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 1931انجمن طرح سرزمین ©

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

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

شده های آب شیرین داخلی ایران و یکی از مناطق حفاظتترین تاالبالمللی پریشان از جمله مهمتاالب بین

های منحصر به فرد این رود. ویژگیزیست ایران به شمار میت سازمان حفاظت محیطتحت نظارت و مدیری

 های ایرانهای پایلوت طرح حفاظت از تاالبتاالب سبب گردیده تا این تاالب به عنوان یکی از سایت

زیست ایران به با مشارکت سازمان حفاظت محیطهای ایران مورد انتخاب شود. طرح حفاظت از تاالب

( با هدف GEFزیست جهانی )و تسهیالت محیط (UNDP) ان مرجع ملی و برنامه عمران ملل متحدعنو

های بومها و تأمین شرایط مدیریت بهینه این زیستحذف یا کاهش پایدار فرآیندها و عوامل مخرب تاالب

( Lutra lutraاز سویی دیگر شنگ معمولی با نام علمی )ارزشمند طبیعی، تعریف و عملیاتی شده است. 

شود که امروزه با تهدیدات روز افزونی در های پاک محسوب میبومهای شاخص زیستاز جمله گونه

تاالب پریشان رو به رو است. با توجه به روند خشکسالی به وجود آمده در این تاالب مطالعه و بررسی و 

ن راستا انجمن طرح سرزمین ضعیت این گونه در محدودة مورد نظر بیش از پیش ضروری بوده است. در ای

ارتقاء سطح آگاهی و »های ایران اقدام  به اجرای پروژة با حمایت و نظارت طرح حفاظت از تاالب

توانمندسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ )سمور آبی( برای حفاظت از این گونه در 

تهیه و این راستا که گزارش پیش رو در نموده است. این پروژه در سه فاز تعریف گردیده؛ « تاالب پریشان

 آماده شده است. 
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 مرور و بررسی منابع -1

 هارده بندی و سیستماتیک گونه -1-1

ها . شنگ(http://www.otternet.com, 2005)گردد میلیون سال پیش باز می 03ها به شنگتاریخچة 

از یک کلمه انگلیسی قدیم به نام  Otterخوانیم. با این حال کلمة یدر زبان  انگلیسی م Otterرا با کلمه 

Otor گرفته شده است (http://amerikanzoo.com,2005.) 

 1( تاکسونومی شنگ معمولی1-1جدول )

 جانوران Animalia سلسله

 طنابداران Chordata شاخه

 پستانداران Mammalia رده

 خوارانگوشت Carnivora راسته

 راسوها Mustelidae خانواده

 - Lutra جنس

 شنگ lutra گونه

 شنگ Lutra lutra نام  علمی

 شنگ معمولی Eurasian otter نام عمومی

 .میلیون سال پییش(  20تا  پنج) گرددها به دوران میوسن باز میشنگ از های به جا ماندهفسیلبقایای 

در حدود پنج تا هفیت میلییون سیال پییش      ادشانیی مانند اجددریا هایشنگ دانشمندان معتقدند کهبرخی 

(. Sea World, 2005خیور بودنید )  میاهی  دوره پلیوسین  دوره در اواییل  و میوسن اواخریعنی در حدود 

تیا   .(Mucci, 2008است ) Weaselیا خانواة  Mustelidaeترین عضو خانوادة شنگ معمولی کوچک

توزییع  هیا  . به طور کلی شنگشناسایی قرار گرفته استمورد  Lutrinae از زیر خانوادة گونه 10به امروز 

گرمسییری   آب و هیوای  از کننید، زندگی میی  متفاوت بسیار هایمحیط در در سراسر جهان دارند و وسیعی

هستند کیه بیه    گونه تنها چندهستند.  یکسان به نسبت شناسیریخت. این گروه از نظر قطب شمال گرفته تا

های آبی ، اما درجة انطباق با زیستگاهآبزی بوده نیمه خوارانگوشت هاشنگة هم شوند.شناسایی نمی راحتی

 (.Kuhn, 2009ها متفاوت است )در آن

                                                 
1Taxonomy .علم طبقهبندی جانداران را تاکسونومی گویند  
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(، نام انگلیسی، فارسی و Lutra lutraهای شنگ )و گونه رده، راسته، خانواده، جنس -1-1-1

 ایران و سایر کشورها  ها درمحلی و پراکنش آن

بیعی مختلفی در سرتاسر جهان قادر به زیستن است لذا دارای اسامی و های طجا که شنگ در محیطاز آن

های متفاوت جهان است. در واقع این موضوع پراکنش وسیع شنگ را در عناوین گوناگون در کشورها و مکان

 های مختلف جهان بدین شرح است: دهد. اسامی معمولی این گونه در زبانجهان نشان می

 Bitchهای این گونه و به ماده  Dogها، به نرهای آن kitه متولد شدههای تازمعموالً به شنگ

 Lutra( با نام علمی Common Otterیا  River Otterای یا شنگ معمولی )گویند. شنگ رودخانهمی

lutra های دیگر ها و زبانشود. در زبان فارسی به سمور آبی، سگ آبی یا شنگ و در گویششناخته می

 کمنی، ترکی و کردی به ترتیب سوغندر، سوایتی و تله آوی یا سگ او معروف است.نظیر تر اقوام

 در سرتاسر جهان های مختلف شنگ( فهرست اسامی جنس2-1جدول )

 نام علمی نام انگلیسی جنس

Lutra  

North American River 

Otter 
Lutra Canadensis 

Marine Otter Lutra feline 

Neotropical/Long-tailed 

Otter 
Lutra longicaudus 

Eurasian Otter Lutra lutra 

Spot-necked Otter Lutra maculicollis 

Smooth/Smooth-coated 

Otter 
Lutra perspicillata 

Southern River Otter Lutra provocax 

Hairy-nosed Otter Lutra sumatrana 

Pteronura Giant Otter Pteronura brasiliensis 

Aonyx 

Cape Clawless Otter Aonyx capensis 

Asian Small-clawed Otter Aonyx cinerea 

Congo Clawless Otter Aonyx congica 

Enhydra Sea Otter 
Enhydra 

lutris 

Russian or Asian Sea Otter/ E.l.lutris  

Northern or Alaskan Sea Otter /E.l. 

kenyoni 

Southern or California Sea Otter / 

E.l.nereis 
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شوند. این های دریایی خود به سه زیر گونه تقسیم می( ذکر شده شنگ0-1همان گونه که در جدول )

ها از نظر جغرافیایی از یکدیگر جدا هستند و از لحاظ اندازه، رژیم غذایی، استفاده از ابزار و مدت زیر گونه

 (.sea world, 2005های اندکی دارند )برند با یکدیگر تفاوتر میزمانی که در خشکی به س

تیرین  های انجام شده یکی از گسیترده بر اساس بررسی Eurasian otter (Lutra lutra)در واقع 

توان این . پس می  (http://wti.org, 2005)دارا هست  Palearcticپراکنش را در میان همه پستانداران

کننیید و اسییترالیا زنییدگی مییی Antracticهییا در هییر جییای دنیییا بییه جییز  گطییور بیییان کییرد کییه شیین 

(http://www.otter.org,2006)  . 

شنگ معمولی در آمریکای شمالی، سریالنکا، تایوان، سوماترا، جاوا، اروپا، آسیا و خاورمیانه )از لیبیی  

در سواحل جنوبی در کشورهای مرزی  تا افغانستان(، فرانسه، اسپانیا، یونان، اسکاتلند، ترکیه، شمال آفریقا و

ها پراکنش بسیار وسیعی دارند؛ بیه طیوری   تر نیز اشاره شد شنگهمان طور که پیش آن گسترده شده است.

هیای  شوند. در زیر اشیاره کیوچکی بیه گونیه    که در تمامی نقاط به غیر از استرالیا و قطب جنوب یافت می

 مختلف شنگ در نقاط مختلف جهان شده است.

 ریکای شمالیآم 

 در تمام ایاالت متحده و کانادا وجود دارد. 2ای شمالی آمریکاشنگ رودخانه 

 غربی اقیانوس آرام است.ساکن مناطق ساحلی جزایر شرقی و شمال 0شنگ دریایی 

o و حاشیة جنوبی بریتیش کلمبیا  4های دریایی آالسکا ساکن سواحل آالسکا شامل جزایرآلوتیانشنگ

 و واشنگتن.

o  قلمرو شنگ دریایی در روسیه و آسیا از شمال هوکایدو، از ژاپن تا جزایر کاماندر در دامنة

 غرب اقیانوس آرام گسترده است.شمال

o .شنگ دریایی کالیفرنیا در سواحل مرکزی کالفرنیا قابل مشاهده است 

o ای از شمال ژاپن، سرتاسر شمال دهد شنگ دریایی در محدودهمرور منابع تاریخی نشان می

تا باجا کالیفرنیا در مکزیک گسترده بوده است. این گونه تا مرز انقراض شکار شده اما  5سیفیکپا

 ها احیا شوند.هایی کوچک از آنهای انجام شده باعث گردیده تا جمعیتحفاظت

                                                 
2 North American River Otter 
3 Sea Otter 
4 Aleutian Islands 
5 Pacific 
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 آمریکای جنوبی 

 تا ای از شمال پرو در طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی در محدوده 6های دریاییشنگ

 گستردگی دارند. 7تییرا دل فائوگو

 از شمال اروگوئه تا آمریکای مرکزی و مکزیک است. 8محدودة شنگ گرمسیری 

 در آرژانتین و شیلی قابل مشاهده است. 9جنوبی ایشنگ رودخانه 

 در سرتاسر آمریکای جنوبی قابل رویت است. 13شنگ بزرگ برزیلی 

 آفریقا 

 ارة آفریقا است.ساکن دو سوم از جنوب ق 11ناخنشنگ بی 

 شرقی نیجریه تا گابون تا اوگاندا و بروندی گسترده شده است.از جنوب 12ناخن کنگوشنگ بی 

 درسرتاسر آفریقا در تمام کشورهای جنوب صحرا وجود دارد. 10شنگ گلو خالدار 

 اوراسیا 

 رة شرقی آسیا تا شبه جزیدر جنوب 16مودارو شنگ بینی 15، شنگ هندی14شنگ پنجه کوتاه آسیایی

 ماالیا وجود دارد.

 یا همان شنگ معمولی در بیشتر نقاط اروپا، آسیا و شمال آفریقا )مراکش، الجزیره  17شنگ اروراسیا

 (.Sea world, 2005) و تونس( وجود دارد.

هیای  هایی برای گونة شنگ در آسیا وجود دارد. جدول زییر پیراکنش زیرگونیه   در عین حال زیرگونه

 دهد.ها نشان میساس گسترة جغرافیایی آنشنگ در سطح آسیا را بر ا

 

 

 

                                                 
6 Marine Otter 
7 Tierra del Fuego 
8 Neotropical Otter 
9 Southern River Otter 
10 Giant Otter 
11 Cape Clawless Otter 
12 Congo Clawless Otter 
13 Spot-necked Otter 
14 Asian Small-clawed Otter 
15 Smooth Otter 
16 Hairy Nosed Otter 
17 Eurasian Otter 
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 (Mcdonald& Mason,1986های آسیایی شنگ در آسیا )( پراکنش زیرگونه0-1جدول )

 زیر گونه گسترة جغرافیایی

 lutra پالئارکتیک
 aurobrunnea نپال

 barang تایلند، ویتنام، مالزی، جاوه و سوماترا
 chinensis چین
 kutab کشمیر

 meridionalis و جنوب روسیهایران 
 monticola نپال، سیکیم و آسام
 nair سریالنکا و جنوب هند

 seistanica افغانستان

 whiteleyi ژاپن

 

هیا  هایی دیگری نیز برای این گونه وجود دارد که درمورد صحت برخیی از آن در عین حال زیر گونه

 angustifrons, roensis, splendida, stejnegeriمانند:  بین کارشناسان تردیدهایی وجود دارد
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 ( در جهانLutra lutra( نقشة حضور و عدم حضور شنگ )1-1نقشه )
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کند ها زندگی میرسد که این حیوان در کنارة دریای خزر و رودهای دائمی و دریاچهچنین به نظر می

ها و . شنگ معمولی در رودخانه(1078و در مناطق مرکزی و سواحل جنوبی ایران دیده نشده است )فیروز، 

شوند که احتماالً در داغ و آذربایجان یافت میهای کوپههای آب شیرین در زاگرس، البرز و رشته کوهدریاچه

)مقبالن،  هایش حضور داردهای فرعی رودخانهتاالب هامون در ناحیه مرزی جنوب افغانستان و شاخه

1080).  

 
 (Lutra lutra( نمایی از شنگ )1-1تصویر )

 

 

 

 



15 
 

 
(1087)ضیایی،  ( در ایرانLutra lutra( نقشة حضور و عدم حضور شنگ معمولی )2-1نقشه )
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 های ریختی شنگویژگی -1-2

در این قسمت سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت فیزیکی بدن شنگ معمولی به معرفی دقیق این گونیه  

شنگ حیوانی طویل است با بدنی قابل انعطاف که بیه  های آن پرداخته شود. از نظر شکل ظاهری و سایر ویژگی

خوبی برای زندگی آبی سازگار یافته است. شنگ دارای بدنی با اندازه متوسط بوده و طبق مقاالت مرور شده در 

متر متغیر است. کل طول بدن با احتساب دم معموالً به بییش از  سانتی 80متر تا سانتی 57این زمینه این اندازه از 

 ;Chanin,2000)متییر اسییت )سییانتی 03هییا ر خواهیید رسییید. و ارتفییاع بییدن شیینگ تییا سرشییانهیییک متیی

http://wildlifeinformation.org,2005 . 

 

 های ظاهری هر گونه شامل اندازه بدن، وزن، رنگ و... به تفکیک جنس ویژگی -1-2-1

 بدن شنگ 

راز و مارپیچ بلند، پاهایی کوتاه و بلند، ها بدنی دها به خوبی به زندگی در آب و نزدیکی آن سازگارند. آنشنگ

و دمی عضالنی و باریک دارند. سر شنگ مسطح و سوراخ بینیی، چشیم و گیوش همگیی در ییک خیط قیرار        

سازد تا در هنگام شنا از این سه حس بیه طیور همزمیان اسیتفاده     ها این حیوان را قادر میگیرند. این ویژگیمی

 کنند.

 نگ به تفکیک جنسیت( اندازة طول بدن ش4-1جدول )

 مشخصات نر ماده

 متر()سانتی طول کل بدن  133-105  125 – 93

 متر(طول بدن )سانتی  85 – 63  55-83

 متر(طول دم )سانتی  53 – 43  45 -05
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 (Lutra lutra( نمایی از شنگ معمولی )0-1تصویر )

 )وضعیت پوشش بدن )خزها 

ها از دو دارند. بدن شنگ 19( خز18به جای پیه )پیه پستانداران دریایی ها از جمله حیوانات آبی هستند کهشنگ

نماست. ها بسیار فاخر است به عبارتی دیگر متراکم و مخملخز در تمام شنگ نوع مو )خز( پوشیده شده است.

لحاظ ها نیز دو نوع خز دارند: موهای بلند، ستبر و محافظ و دیگری کوتاه و از مانند پستانداران دیگر شنگ

 تر و مناسب برای موهای زیرین.آرایشی متراکم

 
 ( نمایی از خز در شنگ4-1تصویر )

                                                 
18 Blubber 
19 Fur 
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به این صورت که موهای بلندتر موهای حفاظتی هستند که زبر و درخشان بوده و پشیم ضیخیمی بیرای     

هستند ور شدن در درون آب، این موها که تحت عنوان موهای محافظ موهای زیرین خواهد بود. در زمان غوطه

ها مرطوب گشته و به حالت خمیده و صاف درآمده و روی موهای زیرین را پوشیده و از ورود آب به درون آن

(. نوع دوم خزها تحت عنوان موهای زیرین هسیتند. موهیای زییرین موهیای     1072نماید )کیابی، جلوگیری می

شوند و ایین الییه از   بندی بدن حیوان میقای از هوا جهت عایکوتاه و بسیار انبوهی هستند که باعث ایجاد الیه

ها همیشه بیه آب تمییز جهیت    اندازند. بنابراین شنگهوا را برای جلوگیری از هدر رفتن حرارت بدن به دام می

مانند و بندی خزهایشان نیاز دارند. بنابراین خزهای زیرین در هنگام ورود به آب خشک میحفظ خاصیت عایق

 دهند. دن حیوان را تشکیل میدر واقع الیه گرمایشی ب

متر هستند. آنچه کیه از  میلی 8-9ها متر طول دارند و موهای زیرین آنمیلی 17–18ها موهای محافظ آن

متیر و  میلیی  23–03آید این نکته است که این مقادیر متفاوت بوده و برای موهای محافظ مقاله دکتر کیایی برمی

ر نظر گرفته شده است. موهای محافظ در واقع موهایی هستند که تمیامی  متر دمیلی 13-15برای موهای زیرین 

اند. کارکرد این روغین کیه   کند، آغشته شدهبدن را پوشانده، زبر و خشن هستند و در روغنی که شنگ تولید می

گیاه پوسیت را مرطیوب    مانند یک آب مشمئز کننده است در عین حال بسیار مؤثر بیوده و در عیین حیال هییچ    

ای قرمز فام اسیت کیه در   ند. باید اذعان نمود که پوشش بدن شنگ معمولی انبوهی از خزها به رنگ قهوهکنمی

ای رنیگ در ناحییه شیکم حییوان     رسید. ایین پوشیش قهیوه    تر به نظر میتر و درخشاننوع آسیایی اندکی براق

ناحییه گلیو نییز    ترهیا اغلیب دارای ییک لکیه سیفید بیر روی       تر )خاکستری( است. پوشش بدن جیوان روشن

اگر چه ساختار بافت و ترکییب موهیای     (http://americanzoo.com, 2005; Chanin, 2000).هستند

 ,http:/otternet.com)کننید  ها کمی خشن و زبر است ولی نقش بسییار مهمیی بیرای شینگ بیازی میی      آن

وند شیی. موهییای بییدن زمییانی کییه مرطییوب اسییت درخشییان اسییت و بعیید از تکانییدن سییی  مییی     (2005

(http://Wildifeinformation.org, 2005;http://americanzoo.com,2005)3 

کنند. این در حالی است که های معمولی به طور عمده از پاهای خود برای کاهش گرما استفاده میشنگ

ارج دو گونة متعلق به مناطق استوایی به ویژه شنگ بزرگ برزیلی گرما را بیشتر از طریق تنه و دم از خود خ

پاهایشان را به  سطح در درجه حرارت موجود، این جاندارن تمایل دارند تا گونة ذکر شده سه کند. در هرمی

، دمای محصور شده در معمولی هایشنگ در ور هستند کاهش دهند.درجه حرارات آبی که در آن غوطه
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مای محیط اطراف و آب است گراد بیش از ددرجه سانتی 13های هوا که در داخل خز به دام افتاده الیه

(Kuhn, 2009.) 

درجة . اما روندآبزی به شمار می نیمه خوارانیگوشت هاهمان طور که پیشتر نیز ذکر شد شنگ 

 ها نیزشنگ آبزینیمه جانوران خونگرم آبزی و سایر ها متفاوت است. مانندهای آبی در آنسازگاری با زیستگاه

ها این قابلیت را مرهوم ظرفیت کنترل کنند. آن خود را درجه حرارت بدنافزایش قدرت سرمای آب  با باید

ها به دلیل کیفیت استثنایی خزشان بسیار شهرت دارند. شهرتی که مانندشان هستند. شنگ بندی موهای کتعایق

به  حساسیت بیش از حد مانند کت موهای این نقطه ضعف دیگرمتأسفانه به نابودیشان کمک کرده است. 

از  افزایش بندی و در نتیجة آنکاهش ظرفیت عایق تواند باعثاست. به طوری که این اختالالت میتالالت اخ

 ,Kuhnتواند حتی باعث گرمازدگی شود )می« حرارتیپوشش » این گرما شود. در برخی موارد نیز دست دادن

2009.) 

ها که موهای در بیشتر شنگمثال  طول موها، به طور قابل توجهی بر اساس نوع گونه متفاوت است. برای

متر است. در مورد موهای زیرین این طول به میلی 17تا  12محافظ دارند، میانگین طول این موها در حدود 

ها از لحاظ طول مو دومین رتبه را دارا های آبی در بین سایر شنگشنگمتر است. میلی 9تا  7صورت میانگین 

متر و موهای زیرین میانگین طولی برابر میلی 23ها میانگین طولی برابر با نهستند. برای مثال موهای محافظ آ

 5تا  4ای در حدود متر در مورد موهای محافظ و اندازهمیلی 8متر را دارند. همچنین طولی در حدود میلی 12

ها به خود گترین اندازة مو را در بین سایر شنمتر در مورد موهای زیرین. شنگ بزرگ برزیلی کوتاهمیلی

ها است. طول اختصاص داده است. از سویی دیگر شنگ دریایی دارای بلندترین طول مو در میان سایر شنگ

تا  8.2این موها در نقاط مختلف بدن متفاوت است. موهای محافظ و موهای زیرین دارای طولی در حدود 

ت، نواحی شکم و پهلوهای بدن وجود های پشمتر است. بلندترین موها در قسمتمیلی 15.8تا  4.6و  26.9

ترین خز را در میان پستانداران داراست. تراکم مو به صورت چشمگیری بر اساس این دارد. شنگ دریایی متراکم

متر مربع متفاوت است. مو در هر سانتی 165333تا  26333امر که در کدام نقطه بدن واقع شده است از 

ترین میزان تراکم آن در نواحی سینه، پاها و کف پاها است. به لوها و کمبیشترین تراکم مو در قسمت ساعد، په

میلیون مو پوشیده شده است. از سویی دیگر  833رسد که بدن یک شنگ نر از حدود طور کلی به نظر می
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موی زیرین به همراه داشته باشد؛ که این امر نیز  18تا  12شود هر یک عدد موی محافظ بین تخمین زده می

 (. Sea World, 2005تگی به این دارد که در کدام قسمت بدن قرار داشته باشد )بس

 

 سر و گردن شنگ معمولی 

متر قرار گرفتیه اسیت گیردن شینگ نییز      میلی 573-733سر شنگ پهن و عریض است که در میان بدن با طول 

 (.http://otternet.com, 2005) کوتاه، کلفت و ستبر است

 

 های شنگگوش چشم و 

ها کوچک و گرد است که در زمان شیرجه شینگ  های آنها در باالی سر است. گوشل استقرار چشممح

ماند. در واقع سیوراخ شینوایی   در زیر آب بسته شده و تقریباً توسط پوشش بدن )خزها( به طور کامل پنهان می

 (;1064Chanin, 2000)اعتماد،  تواند سوراخ گوش را ببنددخارجی دارای پرده یا پوستی است که می

ها حس شنوایی بسیار خوبی دارند. بسیاری از دانشمندان بر این باورند کیه حیس شینوایی شینگ     تمامی شنگ 

کند. از سویی دیگر قیدرت بینیایی   تری را در رابطه با درک خطر به نسبت حس چشایی ایفا مینقش بسیار مهم

های تصحیح کننده در چشم کند. لنزهای ویژه و قرنیهحسی است که بیشترین نقش را در ارتباط با شکار ایفا می

برای شکست نور و همچنین باعث عبور نور و در نهایت منجر به دید بهتیر از محییط آبیی بیه نسیبت محییط       

، نیور روشین   در دهید کیه  شنگ پنجه کوتاه آسیایی نشیان میی   انجام شده بر روی مطالعاتخشکی شده است. 

 وضوح تصویر کم نور در هوا به صورت یکسان خوب و مناسب است اماو هم در  آب تصویری هم در وضوح

 .(Sea World, 2005)از آب بهتر است در هوا 

 های شنگپوزه و سبیلک 

های حساسی قرار دارند که باالی لب هستند و به طور عمده بیرای پیایش   ها سبیلدر دور تا دور پوزه آن

 شیوند متحیرک ماننید میاهی و غییره بیه کیار بیرده میی         موجودات زنده زیر آب و پی بردن به وجیود طعمیه  

(http://animaldiversity.ummz.umich.edu,2005این سبیل .)های حسی هستند. بیه  ها در واقع اندام

http://animaldiversity.ummz.umich.edu,2005/
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هیا اسیتفاده و فاییده فراوانیی بیرای      یلهای کدر و پیرتالطم یقینیاً ایین سیب    هنگام شنا و تعقیب طعمه و در آب

ها بیه  ها دارد. سیبیلکتری نسبت به سایر شنگ(. در این بین شنگ دریایی پوزة ضخیم1072جانوردارد )کیابی، 

هیا بیرای پییدا کیردن حرکیت      هیا از ایین سییبیلک   لرزش در زیر آب و همچنین لمس حساس هسیتند. شینگ  

 .(Sea World, 2005)کنند هایشان استفاده میطعمه

 

  بینی شنگ معمولی 

های بینیی در  بینی شنگ شبیه به یک شش ضلعی با دو فرو رفتگی کوچک در هر طرف است. که سوراخ

های بینی هنگیام وارد شیدن در   . سوراخ (Chanin, 2000; http://otternet.com, 2005)میانه آن هستند

 ماند. آب بسته می

 

 دهان شنگ معمولی 

خیواری  (. مسلم است که گونیه گوشیت  1077های قوی دارد )میرزاجانی، گ با دنداناین گونه دهان بزر

خواری، برای صید طعمه و جویدن آن الزم های قوی گوشتگیری دندانمانند شنگ به دهانی بزرگ جهت قرار

 . (http://otter.org, 2006)دارد 

 

 های شنگ معمولیدندان 

عیدد   06ها درهیر دو فیک   (. تعداد آن1064است )اعتماد،  های شنگ معمولی به شرح زیرفرمول دندان

 M2و  I3 ،C1 ،P3های آروارة پایین و فرمول دندان M2و  I3 ،C1 ،P3های آروارة باال فرمول دنداناست. 

های پیش آسیا و آسیای بیاال دارای نیوک تییز هسیتند.     های نیش بزرگ، ظریف و نوک تیز و دنداندنداناست. 

ی باال در طرف داخلی دندان نیش قراردارد. دندان کارناسیال باال با قسمت مییانی پهین و دنیدان    آسیااولین پیش

هیای  آسیای باال تاحدودی مستطیلی شیکل و در ازای آن در سیطح در حیدود دنیدان کارناسییل اسیت. دنیدان       

 ,Pertoldi et al). 1064تر است )اعتماد، کارناسیل پایین خیلی بزرگ و تاج آن از دومین آسیای پایین بزرگ

1997;  
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  ساختار جمجمه در شنگ معمولی 

به طور کلی مطالعات جامعی در رابطه با جمجمة شنگ معمولی به انجام نرسیده اسیت. جمجمیه کمیی    

متر و پهنای زیگوماتییک در  میلی 114ها تا متر و در مادهمیلی 126بزرگ بوده و طول کندیل و بازال در نرها تا 

متر و در میلی 40متر و بلندی جمجمه در ناحیه دریچة صماخ در نرها تا میلی 73متر در ماده تا لیمی 82نرها تا 

رخ سطح باالی آن تقریباً افقیی  رسد. جمجمه مسطح و با ناحیه صورتی کوتاه و در نیممتر میمیلی 43ها تا ماده

خ پهن و کوتاه و طول پوزه تقریباً شود. محفظة صمادار میاست و در قسمت جلو و عقب به طور خفیف شیب

 (.1064نصف جعبه جمجمه است )اعتماد، 

در استخوان پس سر قابل مشاهده  21و استخوان نوک تیز قفایی 23برجستگی خارجی نوک تیز پس سر

های صورت شوند. در بررسیدیده می 22است. دو سوراخ از پهلوها در هر طرف برآمدگی خارجی پس سر

و سوراخ زیرگلویی به طرز قابل توجهی  24، سوراخ استخوان مهره20به عصب زیرزبانی گرفته سوراخ وابسته

نیز به طرز قابل  26و عصب زیر گلویی 25Condylarمجرای عصب زیر زبانی، عصب مشخص است. 

در  27ای مشخص است. استخوان داخلی آهیانه به صورت مثلثی شکل بوده و یک تاج پیکان خارجیمالحظه

خارجی محدب است. مهره استخوان  -ارد. در این گونه استخوان آهیانه از قسمت خلفیاین قسمت وجود د

مقعر بوده  29بر روی استخوان گیجگاهی به طرز مناسبی توسعه یافته است. برآمدگی مفصلی 28پردة صماخ

جود درحالی که استخوان پیشانی اندکی محدب و باریک است. هم چنین زائدة استخوان پیشانی در این گونه و

وجود دارد. استخوان آروارة  03ندارد. استخوان بینی اندکی محدب است اما دو نقطة برآمده بر زائدة جداری

به نسبت پهن است. استخوان گونه باریک بوده؛ اگرچه  01زیرین محدب بوده درحالی که سوراخ زیر کاسة چشم

ی سقف دهان پهن است در حالی که انگیزی توسعه یافته است. تیغه افقبه طرز شگفت 02قوس استخوان گونه

                                                 
20 crista occipitalis externa 
21 crista nuchae 
22 Protuberantia Occipitalis Externa 
23 Foramen Nervi Hypoglossi 
24 Foramen Condylare 
25 Foramen Condylare 
26 Foramen Jugulare 
27 Crista Sagittalis Externa 
28 Bulla Tympanica 
29 Tuberculum Articulare 
30 Processus Septalis 
31 Foramen Infraorbitale 
32 Arcus Zygomaticus 
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و دراز بوده و چهار سوراخ  00تیغه ستونی استخوان سقف دهان باریک است. استخوان فک تحتانی باریک

محدب است. در عین condylar دماغی قابل رویت است. حفرة روده عمیق بوده و زائدة منقاری پهن و زائدة

 خورد.داری نیز به چشم میحال زائدة زاویه

 

 
 ( نمایی کلی از جمجمة شنگ5-1تصویر )

معلوم و درست در مقابل برآمدگی قدامی است نا 04ای شکل است. برآمدگی خلفیاستخوان اطلس پروانه

برجسته است. در ارتباط با  05رود. بریدگی بالی و سوراخ عرضیکه این موضوع امری مثبت به شمار می

 articularisنند در باال و در پایین بسط یافته است. طبقة به صورت تیغه ما 06استخوان اکسیس، زائدة خاری

cranialis شود و به شکل کنام مخروطی است. زائدة جانبی ستون از ناحیة تحتانی به زائدة دنز منتهی می

در رابطه با مهرة گردنی سه، چهار و پنج، طول ارتفاع زائدة در ناحیه نزدیک به دم برجسته است.  07فقرات

کند. در مورد مهرة ششم گردن، زائدة ض مجرای عرضی به صورت تدریجی افزایش پیدا میخارجی و عر

زائدة خارجی تر از مهرة گردنی است. پهن و به شکل افقی است. سوراخ جانبی ستون فقرات بزرگ 08دنده

                                                 
33 Corpus Mandibulae 
34 Tuberculum Dorsale 
35 Foramen Tansversarium 
36 Processus Spinosus 
37 Processus Transversus 
38 Processus Costarius 
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قدامی قابل  ای توسعه نیافته است. تیغةستون فقرات در مهرة هفتم به طرف خارج توسعه یافته ولی زائدة دنده

 قابل مشاهده است. 09ای نزدیک به دمتوجه و حفرة دنده

 

 
های سه تا پنج گردنی در شنگمهره( نمایی از 6-1تصویر )  

 ها و پاها در شنگ معمولیدست 

ها کوچک ولی های آندار دارد که دارای پنج انگشت است. پنجهها و پاهای کوتاه و پردهشنگ دست

  (.1072کیابی، http://otter.org,2006 ;هستند ) تیز های کوتاه وی ناخنقوی است و همچنین دارا

های رسد پرهتر است و به نظر میشان بزرگها در مقایسه با سایر جانوران هم اندازههای آنبا این وجود پنجه

ن باشد. در ها باعث افزایش سطح مقطع و ابزاری مناسبی برای از دست دادن گرمای بیش از حد بدمیان پنجه

یکی از مطالعات انجام شده، درجة حرارت کف پا در خالل انجام فعالیت بر روی خشکی یا در هنگام 

گراد بوده و دمایی کامالً درجة سانتی 05گراد و اغلب کمتر از درجة سانتی 03استراحت به طور معمول بیش از 

مای پا به سمت درجه حرارت بدن کاهش پیدا مجزا از درجه حرارت بدن داشته است؛ به استثنای زمستان که د

 (. Kuhn, 2009کند )می

 

                                                 
39 Fovea Costalis Caudalis 
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 وضعیت دم در شنگ معمولی 

ای شکل است که در واقع این دم در محیل اتصیال )پاییه( بیه بیدن      شنگ دارای دمی بلند، کلفت و لوله

ان عمیل  رسد. دم ضخیم، چاق و عضالنی شنگ هماننید ییک سیک   شدگی میکم در انتها به یک تیزکلفت و کم

های متفاوتی وجود دارد؛ طیول آن  شود. در مورد طول دم نظریهکرده و جهت پیشرانی در آب از آن استفاده می

  (http://americanzoo.com, 2005).متر برآورده شده است سانتی 53متر تا سانتی 03را از 

درجیه   15کیی پوسیت در حیدود    بندی شده است. دمیا در نزدی برخالف پاها، دم در شنگ معمولی کامالً عایق

گراد بوده و کمی از دما در سطح موها بیشتر است. این حالت به ویژ در نوک دم و بعد از شنا کیردن نییز   سانتی

شود. اگرچه این الیة عایق بسیار نازک است و به وضوح در دمای پایین نارسایی دارد. به ویژه اگر آب دیده می

گییرد کیه ایین    د داشته باشد. به طور کلی کاهش دما از انتهای دم صورت میگرادرجة سانتی 13دمایی کمتر از 

 (.Kuhn, 2009)رسد به شکل دم بستگی داشته باشد موضوع به نظر می

 

 غدد بودار و ترشحات آن 

ای برای نشان دادن قلمرو زندگی توسط بسیاری از گذاری وسیلهبسیاری بر این باور هستند که عالمت

کند کیه منیابع محیدود باشید. بنیابراین در      گیرد. قلمرو در پستانداران هنگامی معنی پیدا مییها صورت مگونه

ای که نیاز به مصرف انرژی زیاد است برای افراد بسیار حائز اهمییت اسیت کیه مصیرف انیرژی خیود را       دوره

 ;Davies, 2008کیاهش دهنید. لیذا در خیالل ایین میدت سیعی در دفیاع میوثر از قلمیرو خیود دارنید )            

Hutching& White, 2000.) 

ها شود و از آنها دارای مواد مترشحه بودار هستند که از غدد اطراف مخرج در زیر دم ترشح میشنگ

(. غدد بودار در 1072کنند )کیایی، گذاری محدوده خود استفاده میها و عالمتجهت پاشیدن روی سرگین

شوند به درون راست روده تخلیه می Proctodealشنگ در اطراف مخرج قرار دارد و غدد 

(http://wildlifeinformation.org, 2005.) 
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این جفت غدد بودار که در ناحیه دم قرار دارند ییک بیوی مشیک ماننید و سینگین را از خیود بییرون        

بیودار   ها خزشان را نیزکنند بلکه آنگذاری نمیها تنها گیاهان و الوار را با غدد بودارشان عالمتدهند. شنگمی

 (.http://otter.org, 2006; http://animaldiversity.ummz.umich.edu,2005کنند )می

هیا شیامل   نیوع آن  17نوع بو از شنگ شناسایی شده اسیت کیه تقریبیاً     133دهد که بیش از مطالعات نشان می 

تواند لی ترشح بو میبه طور کها را در بردارد. ها توسط دیگر شنگاطالعات جنسی، سنی، شناسایی شخصی آن

شیود مفیید   موثر واقیع میی   های صدایی و دیداری سختهایی که نشانهها به ویژه در مکاننسبت به سایر روش

ها مدت شنگ (.Gorman&Trowbridge,1989باشد؛ به ویژه آن که در شب یا در زیر زمین اتفاق بیافتد )

کنند. بعد از بو کشیدن اولیه ایر هم نوعانشان میزمان زیادی را صرف بررسی بوی موجود در سرگین خود و س

گذارنید. ایین کیار را بیر روی     چرخند و سرگین خود را بر همان محل بیاقی میی  درجه می 183به طور معمول 

گیذاری توسیط   برخی از دانشمندان بر این عقیده هستند که عالمتکنند. سرگین خود و هم نوعانشان تکرار می

 شود:های مختلف انجام میونهبو به چند دلیل توسط گ

 شناسایی فرد -

 سن -

 جنسیت -

 قدرت پذیرش جنسی -

 موقعیت اجتماعی -

 دفع مدفوع -

 دهند:ها به صورت بالقوه این عمل را به دالیل زیر انجام میدر این بین این اعتقاد وجود دارد که شنگ

 تعیین قلمرو -

 تعیین گسترة زیستی -

 (Trowbridge, 1983پرهیز از برخود با سایر افراد ) -
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اند. های دیگری هم دیده شدههای تاره معموالً به رنگ سیاه هستند اما در برخی مناطق به رنگسرگین

کنند دارد اند و پایداری بوی مشکباری که تولید میاین امر بستگی به نوع رژیم غذایی که که مصرف کرده

(Meliseen, 2000.) 

گذاری وجود داشته باشد که ارتباط به هلدر رفتار فضهای رود که بین نر و ماده تفاوتانتظار می

مثل گذاری در طول فصل تولیدفضله رود کهرفتارهای جنسی به ویژه در فصل زادآوری دارد بنابراین انتظار می

ها هستند. برای نمونه در سرگینهای خاص دارای اثراتی بر میزان تعداد رسد که فصلبه نظر می تر باشد.شدید

 &Conroyها در تابستان به نسبت زمستان ده برابر کاهش داشته است )سرگینت صورت گرفته تعداد مطالعا

French,1987های شنگ در طول دورة سرگینگوید (. توضیحی دیگر در این رابطه وجود دارد که می

ایل بهار (. هم چنین روشن شده در اواخر زمستان و اوKruuk, 1992زمستان بیشتر بر روی زمین هستند )

شنگ یافت سرگین برابر بیش از ماه خرداد  12ها بسیار زیاد است. به طوری که در ماه فروردین سرگینمیزان 

ها در ها یا کاهش تعداد سرگینبر این اساس کراک معتقد است که این امر به دلیل کاهش تعداد شنگشود. می

به طور مستقیم به درون آب است. بررسی بر روی ها طول فصل تابستان نیست بلکه به دلیل انداختن سرگین

هایشان همراهشان است نیز این رفتار هایی که تولههای تنها و حتی مادهدهد تمامی نرها، مادهها نشان میشنگ

 دهند.را نشان می

ها کنند که ممکن است دالیل دیگری برای این روند فصلی تعداد سرگینبرخی از محققین پیشنهاد می

گری شنگ در میان جمعیت هنگامی که ها در محیط یا تقویت روابط سلطهداشته باشد. پیدا شدن توله وجود

جوانان تازه استقالل یافته در جستجوی گسترة خانگی برای خود هستند. برای پشتیبانی از این امر مطالعاتی بر 

 یرفته استهای انگلستان صورت پذها در زمستان و بهار در رودخانهروی حضور توله

(Macdonald&Mason, 1987; Ottino&Giller, 2000; Green et al,1984). 

های جوان که هنوز وابسته به مادرشان هستند شروع به برخی از محققین بر این باور هستند که توله

د به های بیشتری از خوسرگینکنند در نتیجه تعداد گشت زنی زیر نظارت مادرشان برای تعیین قلمرو خود می

ترین ها ممکن است به دلیل تغییر در شرایط محیطی که بزرگسرگینگذارند. از سویی دیگر تعداد جای می

ها آب و میزان رطوبت باران باشد از بین بروند. این احتمال بسیار وجود دارد که آنتهدید برای از بین رفتن 

گذاری به وسیلة بو نیاز به افزایش عالمت نتیجهشوند؛ در های موجود در طول فصل زمستان شسته میسرگین

ریزند. در این های خود را به طور مستقیم به آب میسرگینهای جوان وحش شنگدر حیاتدهد. را افزایش می

های خود را بعد از شش ماهگی بیشتر بر روی زمین نیسرگها ممکن است کند که شنگبین واتسون پبشنهاد می

 گذارند.می
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  در شنگ 21یزیرمویپدیده 

 .(1072ها دیده خواهد شد )کیابی،احتماالً یک دوره ریزش و تعویض مو در پاییز در شنگ

 

 وزن و طول عمر در شنگ معمولی 

کیلوگرم گزارش شده است. معموالً  15کیلوگرم تا  7وزن حیوان بنابر جنس و سن متفاوت بوده و از 

ها اگر شانس (. شنگ1085پور، م را دارا هستند )حمزهکیلوگر 7ها کیلوگرم و ماده 1/13نرها وزنی حدود 

اند نیز دیده سال زندگی کرده  8 – 12هایی که هایی از شنگرسند. هرچند نمونهسالگی می 4بیاورند به سن 

ها در مانده بوده است. گزارشاتی مبنی بر اینکه شنگمورد باقی 133شده که این تنها یک یا دو مورد در میان 

 (.1085 پور،حمزه)سالگی نیز عمر خواهند کرد وجود دارد  22تا اسارت 

سال، در  14تا  0ها متفاوت است. برای نمونه در اسکاتلند بین به طور کلی میانگین طول عمر در شنگ

ها نوسان داشته است. محققین در این مورد سال طول عمر شنگ 6تا  1سال و در آلمان بین  7تا  0نروژ بین 

ها بر این باور هستند که های مرده تهیه شده است. آنهای به دست آمده تماماً از شنگکنند که دادهادعا می

اند بنا گشته است. به ها جوانی که برای پیدا کردن قلمرو جدید، مادرشان را ترک کردهبیشتر این داده از شنگ

های خود اند و یا در النهتنهایی باقی مانده تر به احتمال زیاد در مناطق ویژة خود بههای مسنهمین دلیل شنگ

تواند در تحلیل آماری در زمین تخمین طول عمر این گونه خطا ایجاد کند برند. لذا این امر میبه سر می

(Melissen,2000.) 

 

 های رفتاری شنگ معمولی الگوهای فعالیت و ویژگی 

ها . شنگ(http://otter.org,2006)است  آبزی خانواده سمور و راسوشنگ معمولی تنها گونه نیمه  

کند گیری و مدتی پس از تولد فرزندان به صورت منفرد زندگی میبه طور معمول به استثنای فصل جفت

(http://americanzoo.com, 2005)ها کند و فعالیت شبانه آنها فعالیت میشب . این حیوان بیشتر در

شوند. که این در صورت نبودن مزاحمت در روز انجام خواهد شد. بیشتر است ولی گاهی در روز نیز دیده می

                                                 
40 Moult 
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زود و اواخر بعد از ظهر تابستان فعال است   در طول روز شنگ در سواحل به ویژه در صبح

(http://wildlifeinformation.org, 2005.) 

