزي محسوب در شهرستان كازرون از پستانداراني كه به محيط

 هاي آبي ها و محيط اشاره كرد كه اغلب در رودخانه Lutra lutra توان به گونه شنگ مي ، گردند مي

 تعدادي از پستانداران محدوده مطالعاتي كم از سوي ديگر . دار نظير درياچه پريشان حضور دارد ماهي

 جمعيت و يا نادر بوده و گونه شيرايراني در آن بنا به قرائن و مستندات در اوايل قرن حاضر منقرض

 باشند و مشكلي از نظر بقاء اكثر گونه هاي پستانداران منطقه داراي جمعيت وافر مي . گرديده است

 ها داراي ارزش ن نيز فاقد ارزش اقتصادي و تعدادي از گونه درصد قابل توجهي از پستاندارا . ندارند

 به اضافه رژيم غذايي نيمي از . هاي آنها استفاده نمود توان از فرآورده باشند كه مي اقتصادي كمتر مي

 براساس رژيم غذايي، . باشند پستانداران منطقه گوشتخواري است و بقيه گياهخوار و همه چيز خوار مي

 ] ۱۳۸۱ شركت مهندسين مشاور جامع ايران، [ : گردند ان كازرون به سه گروه اصلي تقسيم مي پستانداران شهرست

 Carnivora گوشتخواران - الف

 هر چند كه در رژيم غذايي برخي از آنها به مقدار كم مواد . غذاي اصلي اين گروه مواد گوشتي است

 از اين . باشد گوشتخواري مي شود ولي فرم دنداني و سيستم دستگاه گوارش آنها گياهي نيز ديده مي

 سانان و كفتارها در اين زمره قرار خانواده گربه . نام برد را Felidae و Canidae توان خانواده گروه مي

 . گيرند مي

 Herbivora گياهخواران - ب

 . را نام برد Bovidae توان گاوسانان از گروه مذكور مي . اين گروه نشخوار كننده  و گياهخوارند

 Omnivora چيز خواران همه - ج

 شود و همه چيز رژيم غذايي اين گروه از پستانداران، هر نوع ماده غذايي است كه در طبيعت يافت مي

 شود كه برحسب فراواني نوع غذا بيشترين تغذيه جانور از اعم از مواد گياهي و يا گوشتي را شامل مي

 . باشد اين گروه مي بارزترين گونه در Sus scrofa گونه . گيرد آن انجام مي

: بندي پستانداران از نظر جمعيت در سه گروه انجام شده است تقسيم
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 پستانداران وافر – الف

 را نام برد كه جمعيت آن فراوان است و مشكلي از نظر Canis aureus توان شغال از اين گروه مي

 يرحمايت شده بوده و بعضي از آنها اين گروه غ . اند هاي مرطوب پراكنده بقاء ندارند و عموماً در زيستگاه

 ها، ها، سنجاب، موش ها، خفاش خارپشت . باشند داراي ارزش اقتصادي و برخي ديگر فاقد اين ارزش مي

 . شوند هاي وافر محسوب مي خرگوش، تشي، روباه تعدادي از گونه

 پستانداران نادر و كمياب - ب

 از اين گروه . پستانداران نادر قرار دارند جمعيت اين گروه از پستانداران اندك است و در فهرست

 منقرض Panthera leo persicu يك گونه از اين پستانداران به نام . توان به پلنگ اشاره نمود مي

 . شده است

 پستانداران با جمعيت نامشخص – ج

 و به عالوه بر دو گروه ياد شده، گروه ديگري از پستانداران وجود دارند كه جمعيت آنها نامشخص است

 خانواده . دليل شرايط زيستي و عوامل اكولوژيك ديگر، امكان دستيابي به جمعيت آنها ميسر نيست

Muridae هاي در خطر انقراض و يا از نظر تعيين جمعيت مشكل دارند ولي نام آنها در فهرست گونه 

 ليكن براي تعيين تعداد . گيرند بنابراين در گروه پستانداران با جمعيت فراوان قرار مي . نادر قرار ندارد

 بندي پستانداران از نظر زيستگاه بررسي تقسيم . تري الزم است تر و ضروري جمعيت آنها مطالعات دقيق

 هاي آنها هرچند كه در بعضي موارد مرز دقيق و مشخصي بين زيستگاه . نشانگر چهار گروه عمده است

 زي و ر ارتفاعات بگذارند به نام كوهستان اش را د اي كه بيشترين دوران زيستي وجود ندارد ولي گونه

 از نظر جثه، پستانداران منطقه . هاي آبي وابستگي شديدي داشته باشد آبزي است اي كه به محيط گونه

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : شوند بندي مي هاي زير طبقه در گروه

 و ميش قوچ Ovis laristanica پستانداران متوسط الجثه نظير : الف

آهو Gazella subgutturosa پستانداران كوچك جثه مانند : ب
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 موش خانگي Mus musculus پستانداران ريزجثه نظير : ج

 : شوند بندي مي از نظر ارزش اقتصادي، پستانداران محدوده مطالعاتي به دو گروه تقسيم و طبقه

 هاي آنها نيز استفاده اير فرآورده پستانداراني كه گوشت آنها قابل مصرف بوده و از پوست و س : الف

 گروه ديگري از ين جانوران داراي گوشت . را نام برد Bovidae توان خانواده از اين گروه مي . شود مي

 Panthera توان به هاي آنها ارزش اقتصادي دارد كه مي قابل مصرف نبوده ولي ساير فرآورده

paradus اشاره نمود . 

 ها اقتصادي نداشته ولي ارزش اكولوژيكي دارندكه خانواده موش گروه ديگري از آنها ارزش : ب

Muridae در اين طبقه قرار دارند . 

 هاي شمال تا جنوب كشور هاي تاالبي از بخش هاي كوهستاني، دشت ها، جنگل ها، مراتع و پهنه عرصه

 ۸۷۰۰ از . ود ش جمهوري اسالمي ايران به دليل تنوع زيستگاهي، شمار عظيمي از پرندگان را شامل مي

 اند كه از درصد آنها در ايران شناسايي شده ۵ / ۷ گونه يا ۵۰۰ گونه پرنده شناخته شده در دنيا، حدود

 . نمايند درصد اين سرزمين زيست و زاد و ولد مي ۴۵ گونه يا ۲۲۵ ميان آنها

 گونه ۱۹۷ د يا درص ۳۹ / ۵ كه . نمايند بندي مي خانواده طبقه ۷۰ راسته و ۱۹ پرندگان ايران را در

 ها به راسته سيتاسيده و پروسالريده با يك گونه ها و كمترين تعداد گونه مربوط به پاسري فرم

 ها در سطح وسيعي از مناطق خشك و بياباني، نواحي جنگلي، سواحل، اين تعداد گونه . باشند مي

 . اند ب ها پراكنده ها و تاال جزاير، درياچه

 ها در شكل اين گونه . دهد درصد آنها را تشكيل مي ۶۵ پرندگان كشور هاي مهاجر و نيمه مهاجر گونه

 هاي مناسب خود را در ايران ترك نموده و مهاجر تابستانه، زمستانه، عبوري و درون مرزي، زيستگاه

 گونه نيز به سمت جنوب شرقي پرواز كرده و ۱۲ حدود . برند تر بسر مي زمستان را در نواحي گرم

 كنند هر گونه از پرندگاني كه در شمال ايران زاد و ولد مي ۱۲ . گذرانند اره هند مي زمستان را در شبه ق

چند مهاجر واقعي هستند ولي منطقه زمستاني گذراني آنها از حد جنوبي كشور كه منطقه در آن واقع
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 در برخي موارد . شوند در حدود بيش از يكصد گونه نيز نيمه مهاجر محسوب مي . كند شده تجاوز نمي

 هاي خود باقي كنند ولي پرندگان جنوبي در زيستگاه ندگان شمال ايران به جنوب كشور مهاجرت مي پر

 . درصد پرندگان ايران حضور دارند ۵۱ در شهرستان كازرون از نظر گونه بيش از . مانند مي

 سبب ، در اين شهرستان چهار فاكتور اصلي نيازهاي پرندگان يعني آب، غذا، پناهگاه و امنيت

 جذب بيش از نيمي از پرندگان كشور شده است و تقريباً در اين منطقه، اكوسيستم خردي وجود ندارد

 . كه عاري از پرنده باشد

 طبيعت زيباي منطقه، كوههاي مرتفع يا كم ارتفاع، جنگل هاي تنك، رودهاي دايمي و فصلي،

 زارهاي ت و اراضي كشاورزي، كشت هاي عميق و كم عمق، باغا جويبارهاي بزرگ و كوچك، دره

 اند كه شرايط اصلي هاي بزرگ و كوچك مجموعاً شرايطي را به وجود آورده ها و درياچه ب مختلف، تاال

 هاي پرندگان در ها را تأمين نموده است و همين امر سبب جذب تعداد زيادي از خانواده زيستگاه

 به دليل شرايط زيستي . ق كم نظير است هاي مختلف پرندگان ايران شده كه در ديگر مناط گونه

 در شهرستان . شوند متفاوت در فصول مختلف، پرندگان مهاجر بيشماري به اين منطقه جذب مي

 از % ۱۲ گونه ها را آبچيليك سانان و % ۱۵ هاي پرندگان را راسته گنجشك شكالن، گونه % ۳۷ كازرون

 ۱۸۰ به طور كلي بيش از . باشند ها مي يگر گونه دهند و مابقي از انواع د ها تشكيل مي ها را شكاري گونه

 Scalopacidae هاي كنند كه خانواده خانواده در تاالب زيست مي ۴۷ گونه پرنده از , Anatidae 

 درصد از كل پرندگان تاالب مهاجر ۸۲ . باشد به ترتيب بيشترين تعداد گونه را در تاالب دارا مي

 همه چيز ، Insectivora پرندگان حشره خوار . منطقه است درصد از آنها بومي ۱۸ باشد و تنها مي

 ، Herbivora كنندگان  از دانه و مواد گياهي و استفاده Carniora گوشتخواران ، Omnivora خوار

 Fish خواران ماهي eaters و نيز بنتوزخوارها Benthuse  eater در فصول مختلف سال در اين 

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . آنها در منطقه است منطقه حضور دارند كه حاكي از تنوع و ارزش
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 تراكم و تنوع پرندگان شهرستان كازرون در فصل زمستان و پاييز بيشتر از ساير فصول سال

 هاي مناسب آن مانند است زيرا در اين فصول پرندگان مهاجر زيادي به منطقه وارد شده و در زيستگاه

 در اين دو . روند آوري مي هاي جوجه گذراني كرده و در فصل بهار به زيستگاه ان درياچه پريشان زمست

 Water فصل افزايش تراكم و تنوع پرندگان آبزي birds چشمگير است و تراكم جمعيت در 

 همچنين اواخر بهار و اواخر پائيز كمترين . باشد هاي آبي نظير درياچه پريشان قابل توجه مي محيط

 ها پرندگان شود و اين موضوع به اين علت است كه در اين زمان تاالب مشاهده مي ها در تعداد گونه

 تغذيه در شناسايي پرندگان نقش اساسي دارد و . مهاجر زمستانه و تابستانه در منطقه حضور ندارند

 توان پرندگان را اي مي و از روي منابع تغذيه . باشد رژيم غذايي پرندگان معرف زيستگاه آنها مي

 . ايي كرد شناس

 نخست پرندگان . شوند بندي مي پرندگان شهرستان كازرون از نظر جمعيت در سه گروه طبقه

 باشند كه جمعيت آنها در دنيا كم است در فهرست كمياب و يا در معرض تهديد كه پرندگاني مي

 Globaly پرندگاني در خطر تهديد به انقراض Threatened توان به مي از اين گروه . قرار دارند 

 . هاي آبي است پراكنش اين گروه اغلب در زيستگاه . اشاره كرد Aythya myroca اردك بلوطي

 باشند و مشكلي از نظر بقاء ندارند و به وفور در فصول پرندگان وافر، از نظر جمعيت در تعداد زياد مي

 . گيرند مي اكثر پرندگان منطقه مورد مطالعه در اين گروه قرار . شوند مختلف مشاهده مي

 قرار ندارند ولي جمعيت آنها نيز وافر نيست و Threatened پرندگان كم جمعيت در فهرست

 هاي كمياب و وافر در حقيقت گروه مذكور از نظر جمعيت مابين گروه . شوند به تعداد اندك ديده مي

 هاي آبي بيشتر اف محيط هاي آبي بوده ولي در اطر پراكنش اين گروه اغلب در زيستگاه . قرار دارند

 . شوند ديده مي

 اين . خزندگان كشور همانند ديگر فون منطقه به مناطق مختلفي از نظر منشاء وابسته است

هاي سيستان و بلوچستان، سواحل جانوران در فالت مركزي، كوههاي البرز، كپت داغ، زاگرس، حوزه
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 كمن صحرا و سواحل درياي خزر و نيز جلگه هاي مغان، تر مكران، حوزه درياچه اروميه، استپ

 سندي،  اي، صحرا هاي بومي خزندگان كشور شامل عناصر مديترانه گونه . باشند خوزستان پراكنده مي

 داران ها و پولك پشت ها، الك است و در سه راسته كروكوديل ) توران ( اورينتال و آرال خزري

 يل وضعيت اكولوژيكي و اقليمي از تنوع خزندگان شهرستان كازرون نيز به دل . گردند بندي مي تقسيم

 ها، مارها و داران به سه زير راسته مارمولك راسته پولك . همانند ديگر نقاط كشور برخوردار است

 ترين گروه خزندگان منطقه را گردند كه در واقع متنوع هاي كرمي شكل تقسيم مي مارمولك

 ها در شهرستان كازرون وجود ندارد و در كشور روكوديل از گونه ك . دهند ها و مارها تشكيل مي مارمولك

 . حضور دارد Crocodylus Palustris نيز فقط يك گونه

 و Opistoglypha ، مارهاي نيمه سمي Aglypha مارها به سه گروه عمده مارهاي غيرسمي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . شوند تقسيم مي Venumus مارهاي سمي

 گونه در ايران گزارش شده كه تعدادي از آنها ۹ جنس و ۹ خانواده با ۵ پشتان ز راسته الك ا

 جنس و ۳۵ گونه متعلق به ۱۰۶ ها حدود از زير راسته مارمولك . زي و تعدادي دريازي هستند خشكي

 از . ت جنس اس ۲۹ خانواده و ۷ زير راسته مارها نيز مشتمل بر . اند خانواده در ايران شناسايي شده ۶

 Diplometopon هاي كرمي شكل فقط يك خانواده، يك جنس و گونه به نام زيرراسته مارمولك

zorudnyi در كشور وجود دارد . 

 ، Typloidae هاي هاي خزندگان در كازرون وافر بوده و شامل خانواده جمعيت گونه

Colubridae ، Vipridea ، Lacertidea ، Ecincidae ، Agamidae ، Gokonidae و 

Testudinidae هاي خانواده كه در اين ميان گونه . باشند مي Colubridae و % ۵۱ با Lacertidae 

 مار كرمي Typloidae از خانواده . بيشترين انواع گونه را دارا هستند % ۱۱ با Vpridae و % ۱۴ با

. د به عنوان تك گونه مشاهده شده است كه جمعيت وافري دار Typhos Vermicularis شكل
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 شامل مار جعفري، Vipridae از خانواده . اند انواع مارها گزارش شده Colubridae از خانواده

 شامل Lacertidae السرتاها . باشند ماركبري، افعي شاخدار و گرزه مار كه سمي هستند مي

 ا با دو گونه شامل اسكنيگ دم نارنجي و اسكينگ دم ايراني، آگاماه Ecincidae ها اسكينك

Agamidae اي كله زرد و پوست شني، جكوها گونه شامل آگاماي سفيد، صخره ۳ با Gokonidea 

 يك گونه Testudinidae ها پشت از الك . باشند اي كرماني مي اي و جكوي صخره شامل جكوي صخره

 نمايند مشاهده شده كه در حواشي آب ها زيست مي Testude graeca پشت مهميز دار به نام الك

 هاي كامل جانوران تاالب ارژن و پريشان مشخصات و ويژگي ) ۲۵ - ۱ ( الي ) ۱۶ - ۱ ( در جداول . است

 . را به طور مفصل ارائه داده است ) پرندگان،خزندگان و دوزيستان پستانداران، (
] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [
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 حسب خانواده هاي پستانداران شهرستان كازرون بر توزيع گونه ): ۱۶ - ۱ ( جدول
 اسم علمي خانواده راسته ها تعداد گونه

 Erinaceidae ها خارپشت خواران حشره ۱

 Peteropodidae خوار هاي ميوه خفاش ها خفاش ۱

 Rhinopomatidae هاي دم موشي خفاش ها خفاش ۳

 Rhinolophidae هاي نعل اسبي خفاش ها خفاش ۵

 Hipposideridae اي هاي بيني برگه خفاش ها خفاش ۲

 Vespertilionidae هاي معمولي خفاش ها خفاش ۷

 Felidae سانان گربه گوشتخواران ۳

 Sciuridae سنجآب ها جوندگان ۱

 Muridae ها موش جوندگان ۷

 Hystricidae ها تشي جوندگان ۱

 Leporidae ها خرگوش خرگوش ها ۱

 Canidae سانان سگ گوشتخواران ۳

 Ursidae ها خرس گوشتخواران ۱

 Hyaenidae كفتارها گوشتخواران ۱

 Mustelidae راسوها گوشتخواران ۲

 Herpestidae ها خدنگ گوشتخواران ۲

 Suidae ها خوك زوج سمان ۱

 Cervidae ها گوزن زوج سمان ۱

 Bovidae گاوسانان زوج سمان ۳

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 رشي منابع جانوري پرو - ب
 پريشان با توجه به وضعيت مطلوب پوشش و رويش گياهي سابقه - دامداري در محدوده ارژن

گردد عالوه هاي مهم دامداري استان فارس محسوب مي بسيار طوالني دارد و اين منطقه يكي از قطب
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 د و بر اين بر دامداران محلي عشاير ايل قشقائي از طوايف مختلف نيز در اين منطقه حضور داشتن

 هاي رايج كه از گذشته مرسوم بوده صورت برداري از مراتع طبق ضوابط، عرف و عادت اساس بهره

 . گرفته است مي

 مالكيت مراتع در . نمودند دامداران روستايي و عشايري بصورت اشتراكي از مراتع استفاده مي

 رداخت بهره علف چر بودند كه معموالً به ازاء اختيار مالكين و خوانين عشاير بوده و دامداران ملزم به پ

 پس از اجراي . دادند س گوسفند به مالك مرتع تحويل مي أ يك ر ) گوسفند و بز ( س دام أ هر پنجاه ر

 اصالحات ارضي و ملي شدن مراتع در حال حاضر از مراتع منطقه به همان شكل سابق بصورت مشاع

 براي نگهداري تعداد دام و استفاده از مراتع . كنند گردد اما بهره علف چر پرداخت نمي استفاده مي

 عشاير و كشاورزان منطقه وجود دارد به طوري كه بسيار شديدي بين دامداران محلي، تعارضات

 در منطقه ارژن و پريشان . دامداري در منطقه خصوصاً در بخش ييالقي معضل آفرين شده است

 واج دارد دامهاي اهالي شامل گاو و گوسفند و بز و دامداري بصورت سنتي بين روستانشينان و عشاير ر

 . گاوميش و تعدادي دام باركش است

 دامپروري به صورت صنعتي در سطح منطقه وجود ندارد چون ضوابط و مقررات محيط زيست

 در صورتي كه اين امر با ، دهد اجازه استقرار واحدهاي دامداري و مرغداري را در داخل محدود نمي

پايدار اكوسيستم منطقه در تعارض است و اين دامداري سنتي است كه باعث نابودي منابع توسعه

 . وجود ندارد نيز مرغداري صنعتي و نيمه صنعتي در منطقه همچنين گردد طبيعي مي

 هاي موجود در سطح منطقه اعم از محلي و عشايري با چراي در مراتع و پس چر تمام دام

 رويه از مراتع كه منجر به كمبود اما به علت استفاده مفرط و بي . شوند ي تغذيه مي زراعت و علوفه دست

 دچار مشكالت عديده است و راندمان و بازدهي ) سنتي ( علوفه شده است دامداري به روش فعلي

 مطلوبي ندارد و همانطور كه در بخشهاي قبلي اشاره شد دامداري در سطح منطقه نياز به تجديدنظر و

 ي اصولي دارد تا دامهاي منطقه بصورت صنعتي و نيمه صنعتي نگهداري شوند و دامهاي مازاد سامانده

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . ازدهي ندارند از منطقه خارج شوند و دامهايي كه ب
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 تعداد كل دام موجود در منطه اعم از ۱۳۸۰ در حال حاضر براساس آمار تهيه شده در سال

 س را أ ر ۲۴۱۱۹ س را گوسفند و أ ر ۳۳۵۸۰ باشد كه تعداد س مي أ ر ۶۲۴۸۹ وستايي و عشايري حدود ر

 دهد كه با س را دام باركش تشكيل مي أ ر ۱۴۹۸ س را گاوميش و أ ر ۳۰۰ س را گاو و أ ر ۲۹۹۲ بز و

 . گردد واحد دامي تبديل مي ۵۲۵۶۸ تبديل دامهاي مختلف منطقه به واحد دامي ميزان دام منطقه به

 ) ۲۶ - ۱ ( مار دام روستاهاي مختلف داخل محدوده به تفكيك هر روستا و دامهاي مختلف در جدول آ

 هاي مختلف عشاير داخل محدوده كه بصورت ييالقي و قشالقي همچنين آمار دام تيره . ارائه شده است

 ده ارائه ش ) ۲۷ - ۱ ( به تفكيك هر تيره و دامهاي مختلف در جدول ، نمايند در اين منطقه اتراق مي

 ] ۱۳۸۴ مركز آمار ايران، [ . است

 براساس استانداردهاي معمول در جهان حدود تقريبي گوشت قرمزي كه بايد هر ساله از منطقه

 ۱۰۰ استحصال شود به روش
 تن كه بعد از كشاورزي مهمترين راه ۴۱ / ۲۸ برابر است با / . . ۰ ۲۵ ۸۲۵۶۸ ۲۰

 هايي كه دامداري به روش سنتي دارد مقرون به با هزينه گردد اما درآمدي اهالي دامداري محسوب مي

] ۱۳۸۴ مركز آمار ايران، [ . د باش صرفه نمي
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 به تفكيك نوع دام و ۱۳۸۰ در محدوده تاالب ارژن و پريشان براساس آمار تهيه شده در سال تعداد دام ): ۲۶ - ۱ ( جدول
 ) روستايي ( آبادي

] ۱۳۸۴ مركز آمار ايران، [
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 به ۱۳۸۰ گاه بيوسفر ارژن و پريشان براساس آمار تهيه شده در سال در محدوده ذخيره تعداد دام ): ۲۶ - ۱ ( ادامه جدول
 ) روستايي ( تفكيك نوع دام و آبادي

 ] ۱۳۸۴ مركز آمار ايران، [

 ) عشايري ( ۱۳۸۰ تعداد دام موجود در محدوده ارژن و پريشان در سال ): ۲۷ - ۱ ( جدول

] ۱۳۸۴ مركز آمار ايران، [



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٨٤ 

 دامهاي متكي به مراتع -
 : س دام وجود دارد كه أ ر ۶۲۴۸۹ گاه بيوسفر ارژن و پريشان جمعاً در ذخيره

 دهد با توجه به اينكه وزن متوسط الشه گاو در منطقه برابر آمار س آن را گاو تشكيل مي أ ر ۲۹۹۲

 كيلوگرم ۳۶۰۱۴۷ كيلوگرم است و وزن كل الشه گاو در منطقه برابر با ۱۲۰ / ۳۷ دامپزشكي كازرون

 ۱۶۹ / ۸ س حدود أ س گاوميش در اين منطقه وجود دارد كه متوسط وزن الشه هر ر أ ر ۳۰۰ تعداد . است

 س گوسفند أ ر ۳۳۵۸۰ تعداد . كيلوگرم است ۵۰۹۴۰ كيلوگرم است و وزن كل الشه گاوميش در منطقه

 و وزن ) وزن يك واحد دامي ( كيلوگرم است ۱۹ / ۱ س أ در منطقه وجود دارد كه وزن متوسط الشه هر ر

 س بز در منطقه وجود دارد أ ر ۲۴۱۱۹ تعداد . كيلوگرم است ۶۳۸۳۵۵ كل الشه گوسفندان منطقه برابر

 كيلوگرم ۳۲۵۳۶۵ كيلوگرم است و وزن كل الشه بزها در منطقه ۱۳ / ۴۹ كه متوسط وزن الشه هر بز

 د دارد كه س از ساير دامها يا دام باركش شامل اسب، االغ، قاطر در منطقه وجو أ ر ۱۴۹۸ تعداد . است

 كيلوگرم است كه ۱۹۴۷۴۰ كيلوگرم است و وزن كل الشه آنها برابر با ۱۳۰ متوسط وزن هر الشه

 . كيلوگرم است ۱۵۶۹۵۴۷ هاي منطقه مورد مطالعه برابر با جمع كل الشه دام

 بنابراين روزانه ، الزم است TDN گرم ۳۷۰ كيلوگرمي روزانه ۲۵ با توجه به اينكه براي هر الشه

 بايست از مراتع منطقه و پس چر زراعت و براي كل دامها الزم است كه مي TDN كيلوگرم ۴۲۰۶۳

 مقدار . هكتار است ۴۴۵۳۶ / ۵ ميزان سطح كل مراتع منطقه كه حدود . جو و يونجه بدست آيد

 TDN شود كه ميزان از اين منطقه در سال استحصال مي ) علوفه مرتعي ( تن پوشش گياهي ۶۹۱۴ / ۹

 ۴۲۰۶۳ كيلوگرم است كه كفايت تغذيه كل واحد دامي منطقه را كه روزانه ۳۸۰۴۰۰۰ آن برابر

 روز از سال نياز به تغذيه علوفه دستي است ۲۷۴ / ۵۷ نمايد و روز از سال مي ۹۰ / ۴۳ كيلوگرم است در

 ضمناً تعداد . هاي دست كاشت ديگر تهيه گردد بايست از پس چر مزارع و يونجه و جو و علوفه كه مي

 كه اين وضعيت نشانگر ، عشايري براساس ميانگين استقرار در طول سال محاسبه شده است دام

گاه بيوسفر ارژن و پريشان است و عامل اصلي افزايش چشمگير دام نسبت به مرتع در محدوده ذخيره



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٨٥ 

 وزن الشه دامها، تعداد دام، تعداد كل ) ۳۰ - ۱ ( الي ) ۲۸ - ۱ ( جداول . آيد تخريب منطقه بحساب مي

 . دامي و جمع كل دام روستايي و عشايري را ارائه مي دهد واحد
 ] ۱۳۸۱ واحد دامپزشكي شهرستان كازرون، [

 هاي منطقه براساس آمار واحد دامپزشكي كازرون وزن الشه دام ): ۲۸ - ۱ ( جدول

 ] ۱۳۸۱ واحد دامپزشكي شهرستان كازرون، [

 حد دامي ها و تعداد كل وا تعداد دام و وزن الشه ): ۲۹ - ۱ ( جدول
 ) روستايي و عشايري ( تاالب  ارژن و پريشان

] ۱۳۸۱ واحد دامپزشكي شهرستان كازرون، [
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 جمع كل دام روستايي و عشايري به تفكيك نوع دام ): ۳۰ - ۱ ( جدول

 ] ۱۳۸۱ واحد دامپزشكي شهرستان كازرون، [

 منابع اراضي و آب هاي سطحي وابسته - ۲ - ۱
 انساني ساخت و ساز اراضي تحت - ۱ - ۲ - ۱

 بندي اراضي تعيين خصوصيات و ارزش اراضي براي كشاورزي و آبياري است ولي منظور از طبقه

 چون در اين مطالعه و شرح خدمات مطالعه ارزش اراضي براي كاربريهاي مختلف نظير حفاظتي،

 ده، ابتدا پروري، تفرجي، توسعه شهري، روستايي و صنعتي خواسته ش مرتعداري، جنگلداري، آبزي

 قابليت اراضي براساس روش مدون فائو براي كشاورزي و آبياري تعيين، سپس توان اراضي براي

 . كاربريهاي ديگر تعيين شده است

 بندي اراضي جهت آبياري در مناطق بندي اراضي در ايران براساس راهنماي طبقه روش طبقه

 يزان سنگريزه و قلوه سنگ و تخته سنگ در سطح نيمه خشك، كه در آن عواملي نظير قابليت نفوذ، م

 ثر خاك، نوع اليه محدود كننده، شوري و قليائيت، شيب ؤ و داخل خاك، بافت خاك سطحي، عمق م

 اصلي و جانبي اراضي، پستي و بلندي، فرسايش بادي و آبي، سطح آب زيرزميني، سيلگيري، وضعيت

 ه به شدت و ضعف هر يك از عوامل ياد شده اراضي زهكشي و ماندابي مورد بررسي قرار گرفته و با توج

 . شوند بندي مي به چند كالس و تحت كالس طبقه

 بندي اراضي شش كالس در نظر گرفته شده است كه اراضي كالس يك، دو و در راهنماي طبقه

 ي اراضي كالس چهار تنها در شرايط بخصوصي قابل آبيار . سه بر آبياري و كشاورزي مناسب هستند

اراضي كالس پنج احتياج به مطالعات و بررسيهاي بيشتري داشته كه در حال حاضر . است
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 قابليت آبياري آنها مشخص نشده و اراضي كالس شش يا قابل آبياري نيست و يا در صورت امكان

 بجز اراضي كالس يك كه از نظر آبياري محدوديتي . باشد آبياري از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي

 شوند بندي مي ارند، ساير كالسها بر حسب محدوديتهايي كه دارند به چند تحت كالس مختلف طبقه ند

 . باشد كه عالئم هر يك به شرح زير مي

S : معرف محدوديتهاي خاك است كه شامل قابليت نفوذ، ميزان سنگريزه و قلوه سنگ و تخته سنگ 

 ع طبقه محدود كننده و تراوش ثر خاك، نو ؤ در سطح و داخل خاك، بافت خاك سطحي، عمق م

 . باشد پذيري مي

A : معرف محدوديتهاي خاك از نظر شوري و قليائيت است . 

T : بادي و آبي فرسايش معرف محدوديتهاي خاك از نظر شيب اصلي و جانبي، پستي و بلندي و 

 . است

W : يلگيري معرف محدوديتهاي خاك در ارتباط با آب زيرزميني، وضعيت زهكشي، ماندابي و س 

 . باشد كه در محدوده مورد مطالعه وجود ندارد مي

 Land unit) اي و اراضي از نوع تپه Land type ۱ (Montain) در اراضي از نوع كوهستاني
 به دليل عمق كم خاك امكان حفر نيمرخ و تشريح پروفيل خاك نبوده است و قابليت اراضي (۲

 . اند تعيين كالس گرديده Land type اك و آب براساس براساس جداول معيار موسسه تحقيقات خ

 هاي خاك موجود در منطقه عامل محدود كننده همچنين در تعيين درجه كالس اراضي و سري

 ميانگين بارندگي ساليانه عامل مهم و تعيين كننده بوده است كه به اين لحاظ، نوع محدوديت از خاك

 . پذيرفته است هاي آن تاثير نمي و ويژگي

 ثرتري نسبت به ويژگيهاي خاك ؤ اراضي براي ديمكاري از عامل محدود كننده م ) كالس ( درجه

 كه همان ميزان بارندگي ساليانه عرصه است تعيين گرديده و در نتيجه در كنار درجه هر نوع واحد،

 . نوع عامل محدودكننده در صورت وجود بارندگي نيامده است

 زي پروري تنها دو درجه مناسب و نامناسب وجود دارد كه براساس در تعيين درجه اراضي براي آب

. خصوصيات خاك سريهاي موجود و محدوديتهاي آنها تعيين كالس صورت پذيرفته است
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 II , I در تعيين درجه اراضي براي توسعه شهري و روستايي براساس ويژگيهاي خاك سه درجه كالس

 كالسهاي قابليت فعلي و تناسب آنها براي اهداف ) ۳۱ - ۱ ( جدول . و نامناسب، كالس مشخص شده است

 . دهد آتي به تفكيك اجزاء واحد اراضي را در منطقه ارژن و پريشان نشان مي

 هاي روستايي كه مساحت آنها بالغ بر اراضي زير پوشش مناطق مسكوني روستايي يا كومه

 هاي ارژن و پريشان، سي سخت، گيرد و آبادي درصد منطقه را در برمي ۰ / ۲ هكتار معادل ۱۸۳ / ۵

 دشت برم و كالني، مالكي، قالت، فيكو، فامور، غرب گاوميشي، براشكفت، شهرنجان، زوالي، ايازآباد، تل

 گرگنا، شيخ وارث و گاو كشك عليا مهمترين آنها به شمار نادر، وارك، پوزه آبادي، آبكوره،

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [. . آيند مي

 ها و مراتع منابع اراضي كشاورزي شامل كشتزار - ۲ - ۲ - ۱
 ترين اتكاء اهالي روستاهاي داخل محدوده به منابع اراضي خصوصاً اراضي كشاورزي و اصلي

 هاي مختلف منطقه متفاوت بوده و شامل دو ميزان اراضي كشاورزي در بخش . اراضي مرتعي است

 در بخش سردسيري ميزان اراضي ۱۳۸۰ ه شده در سال براساس آمار تهي . بخش آبي و ديمي است

 در بخش . هكتار آن ديمي است ۱۰۵۰ هكتار آن آبي و ۱۰۵۰ كه ، هكتار است ۲۱۰۰ كشاورزي حدود

 هكتار آن ديمي ۲۲۷۶ هكتار آن آبي و ۳۷۰ هكتار است كه ۲۶۴۶ ميان بند ميزان اراضي كشاورزي

 ۹۹۰ هكتار آن آبي و ۲۹۸۰ هكتار است كه ۳۹۷۰ در بخش گرمسيري ميزان اراضي كشاورزي . است

 . هكتار آن ديمي است

 مابقي هكتار وسعت دارند، ۵۹۵۱ به غير از دو زيستگاه آبي تاالب ارژن و پريشان كه حدود

 دهند همچنين بخشي از اراضي نيز بصورت باغ اراضي منطقه را اراضي جنگلي و مرتعي تشكيل مي

 باشند و مساحت آن رند كه شامل باغات انار، انگور، بادام، گردو و سيب مي گي مورد استفاده قرار مي

 هاي طبقات كاربري اراضي كه با توجه به امكانات سنجش از دور و ويژگي . هكتار است ۲۸۸ / ۴۳ برابر

 آورده شده ) ۳۲ - ۱ ( در جدول ، است مطالعات زميني، امكان تعريف و تفكيك آنها وجود داشته

] ۱۳۸۴ آمار ايران، مركز [ . است
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 هاي كشاورزي انواع كاربري - ۱ - ۲ - ۲ - ۱

 جات متنوع بوده و دسته ، اند منطقه جاي گرفته كاربري هاي مختلفي كه در گروه كشاورزي

 : شود گيرد كه ذيالً تشريح مي زراعت آبي، باغ، مخلوط زراعت و باغ ، اراضي ديم و نيمه آبي را دربرمي
 ] ۱۳۸۱ ن، اور جامع ايرا شركت مهندسين مش [

A – زراعت آبي – اراضي كشاورزي (Agriculture) 

 زراعت هاي آبي منطقه شامل انواع محصوالت زراعي است كه بصورت ساالنه در تناوبهاي مختلف

 گيرند، مساحت اين دسته از اراضي شامل اراضي كشاورزي برداري قرار مي كشت و آيش، مورد بهره

 . هكتار محاسبه شده است ۱۲۷۹ / ۵ مجموعاً حدود (A۲) كشاورزي درجه دو و اراضي (A۱) درجه يك

O – باغات و تاكستانها – اراضي كشاورزي (Orchards and Weinyards) 

 هكتار را ۱۱۶ / ۴ زمين هاي زير كشت باغ ميوه شامل انواع مختلف محصوالت بوده كه مساحتي بالغ بر

 . گردد شامل مي

AO – اعت و باغ زر – اراضي كشاورزي (Orchards and Agriculture) 

 اين بخش شامل زمين ها و مزارعي است كه بصورت مخلوط داراي زراعت و باغ هستند و مساحت

 اي نيست كه جداسازي آنها بعنوان واحدهاي جداگانه با توجه به مقياس نقشه خروجي باغات به اندازه

 . باشد هكتار مي ۲۹۷۳ / ۱ مساحت اين بخش . ميسر باشد

ADF – DF اراضي ديم و نيمه آبي (Dry Farming & Agriculture) 

 غالباً بخشي از شمال درياچه تا ( (DF) گردند دهند كه يا كامالً آبياري نمي زمين هايي را تشكيل مي

 و يا عموماً بصورت ديم كشت ) شود محل اتصال به رشته كوههاي شمالي به طور پراكنده ديمكاري مي

شوند و مجموعاً فصل رشد بنا به مقدار آب در دسترس، يك يا چند نوبت آبياري مي شده اما در طول
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 اراضي نيمه آبي غالباً در حاشيه دو درياچه ارژن و . باشند هكتار را دارا مي ۵۲۱۵ / ۶ مساحتي بالغ بر

 هاي شود در سالهاي اخير با حفر چاه پريشان قرار داشته و عليرغم آنكه عموماً بعنوان ديم تلقي مي

 آبياري مي شوند و لذا جداسازي اراضي ديم محض از ) به طور دائمي يا موقتي ( دستي مجاز و غيرمجاز

 . اينگونه اراضي تقريباً غيرميسر است

 شود كه وسعت ضمناً در برخي نواحي كوهستاني، در زيراشكوب جنگل ها، كشت ديم انجام مي

 گردد و بدين جهت به تصوير كشيدن اين و رها مي بسيار ناچيزي داشته و به طور متناوب كشت

 درصد از كل اراضي ۱۲ / ۵ هكتار يا ۹۵۸۴ / ۶ در مجموع، كاربري كشاورزي . اراضي مقدور نبوده است

 . گيرد برمي منطقه را در

 انواع كاربريهاي مرتعي - ۲ - ۲ - ۲ - ۱

 اي مورد جستجو واره هاي ماه در جداسازي دسته جات كاربري مرتعي معياري كه در تفسير داده

 جات مختلف مرتعي از لحاظ گيرد، تراكم تاج پوشش گياهي است  كه از تفسير آن دسته قرار مي

 جات جدا شده در اين منطقه به شرح زير انواع دسته . شود ضعف و قوت تراكم پوشش گياهي ارائه مي

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . باشد مي

R۲ – متوسط مرتع با پوشش Rangeland (semidens) 

 هكتار، كمترين ۴۱۵ / ۳ درصد و مساحتي معادل ۵۰ تا ۲۵ مراتع با تاج پوشش گياهي متوسط بين

 . شود وسعت اراضي مرتعي اين منطقه را شامل مي

R۳ – مرتع با پوشش ضعيف Rangeland (poor) 

 راضي مرتعي مساحتي كمتر از اين دسته از ا . درصد ۲۵ تا ۱۰ مراتع با تاج پوشش گياهي ضعيف بين

اي هستند كه هم هكتار را شامل شده است و عموماً جنگل هاي تخريب شده ۱۴۵ / ۸ يعني R۲ طبقه
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 در مجموع، اراضي مرتعي محدوده مورد . اي دارند اي و گاهي درختچه اكنون پوشش ضعيف بوته

 . د اختصاص داده است درصد كل منطقه را به خو ۷ / ۲ هكتار معادل ۵۵۶۱ / ۱ مطالعه ارژن پريشان

 مرتع،  زراعت و باغداري مالكيت اراضي، - ۳ - ۲ - ۲ - ۱

 اراضي موجود در محدوده منطقه ارژن و پريشان شامل اراضي مرتعي، كشاورزي و باغي است كه

 باشد يعني تمام ساكنين يك روستا به اضافه عشاير ساكن مالكيت اراضي مرتعي بصورت مشاع مي

 نمايند و حد و حدود مراتع يك روستا نيز برداري مي ستا بصورت مشاع از مراتع بهره محدوده همين رو

 . در پروانه چراي دامداران مشخص شده است

 مالكيت اراضي زراعي خصوصي است و هر يك از زارعين داراي مقدار معيني زمين زراعي

 . ن در آمده است هستند كه پس از اجراي قانون اصالحات ارضي، تحت مالكيت زارعي

 اراضي موجود در محدوده مورد مطالعه به صورت ديم و آبي است كه بيشترين سطح اراضي اين

 منطقه را در بخش گرمسيري اراضي آبي و در بخش ميان بند اراضي ديمي و در بخش سردسيري

 . دهند اراضي آبي تشكيل مي

 والت جاليزي و سيب زميني و گندم محصوالت زراعي منطقه را صيفي جات و سبزيجات و محص

 قسمت اعظم اين محصوالت خصوصاً ، دهند كه عالوه بر مصارف محلي و جو و حبوبات تشكيل مي

 . گردد گوجه فرنگي، بادنجان، خيار، كدو به سراسر كشور ارسال مي

 باغداري -
 ن بند و سردسير مالكيت باغات نيز مثل مالكيت اراضي زراعي خصوصي است و در بخشهاي ميا

 - ۱ ( در جدول . باغات مختلفي از گردو، بادام، سيب، انگور، انجير، انار و درختان غيرمثمر وجود دارد

 از كل . تركيب كشت هر يك از آباديهاي واقع در داخل محدوده ارژن و پريشان ارائه شده است ) ۳۳

 هكتار آن زير كشت ۱۳۹۵ باشد، حدود هكتار مي ۷۵۰۲ / ۶۳ اراضي زراعي منطقه ارژن و پريشان كه

 هكتار آن زير كشت آبي ۲۳۵۵ هكتار آن زير كشت ديم گندم و جو، ۲۵۴۷ / ۶۳ گندم و جو آبي ،

سطح زير كشت درختان . هكتار آن زير كشت ديم حبوبات قرار دارد ۱۲۰۵ سيفي جات و حبوبات و
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 پريشان به باغات بسيار و اتكاء اقتصادي روستائيان داخل محدوده ارژن . هكتار است ۲۸۸ / ۴۳ باغي نيز

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . ناچيز است

زراعت گاه ارژن پريشان به تفكيك روستا و نوع ميزان اراضي زير كشت محدوده ذخيره ): ۳۳ - ۱ ( جدول
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 ع زراعت گاه ارژن پريشان به تفكيك روستا و نو ميزان اراضي زير كشت محدوده ذخيره ): ۳۳ - ۱ ( ادامه جدول

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 اراضي باير - ۴ - ۲ - ۲ - ۱

BL اراضي باير ) Barelands ( 
 غرب درياچه ارژن و درصد هستند و عموماً در شمال و شمال ۵ اين اراضي با پوشش بسيار ناچيز زير

 در مجموع . شود ل مي هكتار از وسعت منطقه را شام ۲۵۷۱ / ۲ نيز حاشيه رودخانه سفيد قرار دارند و

 . شود ل منطقه مطالعاتي را شامل مي درصد ك ۱۰ / ۵ هكتار يا ۸۱۳۲ / ۳ اراضي مرتعي و باير
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 اراضي جنگلي - ۳ - ۲ - ۱
 توصيف دسته جات اراضي جنگلي . معيار اصلي در تفكيك اراضي جنگلي، تراكم پوشش گياهي است

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ : به شرح زير است
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F۱ – اراضي جنگلي و جنگل با پوشش قوي Forest (dens) 

 ها كه تحت كاربري زراعي و باغي هاي درختي حاشيه دره زارها، مجتمع جنگل ها، بيشه ، اين اراضي

 ۵۰ شش آن باالي دارند را شامل مي شود كه پو ) عموماً ارژن ( قرار نداشته و درختان مثمر و غيرمثمر

 . شود هكتار از وسعت منطقه را شامل مي ۱۰۶۷۶ / ۵ اين اراضي حدود . درصد مي باشد

F۲ – اراضي جنگلي و جنگل با پوشش متوسط Forest (semidens) 

 ها كه تحت كاربري زراعي و باغي قرار هاي درختي حاشيه دره زارها، مجتمع بيشه اين اراضي جنگل ها،

 ۵۰ تا ۲۵ شود كه پوشش آن بين دارند را شامل مي ) عموماً ارژن ( ثمر و غيرمثمر نداشته و درختان م

 شود و غالباً در شمال هكتار از وسعت منطقه را شامل مي ۳۰۲۲۸ / ۴ اين اراضي حدود . باشد درصد مي

 . طول رودخانه سفيد و شرق درياچه ارژن قرار دارند

F۳ – اراضي جنگلي و جنگل با پوشش ضعيف Forest (open forest) 

 ۸۸۴۵ / ۴ مساحت اين اراضي . باشد درصد مي ۲۵ هاي طبقات جنگلي قبلي با پوشش زير همان ويژگي

 اين اراضي غالباً در شمال . شود بنابراين رتبه دوم مساحت اراضي جنگلي را شامل مي . هكتار است

 . پراكنش دارند ) در طول رودخانه ( درياچه پريشان و در جنوب رودخانه سفيد

FA اراضي مخلوط جنگل و زراعت Forest (Agriculture) 

 . باشد هكتار مي ۳۱۱ / ۸ ، گيرد وسعت اراضي جنگلي كه در زيراشكوب آنها زراعت ديم انجام مي

 درصد از كل منطقه را دربرگرفته ۶۴ / ۹ هكتار حدود ۵۰۰۶۲ / ۱ درمجموع اراضي جنگلي با مساحت

. است
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 سطوح آبي با اهميت - ۴ - ۲ - ۱
 بستر فصلي و دائمي درياچه - ۱ - ۴ - ۲ - ۱

MCL - بستر فصلي درياچه Marginal Crop Lands 

 هاي ارژن شامل درياچه و بستر دائمي آن در محدوده مطالعاتي است كه در اين منطقه درياچه

 از محدوده را به خود ) درصد ۹ / ۶ معادل ( هكتار ۷۳۹۲ / ۳ باشند و مساحتي بالغ بر و  پريشان مي

 آب كه سالي پر ( در ارديبهشت ماه ۱۳۷۷ مساحت ياد شده براساس تصاوير سال . اند ه اختصاص داد

 . بسيار به واقعيت نزديك خواهد بود باشد لذا سطح آبگير آن مي ) بوده
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 و زرع قرار بستر فصلي درياچه كه در هنگام خشكسالي از آب بيرون است و بعضاً مورد كشت

 . باشد درصد كل محدوده مطالعاتي مي ۰ / ۵ هكتار بوده و ۴۰۰ / ۱ مساحت اين اراضي . گيرد مي

 بستر رودخانه - ۲ - ۴ - ۲ - ۱

RB - ها بستر رودخانه River Beds 

 ها و خشكه رودهاي دائمي و غيردائمي كه بعضاً داراي پوشش جنگلي در ، آبراهه بستر رودخانه

 باشد و هكتار مي ۵ / ۷ ها كل مساحت اراضي زير پوشش مسير رودخانه . هستند بخشي از مسير خود نيز

 نظر هاي به عمل آمده و طبق بررسي . رد از منطقه را دربردا ) تقريباً معادل صفر درصد ( درصد ۰ / ۰۰۷

 جهت ذخيره آب كشاورزي، صنعتي، ( استخرهاي مصنوعي سطوح آبي شامل كارشناسان مربوطه،

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . در منطقه وجود ندارد ) پروري و شرب آبزي
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 ساير اراضي - ۵ - ۲ - ۱
 اي اراضي صخره - ۱ - ۵ - ۲ - ۱

OC – بيرون زدگي سنگي ( اي اراضي صخره ( Outcrop 

 بيرون زدگيهاي سنگي فاقد پوشش گياهي هستند كه عموماً در نواحي كوهستاني و ، اين اراضي

 وجه تمايز اين اراضي با . ل منطقه و نيز قسمتي در ناحيه غربي درياچه ارژن متمركز شده است در شما

 درصد ۱ / ۷ باشد و هكتار مي ۱۳۳۶ / ۴ مساحت اين اراضي بالغ بر . اراضي باير، خاك دار نبودن آنهاست

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . شود منطقه را شامل مي

 اراضي شور - ۲ - ۵ - ۲ - ۱

SL - زمين هاي شور Salin Lands 

 درصد از مساحت كل ۰ / ۱ هكتار معادل ۶۰ / ۱ اين اراضي داراي خاك مبتال به نمك بوده و حدود

 نتايج مساحي طبقات مختلف ) ۳۴ - ۱ ( جدول . محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است

 . دهد مي كاربري اراضي را در مناطق حفاظت شده ارژن و پريشان نشان
] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [
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 نتايج مساحي طبقات مختلف كاربري اراضي در منطقه حفاظت شده ارژن ): ۳۴ - ۱ ( جدول

] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [
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 ها اكوسيستم - ۳ - ۱
 اكوسيستم هاي خشكي - ۱ - ۳ - ۱

 . تفصيل ارائه شده است هاي پيشين به اطالعات اين بخش در بند

 هاي آبي اكوسيستم - ۲ - ۳ - ۱
 درصد وسعت آن را ۱ / ۲ هكتار اراضي تحت پوشش سطوح آبي استان كه ۱۶۴۰۰۰ از مجموع

 ها در سطح اهميت اين اكوسيستم . ها پي برد توان به اهميت و ارزش اين اكوسيستم شود مي شامل مي

 ها در كشور يابد كه وسعت اين اكوسيستم ماني افزايش مي استان و به تبع آن در شهرستان كازرون ز

 . باشد درصد نمي ۰ / ۶ بيش از

 ها هاي آبي شهرستان كازرون شامل آب هاي ساكن و جاري هستند كه سهم رودخانه اكوسيستم

 به عنوان آب هاي جاري در آن نسبت به درياچه پريشان چندان قابل توجه نبوده و اين اكوسيستم به

 ] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، [ . باشد نوان آب هاي ساكن از اهميت بيشتري برخوردار مي ع

