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کنندگان:تهیه  

زیست کازروناداره محیط  

 اداره آب و فاضالب کازورن

 فرمانداری کازرون

 نهادهای مردم نهاد

 شورای اسالمی روستاها

 جوامع محلی

 و

با تسهیلگری انجمن طرح سرزمین 

و همكاری طرح حفاظت از 

ایران و اداره کل محیط  هایتاالب

 زیست فارس

1931 

شانمدیریت شنگ معمولی در تاالب پری برنامه  
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 1931انجمن طرح سرزمین ©

های آموزشی و غیر اقتصادی با ذکر مرجع بدون اجازه از مولفین جایز است. پخش و انتشار این اثر در انتشار این مطلب جهت استفاده

 مجاز نیست.های ایران از انجمن طرح سرزمین و طرح ملی حفاظت از تاالب سایر موارد بدون مجوز کتبی
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 مقدمه

های آب شیرین داخلی ایران و یکی از مناطق حفاظت شده تحت نظارت و مدیریت ترین تاالبتاالب پریشان از جمله مهم

های منحصر به فرد این تاالب سبب گردیده تا این تاالب به عنوان ویژگی رود.زیست ایران به شمار میسازمان حفاظت محیط

با مشارکت های ایران . طرح حفاظت از تاالبواقع گرددمورد انتخاب  های ایرانحفاظت از تاالبهای پایلوت طرح یکی از سایت

زیست جهانی و تسهیالت محیط (UNDP) زیست ایران به عنوان مرجع ملی و برنامه عمران ملل متحدسازمان حفاظت محیط

(GEFبا هدف حذف یا کاهش پایدار فرآیندها و عوامل مخرب تاالب ) های بومتأمین شرایط مدیریت بهینه این زیستها و

 ارزشمند طبیعی، تعریف و عملیاتی شده است. 

تدوین و طی دومین سفر هیئت محترم دولت به استان فارس در  پریشان تاالب جامع مدیریت برنامهطی فرآیندی دو ساله، 

مورد تصویب قرار گرفت و برای تحقق اهداف آن ساختار مدیریتی تاالب پریشان شامل کارگروه آب و کشاورزی  7831سال 

ب پریشان استانداری فارس بعنوان کمیته هماهنگی استانی و همچنین کمیته های فنی استانی و کمیتة محلی مدیریت تاال

برنامه مدیریت  یاجرا مسول پریشان تاالب مدیریت محلیهای استانی و  کمیته قالب درتاالب  نفعانیذ اکنونشکل گرفت. 

بومی است، کمیتة محلی مدیریت از آن جا که رویکرد این برنامة مدیریت رویکردی زیست .جامع تاالب پریشان می باشند

های تنوع زیستی های مناسب زمینة استفادة پایدار از منابع منطقه را بدون تخریب ارزشکوشد با اتخاذ شیوهتاالب پریشان می

به عنوان یکی  احیا، ارتقا و حفاظت از ارزشهای تنوع زیستی تاالب پریشانموضوع  مدیریت، ةبرنام تدوینفراهم آورد. به هنگام 

شنگ گونه از سوی دیگر راهبردهای اجرایی تعریف و ذیل آن موضوع حفاظت از گونه شنگ نیز مطرح گردیده است. از 

شود که امروزه با تهدیدات های پاک محسوب میبومهای شاخص زیست( از جمله گونهLutra lutraمعمولی با نام علمی )

ضعیت مطالعه و بررسی و ،بروند خشکسالی به وجود آمده در این تاالرو است. با توجه به بهروز افزونی در تاالب پریشان رو

تعریف و تدارک  ،تدوین طرح مدیریت پیش روهدف از و در محدودة مورد نظر بیش از پیش ضروری بوده  گونة شنگ

پریشان تاالب حفاظت و احیای این گونه ارزشمند در و گونه شنگ برای مدیریت  و برنامه ریزی اجرایی انداز مشترکچشم

ها به و بر مشارکت افراد محلی و ترغیب آن تدوین گشتهپریشان تاالب است. این طرح در راستای برنامه مدیریت جامع 

استفاده خردمندانه از منابع تاالب و افزایش مشارکت بین بخشی به منظور دستیابی به اهداف مشترک مورد نظر و ارتقاء 

بر اساس دستاوردهای  «شنگ در تاالب پریشان طرح مدیریت»ب پریشان تاکید دارد. تاال آگاهی عمومی نسبت به اهمیت

جوامع محلی، محیطبانان و نمایندگان مشارکت های آموزشی و مشورتی که در روستاهای حاشیه تاالب پریشان برای کارگاه

ردهای نشست مشورتی در کازرون در در نهایت بر اساس دستاوو  شد بنا گشتهبرگزار  7831سال  طول درنفع های ذیگروه

برگزار  زیستی حوضه آبریز تاالب پریشاناعضای زیرکمیته تنوعنفع و های عمده ذیبا شرکت نمایندگان گروه 7831اسفند ماه 

 گردیده است.  نهاییو تدوین  ،تهیه
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 روش کار -1

 مشارکت .است شده استفاده مشارکتی رویکرد یك از در تاالب پریشان، معمولی شنگ مدیریتی طرحو تدوین  تهیه برای

از  هدف .شود لحاظ برنامه تدوین در تاالب، در ربطذی هایگروه و افراد منافع و دانش نظرات، تا شد سبب خواهد نفعانذی

 برنامه تدوینفرآیند  .است آن از پشتیبانی و برنامه اجرای در نفعذی هایگروه مشارکت و برنامه پایداری افزایش رویکرد این

 این متوجه که تهدیداتی و همچنین مورد توجه قرار گیرد و گونه شنگ در کنار آن تاالب هایارزش تا کندمی ایجاب مدیریتی

 وجود تاالب مدیریت برای ربطذی اصلی هایگروه و نهادها در که هائیتوانایی و هاهمچنین ظرفیت و است گونه ارزشمند

  .گیرد قرار توجه مورد و شده خوبی شناسائیه ب دارد،

سازی معلمان، و حساس های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهیکارگاه پریشان تاالبدر فرآیند تدوین طرح مدیریتی شنگ در 

برای  های مشابهیبرگزار شد. در همین راستا کارگاه 7831و  7833های و جوامع محلی در طول سال نهادهای مردمی

برای تدوین نهایی طرح  نهایت نشست مشورتی و درپریشان برگزار  حاشیه تاالبروستاهای بانان و مردم بومی ساکن در محیط

نمایندگان نهادهای دولتی استانی و و  زیستیمدیریت شنگ در تاالب پریشان با حضور مردم محلی و اعضای زیرکمیته تنوع

راهکارهای الزم برای  بررسی مشکالت و تهدیدات شنگ در تاالب پریشان در طرح مدیریت پیش رو ضمن .برگزار گردید محلی

 معین گردید.نیز های نهادهای اجرایی کاهش این موضوعات  در آینده مورد  بررسی قرار گرفت و مسئولیت

 

 های تاالب پریشانویژگی -2

 دریاچه پریشان های ای از ویژگیخالصه -2-1

در موقعیت  زاگرس سلسله جبال شرقیجنوب الیه منتهی در و کازرون جنوب غربی کیلومتری 71 فاصله در پریشان تاالب

 های موجود وسعتداده است. بر اساس گردیده واقع متر باالتر از سطح دریاهای آزاد 311شرقی و  77.11و  شمالی 13.81

 71 حداکثر تا 1 حداقل بین ترسالی متغیر بوده و و های خشکسالیسال و ساالنه بارندگی میزان به بسته تاالب این

 38-31کیلومترمربع بوده اما این مقدار در سال  11پریشان  تاالب مساحت به طور کلی میانگین شود.کیلومترمربع برآورد می

 شود.کیلومتر مربع برآورد می 111همچنین مساحت حوضه آبخیز تاالب پریشان  کیلومترمربع کاهش پیدا کرده است. 71به 