پردازند. هایشان میها تقریباً خجالتی هستند و در نتیجه بیشتر زمان روز را به استراحت در سوراخشنگ

نفیره بیین    شیش شود ولی گیاهی در گیروه   اگر چه شنگ زندگی انفرادی دارد و بیشتر به صورت تنها دیده می

هیا اغلیب   شینگ  (http://animaldiversity.ummz.umich.edu ,2005 ) حیوانات قابل مشاهده است

خورنید  هایشیان سیر میی   ا روی شکما تل برف یسواحل گلی بگوش هستند و نشان داده شده است که بر بازی

(http://animaldiversity.ummz.umich.edu ,2005)توان به عبور ها می. از دیگر الگوهای فعالیت آن

هیای بیاز ماننید    ها برای میدت کوتیاهی در مکیان   ها از مسیرهای ثابت درون قلمروشان نام برد. همچنین آنآن

ها در سوراخ یا پوشش متراکم باالی د. اما به طور معمول استراحت آنکننهای آفتابی اقدام به استراحت میمکان

 زمین است.

خواران که به شدت از قلمرو خود دفاع بر این باورند که بر خالف سایر گوشت پژوهشگرانبرخی از 

در است. ها بسیار ناکنند لذا برخورد رو در رو در آنها به دلیل دفاع از قلمرویشان پرخاش نمیکنند؛ شنگمی

معموالً برخورد فیزیکی در هنگام رویارویی با یکدیگر  ،کنندهای نر با یکدیگر برخورد میهنگامی که شنگ

های صورت گرفته از (. با این حال در کالبد شکافیKruuk, 2006) دهددارند. اما این اتفاق به ندرت رخ می

جمله ، بسیاری از این حیوانات )ازنگلستانغرب ااند در جنوب و جنوبهایی که در جاده کشته شدهشنگ

ها به دلیل جراحات ناشی از برخورد خشونت آمیز با دهد که تعداد بسیار زیادی از آننرهای بالغ( نشان می

 (.Simpson, 2006اند )ها از بین رفتهسایر شنگ

های یکسان ز مکانکنند این جانداران اها موجوداتی هستند که کامالً به صورت غریضی رفتار میشنگ

کنند. هنگامی که یک شنگ به مکان سازی و یا استخرهای آب شیرین بارها و بارها استفاده میبرای تغذیه، النه

تر است به یک بیند، برایش مفیدرسد و آن را تحت احاطة یک شنگ دیگر میمناسب برای جستجوی غذا می

کند . این امر برای شنگ دیگر هم که از آن منطقه استفاده میمنطقه دیگر روی آورد تا این که به رقابت بپردازد

توانند بدون رقابت با یکدیگر به جستجو برای غذا بپردازند. هم سودمند است. در این حالت هر دو شنگ می

های مورد استفاده برای پیدا کردن غذای خود بازگردند با این آگاهی که سایر هم توانند به مکانهم چنین می

النة »کنند. در عین حال ها در هنگامی که در آن حضور ندارند استفاده نمیانشان از محل مورد نظر آننوع

های ساحلی برای شنگ به شمار ترین منابع در کنار استخرهای آب شیرین و زیستگاهیکی از مهم« اصلی
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کنند زیاد از حد باشد، ه میهایی که از یک استخر آب شیرین برای شست و شو استفادرود. اگر تعداد شنگمی

ها این استخرها را به وسیلة بو و عطر خود ممکن است به ناچار شور و کثیف شود. به همین دلیل شنگ

 کنند تا مالکیت خود را نشان دهند.گذاری میعالمت

ها هم دارد. تمیز ها چربی زیادی در بدنشان ندارند البته این وضعیت بستگی به وضعیت خز آنشنگ

ها به طور شود. چنانچه شنگها حیاتی محسوب میردن و نگهداری از پوست از رفتارهایی است که برای آنک

ها از پوستشان از طرق مختلف نگهداری شود. آنمرتب خودشان را تمیز نکنند پوستشان خیس و سرد می

ها یا زدن بر روی علفدن و غلطکنند. همچنین با مالیکنند برای مثال با تکاندن خود آب را از خود دور میمی

 (.Meliseen, 2000دارند )هایشان بدنشان را تمیز نگه میها و یا با استفاده از دندان، زبان و چگالخزه

 

  راه رفتن در شنگ معمولی 

 .(Reuther et al, 2000)  دهدهای آسیایی سه نوع راه رفتن را نشان میتحلیل طرز حرکت شنگ

  Walk  قدم زدن            -1

   Transverse gallopچهار نعل رفتن    -2

  Half bound جست و خیز کردن  -0

های نوجوان و جوان یورتمه، چهار نعل و سر خوردن را انجام داده و رسد که شنگچنین به نظر می

های جوان جهت رسد که این رفتار برای کمک به شنگنمایند. چنین به نظر میهمدیگر را در آب تعقیب می

 پذیرد.ها صورت میهای شکار آنمیل کردن تکنیکتک

  آوا ، شنا و عادات شکاری شنگ معمولی 

ها دارد. بیشتر صداهای تولید شده به وسیلة این گونه تنها در ارتباط از طریق صدا نقش جزئی در شنگ

ای حدود ه تا محدودهرد دارد. به استثنای تماس میان مادر و فرزند، سوت شبیه پرندگان کفاصلة بسیار کوتاه بُ

 ,Daviesرد دارد. در سایر موارد برد اصوات تولید شده توسط این گونه بسیار کوتاه است )چند صد متر بُ

ها، هشدار، سالم کردن و حتی های معمولی دارای گفتار )آوایی( هستند که مبنای گفتگوی آنشنگ (.2008
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 Reuther et) این گونه تاکنون شناسایی شده استنوع گفتگوی دیگر در  12گیری نیز هست. همچنین جفت

al, 2000; http://arkive.org, 2005.) 

 

  صوت 

هق کیردن )نالییدن( و   زدن، هقخراش( واقزدن تیز )گوششامل صداهای کوتاه، سوت صداهای شنگ

دن در اوج صدا، صدای جیغ )نعره(، درماندگی و شاید درد باشد. صدای زییر و بمیی کیه در صیدای سیوت ز     

جیک کردن در میدت زمیان بیازی و    کند. همچنین صدای جیکها را بیان میوجود دارد ارتباط بین مادر و توله

رسید  هیا بیه گیوش میی    شیود و صیدایی شیبیه بیه صیدای گربیه در زمیان جنگییدن از شینگ         جنگ تولید می

(http://arkive.org,2005; http://otter.org,2005.) 

 

 شنا و شیرجه در شنگ معمولی  

زن ماهری نیز هست. شنگ در آب توسط شنگ شناگر خوب و صیاد ماهری است. و همچنین شیرجه

کند. به همین دلیل است که شنگ های( پای عقبی شنا میهای )ضربهحرکت نوسانی قوی بدن، دم و حرکت

کند دار دارد. در شنا کردن از چهار دست و پای خود در سطح استفاده میدست و پاهای پرده

(http://wildlifeinformation.org, 2005با مرور بر مقاالت گوناگون چنین به نظر می .) رسد که توافق

 13ثانیه تا  23زمانی از نظر میزان باقی ماندن شنگ در زیر آب وجود ندارد. منابع مختلف این مدت زمان را از 

 (.//:arkive.org, 2005) َhttpانددقیقه ذکر کرده

 

  شنگ معمولی عادات شکاری 

ها طعمه را در میان آب تعقیب کرده و پیس از گیرفتن   کنند. آنها به طور عمده در شب شکار میشنگ

تیرین  های برنده طعمه را پاره کرده و به نزدیکها را قبضه کرده و با دندانهای هرز آنآن با دهان بر روی علف

را شیکار   شنگ عمیل  . (http://environmentagency.gov, 2005)خوردزمین خشکی برده و آن را می
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دهید  هیا انجیام میی   پوسیتان و صیدف  برای گیرفتن میاهی بیا دهیان و عمیل غیوص را بیرای گیرفتن سیخت         

(Chanin,2000; http://wildlifeinformation.org,2005.)  

 

 در ایران و سایر کشورها شنگتاریخچه مدیریت، حفاظت و قوانین حفاظتی موجود از  -1-9

 ( مادهبند )ت در چارچوب و زیستمحیط حفاظت عالیشورای 0/6/1078 مورخ 168 شماره اد مصوبهاستن به

 .نمود بندیو طبقه تعیین ذیل شرحه کشور را ب جانوری وحش حیات هایگونه توانشکار، صید می قانون 0

 وحشی پستانداران - الف

  شده منقرض هایگونه -1

 خطر انقراض در معرض هایگونه -2

  شده و حفاظت حمایت هایگونه-0

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه-4

 وحشی پرندگان - ب

 خطر انقراض در معرض هایگونه-1

 شدهو حفاظت شدهحمایت هایگونه-2

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه-0

 زیانکار هایگونه-4

 حشیو خزندگان - ج

 خطر انقراض در معرض هایگونه-1

 شده و حفاظت حمایت هایگونه -2

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه-0

 آبزیان -د 

 خطر انقراض در معرض هایگونه -1

  شده و حفاظت حمایت هایگونه -2
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 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه -0

 دوزیستان - ه 

 شدهو حفاظت تحمای هایگونه -1

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه -2

 پوستانسخت -و 

های غیر حمایت شده قرار دارد. از سویی دیگر براساس این مصوبه شنگ )سمور آبی( در زمره گونه

زیست وجود ای به تحت حمایت یا نبودن شنگ بر اساس مصوبات سازمان حفاظت محیطحتی هیچ اشاره

رود ای غیر حمایت شده در ایران به شمار میگیری کرد که شنگ معمولی گونهتوان چنین نتیجهمیندارد. و لذا 

 گر نبود اطالعات و آگاهی کافی در رابطه با این گونه در ایران است.که این امر خود نشان
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 هامحدوده پراکنش جمعیت -2

گیرند و هیچ زیست خود تحت تاثیر همزمان عوامل مختلفی قرار میر محیطکلیه موجودات زنده د

شناختی بر موجودات کند. عوامل بومموجودی بودن وابستگی به محیط اطراف و به صورت مجزا زندگی نمی

ی و های اقلیمی یا فیزیکگذارند. برای نمونه به دلیل نامساعد بودن ویژگیهای گوناگون تاثیر میزنده به شکل

ها از یک سرزمین حذف گردیده و بدین ترتیب بر چگونگی پراکندگی شیمیایی محیط، بعضی از گونه

های مختلف از جمله شنگ به عوامل مختلفی بستگی محدوده پراکندگی گونه گذارد.ها تاثیر میجغرافیایی گونه

پوگرافی و عوامل زیستی اشاره کرد. توان به عوامل اقلیمی، شرایط ادافیک، شرایط توها میدارد. از جمله آن

  Palearcticمیان همه پستانداران در ترین پراکنشگستردهیکی از از  شنگ محدوده پراکنش وسیعی داشته و

 برخوردار است. 

رود. به همین دلیل با این وجود آب فاکتور اساسی و بسیار مهم در زندگی و زیستگاه شنگ به شمار می

های آب شیرین که برای نوشیدن آب های آب شیرین یا نواحی ساحلی که برکهزیستگاهها در بسیاری از شنگ

در طول سواحل دریا  درها . گستره خانگی شنگکنندو استحمام نزدیک به ساحل در دسترس هستند زندگی می

 05را مربع است و برای نرها میانگین آن کیلومتر 23-43مربع و در خشکی از کیلومتر 5-14ها از ماده

بسیار متغیر  های مختلفبین جنس وسعت گستره خانگی بنابرایناست.  مربعکیلومتر 84مربع یا حداکثر کیلومتر

به طور کلی در هنگام بررسی پراکنش جمعیت هر گونه، بوده و از چند کیلومتر تا چند صد کیلومتر خواهد بود. 

 (.1085شود )مصداقی، مقیاس عامل بسیار مهمی تلقی می

 

های تحت پراکنش هر گونه بر روی نقشه با مقیاس گستره پراکنش تاریخی و کنونی شنگ در استان-2-1

 GISای در محیط ای و ناحیهبرای پراکنش منطقه 1: 31111و نقشه با مقیاس  1: 231111

ندگی ز متفاوتی را برای های بسیارزیستگاه در سراسر جهان دارند و پراکنش وسیعیها به طور کلی شنگ

های متنوع تاییدی است بر تنوع گستردگی شنگ در کشورهای مختلف و در نتیجه آن اقلیم. کنندانتخاب می

گزینند. با این حال اساس زیستگاهای انتخابی شنگ ترکیبی است از ها برای خود برمیکه شنگ هاییزیستگاه

 خشکی و آب.
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هیای آب شییرین کیه بیرای     ی ساحلی که برکیه های آب شیرین یا نواحها در بسیاری از زیستگاهشنگ

کنند. شنگ از جمله پسیتاندارانی اسیت   نوشیدن آب و استحمام نزدیک به ساحل در دسترس هستند زندگی می

که توزیع بسیار وسیعی دارد.گسترة وسیع پراکنش شنگ، توضیح دربارة تیپ زیستگاهی ویژة این گونه را دشوار 

هیا  هیای متنیوع باعیث گردییده تیا شینگ      های مختلف و در نتیجیه آن اقلییم  ها در کشورکند. گستردگی آنمی

های متنوعی را برای خود انتخاب کند. با این حال پایه و اساس زیستگاه شنگ ترکیبی است از خشکی زیستگاه

ک، هیای کوچی  هیا، رودخانیه  ها، جویها، برکههای تاالبی مانند سواحل دریا، دریاچهو آب. این گونه انواع تیپ

کنیید هییای جنگلییی را بییه عنییوان زیسییتگاه خییود انتخییاب مییی   هییا و حتییی مییرداب هییا، مییردابراهییهآب

(Melissen,2000.) تیوان محیل زنیدگی شینگ دانسیت بیه قیرار زییر اسیت:          هایی را که میی انواع زیستگاه

(http://animaldiversity.ummz.umich.edu, 2005) 
 هارودخانه -

 هادریاچه -

 نهرها )جویبارها( -

 باتالق  االب آب شیرین، مرداب وت -

 سواحل سنگی -

 هاسواحل اقیانوس -

 مزارع برنج -

 خورها  -

 غارها -

 41هاآبدره -

 های آبیهای خشکی نزدیک به راهسایر زیستگاه و -

 

هیای خشیکی و آبیی را    رسد که شنگ زندگی در فضاهای دراز و باریک در مرز بین زیستگاهبه نظر می

( 1985کنید. رویتیر )  های عمیق پرهیز میی رسد که این گونه از آببه نظر میدهد. از طرفی این طور ترجیح می

                                                 
41 Fiord 
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هیای عمییق و سیرد    اعتقاد دارد این امر به دلیل تعادل منفی انرژی هنگامی که حیوانات در حال جستجو در آب

رة هیای محیدود کننیده دربیا    افتد. از سویی دیگر مقدار و دسترسی غذا یکی دیگر از شیاخص هستند، اتفاق می

هیای  شنگ از لحاظ تغذیه، زیسیتگاه و جسیتجو بیرای غیذا در محییط     رود. انتخاب زیستگاه شنگ به شمار می

شود. این جاندار دارای نرخ باالی سوخت و ساز اسیت  طلب محسوب میای فرصتساحلی و آب شیرین گونه

تیأمین ایین مییزان انیرژی بیه       درصد از وزن بدنش نیاز به انرژی دارد. به همین دلیل برای 13و روزانه نزدیک 

هیا و در هنگیام   کیلومتر از امتداد رودخانه نیاز دارد. به طور کلی شنگ در رودخانه 23تا  16قلمروای در حدود 

  (.Mucci, 2008تر است )غروب و در طول شب فعال

درختیان  هیا و زییر ریشیه    ها از قبیل درزهای درون سنگهمچنین باید دانست که شنگ از انواع پناهگاه

هیا و محیل اسیتراحت    هایی که فاقد گیاهان بلند برای پنهان کردن النة شنگکند. رودخانهبزرگ نیز استفاده می

 یابد. ها در آنجا کاهش میها باشد جمعیت شنگآن

شنگ معمولی تاکنون در بسیاری از نقاط ایران گزارش شده است. در این راستا برخی از این گزارشات 

ر و نوع گزارشات موجود قابل استناد بوده و در برخی دیگر تنها احتمال حضور گونه در برخی به دلیل تکرا

های مناطق قابل تأیید است. بر همین اساس تاکنون حضور شنگ معمولی در نوار جنوبی دریای خزر و دامنه

. همچنین گزارشاتی از های شرقی رشته کوه زاگرس قطعی استجنوبی رشته کوه البرز، نیمه غربی ایران و دامنه

احتمال حضور شنگ معمولی در نیمه شرقی ایران و سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد. 

آنچه مسلم است تاکنون هیچ گونه گزارش مستندی دال بر حضور این گونه در مناطق بیابانی مرکزی ایران 

 رسد.و نیازهای زیستی شنگ امر بدیهی به نظر می وجود ندارد؛ که این امر به دلیل نوع زیستگاه این مناطق

و در مناطق  ؛کندها زندگی میکه شنگ در کنارة و رودهای دائمی و دریاچهاما مهندس فیروز اعتقاد دارد 

های (. شنگ معمولی همچنین در رشته کوه1078مرکزی و سواحل جنوبی ایران دیده نشده است )فیروز، 

های فرعی و احتماالً در تاالب هامون در ناحیه مرزی جنوب افغانستان و شاخهشود داغ نیز یافت میکوپه

ای با این وجود گزارشات به روز از نقاط پراکنش شنگ نقشه .(1080)مقبالن،  هایش نیز حضور داردرودخانه

در نیمه برای مثال دادها و اطالعات موجود بیانگر عدم حضور شنگ  دهد.تر و محدودتر را نشان میمتفاوت

 (.1091کرمی و  همکاران، شرقی ایران است )
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بیانگر این امر است که عالوه بر تاالب پریشان، در نقاطی دیگر از استان  در استان فارسهای موجود داده

ماه در دی گزارش و دیده شده است. نیز شنگ معمولی شیراز،شهر   بیشاپور ورودخانه اطراف  فارس از جمله

در بازدید تیم انجمن طرح سرزمین حاکی از  بیشاپور های مشاهده شده در حاشیه رودخانهسرگین 1093سال 

در وضعیت بحرانی قرار داشته و  1088علیرغم این که تاالب پریشان از سال حضور شنگ در این منطقه داشت. 

یشان توسط تیم سرگینی مشکوک از شنگ در حاشیه تاالب پر 1093رو است در تیرماه با پدیده خشکسالی روبه

 محلی تاالب پریشان مشاهده و گزارش شد.

مبنی بر حضور شنگ گزارشات متعددی این درحالی است تا پیش از وقوع خشکسالی در تاالب پریشان 

و همواره جامعه محلی به صورت متداول این گونه را در تاالب و نواحی اطراف آن مشاهده  وجود داشته است؛

کسالی در این تاالب به جز تنها یک مورد ذکر شده گزارش دیگری مبنی بر حضور کردند. پس از بروز خشمی

زیست استان فارس های از اداره کل حفاظت محیطگونه در این تاالب وجود ندارد. همچنین آخرین گزارش این

 حاکی از مشاهده شنگ در مناطق زیر دارد: 1091تا شهریور ماه 

 رودبال ایج استهبان 

 سیوند حاشیه رودخانه 

 های آبی سپیدانزیستگاه 

 مزرعه پرورش ماهی حاشیه شمالی تاالب مهارلو 

 رودخانه شاپور کازرون 

دنا وجود دارد. های کوهگزارشاتی از حضور این گونه در رودخانه جاجرود، گرگان، ارومیه و  همچنین
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 ای شنگ معمولی در ایران( پراکنش نقطه0-1نقشه )
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 های منتخبشناختی جمعیتهای جمعیتویژگی -3

اند از مجموعه افرادی که متعلق به یک گونه ویژه بوده و قادر به تبادل ژن هستند و در جمعیت عبارت

ترین های مربوط به خود است که مهمجمعیت دارای ویژگینمایند. هر زمان معین، منطقه معینی را اشغال می

و 48، ظرفیت زیستی 47، توزیع سنی46، مرگ و میر45، زاد و ولد44، پراکندگی40، انبوهی42از تراکمها عبارتندآن

 .49شکل رشد جمعیت

آمیز یک گونه در محیط نه تنها اند. حضور موفقیتهای زیادی اشغال شدهها توسط گونهاغلب زیستگاه

ه محدوده بردباری آن گونه و توانایی رقابت آن بستگی دارد، بلکه قدرت نقل مکان آن از یک سرزمین به ب

بوم را تشکیل هایی که قسمت زنده یک زیستسرزمین دیگر نیز از اهمیت  فراوان برخوردار است. گونه

در محیط حضور داشته باشند. توانند در آن زندگی کرده و همواره هایی هستند که میدهند در واقع گونهمی

های محیطی و توانایی ذاتی آن در پراکندگی مکانی یک گونه در واقع محصول عملکرد مضاعف کنترل

 (.1082جایی و گسترش است )اردکانی، جابه

وحش در طبیعت پویا هستند. این پویایی بستگی به طبیعت موجود زنده نیز های حیاتاز سویی جمعیت

کند. در برخی اد جمعیت، ساعت به ساعت، روز به روز، فصل به فصل و یا سال به سال تغییر میدارد. تعداد افر

شوند، های محلی ظاهر میها فراوان و در سال دیگر کمیاب است. جمعیتها تعدادی برخی از گونهسال

های شوند. جمعیتمیجا شوند. افراد درون زیستگاه جابهیابند و یا منقرض میگسترش، افزایش و یا کاهش می

شوند. ارتباط متقابل موجودات زنده با محیط زیست، نرخ تولد و دیگر به منطقه وارد و یا از منطقه خارج می

 (.1086راد، دهند )بهروزیجایی افراد، رشد جمعیت را تحت تاثیر قرار میمرگ و میر و جابه

ترین این صفات تراکم است. کی از مهمهای ذاتی و یا صفات ذاتی هستند. یها دارای ویژگیجمعیت

های تراکم موجودات های مختلف یک منطقه است. تفاوتتراکم نشان دهنده اختالفات موجود میان قسمت

تواند نشان دهنده شرایطی باشد که توسط صفات محیطی یا فاکتورهای اجتماعی مثل قلمرو طلبی منطقه می

 تفاوت تراکم مربوط به هر دو فاکتور است.ایجاد شده است. ولی در بیشتر مواقع علت 

ها با ترکیب سنی مختلف پراکنده هستند. به عنوان مثال در بیشتر حیوانات معموال در زیستگاه

زی بعد از مرحله بلوغ، افراد جدید یا تازه به سن بلوغ رسیده از محل اولیه داران خشکیهای مهرهجمعیت

                                                 
Density 42 

Aboundance 43 

Dispersal 44 

Natality 45 

Mortality 46 

Age Distribution 47 

Biotic Potential 48 

Growth Form Population 49 
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ها ممکن است درون کوچی مورد نرهای جوان صادق است. بنابراین جمعیتشوند. این امر بیشتر در پراکنده می

کوچی باشند. سود این عمل در این است که این نوع پراکندگی خطرات ناشی از دورن آمیزی را و یا برون

 دهد.کاهش می
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 های زیستیویژگی-2

ها های محیطی و اثرات متقابل آنر جوامع گیاهی و جانوری تابعی از کلیه ویژگیاصوال رشد و تولید د

تواند در هر منطقه ای که میتواند بر نوع موجود زندههای مختلف مانند اقلیم به شدت میاست. بنابراین ویژگی

ات هستند و منابع های گوناگونی از موجودکنندگان، گروهرشد کنند تاثیر گذار باشد. از سویی دیگر مصرف

شود، میزان مشخصی دهند. هر نوع غذایی که توسط حیوانات مصرف میبالقوه وسیعی را مورد استفاده قرار می

های تکاملی دهد. این قدرت به طور مستقیم ویژگیاز قدرت توانایی حیوان را در کسب و جذب غذا نشان می

دهد. مرفولوژی هر گونه  به آن اجازه تحت تاثیر قرار می ها رامرتبط با فیزیولوژی، مرفولوژی و رفتار گونه

ای استفاده کند. همچنین مرفولوژی هر گونه به عنوان عامل محدود کننده توانایی دهد تا از منبع غذایی ویژهمی

 کند.برداری از منابع مختلف غذایی محدود میآن را برای بهره

 

 تولید مثل -2-1

هیا و نرهیای شینگ    گیری میاده مکان جفت .ها و نرهای شنگ وجود نداردهپیوند زناشویی قوی بین ماد

گییری )در  ها و نرها برای مدت کمیی در فصیل جفیت   ممکن است در روی زمین یا در آب صورت گیرد. ماده

 .(1085پور، کنند )حمزهها بازی نمیبهار( به هم وابسته هستند اگر چه نرها هیچ نقشی در تربیت بچه

ای است که در آن تأخیر بیاروری در آن حتیی بییش از    ین که شنگ معمولی متعلق به خانوادهبا وجود ا 

گذاری تخمک در غشاء زهدان که در سیایر  سایر پستانداران وجود دارد؛ در شنگ معمولی هیچ تأخیری در النه

هیا بیه   در شینگ شود. یافتد مشاهده نمای اتفاق میگونه این خانواده نظیر راسوی آمریکایی و یا شنگ رودخانه

 Mustelaگیرد. در راسو )گیری صورت میروز بعد از جفت 12گیری مجدد، حداقل طور معمول زمان جفت

nivalis 11( این مدت زمان ( روز، درMustela putorius furo )13    روز و در راسوی آمریکیایی بعید از

ه شانس پیدا کردن بالستوسیت در زهیدان ایین   گیرد. این امر بدین معنی است که کروز این امر صورت می 16

شود در رابطه با این که چه مدت بعد از اینکه اسپرم وارد زهدان میگونه بسیار بیشتر از سایر پستانداران است. 

دهد اطالعات زیادی در دست نیسیت. در هیر حیال میایع شیفاف اطیراف       مایع روشن اطرافش را از دست می

هدان بیانگر این موضوع است که بالستوسیت مدت زمان زیادی بعد از ورود اسیپرم  مانده در زبالستوسیت باقی

معموالً اندازة نوزادان ماند؛ این موضوع همواره با شک و تردید دانشمندان همراه بوده است. در زهدان باقی نمی
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هر زایمیان بیه دنییا    شنگ در بدو تولد کوچک است. در بیشتر موارد دو یا سه نوزاد و به ندرت چهار نوزاد در 

آیند. با این وجود گزارشاتی از تولد پنج نوزاد نیز وجود دارد. در یکی از مطالعات صورت گرفته به صورت می

هایی در مخالفت این امر که کامالً نادر شش نوزاد در یک زایمان توسط یک شنگ ماده به دنیا آمده است. بحث

ها وجود دارد مطرح است. به طور کلی هر شنگ ماده د تخمکگذاری امکان اختالف در نرخ رشدر یک تخمک

هیا دو هفتیه بیه طیول     شود. این دوران در شنگروز وارد دوران فحلی می 45تا  03پس مدت زمانی در حدود 

هیایی کیه در   های صیورت گرفتیه در مییان شینگ    گیرد. بررسیانجامد و در طول آن تولید اوُول صورت میمی

هیای  دهد که امکان موفقیت در بارداری بستگی کامل به در دسترس بودن شینگ د نشان میبرناسارت به سر می

گیرد به ویژه گذاری صورت میگیری چند بار تخمکبا این وجود اطالعات کافی از اینکه بعد از جفتنر دارد. 

 .(Broekhuizen et al, 2007) در طول دوران فحلی وجود ندارد

 

  ین درباره تولید مثل شنگ در ایرانمرور مطالعات پیش -2-1-1

مدت به طور کلی تاکنون مطالعات جامعی در رابطه با تولید مثل شنگ در ایران  صورت نگرفته است. 

نوزاد متولد  5تا  1رود شود و در هر زایمان انتظار میماه تخمین زده می دوآبستنی این گونه در ایران در حدود 

های اسفند تا اردیبهشت ه که شنگ معمولی در قاره آسیا و اردیبهشت بین ماهشود. در برخی از منابع ذکر شد

انجامد و تأخیر در دوران روز به طول می 62تا  63کند و دوران بارداری در حدود گیری میاقدام به جفت

در  (.1075، افتد )ضیاییها وجود ندارد و در نهایت فصل زایمان در اردیبهشت و خرداد اتفاق میبارداری در آن

ها جفتگیری کند ولی معموالً برخی دیگر منابع عنوان شده است که این گونه در ایران قادر است در تمامی فصل

 دهد.گیری را در فصل زمستان انجام میجفت

 

 هامرور مطالعات پیشین سن آغاز تولید مثل در نرها و ماده -2-1-2

ها حیاکی  عمولی کامالً متغیر است. با این وجود گزارشرسد سن بلوغ در شنگ مبه طور کلی به نظر می

ماهگی در نرها و بیست و چهیار میاهگی در میاده     18از آن است که در شرایط اسارت زادآوری موفق در سن 

گیرد. برخی از محققین بر این اعتقاد هستند که شیروع بلیوغ جنسیی از بیسیت و دو میاهگی آغیاز       صورت می

 (. Melissen, 2000کنند )یا چهار سالگی تولیدمثل می ها در اسارت در سن سه وشود. به طور کلی شنگمی
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میاهگی   17-18سالگی و نرها کمی زودتر و درحیدود   2ها تقریبا در سن بلوغ جنسی در ماده در محیط طبیعی

ر هیر  ای نداشیته و د رسد که فصیل زادآوری وییژه  پذیرد. طبق مطالعات انجام شده چنین به نظر میصورت می

گیری را انجام دهند. در بعضی مراجع اواخر تابستان و در بعضیی دیگیر   توانند عمل جفتزمان از طول سال می

 اند. گیری حیوان اعالم کردهاواخر زمستان را به عنوان زمان جفت

ا یکیدیگر  بی هیا بیه بیازی    برنید. آن روز در کنار یکدیگر به سر میی  0تا  2گیری بین ها برای جفتشنگ

روز اسیت؛ در   63-65ها به طور عمیده  طول مدت بارداری در آن. کنندگیری میپردازند و چندین بار جفتمی

های دیگر شنگ پدیده تأخیر جایگزینی تخم این مدت زمان را طوالنی کرده است. به طور معمیول  بعضی گونه

 کندگیری میها جفتآن مانند و نر تنها با یکی ازمیماده و یا بیش از آن در قلمرو نر باقی  2

(Chanin, 2000; Mcdonald&Barret, 1993;  ،1064اعتماد ; 1072کیابی، ) 

 

 ها به ازای هر مادهمرور مطالعات پیشین متوسط تعداد توله -2-1-9

توله است. در حالت مناسب بودن شرایط  2-0به طور معمول تعداد فرزندان متولد شده یک شنگ ماده 

 http://en.wikipedia, 2006; http://otter.org)توله نیز خواهد رسید 5به زیستگاهی این تعداد 

ها بیشتر زمان بهار و اواخر توانند متولد بشوند ولی آناگر چه فرزندان شنگ در هر زمانی از سال می  (2006,

ند )در برخی گرم هست 43ها از نظر وزنی معموال . بچه(http://otter.org, 2006)دهند پاییز را ترجیح می

ها با بدنی پوشیده از خز خاکستری رنگ پریده گرم نیز اعالم شده است(. بچه 133 -123منابع وزن در نوزادان 

دهد که سال مطالعه نشان می 13های به دست آمده در طی دادهگردند. با این وجود و با چشمانی بسته متولد می

 عدد است. 1.86میانگین تعداد نوزادان در هر بار زایمان 

 

 دنیا آمدن نوزادانه مرور مطالعات پیشین مدت بارداری و زمان ب -2-1-2

های فروردین و ماهسوئد و سیبری، در مناطقی چون  نیمه قطبی ماننددر آب و هوای  معمولی شنگ

د وجومثل این گونه دیتول ی برایفصلمحدودیت هیچ  تردر آب و هوای معتدل کند.مثل میاردیبهشت تولید

گیری است. اما به طور معمول رسد این گونه در تمام طول سال قادر به جفتدر ایران به نظر میدارد. ن

شود ماه تخمین زده می 2گیرد. مدت آبستنی این گونه در ایران در حدود گیری در فصل زمستان انجام میجفت

ز منابع ذکر شده که شنگ معمولی در قاره نوزاد متولد شود. در برخی ا 5تا  1رود و در هر زایمان انتظار می
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تا  63کند و دوران بارداری در حدود گیری میهای اسفند تا اردیبهشت اقدام به جفتآسیا و اردیبهشت بین ماه

ها وجود ندارد و در نهایت فصل زایمان در انجامد و تأخیر در دوران بارداری در آنروز به طول می 62

گذار مثل این گونه تاثیرترین فاکتورهایی که بر تولید(. از مهم1075افتد )ضیایی، میاردیبهشت و خرداد اتفاق 

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

و از بین رفتن نوزادان تواند باعث کاهش موفقیت زادآوری در طول دوران بارداری بودن کیفیت منابع غذایی می

 پس از تولد گردد.

 تنها یک بار در  خالدار در آمریکای شمالی تنها در زمستان و بهار وشنگ هندی، شنگ آبی و شنگ گلو

 کند.سال تولیدمثل می

 ها کند. اگر مادهسمور بزرگ برزیلی در اواخر مرداد تا اوایل مهر در طول فصل خشک زادآوری می

ها از دست بدهند، ممکن است در برخی موارد نوزاد دومی را یل طبیعی یا به وسیلة شکارچینوزادشان را به دال

 آورند.بین آذر تا فروردین به دنیا می

 ناخن بسیار متنوع است و کامالً بستگی به موقعیت مکانی گونه دارد.فصل تولیدمثل در شنگ بی 

 در اواخر اردیبهشت و خرداد در مورد  کند. اوج این امرشنگ دریایی در طول سال تولیدمثل می

 (.Sea World, 2005های موجود در کالیفرنیا )های آالسکا و فروردین و شهریور در مورد شنگشنگ

 

 ها با مادرمانی تولهمرور مطالعات پیشین طول دوره با هم -2-1-3

و دریافیت غیذای جامید    هفته باز شده و در هفته هفتم قادر به دوییدن   5های شنگ بعد از چشمان توله

یابند که برای دفع مدفوع خیود بیه خیارج از النیه برونید. در      ها جرأت میهستند و در همین زمان است که آن

تواننید زییاد از النیه دور شیوند. در     هفتگی نمی 13آید ولی تا ها در میهای آسیای دائم آنهشت هفتگی دندان

شان به راحتی قادر به شناکردن هفتگی به واسطه کرکسان بودن 16. تا شوندها کامالً از شیر گرفته میآن 14هفته 

نیستند و همراه مادرشان هستند ولی بعد از آن به سرعت شنا را یاد گرفته و به زودی غذای مورد نیاز خودشیان  

 15تیا  ها تا یک سالگی هم هنوز به مادر خود وابسته هستند ولی گاهی کنند هر چند که آنرا خودشان صید می

کننید کیه در نیواحی    ها پراکنده شده و جرأت میی ماهگی بچه 14-15مانند به هر حال در ماهگی با مادر نیز می

 .(Macdonald&Barrett, 1993; http://otter.org, 2006)جدید قلمروهایی برای خود بیابند 
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(. همان طور که Mucci,2008مانند )ماهگی در کنار مادرشان باقی می 15تا  10فرزندان جوان تقریباً تا 

کشد به دنیا روز طول می 74-61، توله پس از پایان دوران بارداری که 0-2به طور متوسط پیشتر نیز ذکر شد، 

گرم دارند و بدنشان از موهایی به رنگ خاکستری کم رنگ پوشیده شده  43آیند. این نوزادان وزنی حدود می

هایشان در کنند و چشمها به آهستگی رشد میگام تولد بسته است. آناست. هم چنین چشمان این نوزادان به هن

کنند. در این زمان است ها شروع به حرکت و گرفتن غذای جامد میشود. در هفتة هفتم، آنهفته پنجم باز می

گیرند صله نمیکنند. اما برای این کار خیلی از النه فاها اقدام به خارج شدن از النه به منظور دفع ادرار میکه آن

شوند. این حیوانات جوان تا هنگامی که ده هفته از سنشان بگذرد. در هفتة چهاردهم از شیر مادر گرفته می

سازد. های جوان مشکل میبالفطره شناگر نیستند. در این بین الیة کرک مانند پوستشان، شنا را برای شنگ

ها به سرعت شنا را یاد دهد. آنبه زور به داخل آب هُل میها را هفتگی آن 16بنابراین مادر در اغلب موارد در 

ها همچنان هنوز وابسته به گیرند و به زودی توانایی این را دارند که غذای خود را بگیرند. با این حال آنمی

ماهگی شروع به جدا  15تا  14های نوجوان از مادر بوده و با او تا بیش از یک سال باقی خواهند ماند. توله

یابند تا به مناطق جدید سرک بکشند تا قلمروی جدیدی برای کنند و جسارت این را میشدن از مادر خود می

کنند تا برای خود ها سعی میخود بیابند. بقا در شرایط سخت به خودی خود بسیار دشوار است با این وجود آن

 قلمرو و غذای مناسب پیدا کنند.

 

ویژه عوامل موثر بر ه ل طبیعی و انسانی موثر بر دوره تولیدمثلی )بمرور مطالعات پیشین عوام -2-1-6

 نوزادان(

کنیم در واقع عواملی هسیتند کیه بیه    کننده یک گونه بیان میآنچه را که امروزه تحت عنوان عوامل تهدید

اندازنید.  صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم در طول مدت زمان )کوتاه یا بلند( بقای گونه را به خطر می

های دقیق امکان مشیاهده  ها و بررسیاین عوامل گاهی آنچنان اثرات دور از تصور را دارند که در نتیجه آزمایش

هیا و مطالعیات   رییزی ها وجود دارد. به هر حال واقعه اسیفبار آن اسیت کیه بیا وجیود برنامیه      اثرات مخرب آن

دهید و در راسیتای آن منیابع تجدیید     ه انجام میای که بشر برای پیشرفت تکنولوژی یا یک صنعت ویژگسترده

دهید تمهییدات کمتیری را بیرای حفیظ منیابع طبیعیی ماننید گیاهیان و          ناپذیر زیادی را مورد استفاده قرار میی 

 که برای بقا و ادامه پیشرفت صنعتی به این منابع احتیاج وافر دارند.اندیشند در حالیوحش میحیات
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های انسانی باعث به خطر افتادن های انسان در طبیعت و فعالیتی ناشی از رفتارشناسبرهم خوردن تعادالت بوم

ها شده که گونه شنگ نیز از ایین امیر مسیتثنی    وحش و حتی ناپدید شدن آنهای حیاتزندگی بسیاری از گونه

های خشهای شنگ به ویژه در اروپا در قرن بیستم باعث گردید که محققان بسیاری در بنیست. کاهش جمعیت

 & Bendito, 2004; Green). مختلف اروپا از جمله اسکاتلند اقدام به احییای جمعییت ایین گونیه کننید     

Green, 1980)  
 اند:عوامل تهدید کننده شنگ معمولی به دو دسته تقسیم شده

 عوامل تهدید کنندة طبیعی .1

 عوامل تهدید کنندة غیرطبیعی  .2

 

 عوامل تهدید کننده طبیعی 

افتید. میثالً حملیه    ای اتفیاق میی  د کننده به طور عمده به سبب برخوردهای درون گونیه این عوامل تهدی

شوند. این اتفاقیات  ها جزو این عوامل محسوب میها به هم و گاز گرفتن یکدیگر و جراحت برداشتن آنشنگ

احییه  تواند در شنگ معمولی به صورت یک زخم دردناک ناشی از گاز توسط شنگ دیگیر در ناحییه سیر، ن   می

Anogenital شود. در بسیاری از و پاها اتفاق افتد که اغلب در انگشتان پا به نقص عضو )قطع شدن( منجر می

ها اغلب موجیب  شدن جراحت گاز آنشده و عفونیها با استرپتوکوکوس و یا اشرشیاکلی عفونیموارد این زخم

  .شود( باشد؛ میتواند مهلک )مرگبارسمیا که میانواع دیگر مشکالت شامل سپتی

هیا اسیت )میثال بیه طیور      های مختلف در پنجه و پیرده های ورود میکروب از طریق بریدگیاز دیگر راه

معمول یک لیوان شکسته درآب( یا به طور معمول تخریب پنجه پای عقبی به سبب به درازا کشیده شدن سیتیز  

ضعیت بسیار بد فیزیکی پیدا خواهد کیرد. از  او با دیگر حیوانات است. که در این صورت معموالً حیوان یک و

 توان به این موارد اشاره کرد: شود میهای موجود در شنگ که بیشتر در نتیجه ستیز حادث میدیگر بیماری

 های چشیمی )ماننید   ها بیماریهای رها شده آنهای موجود در شنگ معمولی و در بچهاز دیگر بیماری

 گزارش شده( است. 1963و  1957های بین سال کوری در شنگ معمولی در انگلستان

 عدم همکاری 

 یابی عدم جهت 
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 های مغزیمسمومیت به جیوه و در نتیجه آسیب 

 Hydrocephalus  

  Renal  Calculi 

 های ناشی از آلودگی نفتیبیماری 

 آدرنال  53پریاختگی 

 های تناسلی بیماری 

 هاویروس 

 

 هاری  -

هیا وجیود دارد. دورة   اسیترالیا و گیروه کیوچکی از جزاییر در شینگ     ها به جزء این بیماری در تمام قاره

نهفتگی این ویروس از یک هفته تا چند ماه دیده شده است و در این مدت قابلیت انتقال بیه انسیان را خواهید    

 (.Rubel et al,1987داشت )

 51ویروس کانین دیستمپر 

ل آمریکا مشاهده شده بود در بین های شمااین ویروس هم چنان که در گذشته در بین شنگ رودخانه

 ,Geisel,1979; Steinhangen&Nebel, 1985; Evelandشنگ معمولی هم گزارش شده است )

1980.) 