 درياچه پريشان - ۱ - ۲ - ۳ - ۱

 المللي ثبت گرديده و در درياچه پريشان كه در فهرست كنوانسيون رامسر به عنوان تاالب بين

 سازمان ملل به (MAB) ۱ مجموعه منطقه حفاظت شده توسط يونسكو و پروژه انسان و كره مسكون

 هاي اكولوژيكي، جانورشناسي، ليمنولوژيكي، داراي اهميت ، عنوان ذخيره گاه بيوسفري انتخاب شده

 به عبارت ديگر معيارهاي مربوط به اين تاالب معروف و منحصر بفرد . هيدرولوژيكي و بوتانيكي است

 : باشد آب شيرين در مطابقت با يكي از موارد زير مي

 ان يك نمونه شاخص و خوب از يك تاالب طبيعي يا تقريباً طبيعي داراي صفات ويژه به عنو

 مربوط به يك منطقه جغرافيايي زيستي باشد كه در آن قرار گرفته است و يا به عنوان يك نمونه

۱ Man and Biospher
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 شاخص و خوب از يك تاالب طبيعي يا تقريباً طبيعي داراي مشتركات مربوط به بيش از يك منطقه

 . يستي باشد جغرافيايي ز

 بفرد آن است كه نمونه شاخص و ب هاي معرف و منحصر يكي ديگر از معيارهاي مربوط به تاال

 خوبي از تاالبي باشد كه نقش اساسي هيدرولوژيكي، بيولوژيكي يا اكولوژيكي را در عملكرد طبيعي يك

 ني كه در شرايط مربوط به اين امر مخصوصاً در مكا . حوضه رودخانه عمده يا سيستم ساحلي ايفا كند

 مرز مشترك دو محيط متغير قرار داشته باشد از اهميت زيادي برخوردار است و يا اينكه به عنوان يك

 چنانچه . اي از تاالب كمياب يا غيرمتفاوت در منطقه جغرافيايي زيستي مربوط باشد نمونه از تيپ ويژه

 راساس گياهان و جانوران مورد بررسي قرار دهيم بخواهيم درياچه پريشان را از نظر معيارهاي عمومي ب

 : اين شرايط را بايد در برداشته باشند

 پذير يا در هاي نادر، آسيب ها يا زيرگونه نخست آنكه در بردارنده مجموعه شايان توجهي از گونه

 بيشتري از اين اي از افراد هر يك يا تعداد خطر انقراض از گياهان يا جانوران يا تعداد قابل مالحظه

 اي براي نكه به واسطه كيفيت و خصوصيات فون و فلور خود داراي ارزش ويژه آ ها باشد و ديگر گونه

 اين تاالب به عنوان زيستگاه گياهان و . نگهداري تنوع ژنتيكي و اكولوژيكي منطقه محسوب شود

 . اي دارد جانوران در مرحله حساسي از چرخه زيستي آنها ارزشي ويژه

 بندي اهميت توان در طبقه درياچه پريشان را در شرايطي مي بطور مثال ب ها و اصوالً تاال

 هزار پرنده آبزي را در خود نگهداري كند، يا به طور منظم ۲۰ المللي قرار داد كه به طور منظم بين

 ي يا تنوع تاالب هاي ويژه پرندگان آبزي را كه داراي ارزش ها، حاصلخيز اي از گروه تعداد قابل مالحظه

 در مجموعه معيارهاي مذكور، درياچه پريشان بويژه بدليل ارزش . باشد را حمايت و نگهداري نمايد

 براساس . باشد المللي برخوردار مي هاي مختلف جهت معيارهاي مناسب پرندگان آبزي از اهميت بين

 هاي ان از ارزش ها و اهميت هاي آبي نظير درياچه پريش ب ها و اصوالً اكوسيستم هاي فوق، تاال شاخص

 رخي از آنها ذيالً اشاره شده هاي متعددي بر عهده دارد كه به ب اين اكوسيستم نقش . زيادي برخوردارند

] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، [ . است
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 هاي ها و اليه تغذيه و تخليه آب هاي زيرزميني، بهره برداري مستقيم از آنها، تغذيه چشمه

 ب ها، تنظيم جريان آب و كنترل سيالب، جلوگيري از نفوذ آب هاي شور، آبي ساير تاال آبدار، تغذيه

 حفظ خطوط ساحلي درياچه و كنترل فرسايش، ايفاي نقش بادشكن، نگهداري رسوبات، نگهداري مواد

 غذايي، توليد جرم زيستي، پاكسازي مواد سمي، افزايش پروتئين سفيد، توليد منابع آب براي مصارف

 ي، نقش بانك ژن، حفظ و حمايت از حيات وحش، اهميت حفاظتي براي چرخه زيستي ز ور كشا

 سيماهاي طبيعي زمين، اهميت اجتماعي ها، اجتماعات، ي، زيستگاه گونه هاي مهم گياهي و جانور گونه

 و فرهنگي، اهميت اكوتوريستي، اهميت پژوهشي، علمي و آموزشي حفظ ميكروكليماي محلي، توليد

 در زير به . هاي فرهنگي، افزايش درآمد و ايجاد اشتغال ، حفظ ميراث ) دستي ( براي صنايع مواد اوليه

 . ود ش شرح تعدادي از ارزش هاي مهم اكوسيستم آبي تاالبي درياچه پريشان پرداخته مي
 ] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، [

 زيستگاه آبي •
 ود نداشت، تنوع، تجمع و بدون شك چنانچه اين اكوسيستم آبي در محدوده مطالعاتي وج

 . شد پراكندگي كنوني پرندگان بويژه پرندگان مهاجر و بومي آبزي نيز از اهميت خاصي برخوردار نمي

 وجود و حضور جانوران آبزي نظير ماهيان، دوزيستان، خزندگان، حشرات، كنار آبزيان و پالنكتونهاي

 زيستگاههاي آبي  تاالبي آنچنان تنوع حياتي گياهي و جانوري و نيز برخي از پستانداران و پرندگان در

 آورند كه مسلماً در ميان زيستگاههاي خشكي منطقه يك چنين تنوعي دست نيافتني را پديد مي

 . است

 هاي جزيي، محيطهاي آبي نظير درياچه پريشان تقريباً مناطقي حد واسط صرف نظر از تفاوت

 ها از ساختمان زيستگاهي و اكولوژيكي بسيار ين ويژگي بين نواحي خشكي و آبي هستند كه بدليل هم

 هاي اكولوژيك در زيستگاههاي تاالبي نظير درياچه پريشان آنقدر زياد تنوع كنج . متنوعي برخوردارند

 ها قادرند بدون ايجاد مزاحمت جدي براي يكديگر در كنار هم زيست نموده و است كه كليه گونه

هاي اكولوژيك مختلف كنند از كنج ها در كنار يكديگر زندگي مي هايي كه در اين اكوسيستم گونه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٠١ 

 گردد كه از يك سو از فشار رقابت بين موجودات آبزي كاسته همين امر موجب مي . شوند برخوردار مي

 كه بخوبي گياهي و جانوري ) اوليه و ثانويه توليدات ( شده و از سوي ديگر از فضا و مواد غذايي فراوان

 . كند، استفاده نمايند ليه آبزيان را مهيا مي نيازهاي حياتي ك

 بين انتخاب محل آشيانه ، هاي تاالبي مانند درياچه پريشان هاي آبي بويژه زيستگاه در اكوسيستم

 در نتيجه . گردد هاي آشكاري نسبت به شرايط محيط مشاهده مي و چگونگي ساختمان آن نيز تطابق

 پريشان اين وضعيت در درياچه . شود در فصل زادآوري كاسته مي خصوصاً ، اين انتخاب از شدت رقابت

 ] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، .[ به وضوح قابل مشاهده است

 بانك ژن، منابع غذايي و تنوع زيستي •
 هاي توسعه تنوع و گوناگوني آبزيان وابسته به آب در اكوسيستم آبي درياچه پريشان، اكوتون

 ها و يا جوامع گياهي و جانوري ميكرو و حضور دائمي يا فصلي برخي از گونه يافته در مجاور آن و نيز

 يا ماكروي منحصر بفرد، كمياب يا در حال انقراض و يا وجود انواع خاصي از گياهان وحشي در اين

 هاي آبي موجود به اجرا تواند سبب گردد كه عمليات فني و مهندسي ژنتيك در عرصه اكوسيستم مي

 . درآيد

 هاي آبي همچنين در چرخه طبيعي انرژي و ايجاد توليدات اوليه و ثانويه نقش اكوسيستم

 ها كه به اشكال مختلف با گردش و تبديل طبيعي انرژي و مواد اوليه در اين اكوسيستم . مهمي دارند

 ئز تيكي حا گيرد فراواني و تنوع مواد غذايي بسيار چشمگير بوده و در نتيجه از نظر ژن صورت مي

 ] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، [ . باشد اي مي اهميت ويژه

 هاي زيرزميني ثير منابع آب أ ت
 شود كه هر ساله مقاديري هاي آبي و توسعه آنها در سطوح گسترده موجب مي وجود اكوسيستم

 هاي موجود در مجاورت درياچه پريشان به آب هاي آب از طريق نفوذ در منافذ، مجاري و زهكش

به اضافه به دليل . ميني تزريق شده و موجب پرآبي و جلوگيري از خشك شدن آنها گردد زيرز
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 هاي آب زيرزميني در دشت هاي پيرامون نظير دشت كازرون اي كه از سفره رويه هاي بي برداري بهره

 . شود ها جلوگيري مي ها و شور شدن چاه گيرد از پيشروي آب شور به سفره صورت مي
 ] ۱۳۸۴ ي، دهقاني، عباسعل [

 ب ها مهار و كنترل سيال •
 بسياري از روستاها و مراكز . رود محدوده مطالعاتي از جمله مناطق سيل گير كشور بشمار مي

 . اند جمعيتي و شبكه راههاي ارتباطي منطقه بارها بدليل سيل گيري دچار خسارت شده

 هاي بيني تواند در صورت انجام پيش ي ها م ب هاي بوقوع پيوسته و يا احتمالي در رودخانه بروز سيال

 هاي آبي و يا هاي مدرن هدايت آب و نحوه ارتباط اصولي آنها با اكوسيستم فني الزم در طراحي كانال

 خريب و خسارات بيشتر هاي بسته آبي مانند درياچه پريشان تا حدود زيادي مهار گرديده و از ت حوضه

 ] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، [ . جلوگيري شود

 ها كاهش و تعديل ميزان تركيباتي شيميايي ناشي از ورود آالينده •
 هاي شيميايي در اراضي كشاورزي پيرامون درياچه پريشان و نيز تخليه مصرف روزافزون نهاده

 گردد كه پيوسته مقادير زيادي از تركيبات ب ها به طور مستقيم و يا غيرمستقيم موجب مي فاضال

 . وارد شوند ها شيميايي به پهنه

 ها و در نتيجه اكوسيستم آبي موجود به دو طريق نقش بسيار مهمي در تعديل ميزان نهاده

 پذير برعهده هاي آبزي آسيب كاهش اثرات و پيامدهاي نامطلوب تركيبات شيميايي آنها بر حيات گونه

 ] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، [ . دارند

 ثيرات مواد شيمياي بر درياچه أ ت •
 ته نشين نمودن برخي از تركيبات شيميايي كه مقداري از آنها مانند فسفر غيرآلي و ازت توسط - ف ال

 گياهان آبزي با ريشه توسعه يافته در بستر مانند ني جذب و به مصارف بيولوژيكي گياهان و رشد آنها

. گردند رسيده و يا در فرآيندهاي شيميايي تجزيه و تبديل مي
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بات شيميايي و مصرف بيولوژيكي آنها توسط تعدادي از گياهان آبزي غوطه ور جذب برخي از تركي - ب

 برگ و يا هاي معلق در آب بوده و يا از قدرت جذب سطحي مواد از طريق و يا شناور كه داراي ريشه

 ] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، [ . باشند ساقه برخوردار مي

 هاي آبزي برداري از رويش بهره •
 هاي آبزي ماكروفيت نظير لوئي و نظاير آنها با دو هدف اصلي يعني نه از رويش برداشت ساال

 استفاده از ساقه و برگ آنها جهت توليد صنايع دستي و يا مصالح ساختماني و خوراك دام و نيز به

 اي پريشان منظور پاكسازي محيط جهت افزايش حجم آبگيري و پرورش ماهي در اكوسيستم درياچه

 . گيرد صورت مي

 هاي سبز، سبز آبي، برداري از گياهان آبزي كوچكتر نظير جلبك هر چند در حال حاضر بهره

 هاي آبي جهت مصارف مختلفي نظير توليد هاي موجود در اكوسيستم اي و ديگر فيتوپالنكتون قهوه

 د بعنوان منابع توان ليكن مي . باشد پروتئين گياهي، دارو و يا تهيه كودهاي آبي در منطقه مرسوم نمي

 . برداري از اين منابع توسط اهالي مرسوم است در درياچه پريشان بهره . بالقوه مورد استفاده قرار گيرد

 هاي آبزي بويژه گياهان آبزي و رويه و مفرط از رويش هاي غيراصولي، بي برداري بدون شك بهره

 هايي پرندگان مهاجر آبزي در اكوسيستم كنارآبزي كه از ارزش هاي اكولوژيك و پناهگاهي خاص براي

 هاي مسئول باشند بدون نظارت زيست محيطي توسط سازمان مانند درياچه پريشان برخوردار مي

 . فرهنگي را بدنبال داشته باشد  اجتماعي  تواند پيامدهاي نامطلوب اكولوژيكي و اقتصادي مي

 ب هاي آب شيرين هايي كه در تاال يژه گونه موجوديت و تداوم حيات پرندگان مهاجر آبزي بو

 طي ساليان متمادي به وجود و ، نمايند آوري نيز مي عالوه بر زمستان گذراني، النه گزيني و جوجه

 ضمن اينكه از نظر اختفا و . ها ارتباطي ظريف و كامالً تنگاتنگ يافته است آرايش اكولوژيكي اين رويش

 ارچيان وجود اين گياهان از جمله امتيازات بارز اكولوژيكي دور ماندن از چشم دشمنان طبيعي و شك

] ۱۳۸۴ دهقاني، عباسعلي، [ . آيد ه شمار مي براي جانوران آبزي ب
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 ) تفرجگاهي و توريسم ( ارزش هاي اجتماعي فرهنگي •
 هاي آبي با مزارع، توپوگرافي همجوار، زيست اندازهاي زيبا از تركيب اكوسيستم وجود چشم

 اي را براي جلب توريسم بومي و هاي ويژه ها جاذبه و وجود پرندگان مهاجر در اين پهنه ماهيان

 روي، پيك نيك و ماهيگيري ورزشي در حاشيه درياچه غيربومي و انجام تفرج گسترده نظير پياده

 . نمايد پريشان بوجود آورده كه همواره عالقمندان بسياري را از نقاط دور و نزديك به خود جلب مي

 ها برخوردار بوده و موجب جلب و جذب مسافرين و گردشگران اكوسيستم آبي پريشان از اين ويژگي

 ريزي صحيح جهت فراهم بديهي است در صورت برنامه . شود محلي بويژه از شهر پرجمعيت كازرون مي

 تفرجي توان از توان بالقوه هاي گردشگري و تفرجگاهي مي آوردن شرايط مطلوب و بهينه براي استفاده

 بيشترين ميزان بازديد كننده در تعطيالت نوروزي . برداري نمود اكوسيستم آبي موجود در منطقه بهره

 اكنان شهر كازرون به است و در فصول پاييز و زمستان و بهار به عنوان مهمترين تفرجگاه براي س

 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [ . آيد حساب مي

 يقاتي و آموزشي ارزش هاي علمي، تحق •
 ها و هاي مختلف گياهي اعم از ميكروفيت اكوسيستم آبي درياچه پريشان بدليل وجود گونه

 هاي پالنكتوني جانوري و آبزيان بزرگ و كوچك عالوه بر برخورداري از منابع ها و وجود گونه ماكروفيت

 هاي مختلف جانوري تي گونه هاي زيستي و حيا اي بسيار مناسب جهت تكثير و رشد فعاليت تغذيه

 دگان مهاجر من و پناهگاه با ارزشي نيز براي پرن أ بويژه ماهيان و پرندگان آبزي و كنار آبزي بومي م

 . آيند آبزي به شمار مي

 عالوه بر دارا بودن ارزش هاي ويژه اقتصادي و اجتماعي، ارزش هاي بسيار بااليي از نظر

 اوم نسل بسياري از موجودات بويژه پرندگان مهاجر آبزي در اين گاهي جهت تد زيستگاهي و ذخيره

 تواند همواره موجب مطرح شدن و اجراي موضوعات علمي و تحقيقاتي اكوسيستم وجود دارد كه مي

. بسياري در اين زمينه شود
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 و اجتماعي در اكوسيستم پريشان - مطالعات اكولوژيكي، بيولوژيكي، ليمنولوژيكي و اقتصادي

 هاي جانوري و گياهي و نيز رابطه اكولوژيكي هاي تحقيقاتي پيرامون جمعيت و انواع گونه انجام بررسي

 هاي چندجانبه توانند به منظور شناخت بيشتر ارزش ها و نقش آنها از جمله مطالعاتي هستند كه مي

 . ها در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گيرند اين اكوسيستم

 هاي آموزشي نيز اكوسيستم آبي پريشان با توجه به شرايط ويژه اكولوژيك ي برنامه از نظر اجرا

 هاي محلي برداري مراكز آموزشي استان و كشور خصوصاً دانشگاه آنها منابع بسيار مناسبي براي بهره

 يزي ر هاي زماني مناسب با انجام برنامه كنند كه در فرصت آيند كه اين امكان را فراهم مي به شمار مي

 برداري، هاي استاندارد نمونه هاي مختلف علوم زيستي را با روش اصولي، دانشجويان و عالقمندان رشته

 . ها و زيستمندان آشنا نمايند سرشماري، آماربرداري، برآورد جمعيت و شناسايي گونه
 ] ۱۳۸۱ ن، شركت مهندسين مشاور جامع ايرا [

 هاي جوي سيستم - ۳ - ۳ - ۱
 هايي از قبيل بارش، دماي هوا، قليمي مورد توجه در محدوده مطالعه، شامل پديده پارامترهاي ا

 هاي جوي منطقه و ها به منظور تعريف سيستم رطوبت هوا و باالخره تلفيقي از مجموع يافته

 ثر بر محدوده مورد مطالعه ؤ هاي هواشناسي م مهمترين سيستم . باشد پارامترهاي مرتبط با آن مي

 اي، پرفشارهاي سرد شمالي، كم فشار حرارتي هند حرارتي سودان، كم فشار مديترانه سيستم كم فشار

 . و كم فشار حرارتي عربستان و كوير است

 دهند كه بيشترين ضريب تغييرات بارندگي ساالنه در ايستگاه هاي انجام شده نشان مي بررسي

 درصد مشاهده شده ۱۵ شيراز به ميزان درصد و كمترين آن در ايستگاه قالت ۵۷ شهرنجان به ميزان

 درصد ۴۰ هاي محدوده مطالعاتي كمتر از مقدار ضريب تغييرات بارندگي در اكثر ايستگاه . است

 بيشترين بارش متوسط . باشد كه دال بر منظم بودن پديده بارندگي ساالنه محدوده مطالعاتي است مي

 متر و كمترين بارش متوسط ميلي ۱۲۶۳ ه ميزان زردي ب ساليانه دريافتي مربوط به ايستگاه بن رودگل

بيشترين دوره خشكسالي . متر مشاهده شده است ميلي ۳۲۸ ساالنه در ايستگاه پل شكسته به ميزان
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 سال اتفاق ۷ اي معادل سال، شيراز با طول دوره ۱۶ اي معادل مربوط به ايستگاه نرگسي با طول دوره

 درجه ۱۲ ايستگاه موجود در منطقه بدست آمده بين ۱۰ ميانگين دماي ساالنه كه از . افتاده است

 . هاي دشت ارژن و سد درودزن متغير است گراد به ترتيب در ايستگاه درجه سانتي ۲۴ / ۴ گراد و سانتي

 گراد و در ايستگاه دشت ارژن مشاهده شده درجه سانتي ۲ / ۵ ترين دماي ميانگين حداقل روزانه پايين

 گراد محاسبه درجه سانتي ۴۱ / ۳ داكثر روزانه در ايستگاه جره به ميزان باالترين دماي ميانگين ح . است

 درجه و ۴۷ / ۵ هاي كازرون و باالده به ميزان باالترين دماي حداكثر مطلق در ايستگاه . شده است

 باالترين . درجه ثبت شده است - ۱۵ ترين دماي حداقل مطلق در ايستگاه دشت ارژن و برابر پايين

 . درجه و در تيرماه گزارش شده است ۳۴ / ۹ شده در ايستگاه باالده به ميزان ميانگين دماي مشاهده

 . شود درجه در دي ماه و در ايستگاه دشت ارژن ديده مي ۱ پايين ترين ميانگين ماهانه

 دهد ايستگاه جهت بررسي شرايط يخبندان در منطقه نشان مي ۵ نتايج ارزيابي آمار موجود در

 ها ابد همچنين در تعدادي از ايستگاه ي ز مهرماه آغاز شده و تا فروردين ماه ادامه مي كه دوره يخبندان ا

 بيشترين تعداد روز يخبندان در ماههاي دي و بهمن ديده . يخبندان در مهرماه نيز مشاهده شده است

 بيشترين تعداد . شده است و از خردادماه تا آخر شهريور ماه هيچگونه يخبنداني گزارش نشده است

 روزهاي يخبندان در ايستگاه دشت ارژن و كمترين آن در ايستگاه كازرون در طول دوره مشاهداتي و

 . در مقياس سال گزارش شده است

 روز در دي ماه به چشم ۳۰ بيشترين تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه دشت ارژن و برابر

 هاي جوي ساالنه را ناچيزي از ريزش برف سهم ، در محدوده مطالعاتي ارژن و پريشان . خورد مي

 به . درصد گزارش شده است ۱ / ۷ ضريب برفي ساالنه حوضه آبريز مورد مطالعه حدود . دهد تشكيل مي

 شديدترين بادها در ايستگاه شيراز . باشد هاي ساالنه به صورت جامد مي كل ريزش % ۱ / ۷ عبارت ديگر

 بيشترين مقدار سرعت باد مربوط به آذرماه به وزند و در ماه هاي آذر، بهمن، اسفند و فروردين مي

 شدت وزش باد در ماههاي مهر تا بهمن به شكل قابل . متر بر ثانيه ثبت شده است ۲۹ / ۸ ميزان

 ۵۲ % مقدار متوسط رطوبت نسبي در ايستگاه دشت ارژن در مقياس ساالنه . يابد اي كاهش مي مالحظه

مقادير حداكثر و . درصد ثبت شده است ۴۱ به ميزان و كمترين مقدار رطوبت نسبي در ايستگاه شيراز
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 شود كه باالترين ميزان حداقل رطوبت نسبي  مقياس سال نيز در همين دو ايستگاه مشاهده مي

 به منظور ارزيابي . باشد مي % ۳۰ و پايين ترين مقدار آن در شيراز % ۶۸ رطوبت نسبي در دشت ارژن

 بندي اقليمي آمبرژه و دومارتن انتخاب شده سيستم طبقه اقليم محدوده مطالعاتي ارژن و پريشان دو

 هاي مورد بررسي در دو نوع اقليم بندي دومارتن برحسب شاخص خشكي ايستگاه براساس طبقه . است

 هاي دهد كه ايستگاه بررسي اقليم نماي آمبرژه نشان مي . اند خشك و نيمه خشك واقع گرديده

 شامل بياباني گرم ميانه و خشك معتدل و نيمه خشك سرد محدوده مطالعاتي در چهار شرايط اقليمي

 كمترين ميزان ضريب تغييرات بارندگي ساليانه در ايستگاه قالت . اند و نيمه مرطوب سرد واقع گرديده

 هاي گردد مقدار ضريب تغييرات بارندگي در اكثر ايستگاه درصد مشاهده مي ۱۵ شيراز به ميزان

 باشد كه دال بر منظم بودن پديده بارندگي ساليانه در صد مي در ۴۰ كمتر از محدوده مطالعاتي

 زردي به بيشترين بارش متوسط ساليانه دريافتي مربوط به ايستگاه بن رودگل . محدوده مطالعاتي است

 ميلي ۳۲۸ ان ه در ايستگاه پل شكسته به ميز يان ميلي متر و كمترين بارش متوسط سال ۱۲۶۳ ميزان

] ۱۳۸۱ ن، ت مهندسين مشاور جامع ايرا شرك [ . متر مشاهده شده است
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 دوم فصل

 زايش و كاهش اف

ها دارايي
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 ها افزايش و كاهش دارايي - ۲

 ها كاهش دارايي - ۱ - ۲

 هاي فلزي و غيرفلزي برآورد مقدار برداشت منابع انرژي فسيلي و كاني - ۱ - ۱ - ۲

 برداري از معادن سنگ گچ و شن و هره هاي معدني داخل محدوده ارژن و پريشان شامل ب فعاليت

 شركت تعاوني و معدني ۵۸ ، تعداد ۱۳۸۴ در كل استان در سال . باشد هاي ساختماني مي ماسه و سنگ

 تعاوني معدني با ۸ اند اما در شهرستان كازرون تنها نفر عضو فعال داشته ۷۵۰۲ نمودند كه فعاليت مي

 ] ۱۳۸۴ ي استان فارس، سالنامه آمار [ . اند نفر عضو، فعاليت داشته ۵۸

 ۸۷۶۵۹ تن گاز مايع، ۸۳۳۱ همچنين مصرف منابع انرژي موجود در شهرستان كازرون شامل

 مترمكعب ۱۲۱۹۹ مترمكعب نفت گاز و ۱۱۱۰۳۰ مترمكعب نفت سفيد، ۱۲۲۷۳ مترمكعب بنزين،

 ، نمايانگر ۱۳۸۱ كه همگي اين آمارها در مقايسه با سال . ها و نفت كوره بوده است ساير فرآورده

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . باشند افزايش مصرف مي

 انشعاب اعم از خانگي ۱۴۵۳۴ در شهرستان كازرون ۱۳۸۴ مطابق با آمارهاي ارائه شده در سال

 ساخته و در مجموع نفر مصرف كننده را برطرف مي ۱۹۳۴۵ و تجاري و صنعتي موجود بوده كه نياز

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . گرديده است مترمكعب گاز طبيعي مصرف مي ميليون ۱۲۸۹

 هاي مختلف ميزان مصرف منابع آبي به تفكيك نوع در بخش - ۲ - ۱ - ۲

 در شهرستان شيراز و كازرون ۱۳۸۴ منابع آبهاي زيرزميني و مقدار تخليه ساالنه آنها در سال

 در شهرستان شيراز ۱۳۸۱ گردد كه در مقايسه با سال هده مي ارائه شده است و مشا ) ۱ - ۲ ( در جدول

 در مجموع افزايش تعداد منابع و در كازرون كاهش تعداد منابع را داريم و نيز در هر دو شهرستان با

] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . مواجه هستيم ۱۳۸۴ كاهش تخليه ساالنه در سال
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 ۱۳۸۴ و مقدار تخليه ساالنه آنها در سال هاي زيرزميني منابع آب ): ۱ - ۲ ( جدول

 ميليون مترمكعب : واحد

 شهرستان

 چشمه قنات چاه نيمه عميق چاه عميق مجموع

 تعداد
 تخليه

 ساالنه
 تعداد

 تخليه

 ساالنه
 تعداد

 تخليه

 ساالنه
 تعداد

 تخليه

 ساالنه
 تعداد

 تخليه

 ساالنه

 ۳۳۵ ۱۸۱ ۱۴۸ ۹۷ ۲۶۰ ۶۶۹۳ ۴۶۸ ۳۷۸۶ ۱۲۱۱ ۱۰۷۵ شيراز

 ۲۷۲ ۱۱۲ ۸ ۳۹ ۱۲۸ ۳۲۱۴ ۶۵ ۴۷۹ ۴۷۳ ۳۸۴۴ ازرون ك

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [

 حجم آب ) شيراز ( همچنين براساس آمار ارائه شه توسط شركت آب و فاضالب استان فارس

 شود معادل هاي شهرستان كازرون كه از منابع سطحي تأمين مي خام موجود در تصفيه خانه

 باشد كه در مخازني با حجم مترمكعب مي ۸۴۹۹۵۹۷ و از منابع زير زميني مترمكعب ۲۲۱۹۵۶۹

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . گردند مترمكعب ذخيره مي ۱۲۰۰۰

 از انشعاب در نقاط شهري ايجاد شده كه ۷۰۵۸۲۳ ، تعداد ۱۳۸۴ در كل استان فارس در سال

 ۲۰۰۷۱ و شامل . ط شهري شهرستان كازرون بوده است مربوط به نقا مورد انشعاب ۲۳۲۵۴ اين تعداد،

 انشعاب فضاي ۵۴ انشعاب عمومي، ۳۶۷ انشعاب صنعتي، ۱۴۷ انشعاب تجاري، ۲۵۳۰ انشعاب خانگي،

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . باشد مورد انشعاب آزاد مي ۸۵ سبز و

 آوري نيز متر طول شبكه جمع ۷۷ انشعاب فاضالب با ۴۷۱۰۶ به عالوه در شهرستان كازرون

 حلقه چاه آهكي و آبرفتي با ۵۹ جهت مصارف شرب و بهداشتي در دشت كازرون، تعداد . وجود دارد

 حلقه چاه نيز جهت مصارف صنعتي ۹ تعداد . ميليون مترمكعب در سال حفر شده است ۱۲ / ۵۷ تخليه

 س آمار موجود، منطقه ميليون مترمكعب در دشت كازرون حفر گرديده و براسا ۰ / ۵۸۵ با تخليه

] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . باشد بردراي صنعتي مي پريشان فاقد چاه بهره
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 برداري از منابع طبيعي مجوزهاي بهره - ۳ - ۱ - ۲

 اراضي موجود در محدوده منطقه ارژن و پريشان شامل اراضي مرتعي، كشاورزي و باغي است

 باشد يعني تمام ساكنين يك روستا به اضافه عشاير مشاع مي كه ماليكت اراضي مرتعي به صورت

 ايند و حد و حدود مراتع برداري مي نم ساكن محدوده همين روستا نيز به صورت مشاع از مراتع بهره

 . نيز در پروانه چراي دامداران مشخص شده است يك روستا

 ي مقدار معيني زمين زراعي خصوصي است و هر يك از زارعين دارا ، مالكيت اراضي زراعي

 اراضي موجود در . ، تحت مالكيت زارعين درآمده است پس از اجراي قانون اصالحات ارضي هستند كه

 بيشترين سطح اراضي اين منطقه را در شوند و عه به صورت ديم و آبي كشت مي محدوده مورد مطال

 سردسيري اراضي آبي بند اراضي ديمي و در بخش بي و در بخش ميان آ بخش گرمسيري اراضي

 مطابق با آمار سال . باشد خصوصي مي مالكيت باغات نيز مانند مالكيت اراضي زراعي، . دهند تشكيل مي

 ۱۶۸۱۹ كه شامل . مورد بوده است ۱۹۷۵۸ برداران كشاورزي در شهرستان كازرون مجموع بهره ۱۳۸۴

 ] ۱۳۸۴ كل جهاد كشاورزي استان فارس، اداره [ . باشد بردار غير ساكن مي بهره ۱۷۱۹ خانوار معمولي ساكن و

 برآورد ميزان تخريب  و فرسايش - ۴ - ۱ - ۲

 در مورد مقادير كمي وابعاد كيفي تخريب منابع پايه در محدودة مطالعاتي اطالعات جامعي

 وجود ندارد و اين بخش از مطالعات با اشاره به تخريب هاي موردي نظير فرسايش، شرح داده شده

 . است

 به منظور بررسي پديدة مخرب فرسايش در محدودة موردنظر و درقالب مطالعات طرح مديريت

 تهيه گرديده و طي آن، » فرسايش و رسوب « ذخيرگاه ارژن و پريشان، گزارش مستقلي تحت عنوان

 ضمن معرفي روش به كارگفته شده براي برآورد فرسايش و رسوب در سطح حوضه و نيز واحدهاي

گفتني است كه اين مطالعه از . كي شناسائي شده، برآوردهاي كمي مربوطه ارائه گرديده اند هيدرولوژي
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 سوي شركت مهندسين مشاور جامع ايران به عمل آمده و از سوي سازمان حفاظت محيط زيست

 به طور كلي مراحل اصلي و نتايج كلي اين مطالعه را عيناً به شرح ذيل مي توان . منتشر گرديده است

 ] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [ : نمود خالصه

 PSIAC محاسبه رسوب دهي و واحدهاي آب شناسي منطقه مطالعاتي ارژن و پريشان به روش : ) ۲ - ۲ ( جدول

] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [
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 در منطقه مطالعاتي ارژن و پريشان PSIAC ز روش نقشه هاي عامل هاي فرسايشي مورد نيا ): ۱ - ۲ ( شكل
] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [
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 ستون سوم از سمت چپ . و محاسبات آن توضيحاتي شايان ذكر است ) ۳ - ۲ ( رابطه با جدول در

 است كه با ميانگين گيري وزني در واحدهاي آب شناسي بدست آمده و ) R ( حاوي درجه رسوب دهي

 . محاسبه شده است ۵۹ / ۹ م به نسبت مساحت واحدها براي كل منطقه عدد با تسهي

 شناسي منطقه مطالعاتي اي رسوب خروجي و فرسايش باالدست واحدهاي آب نتايج مقايسه ): ۳ - ۲ ( جدول
] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [
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 از معادله خاكهاي ريزبافت و براي ساير واحدها ۹ - ۱ و ۸،۹ - ۷،۸،۱ - ۱،۶،۷،۱ براي واحدهاي آب شناسي

 . محاسبه شده است SDR از معادله د وم استفاده شده و

 : و فرسايش رابطه زير برقرار است SDR از آنجا كه بين

SDR= رسوب خروجي / سايش باال دست فر 

 محاسبه و در ) تن بر هكتار در سال ( ميزان واقعي فرسايش از اراضي باالدست واحدهاي آب شناسي

 با ضرب ستون هفتم در ) تن در سال ( ستون هفتم درج گرديد و ارقام وزن كل خاك فرسايش يافته

 . ستون مساحتها محاسبه و در ستون آخر ارائه گرديد

 احت انواع فرسايش محاسبه مس - ۵ - ۱ - ۲

 با استفاده از نقشه انواع فرسايش،ميزان پراكنش چهره هاي مختلف فرسايشي،تعداد پلي گونها و

. ارائه گرديد ) ۳ - ۲ ( مساحتهاي آنها در منطقه مطالعاتي محاسبه و نتايج آن در جدول
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 ط، پائين و خيلي تصاوير زير گوياي موقعيت و پراكنش مناطق با فرسايش خيلي باال، باال، متوس

 . پائين هستند

پراكنش مساحت انواع چهره هاي فرسايشي ): ۴ - ۲ ( جدول
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 ها افزايش دارايي - ۲ - ۲

 برآورد رويش طبيعي منابع - ۱ - ۲ - ۲

 برداري چوب قابل بهره - ۱ - ۱ - ۲ - ۲

 ها و مطالعات انجام شده در منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان عرصه گياهي براساس نتايج بررسي

 ۷۴ / ۵ كه حدود . باشند هكتار مي ۴۴۵۲۷ ها هكتار و جنگل ۴۱۸۸۶ ل در منطقه فوق شام ) مرتعي (

 . دهد درصد از كل وسعت منطقه را تشكيل مي

 براساس اظهارات اهالي بومي، در مراسمي مثل عروسي و يا عزاداري ها كه نياز به تدارك مقدار

 شك شده درختان باغي هاي خ زيادي آتش جهت پخت و پز وجود دارد، هيزم با تأمين از سرشاخه

 ها برداري شده در اين محيط مورد استفاده قرار مي گيردو غير از اين گزارشي در مورد چوب بهره

 ] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [ . وجود ندارد

 هاي طبيعي و برآورد رويش طبيعي و ميزان محصوالت فرعي قابل برداشت در هر يك از عرصه - ۲ - ۱ - ۲ - ۲

 دست كاشت

 مجموع اراضي كشاورزي در منطقه ارژن و پريشان و در ۱۳۸۴ طابق با آمار ارائه شده در سال م

 همچنين در قسمت گرمسير . باشد هكتار آن آبي مي ۳۷۰ هكتار است كه ۲۶۴۶ بند قسمت ميان

 باشد و مجموع كاربري كشاورزي هكتار آن آبي مي ۲۹۸۰ هكتار اراضي كشاورزي داريم كه ۳۹۷۰

 هكتار به كشت ۱۳۹۵ باشد كه در اين ميان درصد كل اراضي منطقه مي ۱۲ / ۵ ر يا هكتا ۹۵۸۴ / ۶

 . جات تعلق دارد هكتار به كشت آبي سيفي ۲۳۵۵ هكتار به كشت ديم گندم و ۲۵۴۷ / ۶۳ گندم،
] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [
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 برآورد ازدياد و ميزان استحصال ذخاير آبزي - ۳ - ۱ - ۲ - ۲

 ۵ / ۵ مترمربع در شيراز وجود دارد كـه ۶۵۰۰ استخر با وسعت ۸ ، تعداد ۱۳۸۴ آمار سال براساس

 استخر ذخيره آب كشاورزي جهت پرورش ماهيان سردابي وجـود ۱ همچنين . نمايد تن ماهي توليد مي

 منبـع آبـي طبيعـي ۱ بر اين اساس در شيراز تنها . تن توليد دارد ۱ / ۷ مترمربع وسعت و ۲۰۰۰ دارد كه

 . باشد شود كه شامل كپورماهيان مي تن ماهي از آن استحصال مي ۲۱ / ۹۰ ارد كه وجود د
 ] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [

برآورد كشتار دام اهلي و شكار حيوانات وحشي - ۴ - ۱ - ۲ - ۲

 ، ۳۴۸۶ برداري از گوسفند و بره آمده است كه در شهرستان كازرون تعداد بهره ۱۳۸۴ در آمارهاي سال

 ۲۴۱۱ تن شير گوسفند ۱۴۲۰ باشد و در مجموع مورد مي ۵۱۲۷ و گاو و گوساله ۴۷۹۰ زغاله بز و ب

 كيلوگرم مو و كرك ۱۵۰۲۴ كيلوگرم پشم گوسفند و ۶۶۸۷۸ تن شير گاو و نيز ۱۵۲۹۴ تن شير بز و

 برداري از ماكيان به روش سنتي در منطقه كازرون صورت مورد بهره ۱۲۹۶۳ همچنين . شود حاصل مي

 ] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . است پذيرفته

 برآورد سطوح كشتزارها، باغات و مراتع - ۲ - ۲ - ۲

 هكتار آن ۱۳۹۵ باشد، حدود هكتار مي ۷۵۰۲ / ۶۳ از كل اراضي زراعي منطقه ارژن و پريشان كه

 هكتار آن زير كشت ۲۳۵۵ هكتار آن زير كشت ديم گندم و جو، ۲۵۴۷ / ۶۳ زير كشت گندم و جو آبي،

 سطح زير كشت . هكتار آن زير كشت ديم حبوبات قرار دارد ۱۲۰۵ جات و حبوبات و يفي آبي س

] ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . باشد هكتار مي ۲۸۸ / ۴۳ درختان باغي نيز
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 برآورد تغييرات سطوح اراضي جنگلي - ۳ - ۲ - ۲

 ۵۰ ، باالي ) وي جنگل با پوشش ق ( F۱ تيپ هستند كه گروه ۴ اراضي جنگلي در اين محدوده داراي

 پوشش ( F۲ گروه . شود هكتار از وسعت منطقه را شامل مي ۱۰۶۷۶ / ۵ درصد پوشش دارد و حدود

 هكتار از وسعت منطقه را شامل ۳۰۲۲۸ / ۴ درصد پوشش دارد و حدود ۵۰ تا ۲۵ بين ) متوسط

 گردد كه درصد را شامل مي ۲۵ طبقات جنگلي با پوشش زير ) پوشش ضعيف ( F۳ گروه . گردد مي

 ۳۱۱ / ۸ شود كه اراضي مخلوط جنگل و زراعت را شامل مي FA گروه . هكتار مساحت دارد ۸۸۴۵ / ۴

 ] ۱۳۸۴ اداره كل جهاد كشاورزي استان فارس، [ . هكتار وسعت دارد

 برآورد تغييرات سطوح عرصه آبي طبيعي و انسان ساخت با اهميت - ۴ - ۲ - ۲

 ه بسـتر فصـلي و دائمـي درياچـه و تـوان بـ از جمله سطوح آبي با اهميت در منطقه ارژن و پريشان مي

 هـاي ارژن و پريشـان ها اشاره نمود كه درياچه و بستر دائمي آن شامل درياچه ها و آبراهه بستر رودخانه

 ها و كـل اراضـي زيـر كل محدوده و نيز رودخانه ) درصد ۹ / ۶ معادل ( هكتار ۷۳۹۲ / ۳ با مساحتي بالغ بر

 . باشد درصد كل منطقه مي ۰ / ۰۰۷ هكتار و معادل ۵ / ۷ ها پوشش مسير رودخانه
 ] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [

 برآورد تغيرات ساير سطوح اراضي - ۵ - ۲ - ۲

 اي و اراضي شور هسـتند كـه در ناحيـه غربـي درياچـه ارژن متمركـز ساير اراضي شامل اراضي صخره

 . باشـد هكتار مـي ۶۰ / ۱ هكتار و اراضي شور در حدود ۱۳۳۶ / ۴ اي بالغ بر مساحت اراضي صخره . اند شده

 نتايج مسـاحي طبقـات مختلـف كـاربري اراضـي در منطقـه ارژن و پريشـان را نمـايش ) ۲ - ۲ ( جدول

 . كاربري و درصد آن مشخص شده است و در آن مساحت هر واحد . دهد مي
] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [
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 ها اكوسيستم - ۳ - ۲

 عيت ساكن، تنوع زيستي و زيستگاهي برآورد فاكتورهايي نظير تعداد جم - ۱ - ۳ - ۲

 مجموع خانوارهاي معمولي در شهرستان ۱۳۸۴ براساس آمار مندرج در سالنامه آماري سال

 خانواده در نقاط ۲۲۵۵۱ خانواده در نقاط شهري و ۲۳۳۸۱ باشد، كه خانواده مي ۴۷۴۷۶ كازرون

 براساس مطالعات . گردد نفر مرد و زن را شامل مي ۲۵۴۹۹۲ كه در مجموع . روستايي ساكن هستند

 نفر از امكانات زيربنايي ۱۷۸۶۵ صورت گرفته تعداد ۱۳۸۵ اقتصادي اجتماعي تكميلي كه در سال

 نفر جمعيت، داراي ۱۳ زرد با در اين بين همه روستاها به جز روستاي تنگ . مند هستند روستايي بهره

 ] ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . برق هستند

 هزار نفر در سال بوده كه از مركز باستاني نيشابور كازرون ۲۷ آمار گردشگران ۱۳۸۳ در سال

 هزار نفر در سال بوده نمايانگر كاهش تعداد ۳۷ كه ۱۳۷۵ در مقايسه با سال . اند بازديد به عمل آورده

 از تنگ چوگان ۱۳۸۰ هزار نفر در سال ۲۰ نفر بازديد كننده بوده است و از طرفي تعداد ۱۰.۰۰۰

 هزار نفر در سال بوده است و اين كاهش به ۲۲ ، ۱۳۷۵ اند كه اين آمار در سال ن بازديد نموده كازرو

] ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ سالنامه آماري استان فارس، [ . دليل عدم تسهيالت رفاهي و اقامتي بيان گرديده است



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٢٣ 

 نتايج مساحت طبقات مختلف كاربري اراضي در منطقه حفاظت شده ارژن ): ۵ - ۲ ( جدول

 نوع كاربري ) هكتار ( مساحت درصد
 اراضي كشاورزي مرغوب ۱۰۷ / ۶ ۰ / ۱
 اراضي كشاورزي درجه دو ۱۱۷۱ / ۹ ۱ / ۵
 باغ ۱۱۶ / ۴ ۰ / ۲
 مخلوط باغ و زراعت ۲۹۷۳ / ۱ ۳ / ۹
 اراضي ديم ۵۴۳ / ۲ ۰ / ۷
 اراضي نيم آبي ۴۶۷۲ / ۴ ۶ / ۱
 جمع اراضي كشاورزي ۹۵۸۴ / ۶ ۱۲ / ۵
 ه جنگل و اراضي جنگلي انبو ۱۰۶۷۶ / ۵ ۱۳ / ۸
 جنگل و اراضي جنگلي نيمه انبوه ۳۰۲۲۸ / ۴ ۳۹ / ۲
 جنگل و اراضي جنگلي كم تراكم ۸۸۴۵ / ۴ ۱۱ / ۵
 اراضي مخلوط جنگل و زراعت ۳۱۱ / ۸ ۰ / ۴
 جمع اراضي جنگلي ۵۰۰۶۲ / ۱ ۶۴ / ۹
 مرتع و اراضي مرتعي نيمه متراكم ۴۱۵ / ۳ ۰ / ۵
 مرتع و اراضي مرتعي كم متراكم ۵۱۴۵ / ۸ ۶ / ۷
 ي مرتعي جمع اراض ۵۵۶۱ / ۱ ۷ / ۲
 اراضي باير ۲۵۷۱ / ۲ ۳ / ۳
 بيرون زدگي سنگي ۱۳۳۶ / ۴ ۱ / ۷
 بستر فصلي و دائمي رودخانه ۵ / ۷ ≈ ۰
 درياچه ۷۳۹۲ / ۳ ۹ / ۶
 اراضي شور ۶۰ / ۱ ۰ / ۱
 بستر فصلي درياچه ۴۰۰ / ۱ ۰ / ۵
 اراضي مسكوني ۱۸۳ / ۵ ۰ / ۲
 جمع اراضي متفرقه ۱۱۹۴۹ / ۳ ۱۵ / ۴

 جمع كل ۷۷۱۵۷ / ۱ ۱۰۰
] ۱۳۸۴ اداره كل محيط زيست استان فارس، [
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 فصل سوم

 ارزشگذاري اقتصادي

منابع زيست محيطي
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 ي محيط زيست ارزشگذاري اقتصادي منابع - ۳

 ي حيط زيست م چهارچوب نظري ارزش گذاري اقتصادي منابع - ۱ - ۳

 مفهوم ارزش - ۱ - ۱ - ۳

 پرداختن به موضوعات و مسائل زيست محيطي از ديدگاه اقتصادي در جهت فراهم آوردن زمينه

 هاي توسعه پايدار، مستلزم استفاده از ابزار تحليلي مناسب نظير تحليـل هزينـه ـ منفعـت اجتمـاعي ،

 چنـين بكـارگيري . تنظيم حسابداري زيسـت محيطـي و تكنيكهـاي مناسـب ارزشـگذاري مـي باشـد

 مقدار هزينـه هـاي منابع زيست محيطي و آگاهي از » قيمت « و يا » ارزش « وشهايي نيازمند شناخت ر

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . بر محيط زيست است هاي وارده خسارت و آسيب

 نظريه ارزش در علم اقتصاد - ۲ - ۱ - ۳

 ترين و دشـوارترين بحث در مورد چگونگي تشكيل و تعيين قيمت يعني، قانون ارزش از قديمي

 ارزش از كاركرد عيني هدف يا قصدي كه مورد جستجو واقع شـود، ناشـي . بحثهاي اقتصادي مي باشد

 [Pearce,۱۹۹۱] . ۱ مي گويند به چنين مفهومي ، ارزش ابزاري . د مي گرد

 بنابراين، ارزش مفهومي است كه به چگونگي درك انسانها از موجـودات و اشـيايي كـه مشـاهده

 ربوط مي شود و از يك تغيير در رفاه مردم ناشي مي شود و اين يك تغيير كمي يا كيفـي ــ كنند م مي

 در نتيجه، چيـزي داراي . است كه در بهره مندي از كاال يا يكي از مشخصه هاي آن كاال بوجود مي آيد

 يشـتري نيـز ايجاد شـود،ارزش ب ارزش است كه به رفاه انسان كمك مي نمايد و زماني كه رفاه بيشتري

 ارتبـاط بـا كـه در اسـت مدارانـه و انسان ي ابزاري ارزش ها از اي ارزش اقتصادي نمونه . گردد ايجاد مي

 . پايه ريزي شده است ها و براساس ترجيحات انسان هدف حداكثر سازي رفاه بشر

۱ Instrumental Value
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 بنـابراين اقتصاد دانان عموماً معتقدند كه افراد، بهترين قاضي براي خواسته هاي خـود هسـتند و

 ارزش . تئوري ارزشگذاري اقتصادي بر اساس ترجيحات افراد و انتخابهاي آنهـا پايـه ريـزي شـده اسـت

 اقتصادي يك كاالي خاص يا يك خدمت بوسيله حداكثر مقداري كـه شـخص تمايـل بـه پرداخـت آن

 . مي شود ارد تا آن كاال را بدست آورد سنجيده د

 . د كه تمايل به پرداخت آنها مساوي يا بيشتر از قيمت آنهـا باشـد افراد فقط كاالهايي را مي خرن

 مي باشد، گرچه انواع ديگـر ارزش از قبيـل ادي يكي از راههاي ممكن براي تعيين ارزش ــ ارزش اقتص

 . نيز مهم هستند ارزش فرهنگي و ارزش روحي و معنوي ارزش اخالقي، ارزش ذاتي،

 شـوند، ها و درك اهداف انسانها ناشي مي اري از طرز فكر، خواسته ي ابز ارزش ها اما از آنجائيكه

 . اين امكان را بوجود مي آورند كه يك منفعت را با منفعت ديگر و يا با يك زيان مورد مقايسه قرار دهد

 ارزش هاي اقتصادي عمدتاً تحت تأثير تغييرات قيمت يا كيفيت كاالهاي جايگزين يا كاالهـاي مكمـل