پر تولید به شمار  هایهای کشاورزی جزء دریاچهپساب انواع ورود و طبیعی جغرافیایی و موقعیت قدمت، دلیل هب دریاچه این

 گونه چند رشد برای مناسبی محیط متنوع، کفزیان و اییاختهتك هایجلبك و آبزی گیاهان وجود رود. هم چنین به دلیلمی

-بومشناختی آن در زمرة زیستهای بومتوان به دلیل اهمیت و ارزشنظر را میبوم مورد زیستاست.  نموده فراهم را ماهیان از

این تاالب که در اقلیم به نسبت گرمسیری، با زمستان معتدل برخوردار است؛ . های آبی نادر فالت مرکزی ایران به شمار آورد

زی گردیده است. مهیا بودن شرایط های پرندگان بومی و مهاجر آبزی و خشکیموجب جلب و جذب تعدادی از انواع گونه

ها در این منطقه صورت گیرد. از دیگر موارد مورد آوری تعداد زیادی از گونهزیستگاهی مناسب موجب شده است که جوجه

 های گیاهی آبزی نیز اشاره کردتوان به گونههای جانوری میشناختی تاالب پریشان عالوه بر گونهاهمیت بوم

المللی ارژن و سپس در هکتار به عنوان منطقة حفاظت شدة بین 737111با وسعت  7877بار در سال نخستین  این منطقه

با کاهش مساحت آن تا حدود  7878سپس در طی چند مرحله در سال به نام پارک ملی اژن رسمیت یافت.  7878سال 
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عنوان منطقة حفاظت به  7873ال در س زیست رسید وعالی محیطهکتار، محدوده حفاظتی آن به تصویب شورای 87171

 .پیدا کردهکتار کاهش  71111شدة ارژن و پریشان نام گرفت و وسعت آن به 

 

 دریاچه پریشانمشخصات فیزیکی  -2-2

 هایسنگ و گرفته است. جنس رسوبات قرار خوردهچین زاگرس پهنة در پریشان دریاچة شناسى،زمین و ساختارى دیدگاه از

 کیفیت رو این از. هستند بعدی هایدر اولویت مارن و گچی شیلی، هایسنگ و بوده کربناتی دهنده در این منطقه تشکیل

ندارد. گسل پریشان  محدودیت چندانی و بوده شوند خوبمی فراهم کارستیك منابع از کهآن  به دلیل زمینیزیر هایآب

این گسل با گردد. می منطقه در هاییلرزه موجب آن پویش است که فعال گسلی و حوضه دریاچه پریشان بوده گسل ترینمهم

هاى شمال دشت کازرون و سازوکار راندگى همراه با امتداد لغز راست بر، در شمال کازرون و در دامنه جنوب باخترى تاقدیس

بنیادى  درجه دارد و انشعابى از گسله 787کیلومتر و آزیموت  31طول  در شمال دریاچه پریشان امتداد دارد. گسل پریشان

 هایآبرفت. پیونددبس مىاى به گسل کرهاى چند شاخهسرانجام به گونه هاى رویداد زاگرس بوده وکازرون و از شمار گسله

 و سیلیت، رس ماسه، شن، سنگ، قلوه و رسوبات سطحی قسمت در زراعی خاک پوشش از پریشان( -کازرون )شاپور دشت

 نبوده مسطح کامالً این دشت مورفولوژی، نظر از است. شده تشکیل متری 781 الی 711 عمق تا آهکی هایواریزه از قطعاتی

 شود.می دیده مذکور هایدشت مراکز در پلکانی و ایرسوبات رودخانه و بختیاری سازند و آسماری و ماهورهای گچسارانتپه و

به طور  شرایط هیدرولوژیکی برحسب و فصلی صورت به دریاچه سطح است. هکتار 111111 حدود در دریاچه آبریز حوضه

 شدید هایخشکسالی بعضی موجود، در مستندات و اطالعات اساس بر کند.می تغییر هکتار 7111 تا 1711 بین معمول

 111 بین که است مترمیلی 171 حدود در این منطقه ساالنه بارش متوسط است. شده خشك تمامی به عمال تاالب (7818)

 مترمیلی 1111 حدود در ساالنه تبخیر متوسط .است منطقه باال این در تبخیر ظرفیت است. متغییر سال در مترمیلی 111 تا

 و کم بستر با عمق کم آبی بدنه یك کلی به طور دریاچه پریشان .است مترمیلی 8871 تا 7811 بین آن تغییرات دامنه و

 از کمتر آبی کم شرایط در و متر 7 از کمتر پرآبی شرایط در نقطه دریاچه ترین عمیق در آب عمق است. نفوذ قابل غیر بیش

 .است متر 1

 

 دریاچه پریشان زیست طبیعیمحیط -2-9

ترین جذاب از یکی به کشورمان را شك بی ایران در تأمل قابل جانوری و گیاهی پوشش و متنوع های طبیعیبومزیست وجود

 برای جایگزین قابل غیر هایبومزیست به عنوان آبی هایبومزیستاهمیت  است. ساخته مبدل جهان زیستیتنوع هایکانون

 این از حفاظت لزوم گیاهی و جانوری هایگونه از بسیاری زیستیتنوع نگهداری به جهت نیز و هاآن به وابسته مندانزیست

 شرایط ویژه داشتن دلیل به ویژة اقلیمی و شرایط جغرافیایی موقعیت لحاظ به ایران کشور .نموده است دو چندان را مناطق

 ایران آبی و تاالبی هایزیستگاه به شمالی سردسیر مناطق از که مهاجر است پرندگان از زیادی گروه پذیرای ساله همه

از  یکی ایران نمایند. بنابراینمی گذرانی زمستان و توقف ایران مهم هایتاالب در خود طول مهاجرت در و نمایندمی مهاجرت

 بودن دارا با فارس میان استان این در رود.می شمار به گذرانزمستان پرندگان ایستگاهی هایپناهگاه ترینکلیدی و ترینمهم

 مختلف هایگونه شامل مهاجر، پرندگان از توجهی قابل هایجمعیت پذیرای ساله هر ،غنی آبی هایمحیط و هاتاالب بودن

گونه  111زیست استان فارس تاکنون آمار ارائه شده از سوی ادارة کل محیطبه طور کلی براساس  آبزی و کنار آبزی است.
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تعداد  هم چنین های مختلف مورد شناسایی و سرشماری قرار گرفته است.المللی پریشان در  تمامی فصلپرنده در تاالب بین

کنون از تاالب پریشان تاماهی  گونه 78و  گونه سخت بالپوشان 71، گونه خزنده 73گونه دوزیست،  8گونه پستاندار،  87

 آبزی بالپوشان سخت محیطیزیست و فونستیك بررسی منظور به 7838 سال در که هاییبررسی در گزارش شده است.

 جنس 73 و خانواده 71 به متعلق آبزی حشره گونه 73 مجموع در گرفته است؛ صورت دریاچه پریشان غربی و سواحل شرقی

گزارش شده  ایران از بار اولین برای گونه شش و جنس پنج خانواده، دو این تعداد از که است گردیده شناسایی و آوریجمع

آبزی،  از گیاهان اعم تاالب پریشان گیاهی هایکل گونه که به شناسایی پریشان المللیبین تاالب فلوریستیك بررسی است.