  عوامل تهدید کننده غیرطبیعی 

در هر مقطع از زمان عامل تهدید کننده غیر طبیعی تغییر کرده و برحسب نیازهای بشری و نوع پیشیرفت  

تر شده است. آنچه که به عنوان عوامیل تهدیید کننیده غییر     نابهنجارتر و خطرناک صنعت این عوامل شدیدتر و

 توان بیان کرد به شرح ذیل است:طبیعی می

 رویه گونه )اسلحه ، تله، تور و غیره(شکار بی 

 تواند مقاصد گوناگونی را در برداشته باشد:شکار می

                                                 
50 Hyperplasia 
51 Canine Distemper Virus 
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 به منظور حفظ ذخایر ماهی -1

 ورزشی  –جنبه تفریحی  -2

 ز و پوستفروش خ  -0

درگذشته کشتار این حیوان جهت حفظ مزارع آبزی پروری بیشتر و اکنون مقاصد اقتصادی خز آن بیشتر 

هیا را بیه خیاطر دلخیوری از بیین      ها با صیادی از طریق ماهی بوده نیز شنگشده است. صیادانی که معیشت آن

 برند.می

 

  آلودگی شیمیایی 

هیای  کیش ها به سبب انیواع آفیت  ی و کاهش شدید در جمعیت شنگاای و دریاچهآلودگی در نواحی رودخانه

 ,Lopez-martin et al)ارگانوگلرهیا   PCB (Mason, 2000)سمی آلدرین، دلیدرین، فلیزات سینگین،    

1995; Mazet et al, 2005; Roos et al, 2000; Baker et al, 2001) 
هیا آغیاز شیده    کشده از انواع سموم و آفتگسترش آلودگی در نواحی آبی جهان با پیشرفت کشاورزی و استفا

 PHهای شهری، صنعتی وکشاورزی و ایجاد پدیده یوتریفیکاسیون و افزایش است. همچنین راه یافتن هرز آب

ها موجیب از بیین رفیتن منیابع غیذایی      ( به سبب ورود نیتروژن و فسفر موجود در این فاضالب5/13)حتی تا 

 آال( است.یان است شده )ماهیان آزاد و قزلها که در واقع بسیاری از ماهشنگ

مقدار سطح  . PCBسبب کاهش یا انقراض شنگ معمولی خواهد شد mg/kg 53بیشتر از  PCBمیزان 

که این ویتامینی است که حیوان برای مقابله بیا بیمیاری الزم   آورد در حالیرا در بدن شنگ پایین می Aویتامین 

 .  (Lopez-martin et al, 1995; Roos et al, 2000; http://otter.org, 2006)دارد

ها جذب ماهی شده کیه در سیطوح   تبدیل جیوه به فنیل جیوه و خورده شدن آن از طریق طعمه یا آبشش

باالی هرم غذایی به سیستم عصبی آسیب خواهد رساند. از طرفی غلظت باالی فنیل جییوه کیه در بیدن میاهی     

کند. اولین نشیانه بیمیاری در   ند و امید به زندگی در حیوانات را نصف میرسایابد به جنین آسیب میتجمع می

  (http://otter.org, 2006).ها استهای جوان ناشی از این فلز عدم راه رفتن نرمال آنشنگ

 تخریب زیستگاه 
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 تواند در چند عامل زیر خالصه گردند:شوند میعواملی که سبب تخریب زیستگاه این گونه می

  (http://otter.org, 2006)ای و تخریب سواحل رودخانه از جادهساخت و س .1

 ساخت سدها و کاهش کیفیت آب  .2

ریزی به هایی از ماهیان که برای تخمبرداری عمرانی و زهکشی کشاورزی، به ویژه گونهعملیات بهره .0

 جایی نیاز دارند.بهجا

 تخریب تنوع فیزیکی رودخانه .4

 (Tuzun & Albayra, 2004)ها کشی رودخانهکانال .5

)گونة مهاجم(، چرای  هایی که سابقاً در منطقه وجود نداشتهدر بسیاری از مناطق کشت و ورود گونه

گیرها باعث کاهش وسعت بندها یا سیلگیری، احداث آببیش از اندازه، توسعة آبزی پروری، ماهی

های مناطق جنگلی های رودخانهی، کنارههای آبها شده است. از بین رفتن زیستگاههای حاشیه رودخانهزیستگاه

هایی که پیش از این برای استراحت و جستجوی ها از زیستگاهگیرد تا شنگهای کنار رود باعث میو درخت

شود که های مطلوب به طور حتم سبب میتکه شدن زیستگاهدادند محروم شوند. تکهغذا مورد استفاده قرار می

گیرند بر جمعیت هایی که به عنوان النه مورد استفاده قرار میت به ویژه زیستگاهمناطقی که مورد نیاز شنگ اس

شنگ تأثیر منفی بگذارد. این موضوع در برخی از کشورها به اشکال مختلف بروز پیدا کرده است برای مثال 

تا مناطق ها و زهکشی مناطق هم جوار در شمال ایرلند سبب شده برداری آبراههگسترش، درست کردن و گود

هایی که از آب با افزایش تعداد رودخانه ها حضور داشته است از بین برودوسیعی که پیش از این شنگ در آن

ها، گیاهان و تهدید درختان باعث کیفیت پایین برخوردار هستند باعث کاهش مطلوبیت برای جمعیت ماهی

 (.Species Action Plan Otter Irland, 2007گردیده تا منابع آب برای شنگ بسیار نامطلوب باشد )

 

 تنش در منطقه زیستگاهی گونه 

هیا باعیث   های ساکت و آرام دارد و اسیترس و سیر و صیدای قیایق    شنگ حیوانی است که نیاز به مکان

های کار گذاشته شیده بیه سیبب    های خلوت و ساکت عقب نشینی کنند. گاهی توربینها به مکانشود که آنمی

 شود.ها در توربین میها و در نهایت گرفتار شدن آنشنگ صدای خود موجب جلب
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 رویه از منابع رودخانه برداری بیبهره 

روییه از  ها بوده است. بهره بیرداری بیی  ها پناهگاه شنگهای آنهایی که ریشهتخریب درختان و درختچه

تواند ورود ایش فرسایش میشود. این افزهای سواحل میمنابع رودخانه سبب افزایش فرسایش و کاهش رستنی

ریزی ماهییان کیه   گل و الی و سنگریزه را به داخل رودخانه افزایش دهد. که این سبب کاهش منطقه برای تخم

 (. Moll,2004شود )منبع غذایی شنگ هستند می

 

 رژیم غذایی -2-2

آنجا که هم در  دهد اما ازها را ماهی تشکیل میخوار هستند. غذای اصلی آنها حیواناتی گوشتشنگ

ها اشاره کنند که در زیر به آنکنند از حیوانات بسیار زیاد دیگری نیز تغذیه میخشکی و هم در آب زندگی می

به طور کلی با (. Clavero et al, 2005های شیرین هستند )ها بهترین شکارچی در آبشنگشده است. 

های هایی که در محیطم از عایق هستند به ویژه آنحرارتی حیواناتی که فاقد یک الیه ضخی توجه به نیازهای

ترین نیازها به تر است، غذا یکی از مهمبرند و درجه حرارت محیط از درجة حرارت بدنشان پایینآبی به سر می

تر از آن چیزی است که نسبت بیش %23رود. در مورد شنگ به دلیل آنکه میزان انرژی مورد نیاز شنگ شمار می

 شود.ترین فاکتورها برای بقاء این گونه محسوب میرود لذا غذا از مهمبدن این گونه انتظار میبه اندازة 

 

  منابع جانوری 

 سانان تغذیه کند.تواند از انواع پرندگان آبزی، کنار آبزی و گنجشکپرندگان: شنگ می -

اسیت. کیه   ها، موش آبیی و حتیی میوش صیحرایی     پستانداران: که شامل پستانداران کوچک، خرگوش -

 گیرند.هرچند این منابع به ندرت مورد استفاده قرار می

 دوزیستان: که شامل انواع وزغ و قورباغه است. -

 ای(تنان دوکفهها )نرمها و صدفسخت پوستان: انواع خرچنگ -

ای جیانوری شینگ   هیا دیگیر منیابع تغذییه    ها و کرمداران کوچک: انواع حشرات آبزی، سنجاقکمهره -

 هستند.
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 رود( ماهی یکی از غذاهای مورد عالقة شنگ به شمار می1-4یر )تصو

 منابع گیاهی 

 میزان تغذیه شنگ از گیاهان بسیار کم است.  -

دهند تا از ها ترجیح میروند. آنها طعمه اصلی شنگ به شمار میدهد که ماهیهای موجود نشان میداده

نند. با این حال شنگ رژیم غذایی بسیار متنوعی دارد ها قرار دارد، تغذیه کچیزی که به آسانی در دسترس آن

)هم به صورت موقت و هم از لحاظ جغرافیایی(. این گونه ممکن است از بسیاری از حیوانات آبزی، از جمله 

پوستان، حشرات آبزی، پرندگان و پستانداران تغذیه دوزیستان و خزندگان، و همچنین خرچنگ و سایر سخت

 (. Clavero et al, 2005; Clavero et al, 2006کند )

دهند. ولی بعضیی اوقیات در سیواحل رل    ها پس از شکار طعمه، آن را درخشکی مورد تغذیه قرار میآن

هیا تعیداد   شود کیه شینگ  دهند معموالً دیده میمانند در آب یک ماهی را شبیه به یک بالل مورد تغذیه قرار می

رسید کیه ایین کیار را تنهیا      کنند و چنین به نظر مییاز دارند شکار میها را نسبت به آنچه که نزیادتری از ماهی

 (http://naiaonline.org, 2005). دهند جهت سرگرمی )تفریح( انجام می

میاهی  رسد که به میار شنگ در انتخاب نوع ماهی برای تغذیه معموالً وسواس ندارد ولی چنین به نظر می

(Anguilla anuilla) هیای مختلفیی از روز انجیام    ها شیکار و تغذییه را در زمیان   د. شنگای دارعالقة ویژه

 کیلوگرم است. 1ها تقریباً دهند و مصرف روزانه آنمی

شوند، ها در طول سال تغییر زیادی ندارد و در فصل زمستان زمانی که سایر غذاها کمیاب میتعداد ماهی

ها در در یکی از مطالعات صورت گرفته شنگ(. 1085پور، دهد )حمزهبیشترین غذای شنگ را ماهی تشکیل می
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عدد ماهی و یک عدد مار افعی  62ها ساعت تحت نظر قرار گرفتند. در طول این مدت آن 19یک روز به مدت 

را شکار کردند. تمامی افراد تنها در درون آب، کنارة رودخانه و یا تا فاصلة پنج متری از آب به جستجوی غذا 

عدد ماهی را به طور میانگین شکار  4.9تا  0ها به آن پرداختند. در بیشتر موارد شنگ های وابستهو فعالیت

هایی که اقدام به متر داشتند. الزم به ذکر است که تمامی شنگسانتی 23تا  13ها طولی معادلکردند. بیشتر ماهی

جوان به همراه مادرش اقدام به بالغ بودند. در این بین تنها در یک مورد شنگ کردند بالغ و یا نیمهشکار می

ای برابر مادرش داشت و مادرش از قسمت کردن صید قبلی خود با او گرفتن ماهی کرد. این شنگ جوان اندازه

های گرفته شده ماهی %85.7های صورت گرفته در این تحقیق نشان داد که خودداری کرد. مطالعات و بررسی

مورد شکار باقی مانده،  54اند. از میان اند فوری در آب به مصرف رسیدهمتر را داشتهسانتی 13که طولی کمتر از 

ها موقعیتی را که در آن ماهی را صید کردند، ترک کردند. اما در باقی موارد در همان نزدیکی مواقع شنگ %9در 

. تنها سه در یک نقطة ثابت )سنگ، صخره، شن و زمین( آن را باقی گذاشتند؛ بدون آنکه صید را پنهان کنند

شنگ صیدشان را به صورت نیمه پنهان در میان پوشش گیاهی اطراف مخفی کردند. با این وجود این عمل را 

کشد تا ماهی صید دقیقه طول می 1.54طوری انجام دادند که نیمی از بدن طعمه بیرون باشد. به طور میانگین 

 %88.9شوند و به طور کلی در قه خورده میها در مدت زمانی کمتر از یک دقیشده مصرف شود. بیشتر طعمه

ها و دهد که بین اندازة ماهیانجامد. اطالعات موجود نشان میدقیقه به طول می 5موارد این مدت زمان کمتر از 

ثانیه بین  8.25داری وجود دارد. این میزان بین شود ارتباط معنیها میمدت زمانی که صرف خوردن آن

متر را دارا سانتی 05تا  03دقیقه در یک نمونه که طولی در حدود  13متر طول دارند و سانتی 13هایی که ماهی

 بود نوسان داشت. 

شوند؛ در حالی که گرم وزن داشتند به صورت کامل خورده می 133هایی که کمتر از تقریباً همه ماهی

هایی که کمتر باقی گذاشتند. ماهی گرم وزن داشتند را 733هایی که بیش از هایی بسیاری از ماهیها بخششنگ

داری موارد به طور کامل مورد مصرف قرار گرفتند. به طور کلی ارتباط معنی %87.7گرم وزن داشتند در  033از 

ماند وجود دارد. به عبارت دیگر هایی که دست نخورده باقی میشود با قسمتبین وزن ماهی که خورده می

 ماند.شود بیشتر باشد، مقدار بیشتری از آن دست نخورده باقی میر میهرچه وزن ماهی که توسط شنگ شکا
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 هامرور مطالعات پیشین درباره رژیم غذایی شنگ در ایران و سایر کشور -2-2-1

رژیم غذایی شنگ معمولی در نقاط مختلف جهان با یکدیگر متفاوت است. با این وجود به دلیل آن که 

ها را در بیشتر نقاط جهان ها غذای اصلی آنتند و با توجه به زیستگاه آنخوار هسها حیواناتی گوشتشنگ

کنند از دهد. با این حال به دلیل این که این گونه هم در خشکی و هم در آب زندگی میماهی تشکیل می

 (.Clavero et al, 2005) کندحیوانات بسیار زیاد دیگری نیز تغذیه می

های مختلفی بر روی رژیم غذایی شنگ صورت گرفته است. مطالعات در این راستا تحقیقات و بررسی

گونه در رژیم غذایی این گونه به ثبت  78دهد که در سرتاسر جهان تاکنون بر رژیم غذایی شنگ نشان می

دهد که در رژیم رسیده است. مطالعات موردی بر روی رژیم غذایی شنگ معمولی در کشور بلغارستان نشان می

دهد که این تعداد به گونه وجود داشته است ولی مطالعات اخیر نشان می 05ونه در گذشته تعداد غذایی این گ

 Carassius carassius، Carassius auratusگونه افزایش یافته است؛ در این بین ماهیانی چون  131

gibelio، Perca fluviatilis، Lepomis gibbosus و Barbus cyclolepis غذای  منبع اصلی تأمین

های شیرین ( و وزغ آبRana ridibundaها وزغ مردابی )اند. همچنین در امتداد رودخانهاین گونه بوده

(Potamon ibericumدر زمره گونه )روند های چیره در رژیم غذایی شنگ به شمار می(Georgiev, 

2006.) 

 
 (Georgiev, 2006شنگ )های مختلف جانداران در رژیم غذایی ( درصد و سهم رده1-4نمودار )
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های مختلف و در فصول مختلف و نوع و درصد مواد مورد ها در زیستگاهرژیم غذایی گونه -2-2-2

 ها، سخت پوستان، نرم تنان ، مواد گیاهی و ...( تغذیه )پستاندارن، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهی

کند. بر اساس تحقیقات نیز، تغییر می د داردرژیم غذایی شنگ بسته به مواد غذایی که در طول سال وجو

 مهرگانبی و پستانداران پرندگان، ها،قورباغه مانند ماهی از هایی غیرصورت گرفته مشخص شده است که طعمه

ها به رسد که در فصل بهار هنگامی که قورباغهگیرند. به نظر میمورد تغذیه قرار می تابستان و بیشتر در بهار

شوند اما در برخی ها شکار میشوند، به راحتی توسط شنگگذاری جمع میگیری و تخمرای جفتتعداد زیاد ب

 (1986ها مورد تائید قرار نگرفته است. ارلینگ )مطالعات صورت گرفته وجود قورباغه در رژیم غذایی شنگ

سهم باالی  وجود و هنددمی های کم تحرک ترجیحهای پرتحرک را به قورباغهماهی هاکند که شنگپیشنهاد می

تراکم کم ماهی در آن موقع از سال باشد. بهار و تابستان فصول  یتواند نشانهمی غذایی رژیم ها درقورباغه

های جوان نیز است که شنگ با استفاده از حس بویایی ها و پرندهخوبی برای پیدا کردن تخم پرندگان در النه

 .(1085ور، پ)حمزه دهندخود این کار را انجام می

های مختلف شنگ، دوزیستان را دهد که در قارة اروپا گونهاز سویی دیگر مطالعات انجام گرفته نشان می

دهد کنند و این طعمه قسمت مهمی از رژیم غذایی این گونه را در بسیاری مناطق تشکیل میشکار می

(Clavero et al, 2003.)  های شوند به ویژه در عرضمیخزندگان در رژیم غذایی شنگ به ندرت دیده

(. با این وجود در ایتالیا خرندگانی مانند مار آبی در رژیم غذایی Ruiz-Olmo, 1995تر )جغرافیایی پایین

 (. Arca& Prigioni,1987شنگ به دفعات دیده شده است )

توان توجه اندکی به شکار خزندگان توسط شنگ تاکنون صورت گرفته است. از دالیل این موضوع می

به نبود وجود خزندگان در رژیم غذایی این گونه در پی مطالعاتی که در مرکز و شمال اروپا صورت گرفته 

ها در شمال اروپا وجود دهد که خزندگان در رژیم غذایی شنگاشاره کرد. مطالعات صورت گرفته نشان می

دهد که با مدیترانه نشان میها در حوضة اروپایی (. از سویی دیگر بررسیRuiz-Olmo, 1995)ندارند 

(. این Clavero et al, 2003یابد )افزایش درجه حرارت در این مناطق استفادة شنگ از خرندگان افزایش می

های شناخته شده از خزندگان در رژیم غذایی یکی از ویژگی ارتباط معکوس میان عرض جغرافیایی و استفاده

های جغرافیایی را به اشغال خود ای از عرضمحدودة گستردهخوارانی است که در بین بسیاری از گوشت

 (.Delibes et al, 1997; Zielinski et al, 1999اند )درآورده
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همان طور که پیشتر نیز اشاره شد رژیم غذایی شنگ بسته به موادغذایی که در طول فصول مختلف در 

ب جهت تغذیه دست پیدا کنند که فردی دیگر از ها به مکانی مناستواند تغییر کند. اگر شنگدسترس باشد؛ می

تر خواهد بود تا به جستجوی مکانی دیگر بپردازند که حتی نیاز به رقابت و مفید کند؛ عاقالنهآن استفاده می

هایی که کمتر تجربه  و مهارت دارند به شکارهای غذایی در آن پیدا نکنند. عالوه بر این به طور معمول شنگ

شود. برای نمونه ها میتری وارد رژیم غذایی آنهای کم ارزشردازند. در نتیجه این امر طعمهپساده تری می

ها با توجه کنند. این طعمههای جوان در اروپا نسبت به همتایان بزرگسال خود اغلب از خرچنگ تغذیه میشنگ

تا  %73کند. به طور کلی ها میبه پوسته سخت خود از لحاظ مصرف انرژی راندمان پایینتری را نصیب شنگ

مهرگان، دوزیستان، دهند؛ ولی حیواناتی مانند بیهای معمولی را ماهیان تشکیل میاز رژیم غذایی شنگ 95%

ها که در کناره شوند. در برخی دیگر از شنگمارها و پستانداران کوچک در رژیم غذایی این گونه نیز دیده می

کنند. در برخی مناطق در ها و موجودات کوچک آبی تغذیه می، خرچنگتنانکنند از نرمها زندگی میمرداب

شوند. در های زمستان و بهار دوزیستان در رژیم غذایی شنگ معمولی بیشتر از سایر اوقات دیده میاواخر فصل

های مختلفی در ارتباط با شنگ مشاهده شده است. برای های صورت گرفته رژیمبرخی مطالعات و پژوهش

 ها در در رژیم غذایی شنگ معمولی مشاهده شده است.در اسکاتلند مواردی متفاوت از گونه نمونه

 
 (McCafferty, 2003های مختلف در رژیم غذایی شنگ در اسکاتلند )( فراوانی گونه2-4نمودار )

ر های مختلف برای شنگ تنها وابسته به دبا در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده ارزش غذایی طعمه

دهد هم در این راستا ها به شنگ انتقال میها نیست؛ بلکه میران انرژی ای که هر یک گونهدسترس بودن آن

ترین میزان )با فرض آن که با ماهی سوف تشابه داشته باشد( کم Ruffeحائز اهمیت است. برای مثال ماهی 
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مارماهی بیشترین میزان کالری انرژی را کند. این در حالی است که کالری انرژی را به شنگ معمولی منتقل می

 دهد.به شنگ انتقال می
 ( میزان انرژی که طعمه های شکار شده توسط شنگ1-4جدول )

 میزان انرژی گونه ردیف
1- kJg 

 روش محاسبه میزان انرژی

1 Eel 6018 Norman, 1963 

2 Brown trout 3032 Elliot, 1976 

9 Cyprinids 2082 Beja,1996 

2 Vertebrate (non-fish) 2063 Beja, 1996 

3 Perch 2026 Prevost, 1982 

 

 های رقیبشناسایی گونه -4-9

های مختلف جانوران در یک زیستگاه در طبیعت اجتناب ناپذیر است و جزء ضروریات حضور گونه

وردن غذا، پناهگاه ها در کنار یکدیگر در طبیعت در فراهم آرود. حضور و زندگی گونهزیست به شمار میمحیط

های جانوری و گیاهان، همسایگان اجباری و و یا برخی فاکتورهای دیگر زیستی بسیار حیاتی است. انواع گونه

محیطی موجودات زنده بیشترین عوامل توانا در رشد و های زیستمتاثر از زندگی یکدیگر هستند و در بررسی

تواند شامل ارتباطات میان گیاهانی که در یک جامعه رشد روند. روابط زیستی میتوسعه یکدیگر به شمار می

های خاک باشد. جانوران با همدیگر کنند، مابین گیاهان و جانوران، میان جانوران و گیاهان با میکروارگانیسممی

هان و گیاهان نیز با گیاهان دیگر ارتباطاتی دارند. بسیاری از جانوران وابسته به گیاهان هستند و برخی از گیا

ها ممکن است تحت تاثیر یکدیگر بوده و اثرات مفید و یا مضری وابسته به جانوران. دو جانور و یا جمعیت آن

 بر یکدیگر داشته باشند.

های مشابه با هم افزایش و این فزونی تا رسیدن به ظرفیت برد با افزایش جمعیت رقابت میان افراد گونه

شود. ممکن است ها میرویه جانوران منجر به رقابت برای غذا میان آنییابد. تولیدمثل بزیست ادامه میمحیط

ای دیگر زیان ببینند و یا ممکن است حتی تلف شوند و یا مکان زندگی خود را تغییر برخی افراد سود و و عده

در این  اند برهم زنند.دهند. جانوران مهاجر ممکن است در جستجو غذا تعادل جوامع جدید را که وارد آن شده

مشهور  52ایوحش وجود دارد. در یک نمونه که به رقابت مجادلههای مختلف حیاتبین انواع رقابت میان گونه

افتد و بالفاصله برنده و بازنده مشخص است، جنگ و جدال برای رسیدن به هدف بسیار سریع اتفاق می
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رد نظر که معموال غذا است دسترسی پیدا گردد به منبع موگردد. در نهایت جانوری که در رقابت پیروز میمی

کنند ولی فرد برداری میکند. در نوعی دیگر از رقابت هر کدام از طرفین به اندازه توان خود از منابع بهرهمی

پیروز به دلیل صالحیت و انرژی بیشتر سود بیشتری به دست آورده و به مقدار بیشتری از منابع دسترسی پیدا 

 50شود. به این نوع رقابت، رقابت کوششیبه تدریج به عنوان فرد برنده و پیروز مطرح میکند و از آن پس می

 شود.اطالق می

ها رقابت غذایی داشته رسد که برخی از گوشتخواران با شنگبر اساس مطالعات صورت گرفته چنین به نظر می 

ها رخ دهد. نمودار زیر نمایی ین گونهباشند. با تمام توضیحات داده شده رقابت ممکن است به دالیل متفاوتی ب

 دهد.کلی از این مطلب را نشان می

  
 ( احتمال به وجود آمدن رقابت بر سر منابع مختلف0-4نمودار )

 

 مرور مطالعات پیشین درباره رقبای غذایی گونه در ایران و سایر کشورها  -2-9-1

ران صورت نگرفته است. مرور مطالعات در تاکنون بررسی مدونی در ارتباط با رقبای غذایی شنگ در ای

سایر کشورها نیز چندان از کیفیت باالیی برخوردار نیست. تنها چند مورد مطالعات به صورت موردی درباره 

رقبای غذایی شنگ در اروپا به ویژه در بریتانیا صورت پذیرفته است. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد شنگ 

های معمولی از نرخ سوخت و ساز باالیی برخوردار هستند و قرار دارد. شنگمعمولی در رأس چرخة غذایی 

بایست غذای بسیاری روزانه به مصرف برسانند. به همین دلیل در رژیم غذایی شنگ معمولی در نتیجه می
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ران مهرگان، دوزیستان، پرندگان و پستانداتوان مشاهده کرد. از ماهیان گرفته تا بیهای مختلفی را میگونه

 کوچک.

ها ضروری است نیاز دارند. این حیوانات به عناصر معدنی و بیست نوع آمینو اسید که چهارده تای آن

مهرگان تا حدودی تفاوت دارد. برای نمونه حشرات، دارای نیاز غذایی مشابهی با دارن و بینیاز در مهره

ها به داران نیاز دارند و همچنین نیاز آنبه مهرهداران هستند. ولی به پتاسیم، فسفر و منیزیم بیشتری نسبت مهره

کلسیم، سدیم و کلر کمتر است. هنگامی که میزان مواد غذایی از نظر کمیت کافی نباشد، مصرف کننده از سوء 

شود. زمانی که غذا از دیدگاه کیفیت نماید و یا از گرسنگی تلف میتغذیه حاد رنج برده و منطقه را ترک می

یابد. این امر در مورد های تولیدمثلی، سالمت و طول عمر حیوان کاهش میموفقیت فعالیت مناسب نباشد،

 کند. شنگ معمولی هم صدق می

ترین غذاهایی که جایگاه ویژه در رژیم غذایی شنگ دارد، ماهی است. که با در نظر گرفتن یکی از مهم

های وابسته ر دارد؛ لذا همواره در کنار سایر گونههای آبی قرابوماین که زیستگاه شنگ بیشتر در نزدیکی زیست

برداری از منابع به  پردازد. بهرهبرای کسب غذا به رقابت می های آبی نظیر پرندگان کنار آبزیبومبه زیست

گیرد، برداری قرار میگیرد. طبیعتاً هنگامی که یک منبع، مورد بهرهصورت غیر مستقیم و با واسطه صورت می

یابد. این مسئله به ویژه در جوامعی که شمار افراد آن رو به فزونی است و منابع کمیتش کاهش میکیفیت و 

افتد. چرا که در مقابل این جمعیت  رو به رشد، منابع غذایی محدود کاهش غذایشان محدود است، اتفاق می

ها نسبت به حضور یکدیگر در مای است. ارگانیسبرداری و رقابت بر سر منابع، اغلب بین گونهیابند. بهرهمی

ها را مورد دهند بلکه نسبت به کلیه عوامل و افرادی که بخواهند منابع آنزیست حساسیت نشان نمیمحیط

ها از ها و حواصیلها، اگرتخورهایی مانند ماهیدهند. گونهاستفاده قرار داده و تهی کنند، واکنش نشان می

المللی پریشان تاکنون یم غذایی شنگ نیز بسیار حائز اهمیت است. در تاالب بینکنند که در رژتغذیه می هاماهی

ها گزارش شده است. در صورتی که تعداد این جانداران زیاد نباشد، این گونه پرنده از خانواده حواصیل 13

اد از این توانند نقش رقیب غذایی برای شنگ معمولی بازی کنند. اما در صورت وجود جمعیت زیپرندگان نمی

 ها، پرندگان به عنوان رقیب غذایی برای شنگ محسوب خواهند شد.زیست شنگگونه پرندگان در محیط

افتد که دو گونه جانور شکارچی دارای زیستگاه واحدی باشند. نوع دیگر رقابت غیر مستقیم زمانی اتفاق می

اگر دو گونه از منابع غذایی مختلفی تغذیه کند؛ حتی روابط متقابل بین دو گونه شکارچی حالت رقابتی پیدا می



63 
 

نامند. در نیز می "54رقابت ظاهری"کنند، این رقابت ممکن است بر سر فضا اتفاق بیافتد. این نوع رقابت را 

و شنگ هنگامی که در یک  55برخی مناطق در آمریکای شمالی گزارشاتی مبنی بر رقابت غذایی میان مینک

الزم به ذکر است که راسو )اروپایی و   (.Jedrzejewska et al, 2001زیستگاه هستند؛ وجود دارد )

 (.Melissen, 2000کند )های شنگ را شکار میامریکایی( در بعضی موارد طعمه

ها با شنگ معمولی در تاالب پریشان، با درنظر گرفتن این نکته ای سایر گونهدر ارتباط با رقابت بین گونه

رودک و خدنگ در نواحی اطراف این تاالب گزارش شده و در رژیم غذایشان  که پستاندارانی مانند سمور،

ها و شود؛ امکان وجود رقابت غذایی بین این گونهموجوداتی مانند پستانداران کوچک و پرندگان نیز یافت می

ر شنگ وجود دارد. از سویی دیگر ذکر این نکته ضروری است که امروزه شنگ معمولی با رقیب غذایی جدی د

رو است. از آنجا که ماهی در رژیم غذایی شنگ معمولی در بیشتر نقاط بهرو انسانزیست خود با نام محیط

گیران و یا صیادان با شنگ رقابت غذایی وجود داشته است. ای دارد. لذا همواره بین ماهیجهان جایگاه ویژه

گیران است؛ در نتیجه یار مورد توجه ماهیدهند چیزی که بسها ماهیان کم تحرک را برای شکار ترجیح میشنگ

 این امر رقابت مستقیم و غیر مستقیم بین شنگ و صیادان همواره در شرف وقوع است. 

 

 های منتخبسایر گوشتخواران همبوم با شنگ در زیستگاه -2-9-2

و به پریشان -بنا بر گزارشات اداره کل محیط زیست استان فارس تاکنون در منطقه حفاظت شده ارژن

گونه از این  11گونه پستاندار مشاهده شده است. در این بین  01ویژه نواحی اطراف تاالب پریشان در حدود 

ها، های مورد نیاز  و مورد استفاده هر یک از این گونهخوار هستند. با در نظر گرفتن زیستگاهپستاندارن گوشت

ی مناسب برای شنگ معمولی حضور نداشته باشد. هاای در نزدیکی زیستگاهرسد تنها خرس قهوهبه نظر می

 اسامی این گونه ها در جدول زیر آمده است.
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 خواران همبوم با شنگ معمولی در تاالب پریشان( اسامی گوشت2-4جدول )

 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده ردیف

1 

Canidae 

 Wolf Canis lupus گرگ
 Golden Jackal Canis aureus شغال 2
 Common Fox Vulpes vulpes روباه معمولی 0
4 

Mustelidae 
 Stone Marten Martes foina سمور

 Eurasian Badger Meles meles معمولی رودک 5
6 

Herpestidae 
 Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsii بزرگ خدنگ

 Small Indian Mongoose Herpestes auro punctatus کوچک خدنگ 7
8 Hyaenidae کفتارها Striped hyaena Hyaena hyaena 
9 

Felidae 
 Wild Cat Felis catus وحشی گربه

 Jungle Cat Felis chaus جنگلی گربه 13

های جوان خیلی ها شنگرسد که اسلواکدر مطالعه صورت گرفته در اروپا چنین به نظر میهمچنین 

طور کلی در محدودة وسیعی از اروپا شنگ معمولی شکارچی طبیعی ندارد و همان کنند. به کوچک را شکار می

هایی که در سرتاسر جهان دیده طور که پیشتر نیز اشاره شد در رأس چرخة غذایی قرار دارد اما در سایر قسمت

 کنندمی اند نظیر روسیه و آسیا دیده شده که عقاب دریایی، گرگ و سیاه گوش از شنگ تغذیهشده

(Melissen,2000;http://wildlifeinformation.org,2005.) هایی الزم به یادآوری است که گونه

کنند که در رژیم غذایی شنگ وجود دارد. در صورتی که هایی تغذیه میها از ماهیها و حواصیلخورمانند ماهی

معمولی را بازی کنند. الزم به ذکر  توانند نقش رقیب غذایی برای شنگمیها تعداد این جانداران زیاد باشد، آن

 (.Melissen, 2000کنند )های شنگ را شکار میاست که راسو )اروپایی و امریکایی( در بعضی موارد طعمه

 

 مرور مطالعات پیشین گستره آشیان بوم شناختی غذایی گونه و میزان همپوشانی آن با سایر-2-9-9

 های منتخبگوشتخواران همبوم در زیستگاه

ر گونه برای زیست بهتر، یک محدوده و یک محیط مشخص را جهت زندگی به خود اختصاص داده ه

گفته  "56شناختیآشیان بوم"دهد. اصطالحاً به این محدوده های طبیعی خود را انجام میاست؛ که در آن فعالیت
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لکه شامل نقش عملی شناختی در بر گیرنده نه فقط محل فیزیکی موجود زنده بشود. در واقع آشیان بوممی

 موجود در جامعه و وضعیت موجود در رابطه با عوامل و شرایط زیستی نیز هست.

های گیاهی، های مختلف همواره برقرار است. روابط متقابل بین گونهای بین افراد گونهروابط بین گونه

بندی متعددی برای روابط بین شود. طبقههای جانوران و حتی روابط بین گیاهان و جانوران را هم شامل میگونه

های اجباری یا داوطلبانه داشته ای وجود دارد. افراد مختلف ممکن است روابط متقابلی در خالل همکاریگونه

ای ببین باشند حتی ممکن است این روابط موقتی یا برای مدتی طوالنی باشد. با این وصف رقابت بین گونه

کنند و آن منابع های مختلف از منابع مشابه استفاده مینی که افراد گونهدهد. زمااعضای دو گونه مختلف رخ می

بیند. دو گونه ممکن است برای فضا، غذا، نور و یا ای به وسیله دیگری زیان میمحدود نیز هستند، هر گونه

ختی مشابه با شناها در واقع برای آشیان بومها با هم رقابت کنند. آنبرای اجتناب از شکارگران و یا بیماری

کنند. رقابت ممکن است در نهایت منجر به انقراض یک گونه یا اجبار در تغییر آشیان یکدیگر رقابت می

شناختی آن شود و یا حتی اینکه از منابع غذایی دیگری استفاده کنند. به این ترتیب تنها یک گونه در یک بوم

شناختی مشابه رقابت کنند برای دو گونه برای آشیان بومتواند زندگی کند. چنانچه یک یا شناختی میآشیان بوم

کنند. در این صورت امکان بقاء برداری از منابع مشترک پیدا میهای مختلفی برای بهرهزنده ماندن سازگاری

 ها وجود خواهد داشت.برای آن

غذایی مشابه مانند المللی پریشان شنگ معمولی به دلیل استفاده از منابع رسد در تاالب بینبه نظر می

خوارانی مانند سمور، رودک معمولی، خدنگ کوچک و بزرگ پرندگان و پستانداران کوچک با سایر گوشت

شناختی داشته باشد. . با این وجود توجه به این امر که در عین حال طیف وسیعی از همپوشانی آشیان بوم

تیجه گرفت که این امر قادر است از فشار توان نموجودات در رژیم غذایی سنگ معمولی حضور دارند؛ می

وارده بر شنگ در زمینه کاهش منابع غذایی اندکی بکاهد. با این وصف بررسی این امر نیاز به مطالعات جامع 

ها، همچنین شناختی دارد. در این راستا تعیین میزان منابع غذایی مختلف و مشابه در رژیم غذایی این گونهبوم

بندی این امر الزم و ضروری به نظر های مشترک با یکدیگر  برای جمعاز زیستگاه تخمین درصد استفاده

 رسد. در نتیجه در حال حاضر اثبات این موضوع به آسانی امکان پذیر نیست.می
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 شناسی، ژنتیکی، علمی، پژوهشی،آموزشی، توریستی و... شنگهای اقتصادی، زیستی، زیباییارزش -2-2

ها در میان پراکنش کشورهایی که در آن پراکنش دارند اقتصادی و زیباشناسی شنگبه طور معمول ارزش 

های نه چندان دور به ویژه در در کشورهایی ها بوده است. پوست شنگ در گذشتهبه دلیل استفاده از پوست آن

ترین ت. مشهوربا آب و هوای سرد بیشتر به منظور استفاده در البسه و برای جلوگیری از سرما مصرف داشته اس

پوستان گردد. سرخهای مورد استفاده به مردم بومی آمریکای شمالی و کشورهای اسکاندیناوی باز مینمونه

هایشان، به منظور آراستن و گرم نگه داشتن چادرهای خود نیز از این عالوه بر استفاده از پوست شنگ در لباس

ه از پوست شنگ در فرهنگ بسیاری از کشورها وجود داشته کردند. در نتیجه همواره استفاداقالم استفاده می

های مختلف در مخالفت با استفاده از پوست حیوانات از جمله است. امروزه علی رغم به وجود آمدن انجمن

شنگ هنوز هم فرهنگ استفاده از پوست این حیوانات به ویژه در دنیا مد وجود دارد. در این راستا پوست شنگ 

های سیاری باالیی در بازارهای مربوطه برخوردار است. از سویی دیگر استفاده از اعضاء و اندامنیز از قیمت ب

گیرد. بنابراین در بازارهای شنگ در طب سنتی برخی کشورها به ویژه کشورهای آسیایی و چین صورت می

ای برخوردار است. مالحظهها و اعضاء این حیوان از جایگاه قابل سیاه قاچاق مربوط به حیوانات، تجارت اندام

های موجود شود. اما دادههای آن شکار نمیشنگ معمولی در تاالب پریشان به بهانه استفاده از پوست و اندام

های این بیانگر این امر است که در باور مردم محلی ساکن در اطراف تاالب پریشان مصرف دارویی از اندام

 .گونه برای درمان برخی امراض وجود دارد

 
 های محلی مردم چین( استفاده از پوست شنگ در لباس2-4تصویر )
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های پوست شنگ از کشور هند کشف شده است. محموله %53دهد که های موجود نشان میآمار و داده

های کشف شده از این گونه در کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه نیز رقم قابل توجهی اما تعداد پوست

 دهد.های کشف شده در نقاط مختلف جهان را نشان میر آمار مربوط به برخی از پوستاست. جدول زی

 های قاچاق پوست شنگ( برخی آمار مربوط به کشف محموله0-4جدول )

 تاریخ تعداد مکان

Siliguri, India 19 11/02/03 

Kathmandu 14 04/4/03 

Sangsang,Tibet, China 778 08/10/06 

Thankot check point, Kathmandu 11 11/07/04 

Daklang,Sindhupalchok, Nepal 6 18/03/04 

Syafru Besi, Rasuwa, Nepal 208 04/9/05 

Baudha, Kathmandu  08 17/04/05 

های علمی بر روی شنگ در مدیریت زیستگاه این گونه تأثیر به سزایی داشته و دارد. شنگ پژوهش

رم غذایی قرار دارد. بنابراین انجام مطالعات پژوهشی و علمی بر این گونه خوار و در رأس های گوشتگونه

ها موثر باشد. در برخی موارد های این گونه و حتی سایر گونهتواند در حفاظت، مدیریت و احیای زیستگاهمی

مبتال هایی که این گونه به آن بر روی شنگ در جهت بررسی بیماری 57شناسیبررسی ژنتیکی و مطالعات خون

ها و امراض که ممکن است گیر شدن این بیماریاست، بسیار مفید بوده و به پژوهشگران کمک کرده تا از همه

 (.Hanni et al, 2003ها و حتی انسان مشترک باشد جلوگیری به عمل آورند )گاهاً با سایر گونه

زم برای این امر وجود دارد؛ در بسیاری از کشورها و در مناطقی که بستر ال 58گردیامروزه توسعه طبیعت

 به به طور عمده که دانندمی طبیعت در گردشگری با مترادف را فعالیت این بسیار مورد توجه قرار دارد. برخی

 نظر مورد فعالیت که برندبرخی از کارشناسان این واژه را زمانی به کار می انجامد.می طبیعت دل در بازدید افراد

برخی  گذارد.می جای نیز بر طبیعت بر مثبتی اثر نوعی به بلکه دهدمی کاهش را یعتطب بر منفی اثر تنها نه

 بعد بر واقع در و گیرندمی نظر در فعالیت این برای را دیگری هایویژگی« مدارمردم»واژه  افزودن با کارشناسان

 هایجاذبه از طبیعت نزدیک مشاهدة شهرنشینان برخی برای امروزه .کنندمی بیشتری تاکید فرآیند این اجتماعی

                                                 
57 Hematology 
58 Ecotourism 



68 
 

 جایگاه خود برای جهانی سطح در گردشگری از شاخه این آید. امروزهمی شمار به گردیطبیعت اهمیت پر

ها به ویژه ای که همواره مورد توجه انساناست. در این راستا شنگ معمولی به عنوان گونه کرده کسب ایویژه

های آبی و ای برخوردار است. حتی مشاهده شنگ در آکواریومکودکان قرار دارد از ارزش گردشگری ویژه

ها برای بسیاری جالب و جذاب است. در این میان نحوه غذا خوردن شنگ همواره مورد توجه وحشباغ

 گیرد.کودکان قرار می
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 های منتخبهای زیستگاهی در زیستگاهویژگی -3

 های منتخبهای زیستگاهی مورد استفاده در زیستگاهتیپویژگی  3-1

 ها مشخصات جغرافیایی زیستگاه -3-1-1

 سلسله جبال شرقیجنوب الیه منتهی در و کازرون جنوب غربی کیلومتری 12 فاصله در پریشان تاالب

 و ساالنه یبارندگ میزان به بسته تاالب این های موجود وسعتداده است. بر اساس گردیده واقع زاگرس

به طور  شود.کیلومترمربع برآورد می 53 حداکثر تا 3 حداقل بین ترسالی متغیر بوده و و های خشکسالیسال

کیلومترمربع  13به  86-87کیلومترمربع بوده اما این مقدار در سال  23پریشان  تاالب مساحت کلی میانگین

 قدمت، دلیل به دریاچه این دارد. گسلی و منشاء دهبو تکتونیکی چاله یک پریشان تاالب کاهش پیدا کرده است.