 ارزش اقتصـادي كـاال در ) مثالً افزايش يابـد ( اگر قيمت يك كاالي جايگزين تغيير كند، . گيرند قرار مي

 همان جهت تغيير مي كند، يعني باعث افزايش تقاضا براي كاال شده و تابع تقاضاي آن بـه سـمت بـاال

 [Bateman and Willis, ۱۹۹۳] . تغيير مي كندكه مازاد مصرف كننده را افزايش مي دهد

 مفهوم ارزش گذاري اقتصادي - ۳ - ۱ - ۳

 از آنجـائيكه منابع زيست محيطي محدود مي باشد و از طرف ديگر با گسترش فعاليتهاي

 توليدي، كيفيت اينگونه منابع كاهش خواهد يافت، لذا ضرورت دارد تا به منظور منطقي نمودن

 اقتصادي تناسب آن ابزارهاي ، سيستم قيمت گذاري تعريف شده و به استفاده از منابع زيست محيطي

 فعاليتهــاي عمراني به طرق مختلف بر محيط زيست تأثير ميگذارند و . مرتبط به كار گرفته شود

دهند، از ســوي ديگر ظرفيت محيط زيست نيزمحدود مي باشد، مطلوبيت آن را براي جامعه تغيير مي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٢٧ 

 ند نمي توانند بدون هيچ محدوديتي به بنابراين فعاليتهاي اقتصادي كه محيط زيست را آلوده مي نماي

 . فعاليت خود ادامه دهند، زيرا ظرفيت پااليش محيط محدود است

 هوا و زيسـت ، ن سؤال مطرح مي شود كه آيا منابع زيست محيطي از قبيل آب ، خاك ي بنابراين ا

 عمراني بدون توجـه بـه بومها در رديف منابع كمياب قرار دارند؟ و به عبارت ديگر آيا توسعه فعاليتهاي

 محدوديتهاي زيست محيطي عرصه را بر نظامهاي زيستي تنگ نخواهد نمود؟

 در نيم قرن اخير نشان مـي دهـد كـه همگـام بـا توسـعه ، بهـره اقتصادي توسعه تجربه رشد و

 بع بـه برداري از منابع طبيعي و انتشار آلودگي به محيط زيست افـزايش يافتـه و كيفيـت اينگونـه منـا

 اگر حفظ و تداوم حيات انسانها به عنـوان مهمتـرين هـدف فعاليتهـاي اقتصـادي . شدت تنزل مي يابد

 قلمداد شود و تالش انسانها در راستاي افزايش رفاه جهت گيري شده باشد، با انتشار آلودگي و كـاهش

 مصرف كننـدگان ه از آنجائيك . كيفيت منابع زيست محيطي، در نهايت رفاه انسانها كاهش خواهد يافت

 امل ـــ را ش ) توليد كنندگان و مصرف كنندگان ( منابع زيست محيطي طيف وسيعي از فعاالن اقتصادي

 ودن استفاده از منابع زيستي مي بايست معياري را به عنوان قيمـت بـراي ــ مي شوند، براي منطقي نم

 ظرفيـت پـذيرش آلـودگي چون بهينه استفاده از آن تعيين گردد و اينگونه منابع معرفي نمود تا سطح

 د و ـ ط زيست محدود است، اينگونه منابع ماننـد سـاير عوامـل توليـد بـه صـورت يـك قيـ ي توسط مح

 سطح بهينه مصرف و يـا اسـتفاده از و محدوديت وارد فرايند تصميم گيري فعاالن اقتصادي خواهد شد

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . اينگونه منابع را تحت تأثير قرار خواهد داد

 طبقـه بنـدي مـي خـالص با توجه به اينكه كاالهاي زيست محيطي در زمره كاالهاي عمومي

 شوند، بنابراين انتخاب گزينه هاي مرتبط با استفاده از آنها به مراتب پيچيده تـر از كاالهـاي خصوصـي

 . اشت چرا كه تبعات آن به مراتب بيشتر بوده و آثار توزيعي و نشتي فراواني به دنبال خواهد د . است

 در نتيجه براي منطقي نمودن استفاده از منابع زيست محيطي ضروري است از طرق مختلف اين منابع

. ارزشگذاري شوند
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 با توجه به اينكه منابع زيست محيطي به تمامي نسلها تعلق دارد و رعايت حفظ آن براي نسلهاي

 ايـن . منافع كوتاه مدت ارجحيت داده شـود بايد بر آينده وظيفه اي همگاني است، لذا منافع بلند مدت

 پس ضـروري اسـت . موضوع ضرورت اهميت قيمت گذاري منابع زيست محيطي را دو چندان مي كند

 بـراي پيـدا كـردن ارزش اقتصـادي . كه فرايندي براي ارزشگذاري كاالهاي زيست محيطي تدبير شـود

 ه منـابع بـراي بشـر دارنـد را منابع زيست محيطي مي بايست ارزش تمـامي كاركردهـايي كـه اينگونـ

 با توجه به موارد فوق، در ارزشگذاري منابع زيست محيطي مي بايست كليه منافع ناشي . محاسبه نمود

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . ها لحاظ گردند از منابع زيست محيطي و هزينه هاي مرتبط به آن از استفاده

 ديدگاههاي ارزشگذاري - ۴ - ۱ - ۳

 ارزشگذاري تأثيرات ♦

 ارزشگذاري تأثيرات ، يكي از بهترين روشها براي اندازه گيري و مشخص نمودن تأثير يك عامـل

 صدماتي كه سبب بروز خساراتي در يـك . باشد بر يك اكوسيستم مي ) نظير نفوذ آلودگي نفتي ( بيروني

 شگذاري مـي اكوسيستم مي شوند و به عبارتي از ارزش اكوسيستم مي كاهند مورد توجه اين روش ارز

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . باشند

 فرض مي شود كه يك منبع نفتي تاالبي را تحت تأثير خود قرار مي دهد كه حاصـل ورود مـواد

 ، ) به عنوان كاهش در ارائـه خـدمات ( نفتي به داخل اين تاالب مرگ و مير آبزيان و كاهش كيفيت آب

 مقايسـه NB D با سود خالص حاصـل از استحصـال نفـت باشد و C I اگر هزينه اين خسارات . گردد مي

 برقرار باشد، در اين صورت استحصال نفت از منبـع مـورد < C I NB D تحت شرايطي كه نامعادله . گردد

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . نظر بالمانع خواهد بود
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 روش ارزشگذاري نسبي ♦

 ص دو و يـا ال اين روش از نقطه نظر چهارچوب هزينه ـ سود عبارت از ارزيابي و مقايسه سود خـ

 بــه عنــــوان مثــال . باشد چند نوع كاربري مختلف از يك منبع زيست محيطي براي مثال تاالب مي

 ه يـك كـه در پـايين دسـت بـ ( اگر هدف از اجراي يك پروژه عمراني احداث يك سد بر يك رودخانه

 جهت مصارف كشاورزي در نقاط باالدست تاالب باشد، سـود خـالص ايـن پـروژه بايـد ) ريزد تاالب مي

 به عالوه هزينه هاي تحميل شده بر تـاالب در ) نظير هزينه احداث سد ( بيش از هزينه هاي اجرايي آن

 قابـل اجـرا اثر جلوگيري از ورود آب به آن و پيامدهاي مربوطه باشـد در ايـن صـورت پـروژه عمرانـي

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . خواهد بود

 ] سود حاصل از پروژه < هزينه هاي اجرايي + هزينه هاي تحميل شده توسط پروژه بر سود حاصل از تاالب [

 روش ارزشگذاري كلي ♦

 ايـن . بهترين و مناسبترين چهارچوب ممكن جهت اين روش چهارچوب هزينه ـ سود مي باشـد

 روش ارزشگذاري بيشتر زماني مطرح مي گردد كه مقدار هزينه ها و منافع نگهـداري يـك اكوسيسـتم

 همچنين مي توان اين روش را در مورد محاسبه كليه فوايـد تـاالب جهـت رفـاه افـراد . مورد نظر است

 در اين قبيل موارد هدف، ارزشگذاري بسياري از ارزش هاي يك تاالب، تا حد امكـان . جامعه به كار برد

 اين رويه زماني مطرح مي شود كه هزينه ها و منـافع نگهـداري يـك اكـــوسيستم مــدنظر . مي باشد

 رداري به عنوان مثال اگر هدف حفاظت از تاالب تحت عنـوان منطقـه حفاظـت شـده بـا بهـره بـ . باشد

 محدود يا كنترل شده باشد، بايد سود حاصل از حفاظت تاالب در حـال حاضـر بيشـتر از هزينـه هـاي

 ) هاي انسـاني موجـود نظير هزينه هاي استقرار و هزينه هاي مربوط به تغيير و انتقال كاربري ( حفاظت

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . هاي موجود باشد به عالوه سود خالص ناشي ازكاربري
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 چهارچوب هاي اقتصادي مورد استفاده در ارزشگذاري - ۵ - ۱ - ۳

۲ چهار چوب آمايش سرزمين ♦

 هاي درخور و مناسب يك سرزمين براساس ويژگيهاي آن تعيـين در ايــن چهــارچوب كاربري

 هايي را انتخاب مي نمايد كه كمترين هزينه و بيشترين سـود ممكـن اين چهارچوب كاربري . مي گردد

 . هاي مختلف از اين طريق به ندرت صورت مي گيرد البته امروزه مقايسه كاربري . ارا باشند را د
 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [

 ۳ چهار چوب ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست ♦

 در اين چهارچوب اثرات و پيامدهاي زيست محيطي و در نتيجه هزينه هاي مربـوط بـه آنهـا در

 مـورد يك پروژه پيش بيني شده و گزينه هايي در ارتباط با روشهاي كاهش اثرات و در نتيجـه هزينـه

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . ها تعيين مي گردند

 ۴ چهار چوب تحليل هزينه ـ سود ♦

 هاي مورد نظر محاسـبه عايد از پروژه ها و يا كابري ) سود ـ هزينه ( در اين چهارچوب سود خالص

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . ميگردد

 ۵ چهار چوب تحليل هزينه تأثير ♦

 ورزد كه كمترين اثر منفي يا اين چهارچوب به انتخاب پروژه ها و كاربريهايي مبادرت مي

 پردازد و كل  هزينه ها اين روش به بررسي سود عايد از پروژه نمي . سازند ا منتقل مي كمترين هزينه ر

۲ Land suitability classification 
۳ Environmental Impact Assessment /EIA 
٤ Cost – Benefit Analysis 
٥ Cost – Effectiveness Analysis
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 كند، بلكه هزينه هايي را كه دستيابي به اطالعات مربوط به آنها ساده تر باشد را را نيز محاسبه نمي

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . دهد مدنظر قرار مي

 ۶ چهار چوب تحليل چند معياري ♦

 چهارچوب فوق با كمك مدلهاي رياضي و براساس اهداف تعيين شده برنامه ريزان، هزينه ها و

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . شرايط حاكم، مبادرت به تصميم گيري مي نمايد

 ۷ چهار چوب تحليل مخاطره ـ سود ♦

 در اين چهارچوب سود عايد از يك كاربري يا يك پروژه در مقايسه با مخاطرات احتمـالي، مـورد

 در واقع اين روش مخاطرات محتمل الوقوع ناشي از يـك پـروژه را در . سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد

 است كـه كـالً از الزم به ذكر . كنار سود خالص محاسبه شده، در نظر مي گيرد و با آن مقايسه مي كند

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . اين چهارچوب به عنوان روشي مبهم نام برده مي شود

 ۸ چهار چوب تحليل گزينه ♦

 در اين چهارچوب گام به گام، اثرات هر گزينه و هزينه هاي آن بـا در نظـر گـرفتن عامـل عـدم

 . چنداني برخوردار نيست وب از وضوح در مجموع اين چهارچ . قطعيت محاسبه مي شوند
 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [

٦ Multi Criteria Analysis 
۷ Risk – Benefit Analysis 
۸ Decision Analysis
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 ۹ چهار چوب اقتصادي كالن و مدلهاي رفتاري ♦

 در واقع اين چهارچوب به عنوان يك مدل پويا و درون زا اثرات و بازتاب پروژه هـاي پيشـنهادي

 اين چهارچوب به عنـوان بهتـرين . ها و وضعيت اقتصادي جامعه پيش بيني مي نمايد را در تغيير قيمت

 . گردد روش جهت بررسي پروژه هاي با مقياس بزرگ و تعيين كاربري اراضي محسوب مي
 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [

 انواع ارزش هاي اقتصادي - ۶ - ۱ - ۳

 : منابع طبيعي را مي توان به دو گروه كلي تقسيم نمود (TEV) ۱۰ ارزش اقتصادي كل
 ] ۱۳۸۱ آسافو ـ آجايي، جان، [

 ارزش ابزاري يا مصرفي - ۱

 ارزش ذاتي يا غير مصرفي - ۲

 : ارزش هاي مصرفي خود سه دسته هستند

 ۱۱ اي مستقيم استفاده ارزش هاي - ۱

 ۱۲ اي غيرمستقيم ارزش هاي استفاده - ۲

 ارزش هاي انتخابي و شبه انتخابي - ۳

 ها و استفاده هاي مسـتقيم برداري اي مستقيم در واقع شامل برخي از بهره ارزش هاي استفاده

 باشـند و ارزش هـاي بشر نظير صيد آبزيان، تهيه هيزم و يا جنبه هـاي تفرجگـاهي و توريسـتي مـي

 ارزش و اهميـت ايـن . اي غيرمستقيم در واقع شـامل خـدمات اكولوژيـك تـاالب مـي باشـند استفاده

 و خدمات اكولوژيك ناشي از حمايت و حفاظت آنها از فعاليتهاي اقتصادي، مستقيماً قابل اندازه گيري

 و از آنجايي كه خدمات اكولوژيـك در بـازار داراي بهـا و قيمتـي نمـي باشـند پـس . باشد سنجش مي

۹ Macro – Economic an Behavior Model 
۱۰ Total Economic Value 
۱۱ Use value 
۱۲ Non Use Value



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٣٣ 

 بخشيدن به آنها امري دشوار بوده و عموماً در تصـميم گيـري هـا و برنامـه ريـزي هـا منظـور كميت

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . گردند نمي

 ترين بخش اي تاالب ارزش انتخابي است كه مشكل ترين و پيچيده از جمله ارزش هاي استفاده

 فـرد بـراي اسـتفاده احتمـالي در آينـده اي اسـت كـه اين ارزش شبيه حق بيمـه . باشد ارزشگذاري مي

 پردازد، مثالً شخص حاضر است در زمان حال مبلغي بپردازد تـا امكـان اسـتفاده از مواهـب زيسـت مي

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . محيطي را در آينده داشته باشد

 و دسـته ارزش هاي غير مصرفي كه از استفاده مستقيم و غير مستقيم بدسـت نمـي آينـد، بـه د

 . تقسيم مي گردند ) نسلهاي آينده ( ارزش وجودي و ارزش ميراثي

 مهمترين ارزش غير مصرفي است و عبارت است از رضايت و لذتي كه فرد صـرفاً از : ارزش وجودي - ۱

 اينكه فقط بداند چيزي وجود دارد، مثالً مزايايي كه انسان از دانستن اينكـه يـك تفـريح، آسـايش يـا

 . ستمرار دارد، بدست مي آورد مطبوعيت زيست محيطي ا

 اين روش ناشي از تمايل و رضايت انسان براي حفـظ طبيعـت بـراي ): نسلهاي آينده ( ارزش ميراثي - ۲

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان،حسن، [ . نسلهاي آتي است

 ارزش هاي مصرفي را بـه راحتـي مـي تـوان بوسـيله قيمتهـاي بـازار انـدازه گيـري نمـود و در

 اما محاسبه ارزش هاي غير مصرفي بـدليل عـدم قابليـت مبادلـه . فرايندهاي تصميم گيري دخالت داد

 غفلـت بنابراين . اين ارزش ها مي توانند جزء مهمي از ارزش اقتصادي كل باشند . مشكل آفرين هستند

 در منظور كردن اينگونه منابع، خواه كيفي و خواه كمي، در محاسبــات تصميم گيري به بــرآورد غيـر

] ۱۳۸۱ آسافو ـ آجايي، جان، [ . طي در رفاه اجتماعي منجر مي شوند واقع بينانه منابع زيست محي
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 ارزش هاي اقتصادي تاالب - ۱ - ۶ - ۱ - ۳

 تاالب ها در تــأمين سالمتي، رفاه و آسايش ساكنين خـود و افـرادي كـه در منـاطق نزديـك و

 تاالب ها از پـر توليـدترين اكوسيسـتم هـاي . باشند مجاور تاالب ها زيست مي نمايند، حائز اهميت مي

 بـه نوبـه خـود داراي تـاالب هـا . جهان به شمار مي آيند و به عالوه فوائد بسياري را نيز به دنبال دارند

 تاالب شامل اجزاء زنده و غير زنده يا به عبارت ديگر اجزاء . اجزاء عملكردها و صفات ويژه اي مي باشند

 ] ۱۳۷۰ اداره كل محيط زيست استان خوزستان، [ . باشد شامل آب، خاك، پوشش گياهي و جانوري مي

 ذخيره آب، ارائه خدماتي از قبيل خدمات اكولوژيك تاالب، عملكرد متقابل اجزاء آن را قادر به

 حفاظت در برابر طوفان و كنترل سيالب، ثبات و پايداري سواحل و كنترل فرسايش، تغذيـه سـفره آب

 انتقـال آب از سـفره آبهـاي ، ) از طريق انتقال آب از سطح تاالب به داخل سفره آب ها ( هاي زيرزميني

 سطحي تاالب، تصـفيه و پـااليش آب و كـاهش زيرزميني و از اعماق خاك به سوي سطح و تأمين آب

 خصوصاً بارندگي و درجـه ، ، ثبات و پايداري عوامل اقليمي منطقه ) خودپااليي ( نوترينت ها و آالينده ها

 . نمايند حرارت و صفات ويژه تاالب مثل تنوع زيستي و ميراث فرهنگي مي

 انجام [Barbier,۱۹۷۷] باربير وسط تقسيم بندي كلي ارزش هاي اقتصادي تاالب ها را كه ت ) ۱ - ۳ ( جدول

 . شده است نمايش مي دهد

 : بخش كلي خالصه نمود ۳ بر اساس اين جدول اهميت و ارزش تاالب ها را مي توان در

 . ارزش تاالب ها به عنوان زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ـ الف

 . ارزش تاالب ها به عنوان بهبود دهنده كيفيت محيط زيست ـ ب

. اجتماعي تاالب - هاي اقتصادي ارزش ـ ج
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 تقسيم بندي كلي ارزش هاي اقتصادي تاالبها ): ۱ - ۳ ( جدول

 ارزش هاي غير استفاده اي ارزش هاي استفاده اي

 ارزش هاي استفاده اي

 مستقيم

 ۱۳ ارزش هاي استفاده اي

 غير مستقيم

 ارزش هاي انتخابي

 شبه انتخابي
 ارزش وجودي تاالب

 كاهش عناصر غذايي ) شيالت ( صيد آبزيان
 استفاده بالقوه

 تاالب در آينده
 تنوع زيستي

 كنترل سيالب كشاورزي
 چه به صورت استفاده

 چه به صورت ، مستقيم
 ميراث فرهنگي

 استفاده غير مستقيم حمايت در برابر طوفان چوب سوخت و علوفه
 ارزش وجودي تاالب

 به عنوان ميراث

 تأمين آب زيرزميني تفرج و توريسم
 ارزش اطالعات علمي و

 پژوهشي در آينده
 آيندگان

 حمل و نقل
 حفاظت اكوسيستم

 در برابر عوامل خارجي

 برداشت از منابع حيات

 وحش

 تثبيت ميكروكليما

 زغال سنگ

 تثبيت سواحل به عنوان

 منبع توليد كننده انرژي

[Barbier,۱۹۷۷] 

خدمات اكولوژيك تاالب = ارزش استفاده اي غري مستقيم - ۱۳
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 حيات وحش و گياهان آبزي ارزش تاالب ها به عنوان زيستگاه . ۱

 تاالب ها زيستگاه آبزيان، دوزيستان، خزندگان، صدفها، پرندگان آبزي و كنار آبـزي، پسـتانداران

 غذاي بسياري از وحـوش دنيـا نيـز تاالبها منبع تأمين همچنين . باشند و گياهان آبزي و كنار آبزي مي

 توپالنكتون ها بـه عنـوان توليـد كننـدگان اوليـه و در اكوسيستم تاالبي گياهان آبزي و في مي باشند و

 زئوپالنكتونها و ساير موجودات به عنوان مصرف كنندگان اوليه و سپس جـانوران گيـاهخوار و بـاالخره

 در رده . حيوانات گوشتخوار و نهايتاً انسان هاي حاشيه نشين تاالبها در اين زنجيره غذايي جـاي دارنـد

 از بيشتر خـــانوارهاي جانوري و گياهي يـك يـا چنـد گونـه وابسـتگي بندي گياهي و جانوري تقريباً

 تاالب ها، زيستگاه يك سوم گونه هاي گياهي و جانوري در خطر انقـراض مـي . مستقيم به تاالب دارند

 از آنجائيكه ارزش و اهميت گونه هاي كمياب در سلسله جانوران و گياهان بسيار مي باشـد لـذا . باشند

 ه عنوان حافظان نسل جانوران و گياهان در معرض خطر انقراض بسيار حـائز اهميـت ارزش تاالب ها ب

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ . باشد مي

 ان زيستگاه آبزي ارزش تاالب ها به عنوان . ۲

 بـه . تاالب ها زيستگاه بسياري از آبزيان نظير ماهيان، صدف ها، شكم پايان و غيره مـي باشـند

 تقريبـاً . استثناي آبزياني كه صرفاً در درياهاي عميق يا درياچه ها و يا رودخانه ها زيست مـي نماينـد

 تاالب هـا مكـان تخـم ريـزي . اند كنند به تاالبها وابسته اكثر آبزياني كه در محيط هاي آبي زندگي مي

 ميليون ها ماهي مهاجر و بومي مي باشند و آبزيـان يكـي از منـابع تـأمين پـروتئين مـورد نيـاز بشـر

 تـاالب هـا . هستند، كه يا در تاالب زندگي مي كنند يا فصلي از سال را به تاالب مهاجرت مـي نماينـد

 مثال عنوان به . زيستگاه ماهيان دريايي و صدف ها به شمار مي روند
3 
 صـدف هـا، نـرم ( آبزيان توليد 2

آبزياني كه در صـيد تفريحـي از آنهـا . دريايي آمريكا، به تاالبهاي ساحلي دريايي وابسته است ...) تنان،
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 در تاالب هاي سواحل درياها به سر مي برند و عالوه بر آن تاالب هاي ساحلي محل ، استفاده مي شود

 تاالب هاي ساحلي و مجزا از دريـا بـراي بقـا جمعيـت . ها ماهي دريازي مي باشند تخم ريزي ميليون

 تاالب هاي ساحلي و خورها جهت ازدياد نسل و حفـظ ماهيان دريايي نقش اســاسي دارند و از طرفي

 ميگوها و خرچنگ ها زيستگاههاي اصلي محسوب مي گردند و به طور كلي
3 
 صـيد تجـاري آبزيـان 2

 تاالب هاي آب شيرين نيز محيط زيست و محـل توليـد . هر كشوري بستگي مستقيم به تاالب ها دارد

 ميليون هكتار تـاالب ۲ به عنوان مثال در ايران حدود . و حفظ نسل آبزيان آب هاي شيرين مي باشند

 ز هم حدود بيش از نـيم ميليـون با ، وجود دارد كه اگر تاالب هاي ساحلي و خورها را از آنها جدا كنيم

 . هكتار، تاالب هاي آب شيرين و آب بندانها مساحت خواهند داشت كه محل توليد آبزيان مـي باشـند

 و Pike ميليون هكتار تاالب آب شيرين وجود دارد كـه محـل زيسـت ماهيـاني نظيـر ۴ / ۵ در آمريكا

Catfish تـاالب هـاي آب شـيرين ماهيـان بـه در ايران نيز بقاي بسياري از كپـور . و غيره مي باشند 

 بنـابراين تاالبهـا هـم بـه . به عنوان مثال تاالب انزلي متضمن بقاي ماهي سفيد مي باشد . بستگي دارد

 لحاظ ارزش غذايي و زيستگاهي چه بصورت دائمي و چه بصورت فصلي و نيز از لحـاظ فـراهم نمـودن

 . اسي ايفا مي كنند مكان تخم ريزي در حفظ و بقاء نسل آبزيان نقش مهم و اس

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [

 و كنار آبزي آبزي پرندگان تاالب ها زيستگاه . ۳

 عـالوه بـر آن . بسـيار مهـم مـي باشـند پرندگان آبزي و كنار آبـزي تاالب ها از نظر حفظ و بقاء

 تـاالب به طور كلـي . پرندگان خشكي زي نيز از تاالب ها جهت شرب آب و پناهگاه استفاده مي نمايند

 گونه پرنده مهاجر آبزي و كنار آبزي مي باشند و اين امر به دليل ۱۴۰ هاي ايران محل زيست بيش از

 ۶۳ ه و شرايط آب و هوايي مناسب است كه سبب شده تا دارا بودن مواد غذايي فراوان، امنيت و پناهگا

گونه نيز فصـول زمسـتان و پـاييز را در آنجـا ۷۷ گونه پرنده در تاالب هاي ايران جوجه آوري نموده و
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 اصوالً تاالب هاي ايران در مسير مهاجرت پرندگان آبزي و كنار آبزي كـه در زمسـتان بـه . سپري كنند

 سرشـماري هـاي زمسـتانه . مال در رفت و آمد هسـتند، قـرار دارنـد طرف جنوب و در بهار به طرف ش

 ميليـون پرنـده مهـاجر همـه سـاله در فصـول پـاييز و ۴۰ تا ۱ چندين ساله نشان مي دهد كه حدود

 بايد گفت كه در چند دهه اخير تاالب هاي ايران نيـز . نمايند زمستان به تاالب هاي ايران مهاجرت مي

 ط جهان دچار آلودگي و تخريب شده كه همين امـر سـبب كـاهش تعـداد همانند تاالب هاي ساير نقا

 : به طور كلي نحوه استفاده پرندگان از تاالب ها به صور مختلف زير است . پرندگان شده است
 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [

 پليكـان هـا از مانند تغذيه فالمينگو از آرتيما اورميانـا و يـا تغذيـه : تاالب ها مكان تغذيه پرندگان -

 . ماهيان

 مانند اردك مرمري كـه بـر روي گياهـان درياچـه : تاالب ها به عنوان مكان آشيانه سازي پرندگان -

 . آشيانه سازي و جوجه آوري مي نمايند پريشان

 مانند پليكان هاي سـفيد غيـر جوجـه آور كـه در فصـل : تاالب ها به عنوان پناهگاه براي پرندگان -

 . ه زندگي مي كنند تابستان در درياچه ارومي

 نظير استراحت اگرتها بر روي درختان حرا در جنوب ايران : تاالب ها به عنوان استراحتگاه پرندگان -

 . در خليج فارس

ــد - ــف و چن ــاي مختل ــتفاده ه ــا اس ــاالب ه ــز از ت ــا ني ــگ ه ــر خرچن ــا نظي ــه ه ــي از گون  برخ

 تراحت آوري و آشــيانه ســازي و هــم اســ اي بــه عمــل مــي آورنــد، يعنــي هــم بچــه جانبــه

 . نمايند مي

 اكثر تاالب هاي جهان محل زيسـت پرنـدگان نـادر و : ارزش تاالب به عنوان زيستگاه پرندگان نادر -

 در حقيقـت از . كمياب آبزي و كنار آبزي به شمار آمده و در حفظ نسل آنها نقش اساسي ايفا مي كنند

ان نـادر تـاالب زي در ايـران بـه از پرندگ . بين رفتن تاالب ها موجب از بين رفتن نسل آنها خواهد شد
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 عنوان مثال مي توان از پليكان پا خاكستري سر سفيد، غـاز پيشـاني سـفيد كوچـك، اردك بلـوطي و

 به طور كلي، . اردك مرمري نام برد
3 
 . پرندگان در خطر انقراض جهان در تاالب ها به سر مي برند 1

 پستانداران زيستگاه به عنوان تاالب ها . ۴

 در . نظيـر مـوش هـاي آبـي و شـنگ مـي باشـند پسـتانداران تـاالب هـا زيسـتگاه بسـياري از

 آبـزي نظيـر دلفـين هـا نيـز ديـده پسـتانداران هاي ساحلي عـالوه بـر جـانوران مـذكور سـاير تاالب

 ه مـي بزرگ نظير خرس ها بيشـتر در تـاالب هـاي نيمـه جنگلـي مشـاهد پستانداران اغلب . شوند مي

 بعضي از گونه ها نظير گوزن ها، از علوفه تاالبي تغذيه مي نمايند و بقاي آنها بـه بقـاي تـاالبي . گردند

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ . كه در آن زيست مي نمايند بستگي دارد

 خزندگان و دوزيستان زيستگاه به عنوان تاالب ها . ۵

 در . برخي از گونه هاي خزندگان و تمامي گونه هاي دوزيستان در تاالب هـا زنـدگي مـي كننـد

 بـه عنـوان مثـال الك پشـت هـا، . حقيقت تاالب ها مكان تولد، زندگي و مرگ و مير آنها مـي باشـند

 گونـه ۱۹۰ از بـيش . نمونه هايي از اين قبيل مي باشند ) انواع دوزيستان ( كروكوديل ها و قورباغه ها از

 . دوزيست در تاالب به سر مي برند كه بدون وجود تاالب ها نسل آنها از بين خواهد رفت
 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [

 از نظر تنوع زيستي تاالب ها ارزش . ۶

 بسياري از تاالب ها داراي ارزش زيستي بسيار غني هستند، در غرب آفريقـا در نيجريـه و چـاد،

 وجود آمده از سيالب ها، زيستگاه ميليون ها پرنده آبزي و كنار آبزي بـومي و مهـاجر مـي تاالب هاي ب

همچنـين بـرنج غـذاي . از طرفي تاالب ها ذخيره گاه هاي ژنتيكي بسياري از گياهـان هسـتند . باشند
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 نيمي از جمعيت دنيا در زمين هاي تاالبي توليد مي شود، برنج وحشـي يكـي از منـابع ژنتيكـي مهـم

 ] ۱۳۷۶ بهروزي راد،بهروز، [ . به دست آوردن گونه هاي مرغوب و مقاوم در برابر بيماري است جهت

 تاالب ها تغذيه آب هاي زيرزميني به وسيله . ۷

 يكي از ويژگيهاي تاالب ها ، تغذيه آب هاي زيرزميني از طريق نفوذ آب در اليـه هـاي پـايين

 بعضي از تاالب ها كه مستقيماً با آب هاي زيرزميني ارتباط دارنـد، بـه دليـل جـذب آب . خاك است

 كنتـرل و هاي اضافي و هرز سطحي و انتقال آنها به سفره آب هاي زير زميني نقش مهمي را از نظـر

 نگهداري سطح آب هاي زيرزمين در يك منطقه دارند و سطح آنها را به طور نسـبي ثابـت نگـه مـي

 بايد توجه داشت كه اصوالً خاك هاي بستر تاالب به دليل غني بودن از مواد آلي و نيز داشـتن . دارند

 توانـد از بسـتر اليه هاي غير قابل نفوذ رسي، قابليت نفوذ كمي داشـته و در نتيجـه آب اغلـب نمـي

 اما اين موضوع كامالً واضح است كه در چنـين حـالتي، . تاالب به اليه هاي پايين تر خاك نفوذ نمايد

 عموماً نواحي كناري تاالب ها كه اراضي مرتفع تري را تشكيل مي دهنـد، بـه دليـل وجـود تـاالب و

 ي بسيار قابل نفـوذي بـوده و از انتقال مواد آلي و رسي از اين اراضي به داخــل تاالب؛ داراي اليه ها

 همين كناره هااست كه آب تاالب در اثر فشـار هاي جانبي به اراضي مجاور منتقـل گشـته و از آنجـا

 با دقت در موارد ذكر شده، معلـوم مـي گـردد . به اليه هاي زيرين خاك نفوذ و آنها را غني مي نمايد

 به علـت واقـع ني نمي شوند بلكه ممكن است كه گاهي تاالب ها نه تنها باعث تغذيه آب هاي زيرزمي

 شدن در نواحي پست، زهكشي براي اراضي مجاور و اطراف خود بوده و در نتيجه آب اراضـي مجـاور

 بدليل اين ويژگيها در تاالبهـــايي كه بيشتر داراي پوشـش گيـاهي . خود را نيز به خود جذب نمايند

 ت وجود ريشه هايي كه تا اعماق زيـاد نفـوذ مـي تاالبي جگن ها و يا چمن زارهاي خيس باشند، بعل

 . كنند، آبهاي سطحي در آنها بهتر مي توانند باعث تغذيه آبهاي زيرزميني گردند
] ۱۳۶۴ خراساني ،نعمت اله، [
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 كنترل كننده سيالب تاالب ها . ۸

 تاالب ها يكي از مناطق مهم كنترل سيالب ها در زمان بارندگي شديد و جاري شدن سيل مـي

 باشند و بدين طريق از بروز خسارات جلوگيري به عمل مي آورند و مي توانند مقدار زيـادي از آب وارد

 شده را در خود حفظ و از جاري شدن سيل در پايين دست جلوگيري نمايند، به طوري كـه تقريبـاً در

 سـت تـاالب پايين دست تاالب انزلي سيالب وجود ندارد در حـالي كـه در اكثـر منـاطق واقـع در باالد

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ . طغيان رودخانه ها و سيالب وجود دارد

 و نقش آنها در جلوگيري از فرسايش سواحل تاالب ها . ۹

 تاالب ها با گياهان حاشيه اي در سواحل مي توانند از شدت و انرژي امواج كه به ساحل برخورد

 مي نمايند بكاهند و يا جريانها را كند نموده و از فرسايش جلوگيري كنند و ريشه گياهـان حاشـيه اي

 لـوگيري مـي اين عمل از فرسايش خاك هاي كشاورزي ج . نيز سبب ته نشين شدن رسوبات مي گردند

 كنئد و در برخي موارد نيز تاالبها سبب به وجود آمدن اراضي مرتفع مـي گردنـد كـه بـراي كشـاورزي

 دليل زير سبب كـاهش ۴ اصوالً تاالبها به . مناسب بوده و از فرسايش خاك جلوگيري به عمل مي آورند

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ : فرسايش در مناطق ساحلي مي شوند

 . ه هاي تاالب باعث جذب انرژي برخورد امواج به ساحل و تقليل آن مي شود شيب كم كنار -

 . وجود گياهان تاالبي در ساحل ضمن تثبيت بيشتر خاك باعث كاهش انرژي امواج دريا مي گردند -

 ساختمان ريشه ها و تشكيل باتالق در ساحل، خود باعث تثبيت بيشتر خـاك و اسـتحكام ديـواره -

 . آن مي گردد

 گياهان متراكم در تاالب هاي ساحلي، مواد معلق آب در البه الي آنها قرار گرفتـه و به علت وجود -

. با ته نشين شدن خود اليه محكم و غيرقابل فرسايشي را در مقابل جريانات آبي تشكيل مي دهند
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 به عنوان منابع رسوبگير تاالب ها . ۱۰

 وجود تـاالب هـا سـبب رسـوبگيري آبهـا . غالباً آالينده هاي عمده اي به شمار مي آيند ، رسوبات

 . گرديده و رودخانه هاي جاري شده از تاالب اغلب فاقد مواد زايد و داراي آبي صاف مي باشند
 ] ۱۳۷۶ بهروزي راد،بهروز، [

 تاالب كاهش آالينده ها توسط . ۱۱

 مـي با ورود آب به تاالب به دليل وجود گياهان حركت آب كند شده و مواد رسـوبي تـه نشـين

 شوند و از آنجايي كه مواد آالينده نظير فلزات سنگين غالباً به مواد رسوبي مي چسبند، لذا آنها نيز بـه

 [Barbier,۱۹۷۷] . همراه رسوبات ته نشين مي شوند

 به عنوان نگهدارنده مواد غذايي تاالب ها . ۱۲

 در بستر تاالب و گياهان آن ، عمل نگهداري مواد غذايي كه عمدتاً فسفر و نيتروژن مي باشند

 با اين عمل كيفيت آب را بهبود بخشيده و از . تاالب ها اين مواد را از آب مي گيرند . انجام مي گيرد

 محل تاالب ها تحت شرايط مساعد و كنترل شده و مديريت دقيق ميتوانند . كاهند مخاطرات آن مي

 زماني كه تاالب ها مواد غذايي را از . د البته در حد كم باشن ، هاي شهري غير صنعتي تجمع فاضالب

 آورند، زيرا در از بازگشت نيتروژن به اتمسفر جلوگيري به عمل مي ) خصوصاً نيترات ها ( آب مي گيرند

 يكي از نقش هاي اصلي . شرايط عادي نيترات تبديل به گاز نيتروژن شده و مجدداً به هوا بر مي گردد

 اين مواد . جذب مواد غذايي از آب با جريان آرام مي باشد تاالب ها در زمان و فصل رشد گياهان،

 يدات حيات وحش و غذايي در توليد ماهي و ميگو كاربرد دارند و نيز به وجود آورنده جنگل ها، تول

[Barbier,۱۹۷۷] . كشاورزي مي باشند
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١٤٣ 

 به عنوان ثابت كننده ميكروكليما تاالب ها ارزش . ۱۳

 ي منطقه اي به شمار مي روند، خصوصاً در ارتباط بـا ميكروكليما تاالب ها عامل مهمي در ثبوت

 ميزان بارندگي و درجه حرارت كه اين عمل بر كشاورزي منطقه يا مراتع و يا منابعي كه در ارتبـاط بـا

 در واقع تاالب ها بـا تبخيـر و ايجـاد رطوبـت در هـوا از . ميزان بارندگي و درجه حرارت مؤثر مي باشد

 تاالب ها خـود بـه عنـوان . جلوگيري نموده و در زمستان از سرماي بيش از حد مي كاهند حرارت زياد

 . منبع آبي در يك منطقه عمل نموده و از اين طريق به تشكيل ابر و نهايتاً بارندگي كمك مـي كننـد
[Barbier,۱۹۷۷] 

 به عنوان منبع توليد كننده علوفه تاالب ها . ۱۴

 ن منابع گياهي كه توسط دامهاي اهلـي اسـتفاده مـي شـوند، يكـي از تاالب ها با داشتن بهتري

 به عنـوان . برگ ها، دانه ها، علف ها از جمله توليدات تاالب ها مي باشند . منابع توليد علوفه مي باشند

 هزار دام از علوفه تاالب استفاده مي نماينـد، در جزيـره قشـم اكثـر دام ۱۵۰ مثال در ميانكاله بيش از

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ . از شاخ و برگ درختان حرا استفاده مي كنند هاي اهلي

 به عنوان منبع كشاورزي تاالب ها . ۱۵

 چه بصورت غيرمستقيم از منـابع توليـدي كشـاورزي مـي تاالب ها غالباً چه بصورت مستقيم و

 پرطرفدارترين غـذاي بـيش از خصوصاً اينكه تاالب ها محل و مكان مناسبي جهت كاشت برنج، . باشند

 در كشور اندونزي تاالب هاي جزر و مـدي بـا بكـارگيري تكنيـك هـاي . نيمي از مردم جهان، هستند

 هـاي درختـي توأم با ميـوه ، اهميت اقتصادي فراواني دارند و برنج كه محصول اصلي آنها است ، مختلف

] ۱۳۷۸ ساري ،عباس، ي اسماعيل [ . در مناطق تاالبي كاشته مي شوند ... نظير نارگيل و
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 به عنوان منبع تأمين كننده آب تاالب ها . ۱۶

 هاي آب شيرين به عنوان منبع تأمين آب جهت مصارف انساني، كشاورزي حيوانـات اكثر تاالب

 درصد تاالب هـا در ماساچوسـت ۴۰ به عنوان مثال بيش از . اهلي و وحشي و صنايع قلمداد مي گردند

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ . آمريكا، منبع بالقوه تأمين آب شرب مي باشند

 به عنوان منبع انرژي ا تاالب ه . ۱۷

 برخي از تاالب ها به دليل داشتن مــواد گياهي و ذغال سنگ منبع بالقوه انرژي جهت مصـارف

 چنانچه مديريت صحيحي در اين زمينه اعمال شود، اينگونه تاالب ها مـي تواننـد از . انساني مي باشند

ستخراج ذغال سنگ در سطح وسيعي صـورت البته اگر ا . منابع بسيار مهم توليد انرژي محسوب گردند

 ] ۱۳۷۶ بهروزي راد،بهروز، [ . پذيرد، موجبات تخريب اكوسيستم منطقه را فراهم مي آورد

 ها توليد كننده بيوماس تاالب . ۱۸

 هـاي اهلـي و يـا حيـات دام ها تأمين كننده غذاي جمعيت زيـادي از ماهيـان، بسياري از تاالب

 ها بهبود دهنده كيفيـت محـيط باشند و عالوه بر آن توليدات تاالب وحش توسط منابع غذايي خود مي

 ] ۱۳۷۶ ،بهروز، بهروزي راد [ . باشند هاي جاري مي زيست و ذخيره كننده مواد غذايي حمل شده توسط آب

 هاي جانوري ها منطقه تراكم گونه تاالب . ۱۹

 هـا هر يـك از ايـن گونـه . باشند ها داراي تراكم بيشتري مي هاي گياهي و جانوري در تاالب گونه

 به عنوان مثال، تراكم نيزارهاي وسيع در تـاالب انزلـي بـراي . كنند فوايد بسياري براي انسان ايجاد مي

 زيرا بوميان منطقه بسياري از نيازهاي خود را از طريق آنها برطـرف . اهميت زيادي دارد اطرافيان تاالب

باشـد و همـين امـر عالوه بر آن تراكم پرندگان آبزي در آنجا بسيار بيشتر از ساير نقـاط مـي . سازند مي
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 ايـن چنانچه اگر بوميـان . سبب شده است كه شهر انزلي يكي از شهرهاي پردرآمد ايران به حساب آيد

 هـاي زيـادي را متحمـل هزينـه . ها را از نقاط ديگـر تـأمين كننـد منطقه بخواهند اين قبيل نيازمندي

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ . گردند مي

 ها به عنوان صيدگاه آبزيان و نگهدارنده آنها تاالب . ۲۰

 تغذيـه، هـا مكـاني مناسـب جهـت همانگونه كه قبالً نيز به آن اشاره شـد، بسـياري از تـاالب

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ . باشند ريزي و نگهداري آبزيان فراواني مي تخم

 ها منابع درآمد حيات وحش تاالب . ۲۱

 ها داراي حيات وحش غني بوده، كه به عنوان منـابع درآمـد خـوبي بـه شـمار به طور كلي اغلب تاالب

 ، پوسـت، اسـتخوان، تخـم ) پروتئين ( ها داراي توليدات تجاري از قبيل گوشت همچنين تاالب . روند مي

 تـن گوشـت مرغـابي، ۵۰۰ هاي گيالن و مازندران از فروش در استان . باشند ها مي پشت پرندگان و الك

 هاي سـاحلي خلـيج شود و ساالنه چندين تن ماهي و ميگو از تاالب ميليون تومان درآمد عايد مي ۵۰۰

 ميليـون دالر در ۷۰۰ يج مكزيك كه در حدود درصد از توليدات ماهي خل ۹۰ شود و نيز فارس صيد مي

 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [ . آيند ها به دست مي رند، از تاالب سال ارزش دا

ها به عنوان منابع جنگلي تاالب . ۲۲

هـا ها داراي ارزش اقتصادي فراواني هستند، زيرا از چوب اين جنگـل هاي انبوه در تاالب جنگل

به عنوان توليدات مختلف چـوبي نظيـر تيـر، هيـزم بـراي سـوخت و اسـباب و لـوازم منـزل اسـتفاده

 وان بـه عنـ . باشـند ها داراي ارزش دارويي مـي عالوه بر آن برخي از درختان جنگلي در تاالب . نمايند مي

هـزار هكتـار وسـعت دارنـد و نيـز از ۴۰ كـه حـدود Matanga هاي تـاالبي مثال در مالزي از جنگل
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 . ميليون دالر تحـت عنـوان فـروش تيـر چـوبي حاصـل شـده اسـت ۹ هاي حرا، درآمدي حدود جنگل
 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [

 گذرگاه وحمل و نقل ها به عنوان تاالب . ۲۳

 شايد در برخي مواقع، اهميـت . باشند عنوان گذرگاه و مسيرهاي حمل و نقل مي هاي باز تاالب، به آب

 هـاي محصـور به عنوان مثال در طول ساحل اقيانوس در نيكاراگوئـه كانـال . ها باشد آنها بيشتر از جاده

 در ايران رفت و آمـد بـين جزيـره قشـم و . باشند نشينان مي بين مانگروها تنها راه ارتباطي بين حاشيه

 ] ۱۳۷۸ اسماعيلي ساري ،عباس ، [ . اي ساحلي مانگرودار حرا ميسر است ه حل بندر خمير از طريق تاالب سوا

 ها به عنوان مكان تفريح و تفرج و جلب توريست تاالب . ۲۴

 تواننـد جهـت آينـد كـه مـي ها مكان مناسبي براي تفرج و جذب توريست به شـمار مـي تاالب

 هاي نظيـر مـاهيگيري، و يـا جهـت هاي مختلف نظير شنا، اسكي بر روي آب و يا جهت فعاليت ورزش

 هاي آموزشي و يا عكاسي از طبيعت مـورد شناسي و ساير جنبه شناسي، گياه انجام مطالعاتي نظير پرنده

 بـه عنـوان مثـال بازديـد كننـدگان . فاده قرار بگيرند و در اين راستا درآمدي را نصيب كشور سازند است

 . پردازنـد ميليـون دالر مـي ۷ در ونزوئال سـاليانه حـدود Morrocoy جهت بازديد از پارك ملي تاالبي
 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [

 ها به عنوان ميراث فرهنگي منحصر به فرد تاالب . ۲۵

 ها و همچنين وجود حيات وحش، مناظر زيبـا، و منـابع فرهنگـي و به دليل زيبايي خاص تاالب

بومي و محلي اين مناطق در هر كشور به عنوان مناطق منحصـر بـه فـرد ميـراث فرهنگـي بـه شـمار

نشـأت هـاي تـوان از بيمـاري در اين راستا مـي . باشند ها داراي ارزش هاي منفي نيز مي تاالب . روند مي
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 گردد، از اين قبيـل به عنوان مثال بيماري ماالريا كه توسط پشه آنوفل منتقل مي . گرفته از آنها نام برد

 ها به درستي كنترل شوند و از طريق مبارزه بـدون خطـر بـراي تـاالب اگر اين بيماري . ها است بيماري

 شـود ها كاسته مـي نفي تاالب خصوصاً توسط مبارزه بيولوژيكي ريشه كن گردند، در آنصورت از ارزش م

 . شوند ها بر ارزش هاي منفي غالب مي و بدين ترتيب ارزش هاي مثبت و فراوان تاالب
 ] ۱۳۷۸ ساري ،عباس ، ي اسماعيل [

 ضرورت ارزشگذاري - ۷ - ۱ - ۳

 توان به موارد زيـر مي بطور خالصه از مهمترين داليل ضرورت ارزشگذاري منابع زيست محيطي،

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ : اشاره نمود

 سازد كه محيط زيست يك منبع محدود است، هر چند كه بـراي آن بـازار ها روشن مي اين ارزيابي -

 توانـد كميـابي زشگذاري اقتصادي محيط زيست مـي از اينرو ارزيابي و ار . مشخصي وجود نداشته باشد

 . اي به نام محيط زيست را بيشتر نمايان سازد نهاده

 هـا در نظـر گرفتـه شـوند، در ايـن صـورت گيـري اگر تمامي مؤلفه هاي زيست محيطي در تصميم -

 بهتـري هسـتند، از جنبـه و ديـدگاه جويانه هاي صرفه هاي توسعه اقتصادي كه در تضاد با روش راهكار

 تـر كـه گيران به يـك تصـميم بهتـر و معقـول در اين صورت تصميم . مورد قضاوت قرار خواهند گرفت

 . كمترين تبعات زيست محيطي را داشته باشد، رهنمون خواهند شد

 هنگاميكه بهبود و اصالح محيط زيست در دستور كـار قـرار داشـته باشـد، ارزيـابي و ارزشـگذاري -

 هـاي پـروژه در اختيـار تري از منافع و هزينـه تر و شفاف تعريف دقيق تواند اقتصادي محيط زيست مي

 . مجريان قرار دهد

 تـر از ارزش هـاي تواند يـك تصـوير واقـع بينانـه و ارزشگذاري اقتصادي محيط زيست مي ارزيابي -

. ها و همچنين عملكرد مسئوالن را ارائه دهد اقتصادي پروژه
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 گذاران بخش دولتي را نسبت بـه اسـتفاده بهتـر از سياست تواند ارزيابي و ارزشگذاري اقتصادي مي -

 . ها، ياري نمايد ابزارهاي تنظيم محيط زيست مانند ماليات يا سوبسيد

 روشهاي ارزشگذاري منابع زيست محيطي - ۸ - ۱ - ۳

 عناصـري نظيـر هـواي . هاي بازار وجود ندارد هاي زيست محيطي قيمت براي بسياري از مؤلفه

 هاي مسـتقيم شوند، بنابراين قيمت در زمره كاالهاي عمومي محسوب مي .... يبا، پاك، چشم اندازهاي ز

 در مـوارد متعـددي تخمـين ارزش . گيـرد بازار به ندرت در مورد ارزشگذاري آنها مورد استفاده قرار مي

 مجازي براي يك كاال يا خدمات زيست محيطي با استفاده از قيمت پرداخت شده براي ساير كاالهـاي

 ] ۱۳۸۲ كريم زادگان ،حسن، [ . باشد پذير مي امكان مشابه

 هايي هستند كه عمدتاً از بازارهاي فرضـي بـراي ارزشـگذاري هاي جايگزين بازار، روش تكنيك