  83 و جنس 111به  متعلق گیاهی، گونه 183 شناسایی به منجر است؛ پرداخته تاالب حوزه سریکوه و زیتپه زی،ساحل

 در است. شده احاطه کشاورزی هایزمین به وسیله جهات همه از به صورت تقریبی پریشان تاالب گردیده است. خانواده

 ارتفاعات در دارد. وجود بلوط پراکنده هایدرخت از متشکل خشك نیم مناطق جنگلی از پوشش ایگونه شمالی ارتفاعات

 .است بیشتر درختان تراکم باالتر

 

 دریاچه پریشانزیست انسانی محیط -2-4

 اند. واقع کازرون شهرستان مرکزی بخش در کشوری، تقسیمات لحاظ از که دارد وجود تاالب اطراف در روستا 73 تعداد

دهد که ها نشان میادهاین د. است جنوبی نوار امتداد در و کازرون( شهر )حاشیه غربی الیهمنتهی جمعیت در عمده تمرکز

در . نفر است 71333برابر با  7837روستای اطراف دریاچه پریشان بر اساس آمار نفوس و مسکن  73کل جمعیت در  تعداد

  %11/83نفر یعنی معادل  1781ساله و بیشتر،  8نفر جمعیت  71333از مجموع  7837کل منطقه مورد مطالعه در سال 

دهند و از ها قشقایی تشکیل میها و ترکبخش عمده جمعیت ساکن در روستاها را فارس در حال حاضرباســواد هستند. 

 7838 سال کشاورزی سرشماری. های این منطقه هستندسویی دیگر لرهای کهگیلویه و عشایر عرب استان فارس از اقلیت

 81/71گندم با  محصول کشت به دیم اراضی از سهم بیشترین دهدمی نشان کشاورزی هایفعالیت سطح به مربوط اطالعات

 داده اختصاص خود به را دیم زراعت اراضی از سهم بیشترین جو محصول گندمِ دیم، از پس است. داشته اختصاص درصد

شود گردد که تخمین زده میمترمکعب فاضالب از مراکز روستایی حاشیه تاالب پریشان تولید می 7718موجود روزانه  است.

مترمکعب از آن روانه تاالب پریشان شود. همچنین بر اساس استانداردهای موجود، میزان ماده آلی به ازاء هر  781که میزان 

کیلوگرم ماده آلی، به طور  811شود. بنابراین روزانه از میزان گرم در روز محاسبه می 81نفر در جوامع روستایی در حدود 

صید ماهی پیش از خشك شدن تاالب، چرای دام در از سویی دیگر  گردد.کیلوگرم وارد تاالب پریشان می 778تقریبی میزان 

های سنتی صید ماهی مراتع تاالبی و نیز برداشت نی موجب برخورد میان روستائیان و تاالب پریشان بوده است. به ویژه روش

 فشار سنگینی را بر منابع ماهیان دریاچه تحمیل کرده است.
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 های تاالب پریشانارزش -2-5

 با مستقیم به طور هاارزش از این بسیاری ه است کهتاالب پریشان تاکنون مطرح شد برای زیر شرح به متفاوتی هایارزش

پایدار به صورت طبیعی  تاالب که کارکردهای کندمی ایجاب هاارزش این هستند. حفظ مرتبط آن خدمات و کارکردها تاالب،

های تاالب پریشان اشاره شده و به اختصار درباره هر یك توضیحاتی ارائه ارزش اهمبه  ذیلدر جدول  بمانند. باقی همچنان

 شده است.

 های تاالب پریشانارزشفهرست 

 شرح ارزش ردیف

 تأمین منابع آب 7
 اما گیرد،نمی قرار استفاده مورد آب روستاها تامین منبع یك عنوان تاالب پریشان به طور مستقیم به

 .است اطراف تاالب هایآبخوان در زیرزمینی هایآب تراز بر زیادبسیار  تاثیر دارای

 .منطقه است در اقلیم تعدیل بر تاالب توجه قابل تاثیر از حاکی اقلیمی، و زیستی مختلف هاینشانه تعدیل آب و هوا 1

 صیادی 8
به شمار  بومی ماهیان ذخایر بازپروری، صید و برای زیاد استعداد دارای مهم منبع یك تاالب پریشان

  رود.می

 گردشگری 1
برخوردار  گردشگری توسعه برای توجهی جالب از پتانسیل آن اطراف مناطق و تاالب جذاب مناظر

 است.

 تنوع زیستی 7
زیستی غنی به ویژه پرندگان دارای شناختی تنوعهای بومتاالب پریشان به لحاظ برخورداری از ارزش

 اهمیت بسیار زیادی است.

8 
پاالیش و جذب 

 هاآالینده

 کشاورزی سموم هایباقیمانده و مغذی مواد تاالب به شده وارد هایآالینده از ایمالحظه قابل حجم

 .شودمی جذب آبزی گیاهان به وسیله یا و در بستر تاالب

 گردیطبیعت 1
در این زمینه رود که تاالب پریشان ترین نوع گردشگری به شمار میگردی از جمله پایدارطبیعت

 رود.های  تاالبی بسیار با اهمیت به شمار میهای بسیار زیاد بوده و از جمله محیطدارای ارزش

 تحقیق و آموزش 3
پریشان به دلیل دارا بودن محیط منحصر به فرد و همچنین وجود مراکز آموزش عالی در  دریاچه

 .است برخوردار بسیار زیادی جذابیت از پیرامون آن برای پژوهشگران

 قایقرانی 3
هایی که تاالب پریشان دارای جاذبه فراوانی برای دوستدارن طبیعت برخوردار است به ویژه آن

 مند به قایقرانی ورزشی هستند.عالقه

 چرای دام 71
 را مناسبی زیستگاه تاالب اطراف هایدراطراف تاالب و چراگاه موجود نیزارهای عمق، کم هایآب

 .گیردآورده و مورد استفاده قرار می فراهم اسب و گاو گاومیش، گوسفند، چرای برای

 

 و تهدیدات متوجه این گونه در تاالب پریشان شنگ معمولیگونه های ارزش -9

 های گونه شنگارزش -9-1

استفاده از ها در میان پراکنش کشورهایی که در آن پراکنش دارند به دلیل به طور معمول ارزش اقتصادی و زیباشناسی شنگ

های علمی بر روی شنگ در مدیریت زیستگاه این گونه تأثیر به سزایی داشته و دارد. شنگ ها بوده است. پژوهشپوست آن

خوار و در رأس هرم غذایی قرار دارد و مطالعات پژوهشی و علمی بر این گونه در حفاظت، مدیریت و احیای ای گوشتگونه
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بر روی  7شناسیها موثر بوده است. در برخی موارد بررسی ژنتیکی و مطالعات خونر گونههای این گونه و حتی سایزیستگاه

گیر هایی که این گونه به آن مبتال است، بسیار مفید بوده و به پژوهشگران کمك کرده تا از همهشنگ در جهت بررسی بیماری

 حتی انسان مشترک باشد جلوگیری به عمل آورند.ها و که ممکن است گاهاً با سایر گونه یها و امراضشدن این بیماری

 شنگ گونه هایارزشفهرست 

 شرح ارزش ردیف

 شاخص سالمت آب 7
ها در رأس چرخة غذایی قرار دارند به همین دلیل معموالً به عنوان شاخص شنگ

 شوند.ها شناخته میها و تاالبسالمت رودخانه

 کنند.های شکارچی شناخته شدة دیگر از شنگ پرهیز میها و گونهباکالن هاها از محل ماهیفراری دادن باکالن 1

 های بیماراز بین بردن ماهی 8

ها با شود مفید هستند شنگپروری انجام میهایی که آبزیها برای مکانشنگ

های پرورش ماهی های بیمار و مجروح به بهبود سالمت استخرصید کردن ماهی

 کنندکمك می

 غذایی برای سایر جانورانمنبع  1
دربرخی منابع از شنگ به عنوان طعمه و منبع غذایی سایر حیوانات مانند پرندگان 

 ها یاد شده است.شکاری و گرگ

7 
ها از طریق تشخیص محل ماهی

 حضور شنگ

ترین ماده غذایی در رژیم غذایی لذا رود ماهی مهمبه دلیل آن که انتظار می

توان به مکان ها میکه از طریق تعیین حضور آنبسیاری براین باورند 

 ها پی برد.حضورماهی

 ارزش اقتصادی 8

ها ارزش اقتصادی فراوانی دارد. قرنهاست که تجارت پوست مو یا همان خز شنگ

های منحصر به فرد شنگ باعث شنگ در سرتاسر جهان رواج دارد. تمامی ویژگی

گردیده تا بسیاری از شکارچیان با گذاشتن تله اقدام به شکار و استفاده از پوست 

 این حیوان کنند. 