رود. به شمار می 59پر تولید هایهای کشاورزی جزء دریاچهپساب انواع ورود و طبیعی جغرافیایی و موقعیت

 چند رشد برای مناسبی محیط متنوع، کفزیان و اییاختهتک هایجلبک و آبزی گیاهان وجود هم چنین به دلیل

 .(1089است )مهندسین مشاور زمین آراء فارس،  نموده فراهم ار ماهیان از گونه

های آبی بومشناختی آن در زمرة زیستهای بومتوان به دلیل اهمیت و ارزشبوم مورد نظر را میزیست

-کره و هم تاالب بینهای زیستگاهنادر فالت مرکزی ایران به شمار آورد. به همین دلیل هم در شمار ذخیره

ار گرفته است. این تاالب که در اقلیم به نسبت گرمسیری، با زمستان معتدل برخوردار است؛ موجب المللی قر

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

ن منطقه صورت گیرد. ها در ایآوری تعداد زیادی از گونهشرایط زیستگاهی مناسب موجب شده است که جوجه

های گیاهی توان به گونههای جانوری میشناختی تاالب پریشان عالوه بر گونهاز دیگر موارد مورد اهمیت بوم

آبزی نیز اشاره کرد. به طوری که در برخی موارد نقش و اهمیت این گیاهان آبزی در اقتصاد محلی به دلیل 

 های سنتی بارز است.دیگر استفادهدستی و ها برای مصارف صنایعاستفاده از آن

دهد که بررسی سابقه و تاریخچه مدیریت و حفاظت از منطقة حفاظت شدة ارژن و پریشان نشان می

المللی ارژن و سپس در هکتار به عنوان منطقة حفاظت شدة بین 191333با وسعت  1051نخستین بار در سال 

عمالً در هنگام پیاده نمودن طرح دچار اشکال شد و در به نام پارک ملی اژن رسمیت یافت؛ که  1050سال 

با کاهش مساحت آن تا حدود  1050نهایت به کاهش وسعت آن انجامید. سپس در طی چند مرحله در سال 

                                                 
Eutrophe 59 
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منطقة مورد نظر  1058زیست رسید. در سال عالی محیطهکتار، محدوده حفاظتی آن به تصویب شورای 65753

 هکتار کاهش یافت. 53333ارژن و پریشان نام گرفت و وسعت آن به  تحت عنوان منطقة حفاظت شدة

(  0زیست و با توجه بند )ب( ماده )عالی حفاظت محیطشورای 16/1/51مورخ  06بر اساس مصوبه شماره 

های مکانی منطقه دشت ارژن و دریاچه پریشان با حدود ها و ممنوعیتقانون شکار و صید موضوع محدودیت

 ، اعالم و به نام منطقه حفاظت شده موسوم گردید.و مشخصات زیر

 :شرقاً

های هفت از آخرین حد زراعت قریه تنگ کبوتر در مجاور جاده آب پرده هفت برم و از شرق دریاچه

متر است( تا تقاطع جاده چرا مکان  533های هفت برم حداقل پانصد برم به طرف جنوب )حریم شرقی دریاچه

تلویزیون در امتداد راه فرعی میکرویو به چهل چشمه )در امتداد تلویزیون در امتداد  هفت برم و جاده هفت برم

اهواز و سپس حد جنوبی  -راه فرعی میکرویو به چهل چشمه در امتداد رودخانه سفید( تا جاده آسفالته شیراز

در انتهای جنوبی راه آسفالته مذکور تا پل قره آغاج و سپس از ابتدای پل قره آغاج به طرف جنوب شرقی و 

جا در امتداد مزارع قراء جدول نوآرندی و ملک آباد تا حد غربی مزارع حسین آباد تا گدار دهراب بیگی و از آن

ها خارج از محدوده( و از راه  فرعی موجود تا دهکده ماه سرم علیا و دهکده ده سر و )دو دهکده و مزارع آن

جا در امتداد رودخانه بندویه رچی تا چشمه خون حاجی و از آنهای جا در حاشیه غربی مزراع تا دهکدهآن

جا در حد غربی جا در امتداد رودخانه تابنه زرد و دره دم اسب و از آنبس و از آنسرخون تا کتل و دهکده کره

ا جا در امتداد رودخانه تجا در حد غربی مزراع تا جمالی و از آنمزراع مجاور رودخانه تا ده نمک و از آن

 دهکده بیگدانه و تنگ آب مسقان )مزراع مجاور رودخانه خارج از محدوده(.

 :جنوباً

های شیب تنگ، گودگاه، از ابتدای تنگ آب مسقان در امتداد رودخانه جره تا حد شمالی مزارع دهکده

حاشیه راه جا سمت به شمال در امتداد راه تالیراوی )مزراع نرگس آباد، کوری، سویس، دره پیریحیون و از آن

جا از روی جا سمت به شمال در امتداد راه تا رودخانه آب گرم و قلعه دختر و از آنخارج از محدوده( و از آن

جا در امتداد حد غربی کوه بدو و سپس به های غربی کوه گره میشی و از آنخط الرأس تپه مجاور به دامنه

و و تپه له گچی و دره گدا و گوشک خانی و سمت جنوب غربی تا درونک غرب چشمه شیرین و تا تنگ گا

 جا در امتداد راه زمستانه ماشین رو فامور تا پیچ شاکرآباد.گردنه مالاره تا پوزه تل سنگری و از  آن
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 :غرباً

جا در امتداد خط آباد در امتداد این جدول تا تلمبه قاضی و از آناز نقطة تالقی راه فامور به جدول سیف

جا به سمت پل آبگینه در امتداد همین راه تا سرچشمه آب فامور و از آن -آباد تا راه پل آبگینهازهای ایالرأس تپه

جا در آبگینه تا خط الرأس کوه کتل دختر )کوه دوان(  و از آنجا در امتداد خط الرأس کوه پلنآبگینه و از آپل

اهواز  -گ زرد تا نقطه تالقی جاده آسفالته شیرازجا در امتداد تنامتداد خط الرأس این کوه تا تنگ زرد و از آن

جا به سمت شیراز در امتداد خط الرأس کوه قالت تا نقطه تالقی با راه پیاده شیراز( و از آن 133)تابلو کیلومتر 

ای در مجاور )باغات خارج از جا در امتداد راه پیاده روی  کندهای )معروف به سرکر کنده( و از آنرو  کنده

جا در امتداد حد شرقی مزارع و باغات ده( تا خط الرأس کوه دشت ارژن  معروف به کوه برو و از آنمحدو

شود به ای که به طرف سمقان سرازیر میجا در امتداد رودخانهای و دوسیران تا چک عسگر کشته و از آنکنده

-علیا و حومهگونی( و گلچنار شاهیجان و جمشیدی )شاه گلد -طرف غرب تا حد شرقی مزارع قریه سمقان

های مال قلندری و هرازیر  )مزارع دو قریه جا حد جنوبی قریهزار )مزارع قراء مذکور خارج از محدوده و از آن

 مذکور خارج از محدوده((.

 :شماالً

زکی و جنوب از حد جنوبی مزراع قریه هراز در امتداد رودخانه دروغ زن تا حد شمالی دامنه کوه شاه

آب زهلی خارج از محدوده(  -بردکرد مرزنگی -گرگان -جونون -آب بید -های گلنارک)مزارع قریهدشت گل 

های تا دشت تری تاج در امتداد رودخانه جنوب دشت شاهون تا دامنه شمالی کوه نار و حد جنوبی مزارع قریه

ار سفلی تا حد غربی مزارع تنگ ززار علیا، بلهگون، کاله سیاه، قایدان، مشای  گردن کله، کلک، ابگور، بلهگل

 های هفت برم )داخل محدوده(.های مذکور خارج  از محدوده و دریاچهشرفی )مزارع و قریهکبوتر و میر
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 ( محدوده مطالعاتی تاالب پریشان1-5نقشه  )
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 وضعیت شیب و طبقات 

ب در نوع پوشش گیاهی، عمق رود. میزان شیشیب از پارامترهای مهم فیزیوگرافی یک حوزة آبخیز به شمار می

خاک و در نتیجه در میزان فرسایش خاک موثر است. عالوه بر این شیب اثر قابل توجهی بر میزان آب سطحی و 

آب دوی آن، قدرت تخریب آب، میزان نفوذ آب در خاک و حجم سیالب دارد و به این ترتیب در رفتار 

ز اهمیت این است که شیب پارامتر تعیین کننده در های سطحی یک حوزه دخالت مستقیم دارد. نکتة حائآب

 رود.های کالن به شمار میتعیین واحد شکل دهندة زمین و زیست بوم

 

 پریشان آبریز حوضه شناسیزمین  

 و به ویژه پایانی ترسیر در بود، شده ایجاد سنوزوئیک اوایل در آن مقدمه که سرخ، دریای بازشدن با

 جدا آفریقا از قارة عربستان نتیجه در گرفت. خود به را فعلی شکل زاگرس رسوبی حوضه پلیوسن، اواخر

 تحت ایران غربی جنوب و بخش جنوبی حاصله، فشارهای و قاره این حرکت با شد. نزدیک ایران به و گردید

 فازهای طول در زاگرس منطقه حال در عین گردید. ایجاد زاگرس خوردگیچین به تدریج و گرفته قرار تأثیر

 اتفاق کاتانگائی یا بایکالین زاییکوه فاز پسین، است. در پرکامبرین گرفته قرار تأثیر تحت نیز زاییکوه مختلف

 هم به عربستان و ایران صفحة است، شده اینفراکامبرین قاعده رسوبات در دگرشیبی ایجاد باعث که افتاده

 که شده ایجاد زائیکوه این اثر در نیز مهمی هایگسل است. شده دگرگونی پرکامبرین دچار رسوبات و چسبیده

ها آن قائم هایجائیجابه و هاگسل این فعالیت نتیجه در نمود. اشاره زاگرس اصلی گسل به توانجمله می آن از

 در جانبی تغییر رخساره یا و شناسیچینه نبود طرفی از و ندارند یکسانی ضخامت و جنس اول، دوران رسوبات

 .شودمی دیده نیز رسزاگ رسوبی حوضة

 زاییخشکی حرکات نوع از ایران در فاز کالدونین )دوره سیلورین( را حرکات شناس،زمین محققین

 بوده همراه شناسیچینه نبود با فوقانی سیلورین اردویسین به مربوط خورده، رسوبات چین زاگرس در دانند.می

گرفته  قرار اردویسین روی بر دگرشیب طور به پرمین ترسوبا که نحوی به داشته ادامه تا کربنیفر وضع این و

 شده بسته شمال ایران در )پالئوتتیس( قدیمی تتیس دریای کربنیفر، دوره در نیز هرسی زائیکوه حرکات با است.

 .است گردیده ایجاد )تتیس جدید( مرتفع زاگرس آلپی اقیانوس نام به جدیدی شکاف ایران جنوب در و
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ادامه  حاضر عهد و پلیوستوسن تا و شده شروع تریاس دوره از که آلپی هایزاییکوه بروز زمان در

 شامل را و پاسادنین پیرنه )الرامین(، الرامید اتریشین، پسین، سمیرین پیشین، سیمرین فازهای مختلف و داشته،

 آن لیفع ریخت و اساسی گردیده تغییرات دچار مطالعه مورد محدودة و زاگرس رسوبی حوضة گردد،می

 .است شده گذاریپایه

حال  در همزمان سوم و دوم دوران طی در که بود شده تبدیل گودالی به زاگرس حوضة تریاس اواخر در

شده  واقع شدید خوردگیچین تأثیر تحت سوم دوران اواخر در تنها و است بوده گذاریرسوب و فرونشینی

 پایینی گردیده کرتاسه دوره در آن انشعابات و جدید تتیس دریای شدن بسته باعث آلپی زائیکوه حرکات است.

 اواخر ائوسن در است. داشته ادامه ائوسن تا دورة که نموده رویپیش به شروع دریا پایینی کرتاسه از است. بعد

 سرخ بازشدن دریای با در نهایت که است بوده زائیکوه هایجنبش دچار ایران از مهمی بخش الیگوسن اوایل و

 از بعد فرسایش . است شده زاگرس رسوبات خوردگیچین کمپرسیونی( باعث آن )فشار از ناشی فشار و

 به وجود مطالعه حوضه مورد در و زاگرس در را بختیاری کنگلومرای رسوبات پلیوسن، دوره طی در زائیکوه

 پلیوستوسن )فاز و بین پلیوسن مهمی زاییکوه فاز به را مذکور رسوبات در موجود خوردگی چین  است. آورده

 است. آورده پدید را زاگرس کنونی سیمای که دهندمی نسبت پاسادنین(

 53 مساحتی حدود حداکثر با و کیلومتر 0 از کمتر اندکی عرض و 15 حدود طولی با پریشان دریاچه

ه پریشان در رابطه با حداکثر طول و مساحت دریاچ است. گرفته قرار دشت مرکزی تقریباً بخش در کیلومترمربع

 43کیلومتر و مساحت آن  5/12آمار و ارقام مختلفی وجود دارد. در برخی منابع حداکثر طول این دریاچه 

 (.1078کیلومتر مربع گزارش شده است )مهندسین مشاور ارزیابان محیط، 

 نقش پریشان در محدودة مورد نظر دریاچه است. متغیر خشکسالی، یا و به ترسالی بسته دریاچه سطح

 یک های،آبراهه نظر از مرکز دشت قرار دارد، سبب آن که به طور تقریبی در داشته و به عهده بر را هکشز

 هایآبراهه و بوده ای )دندریتی(شاخه حوضه، هایاکثر آبراهه مرکزی را به وجود آورده است. شبکه سیستم

سبب آن که  به اخیر ایآبراهه آبرفت اند.موازی و طویل نوع از دریاچه نیز شرق شمال در واقع مالکی منطقه

 و پوشاندمی را زمین سطح تمام بوده؛ به طوری که سنگی نوع قلوه از بیشتر سنگی دارد، بستر و تند شیب

  .گردندمی وارد دریاچه و دشت به سرانجام
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 حوضه شرق در کوشکی روستای شمال در دیگری و نارنجی قلعه روستای شرق در واقع یکی دره دو

 سختی درجه در تفاوت سبب به .شوندمی دریاچه شرق دشت در وارد و شکافته را سازند سروک نیز

 جنس از دشتک و فامور تاقدیس غربی یال شمال فروافتاده هایبخش آسماری، و گورپی-پابده سازندهای

 .است فوق سازندهای

 آبریز حوضه سطوح کلیه در فرسایشی فاز یکی است؛ برقرار شناسی زمین فاز دو مطالعه مورد منطقه در

 دامنه شیب به بسته دشت سطح و هادامنه در .دریاچه بستر در گذاریرسوب فاز دیگری و دریاچه جز بستر به

 فشارهای آن جائی که از .افتداتفاق می زمانهم یا و نوبت به رسوبگذاری و فازهای فرسایش نوع فرسایش، و

 منطقه هایخوردگیچین کلیه لذا است، گرفته صورت غرب نوبج جانب از متعدد هایزاییاز کوه ناشی

 زیر به عربستان صفحه شدن رانده سبب به هم چنین شرقی هستند. جنوب -غربی شمال دارای امتداد زاگرس

 همجوار مناطق و بررسی مورد محدوده هایتاقدیس جنوب غربی یال اتفاق به قریب اکثر در ایران، صفحه

 هاییال اند. روراندگیگسترده تقریباً و ساده هاشرقی آن شمال هاییال درحالی که ه،گرفت صورت روراندگی

 تا مناطق بسیاری در هاگسل این سن گرفته است. صورت عمیق تراستی هایگسل کمک به غربی جنوب

 عمیق سیترا گسل هستند. دو رورانده دشتک نیز و فامور هایتاقدیس غربی جنوب یال رسد.می نیز پرکامبرین

 دامنه در درست اصلی گسل اند.فوق گردیده یال عمیق هایقسمت روی بر تاقدیس اصلی بخش رانش سبب

 هایالیه افتادگی باعث دوم گسل افتاده است. اتفاق دریاچه شرق طول موازات به و آسماری هایزدگیبیرون

 سازند از هاییبخش حذف باعث ساران،پذیر گچشکل سازند ایمنطقه بین هایگسل همراه به و شده ترجنوبی

 .است گردیده فارس گروه سازندهای از برخی و آسماری

سازند  از هاییبخش فرسایش مانع حوضه، شرق جنوب در آغاجاری مقاوم نسبتاً ناودیس دماغه وجود

 کورمذ سازند نبود سبب به آن غربی شمال هایقسمت و دریاچه محل در حالی که در فارس گردیده، گروه

 غربی جنوب یال گردید بیان همان طور که است. پذیرفته صورت بیشتری با سهولت و فرسایش حذف عمل

 در متعددی امتدادی و شیبی هایگسل همراه به شده یاد عمده هایگسل و بوده بسیار تکتونیزه فامور تاقدیس

 از دشتک و فامور هایتاقدیس یغرب جنوب یال تراسی گسل که دهدمی نشان شواهد پیوسته است. وقوع به آن

 وصل بس()کره زفره گسل به به احتمال زیاد شرق جنوب طرف از و کازرون به گسل غرب شمال طرف

 غربی شمال بخش هایگسل ادامه تواندمی جنوبی شمالی امتداد با شیبی زوالی گسل به طوری کهگردد. می
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 مزدوج هایگسل عمل اثر بر است، پولیه یک رفولوژیمو نظر از که دشت ارژن منطقه باشد. ارژن دشت گرابن

 باعث که دارد وجود دولین تعدادی دشت این شرقی جنوب هایامتداد گسل در. است آمده به وجود موازی

 به فوق منطقه آب که شودمی گفته گر چها. است گردیده آن فصلی نمودن و مورد نظر منطقه دریاچه آب تخلیه

 رودخانه سرچشمه هایقسمت به را مزبور آب انتقال شناسیزمین ولی شواهد گردد،یم منتقل پریشان دریاچه

 . داندمی ترمتحمل دالکی

 به ایچاله آمدن به وجود باعث غرب جنوب به فارس گروه شدن رانده و هاگسل این عملکرد مجموعه

 شرقی شمال طول .است دیدهگر محل آن در پریشان دریاچه تشکیل و فامور تاقدیس جنوب غربی یال موازات

 روی بر آن شرقیو جنوب غربیشمال هایبخش و آسماری آهکی سازند روی یا و در مجاورت دریاچه این

 به مربوط دریاچه تشکیل موجود، شواهد مجموعه به توجه با است. گرفته قرار یافته بختیاری فرسایش سازند

 اخیر سازند به ویژه آسماری، و سروک سازندهای. رسدیپایانی م پلئیستوسن آن بیشترین سن و چهارم دوران

 کمک به هاآب این .است شیرین آب از عظیمی ذخایر حاوی کارستی، پدیده شکاف و و درز داشتن سبب به

اند. گردیده ظاهر شده، یاد سازندهای زدگیبیرون دامنه در متعددی هایبه صورت چشمه مورد اشاره، هایگسل

 بستر اکثریت عمقی هایقسمت اگر چه اندجمله این از ... و نارنجی قلعه گپ، خواجو، ینه،آبگ پل هایچشمه

 تراستی اصلی گسل عمل زیاد احتمال به ولی گردیده، تشکیل گچساران غیرقابل نفوذ از طبقات دریاچه اصلی

 .گرددمی باعث فرودست آبی هایبه سایر حوضه را آن آب نفوذ بستر دریاچه،

(. در حوضة مورد Hubber,1977است ) گردیده تقسیم مختلف بخش چهار به زاگرس شناسیینزم محدوده

رورانده  زاگرس و مرتفع( )زاگرس یا شده خرد زاگرس خورده، چین زاگرس شامل آن بخش سه مطالعه فقط

 .دارد وجود

 شمال شرقی -امتداد جنوب غربی  در ساخت زمین دیدگاه از را زاگرس سیستم شناسزمین پژوهشگران

  F(:Hubber,1977اند )نموده تقسیم متفاوت زون یا بخش چهار به

 63ایکوهپایه ناحیه -

 61هخورد چین کمربند -

                                                 
60 Foot Hills 
61 Fold Belt 
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 62گسلیده یا شده خرد ناحیه -

 60رانده ناحیه -

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

 از کمى در فاصلة که وابسته هاىگسل و کازرون فعال گسل جوان هاىحرکت ند کهمحققان بر این باور هست

برخی از  .اندنقش داشته گچساران نامقاوم سازند لغزش و کازرون فرونشست گیرىشکل در دارند، قرار دریاچه

 شناسینگس بررسی. داندمی خود نظر بر تأییدى را گچساران سازند از زمین لغزه چندین این محققان وجود

 کربناته زاگرس حوضه رسوبی دهندة تشکیل هایسنگ و رسوبات اکثر که است مطلب این از حاکی منطقه

 و فراوان شکاف و درز و تخلخل ثانویه وجود دلیل به آهکی هایسنگ در نفوذپذیری میزان بیشترین .است

 و رسوبات جنس این منطقه در کلی به طور .است پابده مارنی هایسنگ در نفوذپذیری میزان ترینکم

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

 محدودیت چندانی و بوده شود خوبمی فراهم کارستیک منابع از کهآن  به دلیل زمینیزیر هایآب کیفیت

 هایسنگ و شیلی هایمارنی، سنگ هایسنگ آهکی، هایسنگ منطقه مورد نظر در شناسیسنگ نظر از ندارد.

 سازند هایشامل آهک آهکی هایسنگ گسترش. گرددمی مشاهده کواترنر ناپیوسته رسوبات و کنگلومرایی

 این باشد. فراوان در منطقه قرضه منابع که است شده باعث گچساران گچی -مارنی سازند و سروک و آسماری

شود. می دیده هاآن در های بلوکیواریزه هستند؛ و و شکاف درز دارای نقاط بعضی در و ایتوده اغلب هاسنگ

 متعدد هایچشمه که دهندمی را تشکیل مناسبی آبی ذخیره کارست، توسعه به توجه با آسماری سازند هایآهک

 آب کننده تأمین منابع از یکی نارنجی چشمه قلعه آن بارز نمونه امر است. این بر دلیل حوضه در موجود

 منطقه رسوبات به مربوط و داشته شیمیایی که منشاء هستند تخریبی رسوبات هامارن .است پریشان دریاچه

 دیده و گچساران گورپی پابده سازندهای در و آهک بوده و رس از ترکیباتی هاسنگ این .هستند دریا عمیق

 و زیاد رسوبات گونه این در ایجادشده 64آبروان دلیل همین به و بوده کم تراوایی دارای هاسنگ این شوند.می

 و ریز قطعات چسبیدن به هم از کنگلومرایی هایسنگ .استضعیف  هاسنگ گونه این در گیاهی پوشش

 هاسنگ این سیمان ذرات .آیندمی به وجود سیلیس و یا آهکی ماسه ذرات از سیمان یک توسط مختلف درشت

                                                 
62 Faulted Zone or Crushed Zone 
63 Thrust Zone 
64 Run-Off 
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 پذیریفرسایش دارای و نبوده برخوردار چندانی استحکام دلیل از همین به و است ماسه ذرات از منطقه در

 انواع شوند.می فرسایش تشدید باعث انسانی هایفعالیت و حرکات تکتونیک نظیر عواملی .هستند متوسط

 گچساران گورپی پابده سازندهای در که سطحی فرسایش از عبارتند شده است مشاهده در منطقه که فرسایشی

 هاکوه دامنه در فرسایش شیاری که .خوردمی چشم به بختیاری سازند ماهورهای تپه و حاضر عهد رسوبات و

 فرسایش .شودمی دیده سازند بختیاری سست بخش و حاضر عهد رسوبات و گچساران گورپی سازندهای در

 شود.می دیده زشیلغ هایتوده و عهد حاضر رسوبات و پابده گچساران، گورپی، سازند در که ایآبراهه

 و آسماری آهکی سازند در که لغزشی هایتوده و فرسایش گورپی سازند در فقط دره هزار یا 65بدلند فرسایش

 نمود بیان منطقه در موجود سازندهای بین از توانمی سازند هر شناسیسنگ به توجه با شود.می دیده سروک

 و بختیاری سازندهای بوده، فرسایش به نسبت کم حساسیت دارای آسماری و آهکی سروک سازندهای که

 گورپی دارای و پابده سازندهای و فرسایش به متوسط حساسیت دارای حاضر عهد رسوبات و های لغزشیتوده

 .هستند فرسایش به نسبت زیاد حساسیت

 

 شناسی حوضة آبریز پریشانچینه 

 :است ذیل به شرح جدید به قدیم از پریشان آبخیز حوضه سازندهای شناسیچینه وضعیت

 سروك سازند 

 حوضه در الیه ضخیم کربناته سکانس سنومانین( یک -پسین )آلبین بنگستان گروه از سروک سازند

نام این سازند از تنگ سروک، در کوه بنگستان  .گرددباز می تورونین تا آلبین به سن این سازند است و زاگرس

سازند سروک در ناحیه زاگرس دارای دو رخساره مشخص طور کلی ه باست.  شده گرفتهدر منطقه خوزستان 

 است.

 عمقرخساره کم 

شامل آهک رسی ریزدانه، آهک گل  شناسیمتر در مقطع نمونه است و از نظر سنگ 821ضخامت آن  

 های سیلیسی، آهک ماسیو و آهک برشی ضخیم الیه است.سفیدی با نودول

                                                 
65 Bad Land 
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 رخساره عمیق 

حوزه عمیق آن تشکیل شده است. در این منطقه سازند  ةحاشی این رخساره در منطقه لرستان و در

های پالنکتونی فراوان های مارنی ی رسی تیره رنگ و الیه نازک دارای میکروفسیلآهکسروک شامل سنگ

 حوضه این در سروک در تاقدیس سر بالش است. سازند و پریشان حوضه شرق در سازند این گسترش است.

 کیلومتر مربع است. 47/6

 

 گورپی سازند 

سازند گورپی در زاگرس چین خورده، در نواحی لرستان، فارس و فروافتادگی دزفول گسترش داشته  

است. به طوری که در لرستان از  شده گرفته نظر در ماستریشتین تا سانتونین از گورپی سازند است. سن

استریشتین است. نام سازند گورپی از کامپانین تا ماستریشتین و در فارس و بخشی از خوزستان سانتونین تا م

 مارن شامل گورپی و پابده (. سازندهای1089کورة گورپی در خوزستان گرفته شده است )دانشیان و همکاران، 

 شیل هایالیه وسیله به گاهی که است رسی آهک های نازکالیه با همراه آبی به مایل خاکستری هایشیل و

فامور  تاقدیس جنوبی یال در و پریشان دریاچه شمال در سازند این گردد.یتفکیک م سیلتی و ایماسه ارغوانی

 این وسعت .شودمی دیده سنگی رخنمون به صورت اغلب که است گیاهی پوشش فاقد و دارد زدگیبیرون

  است. کیلومترمربع 8پریشان  حوضه در سازند

 

 پابده سازند 

 در و گلوکونیت چرتی هایگره با همراه الیه نازک آهک خاکستری، مارن سنگ و مارن از سازند این

 در اغلب مطالعه مورد منطقه در پابده سازند .رسدپالئوسن می به سازند این سن است. شده تشکیل قاعده

 روی بر گورپی(-)پابده سازند یک صورت به گاهی و شوددیده می دارد، گورپی گسترش سازند که مناطقی

 هایشیل با همراه خاکستری تا سفید هایمارن شامل منطقه این در ین سازندا است. شده داده نمایش هانقشه

 است. مشاهده قابل فامور تاقدیس جنوبی یال در و پریشان دریاچه شمال از هاییدر بخش که است متورق

 کیلومتر مربع است. 67/8حوضة پریشان  در پابده سازند وسعت 
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 جهرم -آسماری سازند 

 الیدر البه و است رنگ ایقهوه تا کرم مقاوم هایآهک سنگ شامل آسماری زندسا شناسیسنگ نظر از

است.  در نظرگرفته شده پایینی میوسن تا الیگوسن از سازند این سن شود.می دیده نیز شیلی هایالیه طبقات،

 سازند است. سازهم صورت به نمونه برش در پابده با سازند پایینی حد و گچساران سازند با باالیی حد

 -)آسماری سازند یک صورت به اغلب و گرفته قرار جهرم آهکی روی سازند بر فارس نقاط بیشتر در آسماری

 به دورة سن آن و دارد خوبی آبدهی کارستی، منابع وجود به دلیل سازند این گیرد.می قرار بررسی مورد جهرم(

 در فامور تاقدیس جنوبی یال در پریشان هحوض در جهرم-آسماری سازند پراکنش .گرددزیرین باز می میوسن

 به صورت دشت وسط در و دریاچه جنوب در سربالش تاقدیس شمالی یال در و هم چنین دریاچه شمال

 .است کیلومترمربع 18/05دارد. وسعت این سازند در حوضة پریشان  رخنمون هاییزدگیبیرون

 

 گچساران سازند 

 و چمپه چهل، بخش سه شامل فارس استان در که است فارس گروه سازند ترینپایین گچساران سازند

 به طور کلی از آن با عنوان سازند مورد اشاره بخش سه تفکیک امکان عدم به دلیل حوضه این در است. مول

 .است سربالش تاقدیس شمالی هایو دامنه دریاچه غرب در سازند این پراکندگی شود.نام برده می گچساران

 است. 61/6 پریشان رحوضهد سازند این وسعت

 

 بختیاری سازند 

های تخریبی بسیار دانه درشت است که نمایانگر این سازند با سن پلیوسن باالیی، متشکل از نهشته

 کنگلومرای از تناوبی نمونه برش در سازند این زیرین سوم یک شناسی،سنگ نظر رسوبات خشکی است. از

شامل  باالیی سوم دو و کنگلومرائی هایسنگ ماسه از هاییعدسی و کم نسبتاً هوازدگی با ای، مقاومتوده

 گرد خوب قطعات شامل سازند این کنگلومرای .اندآورده به وجود را بلند هاییدیواره که است کنگلومراهایی

 سنین با زاگرس هایرخنمون مجموعه از که است و ریگ سنگ قلوه بزرگ، هایسنگ قطعه ابعاد در شده

 سیمان هم به شیرین است، آبی محیط معرف که دانه درشت ای کلسیتیخمیره در و یافته شفرسای مختلف

تشکیل . است سازهم نیز گاهی و دارزاویه ناهمساز گاهی آغاجاری سازند با سازند این پایینی حد .اندشده
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 نظر از همین لحاظ به و بوده هاناودیس و هاتاقدیس گیریشکل تابع زاگرس در بختیاری کنگلومرای سازند

 این .رسدمی اوایل پلیستوسن تا پلیوسن اواخر به آن هستند و سن هاییتفاوت دارای مختلف مناطق در جنس

 در سازند این است. سیلیسی( و گرینستون )سنگ کنگلوامرایی سنگ ماسه و کنگلومرا از تناوبی شامل سازند

 کیلومتر مربع است. 7/27و وسعت آن  دارد رخنمون پریشان دریاچه جنوب و غرب

 

 تکتونیک و ساختمانی شناسیزمین 

 و های مالیمچین دارای زون این است. واقع خورده چین زاگرس ساختمانی زون در مطالعه مورد منطقه

 رازک، سازندهایی مانند گچساران، وجود به دلیل زون این در. است شرق جنوب غرب، شمال روند با ساده

 فارس جنوب نواحی در ها به ویژهشکستگی و هاگسل میزان دارند، پذیریارتجاع ویژگی که نمکی گنبدهای

 .است کمتر

 

 هاگسل 

 .درآورده است پریشان بسته حوضه صورت به را کازرون از دشت بخشی جدید، تکتونیکی هایفعالیت

 و شرق در بسکره  گسل. است حوضه از خارج و داخل در موجود هایگسل عملکرد از ناشی هافعالیت این

 باشد. موثر نیز دریاچه پریشان تشکیل در تواندمی هاآن از منشعب هایگسل و حوضه غرب در کازرون گسل

به  فامور تاقدیس غربی یال شده به طوری که قسمت این در افتادگی ایجاد باعث دریاچه شمال از گسل عبور

 شیب آن هایالیه که شودمی دیده فامور در دشت زیاد فواصل با آسماری آهک از هاییتکه تنها و ناپدید کلی

 هایگسل .باشد پریشان دریاچه تشکیل و حوضه شدن دالیل بسته از یکی تواندمی افتادگی این دارد. زیادی

  :از عبارتند منطقه در موجود مهم

 گسل کازرون 

 غرب لومتریکی 15 فاصله جنوبی در شمالی تقریبی راستای و کیلومتر 453 طول با کازرون گسل

 هرمز، نمکی حوضة مرز باختری کنترل ضمن قدیمی بوده و و سنگیپی گسل دارد. این قرار کازرون شهرستان

 و خمیده گردراست جهت با را زاگرس ساختارهای که ایبه گونه است؛ اثر گذار نیز زاگرس رسوبات بر
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 -یابد. به همین دلیل به آن گسل قطرمىرسد گسل کازرون تا قطر ادامه مى به نظر است. کرده جا گسلجابه

دهد که خط ساختى، در شمال خلیج فارس نشان مىروندهاى زمین نمونه رسیبر .شودکازرون هم گفته مى

جا شده است. به ظاهر این گرد جابهزاگرس به وسیلة این گسل در جهت راست مرزى سکوى عربستان و واحد

 .دهدکامبرین ایران را تشکیل مى -کامبرین پسین باخترى گسترش حوضة تبخیرى پر گسل مرز

 این زون دارد. آن طول در گسل این لغز راست جاییجابه بر داللت گسل کازرون  هاینشانه از برخی

 1953 ازسال قبل ایلرزه رویدادهای که صحت است. در صورتی شده همراهی نمکی گنبد دو نفوذ با گسلی

 موقعیت کانون نیست. دشوار گسل این طول در هالرزه زمین کانونی موقعیتبین  رابطه تعیین شود، پذیرفته

 راستای با درستی به 1906آگوست  23 و 1904 فوریه 4، 1903سپتامبر  2های لرزه در تاری  زمین سه سطحی

 الوهبه ع .ندارد وجود هالرزه زمین این با رابطه در ایمهلرزه اطالعات هیچ گونه. است منطبق کازرون گسل

 شاه روستای در نیست. مشاهده قابل هازمین لرزه این رویداد در طی گسل فعالیت بر مبنی صحرایی مدارک

 در تنها ندارد. گسل وجود اخیر هایفعالیت از ناشی توپوگرافی تغییرات آثار نیز نزدیکی گسل در واقع صالح

 به برش، متر یک با کازرون گسل اثر خط غربی شرقی مجاور رودخانه در صالح، شاه روستای جنوبی بخش

 سازند داخل در گسل از بخش این شود.می مشاهده غرب به طرف درجه 85 تا 83 شیب و معکوس صورت

 ایهای ریزلرزهداده نبود کلّی به طور است. شده پوشیده کواترنر آبرفتی هایتوسط نهشته و کرده نفوذ گچساران

 اکتبر 20 و 1967 ژانویه 15 هایلرزه زمین اما گسل است، این جدید لیتفعا عدم نشانگر زلزله کانون کمبود و

است  دورة کواترنری در کازرون گسل از بخشی فعالیت نشانگر کازرون، گسل بخش جنوبی در 1971

(Berberian, 1976در .) وارد خسارت سراکاروان دو به ریشتر 7/4 بزرگی به اول شوک هالرزه زمین این 

 خانه چند به کمارج ریشتر در منطقة 5/4 بزرگی به دوم است. شوک داشته همراه به را کوه ریزش و کرده

 هم کازرون ساختاری سامانة .است شده همراه سطحی گسل با کونار تخته در و کرده وارد خسارت قدیمی

 مرزی بین یقین، به قریب احتمال به پهنه این هم چنین است. در زاگرس خیزلرزه روندهای ترینفعال از اکنون

 را زاگرس عمالً و است زاگرس در خود جنوب شرق و غرب -شمال سوی دو در ساختیزمین لرزه ایالت دو

 هایتاقدیس مایل به طور کازرون خطواره نماید.می تقسیم متفاوت خیزیلرزه هایبا ویژگی ناحیه دو به

 (.Sepehr & Cosgrove, 2004کند )می قطع جنوبی - شمالی روند با را زاگرس
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 است. کوتاه برخوردار هایبازگشت دورهی و متوسط بزرگای با هاییزمین لرزه و باال خیزیلرزه از گستره، این

 به هرحال است. زمین لرزه خطر نظر از بحرانی ناحیة کازرون، یک گسل محدودة ساختیزمین لرزه دیدگاه از

 به شمار ساختیزمین ایالت لرزه این هایویژگی از اگرسز در هازمین لرزه بازگشت دورهی بودن زمان کوتاه

و  بسیار فعال کازرون گسل پهنة بنابراین است. کم اکثراً ها نیززمین لرزه بزرگی ترتیب همین به و رودمی

است )کنگی و  کوتاه زمانی فواصل و در ایمرحله مداوم، به صورت ناحیه این در انرژی آزاد شدن و پرتکاپو،

 (.1088، همکاران

 

 گسل دردانه 

 این .کیلومتر آن در حوضة حله و پریشان قرار دارد 78/28 که است کیلومتر 63 حدود این گسل در طول

 منشعب فرعی هایگسل و کتل گسل میان همراه به و کندمی عبور جنوبی شمالی روند با دریاچه شرق از گسل

 .دارند های اطرافحوضه به ارژن دریاچه از آب فرار در را اصلی نقش هاآن از

 

 پریشان گسل 

 منطقه در هاییلرزه موجب آن پویش است که فعال گسلی و حوضه گسل ترینگسل پریشان مهم 

این گسل با سازوکار راندگى همراه با امتداد لغز راست بر، در شمال کازرون و در دامنه جنوب گردد. می

 93طول  ریاچه پریشان امتداد دارد. گسل پریشانهاى شمال دشت کازرون و در شمال دباخترى تاقدیس

هاى رویداد زاگرس بوده درجه دارد و انشعابى از گسله بنیادى کازرون و از شمار گسله 105کیلومتر و آزیموت 

هاى شمال باخترى پیوندد. گسل پریشان در بخشبس مىاى به گسل کرهاى چند شاخهسرانجام به گونه و

هاى ساختارى آشکار در دامنه جنوب بوده و در ادامه جنوب خاورى خود با ناهنجارى صورت پنهانه کازرون ب

ها، تمایل سطح شمار شواهد آن تغییرات شدید شیب الیه نمود یافته است. از ،هاى یاد شدهباخترى تاقدیس

 ةیاچ. دراستهاى یاد شده ها به سوى جنوب باخترى، شکستگى و انحراف محورى تاقدیسمحورى تاقدیس

)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  اى این گسیختگى قرار دارددیواره پریشان در بخش فرو

 (.1093کشور،
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 ارژن دشت گسل 

 نقش اساسی مطالعه مورد حوضه مورفولوژی در که است دیگری مهم هایگسل ازگسل دشت ارژن  

 و ارژن دشت چشمه کارستی وجود هم چنین. است شده ارژن دشت پولژه و گرابنی ساختار ایجاد باعث و دارد

 2333 ارتفاع با ارژن دشت است. این گسل عملکرد حاصل منطقه این در کارستی 66چاله فرو 63 حدود تشکیل

 گسل دو منطقه این در .است منطقه های کارستیکپدیده از یکی گرابنی ساختمان و دریاهای آزاد سطح از متر

 گرابنی ساختمان ایجاد باعث که دارد وجود دیگری فرعی هایو گسل دشت غربی و شرقی دیواره دو در عمده

 سازند در عمودی جاییجابه و شکستگی ایجاد باعث ارژن دشت غربی فعالیت گسل است. شده ارژن دشت

 و باال دهیآب با ارژن دشت سارهایچشمه جاییجابه این محل در گشته است به طوری که جهرم آسماری

 هم زمان ارژن شرقی و غربی دشت  گسل دو هر هیدروژئولوژی دیدگاه از است. به وجود آمده مناسبب کیفیت

 به را دریاچه و دشت تخلیه عمل شرقی گسل و تغذیه باعث غربی گسل دهند.می انجام را مختلف عمل دو

 دشت به آب لیهتخ دهنده نشان احتماالً منطقه توپوگرافی و تکتونیک شناسی،زمین مختلف دارد. شواهد عهده

 در دالکی( سرشاخه های)چشمه سرخی کوهمره منطقه و پریشان دریاچه ساسان(، و رنجان های)چشمه برم

 از جوی نزوالت و سطحی هایآب روان همراه به سارها چشمه این .است ارژن دشت شرقی جنوب و جنوب

به  هاچشمه محل در و جهرم آسماری آزند در کارست است. توسعه ارژن دریاچه آب اصلی کنندة تأمین منابع

  .است کوچک نمایان گشته غارهای و حفرات صورت

جنوب باختر  -با راستاى شمال خاور  داردشت ارژن و دریاچه فصلى آن به سبب سازوکار دو گسله خم

گسل شمال باخترى دشت ارژن با صفحه گسلى نزدیک  گسل دوقلوى ارژن ایجاد شده است. و افت ناشى از

این صفحه  است؛اندک چپ بر قائم، همراه با عالئم خطى صفحه گسلى، گویاى سازوکار قائم لغز با مولفهبه 

هاى ناگهانى و متناوب هاى واحد آسمارى نمود یافته است. عالئم صفحه گسلى گویاى افتگسلى در الیه

و گورپى نیز ایجاد شده است. هاى برشى شده از قطعات سازندهاى آسمارى، پابده در باختر دریاچه توده است.