 هـاي پيش فرض اين رويكرد ايـن اسـت كـه قيمـت . كنند كيفيت كاالهاي زيست محيطي استفاده مي

 رهـاي كيفـي محـيط زيسـت تحـت كنتـرل قـرار ها به استثناي متغي تفاضلي پس از اينكه كليه متغير

 هـا داراي هـر چنـد ايـن روش . گرفتند، تحت تأثير ارزش خريـد كـاالي زيسـت محيطـي قـرار دارنـد

 اي از تواننـد بـراي ارزش گـذاري طيـف گسـترده باشند اما در موارد متعـددي مـي هايي مي محدوديت

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . ثمر باشند كاالهاي كيفي محيط زيست مثمر

 : گذاري منابع زيست محيطي وجود دارد بطور كلي دو رويكرد اساسي براي قيمت

 هاي آشـكار شـده و بيـان شـده مصـرف كننـده قيمـت را تعيـين هايي كه با اتكا به رجحان شيوه - ۱

 . نمايند مي

 هـاي رويكردهايي كه به منحني تقاضا و يا رجحان مصرف كننده متكـي نبـوده و براسـاس قيمـت - ۲

 هـاي تقريبـي منـابع هاي مختلف، سعي در مشخص نمـودن قيمـت با استفاده از ساير روش اي و سايه

. زيست محيطي دارند
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 گذاري منابع زيست محيطي و همچنين بـرآورد هاي متعددي براي ارزش در حال حاضر تكنيك

 ب به عوامـل هاي مناس انتخاب تكنيك . هاي عمراني بر محيط زيست وجود دارد اقتصادي تأثير فعاليت

 مسـئله . متعددي از جمله دسترسي به اطالعات، زمان و منابع مالي و تـوان كارشناسـي بسـتگي دارد

 هـاي گذاري اقتصادي منابع زيست محيطـي، شناسـايي آثـار زيسـت محيطـي پـروژه اصلي در ارزش

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . ها است عمراني و تلفيق صحيح آنها در تحليل سود و زيان پروژه

 ماننـد ( هـاي مصـرفي كل ارزش اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي به دو گـروه اسـتفاده

 ) ماننـد ارزش هـاي تفرجـي ( هاي غير مصـرفي و استفاده ) توليد غالت، الوار، آبزيان و ساير محصوالت

 يم و غيـر هر يك از اين ارزش ها نيز به نوبه خـود بـه ارزش هـاي مصـرفي مسـتق . شود بندي مي طبقه

 بـه همـين . شـوند بندي مي مستقيم، ارزش هاي ميراثي، ارزش هاي انتخاب و ارزش هاي وجودي دسته

 ها و تكنيـك هـاي متعـددي در دليل نيز براي برآورد اقتصادي ارزش هاي مصرفي و غير مصرفي روش

 بع زيسـت هاي اساسي ارزش اقتصـادي منـا مؤلفه ) ۱ - ۳ ( شكل . سطح جهان تكوين و تكامل يافته است

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . دهد محيطي را چنانچه در باال توضيح داده شده است ارائه مي
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 كل ارزش اقتصادي

 ارزش هاي غير مصرفي ارزش هاي مصرفي

 ارزش هاي
 مصرف

 ارزش هاي اكولوژيكي
 كاربردي

 ارزش هاي
 انتخاب

 ارزش هاي
 وجودي

 ي ها ارزش
 فرهنگي و تاريخي

 : سوددهي
 انتقال -

 دهي به سود
 هاي نسل

 آينده

 : سوددهي
 مطلوبيت -

 ارزش دانش و
 ي وجودي ها

 : سوددهي
 داروهاي -

 آينده
 بانك ژن -
 انتخاب -

 تفرجي

 : سوددهي
 بدون قيمت

 تفرج -
 ي ارزش ها -

 زيباشناختي

 سوددهي
 : بدون قيمت

 تفرج -
 هاي ارزش -

 زيباشناختي

 بازدهي
 بازاري

 الوار -
 هاي انرژي -

 پذير تجديد

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ هاي اساسي ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي مؤلفه ): ۱ - ۳ ( شكل
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 هـاي تحليـل و هـاي ارزشـگذاري منـابع طبيعـي و زيسـت محيطـي و روش بطور كلي تكنيـك

 . باشند بندي مي هاي عمراني در دو گروه عمده قابل طبقه ارزشگذاري خسارات ناشي از فعاليت

 هاي عمراني بـر محـيط هاي پروژه گذاري پيامد هاي بازار براي قيمت هايي كه از قيمت تكنيك ) الف

 . نمايند ستفاده مي زيست ا

 هايي كه از بازارهاي جانشين يا فرضي براي ارزشگذاري منابع زيست محيطي اسـتفاده تكنيك ) ب

 . نمايند مي

 هاي مبتني بر قيمت بازار يا تمايل به پرداخت آشكار شده تكنيك - ۱

 تعدادي از خدمات زيست محيطي و يا اكوسيستمي مانند مناظر زيبا و اماكن تفريحـي، بطـور

 بنابراين قيمت اين خدمات همان ارزش آنها بـه حسـاب . شوند مستقيم در بازار خريد و فروش نمي

 [Bateman and Willis, ۱۹۹۳] . آيد مي

 . باشند هاي زير مي اين رويكرد شامل روش

 ۱۴ روش قيمت بازار ) الف

 ۱۵ وري روش بهره ) ب

 ۱۶ روش قيمت گذاري بر اساس لذت گرايي ) ج

 ۱۷ روش هزينه سفر ) د

۱٤ Market Price Method 

۱٥ Productivity (production) Method 

۱٦ Hedonic Pricing Method (HP) 

۱۷ Travel Cost Method (TC)



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٥٢ 

 روش قيمت بازار ♦

 شوند ارزش اقتصادي توليدات يا خدمات اكوسيستمي كه به بازار ارائه و فروخته مي اين روش،

 توان ازاين روش اسـتفاده براي تغييرات ارزش در كميت يا كيفيت كاال يا خدمات مي . كند را برآورد مي

 . نمود

 گيـري فوايـد اقتصـادي از بـراي انـدازه هاي اقتصادي استاندارد اين روش بعنوان يكي از تكنيك

 هـاي هاي مختلف و كميت عرضـه در قيمـت كاالهاي عرضه شده بر اساس كميت خريد افراد در قيمت

 بازار بـا اسـتفاده در اين راستا براي محاسبه مقدار استفاده از منابع تجاري در . كند متفاوت استفاده مي

از قيمت بازار و اطالعات كمي، ارزيابي مازاد مصرف كننده و مـازاد توليـد كننـده مـورد اسـتفاده قـرار

 . كنـد هاي متداول براي كاالهـا و خـدمات در بازارهـا اسـتفاده مـي روش قيمت بازار از قيمت . گيرد مي

و مازاد توليد كننـده نيـاز بـه اطالعـات گيري از روش قيمت بازار براي برآورد مازاد مصرف كننده بهره

 براي اين كار به يك سري اطالعات . دارد و براي برآورد مازاد مصرف كننده، تابع تقاضا بايد برآورد شود

 در بـرآورد . باشـد گذار بر تقاضـا نيـاز مـي در مورد عوامل ديگري چون درآمد يا اطالعات جمعيتي تأثير

 هاي بدست آمده از كاال مـورد هاي متغير توليد و درآمد راجع به هزينه مازاد توليد كننده نيز، اطالعاتي

 [Bateman and willis; ۱۹۹۳] . نياز است

 روش بهره وري يا عامل درآمد ♦

 ، براي برآورد ارزش اقتصادي توليدات يا خدمات ۱۸ وري يا عامل در آمد خالص روش بهره

 براي مثال، كيفيت آب بر . رود اكوسيستم كه در توليد كاالهاي تجاري بازار دخالت دارند، بكار مي

 هاي تصفيه آب آشاميدني شهري تأثير دارد، پس منافع وري آبياري محصوالت كشاورزي يا هزينه بهره

۱۸ Net Factor Income
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 وري بيشتر كشاورزي و يا هاي حاصل از بهره وسيله افزايش درآمد تواند ب اقتصادي بهبود كيفيت آب مي

 . گيري شود هاي حاصل از آب آشاميدني تميز، اندازه كاهش هزينه

 - روش داده ، ۲۰ ، روش تغييـر توليـد ۱۹ اين روش داراي اسامي ديگري از قبيل روش تابع توليـد

 [Bishop,۱۹۹۹] . باشد نيز مي ۲۲ واكنش - و روش دوز ۲۱ ستاده

 هاي توليد و يا تغييرات در كميت يا كيفيت منبع طبيعي يا عامل توليد از تغييرات در هزينه اگر

 ها ناشي شود، اين تغييرات ممكن است بر قيمت يا كميت كاالهاي نهايي و نيز بر وري ديگر نهاده بهره

 تواند با منبع مي پس منافع اقتصادي حاصل از بهبود . تأثير گذار باشد بازدهي اقتصادي ديگر نهاده ها

,Bateman and willis] . هاي قابل مشاهده بازار بر آورد شود استفاده از تغييرات در داده ۱۹۹۳] 

 گرايي گذاري براساس لذت روش قيمت ♦

 اين روش براي برآورد ارزش هاي اقتصادي اكوسيستم يا خدمات زيست محيطي كه مسـتقيماً

 هـا از اين تكنيك براي محاسبه تغيير در قيمت خانه . شود استفاده مي هاي بازار تأثير دارند، روي قيمت

 ايـن روش را . كننـد، اسـتفاده مـي شـود هاي زيست محيطي محلـي را مـنعكس مـي كه ارزش ويژگي

 . هاي اقتصادي در موارد زير مورد استفاده قرار داد توان براي برآورد منافع يا هزينه مي
[Bateman and willis ,۱۹۹۹] 

 هوا، آلودگي آب و آلودگي صوت كيفيت زيست محيطي شامل آلودگي ) الف

 هاي تفريحي انداز و مناظر زيبا و يا نزديكي به مكان مطبوعيت زيست محيطي از قبيل چشم ) ب

 باشد و آن اين است كـه، مـردم بـه خصوصـيات براساس يك فرض كلي استوار مي HP روش

 . دهنــد ر از خــود كــاال اهميــت و بهــا دهــد، بيشــت يــك كــاال يــا خــدماتي كــه ارائــه مــي

۱۹ Production Function Approach 
۲۰ Change in production Approach 
۲۱  Input Out put Approach 
۲۲  Dose Response Approach
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 هاي زيسـت محيطـي كـه مـردم هنگـام ها از جمله ويژگي ها، ارزش يك گروه از ويژگي قيمت از اينرو،

 بنابراين كاربرد اين روش نسبتاً آسـان بـوده و كمتـر بحـث . دهند، مي باشند خريد كاال مدنظر قرار مي

 . واقعي و اطالعات دقيق و مناسب بنا شده است هاي بازار برانگيز است، چرا كه براساس قيمت

 روش هزينه سفر ♦

 اين روش به منظور ارزشگذاري كاالها و خدمات تفرجي محيط زيست، همچنـين بـراي بـرآورد

 . شود هاي بدست آمده از موارد زير بكار برده مي منافع اقتصادي يا هزينه

 فريحي هاي دسترسي به يك مكان ت تغيير در هزينه ) الف

 حذف مكان تفريحي موجود ) ب

 اضافه كردن يك مكان تفريحي جديد ) ج

 تغيير در كيفيت محيطي يك مكان تفريحي ) د

 شـوند تـا از مكـاني بازديـد هاي مسافرت كه مردم متحمل مي اساس اين روش به زمان و هزينه

 ان يا خدمات تفريحي، منعكس شود كه ارزش مك در روش هزينه سفر فرض مي . باشد نمايند، استوار مي

 بنـابراين ترجيحـات مـردم بوسـيله . باشـد كننده تمايل به پرداخت مردم جهت اسـتفاده از آن مكـان

 [Bishop, ۱۹۹۹] . پس روش هزينه سفر اشاره به رجحان آشكار شده دارد . شود انتخاب آنها آشكار مي

 : هاي زير مي باشد انواع مختلف هزينه سفر شامل روش

 ۲۳ (ZTC) اي هزينه سفر منطقه ) الف

 ۲۴ (ITC) هزينه سفر فردي ) ب

 ۲۵ [Bateman and willis, ۱۹۹۳] (RU) مطلوبيت تصادفي ) ج

۲۳ ZonalTravel Cost Approach 
۲٤ Individual Travel Cost Approach 
۲٥ Random Utility Approach
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 ترين روش بوده و ارزش خدمات تفريحي يـك هزينه ترين و كم اي، ساده روش هزينه سفر منطقه

 [Bateman and Turner, ۱۹۹۳] . دهد مكان را بطور كلي مورد ارزيابي قرار مي

 هـاي پيمايشـي اي بوده، امـا از داده روش هزينه سفر فردي نيز مشابه روش هزينه سفر منطقه

 هـاي هـر ناحيـه اسـتفاده بدست آمده از افراد بازديد كننده در تجزيه و تحليـل آمـاري بـه جـاي داده

 تـر هـاي كمـي و پيچيـده هاي بيشـتر و تجزيـه و تحليـل آوري داده جمع بنابراين اين روش به . كند مي

 در اين روش با تكميل پرسشنامه و تجزيه و تحليل رگرسـيوني نتـايج دقيقتـري حاصـل . نيازمند است

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] . گردد مي

 باشـد، هاي هزينه سفر مـي ترين روش از روش ترين و پرهزينه روش مطلوبيت تصادفي پيچيده

 اين روش مناسبترين راه جهـت بـرآورد . پذيري بيشتري در محاسبه منافع برخوردار است اما از انعطاف

 هـاي جـايگزين در صـورتيكه مكـان . باشد ها مي هاي خاص يا تغييرات كيفيت مكان منافع براي ويژگي

 ين گزينـه زيادي براي محل تفريح اصلي وجود داشته باشـد، روش مطلوبيـت تصـادفي اختصاصـي تـر

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] . باشد مي

 هاي مبتني بر بازارهاي جانشين يا تمايل به پرداخت نسبت داده شده تكنيك - ۲

 توانـد بـه وسـيله بـرآورد آنچـه كـه مـردم تمايـل بـه ارزش تعدادي از خدمات اكوسيستم مي

 است كه آنها تمايـل بـه پرداخـت هايي به عبارت ديگر، هزينه فعاليت . گيري شود پرداخت دارند، اندازه

 دهد، اجتناب شـود و يـا ايـن خـدمات از بـين برونـد و در آن را دارند تا از اثرات زيان آوري كه رخ مي

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] . آور، جايگزين شوند غيراينصورت خدمات مضر و زيان

 پردازند تـا اري كه مردم مي كنند، مقد به عنوان مثال، تاالبها اغلب از بروز سيالب جلوگيري مي

 از خسارت سيل در منطقه مشابه جلوگيري شود به عنوان ارزش تاالب براي جلوگيري از سيل در نظـر

. شوند ها در نظر گرفته مي ها براي خدمات حفاظتي تاالب شود و اين تمايل به پرداخت گرفته مي
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 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] باشد هاي ذيل مي اين رويكرد شامل روش : 

 ۲۶ روش هزينه خسارت اجتناب شده -

 ۲۷ روش هزينه جايگزين -

 ۲۸ روش هزينه جانشين -

 . شود نيز گفته مي ) Cost – Based ( هاي مبتني بر هزينه به سه روش فوق در مجموع روش

 Cost هاي روش • –  Based يا هزينه خسارت اجتناب شـده، هزينـه جـايگزين و هزينـه 

 جانشين

 هسـتند كـه بـرآورد ارزش هـاي خـدمات اكوسيسـتم براسـاس اين روشها مربوط به مواردي

 در نتيجـه فقـدان خـدمات، هزينـه ) جلوگيري از خسـارت و آسـيب ( هاي خسارت اجتناب شده هزينه

 . گـردد ريـزي مـي جايگزيني خـدمات اكوسيسـتم و يـا هزينـه فـراهم سـازي خـدمات جانشـين پايـه
[Bateman & Wills, ۱۹۹۳] 

 ه، ارزش دارائي حفاظت شـده يـا هزينـه اعمـال شـده بـراي روش هزينه خسارت اجتناب شد

 ها را به عنوان يك معيار براي منافع فراهم شده بوسيله يـك اكوسيسـتم جلوگيري از صدمات و آسيب

 . دهد مورد استفاده قرار مي

 مثالً اگر تاالبي، يك دارائي را از وقوع سيل حفاظت نمايد، منافع حفاظت از سيل ممكن اسـت

 شـود، بـرآورد شـود يـا ها به دليل وجود تاالب كه باعث جلوگيري از سيل مي جتناب خسارت از طريق ا

 . گيـري شـود دهـد، انـدازه بوسيله مخارجي كه صاحب دارايي براي حفظ دارايي از وقوع سيل انجام مي

 بـه عنـوان يـك ) يـا خـدمات آن ( هاي جايگزين نمودن يك اكوسيستم روش هزينه جايگزين از هزينه

۲٦  Damage Cost Avoided Method 
۲۷  Replacement Cost Method 
۲۸  Substitute Cost Method
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 به عنوان مثال، خدمات حفاظـت . نمايد استفاده مي ) يا خدمات آن ( ارزش براي اكوسيستم معين برآورد

 . از طوفان يك تاالب ممكن است بوسيله يك ديوار حفاظتي يا ديوار ساحلي جانشين شود
[Bateman and willis, ۱۹۹۳] 

 هـا يـا جـايگزين نمـودن هـاي جلـوگيري از آسـيب ها فرض بر اين است كه هزينه در اين روش

 ها يا خدمات آنها، برآورد مفيدي از ارزش هاي ايـن اكوسيسـتم يـا خـدمات آنهـا را فـراهم اكوسيستم

 شوند به قـرار ها ممكن است در مورد تاالبها نيز كار گرفته هايي از مواردي كه اين روش نمونه . سازد مي

 [Bateman and willis, ۱۹۹۳] : زير مي باشند

 گيري هزينه كنترل دفع فاضالب ارزشگذاري بهبود كيفيت آب بوسيله تاالب از طريق اندازه

 گيـري هزينـه ارزشگذاري خدمات حفاظـت فرسـايش خـاك بوسـيله تـاالب از طريـق انـدازه -

 دست آوري رسوبات فرسايش يافته از نواحي پايين جمع

 گيـري هزينـه تصـفيه و آب بوسيله تاالب از طريق اندازه ) تصفيه ( ارزشگذاري خدمات پااليش -

 ضدعفوني نمودن آب آشاميدني شهرها

 گيـري هزينـه سـاخت ارزشگذاري خدمات حفاظت از طوفان بوسـيله تـاالب از طريـق انـدازه -

 ديوارهاي نگهدارنده

 كثيـر آنهـا از طريـق هزينـه تكثيـر و ارزشـگذاري زيسـتگاه ماهيـان و خـدمات نگهـداري و ت -

 هاي حفاظتي آنها توليدمثل ماهيان و برنامه

 روش تمايل به پرداخت بيان شده •

 توانند در بازار معامله شوند و بـه هـيچ كـاالي بـازاري چون بسياري از خدمات اكوسيستم نمي

 به پرداخـت بـراي خريـدهاي توانند آشكارا آنچه را كه تمايل باشند، بنابراين مردم نمي هم وابسته نمي

[Bateman and willis, ۱۹۹۳] . شان دارند، بيان كنند بازاري
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 ۲۹ روش ارزشگذاري مشروط ♦

 باشـد، يـك اين روش كه براساس رويكرد بررسي و برآورد و يا تمايل به پرداخت بيان شده مي

 هزينه منفعـت و روش ارزشگذاري غيربازاري و انعطاف پذير است كه بطور گسترده در تجزيه و تحليل

 . شود ارزيابي تأثيرات زيست محيطي استفاده مي

 كاربرد اين روش در اقتصاد محيط زيست شـامل بـرآورد ارزش هـاي غيرمصـرفي، ارزش هـاي

 . باشد مصرفي يا هردوي آنها براي منابع زيست محيطي مي

 ده داشـت كـه جلـوگيري از وي عقيـ . پيشنهاد شـد [Citiacywantrup,۱۹۹۴] در ابتدا توسط CV روش

 باشـد و مـي ۳۰ ايجاد فرسايش خاك در طبيعت بوسيله كاالهـاي عمـومي، جـزء منـافع بـازاري اضـافي

 افـراد بـه وسـيله روش ۳۱ بنابراين، يك راه ممكن براي برآورد اين منـافع، تعيـين تمايـل بـه پرداخـت

 ش وجـودي و ارزش اين روش بطـور متـداول بـراي دو ارزش مهـم و اصـلي يعنـي ارز . است ۳۲ پيمايشي

 [Portney, Hanemann, ۱۹۹۴] . د باش انتخاب مفيد قابل استفاده مي

 افراد را تحت سـناريوهاي بـازار فرضـي ) (WTP كند تا تمايل به پرداخت تالش مي CV روش

 نمايد تا روشن سـازد كـه چگونـه پاسـخگويان معين، تعيين نمايد و به عبارت ديگر اين روش سعي مي

 . سناريوهاي بازار فرضي مطمئن، راضي به پرداخت هستند تحت

 همچنين در اين روش، جهت تعيين ارزش اقتصادي كاالها و خدمات زيست محيطي مراجعه بـه

 بـراي اسـتفاده از ايـن روش، . شـود افراد مورد نياز است و به همين دليل غالباً روش ترجيح، ناميده مي

 شناسي، روانشناسي، آمار و نظرسنجي مـورد نيـاز يگري در زمينه جامعه هاي اقتصادي و قواعد د نظريه

 [Portney, Hanemann, ۱۹۹۴] . باشند مي

۲۹  Contingent Valuation Method (CVM) 
۳۰  Extra Market Benefits 
۳۱  Willingness To Pay (WTP) 
۳۲  Survey Method
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 روش انتقال منافع ♦

 اين روش نيز براي برآورد ارزش هاي اقتصادي خدمات اكوسيسـتم بوسـيله انتقـال اطالعـات

 بـه . رود يـك مـورد بكـار مـي از مطالعات تكميل شده قبلي در يك مكان و يـا ) موجود ( قابل دسترس

 تـوانيم بـا عنوان مثال، اگر بخواهيم ارزش هاي ماهيگيري تفريحي در يك منطقه را برآورد نمائيم، مي

 استفاده از ارزش هاي ماهيگيري تفريحي از يك مطالعه ديگر كـه قـبالً بدسـت آمـده اسـت، اسـتفاده

 نمونـه، بوسـيله تعـديل و اقتبـاس يـك پس هدف اصلي انتقال منافع، برآورد منافع براي يـك . نمائيم

 شود كه اجراي مطالعه ارزشـگذاري اين روش اغلب زماني استفاده مي . برآورد منافع از موارد ديگر است

 و اين نكته بسيار حائز اهميـت اسـت . پرهزينه باشد و يا زمان كمي براي انجام اين كار در اختيار باشد

 بطور معمول به دو دليـل عمـده . ي قبلي بستگي دارد العه كه صحت و درستي انتقال منافع فقط به مط

 [Portney, Hanemann, ۱۹۹۴] . شود زير از روش انتقال منافع استفاده مي

 . بودجه كافي براي انجام ارزشگذاري وجود نداشته باشد ) الف

 . ارزش هاي بدست آمده در مطالعه قبلي به راحتي قابل انتقال براي موارد ديگر باشد ) ب

: اند تكنيكهاي ارزشگذاري يك تاالب ارائه شده ) ۲ - ۳ ( كل در ش
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 هاي ارزشگذاري يك تاالب انواع ارزش هاي اقتصادي و تكنيك ): ۲ - ۳ ( شكل
[Portney, ۱۹۹۴; Hanemann, ۱۹۹۴]
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 مراحل ارزشگذاري - ۹ - ۱ - ۳

 : گردد اصوالً ارزشگذاري اقتصادي يك تاالب به ترتيب، مراحل زير را شامل مي

 تعريف مسئله و انتخاب شيوة مناسب ارزشگذاري - الف

 تعيين دامنه و محدوديت كار و تعيين اطالعات مورد نياز جهت ارزشگذاري - ب

 اطالعـات در راسـتاي چهـارچوب آوري هاي جمـع هاي ارزشگذاري اقتصادي و شيوه تعريف تكنيك - ج

 گيـري به عبارت ديگر مرحلـه سـوم مرحلـه تجزيـه و تحليـل اطالعـات و نتيجـه . ( اقتصادي مورد نظر

 .) باشد مي

 ارزشگذاري تأثيرات، ( مرحله اول عبارت است از درك موضوع و تعيين روش مناسب ارزشگذاري

 امل تعيين اطالعات مورد نياز جهت ارزشگذاري مرحله دوم ش ). ارزشگذاري نسبي و يا ارزشگذاري كلي

 هـاي مناسـب مرحلـه سـوم شـامل تعيـين و انتخـاب تكنيـك . باشـد براساس شيوه انتخاب شـده مـي

 به طور كلي اين سه مرحله به اتفاق يك روند تجزيه . ارزشگذاري و چهارچوب اقتصادي مورد نظر است

 ريزان و مديران را گران، برنامه به نوبه خود، تحليل دهند كه اين فرآيند و تحليل اقتصادي را تشكيل مي

 گـام را در ۷ بـه عـالوه ايـن سـه مرحلـه خـود . نمايـد ها ياري مـي گيري در انجام محاسبات و تصميم

 . دهد هاي الزم در مورد ارزشگذاري اقتصادي يك تاالب را نمايش مي گام ) ۳ - ۳ ( شكل . گيرند برمي
] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [
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 هفت گام اصلي جهت ارزشگذاري اقتصادي يك تاالب ): ۳ - ۳ ( شكل
] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٦٣ 

 شـود، در گـام دوم محـدوده و در گام اول براساس هدف كار شيوه مناسب ارزشگذاري انتخاب مي

 مساحت منطقه به عالوه مرزهاي آن با محيط اطراف خصوصاً در مواقعي كه مسـئله حفاظـت از تـاالب

 در گام سوم اجـزاء خـدمات و . گردد شود، مشخص مي عناوين مختلف نظير پارك ملي مطرح مي تحت

 صفات ويژه تاالب تعيين و براساس اهميت به صورت اعداد يـك تـا ده و يـا بـه صـورت اهميـت بـاال،

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . گردند بندي مي متوسط و پايين طبقه

 اجزاء يا خدمات و يا صفات ويژه، چيـزي جـز اهميـت بايد اذعان داشت كه اهميت هر يك از

 ايـن . باشـد آنها چه بصورت ارزش هاي قابل استفاده و يا به صورت ارزش هـاي غيرقابـل مصـرف نمـي

 سپس در صـورت . باشد اي در مورد منطقه مورد مطالعه مي بخش از كار ابتدا نيازمند مطالعات كتابخانه

 بر نيازمند فعاليت يـك زمان مطالعه . گردد لعات ميداني پديدار مي عدم وجود اطالعات كافي نياز به مطا

 هاي گوناگون و مجهز به امكانـات كـافي جهـت شناسـايي اجـزاء و گروه تحقيقاتي متشكل از تخصص

 الزم به توضيح است كه براساس هدف مـا . باشد خدمات كليدي و صفات ويژه مهم منطقه مورد نظر مي

 . عات مورد نياز در مورد اجزاء خدمات و صفات ويژه تاالب متفاوت خواهد بود از ارزشگذاري، مقدار اطال

 به عبارت ديگـر هـر كـدام از سـه روش يـاد شـده يعنـي ارزشـگذاري تـأثيرات، ارزشـگذاري نسـبي و

 طلبنـد، بـه عنـوان ارزشگذاري كلي كه به شرح آنها نيز خواهيم پرداخت، اطالعات خاص خـود را مـي

 گيرنـد، در لي تا حد امكان كليه اجزا، خدمات و صفات ويژه مورد بررسي قرار مي مثال در ارزشگذاري ك

 رسد تحت تـأثير يـك عامـل صورتي در مورد ارزشگذاري خسارات يا تأثيرات آن مواردي كه به نظر مي

 تواند كليـه مـوارد را البته يك عامل خارجي مي ( گردند اند، بررسي مي خارجي نظير آلودگي قرار گرفته

 تأثير قرار دهد كه در اين صورت ارزشگذاري تأثيرات تواماً بـا ارزشـگذاري كلـي صـورت خواهـد تحت

در گام چهارم هر يك از اجزا يا خدمات و صفات ويژه مورد نظر به نوع ارزش اقتصادي مربوطه ). گرفت

 زش هـاي بندي و منسوب نمودن هر يك از اجزاء، خدمات و صفات ويژه به ار اولويت . گردند منسوب مي

هـايي در ايـن اقتصادي مربوطه در دو تاالب واقع در كشورهاي گواتماال و نيكاراگوئه بـه عنـوان مثـال
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 گام پنجم شامل تعيين و تهيه اطالعات مورد نيـاز . اند نشان داده شده ) ۳ - ۳ ( و ) ۲ - ۳ ( زمينه در جداول

 اسـت جهــت اطالعـات مختلــف فيزيكـي، شــيميايي و بيولـوژيكي ممكــن . جهـت ارزرشـگذاري اســت

 مورد نياز باشند، همچنين در ايـن بخـش نحـوه ) اي يا غير استفاده اي استفاده ( ارزشگذاري يك ارزش

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . آوري اطالعات بايد مشخص گردد دستيابي و جمع

 هاي مربوطه در تاالب اولويت بندي و مرتبط نمودن هر يك از اجزاء، خدمات و صفات ويژه به استفاده ): ۲ - ۳ ( جدول
Petexbatun ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ در گواتماال [
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 = + كم اهميت = ++ اهميت متوسط = +++ پراهميت

 هاي بندي و مرتبط نمودن هر يك از اجزاء خدمات و صفات ويژه به استفاده اولويت ): ۳ - ۳ ( جدول
 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ هاي ساحلي در نيكاراگوئه مربوطه در مورد تاالب

= + كم اهميت = ++ اهميت متوسط = +++ پراهميت
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 هاي گونـاگوني از تـاالب مـورد ارزشـيابي قـرار بگيرنـد در يك ارزشگذاري ممكن است جنبه

 يعني اطالعات مـورد نيـاز . لذا دامنه اطالعات مورد نياز بسيار وسيع خواهد بود ) نظير ارزشگذاري كلي (

 وسـيله هاي زيرزميني تأمين شده به هاي نادر، مقدار آب ممكن است شامل جمعيت آبزيان، تعداد گونه

 مقدار نقش تـاالب ) نوترينتها ( تاالب، مقدار قابليت تاالب در كنترل سيالب مقدار كاهش عناصر غذايي

 يـك ارزشـگذاري ممكـن اسـت . و غيـره باشـند ) هاي ساحلي دريـايي در تاالب ( در حفاظت از سواحل

 عضـاً ممكـن اسـت ب . هـاي گونـاگوني از تـاالب باشـد نيازمند اطالعاتي راجع به دامنه و نسبت استفاده

 هاي مختلف متغير باشد، نظير مقدار محصوالت كشاورزي، اطالعات مربوط به يك نوع كاربري در زمان

 هـاي هـاي توريسـتي، بايـد در نظـر داشـت كـه معمـوالً در سيسـتم مقدار صيد آبزيان و يـا اسـتفاده

 . گيرنـد استفاده قرار مي آوري اطالعات گوناگون و مختلفي مورد هاي جمع ارزشگذاري منابع و نيز روش

 آوري اطالعات مربوط به محصـوالت كشـاورزي و يـا محصـوالت شـيالتي بـه عنـوان مثـال براي جمع

 هـاي توان نسبت به انجام مصاحبه با كشاورزان و صيادان، تهيه اطالعات آماري موجـود در سـازمان مي

 مبـادرت ) به قيمت محصـوالت جهت دستيابي ( دولتي و غيره و يا مراجعه شخصي به بازارهاي مربوطه

 توانند اطالعاتي را در مورد وضعيت توريسم ارائـه هاي مسافرتي و توريستي مي ها و شركت آژانس . نمود

 تواننـد در مـورد تعـداد مـي ) هاي ملي تـاالبي نظير پارك ( ها همچنين مسئوالن و مديران پارك . نمايند

 العاتي راجع به مقدار مخارج درآمدهاي ناشي از ممكن است اط . بازديدكنندگان از منطقه ياريگر باشند

 كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد حمايت خدمات اكولوژيكي تـاالب قـرار ( هاي اقتصادي فعاليت

 توانند شامل دسـتمزد كـارگران هزينـه مـواد اوليـه و ها مي مخارج و هزينه . مورد نياز باشند ) گيرند مي

 درآمدها و يا شامل عايدي ناشي از فروش محصوالت نظير ماهي در ادوات نظير هزينه تور ماهيگيري و

 همانگونه كه ذكر شد، در مورد دستيابي بـه قيمـت محصـوالت ارائـه شـده در . بازارهاي مربوطه باشند

 توان شخصاً به بازارهاي مربوطه مراجعه و يا از منابع ديگري مبادرت به تهيه آنهـا بازار نظير آبزيان، مي

] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . نمود
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 در خصوص ارزش هاي غير استفاده اي يعني ارزش هاي وجودي تاالب، تهيه اطالعات بـه ويـژه

 باشـد، در صـورت عـدم وجـود سـابقه در ايـن زمينـه در كشورهاي در حال توسعه بسـيار دشـوار مـي

 شـايان . پـذيرد ورت مـي آوري اطالعات از طريق تنظيم و تكميل پرسشنامه و انجام مصاحبات صـ جمع

 ذكر است كه جهت انجام مصاحبه و يا تكميل پرسشنامه بايد افراد بومي و سـاكنين منطقـه را بيشـتر

 آوري آنهـا در ابتـدا بايـد بـه مطالعـه به طور كلي جهت دستيابي به اطالعات و جمـع . مد نظر قرار داد

 س در صورت لـزوم متوسـل بـه انجـام سپ . اي و تهيه گزارشات و نتايج آماري موجود پرداخت كتابخانه

 گام ششم عبارت است از تجزيـه و تحليـل اطالعـات بدسـت آمـده بـه منظـور . مطالعات در منطقه شد

 هاي مناسب كه متعاقباً توضيحاتي راجع بـه گيري از تكنيك بندي و ارزشگذاري اقتصادي با بهره كميت

 كميل روند ارزشـگذاري و قـرار دادن نتـايج بـه گام هفتم يا گام آخر كه در واقع ت . آنها ارائه خواهد شد

 سـود جهـت مقايسـه - نظير استفاده از چهـارچوب هزينـه . باشد دست آمده در چهارچوب مناسب مي

 در واقـع . ها و سود ناشي از حفاظت يك تاالب تحـت عنـوان منطقـه حفاظـت شـده مـي باشـد هزينه

 – سـود ( يا سـود خـالص موجـود در حـال هاي مقايسه هزينه و سود عبارت از ارزش متداولترين روش

 ] ۱۳۸۴ امير نژاد،حميد، [ . باشند ، نرخ بازگشت داخلي و نسبت سود بر هزينه مي ) سود خالص = هزينه

 مروري مختصر بر برخي از مطالعات ارزشگذاري زيست محيطي انجام شده - ۲ - ۳

 ن در ابتداي راه اسـت هاي طبيعي در جها مبحث كمي كردن و ارزش گذاري خدمات اكوسيستم

 هاي بسيار زياد، برخي از خدمات اكوسيستم نظير ارزش هاي فرهنگـي، زيبـايي نظر از پيشرفت و صرف

 . باشد درماني، هنوز هم به طور كامل قابل ارزش گذاري نمي هاي روان منظر و جنبه

 مريكا زودتر از اروپـا ها پيش مطرح بوده و در آ ها از سال مسئله ارزش گذاري خدمات اكوسيستم

 آغاز گشته است و اين ناشي از باال بودن سطح زندگي در آمريكا نسبت به اروپـا از نظـر بودجـه، زمـان

گـذاري وسـيع در هـا و سـرمايه فراغت، امكانات و نتيجتاً تـأثير ايـن عوامـل بـر روي عرضـه تفرجگـاه
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 هـاي شـهري از علـل آبي و پـارك هاي هاي ملي، تفرجگاه هاي مختلف تفريحي به عنوان پارك سيستم

 . باشد هامي هاي ارزيابي ارزش هاي تفرجگاهي نسبت به اروپايي ها در ابداع شيوه پيشتاز بودن آمريكايي

 مــيالدي در آمريكــا پيشــنهاد كــرد كــه بــاالترين هزينــه مســافرتي ۱۹۴۷ هوتلينــگ در ســال

 ته شود و يا به عبـارت ديگـر هزينـه دورتـرين گيري شده به عنوان ارزش تفرجگاهي در نظر گرف اندازه

 . شود فاصله به عنوان قيمت بازاري معادل يك بار استفاده از تفرجگاه محاسبه مي

 هاي تفرجي آمريكا وروديه در نظـر ، پيشنهاد كرد كه براي تمام سيستم ۱۹۵۲ وانتروپ در سال

 العمـل هـا بـه عنـوان عكـس ه افـراد از تفرجگـاه گرفته شود تا رابطه بين هزينه و تعداد دفعات اسـتفاد

 گـذاري بـراي كاالهـاي مصـرفي و اين روش شبيه قيمت . استفاده كنندگان در برابر هزينه، معين شود

 . خدماتي است

 روشي را ارائه نمودند كه براساس آن طي مصاحبه انجـام شـده، ۱۹۵۹ كالوسون و كنج در سال

 ستفاده كننده از مراكز تفريحي و بعد مسـافت امـاكن مسـكوني افـراد از نسبت به تخمين تعداد افراد ا

 . شود پارك اقدام مي

 ، مطالعاتي را در زمينه تأثير كيفيـت عرضـه منـاطق ۱۹۶۶ سنكا و آدامس و ديويدسون در سال

 . اند تفريحي آبي در افزايش و يا كاهش افراد استفاده كننده انجام داده

 هاي آبي كه امكـان ورزش مـاهيگيري در آنهـا ، براي ارزشيابي تفرجگاه ۱۹۶۷ در سال كالوسون

 وجود دارد، پيشنهاد نمود كه ارزش يك تجربه و تفريح ماهيگيري با قيمت مـاهي در بـازار يكسـان در

 ، پيشنهاد كرده است كه تعداد ماهيان صـيد شـده در واحـد ۱۹۶۷ استيونسن در سال . نظر گرفته شود

 . عنوان معياري براي مقايسه ارزش هاي تفريحي اين گونه مناطق به كار گرفته شود زمان به

 ها را در اقتصاد محلي مـورد مطالعـه گذاري در تفرجگاه ، تأثير سرمايه ۱۹۶۸ لرد و كالتر در سال

. د گذاري كر هاريش مطالعات خود را براساس ارزش اوقات فراغت پايه قرار دادند و در همين سال،
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 و قانون جامع پاسـخ، جبـران ۱۹۶۹ سال " محيطي ملي قانون سياست زيست " در اياالت متحده

 و قـوانين مشـابه منجـر بـه اسـتفاده مـداوم از ۱۹۸۰ سـال ۳۳ (CERCLA) محيطـي زيست تعهد و

 گرايي، روش هزينه سـفر و روش گذاري براساس لذت هاي ارزش گذاري پولي از قبيل روش قيمت روش

 . ترين روش در تعيين منافع تفريحي، پيشنهاد داده است ارزش گذاري مشروط را به عنوان مناسب

 محيطي افزايش يافتـه دهه گذشته توجه عمومي به مشكالت زيست در اتحاديه اروپا نيز طي دو

 اولين مطالعات ارزش گذاري مشروط براي ارزش گذاري ارزش هاي غير بازاري در دهـه هشـتاد . است

 در بريتانياي كبير، نروژ و سوئد و در اوايل دهه نود، اولين ارزش گـذاري پـولي در فرانسـه و دانمـارك

 منفعـت اجتمـاعي - هاي هزينـه يچ مقررات قانوني در استفاده اجباري از تحليل اگرچه فعالً ه . اجرا شد

 . محيطي اتحاديه اروپا وجود ندارد در سياست زيست

 باشـد كـه در دوم ترين معاهده حفاظت در جهان مي ها، كنوانسيون رامسر قديمي در مورد تاالب

 جنبـه ۱۹۷۵ و از سـال . رگزار گرديـده اسـت در شهر رامسر ب ) ۱۳۴۹ بهمن ۱۳ ( ۱۹۷۱ ماه فوريه سال

 هـاي بـا كشور عضو خود را ملزم به تعيين و حفـظ تـاالب ۱۳۸ اين معاهده . قانوني به خود گرفته است

 ايـن كنوانسـيون برحفاظـت و . نمايـد المللي و تشويق به اسـتفاده خردمندانـه از آنهـا مـي اهميت بين

 هت فراهم ساختن زيستگاهي براي پرندگان آبزي تأكيد ها به خصوص در ج برداري معقول از تاالب بهره

 . كند مي

 طي گذشت سالها، اين كنوانسيون گسترده، ديـد خـود را چنـان افـزايش داده كـه تمـام ابعـاد

 هايي ها را در زمره اكوسيستم گيرد و تاالب ها را در بر مي برداري معقول و پايدار از تاالب حفاظت و بهره

 . اي دارند العاده ر حفاظت از تنوع زيستي و رفاه جامعه بشري اهميت فوق داند كه د مي

 زيسـت بـيش از هـر زمـاني و يكم، تبعات مداخله انسـان در محـيط در آستانه شروع قرن بيست

 آثار و پيامدهاي اين مداخالت به حدي است كه امـروزه مفـاهيم سـنتي و متـداول . متجلي شده است

۳۳  Comprehensive Environmental Response, compensation and Liability Act.
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 مورد پرسش قرار داده و رويكرد بسياري از متخصصان و دانشمندان اقتصادي را كـه توسعه اقتصادي را

 هـاي محيطي نـوعي كـاالي رايگـان اسـت را دسـتخوش دگرگـوني معتقد بودند منابع طبيعي و زيست

 محيطـي متـرادف امروزه مفهوم توسعه با رعايت حفاظت از منابع طبيعي و زيسـت . بنيادي نموده است

 هاي ملي همچون توليد ناخالص داخلي ملحوظ نمـودن منـابع هاي اقتصادي حساب است و در شاخص

 . باشد محيطي نيز مطرح مي طبيعي و زيست

Barbier زيست به عنوان يك نهاد اي تحت عنوان ارزش گذاري محيط در مقاله ۲۰۰۰ در سال 

 هـدف مقالـه . پـردازد مكزيك مـي هاي تايلند و به بررسي ارتباط ماهيگيري و درختان مانگرو در تاالب

 وي تـابع توليـد . هاي اقتصـادي منطقـه اسـت نشان دادن اهميت اقتصادي تاالب در حمايت از فعاليت

 دهـد و ميـزان صـيد مـاهي تـابعي از سـطح درختـان ماهيگيري را به صورت ايستا و پويا گسترش مي

 شـود و پـس از تخمـين معـادالت، مي ها و ميزان تالش براي ماهيگيري در نظر گرفته مانگرو در تاالب

 گيري شـده و در نتيجـه ارزش هـر هكتـار تأثير يك درصد تغيير در نواحي مانگرو بر ميزان صيد اندازه

 . گردد نواحي مانگرو براساس تغيير در ميزان صيد ماهي ارزش گذاري مي

 ي ارزش گـذاري هـايي بـرا اي تحـت عنـوان روش در مقالـه ۲۰۰۰ در سال (Acharya) آچاريا

 هاي تـاالبي، بـه بررسـي نقـش روش تـابع توليـد در محاسـبه ارزش خدمات آبهاي سطحي زيست بوم

 در كشـور نيجريـه HadejiaNguru هاي سطحي، ارزش خـدمات هيـدرولوژيكي تـاالب خدمات آب

 اسـت و زيست به عنوان يك نهاده مورد توجه قرار گرفته در اين مطالعه ارزش گذاري محيط . پردازد مي

 . شود ميزان آب مصرفي خانوار در تابع مطلوبيت خانوار و در تابع توليد خانوار وارد مي

 محيطي در ايران در مراحل اوليه تكـوين و مطالعه و بررسي ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست

 بيـدقي . باشـد د مي به همين دليل نيز مطالعه و بررسي در اين زمينه بسيار محدو . تكامل خود قرار دارد

وي . پـردازد محيطي آلودگي هواي شهر تهران مي به بررسي و ارزيابي اقتصادي و زيست ۱۳۷۶ در سال
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 هاي وسايط نقليـه، صـنايع و واحـدهاي مسـكوني، تجـاري و خسارات اقتصادي ناشي از انتشار آالينده

 . ميليارد ريال برآورد نمود ۱۶۰ خدماتي را حدود

 محيطي را با تأكيد بـر گذاري خسارات وارده به منابع زيست ، قيمت ۱۳۷۹ در سال مهندس صالح

 در ايـن مطالعـه پـس از بررسـي . هـاي صـنعتي مـورد بررسـي قـرار داد هاي ناشي از فاضـالب آلودگي

 هاي اقتصادسنجي، ميزان هزينه براي كاهش هر واحـد ها و تهيه معادالت با استفاده از مدل پرسشنامه

 . تعيين گرديد آلودگي آب

 با همكاري دانشگاه تربيت مدرس طرح مطالعاتي را ۱۳۷۹ زيست در سال سازمان حفاظت محيط

 در اين مطالعه، . با عنوان ارزش گذاري اكولوژيك مناطق جنگلي خزري، بياباني و كوهستاني تهيه نمود

 تـوراني و - مناطق ايراني هاي خزري، منطقه تحت ييالق، ارزش خدمات و كاركردهاي اقتصادي جنگل

 . منطقه كوهستاني پلنگ دره قم در هر هكتار محاسبه شد

 سـنگان و به ارزش گذاري اقتصادي پارك جنگلي سـي ۱۳۷۸ پور در سال مهندس كاميار كاويان

 وي در روش به كار گرفته، پارك را بـه عنـوان مركـز دايـره . ارائه سيستم بهينه مديريت پرداخته است

 ش منطقـه جداگانـه هاي مساوي، كل كشور را به ش هايي به دور آن با شعاع دايره قرار داده و با رسم نيم

 تقسيم نموده است و با محاسبه مساحت هر منطقه و جمعيت ساكن در آنها و برآورد هزينه دسترسـي

 هـا، اقـدام بـه بـرآورد هاي به دست آمـده از پرسشـنامه مراجعه كنندگان به پارك و با كمك ساير داده

 افـزار هـا بـا نـرم حليـل داده تساوي رگرسيوني بين پارامترهاي مذكور نموده است و سپس با تجزيه و ت

SPSS و بـه ايـن ترتيـب . نسبت به ارائه مدلي جهت محاسبه ارزش اقتصادي پارك اقدام نموده است 

 . ميليون ريال برآورد نموده است ۵۲ / ۹۳۲ ارزش تفرجي پارك را روزانه

 ان مقايسـه نامه كارشناسي ارشد خـود را بـا عنـو پايان ۱۳۸۳ زاده در سال مهندس نيلوفر عابدين

 وي بـا اسـتفاده از . ارزش گذاري اقتصادي پارك جنگلي سراوان و پارك شهر رشت ارائه نمـوده اسـت

كارهاي مـديريتي و فنـي در نهايـت ارزش اجتماعي كالوسون و ارايه راه - روش ارزش گذاري اقتصادي
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 شـهر رشـت ريـال و بـراي پـارك ۶۵۴۷۰۰۰ تفرجي روزانه براي پارك جنگلـي سـراوان را - اقتصادي

 . ريال تخمين زده است ۱۵۷۷۵۰۰

 شهرداري تهـران ۲۲ نژاد درياچه مصنوعي منطقه مهندس مهسا ديانت ۱۳۸۳ همچنين در سال

 وي در روش خود با اسـتفاده از نقشـه و . را براساس روش كالوسون ارزش گذاري اقتصادي نموده است

 هـاي ه و نيـز مسـافت و بـا در نظـر گـرفتن وروديـه بررسي رفتار بازديدكنندگان در برابر افزايش هزين

 مجـدداً . ميليون ريال برآورد كرده است ۱۶۱ / ۸ تفرجي روزانه درياچه را معادل - فرضي، ارزش اقتصادي

 ، مهندس مينا فضلي نيز اقدام به ارزش گذاري اقتصـادي پـارك چيتگـر براسـاس روش ۱۳۸۳ در سال

 ريال برآورد كـرده ۵۱۸۹۵۵۵۰ روزانه پارك را معادل تفرجي - كالوسون نموده است و ارزش اقتصادي

 . است

 ، ارزش تفرجگاهي تاالب انزلي را بـه روش هزينـه سـفر ۱۳۸۴ مهندس سميه شهابي در سال

 و نتايج حاصله را به عنوان ابزاري مـؤثر . تعيين نموده و ظرفيت برد توريسم آن را نيز برآوردكرده است

 وي بـا اسـتفاده از آمـار و . اي مورد استفاده قـرار داده اسـت هاي توسعه يريت طرح ريزي و مد در برنامه

 نفر و ظرفيـت بـرد واقعـي ۱۵۰۰۰ آوري شده، ظرفيت برد فيزيكي تاالب انزلي را روزانه اطالعات جمع

 در نهايـت ارزش . نفـر بـرآورد كـرده اسـت ۸۶۴۴ تفرجگاه را با در نظر گرفتن عوامل محـدود كننـده،

 تومان محاسبه گرديده است كه بيانگر ارزش تفرجي باالي ايـن ۱۲۴۵۰۴۰۰ وزانه تاالب انزلي تفرجي ر

 . باشد تاالب مي

 توسط فروغ شـادمان الهيجـي و ۱۳۸۴ ارزش گذاري اقتصادي تفرجي تاالب اميركاليه در سال

 در اين مطالعه ارزش وجودي سه سرويس غير بازاري . صورت پذيرفته است CVM با استفاده از روش

 اندازها و مناظر طبيعي و بهبود و شرايط آب و هوايي منطقـه، وحش، چشم تاالب شامل زيستگاه حيات