 های پزشکی و درمانیارزش 1
ای بر این باور هستند که پوست زیبای شنگ، خواص درمانی اجزای بدن و عده

 رود.مندی این گونه به شمار میکمیاب بودن این گونه دالیل ارزش

 

 پریشان تاالبشنگ در  کننده گونه تهدیدعوامل  -9-2

هستند که به صورت مستقیم و یا به  کنیم در واقع عواملیکننده یك گونه بیان میآنچه را که امروزه تحت عنوان عوامل تهدید

اندازند. این عوامل گاهی آن چنان اثراتی دور صورت غیر مستقیم در طول مدت زمان )کوتاه یا بلند( بقای گونه را به خطر می

 ها وجود دارد. به هر حال واقعههای دقیق امکان مشاهده اثرات مخرب آنها و بررسیاز تصور دارند که در نتیجه آزمایش

ای که بشر برای پیشرفت تکنولوژی یا یك صنعت خاص انجام ها و مطالعات گستردهریزیاسفبار آن است که با وجود برنامه

دهد تمهیدات کمتری را برای حفظ منابع طبیعی دهد و در راستای آن منابع تجدید ناپذیر زیادی را مورد استفاده قرار میمی

 که برای بقا و ادامه پیشرفت صنعتی به این منابع احتیاج وافر دارند.د در حالیاندیشنوحش میمانند گیاهان و حیات

های انسانی باعث به خطر افتادن زندگی های انسان در طبیعت و فعالیتشناسی ناشی از رفتاربرهم خوردن تعادالت بوم

ها شده که گونه شنگ نیز از این امر مستثنی نیست. به طور معمول ناپدید شدن آن وحش و حتیهای حیاتبسیاری از گونه

کنند. در هر مقطع از زمان بندی میوحش را به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی  تقسیمهای حیاتکننده گونهعوامل تهدید

                                                           
1 Hematology 
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نابهنجارتر و  ، این عوامل شدیدتر،عتنوع پیشرفت صنکننده غیر طبیعی تغییر کرده و برحسب نیازهای بشری و عامل تهدید

 تر شده است. خطرناک

 اجرایی، رویکرد و اهداف  هدف اصلی -4

بوم هدف از تدوین این طرح ارائه راهکارهای اجرائی در چارچوب ایجاد یك نظام مدیریتی تلفیقی بر مبنای مدیریت زیست

در این منطقه حفاظت شده تاالبی است. اتخاذ این ای است که متوجه این گونه حوضه آبخیز برای کاهش تهدیدات عمده

شناختی های بومهای مختلف در منطقه، کاهش منابع آب و ویژگیرویکرد از آن جهت ضروری است که توسعه سریع فعالیت

تاالب قادر تاالب را تحت تأثیر قرار داده است و این در حالی است که ساختار کنونی و رویکردهای سنتی موجود برای مدیریت 

های مخربی که در پیرامون منطقه تاالب در جریان است را مورد توجه،  نیست به نحو مطلوب نیازهای مردم محلی و نیز فعالیت

 کنترل و اداره نماید. 

بوم موجود است. طرح ها و مزایای گونه مورد نظر در کنار و فواید زیستهمچنین در صدد ارائه راهکاری بر مبنای ارزش

ها به استفاده خردمندانه از منابع نفع به ویژه افراد بومی استوار بوده و در راستای تشویق آنهای ذیرو بر مشارکت گروهشپی

های بین بخشی به زیستی موجود در آن تدوین شده و همان طور که پیشتر نیز ذکر شد بر لزوم افزایش مشارکتتاالب و تنوع

 ها عمومی نسبت به اهمیت گونه شنگ تأکید ویژه دارد. موردنظر و ارتقاء آگاهیمنظور دستیابی به اهداف مشترک 

 هدف اصلی -4-1

احیا، ارتقا طرح جامع مدیریت تاالب پریشان، موضوع گونه شنگ را در راستای تحقق هدف راهبردی شمارة یك خود مبنی بر 

تعریف کرده است و لذا هدف اصلی طرح مدیریت گونه شنگ با الهام از  های تنوع زیستی تاالب پریشانو حفاظت از ارزش

در تاالب گونه این زیستگاه وضعیت بهبود  و شنگ گونه حفاظت و احیای "راهبرد برنامه مدیریت جامع تاالب پریشان 

  .گرددمیتعریف  "پریشان

 رویکرد و نقش ادارات دولتی -4-2

بهره گرفته است، « بومیرویکرد مدیریت زیست»مدیریت گونه شنگ به کار گرفته شده است، از  طرحرویکردی که در تدوین 

 به این معنا که 

 هستند؛ها بومزیست زء اصلیمعتقد است مردم ج .1

ها در بومِ خود هستند. تداوم زندگی هیچ کس بیش از آنجوامع محلی دارای بیشترین انگیزه برای مدیریت پایدار زیست .2

  محیطی نیست؛تهدیدهای زیستمعرض 

تواند به اند که با ترکیب با دانش علمی روز میبوم دارای دانش و معلوماتی ویژهجوامع محلی به سبب نزدیکی با آن زیست .9

  بوم بینجامد.مدیریت متوازن و پایدار زیست

-اندرکاران میو همکاری همة دستزیستی را در گرو اِعمال شیوة مدیریت جامع موفقیت در پایداری منابع و حفظ تنوع .4

 داند. 
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 و اقدامات اساسی اجراییاهداف  -4-9

و ذیل آن در نظر گرفته شده  این طرح مدیریتی، اهداف اجرایی ذیلجهت نیل به هدف کلی با اتکا به رویکرد یاد شده و 

 برنامه اجرایی و مسئولیت ها نیز تعریف شده است. 

 ،زیستی گونه شنگ در تاالب پریشان: بهبود و ارتقای وضعیت 7هدف اجرایی 

ها و عوامل تهدیدکننده گونه شنگ و جلب مشارکت عمومی در مدیریت ارزش: ارتقای آگاهی عمومی درباره 1اجرایی هدف 

 ،آن

 

-مدت است. در شرایط بحران خشكمدت و نیز درازهای کوتاهریزیمستلزم برنامه اهدافالبته آشکار است که رسیدن به این 

حفظ و احیای این گونه در هایی برای فراهم آوردن زمینهاجرای اقدامات واکنش اضطراری و سالی، چه بسا در وهلة نخست 

گیری به گویی به نیازهای عاجل از جهتضمن پاسخدر عین حال  بعنوان اولویت های مدیریتی منظور گردد وشرایط بحرانی 

 .زمان صورت پذیرد همبردنِ این دو فرآیند های درازمدت نیز غفلت نشود و پیش هدف سمت
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 : بهبود و ارتقای وضعیت زیستی گونه شنگ در تاالب پریشان،1هدف اجرایی 

اهداف و 

موضوعات 

 اصلی

 اقدامات

 (نهاد مسئول )*(/ نهاد همکار)

ط 
ل محی

اداره ک

س
ت فار

زیس
ل منابع  

اداره ک

ی
طبیع

 

سازمان جهاد 

ی
کشاورز

 

دانشگا
ه

ها و 

ش
ش پرور

آموز
ی روستاها و  

شورا

ی
دهیار

ها
س 
ی فار

استاندار
 

ث 
سازمان میرا

ی
فرهنگ

 

ت
ل شیال

اداره ک
 

ل راه و 
اداره ک

ی
شهرساز

 