کف دریاچه در  گسل خاورى دشت ارژن، اسکارپ طوالنى در طول خاورى دریاچه ارژن نمودار کرده و در

هایى به عمق چندین متر ایجاد شده است. اسکارپ یاد شده در سازند آسمارى در جهت راستاى گسل گودال

                                                 
Sink Hole 66 
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)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  است راستاى عمود بر محور تاقدیس در این منطقه است

 (.1093کشور،

 

 نودان گسل 

ثر ساخته است. گسل نودان همانند گسله أتاقدیس کوه نودان را مت شرقیاین گسیختگى پهلوى جنوب 

گسل نودان در ادامه  .استهاى رویداد زاگرس اى منحرف شده از گسله بنیادى کازرون و از گسلههرایرز شاخه

اى خود به گونه شرقیدر ادامه جنوب  عرضى و -خود، در نزدیکى گسل کازرون به گونه طولىشمال باخترى 

 درجه دارد 145و آزیموت بوده  کیلومتر  53طول این گسیختگى  ثر ساخته است.أطولى تاقدیس یاد شده را مت

ان تغییرات از شمار شواهد صحرایى گسل نود گذرد.می پریشان حوضه شمال در برم دشت از آن محور که

ها، در سازندهاى ایالم، سروک، ها همرا با خرد شدگى، لغزش و ریزش سنگشدید و برگشتگى شیب الیه

آسمارى، و تمایل سطح محورى تاقدیس به سوى جنوب باخترى و انحراف محور تاقدیس  گورپى، پابده و

شناسی و اکتشافات معدنی ین)سازمان زم کار این گسل راندگى همراه با مولفه راست بر است و . سازاست

 (.1093کشور،

 

 های مختلف استان فارسخیزی در زونلرزه 

شناسی و لرزه زمین ساخت کلی استان فارس سبب شده که در ساختار چین خورده زاگرس، زمین

های شدید را در کل زاگرس به صورت یک دست و با خیری، امکان وقوع زمین لرزههای ابتدایی لرزهبررسی

ریشتر در  7هایی که با بزرگی ع ریاضی پوآسون فرض نمایند. به این ترتیب، احتمال وقوع زمین لرزهتوزی

شود. از سویی گذشته در این استان رخ داده، به طور شناور در هر نقطه دیگر این زون نیز محتمل دانسته می

های خاص هر ناحیه سبب یژگیهای احتمالی و وهای موجود در تعیین بزرگی زلزلهدیگر به دلیل پیچیدگی

ها و ارتباط طول گسیختگی گسل به بزرگی زمین لرزه به صورت جداگانه گشته تا به بررسی بیشتر گسل

زون وجود  7ای، های مختلف لرزهخیزی در زونپرداخته شود. در حال حاضر در استان فارس از لحاظ لرزه

 دارد:

 مرودشت –شیراز  -زون اردکان 
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 فسا -زون استهبان 

 زون جهرم 

 نی ریز -زون داراب 

 زون فیروزآباد 

 نورآباد -زون کازرون 

 زون الرستان 

نورآباد به دلیل قرار گرفتن در محدودة مطالعاتی در ذیل  -های مورد اشاره زون کازروناز بین زون

 شود.توضیح داده می

های نودان با شاه نشین، منورآباد از شمال به جنوب بین سه تاقدیس بزرگ و موازی به نا -زون کازرون 

پریشان، کازرون و شاهپور که در  -های برم، چنار شاهیجان، فاموردشتک و سربالش احاطه شده است. دشت

های شوند. این زون در سالترین مناطق زلزله خیز محسوب میها قرار دارند؛ یکی از فعالهای آن-ناودیس

-است. وقوع زلزله های مداوم در منطقه ممسنی، حاکی از فعالیتاخیر، دارای فعالیت زلزله خیزی مداومی بوده 

نگاری، اطالعات الزم از این زون حساس خیزی بسیار باال در این منطقه است که به کمک شبکه لرزههای لرزه

درصد  53آباد بیش از شود. در منطقه نوردر پهنه جنوب شرقی زاگرس و مرز آن با پهنه شمال غربی، فراهم می

های نیز درصد زمین لرزه 83اند و نزدیک به کیلومتر بوده 02تا  3های قرن بیستم دارای عمق کانونی ین لرزهزم

درصد است و از  87درصد و  54اند. این اعداد برای منطقه کازرون به ترتیب برابر با ریشتر را داشته 5تا بزرگی 

 کند. یک الگو تبعیت می

 

 پریشان آبرفتی دشت مورفولوژی 

و  سطحی قسمت در زراعی خاک پوشش از پریشان( -کازرون )شاپور دشت هایآبرفت به طورکلی

 تشکیل متری 103 الی 133 عمق تا آهکی هایواریزه از قطعاتی و سیلیت، رس ماسه، شن، سنگ، قلوه رسوبات

 سازند و ماریآس و ماهورهای گچسارانتپه و نبوده مسطح کامالً این دشت مورفولوژی، نظر از است. شده

 هایآبرفت عمومی شود. شیبمی دیده مذکور هایدشت مراکز در پلکانی و ایرسوبات رودخانه و بختیاری

 دارای و بوده هاواریزه و هاافکنهمخروط شامل ایدامنه رسوبات .است پریشان دریاچه طرف کازرون به  دشت
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 شدن دور با و هستند سیمان فاقد و مجزا صورت به شن هایدانه و سنگ قلوه قطعه سنگ، از متشکل بندیدانه

 .شوندمی ترریزدانه و کرده تغییر هاآن بندیدانه از ارتفاعات،

 

 منطقه مطالعاتی ژئومورفولوژی 

 در تاقدیس سربالش هایدامنه و شرق و شمال در فامور و دشتک هایتاقدیس بین مطالعه مورد منطقه

 غرب شمال و از سازند آغاجاری برجسته ناودیس به وسیلة شرق جنوب زا حوضه این. است گرفته قرار غرب

 بخش به هایشآبراهه کلیه که ای استبسته دشت شامل فوق منطقه. گرددمی محدود کازرون دشت به وسیله

 فامور تاقدیس غربی جنوب فروافتاده یال دامنه دریاچه در این. شودمی منتهی پریشان دریاچه یعنی آن مرکزی

 پنج به سازندها شیب و ارتفاع میزان براساس و دیدگاه ژئومورفولوژیک از را پریشان حوضه است. گرفته ارقر

 :گرددمی بندیزیر تقسیم شرح به ژئومورفولوژی واحد

 بلند کوهستانی منطقه -

 گسسته هایناهمواری -

 گالسی یا سرها دشت -

 هادشت -

 دریاچه -

 بلند کوهستانی منطقه 

 و سازندهای پابده و حوضه شرق و غرب شمال در واقع سروک هایزدگیبیرون بلند، کوهستانی منطقه

 .دارد گسترش دریاچه شرق تا غرب شمال از بخش این گردد.می شامل را آسماری

 گسسته هایناهمواری 

 گرد قابلپشت و منظم بلندی و پستی و نامنظم بلندی و پستی بخش دو به گسسته هایناهمواری

 :اندتقسیم

 نامنظم: هایبلندی و پستی الف(
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 در و هستند در برخی موارد بختیاری و آغاجاری میشان، گچساران، سنگی هایزدهگیبرون شامل که 

 یافته فرسایش سازندهای از بخش کوچکی. دارند گسترش حوضه شرق جنوب و جنوب غرب، حاشیه قسمت

 .گیردمی قرار این قسمت در نیز دریاچه شرق شمال در واقع گورپی و سروک

 

 گرد(:منظم )پشت هایبلندی و پستی ب(

 بختیاری از پوششی با فارس گروه از سازندهای یا و گردیده تشکیل بختیاری سازند از یا عوارض این 

 به طرف زیستمحیط پاسگاه از قسمت این. فارس هستند گروه برونزد دارای نیز نقاط برخی در که است

 .پوشاندمی مالاره را یروستا شرق هم چنین و غربشمال

 

 ها(سرها )گالسیدشت 

 بیشتر سرهادشت .هستند هاافکنه مخروط و هاواریزه ای(،)دامنه ایکوهپایه تشکیالت شامل سرهادشت

 در نیز گورپی سازند یافته کامالً فرسایش بخش. گسترش یافته است دریاچه شرق و غربی شمال هایقسمت در

 .گیردمی قرار محدوده این

 دشت منطقه 

 و هم چنین جنوب در واقع مالاره روستای اطراف و غرب غربی، شمال مناطق شامل دشت منطقه

 گردد.شرق دریاچه میجنوب

 

 اقلیم 

، گیاه بیش از هر چیز از سه عامل شناختیبوماز میان تمام عوامل موجود در طبیعت و در مسیر مطالعات 

دهد، هوا و میان بر خالف خاک که معموالً تغییرات ناچیزی را نشان میپذیرد. در این آب، هوا و خاک تاثیر می

های گوناگون عوامل جوی بسیار متغیر و پویا بوده و به این دلیل موجب تأثیرات و تحوالت مهمی در عرصه

-های سنگین تگرگ، سرمازدگی، ی های شدید، ریزششود. عواملی هم چون بارندگیهای انسانی میفعالیت

های ها را به ویژه در گسترهبومها و ... همه ساله قلمرو تولیدات در زیستهای مخرب، خشکسالین، سیالببندا
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دهند. بر این اساس ضرورت مطالعه و جغرافیایی کشورهای در حال توسعه مورد تهاجم و تهدید قرار می

 اهمیت است. بررسی عوامل اقلیمی بسیار پر

های متنوعی مانند دما، رطوبت، بارندگی، تبخیر و... گیب عناصر و ویژهاقلیم یک منطقه در نتیجه ترکی

کند. عواملی چون ارتفاع، عرض جغرافیایی، ای ایفا میگیری سیمای اقلیمی آن منطقه نقش ویژهدر شکل

هوایی های های هواشناسی و تودهها، سیستمها، امتداد جغرافیایی کوهمجاورت با منابع رطوبتی و سطوح باز آب

روند. بر اساس اطالعات موجود عامل ارتفاع ترین عوامل سازندة اقلیم به شمار میمهاجر به یک منطقه از مهم

رود. از این رو چگونگی استقرار ارتفاعات ترین فاکتور سازندة اقلیم در سطح استان فارس به شمار میمهم

گیری سیمای اقلیمی آن ای در شکلزا و تعیین کنندهزای موثر در هر منطقه نقش به سهای باراننسبت به جریان

شود. عامل ارتفاع به عنوان یک فاکتور سازندة اقلیم باعث کاهش دمای هوا، کاهش فشار و منطقه محسوب می

شود. در تأثیرگذاری عرض جغرافیای در سطح استان فارس باید اشاره در برخی موارد موجب افزایش بارش می

تر جغرافیایی سهم بیشتری از انرژی خورشیدی را دریافت کرده و عالوه بر رافیایی پایینهای جغکرد که عرض

های هوای مجاور به استان به عنوان فیلتر عمل های هواشناسی و تودهآن  این عامل در دامنة تأثیرگذاری سیستم

 کند.می

 

 های هواتوده 

های هواشناسی قرار گرفته است. ی هوا و سیستمهاشناسی نوین بر پایه و اساس مطالعة تودهاصول اقلیم

های مختلف سال ایران و محدودة های هواشناسی مهمی را که در فصلهای هوا و سیستمبه همین دلیل توده

گیرد. ایران از آن جایی که در نیمکرة شمالی دهند در زیر مورد بررسی قرار میمورد نظر را تحت تأثیر قرار می

فشار واقع شده است در نتیجه عمده درجة شمالی در محدودة چند مرکز پرفشار و کم 43و  25و بین دو مدار 

های هوایی هستند که جریانات جوی از شمال به جنوب و از غرب به شرق است. این مراکز فشار، منشاء توده

های زیر هند و به دستهدهای سال فالت ایران و منطقة مطالعاتی را تحت نفوذ و تأثیر خود قرار میدر تمام فصل

 شوند: تقسیم می
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 های هوای زمستانهتوده 

های پرفشار و کم فشار  زمستانه را به وجود های هوا در روند پویش و حرکت خود سیستماین توده

 آورند.می

 های پرفشار زمستانهسیستم 

 شوند:تقسیم می های پرفشار زمستانه که بر جغرافیای منطقه تأثیر می گذارد بر چند دستهسیستم

 پرفشار سیبری -

شود و هوای سرد و سنگین را از نواحی شمال شرق این مرکز پرفشار بر روی دشت سیبری تشکیل می

های هوای بر آمده از این مرکز پرفشار، مناطق تحت نفوذ خود را از شمال کند. تودهکشور وارد فالت ایران می

دهد و امواج سرمایی را بر این مناطق وارد ثیر خود قرار میکشور گرفته حتی گاهی تا خوزستان را تحت تأ

 Lee Wardsideسازد. این تودة پر فشار سیبری در فصل پاییز درست قبل از استقرار بر روی منطقه، می

و در نتیجه  Lee Wardlowارتفاعات استان سبب ایجاد مراکز کم فشار شده که پس از ایجاد موجب پیدایش 

گردد. تودة پر فشار سیبری به های سرد و منجمد را موجب میرایط سطوح فوقانی جو، بارشبا مساعد بودن ش

های ناشی از آن در منطقه طور عمده حامل هوای سرد و خشک و همراه با ورزش باد شدید است و بارندگی

ی پرفشار سیبری و افتد. ایران در فصل زمستان به شدت تحت تأثیر مستقیم نوسانات مقادیر فشار مرکزاتفاق می

های سرد و گرم کشور به میزان توان  گفت که مالک زمستانگرادیان فشار مربوط به آن  قرار دارد و در واقع می

یابد. هر چه فشار این مرکز پرفشار بیشتر باشد و یا افزایش یابد، شدت فعالیت این مرکز پرفشار بستگی می

 شود. سرما بیشتر می

 پرفشار کالهک قطبی -

شود و از طریق اروپای شرقی با ایجاد زبانه پر فشار قطبی تشکیل می ین مرکز پرفشار در نواحی کالهکا

های هوای مهاجر از این مرکز پرفشار که وارد کشور شود. تودهاز نواحی آذربایجان وارد فالت ایران می

های سرد هستند. این حرکت شوند حامل هوای سرد و خشک است و به ویژه در فصل زمستان همراه با بادمی

شوند. وزش باد سرد شمالی که دمای هوا را به سرعت های بسیار سردی را موجب میهوای سرد، زمستان

گراد در معرض سرما غرب و غرب کشور را تا زیر صفر درجه سانتیهای مرتفع شمالدهد، بخشکاهش می
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دهند، بخش اعظم سرزمین را به سرعت کاهش میدهد. در مجموع جریانات سرد شمالی که دمای هوا قرار می

ایران را از ماه آبان تا اردیبهشت تحت تأثیر قرار داده و موجب ریزش برف، به ویژه در ارتفاعات کشور 

های شمال غربی و شوند. در سطح استان فارس ریزش برف از این توده هوا در بیشتر موارد منحصر به بخشمی

 های  مرکزی و نیز گاهی ارتفاعات جنوب و جنوب شرقی است.شمالی و نیز ارتفاعات بخش

 پرفشار آزور -

شود. ابتدا ممکن است پس گیرد و از دو طریق وارد ایران میاین مرکز پرفشار روی جزایر آزور شکل می

ی شود و یا از طریق آفریقا حرکت کرده و پس از طی مسافتاز عبور از روی اروپا، به ویژه جنوب اروپا وارد 

 های قابل توجهی را پدید آورد.ایران را تحت نفوذ خود قرار دهد و بارندگی

 های هوای کاناداییتوده -

های باالی های هوایی است که پس از عبور از عرضمناطق پوشیده از برف کانادا مستعد تشکیل توده

کت آهسته به طرف شرق، با یابد و با حرجغرافیایی اقیانوس اطلس، از طریق شمال غربی روی آن استقرار می

 گردد. این عمل ممکن است به دو صورت انجام گیرد: های هوای سیبری ادغام میای با تودهایجاد زبانه

در شکل نخست، زبانة این تودة پرفشار بر روی جنوب کشور و روسیه امتداد یافته و از طریق شمال دریای 

های جوی در سطح این حالت شرایط مناسبی برای ریزششود که در خزر با مرکز پرفشار سیبری ترکیب می

 آید.کشور به وجود می

شود که در این در شکل دوم، این زبانة پرفشار از طریق آذریابجان به درون فالت مرکزی ایران کشیده می

 یرد.گحالت اگر شرایط ترکیب آن با تودة پرفشار سیبری فراهم شود، سرمای شدیدی سراسر ایران را در بر می

 های کم فشار زمستانهسیستم 

 شوند:های کم فشار زمستانه به دو دسته تقسیم میسیستم

 

 ایسیستم کم  فشار مدیترانه -

های سرد سال مبادرت ساز برخوردار است، در ماهبه علت آن که دریای مدیترانه از یک موقعیت سیلکون

آیند و به طور معمول مت شرق به حرکت در میکند که پس از تشکیل به سهای متعددی میبه تشکیل سیلکون
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شود و نواحی غرب فشار از روی ترکیه وارد ایران میای ایجاد کرده و این زبانة کمبر روی کشور قبرس زبانه

دهند. در حالتی که زمین به اندازه کافی سرد باشد، جبهه گرم این کشور و آذربایجان را تحت تأثیر قرار می

کنند. گاهی نیز این سیستم پس از عبور از روی ترکیه و برخورد با ارتفاعات آن عال عمل میها بسیار فسیستم

شود و پس از غرب وارد کشور میمناطق به دو شاخه تقسیم شده که یک شاخه از آن از طریق غرب و شمال

ز پس از عبور از ایجاد بارندگی بر روی این مناطق از طریق خراسان وارد خارک روسیه شده و شاخة دیگر نی

سطوح فوقانی با گرادیان مناسب « تراف»شود. به هنگامی که خاک عراق، از طریق خراسان وارد افغانستان می

ها ریزش های موثری در مناطق تحت نفوذ آنهای کم فشار را همراهی کنند، بارندگیدما و کنتور، این سیستم

استه از روی مدیترانه و اقیانوس اطلس در فصل زمستان های برختوان گفت که سیستمکند. در حقیقت میمی

شوند. این جریان از های فالت ایران را موجب میزا، بیش از نیمی از بارندگیهمراه با تودة کم فشار باران

ها شرقی است. بیشتر شود. جهت غالب این تودهبخش شمال غربی وارد شده و از محدوده مطالعاتی خارج می

 ای در نواحی شمال غربی و شمالی تا ناحیه مرکزی استان فارس است.مدیترانه فعالیت جریان

 

 سیستم کم فشار سودان -

کم است. در فصل سرد با نفوذ منطقه سودان به علت مجاورت که منطقة حاره به طور نسبی دارای فشار

فشار سودان تقویت شده زبانة پرفشار به نواحی شمالی سودان و ریزش هوای سرد در منطقه سودان، سیستم کم

کند. در واقع این سیستم در ابتدا فاقد جبهه است و فعال نیست، اما به و از دریای سرخ رطوبت کافی کسب می

شود که های هوای آن منطقه برخورد کرده و فعال میشود با تودهتدریج که بر روی دریای سرخ کشیده می

گردد و یا پس از عبور از روی عربستان و کویت ارد کشور میگیری یا از طریق خوزستان وبیشتر پس از شکل

و هم چنین توقف کوتاه بر روی خلیج فارس و کسب رطوبت کافی، نواحی بوشهر و هرمزگان و گاهی نواحی 

شود. در صورتی دهد و پس از آن به طرف شرق و جنوب شرق کشیده میمرکزی کشور را تحت تأثیر قرار می

ها تخلیه ا به دالیلی بر روی دریای سرخ ساکن گردند حجم بیشتری از رطوبت به داخل آنهای هوکه این توده

گردد. های سیل آسایی را موجب میها، بارانگردد و در صورت فراهم بودن سایر شرایط در بعضی از سالمی

ها باران پدید شود و در ارتفاعات آن برف و در جلگهفشار سودان از جنوب کشور وارد فارس میسیستم کم

کنند. های سالیانه محدودة مورد مطالعه را تأمین میترین بارندگیای و سودانی مهمهای مدیترانهآورد. سیستممی
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های سودانی کند و از سویی دیگر سیستمهای بادوام ایجاد میای با شرایط پایدار ریزشهای مدیترانهسیستم

 آورد.ای رگباری پدید میههمراه با شرایط ناپایداری جوی، ریزش

 

 توده هوای تابستانه 

شوند. در فصل گرم دو فشار تابستانه نمیهای پرفشار و کمهای هوا موجب پیدایش سیستماین توده

 گذارند.جریان عمدة استوایی و استوایی بحری از اقیانوس هند بر روی استان فارس تأثیر می

 های پرفشار تابستانهسیستم 

توانند به طور آیند، میهای پرفشارهایی که از اروپای شرقی به طرف کشور مییستمدر فصل گرم، س

 اصلی نواحی آذربایجان و سواحل دریای خزر را تحت تأثیر قرار دهند.

 

 های کم فشار تابستانهسیستم 

گیرد، اما به علت فشار حرارتی در بر میدر فصل گرم سال فالت ایران را در سطح زمین سیستم کم

گیرد. به هکتوپاسکال، سراسر ورد سپهر را تودة پرفشار فرا می 733وسعه سلول هادی در سطوح باالتر از ت

فشار حرارتی، معموالً در این فصل بارندگی سیستمی در داخل فالت ایران وجود سبب وجود این تودة کم

 طریق دارای بارندگی باشد: رسد، در فصل گرم ممکن است محدوده طرح به چندندارد و یا به حداقل خود می

های محلی که به علت صعود هوای گرم شده سطح زمین به ارتفاعات منطقه و به سبب ناپایداری .1

برخورداری از رطوبت موجود در محل، که در بعداز ظهرها و یا اوایل شب ممکن است به صورت بارندگی 

 پراکنده اتفاق افتد.

و کشیده شدن آن بر روی شمال خراسان و یا عبور آن « افتر»گاهی در اوایل تابستان به علت وجود  .2

های رگباری موقت همراه با رعد و برق آمد و بارشاز منطقه، ناپایداری ایجاد شده و ابرهای جوششی پدید می

 آید.به وجود می

فشار مونسون ممکن است گاهی اوقات از جنوب شرق کشور وارد منطقه شده و موجب زبانه کم .0

فشار اقیانوس هند با برخورد به د. در این حالت، توده هوای گرم و مرطوب برآمده از مرکز کمبارندگی شو
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آید. در واقع زمانی که شرایط برای زبانة کم فشار مونسون فراهم های رگباری به وجود میارتفاعات، بارندگی

، در این حالت به علت باشد و سطوح فوقانی جو نیز دارای شرایط مناسب گردد )دارای هوای سرد باشد(

های رگباری برای ناپایداری حاصل از هوای گرم در سطح زمین و هوای سرد در سطوح فوقانی، احتمال بارش

 منطقه وجود خواهد داشت. 

فشار هند سه ماه تابستان است که بادهای موسمی تابستانه اقیانوس هند را پدید دورة فعالیت سیستم کم

های مکران رسیده و بر سواحل آن تأثیر وزد و به کرانهغربی اقیانوس هند میآورد که از طرف جنوب می

شرقی موجب گذارد. متأسفانه با وجود این که این جریان هوا در مناطق هندوستان و تمام آسیای جنوبمی

های ندگیآورد و فقط گاهی بارگردد، نزوالت جوی زیادی را برای ایران به ارمغان نمیهای بسیار میبارندگی

 آورد.اندکی را در سواحل و رگبارهایی را در ارتفاعات جنوب شرق کشور به وجود می

 

 های کم فشار حرارتی تابستانهسیستم 

هایی از آن تحت تأثیر ای گسترش یافته است که در فصل تابستان بخشمحدوده مورد مطالعه به گونه

ین جریانات گرم و خشک، موجب افزایش دما و تبخیر در گیرد. افشار حرارتی کویر مرکزی قرار میسیستم کم

گردند. افزایش قابل توجه دما و تبخیر محدوه طرح در حقیقت بیانگر تأثیرگذاری مراکز نواحی مجاور خود می

هایی از محدودة طرح است. جریان استوایی بحری در زمره کم فشار حرارتی گفته شده در فصل گرم بر قسمت

شرقی غربی و هم چنین قسمت شمالهای جنوبی و جنوبفصل گرم سال است که بخشجریانات هوا در 

محدوده مطالعاتی را در فصل تابستان تحت تأثیر قرار داده و به دلیل خشک بودن و فقدان رطوبت، تولید غبار 

غربی شمال نماید. جریان استوایی بحری اقیانوس هند نیز با توجه به این که از جهتمحلی و گرد و غبار می

 های موسمی پر قدرت در حدود شش ماه از سال است.برخوردار است سبب تولید باران

ای است که مناطق جنب حاره به عنوان در محدوده استان فارس، موقعیت جغرافیایی استان به گونه

های رضکنند. سیستم پرفشار دینامیکی بر روی فالت ایران به سمت عهای  بر روی آن عمل میمکانیسم

شود. حرکت پرفشار تر حرکت نموده و با نزدیک شدن به خط استوا موجب بروز بارندگی میجغرافیایی پایین

یابد؛ به طور که با استقرار دینامیکی به طور معمول در میانه مهر آغاز شده و در اواخر اردیبهشت ماه پایان می

توان منشأ اصلی بارندگی در استان فارس یابد. لذا میهای منظم اتمام میمجدد مرکز پرفشار مورد اشاره بارش
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زایی دانست که به طور متناوب از اوایل فصل پاییز تا اواسط فصل بهار استان را متأثر نموده های بارانرا سیستم

 گردند.های جوی میو باعث ریزش

های جوی و حجم ریزشای است و از  این ررژیم بارندگی در سطح استان فارس به طور عمده مدیترانه

ساالنه در پاییز و زمستان متمرکز است. در فصل خشک سال که از میانه اردیبهشت ماه تا ماه مهر تداوم دارد 

زای توان از جمله منابع مهم بارانفشار سودان را میدرصد بارندگی ساالنه ریزش دارد. سیستم کم 0کمتر از 

های ی حاصل از آن به لحاظ حجم و شدت از دیگر بارندگیهای جوبخشی از استان تلقی نمود که ریزش

زای غربی به استان به ویژه در حوزه های منظم ناشی از ورود امواج باراناستان متمایز هستند. غیر از بارندگی

های جوی در جایی که ناشی از صعود توده هوای گرم و فراهم شدن شرایط ریزش، بارندگی جابه«مند»آبریز 

گردد. در این زمان، هوای گرم و مرطوبی که از های تابستان مشاهده میحلی است نیز در برخی از ماهمقیاس م

شود. های ناگهانی و غیر سیستماتیک در مقیاس محلی میپهنه خلیج فارس عبور کرده است باعث بروز بارندگی

گردد. این یش بارندگی ساالنه میبارندگی کوهستانی یا اوروگرافیک نیز در بخشی از نواحی استان موجب افزا

از جنوب استان شده و باعث تخلیه رطوبتی توده هوای صعود  نوع بارندگی سبب نفوذ توده هوای مرطوب

 شود.کننده در امتداد ارتفاعات منطقه می

 

 دمای هوا 

گردد. دمای هوا یکی از جذب انرژی خورشید در سطح زمین و جو سبب افزایش دمای خاک و هوا می

وامل اصلی هواشناسی است که هم به سبب آن که حدود تغییرات آن در زندگی گیاهی و حیوانی منشاء ع

تأثیرات مهمی است و هم از آن نظر که در تحوالت دینامیکی اتمسفر نقش اساسی دارد، باید به طور دقیق مورد 

هان و هم چنین در رشد و تولید مثل مطالعه قرار گیرد. دما در تمام فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی مربوط به گیا

آنان نقش دارد و تا حدود زیادی توزیع گیاهی را در سطح زمین محدود ساخته و عالوه بر آن نواحی مناسب 

 سازد. برای تولید اکثر محصوالت کشاورزی را مشخص می

 

 های ساالنة دمامیانگین 
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ترین پارامتر اقلیمی دما است. م سال است، مهممیانگین ساالنه دما که همان میانگین روزانه دما برای تما

گیری شده حداقل و حداکثر گیری بین دماهای اندازهاین پارامتر در ایستگاه هواشناسی کازرون بر اساس میانگین

های بررسی شده در آید. دادههای ماهانه و ساالنه به دست میدما برای دوره معین و سپس محاسبه میانگین

تنظیم شده است.  1085از ایستگاه هواشناسی کازرون بوده و بر اساس اطالعات موجود از سال رو گزارش پیش

گراد درجه سانتی 20با باالترین میزان متوسط دما برابر با  1089بر این اساس در طول پنج سال گذشته، سال 

 بیشترین دما را به خود اختصاص داده است.

 
 توسط ایستگاه کازرون( متوسط دمای ثبت شده 1-5نمودار )

 

 

 

 میانگین بیشینه و کمینه درجه حرارت ساالنه 

( مشخص شد که میزان این پارامتر 2-5در بررسی و مطالعه میانگین ساالنه بیشینه دما براساس نمودار )

( 2-5بوده است. نمودار ) 1087گراد در سال درجة سانتی 06در ایستگاه کازرون در بیشترین حالت برابر با 

های اخیر متوسط بیشینة دما در این ایستگاه روند صعودی داشته است. از سویی دهد که در طول سالان مینش
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گراد در سال درجة سانتی 8/11( در بیشترین حالت برابر با 0-5دیگر میانگین ساالنه کمینه دما براساس نمودار )

 بوده است. 1089

 
 ر ایستگاه کازرون( میانگین بیشینه دمای ساالنه د2-5نمودار )

 
 ( میانگین کمینة دمای ساالنه در ایستگاه کازرون0-5نمودار )
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درجة  45.2برابر با  1087های موجود میانگین بیشینه درجه حرارت ماهانه در تیر ماه بر اساس داده

گراد بوده نتیدرجة سا -2.6برابر با  1086گراد و هم چنین میانگین کمینه درجه حرارت ماهانه در دی ماه سانتی

دهد که های فوق نشان میدهد. بررسی دادهو کمینه دما در ایستگاه کازرون را نشان می بیشینه هاپیوستاست. 

ترین ماه سال بوده و از سویی دیگر دی ماه سردترین ماه سال را به به طور کلی در بیشتر موارد مرداد ماه گرم

 خود اختصاص داده است.

 
 ینه دمای ثبت شده در ایستگاه کازرون( بیش4-5نمودار )

 
 ( کمینه دمای ثبت شده ماهانه در ایستگاه کازرون5-5نمودار )
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رسد و کمینة دهد که بیشینة روزانة دما در بیشتر مواقع در تیرماه به حداکثر میهای موجود نشان میداده

 روزانة دما در بیشتر اوقات در دی ماه به حداقل.

 های جویریزش 

 شود. های آبگین و جامد جوی اطالق میهای جوی به مجموعة ریزشریزش

 

 بارندگی ساالنه 

های مربوط به ایستگاه هواشناسی کازرون بررسی های ساالنه در تاالب پریشان بر اساس دادهبارندگی

نزولی و های اخیر میزان بارندگی ساالنه دارای روند دهد که در طی سالهای موجود نشان میشده است. داده

 072.1برابر با  1085نوسانات فراوان بوده است. برای نمونه میزان بارندگی ساالنه در این ایستگاه درسال 

متر در سال رسیده است. با این وجود میلی 194.2به  1087متر بوده است که متأسفانه این میزان در سال میلی

روند نزولی داشته است. از سویی دیگر  1089ل دارای روند صعودی و در سا 1088میزان بارندگی در سال 

های آذر، دی و بهمن های اخیر در ماهدهد که بیشترین میزان بارش ماهانه در طی سالهای موجود نشان میداده

 اتفاق افتاده است.

 
 ( میزان بارش سالیانه در ایستگاه کازرون6-5نمودار )
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 ة دوم سال در ایستگاه کازرون( میزان بارش ماهیانه در شش ماه7-5نمودار )

روز بارانی بیشترین تعداد روز بارانی را در طی  44با  1085دهد که سال های به دست آمده نشان میداده

ترین تعداد روز بارانی روز بارانی، کم 24با  1087سال گذشته به خود اختصاص داده است و در مقابل سال  6

های دهد که بیشترین روزهای بارانی در ماهنشان می پیوستموجود در  هایرا داشته است. از سویی این داده

 افتد.دی، بهمن و اسفند اتفاق می
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 ( تعداد روزهای بارانی در کل سال در ایستگاه کازرون8-5نمودار )

 
 دهد( درصد روزهای بارانی به تفکیک ماه در حوضة مطالعاتی را نشان می9-5نمودار )
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 رطوبت 

ها فراگرفته است. بر اثر تابش ها، دریاها و دریاچهتاد درصد از سطح کرة زمین را آب اقیانوستقریباً هف

شود. گذشته از تبخیر ها تبخیر شده و وارد جو میها، همواره بخشی از این آبدائم خورشید بر سطح آب

ات زنده و تبخیر از سطح ها، به طور پیوسته مقداری بخار آب نیز به علت تبخیر و تعرق گیاهان و موجودآب

آورد. جریان شود که مجموع بخار آب وارد شده به جو زمین، رطورت هوا را به وجود میخاک وارد هوا می

کنند و از این رو جو زمین هیچ گاه کامالً خشک و فاقد وزش بادها رطوبت هوا را به نقاط مختلف منتقل می

ت. میزان و مقدار بخار آب در زمین متغیر بوده و ممکن رطوبت نیست و همیشه دارای مقداری بخار آب اس

ای در هوا بیشتر از سایر نقاط باشد. در بعضی از نقاط خشک کرة زمین مقدار بخار است در مناطق ساحلی حاره

گیری آن با اشکال زیاد انجام پذیرد. با این حال حتی مقادیر آب در جو ممکن است بسیار ناچیز باشد و اندازه

تواند تغییرات مهمی در جو ایجاد کند. بخار آب موجود در جو زمین طی فرآیندهای متفاوتی ار آب میکم بخ

 گردند. در اشکال باران، برف، تگرگ، شبنم و ... دوباره به زمین باز می

ای است و های صنعتی و کشاورزی حائز اهمیت ویژهمطالعه و بررسی پارامترهای رطوبت هوا در زمینه

شود. اقلیم آسایش انسان تا حدود های مربوط به آن استفاده مید بسیاری از اطالعات و تجزیه و تحلیلدر موار

زیادی تحت تأثیر مقدار رطوبت هوا قرار دارد. چنانچه هوا حاوی رطوبت کم و خشک باشد، تعرق از پوست 

ر هوا دارای رطوبت فراوان و یا در شود. اما اگبدن به راحتی انجام گرفته و در اثر تبخیر، بدن انسان خنک می

شود. رطوبت نسبی تواند انجام گیرد و در این حالت انسان دچار مشکل میحالت اشباع باشد، عمل تبخیر نمی

هوا در میان تمامی پارامترهای رطوبت، معیار نامناسبی است که با آن شرایط رطوبتی هوا مورد سنجش قرار 

ه اندازه برای رسیدن به مرحلة اشباع فاصله دارد. در شرایطی که آب شود هوا تا چگیرد و مشخص میمی

موجود در بخار آب در واحد هوای مشخصی ثابت باشد، هر چه دمای هوا افزایش یابد رطوبت نسبی کاهش 

خواهد یافت. بنابراین رطوبت نسبی هوا قبل از طلوع خورشید که حداقل دما نیز در آن محدوده زمانی رخ 

داکثر مقدار را داراست و حداقل رطوبت نسبی به هنگام وقوع حداکثر  دمای شبانه روزی یعنی در دهد، حمی

 افتد.بعدازظهر اتفاق می
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 ( میانگین فصلی بیشینه میزان رطوبت، ایستگاه کارزون13-5نمودار )

 
 ( میانگین فصلی کمینه میزان رطوبت، ایستگاه کارزون11-5نمودار )
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اتفاق افتاده  1085در دی ماه  %90دهد که بیشترین میزان رطوبت به مقدار ن میهای موجود نشاداده

در خردادماه همان سال به ثبت رسیده  %8ترین میزان رطوبت ثبت شده به مقدار است و از سویی دیگر کم

 است.

 

 تبخیر 

گیری تبخیر از سطوح آزاد آب و خاک و تعرق گیاهان سبز در مطالعات کشاورزی، اندازه

های آبیاری و زهکشی و بسیاری موارد هیدرومترولوژی، طراحی و کاربرد مخازن آب، طراحی و اجرای سیستم

خشک از اهمیت فراوانی برخوردار است. در حال حاضر در ایران به مانند دیگر به ویژه در مناطق خشک و نیمه

شود. میانگین ماهانة یر استفاده میآمریکایی برای تعیین میزان تبخ Aسایر نقاط جهان از تشت تبخیر کالس 

با  1085دهد که حداکثر میزان این پارامتر طی شش سال گذشته در تیر ماه تبخیر در ایستگاه کازرون نشان می

-5متر اتفاق افتاده است. در نمودار )میلی 7/3با  1086متر رخ داده و حداقل این میزان در دی ماه میلی 5/511

دهد که بیشترین میزان تبخیر های اخیر نشان داده شده است. نمودار فوق نشان میدر سال(  میزان کل تبخیر 12

 است. 1089و  1086های متعلق به سال

 
 ( میزان تبخیر ساالنه در ایستگاه کازرون12-5نمودار )
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 بندانتعداد روزهای یخ 

تر گراد برسد و یا کمر درجه سانتیساعتی است که در طی آن حداقل دمای هوا به صف 24بندان فاصلة روز ی 

های فعالیت بندان و به طور کلی وقوع این پدیده در زراعت، صنعت و کلیه عرصهاز آن شود. تعداد روزهای ی 

های آذر، دی و بندان در ماههای فوق در طی پنج سال گذشته روزهای ی انسانی اهمیت دارد. بر اساس داده

 بندانی گزارش نشده است.هیچ روز ی  1089و  1088های چنین در سالاست. هم بهمن اتفاق افتاده

 مجموع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال

1983 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

1986 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 6 3 12 

1984 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 0 

1988 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1983 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1931 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

 ایستگاه کازرون بندانروزهای یخ ( تعداد1-3جدول )

 ساعات آفتابی 

های سینوپتیک نگار در ایستگاهساعات آفتابی یا مدت تابش آفتاب به وسیله دستگاه هیلوگراف یا آفتاب

های گیرد. در این بین از میان انواع ایستگاهگیری قرار مین هواشناسی مورد اندازهشناسی اصلی سازماو اقلیم

گیری پارامتر ساعت آفتابی باشند کم بوده و به همین سبب به هایی که واجد شرایط اندازههواشناسی، ایستگاه

ی و سنجش آن به گیرطور معمول اطالعات ایستگاهی این عامل اقلیمی نسبت به عامل ابرناکی که اندازه

گیرد دارای محدودیت بیشتری است. برای محاسبه صورت عینی و تجربی و بدون استفاده از ادوات صورت می

 شود.پارامتر درصد آفتابگیری از رابطة زیر استفاده می

 

 در این رابطه:                 

P =     ،درصد آفتابگیریn = اب، جمع ساعات حقیقی تابش آفتN=  جمع ساعات ممکن یا ساعات

 نظری تابش آفتاب در ماه مورد نظر
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 ( ساعات روزهای آفتابی، ایستگاه کازرون10-5نمودار )
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ها )تیپ و ساختار پوشش گیاهی، جوامع پستانداران، پرندگان، مشخصات زیستی زیستگاه -5-1-2

 خزندگان، دوزیستان و...(

 گیتی قرار گرفته است، بخش این از عمده منطقة چهار بین یمیعظ چهارسوی پل هم چون ایران کشور

 انتشار تقاطع در ایران عربستان. و هند قارة شبه مرکزی، آسیای سیاه، دریای پیرامون هایسرزمین از که عبارتند

 هاآن گوناگون فلور و فون در و قرار گرفته متفاوت هستند، کامالً یکدیگر با که مناطق این گیاهی و جانوری

 و غنا بیشترین از لذا و است اقلیم و جغرافیا نوع ترینپیچیده و ترینمتنوع دارای است. ایران شده سهیم

 13.333 به قریب و پرنده گونه 521 گونه پستاندار، 194 ایران، طبیعی گنجینة برد. درمی بهره نیز زیستیتنوع

 در تأمل قابل جانوری و گیاهی پوشش و تنوعم های طبیعیبومزیست وجود است. شده مشاهده گیاهی گونة

 عنوانبه زیستیتنوع است. ساخته مبدل جهان زیستیتنوع هایترین کانونجذاب از یکی به آن را شک بی ایران

ها، گونه ها،ژن کلیه که هستند کرة زمین در حیات متنوع شیوهای واقع در های زیستی،بانک و زنده هایگنجینه

 به عنوان آبی هایبومشود. اهمیت زیستمی شامل را جهان در موجود اکولوژیک فرآیندهایها و بومزیست

 بسیاری زیستیتنوع نگهداری به جهت نیز و هاآن به وابسته مندانزیست برای جایگزین قابل غیر هایبومزیست

 نموده است. دو چندان را مناطق این از حفاظت لزوم گیاهی و جانوری هایگونه از

 زمان در موعد ساله هر نانوشته، قانون یک طبق که هستند مهاجری پرندگان دارای ایران آبی هایزیستگاه

 کیلومتر ترک پیمودن هزاران با گذرانزمستان مناطق سمت به را آوریزاد و سازیآشیانه مناطق منظمی

 رفتارهای و آن متفاوت از نحوه شتهگذ شودمی برده نام مهاجرت عنوان به آن از که جاییجابه این نمایند.می

 غذا جهت تأمین مناسب محیطی دستیابی به آن و هدف یک به رسیدن پی در مهاجرت در پرندگان مختلف

 این داشتن دلیل به خود ویژة اقلیمی و شرایط جغرافیایی موقعیت لحاظ به ایران کشور زمینه این در است.