. ريال برآورد گرديده است ۳۹۵۰۰ معادل
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 گـذاري اقتصـادي نمـوده هاي پرديسان و لـويزان را ارزش پارك ۱۳۸۴ مهندس مجابي در سال

 ميليـون ريـال و ۷۷ / ۶ است و با استفاده از روش كالوسون ارزش اقتصادي تفرجي پـارك پرديسـان را

 . ميليون ريال در روز برآورد كرده است ۵۳ پارك لويزان را

 ها شمال ايران را با تأكيـد بـر ارزش كل اقتصادي اكوسيستم جنگل ۱۳۸۴ دكتر اميرنژاد در سال

 وي در ايـن تحقيـق . اكولوژيكي و ارزش هاي حفاظتي تعيين كرده است - محيطي ش گذاري زيست ارز

 مـورد از ارزش هـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم و ۱۶ كه به عنوان رساله دوره دكتري ارائه گرديده است،

 دهـد كـه مجمـوع ارزش هـاي و نتـايج نشـان مـي . دهد ها را مورد بررسي قرار مي حفاظتي اين جنگل

 ميليـارد ريـال و مجمـوع ارزش هـاي غيرمسـتقيم ۲۴۸۱ / ۴ هاي شمال معـادل قيم ساالنه جنگل مست

 ۱۹۱۵ / ۲ ميليـارد ريـال و مجمـوع ارزش هـاي حفـاظتي سـاالنه معـادل ۱۰۵۲۴ / ۹ ساالنه آنها معادل

 ميليـارد ۱۴۹۲۱ / ۵ هاي شـمال كشـور معـادل ميليارد ريال و مجموعه ارزش هاي اقتصادي كل جنگل

 هـاي محيطـي و اكولـوژيكي جنگـل و با مقايسه ارقام به دست آمده ارزش هـاي زيسـت . باشد ريال مي

 درصد ارزش كـل و ارزش ۱۶ / ۶ ها درصد ارزش كل، ارزش هاي مستقيم اين جنگل ۷۰ / ۵ شمال كشور

 هـاي شـمال كشـور بـه بنابراين، ارزش اقتصادي جنگل . باشد درصد ارزش كل مي ۱۲ / ۸ هاي حفاظتي

 هـا و مراتـع كشـور در توليـد ناخـالص داخلـي كشـور رابر ارزش افزوده كل جنگل ب ۴ / ۲ تنهايي معادل

 تفرجگـاهي پـارك - نيز مهندس كتايون پيشـكاري، ارزش گـذاري اقتصـادي ۱۳۸۵ در سال . باشد مي

 جنگلي طالقاني را برآورد نموده است كه از طريق روش كالوسون و با اسـتفاده از تخمـين رابطـه بـين

 كننده به پارك و بعد مسافت اماكن مسكوني اين افراد از پـارك و ميـانگين هزينـه تعداد افراد مراجعه

 . تومان محاسبه گرديده است ۴۲.۴۰۰.۵۰۰ دسترسي آنها به پارك، اين ارزش معادل

 در مطالعه مشابه ديگري نيز در همين سال مهندس نگين لطيفي اسكويي پـارك جنگلـي عـون

 ريـال ۱۲۵۰۸۱۰۰۰ تفرجگاهي ارزش گذاري نموده است كه معادل - قتصادي بن علي تبريز را از نظر ا

. روش اين مطالعه نيز كالوسون بوده است . بوده است
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 هاي ناشي از آلودگي هوا در قالـب ، خسارت ۱۳۸۶ در جديدترين مطالعه صورت گرفته در تيرماه

 بهبـود كيفيـت هـوا، كـاهش اجـاره مدل ارزيابي مشروط جهت برآورد تمايل به پرداخت براي حفظ و

 هـاي عفونـت هاي مربوط به بيمـاري گذاري هدانيك و هزينه بهاي اماكن مسكوني به روش مدل قيمت

 دز، توسـط مهنـدس صـادقي - حاد دستگاه تنفسي، برونشيت، آسم و آمفيزم با استفاده از مدل واكنش

 آلودگي هوا بر كالنشهر تبريز را حدود هاي ناشي از برآورد گشته است و در اين رابطه مجموعه خسارت

 بـه مبلـغ ۱۳۸۹ بيني نمودند كه ميزان خسـارت بـراي سـال ميليارد ريال برآورد كرده و پيش ۲۹۱ / ۷

 . ميليارد ريال افزايش يابد ۵۳۷ / ۴

 ۳۴ بندي كاركردهاي بازاري و غيربازاري منابع زيست محيطي بررسي و طبقه - ۳ - ۳

 زاري منابع زيست محيطي ارزش گذاري كاركردهاي با - ۱ - ۳ - ۳

 برآورد ارزش موجودي تمامي منابع احصاء شده درمراحل پيشين - ۱ - ۱ - ۳ - ۳

 اين قسمت از گزارش به انجام محاسبات اقتصادي و برآوردهاي حاصله در محدودة مطالعاتي

 ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي محدوده و اقتضائات اين طرح در جمع آوري اطالعات . اختصاص دارد

 منجر به پاية مربوط به برآوردهاي اقتصادي كه با محدوديت هاي زيادي از جهات مختلف مواجه بوده،

 . توليد اطالعاتي بوده كه كامالً مبتني بر داده هاي زميني بوده است

 ) علوفه ( منابع گياهي -

. سبات اين بخش توسط گروه تحقيق با تحليل پرسشنامه ها انجام گرفته است تمامي محا - ۳۴
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 الزم به ذكر است كه يونجه و كاه سفيد دو محصول گياهي اصلي هستند كه براي روستائيان

 هاي طبق بررسي . د باشن مي محدوده داراي بيشترين كاربرد در فعاليت هاي دامداري و دامپروري آنها

 . انجام شده در منطقه ارژن و پريشان، ارزش زير براي علوفه به دست آمده است

 ريال ۲.۷۵۷.۸۴۷.۸۴۵.۸۳۷ = ارزش تجاري يونجه به قيمت بازار

 ريال ۱.۸۳۸.۷۳۸.۸۲۵.۰۰۰ = ارزش تجاري كاه سفيد به قيمت بازار

 : ست نحوه محاسبه و تحليل نتايج فوق به صورت زير بوده ا

 برمبناي قيمت هاي بيان شده از سوي مصاحبه شوندگان و استخراج پرسشنامه هاي تكميل

 و نتيجه در مقدار يونجه و كاه سفيد مصرفي ضرب شده تا ، شده، ابتدا ميانگين قيمت تعيين شده

 بديهي است كه چنين ارزشي مبتني بر برداشت، نگرش و . ارزش كل يونجه و كاه سفيد به دست آيد

 به . شده است نظر مصاحبه شوندگان نسبت به تهيه و داشتن يونجه و كاه سفيد برآورد ت مورد اهمي

 بيان ديگر، اين ارزش گوياي اين نكته است كه درصورت فروش يونجه و كاه سفيد برداشتي در بازار،

 طبق الزم به ذكر است كه . خواهند بود ، مايل به دريافت چنين مبلغي كه خواهان دريافت آن هستند

 . س دام در منطقه موجود مي باشد أ ر ۶۲۴۹۸ تعداد ، بررسي هاي صورت پذيرفته

 جمع حاصلضرب مقدار در قيمت علوفه × س دام رأ تعداد كل

 ۴۴.۱۳۳.۳۳۳ × ۶۲۴۸۹ = ۲.۷۵۷.۸۴۷.۸۴۵.۸۳۷ ارزش تجاري يونجه

۲۹.۴۲۵.۰۰۰ × ۶۲۴۸۹ = ۱.۸۳۸.۷۳۸.۸۲۵.۰۰۰ ارزش تجاري كاه سفيد
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 مقدار استفاده از علوفه منطقه و ارزش برآوردي آنها ): ۴ - ۳ ( جدول

 شماره
 پرسشنامه

 استفاده از علوفه منطقه

 مقدار استفاده بلي
 فروش (kg) براي دام

 ميانگين قيمت هر كيلو
 علوفه در بازار

 ) ريال (

 حاصل ضرب مقدار
 در قيمت

 ريال ۴۴.۱۰۰.۰۰۰ ريال ۳۰۰۰ يونجه - ۱۴۷۰۰ ۱

 ريال ۳۰۰۰ يونجه - ۱۸۰۰ ۲
 ريال ۲۰۰۰ كاه سفيد

 ريال ۵.۴۰۰.۰۰۰
 ريال ۳.۶۰۰.۰۰۰

 ريال ۳۰۰۰ يونجه ۲۴۰۰ ۳
 ريال ۲۰۰۰ كاه سفيد

 ريال ۷.۲۰۰.۰۰۰
 ريال ۴.۸۰۰.۰۰۰

 ريال ۳۰۰۰ يونجه - ۱۴۷۰۰ ۴
 ريال ۲۰۰۰ كاه سفيد

 ريال ۴۴.۱۰۰.۰۰۰
 ريال ۲۹.۴۰۰.۰۰۰

 ريال ۳۰۰۰ يونجه - ۱۴۷۰۰ ۵
 ريال ۲۰۰۰ كاه سفيد

 ريال ۴۴.۱۰۰.۰۰۰
 ريال ۲۹.۴۰۰.۰۰۰

 مازاد مصرفي ۱۴۷۰۰ ۶
 براي دام

 ريال ۳۰۰۰ يونجه
 ريال ۲۰۰۰ كاه سفيد

 ريال ۴۴.۱۰۰.۰۰۰
 ريال ۲۹۴۰۰۰۰۰

 ريال ۳۰۰۰ يونجه - ۱۴۷۰۰ ۷
 ريال ۲۰۰۰ كاه سفيد

 ريال ۴۴.۱۰۰.۰۰۰
 ريال ۲۹.۴۰۰.۰۰۰

 ريال ۳۰۰۰ يونجه - ۴۰۰۰۰ ۹
 ريال ۲۰۰۰ كاه سفيد

 ريال ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
 ريال ۸۰۰۰۰۰۰۰

 ريال ۳۰۰۰ يونجه ۱۴۷۰۰ ۱۰
 ريال ۲۰۰۰ كاه سفيد

 ريال ۴۴.۱۰۰.۰۰۰
 ريال ۲۹.۴۰۰.۰۰۰

] . محاسبات اين بخش توسط گروه تحقيق انجام گرفته است [
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 ارزش گياهان دارويي درياچه ارژن و پريشان : منابع گياهي -

 نوع گياه دارويي در محدوده مورد مطالعه شناسايي شده است كه شامل پرسياوشون، ۲۰ تعداد

 خاكشير، برگ بيد، دن، گل گاوزبان، آبيشم شهري، برگ كنار، گل ختمي، تخم شربتي، گل بابونه،

 دارچين، نعناع، گل محمدي، سياه دانه، تخم برزه و كتون بوده و تماماً زيتون، سنبل الطيب، زنجبيل،

 قيمت هر يك از گياهان فوق بر حسب ريال در تهران به . برداشت آنها از طبيعت صورت مي گيرد

 يمت به گل گاوزبان ق بيشترين . مشاهده مي شود ) ۵ - ۳ ( دست آمده و ميانگين كل آنها در جدول

 . ريال خريد و فروش مي شود ۳۵۰.۰۰۰ تهران تا حدود وگرم از آن در بازار مربوط مي شود كه هر كيل

 گونه هاي مذكور  داراي استفاده هاي گوناگوني بوده و از سوي مصاحبه شوندگان معرفي شده

 بيشترين فراواني در مصرف اين گياهان مربوط به داروي گل بابونه و بعد از آن گياه گل ، طبق آمار . اند

 استفاده شده kg ۱۰ و kg ۱۵ از سنبل الطيب و زنجبيل به ترتيب . بوده است ) kg ۲۰ ( گاو زبان

 . ارزش بازاري اين گياهان دارويي از حاصلضرب ميانگين قيمت در مقدار مصرف به دست مي آيد . است

 مجموع ارزش بازاري هركدام از اين گياهان ارزش كل اقتصادي را در محدوده مورد مطالعه بيان مي

 و گل ۰ / ۲ ، نعناع ۰ / ۳ سهم گياه دارويي سنبل الطيب معادل . ريال مي باشد ۱۲۶۶۲۵۰ كند كه معادل

. كمتر هستند ۰ / ۱ بوده كه از همه بيشتر مي باشد و بقيه از ۰ / ۱۲ محمدي
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 ) بر حسب قيمت تهران ( محاسبه گياهان داروئي ارژن و پريشان ): ۵ - ۳ ( جدول

 تعداد پاسخ نام گياه رديف
 دهندگان

 قيمت هر كيلو
 ) ريال (

 ميانگين
 قيمت

 ميزان مصرف در
 ) kg ( طول ماه

 ارزش
 تصادي اق

 در صد
 سهم

 ۰ / ۰۱ ۱۳۵۰۰۰ ۲ ۶۷۵۰۰ ۶۵۰۰۰ - ۷۰۰۰۰ ۲ پرسياوشون ۱
 ۰ / ۰۴ ۵۲۰۰۰۰ ۸ ۶۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ - ۷۰۰۰ ۲ خاكشير ۲
 ۰ / ۰۸ ۱۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ - ۱۲۰۰۰۰ ۲ بابونه ۳
 ۰ / ۰۰۳ ۳۵۰۰۰ ۱ ۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۱ برگ بيد ۴
 -- -- -- ۲۷۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ - ۳۰۰۰۰ ۲ دن ۵
 ۰ / ۰۵ ۷۰۰۰۰۰ ۲۰ ۳۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰۰ ۶ گل گاو زبان ۶
 ۰ / ۰۱ ۱۱۰۰۰۰ ۲ ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۱ آبيشم شهري ۷
 ۰ / ۰۰۳ ۴۰۰۰۰ ۲ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱ برگ كنار ۸
 ۰ / ۰۲ ۳۱۵۰۰۰ ۷ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۱ گل ختمي ۹
 ۰ / ۰۳ ۳۳۰۰۰۰ ۶ ۵۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ - ۶۰۰۰۰ ۲ تخم شربتي ۱۰
 ۰ / ۰۱ ۱۷۵۰۰۰ ۵ ۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۷ گل بابونه ۱۱
 -- -- -- ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۳ زيتون ۱۲
 ۰ / ۳ ۳۴۵۰۰۰۰ ۱۵ ۲۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۱ سنبل الطيب ۱۳
 ۰ / ۰۶ ۸۵۰۰۰۰ ۱۰ ۸۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰ ۱ زنجبيل ۱۴
 ۰ / ۰۳ ۳۶۰۰۰۰ ۸ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۱ دارچين ۱۵
 ۰ / ۲ ۲۲۵۰۰۰۰ ۳۰ ۷۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۱ نعناع ۱۶
 ۰ / ۱۲ ۱۶۱۲۵۰۰ ۱۵ ۱۰۷۵۰۰ ۱۰۵۰۰۰ - ۱۱۰۰۰۰ ۱ گل محمدي ۱۷
 ۰ / ۰۲ ۲۵۰۰۰۰ ۵ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۱ سياه دانه ۱۸
 تخم برزه ۱۹

 ۰ / ۰۶ ۸۰۰۰۰ ۲ ۴۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ - ۴۵۰۰۰ ۱ كتون

 ۰ / ۰۳ ۳۵۰۰۰۰ ۵ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۲ ۲ بابونه ۲۰
 . ريال مي باشد ۱۲۶۶۲۵۰۰ : دست آمده ه ميزان ارزش اقتصادي ب *

] . محاسبات اين بخش توسط گروه تحقيق انجام گرفته است [ **
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 ) بر حسب قيمت محلي ( گياهان داروئي ارژن و پريشان محاسبه ارزش ): ۶ - ۳ ( جدول

 تعداد پاسخ نام گياه رديف
 دهندگان

 قيمت هر كيلو
 ) ريال (

 ميانگين
 قيمت

 ميزان مصرف در
 ) kg ( طول ماه

 ارزش
 اقتصادي

 در صد
 سهم

 ۰ / ۰۱ ۴۰۰۰۰ ۲ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲ پرسياوشون ۱
 ۰ / ۰۸ ۳۲۰۰۰۰ ۸ ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۲ خاكشير ۲
 ۰ / ۰۷ ۳۰۰۰۰۰ ۱۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲ بابونه ۳
 ۰ / ۰۰۱ ۶۰۰۰ ۱ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱ برگ بيد ۴
 ۰ / ۰۲ ۶۶۰۰۰ ۲ ۳۳۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰ ۱ آبيشم شهري ۵
 ۰ / ۰۰۵ ۲۰۰۰۰ ۲ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱ برگ كنار ۶
 ۰ / ۰۳ ۱۴۰۰۰۰ ۷ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱ گل ختمي ۷
 ۰ / ۰۲ ۹۶۰۰۰ ۶ ۱۶۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲ تخم شربتي ۸
 -- -- -- ۸۰۰۰ ۸۰۰۰ ۳ زيتون ۹
 ۰ / ۳۲ ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۵ ۹۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱ سنبل الطيب ۱۰
 ۰ / ۰۵ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱ زنجبيل ۱۱
 ۰ / ۰۴ ۱۶۰۰۰۰ ۸ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱ دارچين ۱۲
 ۰ / ۲ ۷۵۰۰۰۰ ۳۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۱ نعناع ۱۳
 ۰ / ۱۸ ۳۷۵۰۰۰ ۱۵ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۱ گل محمدي ۱۴
 ۰ / ۰۴ ۱۵۰۰۰۰ ۵ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱ سياه دانه ۱۵
 ۰ / ۰۲ ۸۰۰۰۰ ۲ ۴۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ - ۴۵۰۰۰ ۱ تخم برزه كتون ۱۶
 -- -- -- ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۲ سربرنجاس ۱۷

 . ريال مي باشد ۴۲۱۲۰۰۰ : ميزان ارزش اقتصادي بدست آمده *
 ] . اين بخش توسط گروه تحقيق انجام گرفته است محاسبات [ **

 ) ۶ - ۳ ( ارزش گياهان دارويي درياچه ارژن و پريشان بر حسب قيمت محلي آن ها در جدول

 در اين است كه بعضي از گياهان دارويي بخاطر ) ۶ - ۳ ( و ) ۵ - ۳ ( اختالف جدول . مشخص شده است

 بدين ترتيب تعداد گياهان دارويي كه قيمت آنها در . نداشتن قيمت محلي از جدول حذف شده اند

 گياه مي باشد و در اين جدول تعداد پاسخ دهندگان و ميزان مصرف هر ۱۷ ، ده بود منطقه مشخص ش

 ، همانطور كه از اعداد اين جدول مشخص مي باشد . كدام از اين گياهان در ماه نشان داده شده است

 ۱ نفر و بقيه را هركدام ۲ بابونه و تخم شربتي را ، خاكشير ، پرسياوش ، نفر ۳ ميزان مصرف زيتون را

االتري نسبت به بقيه بوده بين اين گياهان فقط آبيشم شهري داراي قيمت ب . نفر اعالم نموده اند
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 در بين مصاحبه شوندگان . ريال محاسبه شده است ۳۳۰۰۰ كه ميانگين آن معادل ۲۶۰۰۰ - ۴۰۰۰۰

 بطور . و در نتيجه ارزش بازاري آن تعيين نگرديده است ميزان مصرف زيتون و سربرنجاس اظهار نشده

 ۴۲۱۲۰۰۰ كلي ارزش كل اقتصادي گياهان دارويي درياچه ارژن و پريشان بر حسب قيمت محلي آن

 نفر ميزان در آمد خودرا از فروش گياهان دارويي ۴ مصاحبه شونده فقط ۱۳ از بين . ريال  مي باشد

 بيشترين مورد استفاده ) ۷ - ۳ ( در جدول . ريال مي باشد ۱۴۸۷۵۰ اعالم نموده اند و ميانگين آن ها

 . مورد به آن اشاره شده است ۱۱ گياهان دارويي براي اعصاب بوده كه حدود

 مورد مي ۵ مورد و گل بابونه با ۶ بيشترين گياه معالج بيماري هاي اعصاب گل گاو زبان با

 مورد ۱ سرفه ، مورد گن تله ۱ كبودي شاره كرده اند، نفر به بابونه ا ۳ براي درمان سرما خوردگي . باشد

 ۱ مورد نام برده شده و براي رفع اسهال ۱ براي رفع دردهاي زنان از برزه كتان و بابونه هر كدام ، بنگو

 مورد اسطوخودوس براي ۱ ، مورد آويشن را ذكركرده اند ۲ رفع چربي خون  و نفخ شكم ، مورد كوكو

 براي دل ، مورد خاكشير بوده ۲ مورد تخم شربتي و ۲ اره شده براي گرمي باالترين تعداد اش ، روماتيسم

 مورد بيشترين مقدار ۲ براي رفع سينه درد تخم ريحون با مورد باالترين تعداد را داشته، ۲ درد دن با

 مورد آويشن براي انواع درد به خود ۲ ، مورد بابونه براي بخور ۲ ، مورد ۳ براي معده بومادران با ، بوده

. تصاص داده اند اخ
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 آمار استفاده از گياهان دارويي در درمان امراض ): ۷ - ۳ ( جدول

 اعصاب

 سرما
 خوردگي

 كبودي

 سرفه

 دردهاي
 زنان

 اسهال

 چربي
 خون

 نفخ
 شكم

 روماتيسم

 گرمي

 دل
 درد

 سينه
 درد

 سردي

 بيماري
 معده هاي

 زنبور
 زدگي

 بخور

 درد

 مصرف
 خوراكي

۱۷ ۱۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۶ ۸ ۷ ۱ ۱۳ ۱ ۳ ۶ ۱ 

 و كمترين آنها مربوط به اشاره مورد ۱۷ با ، مربوط به درمان اعصاب ، باالترين تعداد ) ۷ - ۳ ( در جدول

 مورد اشاره به ۱ زنبورزدگي و مصرف خوراكي با ، سردي ، رو ماتيسم ، نفخ شكم ، اسهال ، رفع سرفه

 . هركدام است

 صيد ماهي در درياچه ارژن و پريشان گذاري ارزش : آبزيان پرورشي و غيرپرورشي -

 ، به آبزيان اقتصادي درياچه ارژن و پريشان يكي ديگر از عناصر موردنظر در ارزش گذاري

 پرورشي و غيرپرورشي مربوط مي شود كه به علت فقدان استخرهاي پرورش ماهي درمحدوده، صرفاً

 دراين خصوص، با كمك . بسنده شده است به سنجش صيدهاي انجام شده از درياچة ارژن و پريشان

 تخمين زده شده ريال ۱۶۸.۲۱۰ با معادل و ارزشي دست آمده ه رابطه زير هزينه كل ماهيگيري ب

 . است

 H= C×S ) ۱ ( فرمول

۱۶۸.۲۱۰ = ۳ × ۵۶.۰۷۰ 

 هاي پاييز و نفر در فصل ۱۱ براي پيداكردن ارزش هزينه صيد در كل سال با توجه به اينكه

 ، ) ماه ۱۲ ( دو نفر همه فصول ، ) ماه در سال ۹ ( ، يك نفر همه فصول به جز بهار ) ماه در سال ۶ ( زمستان

را براي ماهيگيري ) ماه در سال ۶ ( و يك نفر بهار و زمستان ) ماه در سال ۲ ( دو نفر اسفند و فروردين
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 روز در سال براي صيد در درياچه ارژن و پريشان منظور شد و با ضرب آن در ۱۶۵ ذكر نموده اند، عدد

 . ريال بدست مي آيد ۲۷.۷۵۴.۶۵۰ دل ريال هزينه صيد براي يك سال ماهيگيري معا ۱۶۸.۲۱۰

۲۷.۷۵۴.۶۵۰ = ۱۶۵ × ۱۶۸.۲۱۰ 

 كيلوگرم مي ۶۵ در اين رابطه معادل .a ارزش ماهيگيري مطابق رابطه زير بدست مي آيد كه

 . كيلوگرم مي باشد min = ۲ كيلوگرم و max = ۱۲۵ و مقدار . باشد

° ° ° + + =  a x a x a x T  n ... 2 1 

 ها درخواست شد كه  نوع و قيمت فروش هر نوع ماهي در از پرسش شونده ) ۱۲ - ۳ ( مطابق با جدول

 در اين منطقه . بازار را بيان نمايند تا از اين طريق ميانگين قيمت بازاري پرسش شوندگان مشخص شود

 نوع ماهي كپور، پرشيوني، سرخو، آمور، زردك و قباد صيد مي شود كه قيمت هر كيلو كپور بين ۶

 ريال، آمور ۳۰.۰۰۰ – ۵۰.۰۰۰ ريال، سرخو ۱۰.۰۰۰ - ۴۰.۰۰۰ ريال، پرشيوني ۲۰.۰۰۰ – ۴۰.۰۰۰

 ريال مي ۳۰.۰۰۰ – ۷۰.۰۰۰ ريال و قباد ۱۰.۰۰۰ – ۱۵.۰۰۰ ريال، زردك ۳۰.۰۰۰ – ۵۰.۰۰۰

 . باشد

 ۵۶۰۱۷/۴×۶۵ = ۱.۸۲۰.۰۰۰ ريال
۲۰ = T 

 با طرح ) ۹ - ۳ ( سپس براي پيدا نمودن ارزش تجاري صيدماهي در كل سال با مراجعه به جدول

 گيريد؟ سعي بر آن شد مقدار روز قابل صيد در سال به دست آيد هايي از سال ماهي مي سؤال چه ماه

 دونفر ) ماه ۹ ( يك نفر جواب همه فصول به جز بهار ) ماه ۶ ( هاي پاييز وزمستان نفر جواب فصل ۱۱ كه

 را بيان ) ماه ۲ ( دو نفر اسفند و فرودين ) ماه ۶ ( يك نفر بهار و زمستان ) ماه ۱۲ ( جواب همه فصول

 روز در ۱۶۵ روز در سال بدست مي آيد كه نشانگر اين است كه ۱۶۵ با جمع همه ارقام عدد . داشتند

 ريال براي ۱.۸۲۰.۰۰۰ شود كه با ضرب آن در عدد سال در درياچه ارژن پريشان ماهيگيري انجام مي

 . آيد ريال ارزش تجاري ماهيگيري براي همه سال به دست مي ۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰ هرروز عدد

۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰ = ۱۶۵ × ۱.۸۲۰.۰۰۰
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 تعداد نفرات گروه ماهيگيري ): ۸ - ۳ ( جدول

 شماره
 بيش از سه نفر دو نفر يك نفر پرسشنامه

 چهار نفر
۱ × 
۲ × 
 نفر ۵ ۳
۴ × 
۵ × 
۶ × 
۷ × 
۸ × 
۹ × 
۱۰ × 
۱۱ × 
۱۲ × 
۱۳ × 
۱۴ × 
۱۵ × 
۱۶ × 
۱۷ × 
۱۸ × 
۱۹ × 
۲۰ ×
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 گيريد؟ چه ماهي از سال ماهي مي ): ۹ - ۳ ( جدول

 شماره
 تعداد ماه پرسشنامه

 ) ماه ۶ ( پاييز و زمستان ۱
 ) ماه ۶ ( پاييز و زمستان ۲
 ) ماه ۶ ( بهار و زمستان ۳
 ) ماه ۶ ( پاييز و زمستان ۴
 ) ماه ۶ ( پاييز و زمستان ۵
 ) ماه ۹ ( همه فصول به جز بهار ۶
 ) ماه ۶ ( پاييز و زمستان ۷
 ) ماه ۲ ( بهمن و اسفند ۸
 ) ماه ۶ ( پاييز و زمستان ۹
 ) ماه ۶ ( بهار و زمستان ۱۰
 ) ماه ۳ ( زمستان ۱۱
 ) ماه ۶ ( زمستان و پاييز ۱۲
 ) ماه ۶ ( بهار و زمستان ۱۳
 ) ماه ۲ ( اسفند و فروردين ۱۴
 ) ماه ۲ ( اسفند و فروردين ۱۵
 ) ماه ۶ ( زمستان و پاييز ۱۶
 ) ماه ۶ ( زمستان و پاييز ۱۷
 ) ماه ۱۲ ( همه فصول ۱۸
 ) ماه ۱۲ ( همه فصول ۱۹
) ماه ۳ ( تابستان ۲۰
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 نحوه خريد بنزين و متوسط هزينه سوخت ): ۱۰ - ۳ ( جدول

 ) ريال ( مبلغ نحوه خريد شماره پرسشنامه
 ۶۰.۰۰۰ آزاد ۱
 ۸۰.۰۰۰ آزاد ۲
 ۵۰.۰۰۰ آزاد ۳
۴ - - 
۵ - - 
۶ - - 
 ۱۰۰.۰۰۰ آزاد ۷
۸ - - 
 ۱۰۰.۰۰۰ آزاد ۹
۱۰ - - 
 ۱۰۰.۰۰۰ آزاد ۱۱
 ۶۰.۰۰۰ آزاد ۱۲
۱۳ - - 
 ۲۱.۰۰۰ آزاد ۱۴
 ۲۱.۰۰۰ آزاد ۱۵
 ۴۲.۰۰۰ آزاد ۱۶
 ۳۰.۰۰۰ آزاد ۱۷
 ۳۰.۰۰۰ آزاد ۱۸
۱۹ - - 
۳۵.۰۰۰ آزاد ۲۰
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 تعداد ماهي در هر عمليات ماهيگيري ): ۱۱ - ۳ ( جدول

 شماره
 بيش از چهار عدد چهار عدد سه عدد دو عدد يك عدد پرسشنامه

 ) عدد ۱۰ ( كيلو ۱۰ ۱
 ) عدد ۸۰ ( كيلو ۸۰ ۲
 ) عدد ۱۵ ( كيلو ۱۵ ۳
 ) عدد ۱۰ ( كيلو ۱۰ ۴
 ) عدد ۴ ( كيلو ۱۲ ۵
 ) عدد ۴ ( كيلو ۴ ۶
 ) عدد ۱۵ ( كيلو ۱۵ ۷
 ) عدد ۴ ( كيلو ۲ ۸
 ) عدد ۱۵ ( كيلو ۱۵ ۹
 ) عدد ۱۰ ( كيلو ۱۰ ۱۰
 كيلو ۱۲۵ ۱۱
 كيلو ۱۵ ۱۲
 كيلو ۲۰ ۱۳
 كيلو ۱۱ ۱۴
 كيلو ۱۲ ۱۵
 ) عدد ۵۰ ( كبلو ۵۰ ۱۶
 كيلو ۸۰ ۱۷
 كيلو ۷ ۱۸
 كيلو ۲ ۱۹
كيلو ۱۳ ۲۰



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٨٧ 

 قيمت فروش هر نوع ماهي در بازار ): ۱۲ - ۳ ( جدول

 شماره
 ميانگين قيمت قباد زردك هامور سرخو پرشيوني كپور پرسشنامه

۱ ۲۵.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۷۵۰ = ۴ ÷ ۱۲۳.۰۰۰ 
۲ ۲۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰ ۳۲.۵۰۰ = ۴ ÷ ۱۳۰.۰۰۰ 
۳ ۲۵.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۳۱.۶۶۶ = ۳ ÷ ۹۵.۰۰۰ 
۴ ۲۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۳۳.۳۳۳ = ۳ ÷ ۱۰۰.۰۰۰ 
۵ ۲۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۳.۳۳۳ = ۳ ÷ ۷۰.۰۰۰ 
۶ ۲۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰ = ۴ ÷ ۱۱۰.۰۰۰ 
۷ ۲۵.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ = ۳ ÷ ۷۵.۰۰۰ 
۸ ۲۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ = ۳ ÷ ۹۰.۰۰۰ 
۹ ۱۵.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۲۸.۷۵۰ = ۴ ÷ ۱۱۵.۰۰۰ 
۱۰ ۳۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ = ۲ ÷ ۴۰.۰۰۰ 
۱۱ ۲۵.۰۰۰ ۱۶.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰ = ۲ ÷ ۴۱.۰۰۰ 
۱۲ ۲۵.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ = ۲ ÷ ۵۰.۰۰۰ 
۱۳ ۲۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۳۳.۳۳۳ = ۳ ÷ ۱۰۰.۰۰۰ 
۱۴ ۴۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۳۱.۶۶۶ = ۳ ÷ ۹۵.۰۰۰ 
۱۵ ۴۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ = ۳ ÷ ۹۰.۰۰۰ 
۱۶ ۲۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۱.۶۶۶ = ۳ ÷ ۶۵.۰۰۰ 
۱۷ ۲۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۱.۶۶۶ = ۳ ÷ ۶۵.۰۰۰ 
۱۸ ۲۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰ ۱۷.۵۰۰ = ۲ ÷ ۳۵.۰۰۰ 
۱۹ ۱۲.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۴۰.۶۶۶ = ۳ ÷ ۱۲۲.۰۰۰ 
۲۰ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ = ۲ ÷ ۶۰.۰۰۰ 

] . محاسبات اين بخش توسط گروه تحقيق انجام گرفته است [
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 توليد شده ) زراعي، باغي ( ارزش محصوالت كشاورزي : اراضي كشاورزي -

 طبق بررسي ها و مطالعات پيشين صورت پذيرفته و با كاربرد مباني نظري مباحث ارزش

 ارزش هاي ذيل براي آن برآورد انجام شده، گذاري محدودة ارژن و پريشان از حيث توليدات زراعي

 . گرديده است

 با مشكل همراه بود، با توجه به اين كه دسترسي به كشاورز در محدوده درياچه ارژن و پريشان

 ارزش محصوالت كشاورزي برآورد ، پرسشنامه تكميل شده در اين منطقه به روش زير ۲۲ بر اساس

 كند به همراه مقدار توليد آنها و قيمت از هر مصاحبه شونده محصوالت كشاورزي را كه توليد مي . شد

 و، برنج، گوجه فرنگي، خيار گندم، ج : ( سپس محصوالت توليدي كه عبارتند از . فروش آن سؤال گرديد

 را درجدولي با ) اي، لوبياي سبز، سبزيجات، بادمجان، كلزا، كاهو، كدو، طالبي و ذرت سبز، فلفل دلمه

 مقدار و قيمت هر كيلوي آنها وارد كرده و سپس در هر سطر جدول كه توليدات هر مصاحبه شونده را

 توليد آن بر حسب تن در هكتار از طريق حاصل ضرب قيمت محصول در ميزان ، كند مشخص مي

 درمورد توليد ۱ به عنوان مثال براي مصاحبه شونده شماره . ارزش آن محصول تعيين مي گردد

 : محصول گندم داريم

 ) قيمت محصول ( ريال ۲.۲۰۰ × تن توليد در هكتار ۴ = ريال ارزش محصول گندم ۸.۸۰۰

 با هم جمع كرده تا مجموع ارزش سپس سطرهاي جدول يا ارزش محصوالت هر مصاحبه شونده را

 مجموع ارزش ، پس از آن با جمع كردن ارزش كل محصوالت هر سطر . توليدات هر نفر محاسبه شود

 در عين حال با جمع اعداد به دست آمده . آيد محصوالت كشاورزي مصاحبه شوندگان به دست مي

 باشد، ارزش هر ول مي در هر ستون كه هر كدام نشان دهنده يك محص ) ارزش هاي به دست آمده (

 ها ارزش كل كدام از محصوالت را به تنهايي در قسمت پايين جدول به دست آورده و با جمع آن

 نهايتاً با ضرب . ۳۵ ريال مي باشد ۳.۳۷۲.۰۰۰ آيد كه رقمي معادل محصوالت كشاورزي به دست مي

. از يكديگر محاسبه شده اند % ۳ الزم به ذكر است كه دو عدد بدست آمده با اختالف - ۳۵
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 كشاورزي توليد شده در كل ارزش بازاري انواع محصوالت ، كردن اين عدد درتعداد كشاورزان منطقه

 نفر برآورد ۲۵۰۰ از آنجايي كه تعداد كشاورزان منطقه . آيد اطراف درياچه ارژن و پريشان به دست مي

 . بنابراين كل ارزش محصوالت كشاورزي منطقه معادل رقم زير بدست مي آيد ، شده است

۸.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵۰۰ × ۳.۳۷۲.۰۰۰ 

 پريشان هاي زيركشت حاشيه درياچه ارزش زمين -

 يا تمايل به دريافت مصاحبه شوندگان و به WTA ۳۶ ها در قسمت ديگري از پرسش نامه

 آيا : به طوري كه از هر فرد سؤال شد . هاي افراد محاسبه گرديد عبارت ديگر تمايل به فروش زمين

 فروشيد؟ حاضر هستيد زمين خود را به فروش برسانيد يا خير؟ و اگر حاضر هستيد با چه مبلغي مي

 تعدادي از مصاحبه شوندگان به هيچ وجه حاضر به فروش زمين خود نبودند و تعدادي حاضر بودند در

 راد، در مورد هاي كشاورزي اف براي برآورد ارزش زمين . قبال دريافت مبالغي زمين خود را بفروشند

 ها در سطح زميني كه در اختيار عدد تمايل به دريافت آن ، كساني كه حاضر به فروش زمين خود بودند

 به عنوان مثال در مورد پرسشنامه شماره يك كه فرد حاضر به فروش زمين خود . ضرب شد ، داشتند

 : بود ارزش زمين بدين صورت محاسبه شد

 ) ارزش زمين فرد ( ريال ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) = هكتار ( ۶ × ) براي هر هكتار ( ريال ۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 افرادي ( هاي زيركشت افراد مصاحبه شونده كل ارزش زمين ، ها سپس با جمع كردن ارزش زمين

 در . ريال مي باشد ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ كه معادل . آيد به دست مي ) كه حاضر به فروش زمين خود بودند

 هاي ، كل ارزش زمين ) نفر ۲۵۰۰ ( نهايت از طريق ضرب عدد به دست آمده در تعداد كشاورزان منطقه

 . ريال مي باشد، بدست مي آيد ۴۹.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ادل كشاورزي اطراف درياچه پريشان كه مع

۳٦  willingness to accept
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 ؟ عمده محصوالت، توليد ساالنه در هكتار، قيمت فروش هر كيلو محصول شما چقدر است ): ۱۳ - ۳ ( جدول

 پرسشنامه شماره
۱ 

 گوجه فرنگي خيارسبز جو گندم محصول
 ريال ۷۰۰ ريال ۲۰۰۰ ريال ۱۷۰۰ ريال ۲۲۰۰ قيمت هر كيلو

 تن ۱۰۰ تن ۴۰ تن ۳ تن ۴ تن در هكتار

۲ 

 گوجه فرنگي كدو كاهو لوبيا سبز بادمجان خيار كلزا جو گندم محصول
 ۵۰۰۰ ريال ۲۰۰۰ ريال ۳۰۰۰ ريال ۴۰۰۰ ريال ۲۰۰۰ ريال ۲۶۰۰ قيمت

 ريال
 ريال ۱۸۰۰ ريال ۱۰۰۰ ريال ۱۵۰۰

 تن

۳ 
 محصول

 قيمت
 تن

۴ 
 گندم برنج محصول

 ريال ۲۲۰۰ ريال ۱۰۰۰۰ قيمت

 تن ۷ تن ۶ تن

۵ 

 گوجه فرنگي لوبيا سبز محصول
 ريال ۳۵۰۰ ريال ۵۰۰۰ قيمت

 تن ۱۰۰ تن ۱۰ تن

۶ 
 گندم ديم محصول

 ريال ۲۰۰۰ قيمت
 تن ۳ تن

۷ 
 گوجه فرنگي محصول

 ريال ۷۵۰ قيمت
 تن ۶۰ تن

۸ 
 گوجه فرنگي فلفل محصول

 ريال ۱۰۰۰ ريال ۳۰۰۰ قيمت
 تن ۶۰ تن ۵۰ تن

۹ 
 گوجه فرنگي خيار سبز فلفل دلمه محصول

 ريال ۱۵۰۰ ريال ۲۰۰۰ ريال ۴۰۰۰ قيمت
 تن ۷۵ تن ۳۵ تن ۴۰ تن

۱۰ 
 طالبي گوجه فرنگي گندم محصول

 ريال ۱۲۵۰ ريال ۷۵۰ ريال ۲۰۵۰ قيمت
 تن ۳۵ تن ۷۵ تن ۳ تن

۱۱ 
 گندم ديم محصول

 ريال ۲۱۵۰ قيمت
 تن ۳ / ۵ تن

۱۲ 
 گوجه فرنگي خيار سبز محصول

 ريال ۵۰۰ ريال ۱۵۰۰ قيمت
 تن ۱۵۰ - تن

۱۳ 
 بادمجان خيار سبز محصول

 ريال ۳۰۰۰ ريال ۲۵۰۰ قيمت
 تن ۴۰ تن ۳۰ تن

۱۴ 
 گوجه فرنگي جو گندم محصول

 ريال ۱۰۰۰ ريال ۱۸۰۰ ريال ۲۳۰۰ قيمت
تن ۸۰ تن ۳ / ۵ تن ۵۶ تن
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 ؟ عمده محصوالت، توليد ساالنه در هكتار، قيمت فروش هر كيلو محصول شما چقدر است ): ۱۳ - ۳ ( جدول ادامه

 پرسشنامه شماره
۱۵ 

 لوبيا سبز گندم گوجه فرنگي محصول

 ريال ۳۰۰۰ ريال ۲۶۰۰ ريال ۹۰۰ قيمت
 تن ۳۰ تن ۴ تن ۱۰۰ تن

۱۶ 
 سبزيجات خيار سبز گوجه فرنگي گندم جو محصول

 ريال ۸۰۰ ريال ۶۰۰ ريال ۱۰۰۰ ريال ۲۰۵۰ ريال ۱۸۰۰ قيمت
 تن ۱۵ تن ۵ تن ۸۰ تن ۲ / ۵ تن ۲ / ۵ تن

۱۷ 
 فلفل دلمه گوجه فرنگي محصول

 ريال ۱۴۵۰ ريال ۱۰۰۰ قيمت
 تن ۳۰ تن ۱۲۰ تن

۱۸ 
 بادمجان گوجه فرنگي ذرت كلزا گندم محصول

 ريال ۱۵۰ ريال ۸۰۰ ريال ۲۷۰۰ ريال ۳۴۰۰ ريال ۲۲۰۰ قيمت
 تن ۴۵ تن ۷۵ تن ۴ تن ۱ تن ۳ تن

۱۹ 
 فلفل دلمه محصول

 ريال ۴۰۰۰ قيمت
 تن ۴۰ تن

۲۰ 
 گندم لوبيا سبز گوجه فرنگي محصول

 ريال ۲۲۵۰ ريال ۲۵۰۰ ريال ۱۲۵۰ قيمت
تن ۵ تن ۲۰ تن ۳۵ تن
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 تمايل به فروش زمين كشاورزي ): ۱۴ - ۳ ( جدول

 شماره
 پرسشنامه

 آيا حاضريد زمين خود را بفروشيد؟ با چه مبلغي؟
 مبلغ خير بلي

۱ - º فروشم ميليون به باال بخرند مي ۵۰۰ اگر هكتاري 
۲ - º - 
۳ - - 
۴ - º - 
۵ - º - 
۶ - º فروشم ميليون بدهند مي ۲۰۰ هكتاري 
۷ - º - 
۸ - º - 
۹ - º - 
۱۰ - º - 
۱۱ - º فروشم ميليون بدهند و كمك به درياچه باشد مي ۲۰۰ هكتاري 
۱۲ - º - 
۱۳ - º - 

۲۱ 
 لوبيا سبز كدو گوجه فرنگي محصول

 ريال ۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰ ريال ۲۵۰۰ قيمت
 تن ۱۷ / ۵ تن ۳۰ تن ۳۵ تن

۲۲ 
 گوجه فرنگي محصول

 ريال ۱۱۵۰ قيمت
تن ۲۰ تن
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۱۴ - º - 
 ميليون ريال ۳۰۰ هكتاري - ۱ ۱۵
 ميليون ريال ۱۵۰ هكتاري - ۱ ۱۶
 ميليارد ريال ۱ هكتاري - ۱ ۱۷
۱۸ - º - 
 ميليارد ريال ۵ هكتاري - ۱ ۱۹
 ميليون ريال ۳۰۰ هكتاري - ۱ ۲۰
 ميليون ريال ۶۰۰ هكتاري - ۱ ۲۱
۲۲ - º فروشم ميليون بدهند مي ۲۰۰ هكتاري
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 هاي كشاورزي اطراف درياچه پريشان ارزش زمين ): ۱۵ - ۳ ( جدول

 ) خدماتي كشاورزي، شرب، صنعت، آبزي پروري و ( منابع آب -

ü برآورد ارزش اقتصادي منابع آب موجود در درياچه ارژن و پريشان به روش مبتني بر 

 ) روش ارزش گذاري غيرمستقيم ( آب در چند سد مخزني در مناطق مورد مطالعه m ۳ ۱ هزينه

 شماره
 پرسشنامه

 زمين كشاورزي تمايل به فروش
 جمع سطح زمين كشاورزي ×

 ميليارد ۳ هكتار ۶ × ميليون ۵۰۰ ۱
۲ - - 
۳ - - 
۴ - - 
۵ - - 
 ميليارد ۴ هكتار ۲۰ × ميليون ۲۰۰ ۶
 - هكتار ۰ / ۲ - ۷
 - هكتار ۱ - ۸
 - هكتار ۲ - ۹
 - هكتار ۲۰ - ۱۰
 ميليارد ۱.۲۰۰ هكتار ۶ × ميلبون ۲۰۰ ۱۱
 - هكتار ۲ - ۱۲
 - هكتار ۰ / ۵ - ۱۳
 - هكتار ۱۲ - ۱۴
 ميليارد ۱.۲۰۰ هكتار ۳۰ × ميلبون ۳۰۰ ۱۵
 ميليارد ۱.۸۰۰ هكتار ۱۲ × ميليون ۱۵۰ ۱۶
 ميليون ۵۰۰ هكتار ۰ / ۵ × ميليارد ۱ ۱۷
 - هكتار ۴ - ۱۸
 ميليارد ۲.۵۰۰ هكتار ۰ / ۵ × ميليارد ۵ ۱۹
 ميليارد ۱.۸۰۰ ) ميانگين ( هكتار ۶ × ميليون ۳۰۰ ۲۰
 ميليارد ۳.۶۰۰ ) ميانگين ( هكتار ۶ × ميليون ۶۰۰ ۲۱
 ميليون ۱۰۰ هكتار ۰ / ۵ × ميليون ۲۰۰ ۲۲

ريال ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ مجموع
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 توضيحات ارائه شده در متدولوژي تحقيق، ارزش هاي زير براي منابع آب درياچه به با توجه

 . ارژن و پريشان محاسبه و برآورد شده است

 ارزش هاي متفاوتي را با ، هاي تكميل شده مردم منطقه براساس اطالعات به دست آمده از پرسش نامه

 ناشي از منابع آب درياچه ارژن و پريشان مبتني بر ارزش هاي . اند توجه نوع كاركرد تاالب بيان نموده

 : به شرح زير مي باشد هاي جمع آوري شده از مردم منطقه از طريق پرسش نامه داده

 ارزش وجودي درياچه ارژن و پريشان •

 مردم و بيان ارژن و پريشان توسط دولت با نگرش ارزش حفاظتي درياچه •

 ارزش مذكور برابراست با ميانگين تمايل به پرداخت پول از طرف دولت با بيان مردم براي حفظ و

 . باشد ريال مي ۴ / ۸ × ۹ ۱۰ آب درياچه ارژن و پريشان كه مقدار آن برابر با پايداري منابع

 ارزش ذاتي درياچه ارژن و پريشان •

 ارزش اثرات مثبت درياچه ارژن و پريشان در آب شرب منطقه مبتني بر نظر مردم •

 ميانگين تمايل به پرداخت مردم جهت  حفظ
 محدوده تاالب طبق جمعيت ساكن × ارزش وجودي درياچه ارژن و پريشان

 ۱۳۸۵ سرشماري

= ۱۰ ۹ × ۲۵۶ ≅ ۱۲۸۱۱۱ × ۲۰۰۰۰۰۰ = 

 ميانگين تمايل به پرداخت مردم جهت تأمين منابع
 آب درياچه ارژن و پريشان و به تبع آن حفظ و

 مرتبط با درياجه پايداري شغل شاغالن

 تعداد خانوار ساكن در محدوده
 درياچه

۱۰ ۹ × ۲۱۷ ≅ ۲۱۷۸۷ × ۱۰۰۰۰۰۰۰ = 

 اي آب درياچه ارژن و پريشان ميانگين ارزش رتبه
 براي كشاورزي منطقه

× 
 ميانگين تمايل به پرداخت مردم

 براي تأمين و حفظ منابع آب
 درياچه و پايداري شغل كشاورزان

 تعداد خانوار ساكن در محدوده ×
 درياچه

×



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

١٩٦ 

 بر نظر مردم ارزش اثرات مثبت درياچه ارژن و پريشان بر آب شرب منطقه مبتني •

 پريشان بر ماهيگيري اشي از خشك شدن آب درياچه ارژن و ارزش زيان ن •

 ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب درياچه ارژن و پريشان در رويش و توليد •
 علوفه برا ي دام

 برآورد ناشي از خشك شدن آب درياچه ارژن و پريشان بر حوزه تفريحي منطقه •

۱۰ ۹ × ۵۳۳ ≅ ۲۱۷۸۷ × ۱۰۰۰۰۰۰۰ × ۴۵ / ۲ 

 اي آب درياچه ارژن و پريشان ميانگين ارزش رتبه
 × براي شرب

 ميانگين تمايل به پرداخت مردم
 جهت تأمين منابع آب درياچه براي

 جمعيت ساكن در محدوده درياچه × مصارف عيرشغلي

= ۱۰ ۹ × ۱۰۲۴ ≅ ۱۲۸۱۱۱ × ۲۰۰۰۰۰۰ × ۴ 

 اي آب درياچه ميانگين ارزش رتبه
 ارژن و پريشان براي ماهيگيري

 ميانگين درآمد ناشي از
 درياچه تعداد خانوار ساكن در محدوده ماهيگيري براي يك سال

۱۰ ۹ × ۷۸۴ ≅ ۲۱۷۸۷ × ۱۸۰۰۰۰۰۰ × ۲ 

 اي آب درياچه ارژن و پريشان در ميانگين ارزش رتبه
 براي دام رويش و توليد علوفه

 زيان ناشي از خشك شدن
 آب درياچه بر توليد علوفه

 براي دام نسبت به يك خانوار
× 

 تعداد خانوار ساكن در محدوده
 درياچه

۱۰ ۹ × ۱۵۳۱ ≅ ۲۱۷۸۷ × ۲۸۷۰۰۰۰۰ × ۴۵ / ۲ 

 اي آب درياچه ارژن و ميانگين ارزش رتبه
 پريشان از بعد تفريحي

× 
 ميانگين مبالغ بيان شده از

 سوي مردم در خصوص
 استفاده تفريحي از درياچه

 جمعيت ساكن در
 × محدوده درياچه

۱۰ ۹ × ۲۴۳ ≅ ۱۲۸۱۱۱ × ۴۰۰۰۰۰ × ۷۵ / ۴۲ 

× × 

× 

= 

=
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 متر مكعب آب ۱ روش مبتني بر هزينه ( در اين بخش با توجه به عنوان تحقيق و روش مذكور