ب منطقه 
ت آ

شرک

ی
ا

 

ی
دادگستر

 


 

ل
تشک

ی مردم 
ها

نهاد
 

رسانه
ی

ی عموم
ها

 

کنترل 

منابع 

آالینده 

زیستگاه 

 شنگ

 سازی بستر دریاچهپاک

*             

 جوامع محلیهای مخاطب آموزش به گروه

 ها در زیستگاه شنگتدوین و اجرای طرح کنترل و مدیریت  آالینده

 های پدالی یا پاروییهای موتوری به وسیله قایقنمودن قایقجایگزین 

 های موتوری و نظارت بر اجرای آن تهیه برنامه زمانی جهت فعالیت قایق

توسعه و اجرای طرح کشاورزی پایدار در اراضی کشاورزی محدوده زیستگاه 

 گونه شنگ

جلوگیری از 

ورود 

های گونه

 غیر بومی

 ها در تاالببومی و بررسی تاثیر حضور آنشناسایی گونه های غیر

*             

منظور اطمینان از کنترل ورود ه و انجام پایش ببندی اجرای برنامه زون

 بومی های غیرگونه

از جانوری بومی تهدید کننده اعم های غیرنظارت و جلوگیری از ورود گونه

 و گیاهی

های جانوری موجود در زنجیره و حفظ گونه شناختیبومبررسی رابطه 

 غذایی گونه شنگ

حفظ 

پوشش 

 گیاهی

 زدن پوشش گیاهی و نیزارهانظارت و جلوگیری از تخریب و آتش

*              پایش منظم وضعیت پوشش گیاهی 

موجود در زنجیره غذایی های گیاهی گونهو حفظ  شناختیبومبررسی رابطه 

 گونه شنگ 

تثبیت 

حریم 

های عمرانی نظیر محیطی مربوط به پروژهارزیابی به موقع اثرات زیست

 سازیراه
* *            
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زیستگاه 

 شنگ

های ذیربط جهت ارگانهای مدیریت تاالب پریشان و کسب مجوز از کمیته

 های عمراتیاجرای طرح

 ها در محدوده زیستگاه شنگتهیه نقشه تاالب و بررسی مالکیت

 برطرف نمودن تعارضات و تثبیت حریم زیستگاه شنگ

 و نصب شناورهای راهنما گذاری مرز زیستگاه شنگعالمت

 تغییر کاربری اراضی در زیستگاه شنگتصرف و نظارت و جلوگیری از 

بحران 

 خشکسالی

های واکنش اضطراری جهت حفظ و احیای گونه شنگ و سایر انجام طرح

          *   * های گیاهی و جانوری موجود در زنجیره غذایی گونه شنگ گونه
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 ها و عوامل تهدیدکننده گونه شنگ و جلب مشارکت عمومی در مدیریت آن،ارتقای آگاهی عمومی در خصوص ارزش: 2هدف اجرایی 

اهداف و 

موضوعات 

 اصلی

 اقدامات

ط  (نهاد مسئول )*(/ نهاد همکار)
ل محی

اداره ک

س
ت فار

زیس
ل منابع  

اداره ک

ی
طبیع

 
سازمان جهاد 

ی
کشاورز

دانشگتهها و  

ش
ش پرور

آموز
ی روستاها  

شورا

و 
ی

دهیار
ها

س 
ی فار

استاندار
ث  

سازمان میرا

ی
فرهنگ

 

ت
ل شیال

اداره ک
 

ل راه و 
اداره ک

ی
شهرساز

ب  
ت آ

شرک

ی
منطقه ا

ی 
دادگستر

 


 

ل
تشک

ی مردم 
ها

نهاد
 

رسانه
ی 

یها
عموم

 

افزایش آگاهی 

 عمومی

های انجام برنامه های آموزشی برای گروه

گران، هدف نظیر صیادان، گردش

 کشاورزانآموزان، دانش

*             

نفع و اثر گذار های ذیسازی گروهحساس

گونه شنگ از  ویژهطور ه بر تاالب و ب

طریق: انتشار بروشور، جزوه، کتاب و 

پوستر، برگزاری کارگاه و سمینار، تهیه و 

 های ساده آموزشی نمایش فیلم

رسانی ها و اطالع تهیه اطالعات برای رسانه

 عمومی

 های محلیبرگزاری جشنواره

ارتقای مدیریت 

گونه شنگ با 

مشارکت 

 جوامع محلی

شناسایی نیروهای داوطلب محلی جهت 

 زیستیهای محیطمشارکت در فعالیت

*             

گیری گروه پیشرو انسجام، آموزش و شکل

 شنگمحلی جهت حفاظت و پایش گونه 

توانمندسازی گروه محلی جهت تهیه، ارائه 

های حفاظت و احیای تنوع و اجرای طرح

 زیستی

با  آنو زیستگاه  شنگ مدیریت گونه

 مشارکت جوامع محلی 
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 ساز وکار تصویب و اجرای برنامه مدیریت شنگ   -5

های هر سند راهبردی پیش بینی سازوکارهایی متناسب با اهداف منظور شده در سند جهت تصویب و ترین بخشیکی از مهم

تدوین و طی دومین سفر هیئت  پریشان تاالب جامع مدیریت برنامه مشارکتیطی فرآیندی پیش از این اجرای آن خواهد بود. 

ی تحقق اهداف آن ساختار مدیریتی تاالب پریشان برا مورد تصویب قرار گرفت و 7831محترم دولت به استان فارس در سال 

شامل کارگروه آب و کشاورزی استانداری فارس بعنوان کمیته هماهنگی استانی و همچنین کمیته های فنی استانی و کمیتة محلی 

تقویت همچنین عالوه بر کمیته های مدیریتی فوق تعداد پنج زیرکمیته تخصصی بمنظور مدیریت تاالب پریشان شکل گرفت. 

کمیته های مدیریتی و تسریع و تسهیل در امر تصمیم سازی تشکیل و آغاز بکار نموده اند که از آن جمله می توان به زیرکمیته 

 تنوع زیستی تاالب پریشان اشاره نمود.

زیستی مسئولیت  شود که زیر کمیتة تنوعاز این رو، برای پیشبرد اهداف برنامه مدیریت گونه شنگ در تاالب پریشان پیشنهاد می

های جاری خود در قالب برنامه مدیریت جامع تاالب ریزی، تصمیم سازی و اجرای این برنامه مدیریت را همزمان با مسئولیتبرنامه

 و ابالغ بایست در گام نخست نسبت به طی نمودن مراحل تصویبمیدر این راستا زیرکمیته تنوع زیستی  .پریشان عهده دار گردد

های مدیریت محلی و هماهنگی استانی تاالب پریشان اقدام نماید. برنامه مدیریت گونه شنگ در تاالب پریشان از مجرای کمیته

معتبر بوده و قابل اجرا خواهد بود ولی پس از  7837تا پایان سال الزم به ذکر است که برنامه مدیریت گونه شنگ در تاالب پریشان 

های زیر کمیته اهم مسولیتهایی که پشت سر گذاشته است مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. چالشآن با توجه به موفقیت و 

 این برنامه عبارت خواهد بود از:باره زیستی در تنوع

راهکارهایی برای  ارائة سند حاضر به کمیتة محلی مدیریت تاالب پریشان، توضیح بندهای آن و کوشش در جهت یافتن (أ

 شده؛تحقق اهداف منظور 

ها به کمیتة محلی های پیشنهادی مدیریت گونه شنگ و ارائة نسخة نهایی طرحبررسی کارشناسی و ارزیابی طرح (ب

 مدیریت تاالب پریشان؛

ها با اهداف های مرتبط با مدیریت گونه شنگ و کسب اطمینان از تطبیق این طرحپایش و ارزشیابی نحوه اجرای طرح (ت

 ؛«تاالب پریشانبرنامه مدیریت جامع »راهبردی 

ها به کمیتة محلی مدیریت تاالب پریشان و های مدیریت گونه شنگ و ارائة آنریزی ساالنه برای گسترش طرحبرنامه (ث

 همچنین کوشش برای جذب اعتبارات الزم. 