 هایزیستگاه به شمالی سردسیر مناطق از که مهاجر است دگانپرن از زیادی گروه پذیرای ساله همه شرایط

 زمستان و توقف ایران مهم هایتاالب در خود طول مهاجرت در و نمایندمی مهاجرت ایران آبی و تاالبی

 به گذرانزمستان پرندگان ایستگاهی هایپناهگاه ترینکلیدی و تریناز مهم یکی ایران نمایند. بنابراینمی گذرانی

 پذیرای ساله هر غنی آبی هایمحیط و هاتاالب بودن بودن دارا با فارس میان استان این در آید.می سابح

 است. 68و کنار آبزی 67آبزی مختلف های گونه شامل مهاجر، پرندگان از توجهی قابل هایجمعیت

                                                 
67 Waterfowl 
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 پرندگان تاالب پریشان 

 داران،مهره میان در .است جانوران ترینیافته تکامل از پستانداران از طنابدارن بعد شاخه از پرندگان رده

هستند  هوا یعنی در گیتی، بالمعارض محیط ترینوسیع صاحب پرواز، قدرت از برخورداری سبب به پرندگان

 ( تیره،193 عبارتی به )یا 187 راسته، 29 راسته، فوق 2 بر مشتمل جهان حاضر حال (. پرندگان1078)فیروز، 

به طور کلی براساس آمار ارائه (. Brown&Sandwith,2007گونه است ) 9633 بر افزون و جنس 2303

المللی پریشان در تمامی گونه پرنده در تاالب بین 232زیست استان فارس تاکنون شده از سوی ادارة کل محیط

 های مختلف مورد شناسایی و سرشماری قرار گرفته است. فصل

 
 یر نقاط جهان به ایران( مسیر مهاجرت پرندگان از سا2-5نقشه )

                                                                                                                                                             
68 Waders 
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 بر اساس وضعیت گونه  ( پرندگان شناسایی شده تاالب پریشان2-5جدول )

 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته ردیف

 وضعیت گونه

 آبزی
کنار  

 آبزی

خشکز

 ی
 بومی

مهاج

 ر

1 

C
h

ar
ad

ri
if

o
rm

es
 

Laridae 

 *   *  Herring Gull Larus argentatus اینقره کاکایی

 *   *  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کوچک سیاه پشت کاکایی 2

 *   *  Great Black-heaed Gull Larus ichthyaetus بزرگ کاکایی 0

 *   *  Black-headed Gull Larus ridibundus سرسیاه کاکایی 4

 *   *  Slender-billed Gull Larus genei صورتی کاکایی 5

 *   *  Little Gull Larus minutus کاکایی کوچک 6

 *   *  Yellow-legged Gull Larus cachinnans پازرد کاکایی 7

 *   *  Common Tern Sterna hirundo معمولی دریایی پرستو 8

 *   *  White-cheeked Tern Sterna repressa سفید گونه دریایی پرستو 9

 *   *  Little Tern Sterna albifrons سفید گونه دریایی پرستو 13

11 
Recurvirostridae 

 * *  *  Black-winged Stilt Himantopus himantopus پا چوب

 *   *  Avocet Recurvirostra avosetta خنجری نوک 12

10 Burhinidae لقچاخ Stone Curlew Burhinus oedicnemus  *   * 

14 
Glareolidae 

 *   *  Collared Pratincola Glareola pratincola سرخ بال گالریول

 *   *  Black-winged Pratincola Glareola nordmanni سیاه بال گالریول 15

16 

Charadriidae 

 *   *  Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی

 *   *  White-tailed Plover Vanellus leucurus سفید دم کولی خروس 17

 *   *  Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus سیاه سینه کولی خروس 18

 * *  *  Red-wattled Plover Vanellus indicus دیدومک 19

 *   *  Ringed Plover Charadrius hiatiucula طوقی سلیم 23

 *   *  Little Ringed Plover Charadrius dubius کوچک طوقی سلیم 21

 * *  *  Kentish Plover Charadrius alexandrinus کوچک سلیم 22
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 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته ردیف

 وضعیت گونه

ی
آبز

ی 
آبز

ر 
کنا

 

ی
کز

خش
 

می
بو

جر 
مها

 

20 

C
h

ar
ad

ri
if

o
rm

es
 

Scolopacidae 

 *   *  Black –tailed Godwit Limosa limosa سیاه دم گیالنشاه

 *   *  Whimbrel Numenius phaeopus سفید ابرو گیالنشاه 24

 *   *  Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris خالدار گیالنشاه 25

 *   *  Eurasian Curlew Numenius arquata بزرگ گیالنشاه 26

 *   *  Spotted Redshank Tringa erythropus ارخالد آبچلیک 27

 *   *  Redshank Tringa totanus پاسرخ آبچلیک 28

 *   *  Marsh Sandp Tringa stagnatilis تاالبی آبچلیک 29

 *   *  Greenshank Tringa nebularia پاسبز آبچلیک 03

 *   *  Green Sandpiper Tringa ochropus زیتک آبچلیک 01

 *   *  Wood Sandpiper Tringa glareola دودی آبچلیک 02

 *   *  Terek Sandpiper Xenus cinereus باال سر نوک آبچلیک 00

 *   *  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آوازخوان آبچلیک 04

 *   *  Common Snipe Gallinago gallinago معمولی پاشلک 05

 *   *  Jack Snipe Lymnocrptes minimus کوچک پاشلک 06

 *   *  Little Stint Calidris minuta کوچک تلیله 07

 *   *  Temmincks Stint Calidris temminckii سفید دم تلیله 08

 *   *  Dunlin Calidris alpina سیاه شکم تلیله 09

 *   *  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus پهن نوک تلیله 43

 *   *  Ruff-Reeve Philomachus pugnax شکیل آبچلیک 41

42 

C
ic

o
n

if
o

rm
es

 

Ardeidae 

 * *  *  Grey Heron Ardea cinera خاکستری حواصیل

 *   *  Goliath Heron Ardea goliath بزرگ حواصیل 40

 * *  *  Purple Heron Ardea purpurea ارغوانی حواصیل 44

 *   *  Great Egret Ardea albus بزرگ اگرت 45
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 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته ردیف
 وضعیت گونه

زی
آب

ر   
کنا زی

آب
کز 

خش می ی
بو

جر 
مها

 

46 

C
ic
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n
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o
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Ardeidae 

 * *  *  Little Egret Egretta garzetta کوچک اگرت

 *   *  Cattle Egret Bubulcus ibis رانکگاوچ 47

 *   *  Squacco Heron Ardeola ralloides زرد حواصیل 48

 *   *  Night Heron Nycticorax nycticorax شب حواصیل 49

 * *  *  Little Bittern Ixobrychus minutus وتیمارکوچکب 53

 *   *  Bittern Botaurus stellaris بزرگ بوتیمار 51

52 Ciconiidae سفید لک لک White stork Ciconia ciconia  *   * 

50 

Threskiornithidae 

 *   *  Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus آفریقایی اکراس

 *   *  Glossy Ibis Plegadis falcinellus سیاه اکراس 54

 * *  *  Spoonbill Platalea eaucorodia نوککفچه 55

56 Phoenicopteridae بزرگ فالمینگوی Greater Flamingo Phoenicopterus ruber  *   * 

57 

Podicipdidae 

 * *   * Little Grebe Tachybaptus ruficollis کوچک کشیم

 * *   * Great Crested Grebe Podiceps cristatus بزرگ کشیم 58

 *    * Red-necked Grebe Podiceps grisegena سرخ گردن کشیم 59

 * *   * Black-necked Grebe Podiceps nigricollis سیاه گردن کشیم 63

61 
Plecanidae 

 * *   * White Pelican Pelecanus onocrotalus سفید پلیکان

 * *   * Dalmatian Pelican Pelecanus crispus خاکستری پا پلیکان 62

60 
Phalacrocorcidae 

 *    * Great Cormorant Phalacrocorax carbo بزرگ باکالن

 *    * Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus کوچک باکالن 64

65 

Anatidae 

 *    * Whooper Swan Cygnus cygnus فریادکش قوی

 *    * Greater White-fronted Goose Anser albifrons بزرگ سفید پیشانی غاز 66

 *    * Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی سفیدکوچک 67
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 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته ردیف

 وضعیت گونه

ی
آبز

ی 
آبز

ر  
کنا

 

ی
کز

خش
 

می
بو

جر 
مها

 

68 
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n
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Anatidae 

 *    * Greylag Goose Anser anser غازخاکستری

 * *   * Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت 69

 *    * Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه 73

 *    * Eurasian Wigeon Anas penelope گیالر 71

 *    * Gadwall Anas strepera ارده ای اردک 72

 *    * Common Teal Anas crecca خوتکا 70

 *    * Mallard Anas platyrhynchos سرسبز اردک 74

 *    * Northern Pintail Anas acuta فیلوش 75

 *    * Garganey Anas querquedula سفید ابرو خوتکا 76

 *    * Northern Shoveler Anas clypeata پهن نوک اردک 77

 *    * Marbled Teal Marmaronetta angustirostris مرمری اردک 78

 *    * Red-crested Pochard Netta rufina تاجدار اردک 79

 *    * Pochard Aythya ferina سرحنایی اردک 83

 *    * Ferruginous Duck Aythya nyroca بلوطی اردک 81

 *    * Tufted Duck Aythya fuligula کاکل سیاه اردک 82

 *    * Goldeneye Bucephala clangula سفید گونه اردک 80

 *    * White-headed Duck Oxyura leucocephala سفید سر اردک 84

85 

G
ru

if
o

rm
es

 

Gruidae معمولی درنای Common Crane Grus grus  *   * 

86 

Ralidae 

 * *  *  Water Rail Rallus aquaticus آبی یلوه

 *   *  Spotted Crake Porzana porzana خالدار یلوه 87

 * *  *  Common Moorhen Gallinule chloropus سرخ چنگرنوک 88

 * *  *  Purple Gallinula Porphyrio porphyrio طاووسک 89
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 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته ردیف

 وضعیت گونه

ی
آبز

ی 
آبز

ر  
کنا

 

ی
کز

خش
 

می
بو

جر 
مها

 

93 Gruiformes Ralidae معمولی چنگر Common Coot Fulica atra  *  * * 

91 

F
al

co
n

if
o
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Pandionidae گیرماهی عقاب Osprey Pandion haliaetus   *  * 

92 

Accipitridae 

 *  *   Red Kite Milvus milvus حنایی کورکور

  * *   Black Kite Milvus migrans سیاه کورکور 90

 *  *   White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla دم سفید عقاب دریایی 94

  * *   Eurasian Black Vulture Aegypius monachus سیاه کرکس 95

 *  *   Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری 96

 *  *   Pallied Harrier Circus macrourus سفید سنقر 97

  * *   Montagus Harrier Circus pygargus زارگندم سنقر 98

 *  *   Marsh Harrier Circus aeruginosus تاالبی سنقر 99

 *  *   Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی 133

 *  *   Goshawk Accipiter gentilis طرالن 131

 *  *   Common Buzzard Buteo buteo معمولی سارگپه 132

 *  *   Rough-legged Buzzard Buteo lagopus پا پر سارگپه 130

 *  *   Long-legged Buzzard Buteo rufinus بلند پا سارگپه 134

 *  *   Greater Spotted Eagle Aquila clanga تاالبی عقاب 135

 *  *   Steppe Eagle Aquila nipalensis صحرایی عقاب 136

 *  *   Imperial Eagle Aquila heliaca باز شاه 137

  * *   Golden Eagle Aquila chrysaetos طالیی عقاب 138

 *  *   Bonellis Eagle Hieraeetus fasciatus دوبرادر عقاب 139

 *  *   Lesser Kestrel Falco naumanni کوچک دلیجه 113

  * *   Kestrel Falco tinnunculus دلیجه 111
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112 

F
al

co
n

if
o

rm
es

 

Accipitridae 

 *  *   Red-footed Falcon Falco vespertinus سرخ پا ترمتای

 *  *   Hobby Falco subbuteo لیل 110

 *  *   Saker Falcon Falco cherrug باالبان 114

 *  *   Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری 115

 *  *   Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین 116

117 
Caradrlif

ormes 
Pteroclidae 

 *  *   Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis سیاه شکم باقرقره

 *  *   Spotted sandgrous Pterocles senegallus خالدار باقرقره 118

119 

C
o

lu
m

b
if

o
rm

es
 

Columbidae 

  * *   Rock Dove Columba livia چاهی کبوتر

  * *   Stock Dove Columba oenas فاخته 123

 *  *   European Turtle Dove Streptopelia turtur معمولی قمری 121

 *  *   Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis خاوری قمری 122

120 

S
tr

ig
if

o
rm

es
 

Tytonidae سفید جغد Barn Owl Tyto alba   * *  

124 
Strigidae 

 

  * *   Eurasian Eagle Owl Bubo bubo بوف شاه

  * *   Little Owl Athene noctua کوچک جغد 125

 *  *   Short-eared Owl Asio flammeus تاالبی جغد 126

127 
Caprimul

giformes 
Caprimulgidae 

 *  *   European Nightjar Caprimulgus europaeus معمولی شبگرد

 *  *   Sykes’s Nightjar Caprimulgus mahrattensis بلوچی شبگرد 128

129 

C
o

ra
ci

if
o

rm
es

 

Alcedinidae 

  * *   Pied Kingfisher Ceryle rudis ابلق خورک ماهی

  * *   Common Kingfisher Alcedo atthis خورک ماهی 103

  * *   White-breasted Halcyon smyrnensis سفید سینه خورک ماهی 101

102 
Meropidae 

 *  *   Green Bee-eater Merops orientalis سبز زنبورخوار

 *  *   Blue-cheeked Bee-eater Merops superciliosus زنبورخوارگلوخرمایی 100
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104 

C
o

ra
ci

fo
rm

es
 

Meropidae معمولی زنبورخوار European Bee  eater Merops apiaster   *  * 

105 
Coraciidae 

 *  *   European Roller Coracias garrulous سبزقبا

  * *   Indian Roller Coracias benghalensis هندی سبزقبای 106

107 Upupidae هدهد Hoopoe Upupa epops   * *  

108 

G
al

li
fo

rm
es

 

Phasianidae 

  * *   See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

  * *   Chukar Alectoris chukar کبک 109

  * *   Black Francolin Francolinus francolinus دراج 143

 *  *   Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین 141

142 

Apodiformes Apodidae 

 *  *   Common Swift Apus apus پرستو

 *  *   Little Swift Apus affinis کوچک پرستوی 140

 *  *   Alpine Swift Tachymarptis melba سفید شکم پرستوی 144

145 Piciformes Picidae سوری دارکوب Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus   * *  

146 

P
as

se
ri

fo
rm

es
 

Alaudidae 

  * *   Calandra Lark Melanocorypha calandra زار گندم چکاوک

  * *   Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata طوقی چکاوک 147

 *  *   Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla کوتاه پنجه چکاوک 148

  * *   Crested Lark Galerida cristata کاکلی چکاوک 149

 *  *   Eurasian Skylark Alauda arvensis آسمانی چکاوک 153

151 
Hirundinidae 

 *  *   Eurasian Crag Martin Hirundo rupestris یکوه چلچله

 *  *   Barn Swallow Hirundo rustica معمولی چلچله 152

150 

Motacillidae 

 *  *   Yellow Wagtail Motacilla flava زرد شکم جنبانک دم

 *  *   Citrine Wagtail Motacilla citreola زرد جنبانک دم 154

 * * *   White Wagtail Motacilla alba ابلق نکجنبا دم 155
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156 

P
as

se
ri

fo
rm

es
 

Motacillidae تاالبی پپت Water Pipit Anthus spinoletta   *  * 

157 Pycnonotidae خرما بلبل White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis   * *  

158 

Laniidae 

 *  *   Red-backed Shrike Lanius collurio سرخ پشت چشم سنگ

  * *   Isabelline Shrike Lanius isabellinus سرخمد چشم سنگ 159

  * *   Lesser Grey Shrike Lanius minor خاکستری چشم سنگ 163

161 Hypocoliidae خور میوه Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus   *  * 

162 Prunellidae سفید ابرو صعوه Radde`s Accentor Prunella ocularis   *  * 

160 Turdidae معمولی بلبل Common Nightingale Luscinia megarhynchos   *  * 

164 

Turdidae 

 *  *   Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

  * *   Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes چتری دم 165

  * *   Black Redstart Phoenicurus ochruros سیاه سرخ دم 166

  * *   Common Redstart Phoenicurus phoenicurus معمولی سرخ دم 167

 *  *   Common Stonechat Saxicola torquata معمولی چک 168

 *  *   Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica سیاه گوش چکچک 169

  * *   Hume’s Wheatear Oenanthe alboniger سرسیاه چک چک 173

 *  *   Desert Wheatear Oenanthe deserti بیابانی چکچک 171

 *  *   Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina دشتی چک چک 172

 *  *   Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis کوهی طرقه 170

 * * *   Blue Rock Thrush Monticola solitarius آبی طرقه 174

  * *   Common Blackbird Turdus merula سیاه توکای 175

 *  *   Song Thrush Turdus philomelos باغی توکای 176

177 Timaliidae معمولی لیکوی Common Barbbler Turdoides caudatus   * *  
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178 
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es
 

Sylviidae 

 *  *   Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سفید ابرو سسک

 *  *   Marsh Warbler Acrocephalus palustris زیتونی تاالبی سسک 179

 *  *   Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus نیزار بزرگ سسک 183

 *  *   Glamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus پرصدا تاالبی سسک 181

 *  *   Booted Warbler Hippolais caligata کوچک درختی سسک 182

 *  *   Olivaceous Warbler Hippolais pallida زیتونی درختی سسک 180

 *  *   Pusher’s Warbler Hippolais languida بزرگ درختی سسک 184

  * *   Scrub Warbler Scotocerca inquieta جنبان سسک 185

186 Paridae سرسیاه ریسک چرخ Sombre Tit Parus lugubris   *  * 

187 

Sittidae 

  * *   Eurasian Nuthatch Sitta europaea درختی کمرکولی

  * *   Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کوچک کمرکولی 188

  * *   Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota بزرگ کمرکولی 189

193 
Emberrizidae 

 *  *   Grey-necked Bunting Emberiza buchanani خاکستری سر زرده پره

 *  *   Black-headed Bunting Emberiza melanocephala سیاه سر زرده پره 191

192 

Fringillidae 

  * *   European Goldfinch Carduelis carduelis معمولی سهره

  * *   Trumpeter Finch Rhodopechys githaginea تیصور سهره 190

 *  *   Desert Finch Rhodopechys obsoleta خاکی سهره 194

195 Passeridae سیاه سینه گنجشک Spanish Sparrow Passer hispaniolensis   *  * 

196 Sturnidae معمولی سار Common Starling Sturnus vulgaris   * *  

197 Oriolidae شاهرخ پری Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus   *  * 

198 

Sittidae 

  * *   Common Magpie Pica pica زاغی

  * *   Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax سرخ نوک زاغ 199

 *  *   Rook Corvus frugilegus سیاه کالغ 233

  * *   Carrion Crow Corvus corone ابلق کالغ 231

 *  *   Brown-necked Raven Corvus ruficollis ایقهوه گردن غراب 232
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 المللی پریشان( پرندگان شناسایی شدة تاالب بین0-5جدول )

 ردیف نام فارسی گونه نام انگلیسی گونه نام علمی گونه

Gavia arctica Black-throated Diver 1 غواص گلو سیاه 

Tachybaptus ruficollis Little Grebe 2 کشیم کوچک 

Podiceps grisegena Red-necked Grebe 0 کشیم گردن سرخ 

Podiceps cristatus Great Crested Grebe 4 کشیم بزرگ 

Podiceps auritus Slavonian Grebe 5 کشیم گوش دار 

Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 6 سیاه کشیم گردن 

Pelecanus onocrotalus White Pelican 7 پلیکان سفید 

Pelecanus crispus Dalmatian Pelican 8 پلیکان پاخاکستری 

Phalacrocorax carbo Great Cormorant 9 باکالن بزرگ 

Phalacrocorax nigrogularis Socotra Cormorant 13 باکالن گلوسیاه 

Phalacrocorax pygmaeus Pygmy Cormorant 11 باکالن کوچک 

Anhinga rufa African Darter 12 باکالن مارگردن 

Ardea cinerea Grey Heron 10 حواصیل خاکستری 

Ardea goliath Goliath Heron 14 حواصیل بزرگ 

Ardea purpurea Purple Heron 15 حواصیل ارغوانی 

Casmerodius albus Great White Egret 16 گاگرت بزر 

Egretta gularis Western Reef Heron 17 اگرت ساحلی 

Egretta garzetta Little Egret 18 اگرت کوچک 

Bubulcus ibis Cattle Egret 19 گاوچرانک 

Ardeola ralloides Squacco Heron 23 حواصیل زرد 

Ardea grayii Indian Pond Heron 21 حواصیل هندی 

Butorides striatus Striated (Little Green) Heron 22 حواصیل سبز 

Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron 20 حواصیل شب 

Ixobrychus minutus Little Bittern 24 بوتیمار کوچک 

Botaurus stellaris Eurasian Bittern 25 بوتیمار بزرگ 

Ciconia nigra Black Stork 26 لک سیاهلک 

Ciconia episcopus Woolly - necked Stork 27 لک گردن سفیدلک 

Ciconia ciconia White Stork 28 لک سفیدلک 
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 ردیف نام فارسی گونه نام انگلیسی گونه نام علمی گونه

Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis 29 آفریقایی اکراس 

Plegadis falcinellus Glossy Ibis 03 اکراس سیاه 

Platalea leucorodia Spoonbill 01 نوککفچه 

Phoenicopterus ruber roseus Greater Flamingo 02 فالمینگوی بزرگ 

Anser albifrons White-fronted Goose 00 غاز پیشانی سفید بزرگ 

Anser erythropus Lesser White-fronted Goose 04 غاز پیشانی سفید کوچک 

Anser anser Greylag Goose 05 غاز خاکستری 

Branta ruficollis Red-breasted Goose 06 عروس غاز 

Cygnus cygnus Whooper Swan 07 قوی فریادکش 

Cygnus (columbianus) 

bewickii 
Bewick’s Swan 08 قوی کوچک 

Cygnus olor Mute Swan 09 قوی گنگ 

Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 43 آنقوت 

Tadorna tadorna Shelduck 41 تنجه 

Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose 42 غاز مصری 

Nettapus coromandelianus Indian Cotton Teal 40 غاز کوتوله هندی 

Anas penelope Eurasian Wigeon 44 گیالر 

Anas strepera Gadwall 45 ایاردک ارده 

Anas crecca Common Teal 46 خوتکا 

Anas platyrhynchos Mallard 47 سرسبز 

Anas acuta Northern Pintail 48 فیلوش 

Anas querquedula Garganey 49 خوتکای ابروسفید 

Anas clypeata Northern Shoveler 53 نوک پهن 

Marmaronetta angustirostris Marbled Teal 51 اردک مرمری 

Netta rufina Red-crested Pochard 52 اجداراردک ت 

Aythya ferina Pochard 50 اردک سرحنایی 

Aythya  nyroca Ferruginous Duck 54 اردک بلوطی 

Aythya fuligula Tufted Duck 55 اردک سیاه کاکل 

Aythya marila Greater Scaup 56 اردک سرسیاه 

Melanitta fusca Velvet Scoter 57 سفیداسکوتر بال 

Bucephala clangula Goldeneye 58 اردک چشم طالیی 
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 ردیف نام فارسی گونه نام انگلیسی گونه نام علمی گونه

Mergellus albellus Smew 59 مرگوس سفید 

Mergus serrator Red-breasted Merganser 63 مرگوس کاکلی 

Mergus merganser Goosander 61 مرگوس بزرگ 

Oxyura leucocephala White-headed Duck 62 ردک سرسفیدا 

Grus grus Common Crane 60 درنای معمولی 

Grus leucogeranus Siberian Crane 64 درنای سیبری 

Grus virgo Demoiselle Crane 65 درنای کوچک 

Rallus aquaticus Water Rail 66 یلوه آبی 

Porzana parva Little Crake 67 یلوه کوچک 

Porzana pusilla Baillon’s Crake 68 یلوه نوک سبز 

Porzana porzana Spotted Crake 69 یلوه خالدار 

Gallinula chloropus Moorhen 73 سرخچنگر نوک 

Porphyrio porphyrio Purple Swamphen 71 طاووسک 

Fulica atra Common Coot 72 چنگر معمولی 

Dromas ardeola Crab Plover 70 خوارسلیم خرچنگ 

Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher 74 صدف خوار 

Himantopus himantopus Black-winged Stilt 75 چوب پا 

Recurvirostra avosetta Avocet 76 آووست 

Burhinus recurvirostris Great Stone Plover 77 لق هندیچاخ 

Glareola pratincola Collared Pratincole 78 گالریول بال سرخ 

Glareola nordmanni Black-winged Pratincole 79 گالریول بال سیاه 

Vanellus vanellus Northern Lapwing 83 خروس کولی 

Vanellus spinosus Spur-winged Plover 81 خروس کولی سینه سیاه 

Vanellus gregarius Sociable Plover 82 خروس کولی سینه سیاه 

Vanellus leucurus White-tailed Plover 80 سفیدخروس کولی دم 

Vanellus indicus Red-wattled Lapwing 84 دیدومک 

Pluvialis apricaria Eurasian Golden Plover 85 سلیم طالیی اروپایی 

Pluvialis (dominica) fulva Pacific Golden Plover 86 سلیم طالیی خاوری 

Pluvialis squatarola Grey Plover 87 سلیم خاکستری 

Charadrius hiaticula Ringed Plover 88 سلیم طوقی معمولی 
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Charadrius dubius Little Ringed Plover 89 سلیم طوقی کوچک 

Charadrius alexandrinus Kentish Plover 93 سلیم کوچک 

Charadrius mongolus Mongolian Plover 133 سلیم شنی کوچک 

Charadrius leschenaultii Greater Sandplover 131 سلیم شنی بزرگ 

Charadrius asiaticus Caspian Plover 132 سلیم سینه بلوطی 

Eudromias morinellus Eurasian Dotterel 130 سلیم کوهی 

Limosa limosa Black-tailed Godwit 134 سفیدالگیالنشاه ب 

Limosa lapponica Bar-tailed Godwit 135 گیالنشاه حنایی 

Numenius phaeopus Whimbrel 136 گیالنشاه ابروسفید 

Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew 137 گیالنشاه خالدار 

Numenius arquata Eurasian Curlew 138 گیالنشاه بزرگ 

Tringa erythropus Spotted Redshank 139 آبچلیک دودی 

Tringa totanus Redshank 113 آبچلیک پاسرخ 

Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper 111 آبچلیک تاالبی 

Tringa nebularia Greenshank 112 آبچلیک پاسبز 

Tringa ochropus Green Sandpiper 110 آبچلیک پاسبز 

Tringa glareola Wood Sandpiper 114 چلیک خالدارآب 

Tringa cinereus Terek Sandpiper 115 آبچلیک نوک سرباال 

Actitis hypoleucos Common Sandpiper 116 آبچلیک آوازخوان 

Arenaria interpres Ruddy Turnstone 117 سنگ گردان 

Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope 118 فاالروپ گردن سرخ 

Scolopax rusticola Eurasian Woodcock 119 ابیا 

Galinago stenura Pintail Snipe 123 موییپاشلک دم 

Gallinago media Great Snipe 121 پاشلک بزرگ 

Gallinago gallinago Common Snipe 122 پاشلک معمولی 

Lymnocryptes minimus Jack Snipe 120 پاشلک کوچک 

Calidris tenuirostris Great Knot 124 تلیله بزرگ 

Calidris alba Sanderling 125 تلیله سفید 

Calidris minuta Little Stint 126 تلیله کوچک 

Calidris temminckii Temminck’s Stint 127 تلیله دم سفید 
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 ردیف نام فارسی گونه نام انگلیسی گونه نام علمی گونه

Calidris alpina Dunlin 128 تلیله شکم سیاه 

Calidris ferruginea Curlew Sandpiper 129 تلیله بلوطی 

Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper 103 تلیله نوک پهن 

Philomachus pugnax Ruff 101 آبچلیک شکیل 

Larus leucophtalmus White-eyed Gull 102 کاکایی چشم سفید 

Larus hemprichii Sooty Gull 100 کاکایی دودی 

Larus canus Common Gull 104 کاکایی نوک سبز 

Larus cachinnans Caspian Gull 105 کاکایی پازرد 

Larus heuglini Heuglin’s Gull 106 کاکایی سیبری 

Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 107 کاکایی پشت سیاه کوچک 

Larus ichthyaetus Great Black-headed Gull  108 بزرگکاکایی 

Larus ridibundus Black-headed Gull 109 کاکایی سرسیاه 

Larus genei Slender-billed Gull 143 کاکایی صورتی 

Larus minutus Little Gull 141 کاکایی کوچک 

Larus spp. unidentified gulls 142 های نامعلومکاکایی 

Chlidonias hybridus Whiskered Tern 140 بی گونه سفیدپرستوی تاال 

Chlidonias leucoptera White-winged Black Tern 144 پرستوی تاالبی بال سفید 

Chlidonias niger Black Tern 145 پرستوی تاالبی سیاه 

Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern 146 پرستوی دریایی نوک کلفت 

Sterna caspia Caspian Tern 147 پرستوی دریایی خزر 

Sterna hirundo Common Tern 148 پرستوی دریایی معمولی 

Sterna repressa White-cheeked Tern 149 پرستوی دریایی تیره 

Sterna albifrons Little Tern 153 پرستوی دریایی کوچک 

Sterna saundersi Saunder's Tern 151 پرستوی دریایی ساندرز 

Sterna bergii Great Crested Tern 152 پرستوی دریایی کاکلی بزرگ 

Sterna bengalensis Lesser Crested Tern 150 پرستوی دریایی کاکلی کوچک 

Sterna sandvicensis Sandwich Tern 154 پرستوی دریایی بدصدا 

Accipiter badius Shikra 155 پیغوی کوچک 

Accipiter bervipes Levant Sparrowhawk 156 پیغو 

Accipiter gentilis Goshawk 157 طرالن 
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Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 158 قرقی 

Aegypius monachus Black Vulture 159 کرکس سیاه 

Alcedo atthis Kingfisher 163 ماهی خورک کوچک 

Anser fabalis Bean Goose 161 زرد غاز پا 

Anthus spinoletta Water Pipit 162 پیپت تاالبی 

Aquila chrysaetos Golden Eagle 160 عقاب طالیی 

Aquila clanga Great Spotted Eagle 164 عقاب تاالبی 

Aquila heliaca Imperial Eagle 165 عقاب شاهی 

Aquila nipalensis Steppe Eagle 166 عقاب استپی 

Aquila pomarina Lesser spotted Eagle 167 عقاب خالدار کوچک 

Asio flammeus Short-eared Owl 168 جغد تاالبی 

Athene brama Spotted Little Owl 169 جغد ماهیخوار 

Athene noctua Little Owl 173 جغد کوچک 

Aythya spp. Diving Ducks 171 اردک،های غواص 

Bubo bubo Eurasian Eagle Owl 172 شاه بوف 

Burhinus oedicnemus Stone Curlew 170 چاخ لق 

Buteo buteo Common Buzzard 174 سارگپه معمولی 

Buteo lagopus Rough-legged Buzzard 175 سارگپه پر پا 

Buteo rufinus Long-legged Buzzard 176 سارگپه پا بلند 

Calidris canutus Red Knot 177 تلیله خاکستری 

Ceryle rudis Pied Kingfisher 178 ماهی خورک ابلق 

Charadrius spp. Plover 179 سلیم 

Circus aeruginosus Marsh Harrier 183 سنقر تاالبی 

Circus cyaneus Hen Harrier 181 سنقر خاکستری 

Circaetus gallicus Short-toed Eagle 182 عقاب مارخور 

Circus macrourus Pallid Harrier 180 سنقر سفید 

Circus pygargus Montagu's Harrier 184 سنقر گندم زار 

Clangula hyemalis Long-tailed Duck 185 اردک دم دراز 

Cursorius cursor Cream-coloured Courser 186 دودوک 

Egretta intermadia Intermediate Heron 
 

187 
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 ردیف ام فارسی گونهن نام انگلیسی گونه نام علمی گونه

Elanus caeruleus Black-shouldered Kite 188 کورکور سیاه بال 

Emberiza schoeniclus Reed Bunting 189 زردپره تاالبی 

Falco cherrug Saker Falcon 193 باالبان 

Falco columbarius Merlin 191 ترمتای معمولی 

Falco naumanni Lesser  Kestrel 192 چکدلیجه کو 

Falco pelegrinoides Barbary Falcon 190 شاهین 

Falco peregrinus Peregrine Falcon 194 بحری 

Falco subbuteo Hobby 195 لیل 

Falco tinunculus Common Kestrel 196 دلیجه معمولی 

Gallinago solitaria Solitary Snipe 197 پاشلک تک زی 

Haliaeetus albicilla White- tailed Eagle 198 عقاب دریایی دم سفید 

Haliaeetus leucoryphus Pallas's Fish Eagle 199 عقاب ماهیخوار پاالس 

Halycon smyrnensis White-breasted kingfisher 233 ماهی خورک سینه سفید 

Ketupa zeylonensis Brown Fish Owl 231 جغد ماهیخوار 

Larus armenicus Armenian Gull 232 کاکایی ارمنی 

Larus argentatus Herring Gull 230 کاکایی ارمنی 

Larus brunnicephalus Brown-headed Gull 234 کاکایی سر قهوه ای 

Larus marinus Great Black-backed Gull 235 کاکایی پشت سیاه بزرگ 

Larus michahellis Yellow legged Gull 236 کاکایی پازرد 

Larus melanocephalus Mediterranean Gull 237 ایکاکایی مدیترانه 

Larus sabini Sabine's Gull - 238 

Melanitta nigra Common Scoter 239 اسکوتر سیاه 

Milvus migrans Black Kite 213 کورکور سیاه 

Milvus milvus Red Kite 211 کورکور حنایی 

Motacilla citreola Citrine Wagtail 212 دم جنبانک سر زرد 

Neophron percnopterus Egyptian Vulture 210 کرکس 

Pandion haliaetus Osprey 214 عقاب ماهیگیر 

Phalacrocorax aristotelis European Shag 215 حضور مشکوک 

Phalaropus fulicaria Red Phalarope 216 فاالروپ بلوطی 

phoenicopterus minor Lesser flamingo 217 فالمینگوی کوچک 
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 ردیف نام فارسی گونه نام انگلیسی گونه نام علمی گونه

Puffinus persicus Persian Shearwater 218 کبوتر دریایی ایرانی 

Sterna anaethetus Bridled Tern 219 پرستوی دریایی پشت دودی 

Sterna aurantia Indian River Tern 223 زی رودخانه دریایی پرستو 

Sterna nilotica Gullibilled Tern 221 پرستوی دریایی نوک کلفت 

Stercorarius parasiticus Parasitic Jaeger 222 اسکوای قطبی 

Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger 220 اسکوای دم پیچ 

Tringa hypoleucos Common Sandpiper 224 آبچلیک آوازخوان 

Tringa spp. Sanpiper 225 آبچلیک 

 دهد. ( نوع اقامت پرندگان دریاچه پریشان را از نظر اقامتی نشان می14-5نمودار ) 

 
 

 اقامتی نظر از تاالب حاشیه و تاالب در شده شناسایی پرندگان ( درصد14-5نمودار )

 

ن متعلق به هر راسته از پرندگان در این تاالب شناسایی شده است که تعداد پرندگا 12در بر این اساس 

 69( آمده است.15-5راسته در نمودار )

                                                 
 موجود نیست. 6006های مربوط به سال های اخذ شده از اداره کل استان فارس دادهاز بین داده 69 
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 1089تا  1068های ( درصد فراوانی راستة پرندگان سرشماری شده در تاالب پریشان در طول سال15-5نمودار )

ها اند و فراوانی آنگونة به صورت مرتب مورد پایش قرار گرفته 73تعداد  1076های فوق از سال بر اساس داده

های فوق بیشتر پرندگان از لحاظ فراوانی متعلق به راستة رسیده است. در این تاالب از بین دادهبه ثبت 

های موجود طی سالیان ترین آن متعلق به راستة فالمینگو بوده است. با توجه به دادهسانان بوده و کملکلک

ناسایی شده دارا بوده است و بعد ( بیشترین فراوانی را در بین پرندگان شFulica atraگذشته چنگر معمولی )

( در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود اطالعات موجود نشان Larus ridibundusسیاه )از آن کاکایی سر

دهد که که فراوانی این پرندگان که در گذشته بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده بودند به شدت روند می

سفید، اردک ود حاکم از این امر است که تعداد پرندگانی چون اردک سرهمچنین آمار موج نزولی داشته است.

روند به صفر های مهم به شمار میمرمری، پلیکان پاخاکستری و پلیکان سفید که از لحاظ حفاظتی از جمله گونه

از  گونه 46 گزارشات موجود سازمان حفاظت محیط زیست بیانگر این امر است که تعدادرسیده است. 

اند. اسامی این پرندگان شوند در این منطقه زادآوری داشتهانی که همه ساله در تاالب پریشان مشاهده میپرندگ

المللی حفاظت از طبیعت و منابع و همچنین درجة حفاظتی این گونه ها براساس فهرست سرخ اتحادیه بین

 ( آورده شده است.4-5طبیعی در جدول )
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 المللی پریشانسیاه در طول  سالیان گذشته در تاالب بینولی و کاکایی سر( فراوانی چنگر معم16-5نمودار )

 
 المللی پریشان( فراوانی اردک سر سفید و اردک مرمری در طول  سالیان گذشته در تاالب بین17-5نمودار )
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 المللی پریشان( پرندگان زادآور تاالب بین4-5جدول )

 IUCNعیت حفاظتی در فهرست سرخ وض نام علمی گونه گونه فارسینام  ردیف

 Tachybaptus ruficollis LC کوچک کشیم 1

 Podiceps cristatus LC بزرگ کشیم 2

 Podiceps nigricollis LC سیاه گردن کشیم 0

 Pelecanus onocrotalus LC سفید پلیکان 4

 Pelecanus crispus VU خاکستری پا پلیکان 5

 Phalacrocorax pygmeus LC کوچک باکالن 6

 Tadorna ferruginea LC آنقوت 7

 Tadorna tadorna LC تنجه 8

 Marmaronetta angustirostris VU مرمری اردک 9

 Oxyura leucocephala EN سفید سر اردک 13

 Aythya nyroca NT بلوطی اردک 11

 Anas platyrhynchos LC سرسبز اردک 12

 Tringa totanus LC پاسرخ آبچلیک 10

 Ardea cinera LC خاکستری حواصیل 14

 Ardea purpurea LC ارغوانی حواصیل 15

 Ardea alba LC بزرگ اگرت 16

 Egretta garzetta LC کوچک اگرت 17

 Bubulcus ibis LC گاوچرانک 18

 Ardeola  ralloides LC زرد حواصیل 19

 Nycticorax nycticorax LC شب حواصیل 23

 Ixobrychus minutus LC کبوتیمارکوچ 21

 Plegadis falcinellus LC سیاه اکراس 22

 Platalea eaucorodia LC نوک کفچه 20

 Himantopus himantopus LC پا چوب 24

 Vanellus leucurus LC سفید دم کولی خروس 25

 Vanellus indicus LC دیدومک 26

 Charadrius alexandrinus LC کوچک سلیم 27

 Fulica atra LC معمولی گرچن 28

 Gallinule chloropus LC سرخ چنگرنوک 29
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 IUCNوضعیت حفاظتی در فهرست سرخ  نام علمی گونه گونه فارسینام  ردیف

 Porphyrio porphyrio LC طاووسک 03

 Sterna albifrons LC کوچک دریایی پرستو 01

 Sterna hirundo LC معمولی دریایی پرستو 02

 Porzana porzana LC خالدار یلوه 00

 Glareola pratincola LC سرخ بال گالریول 04

 Ciconia ciconia LC سفید لک لک 05

 Ceryle rudis LC ابلق خورک ماهی 06

 Alcedo atthis LC خورک ماهی 07

 Halcyon smyrnensis LC سفید سینه خورک ماهی 08

 Luscinia svecica LC گلوآبی 09

 Pterocles orientalis LC سیاه شکم رهباقرق 43

 Acrocephalus melanopogon LC سفید ابرو سسک 41

 Acrocephalus arundinaceus LC نیزار بزرگ سسک 42

 Acrocephalus stentoreus LC پرصدا تاالبی سسک 40

 Hippolais caligata LC کوچک درختی سسک 44

 Hippolais languida LC بزرگ درختی سسک 45

 Asio flammeus LC تاالبی جغد 46
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 المللی پریشان( فراوانی پلیکان سفید و پلیکان پا خاکستری در طول  سالیان گذشته در تاالب بین18-5نمودار )

المللی پریشان، به علت وقوع خشکسالی در های منحصر به فرد تاالب بینها و ویژگیبا تمام ارزش

کردند به طرز غیر قابل تصوری به شدت که همه ساله به این تاالب مراجعه میمنطقه جمعیت پرندگانی که 

 دهد.سال گذشته نشان می 10کاهش یافته است.  نمودار زیر جمعیت پرندگان این تاالب را در طی 

 
 المللی پریشان در طول سالیان گذشته( جمعیت پرندگان تاالب بین19-5نمودار )

 محدوده در گردیده استخراج مکتوب گزارشات و موجود منابع بررسی از به دست آمده نتایج اساس بر

 زیست نموده زیخشکی و کنارآبچر آبزی، پرندگان انواع از گونه 217 بررسی سال 19 طول در تاالب پریشان
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 کنارآبچر و آبزی برای پرندگان مناسب زیستگاهی تاالبی هایبومزیست کهآنجائی از نمایند.می زیست یا

سطح  از موجود هایاساس دستورالعمل بر پرندگان این زمستانه نیمه سرشماری ساله هر و گردیده سوبمح

 بر پریشان تاالب زمستانه نیمه آمار سرشماری نیز پژوهش این در پذیرد. می صورت تاالبی هایبومزیست

 19 دوره سرشماری تایجن .است گرفته قرار و تحلیل تجزیه و بررسی مورد ساله 19 آماری دوره یک اساس

 سرشماری کنارآبچر و آبزی پرندگان جمعیت نوسانات بررسی شده است. آورده پیوست در پریشان تاالب ساله

 جمعیت در کاهشی روند یک 1071 تا 1068 سال از که دهدمی نشان تاالب پریشان در ساله 19 دوره در شده

 روند تاالب در کنارآبچر و آبزی پرندگان جمعیت 1074 تا 1072 سال از گردد. سپسمی مشاهده پرندگان

 پرندگان جمعیت در کاهشی روند یک مجدداً 1077 سال تا 1074 سال از دیگر سوی از داشته است. افزایشی

 با این حال است، داشته افزایش 1077 سال به نسبت جمعیت 1078 سال در اما شود،می مشاهده تاالب پریشان

 جمعیت همچنین .دهدمی نشان را کاهشی روند تاالب جمعیت 1083 سال تا 1078 سال از مجدداً روند این

 قطعه 23333 از بیش به است و داشته افزایش 1083 سال به نسبت 1081 سال در کنارآبچر و آبزی پرندگان

 تا سال این از است؛ ولی بوده به کاهش رو تاالب پرندگان جمعیت 1080 سال تا 1081 سال از است. رسیده

 روندی از 1085 سال به نسبت جمعیت 1086 در سال دهد، امامی نشان را افزایشی روندی جمعیت 1085 سال

 خالدار، یلوه هایگونه گونه شامل پنچ تعداد که است این به مربوط اختالف این دلیل است. برخوردار کاهشی

 اتفاقی صورت به که هستند هاییگونهکوچک  سفیدغاز پیشانی و چاخلق سیاه، بال گالریول سرخ، بال گالریول

 دسترس در هاگونه این تعداد و سرشماری بر آماری مبنی خاطر همین به و اندگردیده مشاهده پریشان تاالب در

 هایگونه تعداد با پریشان تاالب سطح در شده های شناساییگونه تعداد مقایسه از دیگر سوی از نیست.