 سد درودزن را در استان فارس مورد بررسي قرار داده و ) سد مخزني در مناطق مورد مطالعه در چند

 سبه محا ۱۳۸۷ مترمكعب آب پشت ديوار اين سدها به قيمت سال ۱ سازي و نگهداري هزينه ذخيره

 در مرحله بعد با ضرب نمودن اين مبالغ در حجم آب درياچه ارژن و پريشان ارزش پولي . گرديده است

 . مين آب توسط اين مخازن طبيعي بدست آمد أ سازي و نگهداري و ت ذخيره

 مترمكعب وظايف ۵۲۶.۰۰۰.۰۰۰ مين برابر با آ سد درودزن در استان فارس با حجم آب قابل ت

 هاي مذكور در قيمت ( صنعت و توليد برق را به عهده دارد شرب، راي مصارف كشاورزي، مين آب ب أ ت

 هزينه ، ۱۳۷۵ كه با داشتن اطالعات مربوط به سال ) هاي تجهيزات توليد برق وجود ندارد هزينه

 . مترمكعب آب پشت ديوار سد محاسبه خواهد شد ۱ سازي و نگهداري ذخيره

 ريال ۲۰۳.۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۷۵ در سال گذاري اوليه سد هزينه سرمايه

 ريال ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۷۵ برداري از سد در سال هزينه نگهداري و بهره

 مترمكعب ۵۲۶.۰۰۰.۰۰۰ مين أ حجم آب قابل ت

 سال ۵۰ برداري دوره بهره

 % ۱۰ ميانگين نرخ بهره

 گذاري سد به قيمت هزينه سرمايه )= ۱۳۷۵ گذاري اوليه سد به قيمت سال هزينه سرمايه ( × ) ۱ / ۱ ( ۱۲

 ۱۳۸۷ سال

 گذاري سد به قيمت هزينه سرمايه )= ۲۰۳.۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ( × ) ۱ / ۱ ( ۱۲ = ۶۳۸.۵۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال

 ساله ۵۰ براي دوره ۱۳۸۷ گذاري اوليه سد به قيمت سال هزينه سرمايه ۱۳۸۷ سال

=
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 ۶۳۸۵۸۸۰۰۰۰۰۰ = ۱۲.۷۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال
 براي ۱۳۸۷ گذاري سد به قيمت سال هزينه سرمايه = ۵۰

 يكسال

 ۱۳۸۷ هزينه نگهداري سد به قيمت سال = ۳.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال

 ۱۳۸۷ گذاري و نگهداري سد به قيمت سال هزينه سرمايه = ۱۶.۵۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ريال

 ۱۶۵۳۹۰۰۰۰۰ = ۳۱ ال ري
 متر مكعب آب پشت ديوار ۱ سازي و نگهداري و تامين زينه ذخيره ه = ۵۲۶۰۰۰۰۰۰

 ۱۳۸۷ سد به قيمت سال

 متر مكعب آب ۱ ارزش حجم آب موجود در درياچه ارژن و پريشان مبتني بر ارزش •

 m ۳ ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ : ميانگين حجم آب موجود در درياچه پريشان

 m ۳ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ : ميانگين حجم آب موجود در درياچه ارژن

 ريال ۳۱ : ۱۳۸۷ آب پشت ديوار سد درودزن در سال m ۳ ۱ سازي و نگهداري هزينه ذخيره

 ريال ۱۰ : ۱۳۸۷ آب پشت ديوار سد دز در سال m ۳ ۱ سازي و نگهداري ميانگين هزينه ذخيره

 آب پشت ديوار سدهاي درودزن و دز به قيمت سال m ۳ ۱ سازي و نگهداري ميانگين هزينه ذخيره

۱۳۸۷ 

 ۳۱ ۱۰ = ۲۰ ريال
۲ 

 ارزش حجم آب موجود در درياچه ارژن و پريشان با = ۳۱ × ) ۶۷ + ۲۴ ( × ۶ ۱۰ = ۳۱ / ۳۱ × ۸ ۱۰ ريال

 سازي آب در سد درود زن توجه به هزينه ذخيره

 ارزش حجم آب موجود در درياچه ارژن و پريشان با = ۲۰ × ) ۶۷ + ۲۴ ( × ۶ ۱۰ = ۲۰ / ۲۰ × ۸ ۱۰ ريال

آب پشت ديوار سدهاي دز و درود زن m ۳ ۱ سازي ذخيره توجه ميانگين هزينه
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 ارزش هاي حفاظتي آب •

 مورد ، باشد ي حفاظتي كه از جمله كاركردهاي تاالب مي ارزش ها در اين بخش مدنظر است كه

 محاسبه قرار گيرد و با تعيين سه ارزش حفاظتي كنترل سيالب، جلوگيري از فرسايش خاك، تنظيم

 معيار اصلي . ي حفاظتي شده است ارزش ها آب و همچنين تعيين ارزش زيستي سعي در برآورد كل

 ئه نامه ارا در تعيين محاسبات ارزشي، پاسخي است كه مصاحبه شوندگان در جواب به سؤاالت پرسش

 . ي مختلف مرتبط به ارزش حفاظتي تاالب در ذيل ارائه مي گردد ارزش ها نحوه محاسبه . اند داده

 ارزش كنترل سيالب •

 ارزش كنترل ، همان طور كه ذكر گرديد يكي از عملكردها و كاركردهاي مختلفي كه تاالب دارد

 ها از مردم درباره ارزش اين نامه براي به دست آوردن ارزش كنترل سيالب در پرسش . سيالب مي باشد

 ها براي حفظ اين عملكرد با توجه به فوايد آن ميزان كمك مالي آن ال شده و ؤ عملكرد تاالب س

 براي تعيين ارزش كنترل سيالب ابتدا بايد الويت ارائه شده توسط مصاحبه . خواسته شده است

 رزش كنترل سيالب محاسبه مي سپس ميانگين ا . شوندگان براي كاركرد كنترل سيالب مشخص گردد

 اي كل آمد كه ارزش رتبه ها مجموعي به دست با ضرب تعداد پاسخ به هر رتبه در الويت آن . گردد

 بعد از به دست آوردن اين عدد و تقسيم آن به تعداد تعيين كنندگان الويت ميانگين . شود ناميده مي

 براي . برآورد شد ۵ / ۴۳ ، درياچه پريشان اين ميزان براي . اي كنترل سيالب به دست آمد ارزش رتبه

 محاسبه ميانگين تمايل به كمك مالي مردم بايد مجموع تمايل به كمك مالي مصاحبه شوندگان بر

 در نهايت ارزش . ريال مي باشد ۶۳.۹۰۰ كه حاصل براي درياچه پريشان . تعداد آنها تقسيم شود

 ب در ميانگين تمايل به كمك مالي مردم اي كنترل سيال كنترل سيالب از ضرب ميانگين ارزش رتبه

. ريال است ۳۴۶.۹۷۷ كه اين ارزش در درياچه ارژن و پريشان . گردد براي آن محاسبه مي
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 ارزش جلوگيري از فرسايش خاك •

 فوايد اين ارزش براي پاسخ دهندگان ، به منظور محاسبه ارزش جلوگيري از فرسايش خاك

 ها خواسته شد كه الويت خود را از در اين راستا طي دو سوال جداگانه ابتدا از آن . توضيح داده شد

 ميان ده الويت تعيين شده از كاركردها و خدمات تاالب براي ارزش جلوگيري از فرسايش مشخص

 ميزاني ها دارد اين كاركرد حفاظتي تاالب براي آن ها با توجه به درآمد و ارزشي كه سپس از آن . نمايند

 هرفرد با توجه به موارد گفته شده ميزان كمك مالي را . خواست شد براي پرداخت كمك مالي در

 البته بعضي از پاسخگويان نه الويتي را تعيين كردند و نه تمايلي براي كمك مالي براي . مشخص نمود

 آوردن ارزش جلوگيري از فرسايش خاك ابتدا بايد ميانگين براي به دست . حفظ اين ارزش داشتند

 نامه براي جلوگيري از فرسايش اي كه در هر پرسش براي اين كار رتبه . اي آن مشخص شود ارزش رتبه

 اي كل ها ارزش رتبه در الويت آن ضرب گرديد و از مجموع الويت ، ها تعيين شده خاك از ميان الويت

 اي اي كل بر تعداد تعيين كنندگان الويت ميانگين ارزش رتبه رتبه از تقسيم ارزش . به دست آمد

 بعد از انجام اين محاسبات . مي باشد ۶ / ۵۶ حاصل گرديد، اين ارزش براي درياچه ارژن و پريشان

 حاصل ميانگين ارزش . گردد تعداد پاسخ دهندگان تقسيم مي مجموع تمايل به كمك مالي مردم بر

 اين ميانگين براي درياچه پريشان . براي جلوگيري از فرسايش خاك است تمايل به كمك مالي مردم

 اي گفته شده در ميانگين تمايل به درخاتمه با ضرب ميانگين ارزش رتبه . ريال محاسبه شد ۷۱.۰۰۰

 كمك مالي مردم ميزان ارزش جلوگيري از فرسايش خاك به دست آمد كه ارزش محاسبه شده براي

 . يال مي باشد ر ۴۶۵.۷۶۰ درياچه پريشان

 ارزش تنظيم آب •

 . شود ها محسوب مي ارزش تنظيمي آب يكي ديگر از كاركردهاي حفاظتي بسيار ارزشمند تاالب

اين ارزش در مورد ايجاد تعادل آب وهوايي منطقه و خودپااليي آلودگي آب و تأمين آب براي مصارف
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 باشند كه در اين يعي مكانيسمي براي تنظيم آب دارا مي طب ها به طور تاالب . مختلف حائز اهميت است

 ها و ميزان تمايل به كمك مالي مصاحبه شوندگان سعي در به دست مطالعه با توجه به تعيين الويت

 آوردن ارزش تنظيمي آب بخصوص و به طور عمده با تاكيد بر دو فاكتور تعادل آب و هوايي و تأمين

 فراواني هر الويت در الويت مربوط به آن ضرب مي ، نامه ها پرسش ابتدا با بررسي . آب گرديده است

 سپس ارزش هاي رتبه اي بدست آمده را جمع نموده . شود تا ارزش رتبه اي براي هر فرد بدست آيد

 سپس ارزش رتبه اي هر پرسش نامه را بر تعداد فراواني پاسخ . تا ارزش رتبه اي كل حاصل گردد

 در درياچه پريشان نيز . اي هر گزينه حاصل مي گردد گين ارزش رتبه دهندگان تقسيم نموده، ميان

 حال بايد از . محاسبه شده است ۴ / ۶۳ و ۶ / ۲۳ ارزش رتبه اي تعادل آب و هوايي و منبع آب به ترتيب

 اي تنظيم آب، ميانگين دو مقدار ذكر شده دو مقدار به دست آمده براي تعيين ميانگين ارزش رتبه

 اي دو كاركرد تعادل آب و هوايي و تأمين آب تقسيم بر دو از جمع ارزش رتبه اين عدد . مشخص گردد

 بعد از به دست آوردن ميانگين . حاصل شد ۵ / ۴۳ اين ميانگين براي درياچه پريشان . به دست مي آيد

 براي اين كار مجموع مبالغي كه هر فرد در . اي نوبت به ميانگين ارزش تمايل به كمك مالي است رتبه

 . مه به عنوان كمك مالي اظهار نموده يعني ارزش تمايل به كمك مالي پاسخگويان محاسبه شد پاسخنا

 اين از تقسيم اين مجموع بر تعداد پاسخ دهندگان ميانگين ارزش تمايل به كمك مالي مشخص گرديد

 براي به دست آوردن ارزش تنظيم آب بايد ميانگين . ريال محاسبه شد ۸۰.۶۶۷ ارزش براي پريشان

 اي حاصل از دو فاكتورتعادل آب و هوايي و منبع آب در ميانگين ارزش تمايل به كمك زش رتبه ار

 . محاسبه گرديد ۴۳۸.۰۲۲ اين ميزان براي درياچه پريشان . مالي پاسخگويان ضرب گردد

 ارزش زيستي •

 . سبه شود اي تنوع زيستي محا براي به دست آوردن ارزش زيستي بايد ابتدا ميانگين ارزش رتبه

شد تنوع زيستي براي مردم حائز اهميت است و معموالً الويت بااليي در بيني مي همان طور كه پيش
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 ها از مجموع ارزش اي كل پرسشنامه پس از محاسبه ارزش رتبه . جدول كاركردها و خدمات تاالب دارد

 اي تنوع ارزش رتبه اي هر پرسشنامه و تقسيم آن بر تعداد فراواني پاسخ دهندگان، ميانگين رتبه

 هر (Xn) اي هر پرسشنامه ابتدا فراواني قبل از به دست آوردن ارزش رتبه . شود زيستي حاصل مي

 . اي از نظر هر فرد به دست آيد تا ارزش رتبه ) (Xn×z شود الويت در الويت مربوط به آن ضرب مي

 اي كل حاصل شود تا ارزش رتبه اي به دست آمده از پرسشنامه ها جمع مي سپس ارزش هاي رتبه

 بعد از اين مرحله بايد به . است ۸ / ۹ اين براي پريشان . شود ادامه كار نيز به صورت باال انجام مي . گردد

 ارائه شده توسط مصاحبه WTP براي اين كار ميزان . فت سراغ ارزش پولي اين كاركرد تاالب ر

 در جدول تمايل به پرداخت براي ارزش حفاظتي مبالغي از قبل . شوندگان مورد بررسي قرار مي گيرد

 ها را انتخاب يا مبلغي كه خود تمايل دارند را ارائه تعيين شد و از مصاحبه شوندگان خواسته شد آن

 مبلغ ( سپس فراواني هر مبلغ در آن مبلغ ضرب شد . بندي گرديدند دهند، جواب ها در جدولي طبقه

Xn× .( از مجموع اين مبالغ ضرب شده در فراواني مربوطه ارزش تمايل به پرداخت كل حاصل 

 اين ارزش كل براي تبديل شدن به ارزش تمايل به پرداخت ميانگين بايد تقسيم بر فراواني . شود مي

 در نهايت براي به دست . ريال است ۱۰۴.۲۳۰ يانگين براي پريشان اين م . تعداد پاسخگويان شوند

 اي و ميانگين تمايل به پرداخت بايد دو ميانگين حاصله يعني ارزش رتبه آوردن ارزش زيستي

(WTP) در . ريال تعيين شد ۹۲۷.۶۴۷ بدين ترتيب ارزش زيستي درياچه پريشان . در هم ضرب شود 

 پرسش نامه و بررسي نتايج حاصله، ارزش هاي زير ۲۰ يل حدود محدودة ارژن و پريشان، پس از تكم

 . استخراج گرديد

 ريال ۱.۱۶۰.۰۰۰ ميانگين تمايل به پرداخت جهت كنترل آلودگي هوا -

 ريال ۱.۱۶۰.۰۰۰ ميانگين تمايل به پرداخت جهت متعادل نمودن دما و رطوبت -

 ريال ۱.۱۶۰.۰۰۰ اقليم ميانگين تمايل به پرداخت جهت معتدل كننده -

ريال ۱.۱۶۰.۰۰۰ ميانگين تمايل به پرداخت جهت حفاظت از چشم انداز -
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 براي محاسبه هزينه هاي اجتماعي سالمت و تندرستي همانند روش ذكر شده در تاالب شادگان

 گرديد و هزينه ضرب ) ۴.۰۵۷.۵۰۰ ( ميانگين وزني گرفته شد و در ميانگين هزينه ماهيانه خانوار

 . ريال بدست آمد ۸.۷۶۴.۲۰۰ اجتماعي ناشي از آلودگي هوا در حاشيه درياچه معادل

۸.۷۶۴.۲۰۰ = ۱۶ / ۲ × ۴.۰۵۷.۵۰۰ 

 ارزش گذاري كاركردهاي غيربازاري منابع زيست محيطي - ۲ - ۳ - ۳

 براي ي ذيل ارزش ها با بررسي مطالعات صورت گرفته و با ياري جستن از تجربيات پيشين،
 . منطقه ارژن و پريشان محاسبه گرديد

 ارزش تفريح تحقيقاتي - ۱

 ارزش تفريح محلي - ۲

 ارزش تفريح استاني - ۳

 ارزش تفريح كشوري - ۴

 ارزش گردشگري بر حسب ميانگين هزينه مسافرت - ۵

 ارزش گردشگري بر حسب متوسط هزينه تفريح - ۶

 ارزش تفريح در حاشيه درياچه - ۷

 ارزش كسب درآمد از راه قايقراني - ۸

 افزايش درآمد حاصل از مسافر ارزش - ۹

 ارزش تنوع زيستي - ۱۰

 ارزش تعادل آب و هوا - ۱۱

 ارزش جلوگيري از فرسايش - ۱۲

 ارزش كنترل سيالب - ۱۳

 مين آب أ ارزش منبع ت - ۱۴

) شكار و صيد ( ارزش منابع اقتصادي - ۱۵
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 . باشند ي فوق به شرح زير مي ارزش ها نحوه محاسبه

 اي از آن در ارژن و پريشان كه نمونه پرسشنامه تكميل گرديده در منطقه مطالعاتي ۴۶ براساس تعداد

 ها و تنظيم جداولي حاوي اطالعات بدست پيوست گزارشات ارائه شده و تجزيه و تحليل پرسشنامه

 آيا تفريحات در اينجا ( آمده و تحليل آماري اطالعات مذكور، بواسطه پاسخ هاي ارائه شده براي سؤال

 : يج ذيل حاصل گرديد نتا ) هزينه دارد يا خير؟ و اگر دارد چقدر است؟

 پاسخگويان به اين سوال پاسخ مثبت داده بودند و با محاسبه كل %) ۳۶ / ۹۵ ( نفر معادل ۱۷ تعداد

 . ريال براي كل هزينه تفريحات پاسخگويان رسيديم ۷۴.۴۷۰ / ۵۸ هاي بيان شده به ميانگين هزينه

 . نفر نيز به اين سؤال پاسخ منفي داده بودند ۲۹ البته تعداد

 نفر در سال براي بازديد از اين ۱۵.۰۰۰ رقم ، بان منطقه انجام پذيرفت هايي كه با محيط طبق صحبت

 . د م منطقه در نظر گرفته شد و با استفاده از فرمول زير ارزش تفريح تحقيقاتي در منطقه  بدست آ

 ارزش تفريح تحقيقاتي = ميانگين كل هزينه تفريح × ۱۵.۰۰۰

۱۵.۰۰۰ × ۵۸ / ۷۴.۴۷۰ = ۱.۱۱۷.۰۵۸.۷۰۰ 

 متوسط ، نفر بوده است و اين افراد ۲۶۳.۰۶۰ ، ۱۳۸۶ اگر فرض كنيم كه جمعيت كازرون در سال

 ريال داشته باشند، ارزش تفريحي محلي معادل ۷۴.۴۷۰ / ۵۸ هزينه تفريحي معادل

 زيرا درياچه پريشان و دشت ارژن در كازرون و در استان فارس . ريال خواهد شد ۱۹.۵۹۰.۲۳۰.۷۷۴ / ۸

 توان ارزش بنابراين بصورت بالقوه مي . ر گرفته و براي مردم استان نيز داراي ارزش تفريحي است قرا

 : تفريحي آن را براي استان نيز به واسطه فرمول زير بدست آورد

 ارزش تفريح استاني = جمعيت استان فارس × ميانگين هزينه تفريح

۵۸ / ۷۴.۴۷۰ × ۴.۳۰۳.۵۶۱ = ۳۸ / ۳۲۰.۴۸۸.۶۸۳.۷۳۵ 

 هاي زيست محيطي همچون درياچه پريشان، ارزش تفريحي ملي بسيار بااليي نيز دارند كه ئي اما دارا

كشاند، بنابراين با احتساب جمعيت كل افراد را از نقاط مختلف كشور و حتي خارج از كشور به آنجا مي
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 نفر و محاسبه حاصل ضرب آن در ميانگين هزينه تفريح به رقم ۷۰.۴۹۵.۷۸۲ كشور

 . ريال براي ارزش تفريحي كشوري خواهيم رسيد ۵.۲۴۹.۸۶۱.۷۷۳.۰۹۳ / ۵

 نحوه محاسبه ارزش گردشگري -

 از پرسش شوندگان درخواست گرديد كه درصد اهميت بازديد از منطقه را بيان نمايند و با

 به دست آمد و با محاسبه ميانگين تعداد % ۶۰ / ۱۷ محاسبه متوسط اهميت بازديدكنندگان رقم

 . و از  حاصل ضرب اين دو رقم درجه اهميت كل مسافر حاصل مي شود ۵ همراهان يعني رقم

 درجه اهميت كل مسافر = ميانگين تعداد همراهان × ميانگين درصد اهميت بازديدكنندگان

۸۵ / ۳۰۰ = ۵ × ۱۷ / ۶۰ 

 . آيد از اين رو با استفاده از فرمول زير ارزش گردشگري بر حسب متوسط هزينه تفريح را به دست مي

 ارزش گردشگري بر حسب متوسط هزينه تفريح = ميانگين هزينه تفريح × اهميت كل مسافر درجه

 ريال ۲۲.۴۰۴ / ۴۷۴ = ۳۰۰ / ۸۵ × ۷۴.۴۷۰ / ۵۸

 الزم به ذكر است كه بعضي از پرسش شوندگان عدد مشخصي را براي تعداد همراهان خود ذكر

 در نتيجه با . اند دوستان خود مراجعه كرده مثالً بيان داشتند كه به همراه خانواده يا ، نكرده بودند

 محاسبه ميانگين افرادي كه دقيقاً تعداد همراهان خود را ذكر كرده بودند، و احتساب اين رقم براي

 . براي تعداد همراهان انتخاب گرديد ۵ موارد مبهم و محاسبه مجدد ميانگين كل، رقم

 سبه حاصل ضرب آن در ميانگين هزينه كل از طرفي با درنظر گرفتن درجه اهميت كل مسافر و محا

 هايي كه افراد براي سفر خود بيان داشتند از جمله هزينه رفت و برگشت، مسافرت كه از مجموع هزينه

 هاي احتمالي و محاسبه جمع كل اين هزينه اقامت، هزينه مواد غذايي، هزينه اتومبيل  و ساير هزينه

 ش گردشگري را بر حسب ميانگين هزينه مسافرت به دست توان ارز آيد، كه مي ها به دست مي هزينه

براي محاسبه ارزش تفريح در حاشيه . باشد ريال مي ۳۴۹.۱۲۹.۵۸۷ آورد كه اين رقم نيز معادل
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 تا ۱ درياچه از پرسش شوندگان درخواست شد كه مزيت خود و اهميت اين گزينه را با رتبه دهي بين

 سپس تعداد نفراتي كه . دل كمترين مزيت بود نشان دهند معا ۱ نشانگر بيشترين مزيت و ۱۰ كه ۱۰

 انتخاب نموده بودند مشخص كرده و از حاصل ضرب اين اعداد، رتبه كل هر ۱ تا ۱۰ اي را از هر رتبه

 سپس ميانگين رتبه كل گزينه تفريح در حاشيه درياچه محاسبه شد كه معادل . گزينه مشخص گرديد

 شان را بيان كنند و با محاسبه ست شد كه هزينه ماهيانه خانواده از پاسخ دهندگان درخوا . است ۷ / ۰۲

 در ادامه از حاصل ضرب ميانگين هزينه . به دست آمد ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳ ها نيز عدد ميانگين اين هزينه

 . ماهيانه خانوار در ميانگين رتبه كل ارزش تفريح درحاشيه درياچه حاصل مي گردد

 ريال ۳۶.۴۲۷.۶۹۵ / ۶۱ = ۷ / ۰۲ × ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳

 براي تعيين ارزش كسب درآمد از طريق قايقراني نيز همانند روش فوق، رتبه كل افراد و

 توسط هيچكدام از ۸ و ۱۰ هاي ها را برآورد نموديم كه البته در اين مورد رتبه ميانگين رتبه كل آن

 . گرديد محاسبه ۲ / ۶۷ سپس ميانگين رتبه كل معادل . پرسش شوندگان برگزيده نشده بود

 ريال ۱۳.۸۵۴.۹۷۸ / ۲۴ = ۲ / ۶۷ × ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳

 . و از طريق فرمول فوق ارزش كسب درآمد از طريق قايقراني به دست آمد

 براي تعيين ارزش افزايش درآمد حاصل از مسافر نيز همانند دو ارزش قبل از حاصل ضرب ميانگين

 استفاده شده است و اين ارزش معادل بوده ۳ / ۹۳ هزينه ماهيانه خانوار در رتبه كل كه معادل

 . ريال بدست آمد ۲۰.۳۹۳.۲۸۲ / ۵۸

 ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳ × ۳ / ۹۳ = ۲۰.۳۹۳.۲۸۲ / ۵۸ ريال

 توسط هيچ يك از پاسخ دهندگان انتخاب ۱۰ و ۴ هاي الزم به ذكر است كه در اين مورد نيز رتبه

 بدست آمده و در اين ۸ / ۴۸ براي تعيين ارزش تنوع زيستي نيز ميانگين رتبه كل معادل . نشده بود

 . توسط هيچ يك از پرسش شوندگان انتخاب نگرديده است ۱ و ۴ ، ۷ ميان نيز رتبه هاي

ريال ۴۴.۰۰۳.۸۲۶ / ۰۴ = ۸ / ۴۸ × ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳
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 ۳.۷۴۱.۳۶۳۰ / ۴ و ارزش بدست آمده معادل ۷ / ۲۱ در مورد ارزش تعادل آب و هوا ميانگين رتبه كل

 . ريال مي باشد

 ريال ۳.۷۴۱.۳۶۳۰ / ۴ = ۷ / ۲۱ × ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳

 ارزش جلوگيري از فرسايش نيز از طريق رتبه هاي بيان شده توسط افراد و محاسبه ميانگين رتبه كل

 مي باشد و با حاصل ضرب آن در ميانگين هزينه ماهيانه خانوار محاسبه گرديده كه به ۵ / ۳ كه معادل

 : قرار زير است

 ريال ۲۷.۵۰۲.۳۹۱ / ۲۷ = ۵ / ۳ × ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳

 . مي باشد ۴ / ۵ ميانگين رتبه كل . كنترل سيالب نبز همانند موارد فوق محاسبه گرديده است ارزش

 ريال ۲۳.۳۵۱.۰۸۶ / ۹۳ = ۴ / ۵ × ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳

 . محاسبه گرديده است ۶ / ۳۶ براي تعيين ارزش منبع تامين آب ميانگين رتبه كل معادل

 ريال ۳۳.۰۰۲.۸۶۹ / ۵۳ = ۶ / ۳۶ × ۵.۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳

 . محاسبه گرديده است ۴ / ۲۸ تصادي، ميانگين رتبه كل معادل در مورد ارزش منابع اق

 ريال ۲۲.۲۰۹.۴۷۸ / ۲۴ = ۴ / ۲۸ × ۵۱۸۹.۱۳۰ / ۴۳

 ي ميراثي و وجودي و فرهنگي ارزش ها تعيين -

 هاي صورت پذيرفته در منطقه ارژن و پريشان و مطالعه تجربيات پيشين و مروري طبق بررسي

 ي فرهنگي و ميراثي ارزش ها فوق از لحاظ ه ق نط زيستي م اقتصادي منابع محيط ارزشگذاري بر ادبيات

 : به شرح زير مي باشند ارزش ها اين . ه است قرار گرفت بررسي مورد

 ارزش فرهنگي كل هر منطقه - ۱

 ارزش كل منطقه از نظر سه كاركرد حيات وحش، چشم انداز و شرايط آب وهوايي - ۲

ارزش كل حيات وحش - ۳
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 زها ارزش كل چشم اندا - ۴

 ارزش كل بهبود شرايط آب وهوايي - ۵

 : ذيالً ارائه گرديده اند ارزش ها محاسبه اين

 براي محاسبه ارزش فرهنگي منطقه ارژن و پريشان از مصاحبه شوندگان درخواست شد كه ميزان

 با ضرب نمودن تعداد نفراتي كه هر رتبه را برگزيده بودند در رتبه . مشخص نمايند ۱ تا ۱۰ اهميت را از

 از طرفي ديگر . به دست آمد ۷ رد نظر رتبه كل مشخص شد و سپس ميانگين رتبه كل معادل مو

 گاه محيطي تاالب نظير زيست مصاحبه شوندگان حاضر بودند مبلغي به جهت حفظ شرايط زيست

 چشم انداز و بهبود شرايط آب وهوايي بپردازند كه ميانگين اين ميزان تمايل به پرداخت ، حيات وحش

 ريال بوده است و از حاصلضرب دو رقم فوق ارزش فرهنگي معادل ۱۶۵.۶۳۸ / ۲۹ معادل

 ارزش كل منطقه از نظر سه كاركرد حيات وحش تفرج و . ريال محاسبه گرديد ۱.۱۵۹.۴۶۸ / ۰۳

 هاي بازديدكنندگان كه شامل تمايل به توريسم و آب وهوا نيز از محاسبه كل تمايل به پرداخت

 مبلغي مازاد بر آن به عنوان تمايل به پرداخت بيشتر منظور شده است به ها به اضافه پرداخت اوليه آن

 ارزش كل حيات وحش نيز از مجموع تمايل . باشد ريال مي ۱۰.۸۰۴.۵۰۰ دست آمد كه رقمي معادل

 ريال مي ۴.۵۲۵.۰۶۶ به پرداخت افراد براي زيستگاه حيات وحش و حفظ آن به دست آمد كه معادل

 ۳.۷۴۹.۳۱۶ از نيز مجموع تمايل به پرداخت براي چشم انداز است كه معادل ارزش كل چشم اند . باشد

 ريال يعني مجموع تمايل به ۲.۳۴۹.۱۱۶ ارزش كل بهبود شرايط آب وهوايي نيز معادل . باشد ريال مي

. پرداخت افراد به اين منظور است
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 جانوران موجود غيرپرورشي -

 ات انجام شده ارزش بازاري و ارزش ذهني ق تحقي با در نظر گرفتن مباني نظري و سابقه

 هاي شكار شده، هزينه هاي شكارچي در كل فصل شكار، ميزان كل عالقمندي افراد به شكار و گونه

 . هاي شكار شده، در ارژن و پريشان به روشهاي ذيل برآورد گرديد اي منطقه بر مبناي گونه ارزش رتبه

 و پريشان هزينه شكار در كل فصل شكار در ارژن -

 : براي محاسبه هزينه شكار از فرمول زير استفاده شده است

 هزينه هاي غير مستقيم شكار + هزينه هاي مستقيم شكار = هزينه شكار هر شكارچي

 تعداد پرنده × ) تير ۴ × قيمت فشنگ + ( هزينه خوراك + هزينه سوخت = هزينه شكار هر شكارچي

 تير الزم مي باشد كه بايد قيمت فشنگ در ۴ پرنده  تقريباً طبق فرمول باال براي شكار هر شكار شده

 . ريال مي باشد ۴۰۰۰ تعداد تيرها ضرب شود كه معادل

 ها در سايت ارژن و پريشان، اكثر پاسخ دهندگان به جز سه نفر بر اساس اطالعات حاصل از پرسشنامه

 . روند بيان نمودند كه براي شكار پياده به منطقه مي

 براي محاسبه هزينه . براي همان سه نفر هزينه سوخت محاسبه شده است از اين رو فقط

 ذكر شده، ضرب گرديده ريال ۴۰۰۰ در قيمت هر ليتر كه ) ليتر ( سوخت مصرفي بر مبناي ( سوخت،

 گرديده تا ۱۳ ها تقسيم بر شكارچي مصاحبه شده، در نتيجه مجموع هزينه ۱۳ از آنجا كه از . است

 بر ) ريال ۱.۰۵۴.۰۰۰ ( سپس مجموع هزينه شكار . ر هر شكار مشخص گردد ميانگين هزينه شكارچي د

 : تقسيم شده تا ميانگين هزينه يك بار شكار محاسبه گردد ) نفر ۱۳ ( تعداد شكارچي

۱.۰۵۴.۰۰۰ ÷ ۱۳ = ۸۱.۰۷ ۶ ريال
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 براي بدست آوردن هزينه شكار در يك ماه، تعداد دفعات شكار در ماه را مشخص كرده و

 بنابراين مجموع هزينه شكار . هزينه هر بار شكار را در تعداد دفعات شكار در طول ماه ضرب مي نمائيم

. مي باشد ۸.۴۶۶.۰۰۰ ÷ ۱۳ = ۶۵۱.۲۳۰ ريال مي باشد و ميانگين آن ريال ۸.۴۶۶.۰۰۰ در يكماه

 براي محاسبه، هزينه شكار در كل فصل شكار ابتدا بايد متذكر شد كه طبق اطالعات حاصل از

 كند، فصل اي كه هر شكارچي شكار مي پرسش نامه ها و مصاحبه هاي صورت گرفته با توجه به گونه

 به اين معني كه بعضي از شكارچيان فقط در يك فصل و برخي ديگر در دو . شكار آنها متفاوت است

 در نتيجه هزينه ماهانه هر شكارچي در تعداد ماههايي كه به شكار . ل ممكن است به شكار بپردازند فص

 رفته است ضرب شده تا هزينه شكار در كل فصل شكار بدست آيد و بعد از مجموع هزينه ها ميانگين

 . گرفته شود

 ۲۲.۰۲۴.۰۰۰ ÷ ۱۳ = ۱.۶۹۴.۱۵۳ ريال

 . يانگين هزينه شكارچي در كل فصل شكار است م ، ريال ۱.۶۹۴.۱۵۳ بدين ترتيب مبلغ

 ميزان كل عالقمندي افراد به شكار -

 : براي محاسبه ميزان عالقمندي فرد به شكار از فرمول زير استفاده شده است

 ) بر حسب ماه ( تعداد افراد × رتبه × ميانگين تعداد دفعات شكار × ميانگين مبلغ وروديه براي شكار

 به معناي ۱۰ مشخص شده است كه رتبه ۱۰ تا ۱ افراد به شكار با دادن رتبه ابتدا ميزان عالقمندي

 سپس فراواني هر رتبه مد . به معناي عالقمندي كم به شكار است ۱ عالقمندي زياد به شكار و رتبه

 را قائل گرديده ۱۰ به اين معني كه مثالً چه تعداد افراد براي شكار رتبه . نظر قرار گرفته شده است

 . ها همانند فوق مشخص شده است داد افراد براي تك تك رتبه تع . اند

 بار در ماه مي ۱۰ همين طور ميانگين تعداد دفعات شكار در ماه حساب شده كه در اين سايت

. مي باشد ريال ۳۸۰۰ ميانگين مبلغ وروديه براي شكار كه افراد حاضر به پرداخت آن هستند نيز . باشد
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 : ارائه گرديده است ) ۱۶ - ۳ ( ر شده،  فراواني رتبه در جدول بر اساس اطالعات  پرسشنامه هاي پ

 عالقمندي افراد به شكار ): ۱۶ - ۳ ( جدول

 تعداد افراد رتبه

۱۰ ۴ 

۹ ۱ 

۵ ۴ 

۴ ۱ 

۲ ۱ 

۱ ۲ 

 . توان ميزان عالقمندي فرد به شكار را محاسبه نمود طبق فرمول ذكر شده در فوق، مي

 ۲ × ۱ × ۱۰ × ۳۸۰۰ = ۷۶.۰۰۰ ريال

 ۴ × ۱۰ × ۱۰ × ۳۸۰۰ = ۱.۵۲۰.۰۰۰ ريال

 ۴ × ۵ × ۱۰ × ۳۸۰۰ = ۷۶۰.۰۰۰ ريال

 ۱ × ۲ × ۱۰ × ۳۸۰۰ = ۷۶۰.۰۰۰ ريال

 ۱ × ۴ × ۱۰ × ۳۸۰۰ = ۱۵۲۰.۰۰۰ ريال

 ۱ × ۹ × ۱۰ × ۳۸۰۰ = ۳۴۲.۰۰۰ ريال

 ، معادل ميزان كل عالقمندي افراد به شكار ريال ۲.۹۲۶.۰۰۰ مجموع محاسبات انجام شده يعني

 افراد معتقدند كه هزينه شكار در منطقه % ۷۷ مه ها بيانگر اين نكته است كه اطالعات پرسش نا . است

 افراد نظر خالف اين را دارند يعني معتقدند كه هزينه شكار % ۷ / ۷ بيشتر از ساير مناطق نيست و تنها

. در اين منطقه بيشتر از ساير مناطق است
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 هاي شكار شده پريشان بر مبناي گونه - اي منطقه ارژن رتبه ارزش گذاري -

 منطقه مورد مطالعه از نظر مصاحبه شوندگان داراي مزايايي بوده و اين مزايا ارزشي را براي

 هاي كبك،  دراج، اردك، درنا، در منطقه مورد مطالعه بطور كلي گونه . منطقه بوجود آورده است

 اي باشد و امكان دارد ن شكار شده كه زندگي آنها ممكن است فصلي و يا هفته غاز و بلدرچي مرغابي،

 در هر صورت اين پرندگان بخاطر امكاناتي كه در منطقه وجود . اين پرندگان محلي و يا مهاجر باشند

 اين امكانات بصورت تنوع زيستي، . اند دارد آنجا را محل سكونت موقتي و يا دائمي خود انتخاب كرده

 مصاحبه شوندگان يك مزيت ديگر هم براي اين . باشد منابع آب و محل زيست و سكونت مي تامين

 منطقه قائل شده اند، كه جنبه شكار است زيرا شكار پرندگان سهمي از درآمد آنها را تشكيل داده

 تواند ارزش اقتصادي داشته باشد و اين ارزش بستگي به در نتيجه، اين منطقه از اين نظر مي . است

 . عداد پرنده، قيمت پرنده، تعداد دفعات شكار و نيز تعداد شكارچي دارد ت

 اگر براي انواع پرندگان اين عوامل ثابت فرض شوند تفاوت ارزش هر مورد از امكانات موجود در

 . اي بستگي دارد كه مصاحبه شونده آن را بيان كرده است منطقه براي اقامت پرندگان به ميزان رتبه

 اي در نتيجه تعداد مصاحبه شونده . به نشانگر ارزشي است كه مصاحبه شونده بيان نموده است اين رت

 اند، بخش ديگري از ارزش اي كه آنها بيان نموده كه بيشترين ميزان رتبه را قائل شده اند و نيز رتبه

 رقم باالتري را بنابراين رقم مربوط به ارزش اقتصادي شكار از بقيه امكانات . دهد منطقه را تشكيل مي

 . نمايد نشان داده است زيرا سهمي از درآمد ضمني آنها را منعكس مي

 تري را نشان پريشان رقم مربوط به ارزش اقتصادي شكار از بقيه امكانات رقم پايين - در سايت ارژن

 . داده است

 زيستگاه حيات هايي در زمينه اي منطقه ابتدا از مصاحبه شونده سؤال رتبه ارزش گذاري براي

تنوع زيستي و مساله اقتصادي شكار وحش و پرندگان، منابع تامين آب آنها، مكان گذر پرندگان،
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 سپس طبق . رتبه داده شود ۵ تا ۱ پرسيده شد تا بر مبناي اهميت موضوع نسبت به موارد ذكر شده از

 . گرديده است رتبه اي منطقه بر مبناي گونه هاي شكار شده مشخص ارزش گذاري فرمول زير

 تعداد افراديكه بيشترين رتبه × رتبه × تعداد شكار × تعداد شكارچي × قيمت هر پرنده × تعداد پرنده

 اند بكار برده شود از مجموع آنها هايي كه شكار شده چنانچه فرمول باال براي تك تك پرنده . را دارند

 . آيد نتايج زير بدست مي

 ريال ۵۳۵.۶۰۶.۵۰۰.۰۰۰ ن وحش پرندگا اي زيستگاه حيات رتبه ارزش گذاري

 ريال ۱۷۸.۵۳۵.۵۰۰.۰۰۰ اي منابع آب پرندگان رتبه ارزش گذاري

 ريال ۲۳۴.۸۴۳.۲۵۰.۰۰۰ ن اي مكان گذر پرندگا رتبه ارزش گذاري

 ريال ۱۷۸.۵۳۵.۵۰۰.۰۰۰ اي تنوع زيستي رتبه ارزش گذاري

 ريال ۸۹.۲۶۷.۷۵۰.۰۰۰ شكار پرندگان ارزش اقتصادي

 هاي شكار شده ارزش بازاري و ارزش ذهني گونه -

 براي محاسبه ارزش بازاري گونه شكار شده ابتدا بايد قيمت آن گونه را در بازار بدست آورد، سپس در

 . تعداد كل آن گونه در آن منطقه ضرب نمود

 ارزش بازاري شكار = داد كل گونه شكار شده تع × قيمت شكار در بازار

 : طبق فرمول فوق داريم

 ريال ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ارزش بازاري كبك

 ريال ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ارزش بازاري دراج

 ريال ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ارزش بازاري درنا

 ريال ۱۱.۲۵۰.۰۰۰ ارزش بازاري اردك

ريال ۱۰۳.۵۰۰.۰۰۰ ارزش بازاري غاز
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 ريال ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ ارزش بازاري كبوتر

 ريال ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ ارزش بازاري بلدرچين

 : ه از فرمول زير استفاده شده است هاي شكار شد براي محاسبه ارزش ذهني گونه

 تعداد پرنده × ارزش ذهني گونه در نظر افراد = ارزش ذهني گونه هاي شكار شده

 : هاي شكار شده به ترتيب زير است ارزش ذهني گونه

 ارزش ذهني كبك

 ذهني دراج ارزش

 ارزش ذهني اردك

 ارزش ذهني درنا

 ارزش ذهني مرغابي

 ارزش ذهني غاز

 بلدرچين ارزش ذهني

 ريال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 ريال ۵۶.۰۰۰.۰۰۰

 ريال ۱۱۲.۵۰۰.۰۰۰

 ريال ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

 ريال ۳۴.۵۰۰.۰۰۰

 ريال ۵۳۱.۳۰۰.۰۰۰

 ريال ۱۳.۸۰۰.۰۰۰

 . مي باشد ريال ۱۱.۱۰۸.۱۰۰.۰۰۰ هاي شكار شده، مجموع ارزش ذهني گونه

 با استفاده از روش هزينه برداري دولتي يا خصوصي درياچه ارژن و پريشان مالكيت بهره -

 فرصت

 باشد و چه كارهايي ابتدا بررسي شد كه مالكيت درياچه در حال حاضر دراختيار كدام بخش مي

 همچنين در رابطه با خصوصي سازي درياچه از مردم در رابطه با . در اين زمينه صورت پذيرفته است

 د كه  اكثر مردم با خصوصي سازي موافق و مشخص گردي . انتظارات آنها از بخش خصوصي سؤال شد

مي باشند و هدف اين بود كه اگر مردم با مالكيت خصوصي موافقند مشخص شود كه چه انتظاري از
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 بخش خصوصي دارند و در صورت برآورده شدن انتظارات براي وروديه و دريافت مجوزها چقدر

 در رابطه با ميزان ورودي، ش ها ارز پس از بررسي هاي صورت پذيرفته يكسري . حاضرند بپردازند

 تمايل به پرداخت براي دريافت مجوزهاي صيد، شكار، گردشگري و برداشت گياهان بدست مي آيد كه

 از مردم سوال شد كه . هاي سود ساز را از دست مي دهد متاسفانه دولت با عدم برنامه ريزي اين فرصت

 از . كند براي وروديه چقدر حاضرند كه بپردازند ها را برآورده اگر مالكيت خصوصي بتواند انتظارات آن

 ريال بود بنابراين ۵۰.۰۰۰ ريال تا ۲۰۰۰ نفر پاسخ دهنده هركدام مبلغي را عنوان كردند كه از ۲۵

 ريال مي باشد و اين بدان ۲۲.۰۸۰ ريال و ميانگين آن ۵۵۲.۰۰۰ جمع  كل تمايل به پرداخت افراد

 اما در حال حاضركه مالكيت . پردازند دم اين پول را مي معني است كه در صورت خصوصي سازي مر

 همچنين سؤال ديگر . دهد شود و دولت اين فرصت را از دست مي دولتي است چنين پولي گرفته نمي

 اين بود كه اگر مالكيت خصوصي بتواند امكانات و تسهيالت استفاده تفريحي و صيادي و شكار و

 ها به افت اين مجوزها چقدر حاضريد بپردازيد؟ كه جواب برداشت گياهان را فراهم كند براي دري

 ها براي دريافت مجوز تفريحي سؤال گرديد كه نفر تمايل به پرداخت آن ۲۵ از . صورت زير بوده است

 نفر گرديد تا ۲۵ سپس اين عدد تقسيم بر . ريال  شد ۶.۵۳۰.۰۰۰ جمع كل تمايل به پرداختها

 يعني افراد در صورت خصوصي سازي براي . اشد بدست آيد ريال مي ب ۲۶۱.۲۰۰ ميانگين كه معادل

 دريافت مجوز تفريحي حاضرند كه اين مبالغ را بپردازند، اما مالكيت دولتي از چنين پولي استفاده

 نفر براي مجوز شكار سؤال شد كه ۲۵ همچنين از . كند و آن هزينه فرصت از دست رفته مي باشد نمي

 ريال ۳۵۰.۸۰۰ ريال و ميانگين تمايل به پرداخت آنها ۸.۷۷۰.۰۰۰ ها جمع كل تمايل به پرداخت آن

 ۲۰۰.۰۰۰ گيرد كمتر از مبلغ فوق و معادل اما مبلغي كه دولت براي صدور مجوز شكار مي . مي باشد

 از طرفي كل تمايل به پرداخت . جا نيز فرصتي را از دست مي دهد باشد در نتيجه دولت اين ريال مي

 ريال مي ۴۱۴.۸۰۰ ريال است كه ميانگين آن معادل ۱۰.۳۷۰.۰۰۰ ز صيد افراد براي دريافت مجو

البته . باشد و در صورت خصوصي سازي چنين مبلغي براي دريافت مجوز صيد پرداخت مي شود
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 تمايل به . باشد گيرد كه كمتر از اين مبلغ مي مالكيت دولتي هم براي دريافت مجوز صيد پول مي

 ريال مي ۲۶۲.۴۰۰ ريال و ميانگين آن ۶.۵۶۰.۰۰۰ ز برداشت گياهان پرداخت افراد براي دريافت مجو

 تمام مبالغ فوق . دهد گيرد و اين فرصت را از دست مي در حالي كه دولت چنين مبلغي را نمي . باشد

 تواند تواند به دست بياورد، يعني دولت مي باشند كه دولت در صورت خصوصي سازي مي مبالغي مي

 ي اجاره بدهد و سود بگيرد و بخش خصوصي انتظارات مردم را برآورده درياچه را به بخش خصوص

 هايي كه در مجموع با توجه به پرسش نامه . كرده خودش نيز سود ببرد و مردم هم راضي خواهند بود

 تكميل گرديد در حال حاضر مالكيت بر عهده دولت است، اما مردم زياد راضي نيستند و اكثر افراد با

 كند و حفاظت ق اند و معتقدند كه مالكيت خصوصي سود بيشتري كسب مي خصوصي سازي مواف

. شود دهد و در نتيجه تخريب كمتري نيز ايجاد مي بهتري انجام مي
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 ارزش كل اقتصادي درياچه ارژن و پريشان ): ۱۷ - ۳ ( جدول

 جمع مبلغ به ريال شرح اجزاء تشكيل دهنده ارزش نوع ارزش

اده
ستف

يا ا
ي 

صرف
ش م

ارز
 

يم
ستق

ي م
 ا

 ۱.۱۱۷.۰۵۸.۷۰۰ ارزش تفريح نحقيقاتي - ۱

۲ / 
۶۶

.۴۳
۱.۳

۴۹
.۶۱

۷ 

 ۳۴۹.۱۲۹.۵۸۷ ارزش گردشگري بر حسب ميانگين هزينه مسافرت - ۲

 ۲۲.۴۰۴.۴۷۴ ارزش گردشگري بر حسب هزينه تفريح - ۳
 ۳۳۰۰۲۸۶۹ / ۵۳ ارزش منبع تأمين آب - ۴
 ۲۲۲۰۹۴۷۸ / ۲۴ ) شكار و صيد ( ارزش منابع اقتصادي - ۵
 ۳۶۴۲۷۶۹۵ / ۶۱ ارزش تفريح در حاشيه درياچه - ۶
 ۱۳۸۵۴۹۷۸ / ۲۴ ارزش كسب درآمد از راه قايقراني - ۷
 ۲۰۳۹۳۲۸۲ / ۵۸ ارزش افزايش درآمد حاصل از مسافر - ۸
 ۴.۲۱۲.۰۰۰ ) بر حسب قيمت محلي ( ارزش گياهان طبي و دارويي - ۹