 عبارت اند:   «سند مدیریت جامع تاالب پریشان»بنا بر  زیستیتنوعاعضای زیر کمیتة 

  زیست کازرون )رئیس و دبیر زیرکمیته( ؛فارس و محیطاداره کل محیط زیست 

 فرمانداری کازرون؛ 

 ادارة منابع طبیعی کازرون؛ 
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  ادارة امور آب کازرون؛ 

 ادارة جهاد کشاورزی کازرون؛ 

 بهداشت و درمان شهرستان کازرون؛ 

 اداره کل شیالت فارس؛ 

 دادگستری کازرون؛ 

 دانشگاه شیراز؛ 

 کمیتة محلی مدیریت تاالب پریشان؛های غیر دولتی عضو در سازمان 

 نمایندگان شوراهای روستایی عضو در کمیتة محلی مدیریت تاالب پریشان؛ 

 

 

 

 

 فرآیند تصویب و ابالغ برنامه مدیریت شنگ در تاالب پریشان

 پایش وضعیت گونه شنگ در تاالب پریشان -6

پایش در اصل ابزاری است برای اندازه گیری نتایج اقدامات مدیریتی و برآورد وضعیت موجود محیط تاالبی و میزان تغییر آن. برنامه 

دستیابی به  وقبل از انجام اقدامات مدیریتی انجام گیرد. به طور کلی میزان موفقیت هر طرح مدیریتی پایش معموال بهتر است 

نتایج کارگاه مشارکتی پایش براساس ریزی مدیریتی تاالب پریشان و در فرایند برنامهکند. پایش تعیین می اهداف آن طرح را برنامه

منظور ه بپروتکل  سهزیستی تاالب پریشان، هفت پروتکل برای بررسی تنوع ر مجموع(، د7831تاالب پریشان )اردیبهشت ماه 

تمامی  کهاجتماعی این تاالب تهیه شده  -های اقتصادیویژگی مطالعهجهت های هیدرولوژیکی و شش پروتکل نیز ویژگی بررسی

زیستی این . برنامه پایش تاالب پریشان اطالعات الزم در زمینه تنوعدهندپوشش مینیز را های مدیریتی شاخص ،هااین پروتکل

مقایسه  متناسب با آنبا اهداف راهبردی  آوری وهای مربوطه جمعهای مورد نظر و با استفاده از پروتکلتاالب را در غالب شاخص

 خواهد نمود. 

منظور پایش وضعیت گونه شنگ به نتایج کارگاه پایش تاالب پریشان و آْنچه در قالب برنامه مدیریت جامع تاالب ه لذا این سند ب

انجام پایش مورد استفاده جهت شرح جدول ذیل ه نماید. بر این اساس پروتکل پایش گونه شنگ بپریشان لحاظ گردیده استناد می

زیست محیطحفاظت اداره کل  و با مسئولیت مستقیمگونه شنگ به صورت ساالنه منظم وضعیت ایش قرار خواهد گرفت. لذا پ

 برنامه پایش مشارکت خواهند داشت.اجرای ها در های مردم نهاد و دانشگاهجوامع محلی با پشتیبانی تشکل بود و فارس خواهد

زیر کمیته 

 تنوع زیستی

ت کمیته محلی مدیری

 تاالب پریشان

ی کمیته فن

 استانی

نی کمیته هماهنگی استا

نمدیریت تاالب پریشا  

یه ابالغ سند به کل

دستگاههای 

اجرایی و کمیته 

 های مدیریتی 
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 شنگ در تاالب پریشانگونه پروتکل مربوط به پایش 

 پروتکل:

 شنگ
1 

 هدف:

 ها در راستای اهداف طرح مدیریتبه منظور ارزیابی وضعیت جمعیت شنگ و زیستگاه آن و بهبود آن
2 

 9 شیوه پایش:

 مواردی که باید پایش شوند:

 پایش باید شامل برآورد موارد ذیل باشد:

 درصد تلفات )مرگ و میر و غیره( -تعیین محدوده زیستگاه آن حضور و غیاب شنگ و  -

 مطالعات الزم روی الشه حیوان -

9- 

 الف

 های پایش:روش

 های استاندارد جهت شناسایی روش کار استفاده نمود از جمله:بایست ازدستورالعملدر اجرای برنامه می

 بقایاء تغذیه یا مشاهده مستقیم )در صورت امکان(تعیین حضور جانور از طریق مشاهده مدفوع  و رد پا و  -

 1:25000تهیه نقشه محدوده زیستگاه در مقیاس  -

 های مرسوم بر روی الشه جانورگیریانجام اندازه -

 تعیین علل مرگ و تهدیدات اصلی از طریق تشریح جانور و همچنین تعامل و صحبت با جامعه محلی )به ویژه صیادان( -

ب -9  

 ی پایش:محل اجرا

 های اطرافها و چشمههای آب و رودخانهسواحل دریاچه پریشان و کانال
 ج -9

 د -9 نقشه

 زمان اجرای پایش:

 های بعدمطالعات ماهانه در سال اول و  به صورت ساالنه از سال
 و -9

 مسئول پایش:

 جوامع محلی عالقمند )به ویژه صیادان(.ها و زیست کازرون، دانشگاهزیست فارس با همکاری محیطاداره کل حفاظت محیط
 ه -9

 تجهیزات مورد نیاز جهت پایش:

 دوربین فیلمبرداری -

 دوربین چشمی  -

- GPS یاب جغرافیایی مکان 

 تجهیزات اردوگاهی )چادر و غیره(  -

  Camera trapsای دوربین تله -

 کیت آزمایشات پزشکی )تشریح و ...(  -

 برداریادوات نمونه -

 ی -9

 4 بعدیاقدامات 

 مسئولین ارائه گزارشات پایش:

 زیست فارساداره کل حفاظت محیط
الف -4  
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 تناوب گزارشات:

 ساالنه
ب -4  

 دریافت کننده گزارشات پایش:

 هایی که در پایش مشارکت نمودند.ربط و گروهها و ادارات ذیکلیه سازمان
ج -4  

 محل ذخیره اطالعات )آرشیو(:

 اطالعات(زیست )بانك اداره محیط
د -4  

 5 دوره آموزشی مورد نیاز

 ظرفیت مورد نیاز جهت اجرای برنامه پایش:

 متخصص شنگ -

 اکولوژیست -

 کارشناس جلب مشارکت مردم -

الف -5  

 دوره آموزشی الزم جهت ایجاد توانایی و ظرفیت:

 های استاندارد مطالعه وضعیت شنگآشنایی با روش -

 رفتارشناسی -

ب -5  

 6 هامحدودیت

 های تحقق برنامه پایش:محدودیت

 ایجاد مزاحمت و استرس برای جانور مورد مطالعه  -

 وحش حساس از جمله پرندگانایجاد مزاحمت برای سایر حیات -

الف -6  
 

 ها:چگونگی کاهش محدودیت

 رعایت فاصله در صورت مشاهده جانور )استفاده از دوربین و تلسکوپ( -

 های روشن در حین عملیات میدانیصدا و پوشیدن لباس رعایت احتیاط و اجتناب از سر و -

ب -6  
 

 1 (1931سال پایه  -بودجه / منابع مالی: )تخمین کارشناسی

الف-1 نویس بودجه جهت پایش:پیش مبلغ )تومان(  

  خریداری تجهیزات مورد نیاز 

  هزینه نگهداری و اقالم مصرفی )نیاز ساالنه( 

  ستادی/حقوق( های اجرایی )کارکنانهزینه 

  ارائه و توزیع گزارشات 

  جمع کل تومان 111,111,17

 