 پریشان تاالب در شده گزارش هایگونه از درصد 14به  که گرددمی مشخص در زمستان گردیده سرشماری

 تنها عبوری مهاجر یا اتفاقی صورت به که هستند هاییدرصد آن 8 معادل یعنی گونه 03 تعداد کلی طور گونه

 گونه تعداد این این که به توجه با اند.گردیده گزارش تاالب از سال 19این  طول در مرتبه دو حداکثر یا باریک

 تاالب در اتفاقی یا عبوری صورت به که هستند هاییگونه و بوده گذشته هایالگزارشات س به مربوط اکثراً

 از و بوده پریشان تاالب زیستگاهی ارزش و اهمیت بیانگر سو یک از موضوع این اند،مشاهده گردیده پریشان

قادر  واضح و روشن طور به تعداد این پریشان بتاال به وابسته هایگونه تعداد بیان با ارتباط در سویی دیگر

 الزم بنابراین .دهد قرار محققین و مدیران اختیار در ریزیبرنامه جهت را روشنی و دقیق تصویر تا بود نخواهد
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 تعداد چنانچه .پذیرد آن انجام حاشیه و تاالب هایگونه دربارة معرفی کاملی و جامع علمی تحقیقات تا است

 دوره دو این در که گرددمی دهیم نمایان قرار بررسی مورد را اخیر سال 5 و 13 کنارآبچر و زیآب هاییگونه

 این در ترتیب به که است گردیده پریشان  گزارش تاالب از کنارآبچر و آبزی گونه 69 و 74 ترتیب به زمانی

 است. گردیده گزارش تاالب از دوبار یا یک هستند  که هاییگونه پرندگان این از گونه 29 و 22 زمانی مدت

 به دوبار از بیش کنارآبچر و آبزی گونه 43 و 52 ترتیب گذشته به سال 5 و 13 در که گرددمی مشخص بنابراین

 85 از هم چنین و شده گزارش گونه 93 از کلی طور به .اندنموده آن استفاده از و داشته مهاجرت پریشان تاالب

 پرندگان گونه 58 و 62 و آبزی پرندگان گونه 27 و 28 ترتیب به هشد کنارآبچر سرشماری و آبزی گونه

 بیشتر در تاالب پریشان کنارآبچر پرندگان جمعیت دهدهای فوق نشان میداده همچنین .اندبوده کنارآبچر

 برای مناسبی و مطلوب شرایط از تاالب پریشان که نمود بیان توانمی است. لذا آبزی پرندگان از بیشتر هاسال

است.  بررسی و توجه قابل خود موضوع این که است برخوردار آبزی پرندگان با مقایسه در کنارآبچر پرندگان

با  1006زیست استان فارس از سال گذاری طبق سوابق موجود در ادارة کل محیطاز سویی دیگر حلقه

پذیرفته است. بدین صورت قطعه جوجه از انواع کفچه نوک، حواصیل زرد و اگرت کوچک  24گذاری حلقه

گذاری پرندگان در آن انجام گرفته است. در سال ترین مناطقی است که حلقهترتیب این تاالب جزو قدیمی

درنای  92پروژه بررسی امکان رهاسازی درنای سیبری در ایران انجام شد که در راستای آن تعداد  1054

 1059ها سالم به طبیعت بازگشتند. در خرداد ماه نقطعه از آ 72گذاری شد؛ از این تعداد تنها معمولی حلقه

در مجموع  1061گذاری شدند. در سال لک در اطراف تاالب ارژن و پریشان حلقهقطعه جوجه لک 28تعداد 

سیاه و حواصیل ارغوانی توسط کارشناسان اداره کل کوچک، اکراسنوک، اگرتقطعه پلیکان، کفچه 02تعداد 

گذاری تعدادی از درناهای معمولی مجدداً حلقه 1062گذاری شدند. در سال لقهزیست استان فارس حمحیط

قطعه پرنده از انواع حواصیل ، کفچه نوک،  73تعداد  1060شدند. در همین راستا در اردیبهشت و خرداد ماه 

 10ک، نوقطعه کفچه 61 1066گذاری گردید. در خرداد سال پا، پرستوی دریایی و اگرت حلقهپلیکان، چوب

دهد گذاری شدند.  آمار موجود نشان میسیاه در تاالب پریشان حلقهقطعه اکراس 25خاکستری و قطعه پلیکان

قطعه  9قطعه گاوچرانک و  2سیاه، اگرت کوچک، نوک ، اکراسقطعه جوجه از انواع کفچه  72که تعداد 

های ری شده است. همچنین از سالگذادر تاالب پریشان حلقه 1073حواصیل شب و حواصیل زرد در خرداد 
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گذاری پرندگان در تاالب پریشان ادامه دارد و نکته قابل توجه کاهش جمعیت تاکنون نیز برنامه حلقه 80

 های گذشته است.پرندگان زادآور در مقایسه با سال

 

 پستانداران 

ترین آثار به دست قدیمیاند. میلیون سال قبل از خزندگان منشاء گرفته 225پستانداران اولیه در حدود 

ها( در روستای چاکند بیرجند داران بزرگ )احتماالً اجداد کرگدنآمده از پستانداران در ایران فسیل ردپاهای سم

میلیون سال پیش هستند.  53زنجان است که مربوط به تر در روستای داش بوالغو پستاندارانی کوچک

های پستاندارانی که تاکنون شناسایی ه هستند. در ایران تعداد گونهگون 5416راسته و  28پستانداران جهان شامل 

های (.  براساس داده1087راسته جای دارند )ضیایی،  13خانواده و  07گونه است که در  194اند، بالغ بر شده

ی المللگونه پستاندار از تاالب بین 01زیست استان فارس تاکنون به دست آمده ار ادارة کل حفاظت محیط

خانواده بوده و  15راسته و  6ای آن گزارش شده است. این تعداد گونه متعلق به پریشان و نواحیة حاشیه

 است.  73هاها متعلق به راستة خفاشبیشترین فراوانی از بین آن

 
 لمللی پریشاناهای متعلق به هر خانواده در بین پستانداران شناسایی شده تاالب بین( تعداد فراوانی گونه23-5نمودار )

های پستاندار شناسایی شده در منطقة ( مشخص است بیشترین گونه23-5همان طور که در در نمودار )

ها تعلق دارد. در جدول زیر سانان و راسوهای معمولی، سگهای نعله اسبی، خفاشمطالعاتی به خانوادة خفاش

 شده است.   اند، آوردههایی که تاکنون از این تاالب  شناسایی شدهگونه
                                                 

Order Chiroptera 71 
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 المللی پریشان( پستانداران شناسایی شده تاالب بین5-5جدول )
ردی

 ف
وضعیت  نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته

IUCN 
 زیستگاه

1 Erinaceomorpha Erinaceidae برانت خارپشت Brandt’s Hedgehog Paraechinus hypomelas - دریاچه ای اطرافتپه ماهوره و زارها بوته 

2 

Chiroptera 

Rhinopomatidae 

 Lesser Mouse-tailed Bat Rhinopoma hardwickii LC موشی کوچکخفاش دم
 مناطق و کوهستانی، تپه ماهور دشتی، مناطق

 جنگلی

 Greater Mouse-tailed Bat Rhinopoma microphyllum LC دم موشی بزرگ خفاش 0
 مناطق و ماهور کوهستانی، تپه دشتی، مناطق

 جنگلی

4 

Rhinolophidae 

 Greater Horseshoe Bat Rhinolophus ferrumequinum NT اسبی بزرگ نعل خفاش
 مناطق و کوهستانی، تپه ماهور دشتی، مناطق

 جنگلی

 جنگلی مناطق و ورکوهستان، تپه ماه دشتی، مناطق Blasiu’s Horseshoe Bat Rhinolophus blasii NT اسبی کوهستانی نعل خفاش 5

 جنگلی مناطق و دشتی، کوهستانی،تپه ماهور مناطق Lesser Horseshoe Bat Rhinolophus hipposideros LC اسبی کوچک نعل خفاش 6

 Mehely’s Horseshoe Bat Rhinolophus mehelyi VU اسبی مهلی نعل خفاش 7
 مناطق و دشتی، کوهستانی، تپه ماهور مناطق

 جنگلی

 جنگلی مناطق و کوهستان، تپه ماهور دشتی، مناطق Mediterranean Horseshoe Bat Rhinolophus euryale VU ایاسبی مدیترانه نعل خفاش 8

9 
Hipposideridae 

 جنگلی مناطق و تپه ماهور Trident Bat Asellia tridens LC دندانهسه ایبرگهبینی هاخفاش

 جنگلی مناطق و تپه ماهور Persian Trident Bat Triaenops persicus LC یرانیا ایبینی برگه هایخفاش 13

11 

Vespertilionidae 

 جنگلی مناطق و کوهستان، تپه ماهور دشتی، مناطق Lesser Mouse-eared Bat Myotis blythii LC موشی کوچک گوش خفاش

 جنگلی مناطق و کوهستان، تپه ماهور دشتی، مناطق Common Pipistrelle Pipistrellus pipistrellus LC کوتاه لب خفاش 12

 جنگلی مناطق و کوهستان، تپه ماهور دشتی، مناطق Kuhl’s Pipistrelle Pipistrellus kuhlii LC سفید بال خفاش 10

14 Vespertilionidae سروتین خفاش Serotine Eptesicus serotinus  جنگلی مناطق و رکوهستان، تپه ماهو دشتی، مناطق 

 جنگلی مناطق و کوهستان، تپه ماهور دشتی، مناطق Schreiber’s Long-fingered Bat Miniopterus schreibersii LC بلند بال خفاش  15

16 
Rodentia 

Muridae خاردار موش  Eastern Spiny Mouse  Acomys cahirinus - دریاچه کوهستانی اطراف زارهای مناطقبوته 

17 Hystricidae تشی Indian Crested Porcupine Hystrix indica - کشاورزی و اراضی دریاچه شمال جنگلی مناطق 

18 Lagomorpha Leporidae خرگوش Cape Hare Lepus capensis - دریاچه بیابانی اطراف و کوهستانی مناطق 
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وضعیت  نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته ردیف

IUCN 
 زیستگاه

19 

Carnivora 

Ursidae ایقهوه خرس Brown Bear Ursus arctos LC جنگلی و کوهستانی مناطق 

23 

Canidae 

 )پناهگاه( دریاچه اطراف نیزارهای Wolf Canis lupus LC گرگ

 Golden Jackal Canis aureus LC شغال 21
 اطراف گز هایجنگل و نیزارها زارها،بوته

 اچهدری

 دریاچه اطراف گز هایجنگل و نیزارها Common Fox Vulpes vulpes LC روباه معمولی 22

20 

Mustelidae 

 دریاچه اطراف و شمال کوهستانی مناطق Stone Marten Martes foina LC سمور

 هاچشمه آب ورودی محل دریاچه در Otter Lutra lutra NT شنگ 24

 دریاچه اطراف استپی و جنگلی مناطق Eurasian Badger Meles meles LC معمولی رودک 25

26 

Herpestidae 

 دریاچه اطراف نیزارهای و چشمه Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsii LC بزرگ خدنگ

  Small Indian Mongoose Herpestes auro punctatus کوچک خدنگ 27
 اطراف نیزارهای و کوهستانی مناطق

 ریاچهد

28 Hyaenidae کفتارها Striped hyaena Hyaena hyaena NT دریاچه اطراف استپی و کوهستانی مناطق 

29 
Felidae 

  Wild Cat Felis catus وحشی گربه
اطراف  استپی و کوهستانی جنگلی، مناطق

 دریاچه

 دریاچه اطراف گز هایجنگل و نیزارها Jungle Cat Felis chaus LC جنگلی گربه 03

01 Artiodactyla Suidae گراز Wild Boar Sus scorofa LC دریاچه اطراف نیزارهای 
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 پریشان تاالب ماهیان 

 در نقش به سزایی دیر باز از که هستند زمینة کر طبیعی هایبومزیست تریناهمیت با از یکی هاتاالب

 گیاهی ژنتیکی حفظ ذخایر به توانمی هاتاالب ددمتع هایارزش از میان اند.کرده ایفا خود اطراف جوامع توسعه

 و شیالت در مهمی نقش بسیار هاتاالب نمود. بنابراین اشاره هاآن در پروریآبزی و آب تأمین و جانوری و

 سالمت به جهان ماهی محصول دوسوم برداشت از بیش دهدمی نشان هابررسی کنند.می ایفا سالم گیریماهی

 آبزیان صید و پرورینظر آبزی از ترتیب همین به نیز خشکی داخل هایتاالب .دارد یبستگ تاالبی مناطق

متکی هستند.  سالم هایبرکه و هابه دریاچه داخلی هایآب و غیردریایی شیالت دلیل همین به و داشته اهمیت

 زندگی هاتاالب نشیری هایآب در هاآن درصد 43 بیش از جهان، در سطح ماهی مختلف گونه هزار 23 میان از

 مورد پروتئین تأمین منابع از یکی آبزیان هستند. مهاجر و ماهی بومی هامیلیون ریزیتخم مکان هاتاالب .کنندمی

  کنند.می مهاجرت تاالب به را سال از قسمتی که این یا و کنندمی تاالب زندگی در یا که بوده بشر نیاز

گیران و اطالعات کسب شده از ادارة کل ماهی از اطالعات و کسب گفتگو صحرایی، مشاهدات پایه بر

 رده از دریاچه پریشان حوضه در مکتوب منابع و پریشان دریاچه حاشیه روستاهای زیست هرمزگانمحیط

 نتایج .شد داده جنس تشخیص 10 و خانواده چهار و راسته چهار اعضاء از گونه 10 شامل هایینمونه ماهیان

 .است شده آورده (6-5) در جدول پریشان دریاچه حوضة در شده شناسایی ماهیان هایگونه به مربوط

 ماهی شامل بومی ماهی گونه هفت پریشان دارای تاالب حوضه شودمی مشاهده جدول این در که گونههمان

 هم و شیرین آب مارماهی و سیپرینیون ماهی،گلچراغ، سیاه ماهی دمبرک، ماهی سرخه، ماهی پریشانی، زردک

 ماهی فیتوفاگ، ماهی معمولی، کپور ماهی شامل به تاالب شده معرفی و وارداتی ماهی گونه شش چنین

 تا است الزم لذا .اندشده معرفی پریشان دریاچه به 1068 در سال که آمور هستند و کاراس ماهی سرگنده،

 با ارتباط در .پذیرد صورت شانپری تاالب به شده معرفی هایگونه نقش و دربارة تأثیر کاملی و جامع تحقیقات

پریشان گزارشات مختلفی وجود دارد که کارشناسان در برخی موارد در  المللیموجود در تاالب بین ماهیان

ماهی  گونه 13 به پریشان و ارژن گاهمدیریت ذخیره مطالعاتی طرح ها اتفاق نظر ندارند. برای نمونه درمورد آن

 ناحیه به توجه با نیز اشاره شده که  Capoeta fuscaبه گونة ر این گزارشاست. د شده اشاره در این تاالب

باشد. هم چنین  ماهی سیاه گونه زیستگاه این تواندنمی پریشان تاالب ایران، در گونه این پراکنش و جغرافیایی

 اند.های علمی متفاوت معرفی گشتههای ماهیان در این گزارش با نامبرخی از گونه

 به دالکی و شاپور حوضه محدوده در فارس استان تاالب بومی ماهیان بررسی یقاتیتحق طرح در

 و Cyprinion macrostomusدر حوضة فوق به دو گونة  است. نموده اشاره ماهیان از هاییگونه
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Cyprinion tenuiradius  به نکارشناسا نظرات از استفاده و شده انجام بررسی از پس اما. اشاره شده است 

 معرفی .Cyprinion spبه صورت  گونه است این نداشته وجود گونه اجماعی این تشخیص در اینکه لدلی

تحقیقات  مرکز توسط که پریشان دریاچه جامع مطالعات طرح در یافته انجام مطالعات اساس بر .است گردیده

 .است گزارش شده وادهخان چهار به متعلق ماهی گونه 13 پریشان تاالب در است رسیده انجام به فارس خلیج

 از: عبارتند پریشان تاالب هایگونه گزارش این در
 المللی پریشان( ماهیان  شناسایی شده در تاالب بین6-5جدول )

 نام علمی نام فارسی ردیف

 Cyprinus carpio معمولی کپور 1
 Barbus luteus پریشانی )زردک( 2
 Cyprinion macrostomus دشت ارژنی 0
 Carassius auratus ایرکهماهی ب 4
 Capoeta barroisi سیاه ماهی 5
 Garra rufa ماهی گارا 6
 Barbus grypus سرخه )شیربت( 7
 Liza abu zarodnyi دمبرک 8
 Gambosia offinis گامبوزیا 9

 Mastacembelus مارماهی خاردار 13

mastacembelus 
 

 Capoetaعات فوق گونة سیاه ماهی با نام علمی ( آمده است در مطال6-5همان طور که در جدول )

barroisi   ،معرفی شده است. در حالی که بر طبق مطالعات انجام گرفته توسط مرکز تحقیقات خلیج فارس

جایی که اتفاق بوده است. لذا از آن Capoeta damascinaماهی معرفی شده از محدودة حوضة کازرون سیاه

 المللی پریشان وجود ندارد؛ در گزارش پیشرو سیاه ماهی به صورت بین نظر در مورد سیاه ماهی تاالب

Capoeta sp گذاری شده است. از سویی دیگر در مطالعاتی که توسط اداره کل شیالت استان فارس نام

 گونه ماهی در این تاالب شناسایی شده است.  10صورت گرفته تعداد 

 

 
 شان بر اساس مطالعات اداره کل شیالت استان فارس( ماهیان شناسایی شده تاالب پری7-5جدول )

 نام علمی نام فارسی ردیف
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 Capoeta barroisi persica سیاه ماهی 1
 Carasobarbus luteus ، پریشانی )زردک( 2

 Garra persica چراغ گل 0

 Cyprinion macrostomus ارژنی دشت 4

tenuiradius 
 Barbus rajanorum باربوس 5
6 - Calcalburnus sellal 
 Tor grypus سرخه )شیربت( 7
 Aphanius sophiae گورخری 8
 Liza abu zarudnyi زبرک 9
 Mastacembelus allepensis مارماهی 13
 Ctenopharyngodon idella آمور 11
 Cyprinus carpio معمولی کپور 12
 Gambusia affinis داردندان کپور 10

 

کارشناسان ادارة کل  نظرات از شده و با استناد به گزارشات موجود و استفاده مانجا هایبررسی از پس

 تاالب محدودة در کولی شاه ماهی و گورخری ماهی باربوس، ماهی هایگونه زیست استان فارس وجودمحیط

به  جامعی و دقیق اطالعات است شده مشخص که همان گونه لذا .است واقع نگردیده پذیرش مورد پریشان

 استفاده مورد که پریشان تاالب آب کنندهتأمین هایچشمه آبزیان هایو گونه ماهیان وضعیت از یژهو

 اطراف هایچشمه و تاالب هایگونه تعیین جهت بنابراین نیست. دسترس در نیز هستند منطقه وحشحیات

گزارشات منتشر شده  در گزارش پیشرو سیستماتیک است. مطالعات و دقیق بررسی به تاالب پریشان نیازمند

-5زیست استان فارس به عنوان منبع اصلی مورد استناد قرار گرفته است. که در جدول )توسط اداره کل محیط

دو دهه گذشته و برداری از آبزیان تاالب در دهد که میزان بهرهنشان میهای موجود بررسی( آورده شده است. 8

 رسیده است. 1087تن در سال  18به  1075تن در سال  433قبل از خشک شدن کل سطح تاالب از حدود 
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 ( میزان برداشت از آبزیان تاالب پریشان21-5نمودار )

ای است رود و گونههای بومی این تاالب به شمار میماهی زرده از جمله گونهاز سویی از آنجایی که 

ودار زیر این تغییرات وزنی را نشان اقتصادی لذا همواره تغییرات وزنی این گونه مورد توجه بوده است. نم

 دهد.می

 
 ( تغییرات وزنی ماهی زرده در تاالب پریشان22-5نمودار )
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 ( ماهیان تاالب پریشان8-5جدول )

 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته ردیف

 وضعیت گونه
وضعیت 

IUCN بومی 
غیر 

 بومی

1 

Cypriniformes Cyprinidae 

 -  * Barbus grypus - سرخه

2 
 زردک

 پریشانی
Golden Barb Carasobarbus luteus *  - 

 -  * Garra rufa - چراغ گل 0

 -  * .Capoeta sp - سیاه ماهی 4

5 - - Cyprinion sp. *  - 

6 
کپور 

 معمولی
Common Carp Cyprinus carpio  * - 

 - *  Grass Carp Ctenophryngodon idella آمور 7

 - *  Silver Carp Hypophthalmichthys molitrix فیتوفاگ 8

 - *  Bighead Aristichthys nobilis سرگنده 9

 - *  Goldfish Carassius auratus کاراس 13

11 Cyprinodontiformes Poeciliidae گامبوزیا Eastern Mosquitofish Gambusia holbrooki  * - 

12 Mugiliformes Mugilidae دمبرک Abu Mullet Liza abu * * - 

10 Synbranchiformes Mastacembelidae مارماهی Mesopotamin Spiny Eel Mastacembelus 

mastacembelus 
*  - 
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 پریشان تاالب دوزیستان 

 کم عمق، هایآب در هاقورباغه جمله من دوزیستان رده وجود تاالبی هایبومزیست هایویژگی از

 بر است. نیز حاکم پریشان تاالب در ویژگی چنین است. تاالبی علفزارهای پهنه در و آبزی گیاهان الیالبه

 یک اعضاء از هاییدوزیستان نمونه رده از پریشان دریاچه حوضه در مکتوب منابع و صحرایی مشاهدات اساس

 حوضه در شده شناسایی های دوزیستانگونه به مربوط جشد. نتای داده تشخیص گونه سه و خانواده سه و راسته

 گیاهان الیالبه تاالب، ساحلی حاشیه ها درقورباغه اجتماع است. شده آورده (9-5) جدول در پریشان دریاچه

 این است. جانداران از دسته این برای تاالب پریشان زیستگاهی ارزش بیانگر هاچشمه مجاورت در و آبزی

 و آبزی پرندگان غذایی منابع از یکی هستند؛ خواری برخوردارحشره و خواریگیاه غذایی رژیم از که جانداران

 از دارند. پریشان تاالب کنارآبچر و آبزی پرندگان غذایی در زنجیره مهمی نقش و بوده پریشان تاالب کنارآبچر

 حشرات، پوستان،ختس جمعیت کنترل در به سزایی نقش های اکولوژیکیجنبه از دوزیستان دیگر سوی

 تعادل حفظ نهایت در و کوچک جانوران سایر ها،حلزون آبی، هایالروهای عنکبوت ها،کرم ها،سوسک

 مردابی قورباغه گونه آن حاشیه و تاالب در شده شناخته گونه سه میان در ها دارند.دریاچه و هاتاالب اکولوژیک

 و نی از پوشیده مناطق معموالً مردابی قورباغه است. داربرخور تاالب در باالیی و جمعیت مناسب شرایط از

از  هاییبخش و نموده زیست پریشان تاالب نیزارهای در دلیل همین به و دهدمی ترجیح را های پر گیاهتاالب

زیادی با  وابستگی مردابی قورباغه گونه بقاء و زندگی بنابراین نماید.می انتخاب زادآوری برای را دریاچه

 و تاالب پریشان اکولوژیک تعادل حفظ نظر از مردابی قورباغه گونه نتیجه در دارد. پریشان تاالب بومزیست

 شده شناسایی گونه دیگر دو هست. برخوردار سزاییبه اهمیت از مهاجر پرندگان غذایی زنجیره نظر از همچنین

 زمان در و بهار فصل در تنها تر،کم جمعیتی در درختی قورباغه و سبز وزغ گونه یعنی پریشان تاالب حوضه در

 یا و تاالبی مناطق در تنها نظر زیستگاهی از درختی قورباغه گردند.می مشاهده پریشان تاالب در ریزیتخم

 تا آنجا در و رفته آب به گذاریتخم به منظور بهار فصل در معموالً درختی قورباغه نماید.می زیست مرطوب

  .ماندیمباقی  ماه اردیبهشت اواسط
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 ( دوزیستان شناسایی شده تاالب پریشان9-5جدول )

 ردیف
نام 

 راسته
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده

 وضعیت گونه
وضعیت 

IUCN 
بوم

 ی

غیر 

 بومی

1 
Anur

a 

Bufonidae سبز وزغ Green Toad Bufo viridis viridis * _ LC 
2 Hylidae قورباغه درختی Tree Frog Hyla savgnyi * _ LC 
0 Ranidae مردابی قورباغه Marsh Frog Rana ridibunda ridibunda * _ LC 

 

 پریشان تاالب خزندگان  

 زارهابوته دشتی، مناطق تپه ماهوری، کوهستانی، مناطق همچون گوناگونی هایبومزیست وجود علت به

 تاالب حوضه در منطقه نیز اراضی این ویژة خزندگان هایونهگ هم، کنار در تاالبی هایبومزیست و علفزارها و

 بر تاکید است. با نشده باره انجام این در ایمطالعات ویژه تاکنون البته شوند.می دیده و نموده زیست پریشان

 است. گردیده محرز منطقه در زیر هایوجود گونه میدانی، شده انجام مشاهدات و گرفته انجام پیش از مطالعات

 مشاهده مارها و سوسمارها ها،الکپشت راسته سه از اعضاء هاییگونه خزندگان رده از پریشان تاالب حوضه در

 (13-5) جدول در پریشان دریاچه حوضه در شده شناسایی های خزندگانگونه به مربوط نتایج است. گردیده

 متعلق خزنده گونه 19 پریشان تاالب محدوده در که گرددمی مشخص نتایج جدول به توجه با است. شده آورده

 در گونه یک تنها شده شناسایی خزنده هایگونه از نمایند.می زیست جنس 15 و راسته، نه خانواده سه به

 خزندگان میان قرار گرفته است. از 72پذیر از طبیعت در ردة آسیب 71سرخ اتحادیه جهانی حفاظت فهرست

 محیط به کامل وابستگی آبی مارهای و فارس ایالکپشت برکه ونهگ پریشان دریاچه محدوده در شده شناسایی

 مارهای از یند.نمامی زیست پریشان تاالب حاشیه و محیط پیرامونی در خزنده هایگونه بقیه و داشته تاالب

 جزو هاگونه مابقی و سمی ماهیان جزو مار گرزه و کبرا مار جعفری، گونه مار سه منطقه این در شده شناسایی

 که هستند هاییگونه مجموعه این در شده گزارش هایگونه که است توضیح به الزم .سمی هستند غیر اهیانم

است. در زیر مختصری دربارة خانوادة مارهای  شده اشاره هاآن به تاالب محدوده دربارة مطالعات گذشته در

 شناسایی شده در تاالب پریشان توضیح داده شده است:

 

 

                                                 
71 International Union for conservation of Nature 
72 Vulnerable 
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 70ده خانوادة تیفلوپی 

روند. مارهای این خانواده عموماً کوچک و مارهای این خانواده جزء مارهای غیر سمی ایران به شمار می

های نسبتاً گرد و صاف پوشیده شده است. ناحیه دم کوتاه، هم عرض سر کرمی شکل هستند و بدنشان از پولک

های ناحیه پشتی ها با پولکهای سطح شکمی کوچک و شکل آنو منتهی به یک زائدة شاخی است. پولک

  .ای یکنواخت و فاقد خطوط و نقوش استتفاوت چندانی ندارد. بدن این مارها در به رنگ قهوه

 74خانوادة کلوبریده 

ها بسیار متفاوت رود. اندازة آنترین خانوادة مار در ایران این خانواده به شمار میترین و متنوعبزرگ

ها بلندتر است که به ور معمول هم شکل هستند با این تفاوت که دم در مادهها به طاست. جنس نر و مادة آن

ها بزرگ و مردمکشان گرد با عمودی است. استخوان فک باالیی به شود. به طور معمول چشمتدریج باریک می

 طور افقی قرار گرفته و ثابت است. این خانواده شامل دو گروه متفاوت است.

 .76های ساده و فاقد نیش دندانارای دندان، د75الف. مارهای غیر سمی

 های خلفی شیاردار یا نیش دندان که در قسمت عقب و باال قرار دارد.دارای دندان 77ب. مارهای نیمه سمی

 78خانوادة االپیده 

توان جزء مارهای پروتروگلیفا از خانوادة کلوبریده دانست. به طور کلی این خانواده از مارها را می

تر و ها کوتاهل این مارها کم و بیش مانند مارهای کلوبریده است. عموماً استخوان فک باالیی آنساختمان و شک

دارای نیش دندان سمی بزرگ است. دم این مارها تا حدی که بتوان آن را وسیله شنا دانست رشد نکرده است. 

 شود.در ایران یافت میای هستند. به طور کلی دو جنس از این مارها های گونهاین مارها فاقد پولک

 79ها(خانوادة ویپریده )افعی 

این مارها دارای بدنی ضخیم و دمی کوتاه هستند، سر کامالً مشخص، پهن و مثلثی شکل است. استخوان 

ای شکل فک باالیی کوتاه و به طور عمودی قرار دارد. این استخوان دارای یک جفت نیش دندان سمی لوله

تواند دارد. به عبارتی دیگر وضع دندان سمی نسبت به دهان متغیر است و میاست که قابلیت تحرک زیاد 

حالت خمیده یا افقی و یا حالت عمودی نسبت به سقف دهان داشته باشد. نکته مهم دربارة این خانواده این 

 های این خانواده سمی هستند.است که تمامی گونه

                                                 
73 Family Typhlopidae 
74 Family Colubridae 
75 Aglypha 
76 Fang 
77 Opisthoglipha 
78 Family  Elapidae 
79 Family Viperidae 
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 مللی پر یشانال( خزندگان  شناسایی شده تاالب بین13-5جدول )

وضعیت  نام علمی نام انگلیسی نام فارسی نام خانواده نام راسته ردیف

IUCN 

 زیستگاه

1 

Serpentes 

Typhlopidae شکل اوراسیا کرمی مار Vermiform Blind Snake Typhlops vermicularis - تپه ماهور صخرهای، مناطق 

2 

Colubridae 

 تاالبی علفزارهای دریاچه، - Tesselated Snake Natrix tesselata چلیپر مارآبی

 هموار اراضی - Slender Racer Coluber najadum najadum مار قمچه 0

 Cliff Racer Coluber rhodorachis قیطانی مار 4

rhodorachis 
 دشتی مناطق و زارهابوته تپه ماهور کوهستانی، مناطق -

 دشتی مناطق و بوته زارها تپه ماهور - Rangel’s Dwarf Snake Eirenis collaris رینگال مارکوتوله 5

 Shirazi Diadem Snake شیرازی شترمار 6
Spalerosophis diadema 

schiraziana 
 دشتی مناطق و زارهابوته تپه ماهور کوهستانی، مناطق -

 دشتی مناطق و زارهابوته ماهور تپه - Small-scaled Diadem Snake Spalerosophis microlepis گورخری مار 7

8 Elapidae زنگی( مار )مار کبرا Desert Black Snake Waiterinnesia aegyptia 
 اطراف دشتی و مناطق تپه ماهور کوهستانی، مناطق -

 تاالب

9 
Viperidae 

 تاالب دشتی اطراف مناطق و تپه ماهور مناطق - Sindhi Saw-scaled Viper Echis carinatus sochureki سندی جعفری مار

 تاالب اطراف هموار اراضی - Levantine Viper Macrovipera lebetina obtuse مار گرزه 13

11 

Testudines Testudinidae 

 Iranian HighlandPond های فارسبرکه پشتالک

Turtle 
Mauremys 

caspicaventrimaculata 
 تاالب و دریاچه -

 Mediterranean Spur-thighed ارمهمیزد پشتالک 12

Tortoise 
Testudo graeca zarudnyi VU 

 مناطق و تپه ماهور بوته زارها کوهستانی، مناطق

 دشتی

10 

Sauria 

Agamidae 

 دشتی و مناطق تپه ماهور کوهستانی، مناطق - Large-scaled Rock Agama Laudakia nupta پولک درشت آگامای

 تاالب حاشیه در - Brilliant Agama Trapelus agilis چابک آگامای 14

 تاالب حاشیه در - Persian Agama  Trapelus persicus persicus بالنفرد آگامای 15

16 
Gekkonidae 

 تاالب حاشیه در - Persian Gecko Hemidactylus persicus ایرانی گکوی

 Helen’s Banded Dwarf گکوی کوتولة نواردار هان 17

Gecko 
Tropiocolotes helenae helenae - تاالب حاشیه ماهورهای تپه 

18 Scincidae ایرانی اسکینگ Iranian Skink Scincus scincus conirostris - دشتی مناطق و زارهابوته تپه ماهور کوهستانی، مناطق 

19 Uromastycidae خاردم ایرانی سوسمار Iranian Spiny-tailed Lizard Uromastyx asmussi - تاالب حاشیه ماهورهای تپه 
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 پوشان تاالب پریشانبالسخت 

 حشرات ترینمهم از آبزی هایسوسک به معروف Coleopteraراسته  از آبزی پوشانبالسخت

 پوستان آبزیاهمیت سخت بر روز به روز جدید تحقیقات به توجه با روند. کهمی شمار به آبی هایبومزیست

هستند.  اهمیت جهانی به دالیل مختلف دارای نظر از آبزی پوشانبالسخت خالصه طور شود. بهمی زودهاف هاآن

ها از نظر مالحظات شیالتی روند. برخی از این گونهزراعی به شمار می گیاهان ها آفاتتعدادی از این گونه

و  Dytiscus  ،Cybisterهایهای متعلق به جنسحائز اهمیت و ارزش بوده؛ برای نمونه برخی از گونه

Eretes تغذیه میگوها و هاماهی بچه و حشرات الرو به استخرهای پرورش ماهی و میگو حمله کرده و از 

 آفات کنترل برای یا و آبزی هرز هایعلف علیه زیستس کنترل برای خوارگیاه هایگونه از برخی کنند.می

 اصلی غذای از بخشی آبزی پوشانبالسخت از بسیاری و روال اینکه به توجه با روند.می کار به کشاورزی

 حشرات این دلیل همین به دهند؛می تشکیل را جانوران سایر و هاماهی ها،ها، قورباغهالکپشت آبزی، پرندگان

 (.1084)استوان و نیاکان، هستند  آبی هایبومدر زیست غذایی هایزنجیره مهم هایحلقه از یکی

 آبزی بالپوشانسخت محیطیزیست و فونستیک بررسی منظور به 1080 سال در هک هاییبررسی در

 13 به متعلق آبزی حشره گونه 18 مجموع در گرفته است؛ صورت دریاچه پریشان غربی و سواحل شرقی

 گونه شش و جنس پنج خانواده، دو این تعداد از که گردیده است شناسایی و آوریجمع جنس 18 و خانواده

 زیر ترتیب به آوری شدهجمع هایگونه و هاخانواده اجمالی شرح گزارش شده است. ایران از بار یناول برای

شده  آورده هاگونه معرفی از پس هاآن محیطیزیست و ایگونه تنوع به مربوط اطالعات ارتباط این در هستند،

 (.1084ان و نیاکان، )استوزیر است  شرح به پریشان از تاالب  شده شناسایی هایخانواده .است

  خانوادةHydrophilidae 

 شامل را آبزی هایسوسک تعداد بیشترین Dytiscidaeخانواده  همانند خانواده این هایجمعیت

 بندهای هستند. تعداد شکارگر معموالً الروها ولی بوده 83خوارالشه خانواده معموالً این حشرات کامل شوند.می

 شاخک هستند. از بلندتر معموالً و بلند پائین آرواره هایپالپ چماقی، شاخک بند، پنج شکم رؤیت قابل

  خانوادةDryopidae 

 هاشاخک بندی،پنج پاها پنجه نیست، مرغی تخم گاههیچ و است کشیده خانواده این کامل حشرات بدن

 موهای از پوشیده الًمعمو بدن است. شده ایشانه که انتهایی هستند بند هشت یا و ایبند بزرگ قاعده دو دارای

                                                 
80 Scavenger 
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 هایگونه هستند، زیخشکی یا آبزینیمه برخی و آبزی خانواده برخی این کامل متراکم، حشرات بسیار ریز

 .کنندمی تغذیه آب داخل گیاهان از خانواده این آبزی

 

  خانوادةScirtidae 

 داخل در گیاهی یدهپوس مواد از و آبزی هاآن الروهای ولی بوده زیخشکی خانواده این کامل حشرات

 مشخصات از فقط آبزی حشرات شناسایی برای موجود علمی منابع در همین دلیل به کنند.می تغذیه آب

 سینه قفسه و سر طول از بلندتر بسیار الروها شاخک شود،استفاده می هاآن تشخیص برای خانواده این الروهای

 دارای و بند تشکیل شده 4تا  0کامالً مشخص و از  ایسینه پاهای ثانویه هستند. بندیتقسیم دارای آن بندهای و

 ناخن هستند. بدون یا ساده ناخن یک

 

  خانوادهHydraenidae   

 قابل شکمی استرنیت 8 تا 6 که تفاوت این با است Hydrophilidaeخانواده  شبیه بسیار خانواده این

 برای کامل حشرات پاهای شود،می دیده شکمی استرنیت پنج فقط Hydrophilidaeخانواده  در است. رؤیت

 بیشتر حشرات متعلق به این خانواده هستند، خزیدن یا رفتن راه به تنها قادر و نکرده پیدا سازگاری شناگری

 زی هستند.زی باشند، خشکآن که آب از بیش الروها ولی آبزی بوده کامل

 

  خانوادهDytiscidae  

 شبیه شنا هنگام در عقبی پاهای و کوتاه بسیار پائین آرواره هایپالپ نخی، شاخک دارای کامل حشرات

 کوچک جانوارن از و بوده شکارگر خانواده این الروهای و بالغ حشرات کنند.حرکت می قایق در زدن پارو

 شیرة خالی، تو و دراز داسی هایآرواره از استفاده با این حشرات الروهای کنند،می تغذیه هاماهی حتی آبزی

 .کنندمی تخلیه را خود شکار بدن

 

  خانوادهHelophoridae 

خانواده  زیر تحت قبالً و دارد Hydrophilidaeخانواده  با نزدیکی ارتباط خانواده این

Helophorinae شود. می محسوب جدا ایخانواده جدید بندیطبقه در ولی شد.بندی میطبقه خانواده این از
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 مشخصی طولی شیارهای گرده روی پیش و بندیپنج پاها گرزی، پنجه کامل این خانواده حشرات در شاخک

 کنند. گیاهان  آبزی تغذیه می از خانواده این دارد. افراد وجود

 

  خانوادةAnthicidae 

 مرکب هایدارند. چشم مورچه به شبیه ظاهری متر است ومیلی 8 -2بالغ در این خانواده  طول حشرات

 این از شوند،می یافت هاآب ساحلی نواحی در حشرات این اغلب کل است.ش بیضی گردهپیش و مرغی تخم

 دردریاچة پریشان جمع آوری و شناسایی گردیده است. Anthicusجنس  از نمونه یک فقط خانواده

 

  خانوادةPsephenidae 

 81آب هایسکه به است مانند سکه و پهن هاعمومی آن شکل دلیل آن که به خانواده این آبزی الروهای

 دریاچه هایچشمه داخل در هاصخره روی Ectopriaجنس  از هایینمونه خانواده از این شهرت دارند.

 و مقطوع بوده نهم بند متر، انتهایمیلی 6تا  5الروها  گردیده است. طول بدن شناسایی و آوری جمع پریشان

 خارج دمی اتاقک محل از که تآبشی اس هایرشته دسته سه دارای زیرین سطح از میانی است و چاک فاقد

 هستند. جدا هم کامالً از بدن هایکناره در شکم بندهای ندارند. آبششی هایرشته شکم هایقسمت سایر و شده

 (.1084)استوان و نیاکان، شود می گزارش ایران از بار اولین برای این جنس و خانواده این

 

  خانوادةHeteroceridae 

جلویی،  پاهای شکل به توجه با شوند.می دیده هامرداب و راکد هایآب در معموالً خانواده این حشرات

 غذایی رژیم شوند. این حشرات مخفی آن در و زده را کنار آب کف الیوگل و شن این موجودات قادرند

 Heterocerusجنس  از تعدادی نمونه خانواده این از کنند.می تغذیه نیز آلی ریز مواد از و داشته خواریالشه

 شاخک حشرات گردیده است. شناسایی و آوری جمع دارد گلی سواحل که هاییمحل در پریشان دریاچه از

 است. ساق رؤیت قابل خوبی به سر جلو از و بلند باال هایسر، بوده و آرواره طول از ترکوتاه و ایاره بالغ

 چهارمین و است. اولین -4 -4 -4پاها  نجهپ متراکم بوده و فرمول و زیاد بسیار دارای خارهای جلویی پاهای

 روی بر و هستند رنگ سیاه یا ایقهوه هاسوسک اغلب این بند، سومین و دومین از بلندتر پاها پنجه بند

                                                 
81 Water pennies 
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شود می گزارش ایران از بار اولین برای و جنس خانواده این شود.می دیده رنگ زرد نوارهای یا هالکه هابالپوش

 (.1084)استوان و نیاکان، 

 

  خانوادةCarabidae 

 و دریاچه سواحل مرطوب هایشن در هاجنس از برخی و کنندمی پرواز ندرت به خانوداه این حشرات

 درون در خانواده این از نمونه زیادی تعداد است، شکارگری هاگونه اکثر غذایی شوند، رژیممی دیده هارودخانه

 کشور از Makhanدکتر  توسط شده تایید هاینمونه با مقایسهبه  توجه با و آوریجمع پریشان دریاچه آب

 (.1084تشخیص داده شده است )استوان و نیاکان،  Stenolophusو   Clivinaجنس  دو هلند
 (1084بالپوشان شناسایی شده از تاالب پریشان )استوان و نیاکان، ( سخت11-5جدول )

 نام علمی نام خانواده ردیف

1 

Hydrophilidae 

Paracymus sp. 
2 Laccobius sp. 
0 Enochrus hamiltoni 
4 Berosus pugnax 
5 Phaenonotum extriatu 
6 

Dytiscidae 

Hygrotus sp. 

7 Agabus nebulosus 
8 Pachydrus sp. 
9 Scirtidae Cyphon sp. 
13 Dryopidae Dryops sp. 
11 Hydraenidae Ochthebius sp. 

12 Helophoridae Helophorus micans 

10 Anthicidae Anthicus sp. 

14 Psephenidae Ectopria sp. 

15 Heteroceridae Heterocerus sp. 

16 
Carabidae 

Stenolophus sp. 

17 Clivina sp. 

 



151 
 

المللی پریشان طی مختلف تاالب بین سواحل از شده آوریجمع آبزی پوشانبالسخت هایگونه تنوع

در سواحل شرقی و   .Paracymus spکه جنس  دهدمی مطالعات صورت گرفته توسط استوان و نیاکان نشان

نوبی بیانگر این غربی این دریاچه گونة غالب بوده درحالی که مطالعات صورت گرفته در سواحل شمالی و ج

گونة غالب است. این امر نشان  Hydroglyphus hamulatusنکته است که در این قسمت از دریاچه گونة 

گذار تواند تأثیرمی هاگونه کثرت روی پریشان دریاچه در جغرافیایی متفاوت هایموقعیتدهندة این است که 

 باشد.

 

 پریشان تاالب گیاهی پوشش  

 مرتع، گیاهان جنگل، هایبخش به منطقه زیستگاهی تنوع به توجه با پریشان یزآبخ حوضه گیاهی پوشش

 ادراه شیالت، کل ادارة در اطالعات موجود از استفاده. اندبندی گردیدهتقسیم مزارع در موجود گیاهان و آبزی

 منابع سایر و فارس استان زیستحفاظت محیطادارة  و کشاورزی جهاد سازمان آبخیزداری و طبیعی منابع کل

 پریشان تاالب آبزی گیاهان فهرست و قرار گرفته بررسی مورد تاالب آبزی گیاهان رویشی هایتیپ موجود

  است. شده ارائه

از  اعم تاالب پریشان گیاهی هایکل گونه که به شناسایی پریشان المللیبین تاالب فلوریستیک بررسی

 گیاهی، گونه 269 شناسایی به منجر است؛ پرداخته تاالب حوزه سریکوه و زیتپه زی،آبزی، ساحل گیاهان

 خشکسالی طرفی نیز از .(1087گردیده است )دولتخواهی و همکاران،  خانواده 68 و جنس 234به  متعلق

 تاالب این زمینیزیر هایآب هایسفره از آب رویه بی برداشت از ناشی انسانی هایفشار نیز و اخیر هایسال

در این زمینه است تا  تحقیقات جدید نیازمند کند،می تقویت را تاالب مقطعی شدن خشک احتمال که خود

به  هستند، تاالب مدیون مستقیم طور به را خود حیات که زیبا تاالب این به وابسته از گیاهان کامل فهرستی

 هایی گونهبرخ گذاشت، تأثیر تاالب این روی بر شدت به های اخیر که خشکسالیدر طول سال .آید دست

گیاهی گیاهان  جغرافیای تعلق لحاظ اند. ازشده محدود بسیار یا و شده محو کلی به یا تحقیق این در ذکر شده

درصد  96/12درصد جهان وطنی،  81/14تورانی،  -متعلق به ناحیه ایران درصد 53 شناسایی شده این تاالب،

ای هستند )دولتخواهی و یوسفی، نی و مدیترانهتورا -درصد ایران 43/7سندی و  -تورانی و صحارا -ایران

1088 .) 
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 (1088( طیف زیستی گیاهان تاالب پریشان )دولتخواهی و یوسفی، 20-5نمودار )

 در زندگی به اندتوانسته که گلدارند گیاهان از مجموعه گروهی ها()ماکروفیت گلدار آبزی گیاهان

 قدرت که فیزیولوژیک و آناتومیک موفولوژیک، غییراترغم تعلی و یابند سازش آب، و مرطوب هایمحیط

 زیخشکی گیاهان با تمایزی گونه هیچ 82بندیرده نظر نقطه است، از داده گیاهان این به را آبی محیط به سازش

 اینکه به نظر شوند.می بندیطبقه راسته و خانواده و جنس سطوح در گیاهان این همراه با مجموع در و نداشته

 سازش آن به و شده وارد آبی هایمحیط در اکولوژیک خاص شرایط تحت واقع در آبزیهنیم و بزیآ گیاهان

 در رویش توان حسب بر و گشته مرسوم گیاهان این مورد در شناختیبوم هایبندیغالباً طبقه لذا اند،یافته

 .داشت اعمال گیاهان این ایبر را هاییبندیطبقه توانمی آن نظایر و شیرین یا شور و ساکن، جاری هایآب

 و جاری هایآب هایهمچنین محیط و ایدریاچه و تاالبی آبزی گیاهان شناختیبوم بندیترین طبقهمعمولی

 چهار به را هاآن ترتیب بدین و است آب عمق و سطح به نسبت هاآن هایرویشگاه اساس بر... و هاچشمه

 :از عبارتند گروه چهار این که کنندمی بندیاصلی طبقه گروه

 

 89پیرامونی مرغزارهای و چمنزارها- ایحاشیه اراضی گیاهان 

 آب جذب قابلیت و نمناک هایخاک به نیازمند که گیاهانی فقط تاالبی و آبی هایبومزیست حاشیه در 

 هایآب بودن باال و خاک رطوبت باالی درصد اراضی، گونه این هایویژگی از .گردندمی یافت دارند فراوان

                                                 
82 Taxonomy 
83 Waterside Meadow 
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 در اکولوژیکی لحاظ به که دارد گیاهانی به اختصاص اراضی این در گیاهی پوشش کلی به طور .است سطحی

 اند.نموده پیدا سازگاری خاک اکسیژن پایین میزان و رطوبت باالی درصد با هایمحیط

 

 82نیزارها یا آب در بن آب، در پا گیاهان  

 گیاهان از دسته این .هستند نیزاری گیاهان غرقابی، ریشه یا آب در بن گیاهان دهندة تشکیل اصلی گروه

 پایین از بخشی و ریشه که کنندمی پیدا استقرار به طوری هایحاشیه لجنزارهای ساحلی، عمق کم هایآب در

 الیه یک تشکیل محکم و سخت به طور هاآن ریزوم متراکم جاتدسته معموالً و گیردمی قرار لجن در ساقه

 قرار هوا در هاگل و برگ و آب در گیاه پایینی بخش و خاک در ریشه آب در بن گیاهان در دهد.می را ضخیم

 هایپوشش به طور غالب دارند. گسترش آب از معینی عمق تا تاالب ساحلی ناحیه در آب در بن گیاهان دارد.