 ۱۲.۶۶۲.۵۰۰ ) تهران بر حسب قيمت ( ارزش گياهان طبي و دارويي - ۱۰
 ۸.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ارزش محصوالت كشاورزي بر حسب تعداد مصاحبه شوندگان - ۱۱
 ۴۹.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ هاي كشاورزي اطراف درياچه ارژن و پريشان ارزش زمين - ۱۲
 ۱.۶۹۴.۱۶۰ ميانگين هزينه شكار در كل فصل شكار - ۱۳
 ۱.۳۷۳.۵۵۰.۰۰۰ ارزش كل بازاري گونه شكار - ۱۴
 ۳۰۰.۳۰۰.۰۰۰ ارزش تجاري صيد ماهي - ۱۵
 ۲۷.۷۲۰.۰۰۰ ارزش صيد ماهي بر اساس هزينه صيد - ۱۶
 ۶.۵۳۰.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي دريافت مجوز تفريحي - ۱۷
 ۸.۷۷۰.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي دريافت مجوز شكار - ۱۸
 ۱۰.۳۷۰.۰۰۰ ماهي كل تمايل به پرداخت براي دريافت مجوز صيد - ۱۹
 ۶.۵۶۰.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي دريافت مجوز برداشت گياهان - ۲۰
 ۵۵۲.۰۰۰ كل تمايل به پرداخت براي وروديه - ۲۱
 ۳.۲۰۷.۷۶۸.۴۵۸ ارزش تجاري يونجه به قيمت بازار - ۲۲
 ۲.۱۷۶.۱۷۹.۴۲۵ ارزش تجاري كاه سفيد به قيمت بازار - ۲۳
 ۱۳۷۵۲۳۴۰۷۵ / ۶۳ از فرسايش ارزش جلوگيري - ۲۴
 ۴۴۰۰۳۸۲۶ / ۰۴ ارزش تنوع زيستي - ۲۵
 ۳۷۴۱۳۶۳۰ / ۴ ارزش تعادل آب و هوا - ۲۶
۱۱۸۴۹۰۳۱ / ۹۶ ارزش كنترل سيالب - ۲۷
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 ارزش كل اقتصادي درياچه ارژن و پريشان ): ۱۷ - ۳ ( جدول ادامه

 جمع مبلغ به ريال شرح اجزاء تشكيل دهنده ارزش نوع ارزش

ش
ارز

 
غير

 
 اي

اده
ستف

يا ا
ي 

صرف
 م

غير
 

يم
ستق

 م

 ۴۳۸۰۲۲ ارزش تنظيم آب - ۲۸

۴.۱
۰۷

.۴۹
۱.۸

۰۸
.۱۰

۸ 

 ۲.۳۴۹.۱۱۶ كل تمايل به پرداخت براي بهبود شرايط آب و هوايي - ۲۹
 ارزش كل منطقه از نظر سه كاركرد زيستگاه حيات وحش - ۳۰

 چشم انداز و بهبود شرايط آب وهوايي
۱۰.۸۰۴.۵۰۰ 

 ۲.۱۷۸.۴۰۶ محيطي از خسارت اجتماعي و زيست ارزش اجتناب - ۳۱
 ۵۳۳ × ۹ ۱۰ ارزش اثر مثبت درياچه بر كشاورزي - ۳۲
 ۱۰۲۴ × ۹ ۱۰ ارزش اثر مثبت درياچه بر آب شرب - ۳۳
 ۷۸۴ × ۹ ۱۰ ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب درياچه بر ماهيگيري - ۳۴
 ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب درياچه بر كشاورزي - ۳۵

 ) تهيه علوفه براي دام (
۱۰ ۹ × ۱۵۳۱ 

 ۲۴۳ × ۹ ۱۰ ارزش زيان ناشي از خشك شدن آب درياچه بر حوزه تفريح - ۳۶
 ۱.۱۶۰.۰۰۰ تمايل به پرداخت جهت تعادل دما و رطوبت - ۳۷
 ۱.۱۶۰.۰۰۰ تمايل به پرداخت جهت معتدل نمودن اقليم منطقه - ۳۸
 ۱.۱۶۰.۰۰۰ منطقه تمايل به پرداخت جهت حفظ چشم انداز - ۳۹
 ۴.۰۵۷.۵۰۰ هزينه هاي اجتماعي ناشي از آلودگي هوا در حاشيه درياچه - ۴۰
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 ۲۱۶۲۱۶۵۷ / ۹ وجودي - ميراثي – ارزش فرهنگي - ۴۱

۹ / 
۴۸

۸.۹
۷۷

.۵۰
۹.۶

۸۶
 ۹۲۷۶۴۷ ارزش زيستي - ۴۲ 

 ۲.۹۲۶.۰۰۰ ارزش ميزان عالقه مندي به شكار - ۴۳
 ۱۱.۱۴۲.۶۰۰.۰۰۰ هاي شكار ارزش كل ذهني گونه - ۴۴
 ۴.۵۲۵.۰۶۶ كل تمايل به پرداخت براي زيستگاه حيات وحش - ۴۵
 ۳.۷۴۹.۳۱۶ كل تمايل به پرداخت براي بازديد چشم اندازها - ۴۶
 ۲۵۶ × ۹ ۱۰ ارزش وجودي - ۴۷
 ۴ / ۸ × ۹ ۱۰ ارزش حفاظتي توسط دولت - ۴۸
 ۲۱۷ × ۹ ۱۰ ذاتي ارزش - ۴۹
 ۱.۱۶۰.۰۰۰ تمايل به پرداخت جهت كنترل آلودگي هوا - ۵۰

ريال ۴.۶۶۲.۹۰۰.۶۶۷.۴۱۲ : هاي اقتصادي درياچه ارژن و پريشان جمع كل ارزش
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۲۱۹ 

۵۷ 

) گياهان آبزي ( ليست فلورستيك ارژن و پريشان ): ۱۲ - ۱ ( جدول
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۲۲۰ 

) گياهان آبزي ( ليست فلورستيك ارژن و پريشان ): ۱۲ - ۱ ( ادامه جدول
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 فهرست ماهيان تاالب  ارژن و پريشان وطبقه بندي آنها براساس زيستگاه و نوع تغذيه ): ۱۴ - ۱ ( جدول

 نام فارسي
 تغذيه زيستگاه

 تاالب اسم علمي  گونه خانواده
 ارزن

 درياچه
 پريشان

 نهر عرب
 ها

 نهر دشت نهر زوالي
 ارژن

 همه چيز گياهخوار
 خوار

 بنتوز
 خوار

 پالنكتون
 خوار

 Cyprinidae Capoeta fusca × × × × × × × سياه ماهي
 ماهي
 × × × × زردك

Cyprinidae Cyprinion 
tenuiradius 

 ماهي
 × × × سرخه

Cyprinidae Barbus luteus 

 كپور
 × × × × × معمولي

Cyprinidae Cyprinus carpio 

 Cyprinidae Hypophthalmichthys × × × فيتوفاك
molitrix 

 Cyprinidae Clenopharingodon × × × آمور
idella 

 Mugilidae Mugil aub × × × دبرك
 Anguilidae Anguilla × × مار ماهي

mastasinbelus 
Poeciliidae Gambusia offmis × × × × × × گامبوزيا
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 بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه فهرست پستانداران تاالب  ارژن و پريشان و طبقه ): ۱۷ - ۱ ( جدول

 گونه خانواده نوع تغذيه تگاه نوع زيس نام فارسي
 خوار حشره خوار گياه گوشتخوار خوار همه چيز تاالب و درياچه مناطق جنگلي تپه ماهور كوهستان دشت

 Suidae Sus scrofa × × × × × × × گراز
 Cervidae Cervus dama mesopotamica × × × × × گوزن زرد ايراني

 Bovidae Ovis orientalis laristanica × × × قوچ و ميش
 Bovidae Capra aegagrus × × كل و بز

 Bovidae Gazella subgutturosa × × × × آهو
 Canidae Canis lupus × × × × × گرگ
 Canidae Canis aureus × × × × × شغال

 Canidae Vulpes vulpes × × × × × روباه معمولي
 Ursidae Ursus arctos × × × × × اي خرس قهوه

 Mustelidae Martes foina × × × × × سمور
 Mustelidae Meles meles × × × × ) گوركن ( رودك
Mustelidae Lutra lutra × × ) سگ آبي ( شنگ
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 بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پستانداران ): ۱۷ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي
 نوع تغذيه نوع زيستگاه

 گونه خانواده
 خوار حشره خوار گياه گوشتخوار خوار همه چيز تاالب و درياچه مناطق جنگلي تپه ماهور كوهستان دشت

 Herpestidae Herpestes edwardsii × × × ) موش خرما ( خدنگ

 Herpestidae Herpestes auropunctatus × × × خدنگ كوچك

 Hyaenidae Hyeana hyeana × × × × كفتار

 Felidae Pantherale persicus × × × شير ايراني

 Felidae Panthera pardos × × × × پلنگ

 Felidae Felis cat × × × × × گربه وحشي

 Felidae Felis chaus × × × × × گربه جنگلي

 Leporidae Lepus cupensis × × × خرگوش

 Sciuridae Sciurus anomalus × × سنجاب ايراني

 Muridae Cricetulus migratorius × × × × هامستر خاكستري

 Muridae Microtus irani × ول ايراني

 Muridae Microtus socialis × × × × × ماعي ول اجت

Muridae Gerbillus nanus × × × × جربيل بلوچي
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 بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پستانداران ): ۱۷ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي
 نوع تغذيه نوع زيستگاه

 گونه خانواده
 خوار حشره خوار گياه گوشتخوار خوار همه چيز تاالب و درياچه مناطق جنگلي تپه ماهور كوهستان شت د

 Rhinopomatidae Rhinopoma microphyllum × × × × × خفاش دم موشي بزرگ

 Rhinopomatidae Rhinolophus euryale × × × × اي خفاش نعل اسبي مديترانه

 Rhinopomatidae Rhinolophus ferrumequinum × × × × × اسبي بزرگ خفاش نعل

 Rhinopomatidae Rhinolophus blasii × × × × × خفاش نعل اسبي كوهستاني

 Rhinopomatidae Rhinolophus hipposideros × × × خفاش نعل اسبي كوچك

 Rhinopomatidae Rhinolophus mehelyi × × × × خفاش نعل اسبي مهلي

 Hipposideridae Asellia tridens × × × دندانه اي سه خفاش بيني برگه

 Hipposideridae Triaenops persicus × × × اي ايراني خفاش بيني برگه

 Vespertilionidae Myotis blythii × × × × × خفاش گوش موشي كوچك

 Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus × × × × × خفاش لب كوتاه

 Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii × × × × خفاش بال سفيد

 Vespertilionidae Eptesicus serotinus × × × × خفاش سروتين

Vespertilionidae Miniopterus schreibersii × × × × خفاش بال بلند
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 هاي جانوري شاخص در حوزه ارژن و پريشان وضعيت گونه ): ۱۸ - ۱ ( ل جدو
 برآورد جمعيت گونه به عنوان شاخص راي معياراتي ب ويژگي هاي گونه بعنوان شاخص محدوده پراكنش نام علمي نام فارسي رديف

 اكولوژيك - ميان كتل Dama mesopotamica گوزن زرد ۱
 گونه اندميك -
 العاتي و تحقيقاتي مط -
 حمايت شده و حفاظت شده -

 معرفي مجدد به زيستگاه هاي طبيعي -
 قبلي ي ها احياء گونه در زيستگاه -
 IUCN در طبقه بندي EN قرار گرفتن در طبقه -

 س در داخل محدوده حصار كشي شده در ميانكتل أ ر ۳۰

Ovis قوچ و ميش ۲ orientalis 
Laristanica 

 كوه بيل - كوه پهن
 تنگ حنا آبكوره - ارتفاعات فامور

 اكولوژيك -
 اقتصادي -
 حمايت شده و حفاظت شده -

 در زيستگاه هاي منطقه تقليل جمعيت -

 امكان بهره برداري از مازاد جمعيت در آينده -
 تماشاي حيات وحش در زيستگاه هاي طبيعي -
 IUCN طبقه بندي vu قرار گرفتن در طبقه -

 سرشماري قوچ و ميش در منطقه دسترسي حاصل نشد اما با توجه به ز ا منسجمي آمار
 داني و جمع بندي اظهار نظر س از آنها در بازديد مي أ ر ۶ شواهد زيستگاهي و مشاهده

 ۲۰ مطالعاتي حدوداً ه در مشاهده قوچ و ميش جمعيت اين جانور در محدود مورين أ م
 راس تخمين زده مي شود

 در نقاط صخره اي كوه بيل پهن Capra aegagrus كل وبز ۳
 ميانكل و ديواره فامور

 اكولوژيك -
 اقتصادي -
 حمايت شده -

 تقليل جمعيت در زيستگاه هاي منطقه -
 IUNC طبقه بندي VU قرار گرفتن در طبقه -

 امكان بهره برداري از مازاد جمعيت درآينده -
 استفاده از توليدات گياهي غير قابل دسترسي -
 ش در زيستگاه هاي طبيعي تماشاي حيات وح -

 سرشماري كل و بز  در منطقه دسترسي حاصل نشد اما با توجه ز به آماري منسجمي ا
 س از آنها در بازديد ميداني و جمع بندي اظهار أ ر ۱۱ به شواهد زيستگاهي و مشاهده

 ۵۰ مطالعاتي حدوداً جمعيت اين جانور در محدوده مورين در مشاهده كل و بز أ نظر م
 . ين زده مي شود س تخم أ ر

 ) حمايت شده و حفاظت شده ( حفاظتي - هم زيستگاه، كل و بز PanThera  paradus پلنگ ۴
 كنترل محيط -

 تقليل جمعيت و امكان انقراض نسل -
 سالمسازي جمعيت علفخواران در زيستگاه هاي طبيعي -

 ا دشوار شب فعال بودن و رفتار اكولوژيكي خاص اين جانور تهيه آمار منسجم از آن ر
 الكن شواهد زيستگاهي و آثار و نمايه هاي به جا مانده از اين جانور حضور . نموده است

 تخمين قالده ۸ اً يد نموده و جمعيت آن هم حدود أي آن را در زيستگاه هاي كل و بز ت
 . زده مي شود

 محدوده هاي جنگلي در كوه پهن، Sciurus anomalus سنجاب ايراني ۵
 م ميانكل، دشت بر

 گونه اندميك -
 اقتصادي -
 وابسته به زيستگاه هاي خاص -

 مساعدت به تجديد حيات جنگل -
 تقليل جمعيت در زيستگاههاي طبيعي -
 IUCN طبقه بندي Lr قرار گرفتن در طبقه -

 تهيه آمار از اين جانور نياز به مطالعات ميداني با تجهيزات خاص دارد الكن آثار و نمايه
 . حضور فعال آن در جنگل هاي منطقه دارد هاي موجود نشان از

 ) در معرض خطر  انقراض ( حفاظتي - تاالب پريشان Pelecanus Crispus پليكان خاكستري ۶
 اكولوژيك -
 مطالعاتي و تحقيقاتي -

 امكان انقراض نسل در زيستگاه هاي طبيعي -
 IUCN طبقه بندي Lr..cd قرار گرفتن در طبقه -

 ر زيستگاه هاي طبيعي تماشاي حيات وحش د -

 به بعد مشاهده نشده ۷۱ سال پليكان خاكستري درشمارش نيمه زمستانه پرندگان از
 . است

 . شمارش گرديد قطعه از آن ۳۳ اد تعد ۸۰ در سال
 ) در معرض انقراض ( حفاظت - تاالب ارژن بصورت اتفاقي BranTu ruficollis عروس غاز ۷

 مطالعاتي و تحقيقاتي -
 معيت جهاني تقليل ج -

 IUNC طبقه بندي VU قرار گرفتن در طبقه -
 قطعه مشاهده ۴ هم از آن بصورت اتفاقي در تاالب ۷۵ يك قطعه و در سال ۷۳ در سال

 از ي به بعد هم گزارش ۷۴ در بازديد ميداني عروس غاز مشاهده نشده و از سال . است
 مشاهد  موجود نميباشد

 Murmdronelle اردك مرمري ۸
Angustinostris 

 ) حمايت شده و حفاظت شده ( حفاظتي - تاالب ارژن بصورت اتفاقي
 مطالعاتي و تحقيقاتي -

 وابسته به زيستگاه هاي خاص -
 تقليل جمعيت جهاني -
 IUNC طبقه بندي VU قرار گرفتن در طبقه -

 قطعه از اين پرنده همراه با جوجه ها در تاالب پريشان ۱۵۰ در فصل زادآوري حدود
 مشاهده گرديد ولي سرشماري هاي نيمه زمستانه  حضور آن در برخي از سال ها اتفاق

. افتاده است



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۲٦ 

 برآورد جمعيت گونه به عنوان شاخص راي معياراتي ب ويژگي هاي گونه بعنوان شاخص محدوده پراكنش نام علمي نام فارسي رديف
 ) در معرض خطر انقراض ( حفاظتي - تاالب ارژن بصورت اتفاقي Aylhyu nyrocu اردك بلوطي ۹

 مطالعاتي و تحقيقاتي -
 تقليل جمعيت جهاني -
 IUCN طبقه بندي LR قرار گرفتن در طبقه -

 برخي از سال ها در جمعيت اندك در هر تاالب ظاهر گشته و در بازديد ميداني در
 . د قطعه از آن در تاالب پريشان مشاهد گردي ۳۰ تعداد

 حفاظتي - تاالب ارژن بصورت اتفاقي Oxyura Laucocepnala اردك سفيد ۱۰
 مطالعاتي و تحقيقاتي -

 ) در معرض خطر انقراض ( حفاظتي -
 هاني تقليل جمعيت ج -

 وابسته به زيستگاه هاي خاص -
 IUNC طبقه بندي VU قرار گرفتن در طبقه -

 زديد ميداني اين پرنده قبالً در فصل آزادي در تاالب ارژن مشاهده گرديد و در زمان با
 . ها مشاهده نگرديد در هيچيك از تاالب

۱۱ 

 AlecToris chaukar معمولي كبك
 اكثر زيستگاههاي كوهستاني و

 خره ها با پوشش درخت و دامنه ص
 درختچه و بوته زارهاي انبوه

 تماشاي وحوش در زيستگاه هاي طبيعي - اقتصادي ـ
 برداشت از مازاد جمعيت از طريق صدور پروانه -

 مورين با أ آمار منسجمي از جمعيت كبك در منطقه موجود نبوده و در گزارش هاي م
 گسترده كبك در اكثر زيستگاه ارقام بيشمار يا بيش از حد ذكر شده است ولي حضور

 قطعه ۲۰۰۰ ها جمعيت مطلوب آنرا گويا بوده و با نظر كارشناسي حدود جمعيت آن
 تخمين زده شد

۱۲ 
 اطراف تاالب پرِيشان و فامور Francolinas francolinas دراج

 اقتصادي -
 اكولوژيك -
 مطالعاتي و تحقيقاتي -

 امكان برداشت از مازاد جمعيت -
 طبيعي ي ت وحش در زيستگاه ها حيا مشاهده -
 ) حمايت شده و حفاظت شده ( حفاظتي -

 قطعه از آن مشاهده ولي شواهد زيستگاهي و نحوه حضور ۴۵ در بازديد هاي ميداني
 دراج گوياي جمعيت قابل توجهي از آن در مزارع حوزه پريشان مي باشد كه حدود

 قطعه تخمين زده مي شود ۴۰۰ جمعيت آن
۱۳ 

Grus درنا grus 
 مزارع اطراف تاالب هاي ارژن و

 پريشان
 اكولوژيك -
 حفاظتي -

 مطالعاتي و تحقيقاتي -

 تقليل جمعيت -
 وابسته به زيستگاه هاي خاص -
 ) حمايت شده حفاظت شده ( حفاظتي -

 قطعه هم ۶۵۰ جمعيت درنا در سال هاي مختلف متفاوت مي باشد، گاهاً تعداد  آنها
 قطعه در اطراف و مزارع ۵۲۴ مجموع تعداد لي در بازديد ميداني در و گزارش شده است

 . ب هاي ارژن و پريشان شمارش گرديده است تاال
 حفاظتي ـ كوه پهن فامور، گاوكش Varanus griseus بزمجه بياباني ۱۴

 كنترل محيط ـ
 تقليل جمعيت در منطقه ـ
 تغذيه از خزندگان ـ

 د ولي طبق بررسي برآورد جمعيت خزندگان نيازمند اعمال و روش هاي علمي مي باش
 . هاي بعمل آمده تعداد جمعيت آن در منطقه چندان قابل توجه نمي باشد

۱۵ 

 تاالب پريشان Cyprinion tenuiradius ماهي زردك پريشان

 گونه اندميك -
 اكولوژيك -
 اقتصادي -
 تفرجي -

 صيد ورزشي و امكان بهره برداري از مازاد جمعيت -

 وابسته به زيستگاههاي خاص -

 ر در محيط هاي آلي امكان پذير زيان با ارزيابي ذخاي برآورد جمعيت آب
 گردد ولي بنا به اظهار صيادان علمي جمعيت اين ماهي تغيير يافته و در صيدهاي مي

. روزانه كمتر حضور مي يابد



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۲۷ 

 بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پستانداران ): ۱۹ - ۱ ( جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران گونه خانواده

 IUCN Cites غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده در معرض خطر انقراض منقرض شده

 Rhinopomatidae Rhinopoma microphyllum × خفاش دم موشي بزرگ

 VUA۲c Rhinopomatidae Rhinolophus euryale × رانه اي خفاش نعل اسبي مديت

 LR/n + Rhinopomatidae Rhinolophus ferrumequinum × خفاش نعل اسبي بزرگ

 LR/nt Rhinopomatidae Rhinolophus blasii × خفاش نعل اسبي كوهستاني

Rhinopomatidae Rhinolophus × خفاش نعل اسبي كوچك hiposideros 

Hipposideridae Rhinolophus × خفاش بيني برگه اي سه دندانه Asellia tridens 

 Hipposideridae Triaenops persicus × خفاش بيني برگه ايراني

 Vespertilionidae Myotis blythii × خفاش گوش موشي كوچك

 Vespertilionidae Pipistrellus blythii × خفاش لب كوتاه

 Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii × خفاش بال سفيد

 Vespertilionidae Eptesicus serotinus × خفاش سروتين

 Vespertilionidae Miniopterus schreibersii × خفاش بال بلند

VUA۲c Rhinolophidae Fhinolophus mehelyi × خفاش نعل اسبي مهلي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۲۸ 

 بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پستانداران ): ۱۹ - ۱ ( جدول ادامه

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران گونه خانواده

 IUCN Cites غير حمايت شده حفاظت شده حمايت و در معرض خطر انقراض منقرض شده

 Muridae Gerbillus manus × جربيل بلوچي

 Muridae Tatera indica × جربيل هندي

 Muridae Meriones persicus × جرد ايراني

 Muridae Meriones hurrianae × جرد هندي

 Muridae Meriones libycus × جرد ليبي

 Muridae Meriones crassus × جرد ناخن زرد

 Muridae Acomys cahirinus × موش خاردار

 Muridae Mus musculus × موش خانگي

 Muridae Apodemus sylvaticus × موش صحرايي

 Hystricidae Hystrix indica × تشي

 Erinaceidae Paraechinus hypomelos × خارپشت ايراني

Rhinopomatidae Rhinopoma hardwickii × خفاش دم موشي بزرگ



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۲۹ 

 بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پستانداران ): ۱۹ - ۱ ( جدول ادامه

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 طبق مقررات بين المللي ت ايران طبق مقررا گونه خانواده

 IUCN Cites غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده در معرض خطر انقراض منقرض شده

 Herpestidae Herpestes edwardsii ) موش خرما ( خدنگ

 Herpestidae Herpestes auropunctatus × خدنگ كوچك

Hyaenidae Hyeana × كفتار hyeana 

 CRC۲b Felidae Panthera leopersicus × شير ايراني

 I Felidae Panthra pardos ضميمه ENC۲ × پلنگ

 II Felidae Felis cat ضميمه × گربه وحشي

 Felidae Felis chaus × گربه جنگلي

 Leporidae Lepus capensis × خرگوش

 LR/nt Sciuridae Sciurus anomalus × سنجاب ايراني

 Muridae Cricetuius migratorius × هامستر ايراني

 Muridae Microtus irani × ول ايراني

Muridae Microtus socialis × ول اجتماعي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳۰ 

 وع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها بندي آنها براساس ن ژن و پريشان و طبقه ار تاالب فهرست پرندگان ): ۲۰ - ۱ ( جدول

 نام فارسي
 وضعيت حضور گونه نوع تغذيه نوع  زيستگاه

 گونه خانواده
 كوهستان و دشت

 مزارع و جنگل كوهپايه
 چمنزار

 تاالب و
 درياچه

 همه چيز
 حشره خوار ميوه دانه خوار گوشت خوار الشه خوار خوار

 مهاجر بومي خوار گياه خوار
 عبوري زمستانه تابستانه

 Podicipedidae Podeceps roficollis × × × × × كشيم  كوچك
 Policipedidae Podiceps migricollis × × × × × كشيم گردن سياه

 Podicipedidae Podiceps cristatus × × × × كشيم بزرگ
 Pelecanidae Pelecanus onocrotalus × × × يكان سفيد پل

 Pelecanidae Pelecanus crispus × × × × پليكان خاكستري
 Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo × × × × با كالن

 Phalacrocoracidae Phalacrocorax اتفاقي × × با كالن كوچك
pygmaeus 

 Ardeidae Botaurus stellaris × × × × بوتيمار
 Ardeidae Ixobrychus minutus × × × × × بوتيمار كوچك
 Ardeidae Nycticorax nycticorax × × × × حواصيل شب
 Ardeidae Ardeola ralloides × × × × × × حواصيل زرد

 Ardeidae Bubulcus ibis × × × × × × گاو چرانك
 Ardeidae Egretta alba × × × × × × حواصيل سفيد بزرگ

 Ardeidae Egretta garzetta × × × × × × ) مار ( اگرت كوچك
 Ardeidae Ardea cinerea × × × × × × × حواصيل خاكستري

 Ardeidae Ardea purpures × × × × × حواصيل ارغواني
 Threskiornith × × × × × كفچه نوك

idea Platalea leucordodia 
 Threskiornith × × × × × × اكراس سياه

idea 
Platalea falcinellus 

 Ciconiidae Ciconia ciconia × × × × × × × لك لك سفيد
 Ciconiidae Ciconia nigra × × × × × × لك لك سياه

 Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber × × × × × فالمينگو
 Anserinae Anser anser × × × × × × × غاز خاكستري

 Anserinae Branta ruficollis × × × × × × × عروس غاز
Anserinae Anser albifrons × × × × × × × غاز پيشاني سفيد



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳۱ 

 بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها ژن و پريشان و طبقه ار تاالب فهرست پرندگان ): ۲۰ - ۱ ( جدول ادامه

 نام فارسي

 وضعيت حضور گونه نوع تغذيه نوع  زيستگاه

 گونه خانواده
 كوهستان دشت

 مزارع و جنگل و كوهپايه
 چمنزار

 تاالب و
 درياچه

 همه
 چيز
 خوار

 الشه
 خوار

 گوشت
 خوار

 دانه
 خوار

 ميوه
 خوار

 حشره
 بومي خوار گياه خوار

 مهاجر
 عبوري زمستانه تابستانه

 Anserinae Anser crythropus × × × × × غاز پيشاني سفيد كوچك
 Anserinae Tadorna frruginea × × × × × × × × آنقوت
 Anserinae Tadorna tadorna × × × × × × × تنجه

 Anserinae Anas plathyhynchos × × × × × × × سرسبز
 Anserinae Anas crocca × × × × × × خوتكا

 Anserinae Anas strepera × × × × × × اي اردك ارده
 Anserinae Anas penclope × × × × × گيالر

 Anserinae Anas acuta × × × × × فيلوش
 Anserinae Anas clypeata × × × × × × × × نوك پهن

 Anserinae Marmaronetta angustirostris × × × × ) ي خوتكاي مرمر ( اردك مرمري
 Anserinae Netta rufina × × × × ادرك تاجدار

 Anserinae Aythya frina × × × × اردك سرحنايي
 Anserinae Aythya nyroca × × × × × اردك بلوطي

 Anserinae Aythya fuligula × × × اردك سياه كاكل
 Anserinae Mergus albellus × × × خوار سفيد اردك ماهي

 Anserinae Oxyura leucocephala × × × × اردك سر سفيد
 Accipiteridae Milvus migrans × × × كور كور سياه

 Accipiteridae Haliacctus albicilla × × × × يد عقاب دريائي دم سف
 Accipiteridae Acgypus monachus × × × × × × × كركس سياه

 Accipiteridae Gyps fulvus × × × × × × × كركس
 Accipiteridae Cypactus barbatus × × × × × × × هما

 Accipiteridae Circactus gallicus × × × × × × × × ر عقاب مارخوا
 Accipiteridae Circus macrurus × × × × × × سنقر سفيد
Accipiteridae Circus acrginosus × × × × × × سنقر تاالبي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳۲ 

بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها قه ژن و پريشان و طب ار تاالب فهرست پرندگان : ) ۲۰ - ۱ ( جدول ادامه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳۳ 

بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها ژن و پريشان و طبقه ار تاالب فهرست پرندگان ): ۲۰ - ۱ ( جدول ادامه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳٤ 

بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها پريشان و طبقه ژن و ار تاالب فهرست پرندگان ): ۲۰ - ۱ ( جدول ادامه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳٥ 

بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها ژن و پريشان و طبقه ار تاالب فهرست پرندگان ): ۲۰ - ۱ ( جدول ادامه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳٦ 

بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها ژن و پريشان و طبقه ار ب تاال فهرست پرندگان ): ۲۰ - ۱ ( جدول ادامه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳۷ 

بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها ژن و پريشان و طبقه ار تاالب فهرست پرندگان ): ۲۰ - ۱ ( جدول ادامه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳۸ 

 بندي آنها براساس نوع زيستگاه و نوع تغذيه و مهاجر يا بومي كردن آنها ارژن و پريشان وطبقه تاالب پرندگان فهرست ): ۲۰ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حضور گونه نوع تغذيه نوع  زيستگاه

 گونه خانواده
 دشت

 كوهستان

 و

 كوهپايه

 جنگل
 مزارع و

 چمنزار

 تاالب و

 درياچه

 همه

 چيز

 خوار

 الشه

 خوار

 گوشت

 خوار
 بومي خوار گياه خوار حشره خوار ميوه انه خوار د

 مهاجر

 عبوري زمستانه تابستانه

 Sturnidae Sturnus vulgaris × × × × × × × × × × سار

 Oriolidae Oriolus oriolus × × × × × پري شاهرخ

 Corvidae Garrulus glandarius × × × × × جي جاق

 Corvidae Pica pica × × × × × × × × × × زاغي

 Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax × × × × × كالغ كوهي نوك سرخ

 Corvidae Corvus frugilegus × × × × × × × كالغ سياه

 Corvidae Corvus corone cornix × × × × × كالغ ابلق

 Corvidae Corvus ruficollis × × × × × غراب گردن قهوه اي

 Corvidae Corvus corax × × × × × غراب

Lavidae Sterna albifrons × × × × پرستوي دريائي كوچك



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲۳۹ 

 المللي دي آنها بر اساس مقررات ايران و مقررات بين بن ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ): ۲۱ - ۱ ( جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض

 خطر انقراض
 حمايت و حفاظت شده

 غير حمايت شده

 ) عادي (
 IUCN Cites زيانكار

 Podicipedidae Podiceps roficollis × كشيم كوچك

 Podicipedidae Podiceps migricollis × كشيم گردن سياه

 Podicipedidae Podiceps cristatus × كشيم بزرگ

 Pelecanidae Pelecanus onocrotalus × پليكان سفيد

 I Pelecanidae Pelecanus crispus ضميمه LR/cd × پليكان پا خاكستري

 Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo × با كالن

 LR/nt Phalacrocoracidae Phalacrocorax pygmaeus × با كالن كوچك

 Ardeidae Botaurus stellaris × بوتيمار

 Ardeidae Ixobrychus minutus × بوتيمار كوچك

 Ardeidae Nycticorax nycticorax × حواصيل شب

 Ardeidae Ardeola ralloides × حواصيل زرد

 Ardeidae Bubulcus ibis × گاو چرانك

Ardeidae Egretta alba × حواصيل سفيد بزرگ



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤۰ 

 المللي بين بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض

 خطر انقراض
 حمايت و حفاظت شده

 غير حمايت شده

 ) عادي (
 IUCN Cites زيانكار

 Ardeida Egretta garzetta × ) قار ( اگرت كوچك
 Ardeida Ardea cinerea × حواصيل خاكستري
 Ardeida Ardea purpurea × حواصيل ارغواني

 II Threskithidae Platalea leucorodia ضميمه كفچه نوك
 Threskithidae Plagadis falcinellus اكراس سياه

 I Ciconiidae Ciconia ciconia ضميمه × لك لك سفيد
 II Ciconiidae Ciconia nigra ضميمه × لك لك سياه

 II Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber ضميمه × فالمينگو
 II Anserinae Anser anser ضميمه × غاز خاكستري

 II Anserinae Branta ruficollis ضميمه VUBl+۲c × عروس غاز
 Anserinae Anser albifrons × غاز پيشاني سفيد

+ Vuared × غاز پيشاني سفيد كوچك ۲bcd Anserinae Anser erythropus 
Anserinae Tadorna frrginea × آنقوت



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤۱ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 حفاظت گونه وضعيت

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض خطر

 انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Anserinae Tardorana tardorana × تنجه

 Anserinae Anas platyrhynchos × سرسبز

 Anserinae Anas crecca × خوتكا

 Anserinae Anas strepera × اردك ارده اي

 Anserinae Anas penelope × گيالر

 Anserinae Anas acuta × فيلوش

 Anserinae Anas clypeata × نوك پهن

 VUAicd + ۲cdel Anserinae Marmaonetta angustirostris × اردك مرمري

 Anserinae Netta rufina × تاجدار اردك

 Anserinae Aythya frina × اردك سرحنايي

 LR/nt Anserinae Aythya nyroca × اردك بلوطي

 Anserinae Aythya fuligula × اردك سياه كاكل

II Anserinae Oxyura leucocephala ضميمه ENA lacde × اردك سر سفيد



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤۲ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( امه جدول اد

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض خطر

 انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) ادي ع ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Anserinae Mergus albellus × اردك ماهي خوار سفيد

 Accipitridae Circus aerginosus × سنقر تاالبي

 LR/nt Accipitridae Circus macrourus × سنقر سفيد

 I Falconidae Falco cherrug ضميمه × باالبان

 I Falconidae Falco pelegrinoide ضميمه × بحري

 I Falconidae Falco peregrinus ضميمه × شاهين

 II Falconidae Falco tinnunculus ضميمه × دليجه

+ VUA l bce × دليجه كوچك ۲bce ضميمه II Falconidae Falco naumanni 

 II Falconidae Grus grus ضميمه × درنا

 Phasianida Alectoris chukar × كبك

 Phasianida Ammoperdix griseogularis × تيهو

 Phasianida Francolinus francolinus × دراج

Phasianida Coturnnix coturnix × بلدرچين



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤۳ 

 المللي براساس مقررات ايران و مقررات بين بندي آنها ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض خطر

 انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Accipitridae Milvus migrans × كوركور سياه

 II Accipitridae Haliaeetus albicilla ضميمه LR/nt × عقاب دريايي دم سفيد

 II Accipitridae Accipiter nisus ضميمه × قرقي

 Accipitridae Buteo rufinus × سارگپه پا بلند

 II Accipitridae Hieraaetus fasciatus ضميمه عقاب دو برادر

 II Accipitridae Aquila nipalensis ضميمه × رايي عقاب صح

 I Accipitridae Aquila heliaca ضميمه VUcl × ) شاه باز ( عقاب شاهي

 II Accipitridae Aquila  chryaetos ضميمه × عقاب طاليي

 Accipitridae Buteo buteo × سارگپه  معمولي

 II Accipitridae Cypaetus barbatus ضميمه × هما

 II Accipitridae Aegypius monachus ضميمه × كركس سياه

 II Accipitridae Gyps fulvus ضميمه × كركس

II Accipitridae Circaetus gallicus ضميمه × عقاب مارخوار



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤٤ 

 المللي دي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين بن ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض خطر

 انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

Rallidae Rallus × يلوه آبي aquaticus 

 Rallidae Porzana porzana × يلوه خالدار

 Rallidae Porzana pusilla × يلوه نوك سبز

 Rallidae Gullinula chloropus × ) چارخو ( چنگر نوك سرخ

 Rallidae Fulica atra × چنگر

 Rallidae Porphyrio porphyrio × طاووسك

 Recurvirostridae Himantopus himantopus × چوب پا

 Recurvirostridae Recurvirostra avosetta × نوك خنجري

 Burhinidae Burhinus oedicnemus × چاخ لق

 Glareolidae Glareola pratincola × گالريول بال سرخ

 Glareolidae Venellus leucurus × خروس كولي دم سفيد

 Glareolidae Venellus venellus × خروس كولي

Glareolidae Hoplopterus indicus × ديدومك



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤٥ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه ده خانوا
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض خطر

 انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Charadriidae Charadrius hiaticula × سليم طوقي

 Charadriidae Charadrius alexandrinus × سليم كوچك

 Charadriidae Charadrius dubius × قي كوچك سليم طو

 Scolopacidae Limosa limosa × گيالنشاه دم سياه

 Scolopacidae Numenius arquata × گيالنشاه

 Scolopacidae Gallinago gallinago × پاشلك معمولي

 Scolopacidae Lymnocryptes minimus × پاشلك كوچك

 Scolopacidae Tringa hypoleucos × آبچيلك آوازخوان

 Scolopacidae Tringa totanus × آبچيلك پا سرخ

 Scolopacidae Tringa stagnatilis × آبچيلك تاالبي

 Scolopacidae Tringa nebularis × آبچيلك پا سبز

 Scolopacidae Tringa ochropus × آبچيلك تك زي

Scolopacidae Calidris ferruginea × تليله بلوطي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤٦ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 قررات بين المللي طبق م طبق مقررات ايران

 در معرض خطر

 انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Scolopacidae Calidris minuta × تليله كوچك

 Laridae Larus ichthyaetus × كاكايي بزرگ

 Laridae Larus ridibundus × كاكايي سر سياه

 Laridae Larus Genei × ايي صورتي كاك

 Laridae Larus argentatus × كاكايي نقره اي

 Laridae Sterna hyrundo × پرستوي دريايي معمولي

 Laridae Pterocles lichtenstenii × باقرقره راه راه

 Pteroclidae Pterecles orientalis × باقرقره شكم سياه

 Pteroclidae Columba palumbus × ) فاخته ( كبوتر جنگلي

 Columbidae Columba livia × كبوتر چاهي

 Columbidae Streptopelia turtur × قمري معمولي

 Cuculidae Cuculus canorus × كوكوي معمولي

Strigidae Bubo bubo × شاه بوف



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤۷ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( جدول ادامه

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض
 خطر انقراض

 حمايت و حفاظت شده
 غير حمايت شده

 ) عادي (
 IUCN Cites زيانكار

 Strigidae Otus brucei × × مرغ حق جنوبي

 Strigidae Athene moctua × × جغد كوچك

 Strigidae Asio flammeus × × جغد تاالبي

 Apodidae Apus affinis × × پرستوي كوچك

 Apodidae Apus apus × × پرستو

 Apodidae Apus melba × × يد پرستوي شكم سف

 Caprimulgidae Caprimulgus europaeus × × شبگرد

 Alcedinidae Halcyon smyrnensis × × ماهي خورك سينه سفيد

 Alcedinidae Alcedo atthis × × ماهي خورك

 Alcedinidae Ceryle rudis × × ماهي خورك ابلق

 Meropidae Merops apiaster × × ر زنبور خوا

 Meropidae Merops orientallis × × زنبور خوار سبز

Meropidae Merops superciliosus × × زنبور خوار گلو خرمايي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤۸ 

 المللي ررات بين بندي آنها براساس مقررات ايران و مق ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض

 خطر انقراض
 حمايت و حفاظت شده

 غير حمايت شده

 ) عادي (
 IUCN Cites زيانكار

 Coraciidae Coracias garrulus × سبز قبا

 Coraciidae Coracias benghalensis × سبز قباي هندي

 Upupidae Upupa epops × هدهد

 Picidae Picoides medius × داركوب سر سرخ

 Picidae Picus vividis × داركوب سبز

 Picidae Dendrocopos syriacus × داركوب سوري

 Alaudidae Melanocorypha calendra × طرقه چكاوك

 Alaudidae Melanocorypha bimaculata × چكاوك طوقي

 Alaudidae Ammomanes deserti × چكاوك بياباني

 Alaudidae Calandrella brachydactyla × چكاوك پنجه كوتاه

 Alaudidae Calandrella rufescens × چكاوك كوچك

 Alaudidae Alaemon alaudipes × چكاوك هدهدي

Alaudidae Galerida cristata × چكاوك كاكلي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٤۹ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 قررات بين المللي طبق م طبق مقررات ايران

 در معرض

 خطر انقراض
 حمايت و حفاظت شده

 غير حمايت شده

 ) عادي (
 IUCN Cites زيانكار

 Alaudidae Alauda arvensis × × چكاوك آسماني

 Alaudidae Eremophila alpestris × چكاوك شاخدار

 Hirundinidae Riparia riparia × چلچله رودخانه اي

 Hirundinidae Ptyonoprogne fulilgula × چلچله بياباني

 Hirundinidae Hirundo rustica × چلچله

 Hirundinidae Hirunda daurica × چلچله دمگاه حنايي

 Motacillidae Motacilla flava × دم جنبانك شكم زرد

 Motacillidae Motacilla alba × دم جنبانك ابلق

 Motacillidae Anthus campestris × پي پت دشتي

 Motacillidae Anthus spinoletta × پي پت تاالبي

 Pynonotidae Pycnonotus leucogenys × بلبل خرما

 Laniidae Lanius excubitor × سنگ چشم خاكستري

Laniidae Lanius isabellinus × سنگ چشم سر حنايي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥۰ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض
 خطر انقراض

 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده و حفاظت شده حمايت

 Laniidae Lanius isabellinus × سنگ چشم دم سرخ

 Laniidae Lanius mubicus × سنگ چشم پيشاني سفيد

 Bombycillidae Hypocollius ampelinus × ميوه خور

 Prunellidae Prunella ocularis × صعوه ابرو سفيد

 Turdidae Erithacus rubecula × سينه سرخ

 Turdidae Luscinia megarhynchos × بلبل

 Turdidae Luscinia svecica × گلو آبي

Turdidae Cercotrchas × دم چتري galactotes 

 Turdidae Phoenicurus erythronotus × دم سرخ پشت بلوطي

 Turdidae Phoenicurus ochruros × دم سرخ سياه

 Turdidae Saxicola torquata × چك

 Turdidae Oenanthe monacha × چكچك دم سفيد

Turdidae Oenanthe lugens × چكچك ابلق جنوبي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥۱ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ه ارژن و پريشان و طبق تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض
 خطر انقراض

 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Turdidae Oenanthe picata × چكچك ابلق خاوري

 Turdidae Oenanthe alboniger × چكچك سياه شكم سفيد

 Turdidae Oenanthe isabellina × چكچك دشتي

 Turdidae Monticola saxatitlis × طرقه كوهي

 Turdidae Monticola solitarius × ) آبي ( طرقه بنفش

 Turdidae Turdus merula × توكاي سياه

 Turdidae Turdus philomelos × توكاي باغي

 Timaliidae Turdoides caudatus × ليكو

 Sylvide Acrocephalus melanopogon × سسك ابرو سفيد

 Sylvide Acrocephalus stentoreus × سسك پر سرو صدا

 Sylvide Hyppolais languidae × سسك درختي كوچك

 Sylvide Hyppolais caligata × سسك درختي بزرگ

Sylvide Scoto ccrca inquita × سسك جنبان



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥۲ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 ظت گونه وضعيت حفا

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض خطر

 انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Sylvidae Phylloscopus collybita × سسك چيف چاف

 Sylvidae Phylloscopus neglectus × سسك بيدي كوچك

 Muscicapidae Muscicapa striata × مگس گير راه راه

 Paridae Parus lugubris × چرخ ريسك سر سياه

 Paridae Parus major × چرخ ريسك بزرگ

 Sittidae Sitta tephronota × كمر كلي بزرگ

 Sittidae Sitta neumayer × كمر كلي كوچك

 Emberizidae Miliaria calandra × زرد پره مزرعه

 Emberizidae Emberiza cia × زرد پره كوهي

 Emberizidae Emberiza buchanani × زرد پره خاكستري

 Emberizidae Emberiza melanocephala × زرد پره سر سياه

 Fringillidae Fringilla montifringilla × سهره دمگان سفيد

Fringillidae Serinus pusilla × سهره پيشاني سرخ



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥۳ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي ران طبق مقررات اي

 در معرض خطر

 انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Fringillidae Carduelis spinus × سهره زرد

 Fringillidae Carduelis carduelis × سهره طاليي

 Fringillidae Carduelis cannabina × سهره سينه سرخ

 Fringillidae Bucanetes githagineus × سهره صورتي

 Fringillidae Phodospiza obsoleta × سهره خاكي

 Ploceidae Passer domesticus × گنجشك خانگي

 Ploceidae Passer hispaniolensis × گنجشك سينه سياه

 Ploceidae Petronia xanthocollis × گنجشك گلو زرد

 Ploceidae Petronia petronia × گنجشك كوهي

 Ploceidae Petronia brachydactyla × گنجشك خاكي

 Sturnidae Sturnus vulgaris × سار

 Oriolidae Oriolus oriolus × پري شاهرخ

Corvidae Garrulus glandarius × جي جاق



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥٤ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات ايران و مقررات بين ارژن و پريشان و طبقه تاالب فهرست پرندگان ) : ۲۱ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 گونه خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض

 خطر انقراض
 IUCN Cites زيانكار ) عادي ( غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Corvidae Pica pica × زاغي

 Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax × كالغ كوهي نوك سرخ

 Corvidae Corvus frugilegus × كالغ سياه

 Corvidae Corvus corone cornix × كالغ ابلق

 Corvidae Corvus ruficollis × اي غراب گردن قهوه

 Corvidae Corvus corax × غراب

Lavidae Sterna albifrons × پرستوي دريايي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥٥ 

 ارژن و پريشان و طبقه بندي آنها بر اساس زيستگاه و نوع تغذيه تاالب فهرست خزندگان ): ۲۲ - ۱ ( جدول

 نام فارسي

 تغذيه زيستگاه

 گونه ده خانوا

تان
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 ها
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هور
 ما
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 × × × × × × × الك پشت مهميزدار
Testudinidae Testudo graeca zarudnyi 

 × × اي فارس الك پشت بركه
Testudinidae Mauremys caspica ventrimaculata 

 Agamidae Laudakia nupta × × × × × × آگاماي سرزرد

 Agamidae Trapelus agilis × × - × × × آگاماي چابك

 Agamidae Trapelus persicus persicus × × × × × × × نفرد آگاماي بال

 Agamidae Trapelus ruderatus ruderatus × × × × آگاماي اليويه

 Gekonidae Hemidactylus persicus × × × × جيكوي ايراني

 Gekonidae Troprocolotes Helena Helena × × × × جيكوي كوتوله نوادار هلن

 Lacetidae Eremias persica × × × × ارمياس ايراني

 Lacertidae Erias nigrolateralis × × × × ارمياس نوارسياه

Lacertidae Lacerta princeps × × × × السترتاي پرينسيس زاگرس



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥٦ 

 ارژن و پريشان و طبقه بندي آنها بر اساس زيستگاه و نوع تغذيه تاالب فهرست خزندگان ): ۲۲ - ۱ ( جدول ادامه

 نام فارسي

 تغذيه زيستگاه

تان گونه خانواده
هس

 كو

 ها
خره

 ص

هور
 ما

تپه
 

گير
و آب
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شت
 د
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تان
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 دو
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گان
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ات
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هان
گيا

 

ات
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ه ح
الش

 

 × × × × ساليناي دم دراز بياباني
Lacertidae Mesaina wastsonana 

 السرتاي زاگرس
× × × × 

Lacertidae Lacerta zagrosica 

 شمي اسكينگ مارچ
 × × × × × × × × × × دوخطي

Seincidae Ablephrus bivittalus 

 اسكينگ مارچشم
 × × × × × × × × × × آسيايي

Seincidae Ablepharus pennon 

 اسكينگ قرمز نشان
× × × × × × × × × × 

Seincidae Eumeces Schneider 

 اسكينگ زارودني
× × × × × × × × × 

Seincidae Eumeles schmeider 

 ينگ علفزار جنوبي اسك
× × × × × × × × × × 

Seincidae Mabuya aurata septemtaeniata 

 سوسمار خار دم ايراني
× × Aromastycidae 

Ormastyx asmussi 

 بزمجه بياباني خاكستري
× × × × × × × 

Varanidae 
Varanus griseus 

 مار كرمي شكل اوراسيا
× × × × 

Typhlopidae 
Typholops vermicularis 

 قمچه مار
× × × × × × × × × × 

Coluburidae 
Coluber najadum najadum 

 مار بيشه
× × × × × × × × 

Coluburidae 
Coluber nummifer



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥۷ 

 ارژن و پريشان و طبقه بندي آنها بر اساس زيستگاه و نوع تغذيه تاالب فهرست خزندگان ): ۲۲ - ۱ ( دامه جدول ا
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 Coluburidae Coluber ravergieri × × × × × × × × مار  پلنگي

ravergieri 
 Coluburidae Coluber rhodorachis × × × × × × × مار قيطاني
 Coluburidae Coluber ventrimaculatus × × × × × × × × مار دستي

 Coluburidae Eirenis collaris × × × × × مار كوتوله رينگان

 Coluburidae Eiremis rechingeri × × مار كوتوله ريشگيز
Coluburidae Natrix × × × × × × × مار چيلر tessellata tessellata 