 منابع تأمین بودجه:

 زیست فارساداره کل حفاظت محیط -

 های ایرانپروژه حفاظت از تاالب -

ب -1  
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 در تاالب پریشانهای مجاز در زیستگاه شنگ میزان حساسیت و کاربری -1

بندی کارگاه پهنه»های تایج بحثتعریف کاربری های مجاز در این زیستگاه به استناد نمیزان حساسیت زیستگاه شنگ و تعیین 

بومی شناسایی و های دریاچه از نظر زیستترین نقطه. در کارگاه یاد شده حساسصورت پذیرفت،  7831خرداد  در« پریشان تاالب

رعایت آن متضمن بهره برداری پایدار از تاالب، حفظ و  بندی ودر حقیقت زون. پهنه بندی تاالب پریشان تهیه گردید هاینقشه

بر این اساس  های مختلف بهره بردار خواهد بود.زیستی و همچنین حل مناقشات و جلوگیری از بروز مناقشات بین گروهاحیای تنوع

جدول نتیجتاً و  گردیدهای مختلف معین ها نسبت به فعالیتهای تاالب پریشان با توجه به میزان حساسیت آنپهنه بندی زیستگاه

ارائه  ها خواهد بود. طبق نقشههای مجاز در هریك از این پهنهمحدوده فعالیت و های چهارگانهزونپراکنش ذیل بیانگر و نقشه 

ل قابل مندرج در جدول ذیهای مجاز معمولی در زون با حساسیت متوسط واقع شده است و لذا تنها فعالیتشده، زیستگاه شنگ 

  .انجام خواهند بود

 بندی این دریاچههای انسانی مجاز در دریاچه پریشان براساس زونفهرست اولیه فعالیت

 های غیر مجازفعالیت ها(العملهای مجاز )مطابق با دستورفعالیت زون

 حساسیت باال
 زیست(تحقیق و  پایش )با مجوز سازمان حفاظت محیط -

 مدیریت حفاظت -
 هافعالیتسایر 

حساسیت 

 متوسط

 همانند باال به عالوه  -

 گیری )با مجوز( ماهی -

 نی بری -

 گردی )با مجوز(تورهای طبیعت -

 عکاسی طبیعت )با مجوز( -

 هاسایر فعالیت

 

حساسیت 

 پایین

 همانند باال به عالوه -

 چرا -

 قایقرانی برای تفریح )با مجوز( -

 گیری با قالب به صورت تفریحی )با مجوز(ماهی -

 توریسم با اثرات کم -

 هاسایر فعالیت

 ناحیه بافر

 همانند باال به عالوه -

 سواری، اسب سواری، پیاده رویدوچرخه -

 تفرج با اثرات کم -

 کشاورزی با اثرات کم -

 هاسایر فعالیت
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 های تاالب پریشانحساسیت زیستگاه
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 پریشانگونه شنگ در تاالب بط در مدیریت رذینفع و ذیهای اصلی گروه: 1ضمیمه 

 محدوده تأثیرپذیری نام سازمان ردیف

 محلی سطح در بخشیمیان هماهنگی  کازرون شهرستان فرمانداری 7

1 
 شهرستان زیستمحیط اداره

 کازرون

 و حفاظت از تاالب پریشان مدیریت  

 تاالب پریشان اطرافو حفاظت از محدوده  مدیریت 

 زیستیمحیط نهاد مردم هایتشکل از حمایت 

 محلی سطح در هاچراگاه و مراتع مدیریت  کازرون طبیعی منابع اداره 8

1 
 کشاورزی جهاد اداره

 کازرون شهرستان

 کشاورزی در استفاده مورد شیمیایی مواد بندیسهمیه 

 کشاورزی ترویج برای روستایی خدمات ارائه 

 دامپروری برای روستایی خدمات ارائه 

 وحشی پرندگان و ماکیان جمله از حیوانات بیماری کنترل  کازرون دامپزشکی اداره 7

 (آب هایچاه از برداریبهرهنحوه  و هاچشمه جریان پایش) آب منابع امور مدیریت  کازرون آب امور اداره 8

1 
 و فرهنگی میراث اداره

 کازرون شهرستان گردشگری

 تاالب پریشاندریاچه  حاشیه در گردشگری خدمات مدیریت 

 گردیطبیعت و گردشگری خدمات تقویت 

 روستایی دستی صنایع توسعه از حمایت 

 محلی سطح در عشایر امور مدیریت  کازرون عشایر امور اداره 3

 ساکنین محلی، جوامع 3

 تاالب پریشان بومزیست خدمات از اصلی نفعانذی 

 تاالب پریشان نگهداری و سازی پایدا برای اصلی حامی 

 تاالب پریشان درون به پسماند و فاضالب تخلیه 

 پریشان تاالب پیرامون طبیعی اندازهای چشم و شرایط بر ثیربه وسیله تأ  روستایی توسعه 

 گیرانماهی 71
 پریشان تاالب انماهی ذخایر از برداریبهره  

 تاالب پریشان ماهیان از اندازه از بیش برداشت 

 رانانقایق 77
 تفریحی امکانات و آبی نقل و حمل امکانات از یبرخوردار 

 نفتی مواد نشت و تاالب آرامش زدن برهم 

 کشاورزان 71

 محصوالت تولید بر تاالب اقلیمی اثرات از ناشی منافع از برخورداری 

 دریاچه حریم در های اطراف تاالب پریشانو استفاده از زمین گیری بکار  

 تاالب پریشان به شیمیائی مواد پسماند کشاورزی از طریق تخلیههای زمین در شیمیایی مواد از استفاده 

 پرندگان چرای زیستگاه مراتع کاربری تغییر  

 دیگر هایاستفاده و آبیاری برای هاچشمه از برداشت و جریان آب انحراف 

 تاالب پریشان اطراف هایچاه از زیرزمینی آب اندازه از بیش استحصال 

 پالستیك زیر تاالب پریشان به وسیله زراعت پیرامون اراضی کردن آلوده 

 های حاشیه تاالب پریشاننی برداشت و تاالب در گاومیش چرای  داران گاومیش 78

 پریشان  تاالب طبیعی اندازهای چشم و ذخایر زیستی از استفاده  گردشگران 71

 تاالب پریشان اطراف در ضایعات و پسماندها رهاسازی 

 تاالب پریشان زیستیتحقیقات در زمینه تنوع  کازروندانشگاه آزاد اسالمی  77

 روستاهای حاشیه تاالب پریشان در بهداشت هایخانه طریق از روستایی مردم به بهداشتی و بهداری ارائه خدمات  کازرون درمان و بهداشت 78

 تاالب پریشان نفعانذی با ارتباط تسهیل  روستایی اسالمی شوراهای 71

 تاالب پریشان حمایت و حفاظت ازو همچنین  محلی مردم با ارتباط تسهیل  نهاد مردم هایتشکل 73
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 ( چکیده اطالعات پایه گونه شنگ معمولی2ضمیمه )

ترین پراکنش را در میان همه یکی از گسترده (Lutra lutra)های انجام شده شنگ معمولی بر اساس بررسی

ها در هر جای دنیا به جز قطب جنوب و استرالیا توان این طور بیان کرد که شنگدارا هست. پس می  Palearcticپستانداران

کند و در مناطق ها زندگی میرسد که این حیوان در کنارة دریای خزر و رودهای دائمی و دریاچهکنند چنین به نظر میزندگی می

های آب شیرین در زاگرس، البرز و رشته ها و دریاچهی در رودخانهمرکزی و سواحل جنوبی ایران دیده نشده است. شنگ معمول

های فرعی شوند که احتماالً در تاالب هامون در ناحیه مرزی جنوب افغانستان و شاخهداغ و آذربایجان یافت میهای کوپهکوه

های آب شیرین که برای ه برکههای آب شیرین یا نواحی ساحلی کها در بسیاری از زیستگاهشنگ .هایش حضور داردرودخانه

 کنند. نوشیدن آب و استحمام نزدیك به ساحل در دسترس هستند زندگی می

ها در کشورهای مختلف کند. گستردگی آنگسترة وسیع پراکنش شنگ، توضیح دربارة تیپ زیستگاهی ویژة این گونه را دشوار می

های متنوعی را برای خود انتخاب کند. با این حال پایه و اساس زیستگاهها های متنوع باعث گردیده تا شنگو در نتیجه آن اقلیم

ها، ها، جویها، برکههای تاالبی مانند سواحل دریا، دریاچهزیستگاه شنگ ترکیبی است از خشکی و آب. این گونه انواع تیپ

ها به خوبی به کند. شنگزیستگاه خود انتخاب میهای جنگلی را به عنوان ها و حتی مردابها، مردابراهههای کوچك، آبرودخانه

ها بدنی دراز و مارپیچ بلند، پاهایی کوتاه و بلند، و دمی عضالنی و باریك دارند. سر شنگ زندگی در آب و نزدیکی آن سازگارند. آن

سازد تا در هنگام شنا از یها این حیوان را قادر مگیرند. این ویژگیمسطح و سوراخ بینی، چشم و گوش همگی در یك خط قرار می

 8( خز1ها از جمله حیوانات آبی هستند که به جای پیه )پیه پستانداران دریاییاین سه حس به طور همزمان استفاده کنند. شنگ

 ها از دو نوع مو )خز( پوشیده شده است.دارند. بدن شنگ

ها نیز دو نوع خز نماست. مانند پستانداران دیگر شنگها بسیار فاخر است به عبارتی دیگر متراکم، و مخملخز در تمام شنگ 

ها حس تر و مناسب برای موهای زیرین. تمامی شنگدارند: موهای بلند، ستبر و محافظ و دیگری کوتاه و از لحاظ آرایشی متراکم

تری را در رابطه با درک یاری از دانشمندان بر این باورند که حس شنوایی شنگ نقش بسیار مهمشنوایی بسیار خوبی دارند. بس

کند. از سویی دیگر قدرت بینایی حسی است که بیشترین نقش را در ارتباط با شکار ایفا خطر به نسبت حس چشایی ایفا می

ور و همچنین باعث عبور نور و در نهایت منجر به دید بهتر های تصحیح کننده در چشم برای شکست نکند. لنزهای ویژه و قرنیهمی

ای برای نشان دادن قلمرو گذاری وسیلهاز محیط آبی به نسبت محیط خشکی شده است. بسیاری بر این باور هستند که عالمت

بع محدود باشد. بنابراین در کند که مناگیرد. قلمرو در پستانداران هنگامی معنی پیدا میها صورت میزندگی توسط بسیاری از گونه

ای که نیاز به مصرف انرژی زیاد است برای افراد بسیار حائز اهمیت است که مصرف انرژی خود را کاهش دهند. لذا در خالل دوره

 این مدت سعی در دفاع موثر از قلمرو خود دارند.

ها ها جهت پاشیدن روی سرگینشود و از آنرشح میها دارای مواد مترشحه بودار هستند که از غدد اطراف مخرج در زیر دم تشنگ

ای برای نشان دادن قلمرو زندگی گذاری وسیلهکنند بسیاری بر این باور هستند که عالمتگذاری محدوده خود استفاده میو عالمت

ود باشد. بنابراین در کند که منابع محدگیرد. قلمرو در پستانداران هنگامی معنی پیدا میها صورت میتوسط بسیاری از گونه
                                                           
2 Blubber 
3 Fur 
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ای که نیاز به مصرف انرژی زیاد است برای افراد بسیار حائز اهمیت است که مصرف انرژی خود را کاهش دهند. لذا در خالل دوره

ها دارای مواد مترشحه بودار هستند که از غدد اطراف مخرج در زیر دم این مدت سعی در دفاع موثر از قلمرو خود دارند. شنگ

 کنندگذاری محدوده خود استفاده میها و عالمتها جهت پاشیدن روی سرگینشود و از آنترشح می

گذاری وجود داشته باشد که ارتباط به رفتارهای جنسی به ویژه در فصل هلهای در رفتار فضرود که بین نر و ماده تفاوتانتظار می

های خاص رسد که فصلبه نظر می تر باشد.مثل شدیدفصل تولید گذاری در طولفضله رود کهزادآوری دارد بنابراین انتظار می

ها در تابستان به نسبت زمستان ها هستند. برای نمونه در مطالعات صورت گرفته تعداد سرگیندارای اثراتی بر میزان تعداد سرگین

شنگ در طول دورة زمستان بیشتر بر  هایگوید سرگینده برابر کاهش داشته است. توضیحی دیگر در این رابطه وجود دارد که می

ها بسیار زیاد است. به طوری که در ماه روی زمین هستند. هم چنین روشن شده در اواخر زمستان و اوایل بهار میزان سرگین

د شود. بر این اساس کراک معتقد است که این امر به دلیل کاهش تعدابرابر بیش از ماه خرداد سرگین شنگ یافت می 71فروردین 

ها به طور مستقیم به درون آب است. ها در طول فصل تابستان نیست بلکه به دلیل انداختن سرگینها یا کاهش تعداد سرگینشنگ

هایشان همراهشان است نیز این رفتار را هایی که تولههای تنها و حتی مادهدهد تمامی نرها، مادهها نشان میبررسی بر روی شنگ

پردازند. اگر چه هایشان میتقریباً خجالتی هستند و در نتیجه بیشتر زمان روز را به استراحت در سوراخها دهند. شنگنشان می

شود ولی گاهی در گروه شش نفره بین حیوانات قابل مشاهده است. شنگ زندگی انفرادی دارد و بیشتر به صورت تنها دیده می

خورند. از دیگر هایشان سر میبر سواحل گلی یا تل برف یا روی شکمگوش هستند و نشان داده شده است که ها اغلب بازیشنگ

ها برای مدت کوتاهی در ها از مسیرهای ثابت درون قلمروشان نام برد. همچنین آنتوان به عبور آنها میالگوهای فعالیت آن

ها در سوراخ یا پوشش متراکم تراحت آنکنند. اما به طور معمول اسهای آفتابی اقدام به استراحت میهای باز مانند مکانمکان

 باالی زمین است.

های ها طعمه را در میان آب تعقیب کرده و پس از گرفتن آن با دهان بر روی علفکنند. آنها به طور عمده در شب شکار میشنگ

خورد. شنگ عمل رده و آن را میترین زمین خشکی بهای برنده طعمه را پاره کرده و به نزدیكها را قبضه کرده و با دندانهرز آن

گیری دهد. به طور معمول جفتها انجام میپوستان و صدفشکار را برای گرفتن ماهی با دهان و عمل غوص را برای گرفتن سخت

ود رشود و در هر زایمان انتظار میماه تخمین زده می 1گیرد. مدت آبستنی این گونه در ایران در حدود در فصل زمستان انجام می

های اسفند تا اردیبهشت نوزاد متولد شود. در برخی از منابع ذکر شده که شنگ معمولی در قاره آسیا و اردیبهشت بین ماه 7تا  7

انجامد و تأخیر در دوران بارداری در وجود ندارد و روز به طول می 81تا  81کند و دوران بارداری در حدود گیری میاقدام به جفت

گذار است؛ مثل این گونه تاثیرترین فاکتورهایی که بر تولیدافتد. از مهممان در اردیبهشت و خرداد اتفاق میدر نهایت فصل زای

افزون بر امنیت، کیفیت منابع غذایی در دسترس است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که پایین بودن کیفیت منابع غذایی 

 طول دوران بارداری و از بین رفتن نوزادان پس از تولد گردد.تواند باعث کاهش موفقیت زادآوری در می