 مار كوتوله پارسي
× × × × × × Coluburidae Pseudocyclophis persica 

 Coluburidae Spalerosophis diadema × × × × × × × × × × مار شتري

Coluburidae Spalerosophis × × × × × × × × × شتر مار شيرازي diadema 
schiraziana 

 مار گورخري
× × × × × × × × × × Coluburidae Spalerosophis microlepis 

 Viperidae Echic carinatus × × × × × × جعفري

 Viperidae Vipera lebetina × × × × × × × افعي يا گرزه مار
 Psammophidae Psammophis lineolatus × × × × × تير مار

 كبري يا مار زنگي
× × × × × Elapidae Walterinnesia aegyptia



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥۸ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات بين ارژن پريشان وطبقه تاالب فهرست خزندگان ): ۲۳ - ۱ ( جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 لمي گونه اسم ع خانواده
 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران

 در معرض

 خطر انقراض
 IUCN Cites منقرض شده غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده

 Lacertida Mesalima Watsomama × ساليناي دم دراز بياباني

 Lacertida Lacerta Zagrosica × السترتاي زاگرس

 Seimcidae Ablepharus bivittalus × مارچشمي دو خطي اسكينگ

 Seimcidae Ablepharus pammom × اسكينگ مار چشم آسيايي

 Seimcidae Eumecces schmeider × اسكينگ قرمز نشان

 Seimcidae Eumeles Schmeider × اسكينگ زادويي

 Seimcidae Mabuya aurata septemtaemiata × اسكينگ علفزار جنوبي

 Aromasycidae Ormatyx asmussi × سوسمار خاردم ايراني

 Varamidae Varamus griseus × بزمجه بياباني خاكستري

 Typhlopidae Typholops vermicularis × ماركرمي شكل اوراسيا

 Coluburidae Coluber majadum majadum × قمچه مار

Coluburidae Coluber mummifer × مار بيشه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٥۹ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات بين ارژن پريشان وطبقه تاالب فهرست خزندگان ): ۲۳ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران اسم علمي گونه خانواده
 در معرض

 IUCN Cites منقرض شده غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده خطر انقراض

 Coluburidae × مار پلنگي
Coluber 
Ravergieri 
ravergieri 

 Coluburidae Coluber rhodirachis × مار قيطاني
 Coluburidae Coluber Vemtrimaculatus × مار دستي

 Coluburidae Eiremis Collaris × كوتوله رينگان مار
 Coluburidae Eiremis rechimgeri × مار كوتوله ريشنگر

 Coluburidae Natrix tessellata tessellata × مار چليبر
 Coluburidae Pseudocyclophis persica × مار كوتوله پارسي

 Coluburidae Spalerosphis diadema cliffordi × مار شتري

 Coluburidae Spalerosophis diadema × شتر مار شيرازي
schirazima 

 Coluburidae Spalerospphis microlepis × مار گور خري
 Viperidae Echic carimatus × مار جعفري

 Coluburidae Psammophis limeolutus ۲ ضميمه × تير مار
 Viperidae Vipera Lebetima × افعي يا گرزه مار

Elapidae Walterimmesia aeyyptia ۲ ضميمه × ) مار زنگي ( كبري



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٦۰ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات بين گاه بيوسفر ارژن پريشان وطبقه فهرست خزندگان ذخيره : ) ۲۳ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 ت حفاظت گونه وضعي

 طبق مقررات بين المللي طبق مقررات ايران اسم علمي گونه خانواده

 IUCN Cites منقرض شده غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده در معرض خطر انقراض

 CR Tetudimidae Testudograeca Zarudmyi × الك پشت مهميز دار

 Tetudimidae × الك پشت بركه اي فارس
Mauermys capica 

vemtrimaculata 
 Agamaidae Lauadakia mupta ۲ ضميمه × آگاماي سر زرد

 Agamaidae Trapelus agillis ۲ ضميمه × آگاماي چابك

 Agamaidae Trapelus persicus persicus ۲ ضميمه × آگاماي بالنفرد

 Agamaidae Trapelus ruderatus ۲ ضميمه × آگامي اليويه

 Gekomidae Hemidactylus persicus × جيكوي ايراني

 Gekomidae Tropiocolotes helema helema × جكوي كوتوله نواردار هلن

 Lacetidae Eremias persica × ارمياس ايراني

 Lacetidae Erias migrolateralis × ارمياس نوار سياه

Lacetidae Lacerta primceps × السترتاي پرينسيس زاگرس



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٦۱ 

 المللي بندي آنها براساس مقررات بين ارژن پريشان وطبقه تاالب فهرست خزندگان ): ۲۳ - ۱ ( ادامه جدول

 نام فارسي

 وضعيت حفاظت گونه

 ن المللي طبق مقررات بي طبق مقررات ايران اسم علمي گونه خانواده
 در معرض

 IUCN Cites منقرض شده غير حمايت شده حمايت و حفاظت شده خطر انقراض

 Cyprinidae Capoeta Fusca × سياه ماهي
 Cyprinidae Cyprimion  temuiradius × ماهي زردك
 Cyprinidae Barbus luteus × ماهي سرخه
 Cyprinidae Cyprimus carpio × كپور معمولي

 Cyprinidae Aristhichtys Noilis × فيتوفاك
 Cyprinidae Ctemophthalmychths molirx × آمور
 Mugilidae Mugil aub × دبرك

 Anguilidae Amguilla Maatasimbelus × مارماهي
 Poeciliidae Gambusia holbrooki × گامبوزيا

 Hylidae Hyla savigmyi × قورباغه درختي
 Bufonidae Bufoviridis arabicus × وزغ سبز غربي

Ranidae Ramaridibumda ridibumda × قورباغه مردابي معمولي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٦۲ 

 يستگاه و نوع تغذيه ارژن و پريشان و طبقه بندي آنها بر اساس ز تاالب فهرست دوزيستان ): ۲۴ - ۱ ( جدول

 نام فارسي
 تغذيه زيستگاه

 گونه خانواده
 ماهي هاي كوچك الروها نرم تنان حشرات مزارع جنگل مناطق مرطوب رودخانه و نهرها تاالب ها و آبهاي ساكن

 Hylidae Hyla savignyi × × × × قورباغه درختي

 Bufonidae Bufo viridis arabicus × × × × × × وزغ سبز غربي

 قورباغه مردابي

 معمولي
× × × × × × × 

Ranidae Rana ridibunda ridibunda



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٦۳ 

 CITES و مقررات IUCN هاي جانوري شناسائي شده در ايران و منطقه ارژن و پريشان در طبقات موقعيت گونه ) : ۲۵ - ۱ ( جدول

 درصد

 ها در گونه

 مقررات

CITES 

 درصد CITES مقررات

 ها در گونه

 بندي طبقه

IUCN 

تعداد IUCN بندي طبقه

 هاي گونه

 شناسايي

 شده

 ها گونه
 I NE DD ضميمه II ضميمه III ضميمه

LR 

VU EN CR EW EX 
Lc Nt 

 پستانداران ايران ۱۶۰ ۴ ۸ ۱۹ ۱۳ ۲ ۵ ۳۲ ۹ ۱۰ - ۱۲

 ن منطقه پستاندارا ۴۹ ۱ ۱ ۵ ۴ ۲۲ ۳ ۲ - ۱۲

 پرندگان ايران ۴۹۲ ۳ ۱ ۱۳ ۱۰ ۱ ۲ ۶ ۱۰ ۲۲ - ۴.۵

 پرندگان منطقه ۲۰۲ ۱ ۵ ۴ ۱ ۶ ۶ ۱۸ - ۱۲

 خزندگان ايران ۲۰۹ ۱ ۴ ۴ ۱ - ۱ ۵ ۲ ۶ - ۴

 خزندگان منطقه ۳۷

 دوزيستان ايران ۱۷ ۲ ۱ ۱ ۳ ۴۱

 دوزيستان منطقه ۳

۷.۵ 
۶ - - ۴ ۳ 

 هاي هاي آب ماهي ۱۷۴

 داخلي ايران

 هاي هاي آب ماهي ۸

داخلي منطقه



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٦٤ 

كالسهاي قابليت فعلي و تناسب براي اهداف آتي به تفكيك اجزاء واحد اراضي منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان ): ۳۱ - ۱ ( جدول



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

۲٦٥ 

ي اراضي با توجه به امكانات سنجش از دور و مطالعات زميني، امكان تعريف و تفكيك آنها هاي طبقات كاربر ويژگي ): ۳۲ - ۱ ( جدول



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢٦٦ 

۲ پيوست

 هاي نمونه پرسشنامه
يه شده ته



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢٦٧ 

 بسمه تعالي

 اين پرسشنامه مربوط به پروژه ارزشگذاري اقتصادي تاالب شادگان ميباشد و پاسخهاي ، پاسخگوي محترم

 صحيح شما باعث دستيابي به نتايج بهتر و مطمئن تري خواهد شد و در حفاظت اين منطقه بدليل اهميت

 . ثر مي باشد خاص آن از نظر محيط زيست در جهان ، بسيار مؤ

 : مشخصات فردي

 چند سال سن داريد؟ - ۱

 زن ) مرد                             ب ) الف : جنسيت - ۲

 تحصيالت شما چقدر است؟ - ۳

 فوق ليسانس يا باالتر ) ليسانس            ه ) ديپلم             د ) زير ديپلم             ج ) بيسواد           ب ) الف

 صلي شما چيست؟ شغل ا - ۴

 كارگر ) خانه دار             ه ) كارمند               د ) آزاد              ج ) ب ..... متخصص ) الف

 موارد ديگر ) بيكار               ط ) دانشجو            ح ) بازنشسته              ز ) و

 .............. روستا .............. شهر .......... استان در حال حاضر در كجا زندگي مي كنيد؟ - ۵

......... شهر ........... شهرستان .......... استان : سفر خود را بيان كنيد أ لطفاً مبد - ۶



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢٦٨ 

 : سؤاالت مربوط به روش هزينه سفر

 ديگر قصد بازديد داريد؟ از كدام جاذبه توريستي - ۱

 ......... مدت اقامت ...... مكان ) ب .......... مدت اقامت ....... مكان ) الف

 درصد ) ............ درصد ۱۰۰ تا ۰ ( بازديد از منطقه چه اهميتي در افزايش لذت شما دارد؟ - ۲

 روز ......... .... چند روز در منطقه خواهيد ماند؟ - ۳

 خير ) بله                   ب ) آبا با استفاده از تور مسافرتي به منطقه آمده ايد؟            الف - ۴

 ريال ...................... در صورت استفاده از تور، هزينه سفر شما چقدر بوده است؟ - ۵

 همراهان شما در سفر چه كساني هستند؟ - ۶

 .) شماره گذاري كنيد ۶ تا ۱ به ترتيب اهميت از ( ر به اين منطقه چيست؟ هدف اصلي شما از سف -- ۷

 بازديد از مناظر و گياهان ) بازديد از حيات وحش              ج ) قايقراني              ب ) الف

 تعطيالت آخر هفته ) ديدار بستگان                 و ) چادرزني و كمپينگ             ه ) د

 زديد از مناطق از كدام شيوه حمل و نقل استفاده كرده ايد؟ براي با - ۸

 ............ ـ مدل ............ نوع ـ با استفاده از اتومبيل شخصي ) الف

 ......... ميزان كرايه ـ ........... مدل ـ ............ نوع ـ با استفاده از وسايل نقليه عمومي ) ب

 ليتر .......... اگر با اتومبيل شخصي آمده ايد به ازاي هر صد كيلومتر چند ليتر سوخت مصرف مي كنيد؟ - ۹

 هزينه سرانه اين سفر در خانواده شما چقدر است؟ - ۱۰

 ريال ................................... هزينه رفت و برگشت ) الف

 ريال ....................... ............. قامت هزينه ا ) ب

 ريال ................................... هزينه مواد غذايي ) ج

 ريال ................................... هزينه اتومبيل ) د

 ريال .................................. ساير هزينه ها ) ه

 ريال ............................ زندگي براي خانواده شما چقدر است؟ هزينه ماهيانه - ۱۱

) غير از وروديه ( آيا براي تفريحات در اينجا الزم است هزينه اي پرداخت نمائيد؟ - ۱۲



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢٦٩ 

 . در صورت مثبت بودن جواب سؤال فوق هزينه هر مورد را ذكر نمائيد ـ ۱۳

� .) مشخص نمائيد × اولويت خود را با ( اياي منطقه بيشترين ارزش را دارد؟ به نظر شما كداميك از مز - ۱۴ 

 كمترين = ۱۰ بيشترين = ۱

 لويتها و ا مزايا موارد

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 ) تنوع زيستي ( زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ۱

 تعادل آب و هواي منطقه ۲

 از فرسايش ساحل جلو گيري ۳

 كنترل كننده سيالب ۴

 مين آب أ منبع ت ۵

 ) صيد ماهي و شكار پرندگان ( منابع اقتصادي ۶

 تفريح در حاشيه درياچه ۷

 كسب درآمد از طريق قايقراني ۸

 افزايش درآمد حاصل از مسافر ۹

رزش فرهنگي،  ميراثي، وجودي ا ۱۰



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢٧٠ 

 : سواالت مربوط به روش ارزشگذاري مشروط

 در صورتيكه ساكن اطراف درياچه هستيد چه استفاده اي از آن داريد؟ ـ ۱

 صيد ماهيان و پرندگان و ساير حيات وحش برداشت چوب

 استفاده از آب درياچه ني

 مينه گردشگري اشتغال در ز گياهان داروئي

 ) با ذكر نام ( ساير موارد حمل و نقل

 آيا شما تاكنون در طرحهاي مربوط به  حفظ محيط زيست همكاري و مشاركت داشته ايد؟ ـ ۲

 � خير � بلي

 از منطقه ارژن وپريشان شناخت داشته ايد از چه طريقي بوده است؟ در صورتيكه قبالً ـ ۳

 ساير موارد بازديد حضوري خويشاوندان روزنامه ها مجله و كتاب يما صدا و س

 ... .......... ارژن و پريشان بازديد كرده ايد؟ تاكنون چند بار از ـ ۴

 در صورت بازديد، علت چه بوده است؟ - ۵

 � تحقيق � تفريح و تفرج

 � ...) و قايق سواري، ماهيگيري ( ورزش � نزديكي به محل سكونت

� ساير موارد � توصيه دوستان
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 از نظر شما جاذبه هاي مثبت ارژن و پريشان  چه بوده اند؟ - ۶

 ) با ذكر نام ( ساير موارد ارزش هاي زيست محيطي مناظر طبيعي

 .) مشخص نمائيد × اولويت خود را با ( به نظر شما كداميك از مزاياي زير بيشترين ارزش را دارد؟ - ۷

� كمترين = ۱۰ بيشترين = ۱ 

 الويتها مزايا موارد

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 ) تنوع زيستي ( زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ۱

 تعادل آب و هواي منطقه ۲

 جلو گيري از فرسايش ساحل ۳

 كنترل كننده سيالب ۴

 مين آب أ منبع ت ۵

 ) صيد ماهي و شكار پرندگان ( منابع اقتصادي ۶

 تفريح در حاشيه درياچه ۷

 كسب درآمد از طريق قايقراني ۸

 افزايش درآمد حاصل از مسافر ۹

 ارزش فرهنگي،  ميراثي، وجودي ۱۰

 مبودهاي ارژن و پريشان چه بوده اند؟ از نظر شما ك ـ ۸

) با ذكر نام ( ساير موارد آلودگي كمبود امكانات گردشگري
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 به نظر شما آيا حفظ ارژن و پريشان براي نسل آينده ضروري است؟ ـ ۹

 � خير � بلي

 ما موافق هستيد؟ اگر بتوان در ارژن و پريشان شهرك صنعتي ايجاد كرد آيا ش ـ ۱۰

 � خير � بلي

 به نظر شما آيا مردم مي توانند سهمي در حفاظت ارژن و پريشان داشته باشند؟ ـ ۱۱

 � خير � بلي

 اگر پاسخ مثبت است، آيا منابع مالي مردمي مي توانند در اين رابطه نقش داشته باشند؟ ـ ۱۲

 � خير � بلي

 : اگر مايل هستيد از خدمات منطقه شامل - ۱۳

 ) پرندگان آبزي و ماهيان ( زيستگاه حيات وحش §

 ) چشم اندازها و مناظر طبيعي ( تفرج و توريسم §

 بهبود شرايط آب و هوايي منطقه §

 استفاده كنيد، چقدر مايليد براي حفاظت آنها كمك مالي نمائيد؟

 به پرداخت آن ضر تفاده از اين خدمات مبلغي بيشتر از فوق از شما طلب نمود آيا حا اگر سازمان متولي براي اس - ۱۴

 هستيد؟

� خير � بلي



 مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي

٢٧٣ 

 : ال زير پاسخ دهيد ؤ اگر جواب فوق بلي است، به س - ۱۵

 خير بلي ميزان تمايل به پرداخت

 تومان بيشتر ۲۰۰۰

 تومان بيشتر ۴۰۰۰

 تومان بيشتر ۶۰۰۰

 بيشتر تومان ۸۰۰۰

 تومان بيشتر ۱۰۰۰۰

 تومان بيشتر ۱۲۰۰۰

 تومان ۱۵۰۰۰ بيش از

 تا چقدر حاضريد بيشتر بپردازيد؟

 اگر از شما خواسته شود كل مبلغ فوق را بين سه سرويس منطقه به شرح زير تقسيم نمائيد، به هر كدام چند - ۱۶

 ريال اختصاص مي دهيد؟

 ريال ............................. ) ماهيان پرندگان و ( زيستگاه حيات وحش

 ريال ............................. چشم اندازها و مناظر طبيعي

 ريال ............................. بهبود شرايط آب و هوايي منطقه

 ود را كم كرده و به به نظر شما كداميك از سرويس هاي منطقه ارزش آن را دارد كه بخشي از هزينه هاي خ - ۱۷

 منظور حفظ آن پرداخت نمائيد؟

 � بهبود شرايط آب و هوايي منطقه � مناظر طبيعي � زيستگاه حيات وحش

 � هرسه مورد

فكر مي كنيد به منظور توسعه گردشگري بهتر است چه تجهيزات و امكاناتي در ارژن و پريشان ايجاد شود؟ - ۱۸
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 : يين ارزش حفاظتي آب درياچه سواالت مربوط به تع

 براي چه مصارفي آب درياچه را مورد استفاده قرار مي دهيد؟ ـ ۱

 در چه ماههايي از درياچه بيشتر استفاده مي كنيد؟ ـ ۲

 موجودات زنده منطقه ارژن و پريشان براي شما اهميت دارد؟ ديگر داشتن حق زندگي حيوانات و ـ ۳

 � خير � بلي

 اگر امكان استفا ده از درياچه براي شما بوجود آيد، چه استفاده اي ازارژن و پريشان مي كنيد؟ - ۴

 � استفاده ازآب درياچه � شكارپرنده � صيد ماهي

 .) مشخص نمائيد × اولويت خود را با ( به نظر شما كداميك از مزاياي زير بيشترين ارزش حفاظتي را دارد؟ - ۵

� كمترين = ۱۰ بيشترين = ۱ 

 الويتها مزايا موارد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 ) تنوع زيستي ( زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ۱
 تعادل آب و هواي منطقه ۲
 جلو گيري از فرسايش ساحل ۳
 ننده سيالب كنترل ك ۴
 مين آب أ منبع ت ۵
 ) صيد ماهي و شكار پرندگان ( منابع اقتصادي ۶
 تفريح در حاشيه درياچه ۷
 كسب درآمد از طريق قايقراني ۸
 افزايش درآمد حاصل از مسافر ۹
 ارزش فرهنگي،  ميراثي، وجودي ۱۰

يل به مشاركت در طرح هاي حفاظت از آب درياچه  پريشان هستيد؟ آيا ما - ۶
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 تمايل به پرداخت  شما براي ارزش حفاظتي آب درياچه چه حداكثر بر اساس استفاده اي كه از درياچه مي نماييد ـ ۷

 ؟ است ميزان

 ) ريال ( مقدارحداكثر

 مبلغ را مشخص كنيد

 حمايت در حد يل به كمك مالي و باال ترين مبلغي كه تما كدام يك از موارد درياچه براي شما ارزش بيشتري دارد و ـ ۸

 ؟ توان خود داريد چقدر است

 ريال .............. كنترل كننده سيل ـ ۱

 ريال .............. جلو گيري از فرسا يش خاك ـ ۲

 ال ري ............ تنظيم آب ـ ۳

 يي بوده است؟ زها مهم ترين عامل تخريب آب درياچه چه چي ـ ۹

 مهم ترين عامل تخريب آب درياچه چه كساني بوده اند؟ ـ ۱۰

 : آيا كارخانه يا صنعتي را مي شناسيد كه براي سالمت آب درياچه خطرناك باشد؟ نام ببريد ـ ۱۱

 اظت منابع آب درياچه مي دانيد؟ در صورت ايجاد صنعت، چه نوع صنعتي را مناسبتر جهت حف ـ ۱۲

 چه اقداماتي ظت آب درياچه بوده اند ؟ به نظر شما براي حفا شما چه ظر ن از كمبود هاي حفاظتي آ ب درياچه ـ ۱۳

 انجام داد؟ مي توان

 داشته باشند؟ آيا به عقيده شما،مردم مي توانند سهم مهمي در حفاظت منابع آب درياچه ـ ۱۴

 � خير � بلي

انجام داده است؟ ظت آب درياچه محلي چه اقداماتي را براي حفا سازمان حفاظت محيط زيست ـ ۱۵
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ü قسمت توسط كارشناسان تكميل گردد اين : 

 يي بوده است؟ ن عامل تخريب آب درياچه چه چيزها مهم تري ـ

 مهم ترين عامل تخريب آب درياچه چه كساني بوده اند؟ ـ

 چه اقداماتي ظت درياچه نظر شما براي حفا شما چه بوده اند ؟ به ظر ن از هاي حفاظتي آ ب درياچه كمبود ـ

 انجام داد؟ مي توان

ظت آب درياچه انجام داده است؟ ست محلي چه اقداماتي را براي حفا سازمان حفاظت محيط زي ـ
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 : سواالت مربوط به روش هدانيك

 ر حاشيه درياچه چقدر است؟ مدت اقامت شما د - ۱

 � پنج تا ده  سال � يك تا چهارسال � كمتر از يك سال

 � بيش از بيست سال � ده تا بيست سال

 كدام گزينه به بهترين نحو متوسط هزينه ماهيانه خانواده شما را بيان مي دارد؟ - ۲

 ريال ۱.۰۰۰.۰۰۰ كمتر از

 ريال ۱.۸۰۰.۰۰۰ ريال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ بين

 ريال ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ بين

 ريال ۳.۵۰۰.۰۰۰ ريال تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ بين

 ريال ۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ بين

 ريال ۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ بين

 زيال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ بين

 انند هواي پاك چقدر در انتخاب محل اقامت شما مورد توجه است؟ كيفيت محيط زيست م - ۳

 � خيلي كم � كم � متوسط � زياد � بسيار زياد

 دارد؟ ل از كيفيت اقليم منطقه مورد نظر مت در كنار درياچه چه اهميتي در افزايش لذت و جذابيت حاص ا اق ـ ۴

 درصد )............... درصد ۱۰۰ تا ۰ از (

 چند ساعت در هفته را جهت تفريح در حاشيه درياچه مي گذرانيد؟ - ۵

 � ساعت ۱۲ - ۸ � ساعت ۸ - ۵ � ساعت ۵ - ۲ � ساعت ۲ كمتر از

 � ساعت ۱۲ بيش از

 به نظر شما كدام منطقه در استان فارس خوش آب و هواست؟ - ۶

 به نظر شما كدام منطقه در استان فارس بد آب و هواست؟ - ۷

 ن زندگي مي كنيد از نظر كيفيت هوا چگونه است؟ آ ي كنيد منطقه اي كه در فكر م - ۸

� هواي آلوده � آلوده هواي تقريباً � پاك هواي نسبتاً � هواي پاك
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 ثيرات آلودگي هوا چيست؟ أ احساس شخصي شما از ت ـ ۹

 � كاهش ارزش دارايي مانند پايين آمدن قيمت خانه يا ملك در مناطق آلوده §

 � ندرستي مانند مشكالت تنفسي، سوزش چشم مشكالت ت §

 � غير قابل زندگي كردن نزديك لكه هاي صنعتي §

 � كاهش عمر در مناطق خيلي آلوده §

 � مرگ و مير ناشي از آلودگي §

 شما يا يكي از نزديكان شما به كدام يك از امراض زير مبتال هستيد ـ ۱۰

 � بيماريهاي قلبي و عروقي §

 � ساسيت، تنگي نفس و آسم امراض تنفسي، افزايش سرفه، ح §

 � كليه §

 � هيچكدام §

 اگر به يكي از بيماريهاي فوق مبتال شده ايد، در چند درصد موارد پزشك متخصص علت را هواي آلوده محل ـ ۱۱

 اقامت اعالم نموده است؟

 � % ۸۰ تا ۶۰ � % ۶۰ تا ۴۰ � % ۴۰ تا ۲۰ � % ۲۰ تا ۰

 � % ۱۰۰ تا ۸۰

 تفريح در درياچه كدام مورد را بيشتر مي پسنديد؟ براي گذراندن اوقات فراغت و ـ ۱۲

 � استفاده از مناظر و چشم اندازها � ماهيگيري � قايقراني

 � ساير موارد

 كدام يك از موارد زير ارزش بيشتري دارد؟ - ۱۳

 � تنظيم كننده دما و رطوبت � تنظيم كننده گازهاي آالينده

 � زيبايي منظر � طقه متعادل كننده اقليم من

ريال ................. ميزان تمايل به پرداخت براي حفاظت از درياچه در جهت كنترل آلودگي هوا چقدر است؟ ـ ۱۴
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 ريال . .......... ميزان تمايل به پرداخت براي حفظ  درياچه در جهت متعادل نمودن دما و رطوبت چقدر است؟ ـ ۱۵

 ريال ............... تمايل براي حفظ درياچه به عنوان معتدل كننده اقليم منطقه چقدر مي باشد؟ ـ ۱۶

 يال ر .................. پاك چقدر مي باشد؟ تمايل به حفظ درياچه به عنوان چشم انداز ـ ۱۷

 محل بدتر شود حاضريد چه فرض كنيد كارخانه اي در نزديك محل اقامت شما احداث گردد و كيفيت هواي ـ ۱۸

ريال ..................... مبلغي دريافت نماييد تا با احداث آن موافقت كنيد؟
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 : ) تعيين مالكيت خصوصي و اشتراكي ( االت مربوط به روش  هزينه فرصت از دست رفته ؤ س

 استفاده هاي شما از ارژن و پريشان در چه زمينه هايي است ؟ ـ ۱

 □ درياچه آب □ حمل و نقل □ شكارپرنده □ صيد ماهي

 □ ساير موارد □ گياهان دارويي □ اشتغال در زمينه گردشگري

 راي شما اهميت بيشتري دارد؟ كدام ارزش درياچه  ب ـ ۲

 □ ) شكار پرنده وصيد ماهي و استفاده از گياهان ( ارزش مستقيم

 □ ) كنترل سيل و تنظيم آب ( ارزش غير مستقيم

 شغل اين افراد چيست ؟ به نظر شما چه كساني به ارژن و پريشان صدمه وارد مي كنند ؟ معموالً ـ ۳

 يا مردم مي توانند سهمي در حفاظت ارژن و پريشان داشته باشند؟ به نظر شما آ - ۴

 □ خير □ بلي

 مي باشيد؟ ارژن و پريشان آيا شما به شخصه مايل به همكاري براي حفاظت از - ۵

 □ خير □ بلي

 ره برداري  ارژن و پريشان به چه صورت مي باشد ؟ مالكيت به - ۶

 □ خصوصي □ لتي اشتراكي يا دو

وظيفه حفاظت از ارژن و پريشان به چه صورت مي باشد ؟ - ۷

 □ خصوصي □ ي يا دولتي اشتراك

 به نظر شما كدام مالكيت از نظر بهره برداري ارژن و پريشان بهتر مي باشد ؟ ـ ۸

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 به نظر شما كدام مالكيت از نظر حفاظت ارژن و پريشان بهتر مي باشد ؟ ـ ۹

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

اگر مالكيت خصوصي بتواند ارزشهاي زيست محيطي و اقتصادي درياچه را حفظ كند آيا با مالكيت خصوصي ـ ۱۰

موافقيد؟

□ خير □ بلي
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 بهره برداري دولت يا بخش خصوصي در چه زمينه هايي مي باشد ؟ معموالً ـ ۱۱

 دولت براي حفاظت از ارژن و پريشان چه كار هاي مثبتي انجام داده است ؟ ـ ۱۲

 بخش خصوصي براي حفاظت از ارژن و پريشان چه كارهاي مثبتي انجام داده است ؟ ـ ۱۳

 ه نظر شما در بهره برداري از ارژن و پريشان كدام بخش ميتواند سود بيشتري كسب كند ؟ ب ـ ۱۴

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 به نظر شما كدام مالكيت تخريب بيشتري ايجاد ميكند ؟ ـ ۱۵

 □ صي خصو □ اشتراكي يا دولتي

 شما به شخصه دوست داريد كه مالكيت ارژن و پريشان به چه صورت باشد ؟ ـ ۱۶

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 در صورت موافق بودن با مالكيت خصوصي آيا حاضريد جهت حفاظت از منطقه ارژن و پريشان توسط بخش - ۱۷

 خصوصي  وروديه بپردازيد؟

 ) ميزان وروديه را با توجه به جدول زير مشخص نماييد (

 مبلغ وروديه به ريال

 تمايل به پرداخت شما

 جهت ( اگر مالكيت خصوصي بتواند امكانات و تسهيالت استفاده تفريحي ، صيادي ، شكار و برداشت گياهان را ـ ۱۸

 د كه پرداخت كنيد؟ فراهم كند چقدر براي استفاده از آنها حاضري ) بهره برداري

 ......................................... مجوز تفريحي ـ الف

 .............................................. مجوز شكار ـ ب

 ............................... مجوز صيد و ماهيگيري ـ ج

................................... مجوز برداشت گياهان - د
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ü ن قسمت توسط كارشناسان تكميل گردد اي : 

 مالكيت بهره برداري  ارژن و پريشان به چه صورت مي باشد ؟ -

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دو لتي

 وظيفه حفاظت از ارژن و پريشان به چه صورت مي باشد ؟ -

 □ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي

 بهره برداري دولت يا بخش خصوصي در چه زمينه هايي مي باشد ؟ معموالً -

 هاي مثبتي انجام داده است ؟ ي حفاظت از ارژن و پريشان چه كار دولت برا -

 ظت از ارژن و پريشان چه كارهاي مثبتي انجام داده است ؟ بخش خصوصي براي حفا -

 به نظر شما در بهره برداري از ارژن و پريشان كدام بخش ميتواند سود بيشتري كسب كند ؟ -

□ خصوصي □ اشتراكي يا دولتي
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 : شناختي االت مربوط به تعيين ارزش پولي منابع بوم ؤ س

 در صورتيكه ساكن اطراف ارژن و پريشان هستيد چه استفاده اي از آن داريد؟ ـ ۱

 □ استفاده از آب درياچه □ حمل و نقل □ گياهان دارويي □ برداشت چوب

 □ استفاده در زمينه گردشگري □ صيد ماهيان و پرندگان و ديگر حيات وحش

 : ساير موارد با ذكر نام

 در صورتيكه ساكن اطراف درياچه ارژن و پريشان هستيد چه استفاده اي از آن داريد؟ ـ ۲

 □ پيك نيك □ ماهيگيري □ قايقراني □ شنا

 □ خير □ آيا از چوب درختان استفاده مي كنيد؟  بلي ـ ۳

 ان استفاده مي كنيد يا براي فروش؟ در صورت مثبت بودن جواب آيا به عنوان سوخت براي خودت ـ ۴

 بيشتر استفاده  شما از چوب چه نوع درختي مي باشد؟ قيمت هر كيلو از اين چوب ها چقدر مي باشد؟ ـ ۵

 □ خير □ بلي آيا تا بحال از ميوه هاي جنگل استفاده كرده ايد؟ - ۶

 ر كدام  چند كيلو استفاده مي كنيد؟ اگر جواب شما بلي است از چه ميوه هايي و از ه - ۷

 □ خير □ بلي آيا تا بحال از ماهيان منطقه استفاده كرده ايد؟ ـ ۸

 اگر جواب شما بلي است چقدر ماهي و از چه نوع براي خودتان استفاده كرده ايد؟ ـ ۹

 چقدر از آنها را براي فروش گذاشته ايد؟ ـ ۱۰

 مصرفي خودتان را از بازار تهيه نمائيد، مبلغ پرداختي به ازاي هر كيلو چقدرمي باشد؟ اگر قرار باشد ماهي - ۱۱

 □ خير □ آيا تا بحال از گياهان دارويي منطقه استفاده كرده ايد؟ بلي ـ ۱۲

 در صورت مثبت بودن چه مقدار براي خودتان استفاده كرده ايد؟ ـ ۱۳

 ته ايد؟ چه مقدار از آنها را براي فروش گذاش ـ ۱۴

 گياهان دارويي غالب منطقه چيست؟ قيمت هر كيلوي هر نوع آن در بازار چقدر است؟ ـ ۱۵

 □ خير □ آيا تا بحال از آب منطقه استفاده خاصي كرده ايد؟ بلي ـ ۱۶

اگر جواب شما بلي است چقدر از آن را براي خودتان مصرف كرده ايد؟ ـ ۱۷
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 ده ايد؟ چه مقدار از آن را به فروش رسان ـ ۱۸

 □ خير □ آيا از علوفه منطقه استفاده كرده ايد؟  بلي ـ ۱۹

 اگر جواب شما بلي است، چقدر از آن را براي دامهاي خودتان استفاده مي كنيد و چقدر از آن را مي فروشيد؟ - ۲۰

قيمت هر كيلو علوفه در بازار چقدر است؟ ـ ۲۱
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 : به ارزشگذاري اقتصادي شكار پرندگان وجانوران وحشي الت مربوط ا سو

 □ خير □ آيا ازتاالب فقط براي شكاراستفاده مي كنيد؟       بلي ـ ۱

 : علت شكار پرندگان وجانوران وحشي رادراين منطقه بيان كنيد - ۲

 □ فقط براي تفريح □ نبود گردشگاههاي ديگربراي شكار

 □ بدليل منفعت اقتصادي

 ثر است؟ ؤ آيا افزايش شكاربرزندگي شما م - ۳

 □ خيلي زياد □ زياد □ متوسط □ كم □ خيلي كم

 است؟ اثرگذار ميزان فعاليت شغلي شما بر آيا شكار ـ ۴

 □ خيلي زياد □ زياد □ متوسط □ كم □ خيلي كم

 لطفا شغل خود را مشخص فرماييد؟ ـ ۵

 درصورتيكه شغل آزاد داريد چه تعداد ازمشتريهاي شما محلي هستند؟ ـ ۶

 نفرمشتري،چه تعداد محلي هستند؟ ۱۰ بطورمتوسط به ازاي هر ـ ۷

 ميزان عالقه مندي شما به شكارپرندگان وجانوران وحشي چقدر است؟ ـ ۸

 ) بدهيد ۱۰ تا ۱ اگرامكان دارد به ميزان عالقه نمره (

 به اين منطقه مي رويد؟ براي شكار فكرمي كنيد كدام روزها ـ ۹

 انتخاب مي كنيد؟ براي شكار چه فصلي را ـ ۱۰

 آن منطقه بمانيد؟ بايد در چند ساعت براي شكار ـ ۱۱

 به منطقه مي رويد؟ فكرمي كنيد چند باربراي شكار ـ ۱۲

 هان احتمالي شما براي رفتن به شكارچگونه است؟ تعدادهمرا ـ ۱۳

 چه كساني به شكارمي رويد؟ با اصوالً ـ ۱۴

 □ با دوستان □ با خانواده □ به تنهايي

 بايد هزينه كنيد؟ اين منطقه چقدر فكرمي كنيد براي شكاردر ـ ۱۵

) شكار هزينه اعم ازرفتن به منطقه،خوراك،اقامت وخود (
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 مناطق است؟ ازساير آيا هزينه شكاردراين منطقه بيشتر ـ ۱۶

 □ خير □ بلي

 ) لطفا نام ماشين ذكرشود ( ترجيح مي دهيد نحوه رفت وبرگشت شما به چه صورت باشد؟ ـ ۱۷

 □ وسيله نقليه عمومي □ وسيله شخصي

 است؟ ر چقد سوخت مصرفي ماشين شما براي اين سفر ـ ۱۸

 بيشترين ارزش را دارد؟ به نظرشماكداميك ازمزاياي زير ـ ۱۹

 زيستگاه حيات وحش وپرندگان §

 مين آب حيات وحش وپرندگان أ منابع ت §

 حيات وحش مكان گذر پرندگان و §

 تنوع زيستي §

 له اقتصادي شكار أ مس §

 : به ترتيب اولويت

۱ - 

۲ - 

۳ - 

۴ - 

۵ - 

 درحفاظت پرندگان وجانوران وحشي داشته باشند؟ به نظرشما آيا مردم مي توانند سهم مهمي ـ ۲۰

 □ خير □ بلي

 به نظر شما آيا حفاظت ازپرندگان وجانوران وحشي براي نسل آينده ضروري است؟ ـ ۲۱

 □ خير □ بلي

 اگرتمايل به شكار داريد چقدرتمايل داريد به شما پرداخت شود تا ازاين كارصرف نظركنيد؟ ـ ۲۲

 ريال ...........................

گونه پرندگان مهاجركدامند؟ ـ ۲۳
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 كدام مناطق مهاجرت مي كنند؟ از به نظرشما اين پرندگان بيشتر ـ ۲۴

 : پاسخ دهيد االت زير ؤ به س ـ ۲۵

 يا جانوران وحشي راشكار مي كنيد؟ كدام گونه و

 قدر است؟ ارزش تصوري آن چ §

 بازار فروخته شود چه قيمتي دارد؟ اگر در §

 ذكركنيد؟ مجاز را اگرشكارآنها مجاز است،تعداد شكار §

 را ذكركنيد؟ مجاز غير اگرشكارآنها مجاز نيست،تعدادشكار §

 گونه راذكركنيد؟ نام ، درصورت صادرات §

 به نظرشما امكانات موجود براي شكاردراين منطقه كافي است؟ ـ ۲۶

 □ خير □ بلي

 ثيري براي استفاده عموم بدنبال خواهد داشت؟ أ به نظرشما اخذ ورودي ازگردشگران چه ت ـ ۲۷

 . ميزان تقاضا ومراجعه كنندگان راكاهش مي دهد §

 . ميزان تقاضا ومراجعه كنندگان را افزايش مي دهد §

 . ثيرچنداني رابراي پارك ايجاد نمي كند أ ت §

 . فاده كنندگان را افزايش مي دهد درصورت بهبود وضعيت پارك ميزان است §

 اگر براي اين منطقه وروديه تعيين شود حداكثر مبلغي كه تمايل داريد پرداخت نماييد چقدر است؟ ـ ۲۸

 از اين منطقه استفاده كنيد؟ آيا تمايل داريد مجدداً ـ ۲۹

 □ خير □ بلي

به نظرشما اشكال وايرادات مهم دربخش شكار چيست؟ ـ ۳۰
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 : آب درياچه ) M ۳ ( پرسشنامه مربوط به تعيين ارزش متر مكعب

 مين منابع آب درياچه و در اصل پايدار ماندن شغلتان از مبالغي از درآمد خود صرفه نظر نماييد؟ أ آيا حاضريد براي ت ـ ۱

 � خير � بله

 چه مبلغي حاضر به كمك مالي هستيد؟ ۱ صورت مثبت بودن جواب سوال در ـ ۲

 مبلغ مورد نظر به ريال

 بريد حاضريد براي حفظ آب درياچه مبالغي به شكلهاي مختلف مثل اي كه از درياچه مي با توجه به نوع استفاده ـ ۳

 � خير � بله ماليات، نقدي و غيره، كمك نماييد؟

 چه مبلغي در هر سال حاضر به كمك هستيد؟ ۳ ال ؤ در صورت مثبت بودن جواب س ـ ۴

 مبلغ مورد نظر به ريال

 آيا به نظر  شما دولت بايد مبلغي را براي حفظ آب درياچه اختصاص دهد؟ ـ ۵

� خير � بله
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 براي اين امر اختصاص دهد؟ بايد در صورت مثبت بودن جواب فوق چه مبلغي را دولت ـ ۶

 مبلغ مورد نظر به ريال

 درجه اهميتي از نظر شما چه نوع فوائد طبيعي اين درياچه براي شما و منطقه شما داراست و از نظر شما از چه ـ ۷

 برخوردار است؟

 درجه اهميت فايده از نظر شما نوع فايده

 ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ كشاورزي

 شرب

قايق سواري

 شنا

 كنترل سيل

 ساير موارد

 دهيد؟ ت مي اگر زماني آب درياچه به هر دليلي خشك گردد چه منافعي را از دس ـ ۸

 مبلغ معادل منافع از دست رفته به ريال منافعي كه احتمال دارد از دست بدهيد

 ماهي گيري

 علوفه براي دامها

 مواد اوليه براي صنايع دستي

ساير موارد
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 براي حفظ منافع خود از آب درياچه چه نوع همكاري و به چه نحوي حاضريد به عمل آوريد؟ ـ ۹

 وه همكاري نح نوع همكاري

 آموزشي غير نقدي ) پرداخت پول ( نقدي

 به تنهايي

 ) NGO ( گروهي

ي با سازمانهاي دولت
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 : سواالت مربوط به تعيين ارزش اقتصادي زمينهاي روستايي زير كشت

 چند كيلومتر است؟ ارژن و پريشان شما تا مين كشاورزي فاصله ز ـ ۱

 رياچه براي آبياري  زمينهاي كشاورزي خود استفاده مي كنيد؟ آيا از آب د ـ ۲

 درياچه پريشان چه نقشي در ميزان توليد محصوالت كشاورزي شما دارد؟ ـ ۳

 محصوالت كشاورزي عمده اي كه در اين مناطق توليد مي شود چيست؟ ـ ۴

 ه مي باشد؟ آيا توليدات محصوالت كشاورزي در اين مناطق جوابگوي نيازهاي مردم منطق ـ ۵

 . نظر خود را در مورد تبديل زمين هاي روستايي زير كشت به مناطق مسكوني بيان كنيد ـ ۶

 □ مخالف □ موافق

 اگر زمينهاي روستايي زير كشت به مراكز صنعتي تبديل شود چه برخوردي مي كنيد؟ ـ ۷

 □ مخالف □ موافق

 آيا قيمت محصوالت كشاورزي در بازار آزاد مناسب است؟ ـ ۸

 كمبود محصوالت كشاورزي مورد نياز مردم منطقه كدامها هستند؟ ـ ۹

 به نظر شما زمين هاي زير كشت بخوبي بهره برداري مي شوند يا خير؟ ـ ۱۰

 طي با توليد محصوالت كشاورزي دارد؟ آيا شغل و درآمد شما ارتبا ـ ۱۱

 □ خير □ بله

 هستيد؟ ) اعم از كشاورزي يا مرتع ( آيا شما صاحب زميني ـ ۱۲

 □ خير □ بله

 محصوالتي توليد مي كنيد؟ چه ـ اگرشما صاحب زمين كشاورزي هستيد عمدتاً ۱۳

 ساالنه توليدات عمده كشاورزي شما چقدر است ؟ - ۱۴

 قيمت فروش هر كيلو از محصوالت شما در سال قبل چقدر بوده است ؟ - ۱۵

 آيا حاضر هستيد زمين خود را بفروشيد؟ - ۱۶

 حاضريد زمين خود را با چه مبلغي بفروشيد ؟ - ۱۷

از شغل و درآمد خود رضايت داريد؟ - ۱۸
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ü اين قسمت توسط كارشناسان تكميل گردد . 

 محصوالت كشاورزي عمده اي كه در اين مناطق توليد مي شود چيست؟ ـ

 آيا توليدات محصوالت كشاورزي در اين مناطق جوابگوي نيازهاي مردم منطقه مي باشد؟ ـ

 . كنيد نظر خود را در مورد تبديل زمين هاي روستايي زير كشت به مناطق مسكوني بيان ـ

 □ مخالف □ موافق

 اگر زمينهاي روستايي زير كشت به مراكز صنعتي تبديل شود چه برخوردي مي كنيد؟ ـ

□ مخالف □ موافق
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 : ن ارزش گياهان طبي و داروئي االت مربوط به تعيي ؤ س

 داروئي دركدام قسمتها ارزش بيشتري دارند؟ ـ از نظر شما گياهان طبي ـ ۱

 ) با ذكر نام ( ساير موارد ارزشهاي زيست محيطي مناظر طبيعي

 در صورتيكه از گياهان ارژن و پريشان شناخت داشته ايد از چه طريقي بوده است؟ ـ ۲

 ساير موارد بازديد خويشاوندان روزنامه ها مجله و كتاب صدا و سيما

 در صورتيكه جواب شما مثبت است نام آن را با ذكر خواص درماني ( آيا نمونه گياهان داروئي منطقه را مي شناسيد؟ ـ ۳

 .) اش بنويسيد

 □ خير □ بلي

 . داروئي استفاده كرده ايد نام آنها را ذكر كنيد ـ اگر از گياهان طبي ـ ۴

 ش تهيه كرده ايد؟ و يا اين گياهان را براي فر آ ـ ۵

 ماه چقدر است؟ ۱ ميزان درآمد حاصل از فروش هر نوع از اين گياهان در مدت ـ ۶

 اگر اين گياهان را از عطاري محل تهيه كرده ايد به چه نام معروف بوده اند؟ ـ ۷

از هر نوع آنها چقدر بوده است؟ قيمت پرداختي شما به ازاي هر كيلو ـ ۸
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 : االت مربوط به تعيين ارزش اقتصادي صيد ماهي ؤ س

 □ قالب □ تور : از چه ابزاري براي صيد ماهي استفاده مي كنيد ـ ۱

 : گروه ماهي گيري شما چند نفر مي باشد معموالً ـ ۲

 □ بيشتر از سه نفر □ سه نفر □ دونفر □ يك نفر

 ) معموالً اين مقدار چند كيلو است؟ :( در هر عمليات ماهي گيري چه تعداد ماهي مي گيريد ـ ۳

 □ بيشتر از چهار □ چهار عدد □ سه عدد □ دو عدد □ يك عدد

 : عمليات ماهي گيري به طور ميانگين چند ساعت طول مي كشد ـ ۴

 □ بيشتر از چهار ساعت □ چهار ساعت □ سه ساعت □ دو ساعت □ يك ساعت

 □ غير موتوري □ موتوري : از چه نوعي قايق ماهيگيري استفاده مي كنيد ـ ۵

 چه ماه هايي از سال فصل ماهي گيري مي باشد؟ ـ ۶

 □ روز □ شب : زمان مناسب براي ماهيگيري چه وقت از شبانه روز است ـ ۷

 اگر روز يا شب را انتخاب كرديد چه ساعتي مناسبتر است؟ ـ ۸

 ده مي شود؟ ا در طول عمليات استف اگر از قايق موتوري استفاده ميكنيد چند ليتر بنزين ـ ۹

 يا سهميه تهيه مي نماييد ؟ آزاد آيا بنزين موتورهاي قايق خود را به صورت ـ ۱۰

 متوسط هزينه اي كه براي سوخت مي پردازيد چقدر است؟ ـ ۱۱

 □ فروش در بازار □ مصرف در منزل : هدف شما از صيد ماهي چيست ـ ۱۲

 بيشتر چه ماهي هايي را صيد مي كنيد؟ ـ ۱۳

قيمت فروش هر نوع ماهي در بازار به ازاي هر كيلو چقدر است؟ ـ ۱۴
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Abstract: 

The Shadegan Wetland is  located at the Southwest of Khouzestan Province. Due to its 

special vegetation coverage and overall conditions,the Shadegan Wetland is one of the 

most  important marshlands  for  numerous  migratory  birds  in  terms  of  temporary  stay 

and  reproduction.  Moreover,  it  is  an  ideal  niche  for  breeding  various  fish  species, 

especially  the  endemic  species  within  the  southwestern  basin  of  Iran,  In  order  to 

estimate the economic value of the region, the Direct and Indirect Use Values as well as 

the protective, cultural heritage and  inherent values are taken  into account. The Direct 

Use Value  is  derived  from  the  hunting  cost,  therapeutic  value of  herbal  plants,  value 

market of the hunted species, the commercial value of the catch, the willingness to pay 

for  the  admission  fee  and  the  hunting  permit,  the  commercial  value  of  vegetation 

harvest and  the  recreational and market value of  fish catch. The estimated Direct Use 

Value  is  approximately  195  Billion  Rials.  The  criteria  for  the  Indirect  Use  Value 

comprise of erosion prevention,  flood control, water regulation,  the willingness to pay 

for  enhancement  of  regional  climate,  moderation  of  temperature  and  humidity, 

preservation  of  regional  landscape,  the  positive  impact  of  the  lake  on  farming  and 

drinking  water,  the  value  of  preventing  social  and  environmental  degradation,  the 

economic  loss  of  lake’s  dry  up  and  disappearance  on  fisheries,  recreational  activities 

and  harvesting  fodder  for  animal  husbandry,  the  social  costs  of  air  pollution  at  the 

periphery of the lake. The Indirect Use Value was estimated up to 5 Billion Rials. The 

cultural, heritage and inherent values as well as the interest  in hunting, the willingness 

to pay for the wildlife reserves, the importance of air pollution control, preservation of 

landscapes  and  the  value  of  governmental  protection  are  estimated  about  48  Billion 

Rials. The total economic value of the region is approximated as 5.825 Billion Rials. 

Key  Words:  The  Valuation  of  Environmental  Economics,  Wetland,  Shadegan,  Cost, 

Recreation
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