 گسترش یافته است. 5/2 حداکثر عمق تا پریشان دریاچه سرتاسر در نی متراکم

 

 83شناور برگ یا شناور انگیاه 

 حالت به آب سطح در هاگل و هابرگ که کنندمی پیدا استقرار آب درون شکلی به گیاهان از دسته این 

 مواد و هستند بستر به متصل هایریشه دارای گروهی است. پنهان یا و مواج آب درون گیاه اندام بقیه و شناور

 گیاه به عنوان هاآن از تعدادی همچنین .کنندمی تأمین توامبطور  خاک و آب از را خود نیاز مورد غذایی

 هایارزش دهندة نشان آبی هایمحیط در گیاهان این حضور اند.شده شناخته آرام جریان با هایآب 86شاخص

 .هستند مناطق این بیولوژیک ظرفیت بودن باال و غذایی

 

 84ورغوطه گیاهان 

 آورد. گیاهان بر سر آب از است ممکن هاآن گل تنها و رندوغوطه آب زیر در تمامی به گیاهان این 

 محسوب علفخوار( )ماهیان آبزیان تغذیه و لیمنولوژی نظر نقطه از ویژه به ارزشمند ایمجموعه ورغوطه

 آبی محیط با گیاهان این گازی تبادل کهجائیآن از و بوده کننده ثابت نقش دارای معموالً گیاهان این شوند.می

-بوم نظر که از نموده آب محیط وارد مستقیماً را اکسیژن فتوسنتز، پدیده جریان در گیاهان گیرد، اینمی صورت

                                                 
84 Emergent Plants 
85 Floating-Leaved Plants 
86 Indicator 
87 Submerged Plants / Weeds 
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زیرگروه تقسیم  دو به ورغوطه و شناور برگ گیاهان گروه دو میان این در .است بسیار دارای اهمیت شناختی

 شوند.می

 

 بستر( یا خاک در )ریشه بستر به متصل گیاهان 

 ور(د )کامالً شناور و یا کامالً غوطهگیاهان آزا 

 بندیتقسیم زیستی و شناختیبوم تیپ یا گروه 13 به نوع گیاهان این آبزی، گیاهان دیگر بندیتقسیم در

 از: عبارتند که شوندمی

 آزاد ورغوطه 

 ریشه بدون 

 دارریشه آزاد ورغوطه 

 آب از بیرون هایگل با بستر به متصل ورغوطه 

 آب درون هایگل با بستر به متصل ورغوطه 

 ورغوطه 

 یکسان هایبرگ با آب از بیرون هایگل با بستر به متصل شناور Homophylly  

 ناهمسان  و ناجور هایبرگ با آب از بیرون هایگل با بستر به متصل شناورHeterophylly  

 پهن هایبرگ با بستر به متصل شناور برگ   

 آب در بن و کشیده و اینیزه هایبرگ با بستر به متصل شناور برگ. 

 

 پریشان تاالب فلور 

 آب، در بن گونة شش ای،حاشیه گونه 18 شامل آبزی گیاه گونه 08 پریشان دریاچه حوضه در در کل

 نام شناور آزاد به برگ گیاه گونه میان این در است. گردیده شناسایی ورغوطه گونه هشت و شناور گونه شش

ترین گردیده است. مهم گزارش منطقه این از و ایران از بار اولین برای  Ricciocarpus natansآبی پرک

 آب در این تاالب به شرح زیر است. در بن گروه های آبزی ازگونه
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 المللی پریشان( گیاهان بن در آب شناسایی شده در تاالب بین12-5جدول )

 نام علمی نام فارسی  ردیف

1 
 بن گروه از گیاهان آبزی

 آب در

 .Phragmites sp نی
 .Scirpus sp اویارسالم 2

 .Typha sp گرز یا لویی 0

4 
 شناور گیاهان برگ

 بستر به متصل

 .Potamogeton sp گوشاب یا اوواش

 .Ceratophyllum sp آبی چنگال 5

 .Nasturtium sp بکلو یا چشمه علف 6

7 
 برگ شناور آزاد

 .Lemna sp آبی عدسک
 .Ricciocarpus sp آبی پرک 8
 .Najas sp آبی تیزک غوطه ور متصل 9

13 
 و درختی گیاهان

 حاشیه هایدرختچه

 .Tamarix sp گز مرداب

 Salix sp بید 11

 .Ricinus sp کرچک 12

10 

 پسند نم علفی گیاهان

 .Veronica sp سیزاب

 .Juncus sp جگن 14

 Alisma sp آبی بارهنگ 15

 

 شناسیبوم نظر نقطه ازاست.  نگردیده مشاهده شناوری برگ گیاه گونه هیچ  یاچهاین در آبی محیط در

 سبز کمربند طرفی از را برای محیط دریاچه دارد. Najasگیاه  را دهی(اکسیژن نظر )از سودآوری بیشترین

 در کلی طور به .رودمی شمار به منطقه پرندگان آوریجوجه و گذاریالنه برای مناسبی محیط نیزاری گیاهان

 نمود. ارائه آبزی آن گیاهان برای را زیر رویشگاهی الگوی توانمی پریشان تاالب

 زیستگاه دارد، مرطوبی خاک چون تاالب اطراف هایزمین 89ایو گیاهان حاشیه 88الف.  گیاهان حاشیه آب

-5) جدول در گروه این نگیاها هستند. رطوبت دائمی و زیاد مقادیر نیازمند که است گیاهان از ایویژه انواع

 .است شده آورده (10

 

 

 

                                                 
88 Waterside Meadow 
89 Mariginal Plants 
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 المللی پریشانای شناخته شده در تاالب بین( گیاهان حاشیه10-5جدول )

 نام علمی نام فارسی نام خانواده  ردیف

1 

 هایدرختچه و درختان

 پیرامون اراضی

Salicaceae بید .Salix sp 

2 Rosaceae وحشیتمشک Rubus sp. 

0 Euphorbiaceae کرچک .Ricinus sp 

4 Tamaricaceae مرداب گز Tamarix sp. 
5 Myrtaceae مورد .Myrtus sp 

6 

 ایحاشیه گیاهان

Polygonaceae بند هفت علف Polygonum lapathifolium 
7 Lamiaceae پونه - نعناع .Mentha sp 

8 Alismaceae آبی بارهنگ Alisma plantago - 

aquatica 
9 

Cyperaceae 
 Cyperus fuscus اویارسالم

 Cyperus longus حصیر علف 13
11 Scorphulaviaceae سیزاب Veronica anagallis 
12 Poaceae مرغ Cynodon sp. 
10 Portulacaceae خرفه .Porulaca sp 

14 Juncaceae جگن .Juncus sp 

15 
Primulaceae 

- Glaux maritimum 

16 - Samolus valerandi 
17 

Apiaceae 

(Umbelifrae) 
_ Apium nodiflorum 

 Berula erecta آبی کرفس 18

  

 آب در بن گیاهان 

 و خاک در گیاهان این ریشه اند.فراگرفته را آب از معینی عمق تا ساحلی ناحیه از آب در بن گیاهان

 پیرامونی هایبخش در معموالً گیاهان این د.ارد قرار هوا در هاآن هایگل و هابرگ و آب در هاآن پایینی بخش

 کند.می اشغال را تاالب اعظم قسمت نی گونة به ویژه و گیاهان این پریشان، تاالب در شوند.می دیده هادریاچه

 از آبزی موجودات تغذیه مانند مثبتی، اثرات دارای است، شده آورده (14-5) جدول در هاآن نام که گیاهان این

 ها،دریاچه شدن پیر در نقش مانند منفی اثرات و هاماهی الرو برای مناسب پناهگاه ایجاد ها،آن یزومر و ریشه

 تولید و فتوسنتز انجام و آب از غذایی مواد و عناصر دریافت و موجودات الرو خفگی سیلیسی ذرات تجمع

 .هستند آب سطح از باالتر در اکسیژن
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 ه شده  در تاالب بین المللی پریشان( گیاهان بن در آب  شناخت14-5جدول )

 نام علمی نام فارسی نام خانواده ردیف

1 Gramineae بوریا – نی Phragmites australis 
2 

Typhaceae 
 Typha australis گرز – لوئی

 Typha latifolia گرز – لوئی 0
4 

Cyperaceae 

 Scirpus lacustris اویارسالم
 Scirpus wardianus اویارسالم 5
 Scirpus littoralis اویارسالم 6

  

 شناور و گیاهان برگ گیاهان شناور  

 در خود را بزرگ نسبتاً هایبرگ معموالً که هستند بستر رسوبات در ریزوم و ریشه دارای شناور گیاهان

 فاقد گیاهان این از برخی دارند. قرار برگ باالیی سطح در گیاهان این هایروزنه غالباً گسترانند.آب می سطح

 آب، سطح در و گل برگ از فشرده تقریباً هایالیه آمدن وجود به با معموالً گیاهان این بسترند. به متّصل ریشه

کنند. می جلوگیری به آن اکسیژن ورود و آب سطح شدن مواج از چنینهم و شده آب داخل به نور نفوذ مانع

 برگ گیاه گونه هیچ پریشاندریاچه در  است. شده داده ننشا (15-5) جدول در گروه این متعلق به هایگونه

 تنوع از نهرها و آبیاری هایو کانال هاچشمه هایمحیط در اما است. نگردیده شناسایی و مشاهده شناوری

  چشمه علف (، گیاهRanunculusآبی ) آالله شامل محدوده این شناور برگ گیاهان هستند. برخوردار خوبی

(Nasturtium) منو چ ( آبیZannichellia) است آبزی گیاهان خوراکی گونه تنها شاهی هستند که تره یا 

 .دارد انسانی مصرف که
 المللی پریشان( گیاهان شناور و برگ شناور شناسایی شده در تاالب بین15-5جدول )

 نام علمی نام فارسی نام خانواده نوع گیاهان ردیف

1 
 شناور برگ

 آزاد

Ricciaceae پرک آبی Ricciocarpus natans 
2 

Lemnaceae 
 Lemna minor عدسک آبی

 Lemna gibba عدسک آبی 0
4 

برگ شناور 

 متصل

Craciferaceae چشمه علف Nasturtium officinale 
5 Zannichelliaceae آبی چمن Zannichellia palustris 

6 Ranunculaceae آاللة آبی Ranunculus 

trichophyllus 
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 ورغوطه انگیاه  

 این قرار گیرد. آب سطح در هاآن هایگل فقط است ممکن و هستند ورغوطه آب در کامالً گیاهان این

 اهمیت و دارای بوده ماهیان جمله از و آبزیان تکثیر و رشد نظر از مطلوبی اثرات دارای مجموع در گیاهان

این  اهمیت حائز هایاز گونه است. شده داده نشان (16-5) در جدول گروه این عمده هایگونه هستند. شیالتی

 از و داشته اهمیت تاالب در شناختیبومور از نظر گیاهان غوطه در آبی است. که ور تیزکغوطه گیاهان  گروه

 نظیر تاالب در ساکن آبزیان هایگونه و هم چنین بومی و مهاجر کنارآبچر، و آبزی پرنده هایگونه تغذیه نظر

 زیستگاه گیاهان این دیگر سوی از است. اهمیت کند حائزمی تغذیه آبی تیزک از که پریشانی زردک ماهی گونه

 غذایی زنجیره در که هستند هاپریفیتون یا دارجایگاه یعنی موجودات آبزی موجودات از هاییدسته پناهگاه و

 در و هستند سودمند یاچهدر و تاالب برای گوناگون جهات ور ازغوطه گیاهان بنابراین دارند. نقش تاالب

 .دارند نقش آبی هایبومزیست سالمت
 ور در دریاچة پریشان( فهرست گیاهان غوطه16-5جدول )

 نام علمی نام فارسی نام خانواده ردیف

1 

Potamogetonaceae 

 Potamogeton nodosus گوشاب

 Potamogeton Pectinatus شانهای گوشاب 2
 Potamogeton Lucens واش روغن 0
4 - Potamogeton perfoliatus 
5 - Potamogeton crispus 

6 Ceratophyllaceae آبی چنگال Ceratophyllum 

Demersum 
7 Halloryhagaceae آبی بومادران Myriophyllum spicatum 
8 Najadaceae آبی تیزک Najas minor 

 

  آبزی گیاهان رویشگاهی هایویژگی .1

 در گیاهان آبزی مطالعه رویند.می آن در که دارد آبی نوع به بستگی آب در اهانگی رویش محل معموالً

 لحاظ به که چند است هر وسیعی ساحلی ناحیه دارای که پریشان دریاچه نظیر غذایی مواد از غنی هایدریاچه

 گزینیمکان عوض خوبی به ولی رود،می به شمار 93متر( 5 از تر)کم عمق کم هایدریاچه گروه از عمق حداکثر

 به پریشان دریاچه ساختار و مورفولوژیکی دیگر وضعیت عبارت به دهد.می نشان رویشگاه نظر از را گیاهان

                                                 
90 Littoral zone 
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 از تبعیت کننده مشخص نظام و الگو یک اساس توان برمی را آبزی گیاهان هایگروه کلیه که است نحوی

 بستر بود. وضعیت خواهد موثر مکانی گزینش نای در بستر نیز وضعیت که چند هر نمود. مشاهده موثر، عوامل

 خواهد بستگی بلندی و پستی و عوارض خاک(، جنس و بندیشناسی )دانهخاک و شناسیزمین وضع به عموماً

 سایر و جانوران زیستی وضعیت و وسعت آب، در موجود غذایی میزان مواد نظیر دیگری عوامل و داشت

 دریاچه در رویش وضعیت بررسی با روند.می به شمار بوم دریاچهیستهای زحلقه سایر عنوان به آن گیاهان

 عوامل یافت. دست آبزی هایرویش از بارز حالت یک به توانمی ساحلی وسیع، ناحیه با غذایی مواد از غنی

 و آب عمق بستر، نوع و بندیدانه و جنس توانمی را هاییدریاچه چنین در گیاهان جایگزینی در موثر عمده

 دارای معموالً و نموده احاطه را دریاچه که خشکی منطقه از صرف نظر .آورد به شمار آب در نور نفوذ ابلیتق

 در بن گیاهان به آن حاشیه و کناره در است، علفی گیاهان و هادرختان، درختچه از اعم مشخصی هایرویش

 سبز کمربند واقع در که شوندمی دهمشاه متراکمنیمه یا و متراکم به صورت نیزارهای که خوریمبر می آب

 افزایش با که دارند قرار آب در ورغوطه آبزی گیاهان گروه گیاهان، این به دنبال شوند.می نامیده هادریاچه

 پریشان دریاچه محیط در روند.می به شمار دریاچه غالب گونه متر( 5 نهایی )حدود حد در آب عمق میزان

 هاکانال ها،چشمه محیط در ولی ندارد. وجود دریاچه در طبقه این واقع در و هحضور نداشت شناور برگ گیاهان

 حضور ورغوطه حدودی تا کمتر میزان به و شناور برگ گیاهان نیزارها، گروه از پیرامونی پس آبگیرهای و

 بر است. تهگرف قرار بررسی مورد اصلی هایویژگی برخی و مطالعه مورد منطقه در عمده گیاهی هایتیپ .دارند

 :است زیر قرار به قة اطراف حوضة پریشانمنط گیاهی های تیپ هایویژگی شده انجام مطالعات اساس

 

 بابونه -تیپ شقایق 

 اراضی را تیپ این وسعت از درصد 80 شودمی دیده پریشان تاالب اطراف در که هکتار 8472 وسعت با

 (.1089قفی و همکاران، دهند )ثمی تشکیل درختچه و درخت را درصد 17 و مرتعی
 

 اسپند  -کنگر-تیپ شقایق 

 گرگنا نادری، تل گاوکشک، کالنی، عبدوئی، برم، روستاهای دشت اطراف در که هکتار 7751 وسعت با

 پوشش را تیپ این در منطقه پوشش درصد 65 انتشار دارد. دریا سطح از متر 1733 تا 1233 ارتفاعی تراز و

 (.1089اند )ثقفی و همکاران، داده خود اختصاص به مرتعی گیاهان را درصد 05 و ایدرختچه و جنگلی

 

  تیپ کنگر، گون، بونجه وحشی 
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درصد  53 پوشش این در هادرختچه و درختان و درصد 53 مراتع تراکم درصد و هکتار 4422 وسعت با

 (.1089است )ثقفی و همکاران، 

 

  تیپ کنگر، گون، زول 

متر از سطح  2433تا 2133و در نواحی تپه ماهوری اطراف دریاچه و در ارتفاع  هکتار 2233با وسعتی برابر با 

درصد را گونه  25های مرتعی و درصد آن را گونه 75دریا و در ناحیه شمالی ارتفاعات کوه بیل انتشار یافته و 

 (. 1089های جنگلی به خود اختصاص داده است )ثقفی و همکاران، 

 طبقه چهار قالب در دریاچه مطالعه مورد محدوده انسانی و طبیعی هایپوشش اعانو به طورکلیاز سویی دیگر 

 است؛ بندیتقسیم قابل

 طبیعی گیاهی هایپوشش دارای مناطق  (1

 آبی سطوح  (2

  سطحی پوشش هرگونه فاقد و برهنه مناطق (0

 آبی( و دیم صورت )به اراضی کشاورزی  (4

 دهدمی تشکیل را پریشان دریاچه آبریز حوضه از بزرگی بخش که مطالعه مورد محدوده در زمین سطح پوشش

 شامل مناطق زیر است. اصلی طبقه سه در

 برهنه( آبی و گیاهی پوشش فاقد مناطق( 

 پریشان( دریاچه )سطح آبی پوشش داری مناطق  

 پوشش نقش و جایگاه اهمیت دلیل به نیز و ترعمیق هایتحلیل تجزیه منظور به بررسی صورت گرفته این در 

 چهار پوشش در تراکم میزان لحاظ از خود گیاهی پوشش طبقه طبیعی، هایبومزیست و انسان حیات در اهیگی

 است. شده بندیگروه زیر طبقه

  کم تراکم -

 متوسط تراکم -

  زیاد نسبتا تراکم -

 زیاد تراکم -

 دمور محدوده در پوشش فاقد و برهنه هایپهنه مساحت که دهندمی نشان گرفته صورت هایبررسی 

 میزان 2331 سال تا 1993 سال از و یافته کاهش درصد 12 حدود 1993 تا 1987 هایطی سال در مطالعه

 تا 1987 هایسال یعنی دوره تمامی طی در مجموع در و است رسیده درصد 26  حدود به مساحت کاهش
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 این که کرد تداللاس توانمی مطلب این از است. رسیده درصد 08 حدود به برهنه مناطق مساحت کاهش 2331

 آب )دریاچه سطوح و مختلف هایتراکم با پوشش گیاهی یعنی هاپوشش از دیگر یکی به به طور قطع مناطق

 زمینه در گرفته صورت تبدیل سایر طبقات در داده رخ تغییرات بررسی با ادامه در که اندشده تبدیل پریشان(

 در که دهدمی نشان پریشان دریاچه آبی پهنه مساحت در تغییرات روند بررسی .شودمی مشخص برهنه مناطق

درصد در مساحت آن رخ داده و در فاصله  7/3د ناچیزی در حدو کاهش بسیار 1993 تا 1987 هایسال طی

درصد بوده است و در  6/3روند تغییرات مساحت آن مثبت )افزایش( و در حدود  2331تا  1993های سال

در صد  50/3به طور کلی مساحت دریاچه در حدود  2331تا  1987ز سال مجموع در طی تمامی دوره یعنی ا

-افزایش یافته است. به این ترتیب با در نظر گرفتن تغییرات در طبقات برهنه و سطوح آبی منطقه مشخص می

درصدی داشته  06شود که در طی دوره مورد بررسی مناطق برهنه در منطقه مورد بررسی در مجموع کاهش 

اند. به این ترتیب مناطق دارای پوشش گیاهی، چه از نوع مصنوعی و چه از نوع طبیعی تبدیل شدهاست و به 

 گردد.های برهنه منطقه مشخص میماهیت تبدیالت صورت گرفته در پهنه
  زمانی دوره سه طی در مختلف طبقات مساحت تغییرات ( روند17-5جدول)

 1384-2111 1331-2111 1384-1331 طبقات

 -8/08 -2/26 -6/12 وشش آب و گیاهفاقد پ

 5/3 5/3 3 پهنه آب دریاچه پریشان

 1/10 1/11 2 تراکم کم پوشش گیاهی

 2/5 4/5 -0/3 تراکم متوسط پوشش گیاهی

 3/5 7/4 0/3 تراکم نسبتاً زیاد پوشش گیاهی

 3/15 4/4 6/13 تراکم زیاد پوشش گیاهی

 

 و آب بحران از ناشی خطرات فقدان که شودمی استدالل ورموجود این ج نتایج از نهایت به طور کلی در

 این در حاصلخیز کشاورزی هایزمین حضور و مطالعه مورد محدوده در این خطرات رسیدن به حداقل یا

 گردیده کشاورزی محصوالت انواع تولید قالب در منطقه کشاورزی ساکنین هایفعالیت توسعه به منجر منطقه

 .شودمی محسوب کشور کشاورزی تولید محصوالت در مهم هایدشت از یکی لعهمطا مورد محدوده است.

به  تغییرات مقابل در شوند،می واقع بسته هیدرولوژیک سیستم با هاییمحدوده در که هاییدریاچه عمده به طور

 تغییرات صورت به که دارند درکی قابل و ساده واکنش زهکشیشان محدوده تبخیر و بارش بیالن در وجود آمده

 مطالعه و بررسی بنابراین .نمایدمی پیدا بروز مناطق این دائمی هایدریاچه آبی مساحت پهنه و حجم در

 رواناب بین موجود توازان به دستیابی امکان هادریاچه آبی این هایتوده حجم و مساحت در تغییرات
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 به توجه با شود.می فراهم مختلف زمانی دورهای طی در آب کمبود و هاآن زهکشی حوضه از شده آوریجمع

 باشد، داشته هوایی و غیر آب و محلی دالیل است ممکن گاهی هادریاچه این در آمده به وجود تغییرات این که

 هوایی نسبت و آب عوامل به دهدمی رخ ایمنطقه صورت به که هم زمان تغییرات بروز که است معقوالنه اما

 و اقتصادی اهداف برای تنها نه هادریاچه مساحت و حجم تغییرات گیریاندازه ترتیب این به شود. داده

 قرار استفاده مورد نیز گذشته هوایی و آب شرایط از شاهدی عنوان به بلکه کند،می پیدا هیدرولوژیکی اهمیت

 مختلف هایچرخه عملکرد دلیل به زمین سطح طبیعی پوشش در که همواره داشت توجه باید .گیردمی

 نیز و ها(آتشفشان فعالیت و متوالی هایسیل سوزی،آتش خشکسالی، آن )مانند: در طبیعی دهایفرآین

های زمین در هاجاییصورت جابه به غالبا تغییرات این که آیدمی به وجود تغییراتی انسانی هایفعالیت

 کشاورزی نمود هایفعالیت و سکونتگاهی مراکز در تغییر ها،دام چرای طبیعی، منابع مدیریت تغییر کشاورزی،

 در که دارد تغییراتی به کاملی بستگی مناطق گیاهی پوشش در آمده به وجود تغییرات به طورکلی .کندمی پیدا

 دو این که چرا است شده ایجاد گیاهی، هایپوشش نیاز مورد منبع دو عنوان به هاآن خاک و های آبویژگی

 ویژگی و گیردمی قرار مناطق این طبیعی محیط شرایط با دینامیکی دلتعا در مختلف جغرافیایی مناطق در منبع

 .(1087است )ثقفی و علیزاده،  تغییر حال در همواره آن

 

 المللی پریشانمنابع آبی تاالب بین 

المللی پریشان از دو بخش تشکیل شده است که این تاالب را تغذیه منابع تأمین کنندة آب تاالب بین

 های ارائه شده مربوط به قبل از وقوع خشکسالی در این تاالب است.ذکر  است که تمامی دادهالزم به  کند.می

 

 های سطحیآب 

کیلومتر مربع است. با توجه به میزان  273کل حوضة آبخیز دریاچة پریشان و محیط اطراف آن در حدود 

میزان بارندگی این محدود به های سطحی، بارندگی ساالنة در در حوضة آبخیز دریاچه و هم چنین منابع آب

های محدود موجود و به با استفاده از داده  شود.که پس از هر بارندگی سنگین به طرف دریاچه سرازیر می است

های جاری حوضة مورد نظر با دست آمده از میزان بارندگی روزانه ایستگاه پریشان و میزان همبستگی با آب

ب حاصل از بارندگى در حوزه آجریان سی تغییرات عمق آب( ضریب میزان آب ورودی )تخمین از طریق برر

های موجود حاکی از آن است شود. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهدرصد برآرود می 18تا  8 بریزآ

 453درصد است. هم چنین میانگین بارندگی ساالنه در این منطقه  15ها در حدود  که میانگین ضریب روانآب
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ریشان را متر در سال دریاچة پمیلی 05متر در سال است. این در حالی است که منابع روانآب تا حدود میلی

 کند.تغذیه می
 

 ( میزان  آب ورودی به دریاچه پریشان از طریق بارندگی سالیانه18-5جدول )

 منابع رواناب
 مساحت

 )کیلومتر مربع(
 متر در سال(بارش )میلی

 روانآب

coef. 
 mcm/yr میزان آب

 15 15/3 453 225 زروان آب در حوضة آبخی

 23 1 453 45 بارندگی مستقیم بر دریاچه

 05 - - - کل آب ورودی به دریاچه
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 پریشان تاالب( میانگین ماهیانه نوسانات سطح آب 19-5) جدول

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

70-72 51-52 118 138 86 64 41 17 - - - 134 114 119 

74-70 52-50 76 74 58 06 12 -10 2 6- 7- 7 48 69 

75-74 50-54 - - 88 83 61 43 -28 -28 -18 - 69 - 

76-75 54-55 155 167 - 157 142 129 28 24 06 61 86 128 

77-76 55-56 186 185 171 156 108 115 124 120 128 149 172 181 

78-77 56-57 235 210 234 193 174 162 - 110 122 145 - 197 

79-78 57-58 215 211 196 183 162 145 150 149 162 176 233 - 

83-79 58-59 148 151 - - - 232 102 127 100 158 195 203 

81-83 59-63 245 - - - - - 193 182 176 192 215 202 

82-81 63-61 101 106 127 111 - - 79 62 58 67 88 113 

80-82 61-62 102 100 121 130 84 66 167 175 193 233 111 121 

84-80 62-60 67 63 44 22 5 - 54 49 49 50 59 63 

85-84 60-64 21 13 1 121 135 84 - - - 2 10 21 

86-85 64-65 139 113 94 - - - 73 62 66 88 95 134 

87-86 65-66 - - - - - - - - - - - - 

88-87 66-67 249 255 246 203 210 233 - - - - - - 

89-88 67-68 229 224 235 182 157 107 191 188 192 213 219 224 

93-89 68-69 207 205 221 232 180 165 122 117 104 163 197 228 
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 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

91-93 69-73 240 243 225 237 193 170 151 149 154 164 236 225 

92-91 73-71 247 249 240 227 238 192 162 157 167 193 217 204 

90-92 71-72 016 006 003 017 030 292 183 176 184 227 269 296 

94-90 72-70 035 033 280 261 244 222 282 284 278 292 294 033 

95-94 70-74 - 167 157 143 122 134 231 196 - - - - 

96-95 74-75 209 254 251 243 224 210 92 93 134 108 178 238 

97-96 75-76 208 207 222 232 181 163 235 235 239 210 222 227 

98-97 76-77 273 272 263 240 225 239 140 143 157 187 217 248 

99-98 77-78 279 271 255 208 220 239 199 196 197 234 204 269 

2333-99 78-79 205 222 199 175 151 101 199 196 199 213 205 243 

31-2333 79-83 103 114 92 66 42 17 116 113 123 103 106 108 

32-31 83-81 123 117 99 78 56 07 2 3 6 42 91 133 

30-32 81-82 77 74 55 00 11 3 20 16 22 00 50 69 

34-30 82-80 61 63 40 22 0 3 3 3 3 11 47 58 

35-34 80-84 148 147 108 122 130 87 3 - 07 59 131 128 

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 84-85 36-35

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 85-86 37-36

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 86-87 38-37

 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3 ؟ 87-88 39-38

13-39 88-89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11-13 93-89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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با توجه به آمار کیلومتر مربع پوشانده است.  5/42 دریاچه پریشان بخشی از دشت پریشان را به مساحت

مکعب و مترمیلیون 46/97خیر ایستگاه پریشان، میزان تبخیر از سطح آزاد آب دریاچه برابر بارندگی و نیز تب

های در سال برآورد گردیده است. از سویی دیگر حجم روانآب ناشی از سیالب 05/21میزان بارش ساالنه برابر 

مکعب در سال برآورد گردیده میلیون متر 92/21بخش کوهستانی و دشت در محدودة بیالن دشت پریشان 

مکعب در سال است. تغذیه ناشی از آب مترمیلیون  29/2درصد آن نفوذ کرده و معادل  15که حدود  ؛است

نفوذ  %23با احتساب  .گیردهای آبرفتی در محدودة بیالن پریشان انجام میگشتی کشاورزی که توسط چاهبر

یدنی و بهداشتی که مکعب در سال بر آورد گردیده است. تغذیه ناشی از آب برگشتی آشاممیلیون متر 12/4برابر 

درصد میزان پساب  73احتساب ضریب  چاه آبرفتی در محدوده بیالن پریشان انجام می گیرد باحلقه  14توسط 

 (.1088مکعب در سال برآورد گردیده است )دهقانی، میلیون متر 67/3برابر  

های آبرفتی که توسط چهار دهنه چشمه از سویی تغذیه ناشی از آب برگشت کشاورزی قنوات و چشمه

مکعب است که با میلیون متر 64/1گیرد معادل آبرفتی و چهار رشته قنات در محدوده بیالن پریشان انجام می

کند. تغذیه ناشی از مکعب از آن به سفره نفوذ میمیلیون متر 41/3درصد ساالنه برابر از  25احتساب ضریب 

درصد ساالنه  25گیرد با احتساب ضریب های آهکی در محدوده بیالن پریشان انجام میآب برگشتی چشمه

برداری های بهرهزمینی از طریق چاهده است. تخلیه سفره آب زیرمکعب محاسبه گردیمیلیون متر 48/3برابر 

زمینی از مکعب بر آورد گردیده است. تخلیه سفره آب زیرمیلیون متر 48/23کشاورزی در محدوده بیالن دشت 

مکعب برآورد میلون متر 29/1و  05/3طریق قنوات و چشمه آبرفتی در محدوه بیالن دشت پریشان به ترتیب 

های ده است. سفره آب زیرزمینی دشت پریشان در حوضه پریشان )اطراف پریشان( به صورت جبههگردی

 (.1088)دهقانی، شود زمینی وارد دریاچه شده و زهکشی میخروجی آب زیر

های ورودی و خروجی و انتقالی به حوضه و یا خارج از آن بیالن عمومی آب نشان دهنده میزان جریان

ز نتایج بیالن آبرفتی و بیالن هیدروکلیماتولوژی ارتفاعات و دشت پریشان، یبالن عمومی آب است. با استفاده ا

های جوی است. حجم بارش در زیر حوضه دریاچه پریشان است. یکی از عوامل ورودی به حوضه، ریزش

کعب برآورد ممیلیون متر 55/48و   12/83ساالنه در دشت و ارتفاعات زیر حوضه پریشان به ترتیب برابر با 

گردد. احتمال ورود شده است. به طور طبیعی هیچ جریان سطحی و یا انتقالی وارد حوضه پریشان نمی

زمینی به حوضه وجود دارد. اما به دلیل عدم اطالع دقیق از چگونگی و میزان آن در محاسبات های زیرجریان

رق )از بارش، سطح آزاد آب و آبخوان(، آن ارائه نشده است. عوامل خروجی از حوضه نیز شامل تبخیر و تع

های خروجی از زیر زمینی و سطحی( است. مجموع جریانانتقال آب، مصرف آب و جربانات خروجی )زیر

میلیون مترمکعب در سال برآورد گردیده است. هم چنین در حوضه پریشان، حجم  76/188حوضه پریشان 
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مکعب برآورد گردیده است. مصارف آب در این ون مترمیلی 86/188و  67/128ورودی و خروجی به ترتیب  

برداری پذیرد. بهرهها انجام میها و قناتهای زیرزمینی شامل چاهها و آبهای سطحی و چشمهمحدوده از آب

های مختلف با گیرد. تعداد موتورها در طول سالاز دریاچه پریشان از طریق نهر و موتور پمپ صورت می

 12د. بر اساس بر آوردهای انجام شده حجم آب برداشتی از دریاچه از این طریق در حدود یکدیگر تفاوت دار

 شود.مکعب در سال تخمین زده میمیلیون متر

 

 پریشان حوضه هایآبخوان تعداد و های زیرزمینی، نوعآب 

 آبخوان . رودبه شمار می آزاد نوع از و شده تشکیل چهارم دوران رسوبات در پریشان آبرفتی آبخوان

مجزا در دشت  آبخوان این آبخوان از دو  نیست. بر اساس گزارشات موجود پیوسته و پارچهیک آبرفتی پریشان

 پریشان تشکیل شده است:

  آبخوان فامور -

  آبخوان مالاره -

پیروی سطح  ،های تراز سطح آب و نقشة توپوگرافیبر اساس مطالعات صورت گرفته و مقایسه نقشه

وجود آبخوان آب  قابل تشخیص است. این امر به دلیل زیرزمینی از پستی و بلندی سطح زمینهای آبخوان آب

آزاد در منطقه است. همان طور که پیشتر نیز ذکر شد حوضة پریشان دارای دو آبخوان آبرفتی است؛ آبخوان 

شان به در غرب و جنوب دریاچة پری 48/01در شرق و  56/09فامور و مالاره که به ترتیب با وسعت 

 توسط و محبوس نبوده هاهر دوی این سفره .شودهای فامور در شرق و کازرون در غرب محدود میآبخوان

 سازند ایمالحظه قابل پریشان سطح تاالب محدودة در .اندشده جدا هم از قابل نفوذ غیر و مارنی سازندهای

 انحالل است. فرآیند و تکتونیک عملکرد نتیجه فراوان بوده و حفرات و شکستگی دارای که دارد وجود آهکی

 باغ نام به مهمی هایچشمه ها،گسل عملکرد و نفوذ قابل غیر سازندهای به وجود توجه با و دلیل همین به

به وجود  زارنرگس روستای حوالی در جمشیدی و گراب پهلک، هایچشمه و نارنجی در روستای قلعه نارنج

 (.1088)دهقانی،  گرددمی سرازیر دریاچه سمت به و تخلیه حوضه اطراف آهکی هایتاقدیس از که آمده

در ناحیه جنوب دشت پریشان جریان آب زیرزمینی از طرف سازند بختیاری به سمت دریاچه پریشان و 

در سفره مالاره جهت جریان آب زیرزمینی از جنوب به سمت غرب دشت پریشان و جنوب دشت کازرون 

متر و به تدریج به سمت مرکز دشت و حاشیه  03ارتفاعات بیشتر و حدود است. عمق سطح آب در حاشیه 

 متر است. 6تر و حدود  دریاچه سطح آب زیرزمینی کم
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ای استان فارس حلقه چاه توسط شرکت آب منطقه 21موجود بیانگر این امر است که تعداد  هایداده

حلقة دیگر در دشت مالاره حفر گشته است.  11حلقه در دشت فامور و  13احداث شده است؛ که از این تعداد 

 ها دراین چاه هایویژگیکیلومتر مربع است.  25در هر  0/6های موجود دهد که تراکم چاهها نشان میاین داده

 هایویژگی( آورده شده است. در جدول زیر 23-5) جدولپریشان در  حوضه در فامور و مالاره دشت

 پریشان آورده شده است.های آهکی مهم حوضة آبریز چشم
 پریشان آبریز حوضه مهم آهکی هایچشمه ( مشخصات23-5جدول )

 نوع چشمه ارتفاع )متر( مختصات جغرافیایی نام آبادی نام چشمه ردیف
Y X 

 آبرفتی 809 568308 0262293 فامور عرب آب موردک 1

 آبرفتی 846 587860 0261880 میرزا قلعه سیرو آب 2

 کارستی 845 589301 0263873 نارنجی قلعه نجنار باغ 0

 کارستی 868 591108 0258955 جروق بزرگی ده 4

 کارستی 853 589036 0257695 زارنرگس پهلک 5

 کارستی 845 587861 0258689 زارنرگس جمشیدی 6

 کارستی 808 586523 0259705 زارنرگس گراب 7

 ستیکار 806 570656 0273419 پل آبگینه شیرین 8

 کارستی 803 577791 0268261 - گپ 9

 کارستی 802 577098 0268245 - خواجو 13

 

 آبرفت ضخامت 

 و آبرفتی ایدانه توسط رسوبات آن از بزرگی قسمت که گرفته قرار ناودیسی در پریشان تاالب حوضه

را  رسوبات نکف ای است. سنگ شده پر شناسیچهارم زمین آبرفتی دوران رسوبات ای متعلق بهدریاچه

 در سازند بختیاری هم چنین و آغاجاری و میشان گچساران، سازند شامل فارس( )سری میوسن سازندهای

 بودن باال همچنین اشباع و الیه و آبرفتی رسوبات کم ضخامت دلیل به کلی به طور دهد.می تشکیل پلیوسن

 هستند. عمق کم بیشتر شده حفر هایچاه کف، سنگ

ضخامت آبرفت در منطقة  حداکثر دهد کهی که در گذشته انجام شده است نشان میژئوفیزیک مطالعات

 آبگینه پل روستای مجاورت در و محدوده غرب در احمدآباد حوالی روستای در متر 103 با برابر مطالعاتی

 به نسبت که شودمی دیده فراوانی آواری رسوبات و افکنه مخروط نیز دشت شمالی ارتفاعات در حاشیه .است

 های حفرچاه و برخوردار بوده خوبی از تراوایی رسوبات این برخوردارند. کمتری وسعت از کازرون دشت
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 از نیز زیرزمینی موجود در این منطقه آب سفره است. شایان ذکر است که مناسبی آبدهی دارای آن در شده

بر  آبرفتی رسوبات پریشان، تاالب لشما و شرق در فامور، منطقه در شود.می تغذیه هاافکنهمخروط این طریق

این  هایی ازاین که در چند مورد چشمه به توجه با اند.گرفته قرار آهک آسماری و فارس گروه رسوبات روی

 .دارد وجود مورد نظر هایآهک و آبرفتی آبخوان بین هیدرولیک ارتباط امکان ها خارج شده استآهک

 

 انپریش حوضه در زیرزمینی آب عمق و تراز 

تر از این نیز ذکر شد سفره آبرفتی در منطقة کازرون در رسوبات دوران چهارم تشکیل همان طور که پیش

مطالعات انجام شده برخی دیگر از پارچه نبوده و براساس رود. سفره مذکور یکشده و از نوع آزاد به شمار می

و مالاره است. تبعیت کامل سطح سفره آب های شاپور، کازرون، فامور متشکل از چهار سفرة مجزا، شامل سفره

پریشان با وسعت  -زمینی از پستی و بلندی سطح زمین در این منطقه مشهود است. سفره آبرفتی کازرونزیر

های دشتک و و بین نواحی شمالی تاقدیس 05/85های شاپور با وسعت مربع شامل سفرهکیلومتر 209/0

های شاپور در کیلومتر مربع در محدوده بین سفره 40/126ون با کازرون و سفره کازر -سربالش و گسل قطر

کیلومترمربع در شرق حوضه و سفره مالاره با  2/43شرق گسترش دارد. سفره فامور با وسعت  غرب و فامور در

های فامور در  شرق و کازرون در کیلومتر مربع در غرب و جنوب دریاچه پریشان که به سفره 8/06وسعت 

زمینی در دهد که عمق برخورد به آب زیرهای هم عمق در منطقه نشان میگردد. منحنیمیغرب محدود 

متر مربوط به حاشیه شرقی دریاچه پریشان  1، بیش از نواحی مرکزی است. حداقل عمق برخورد حواشی دشت

 عمقچنین غربی روستای قلعه سید در در ناحیه غرب کازرون است. هممتر در شمال 54و حداکثر آن برابر 

ترین حالت این عمق متعلق به ها بیشتر بوده و در کمهای غربی دشت از سایر قسمتآب در قسمت به برخورد

 آب به برخورد های موجود بیانگر این امر است که عمققسمت جنوبی این دشت است. هم چنین داده

 زیرزمینی در نواحی اطراف دشت بیشتر از نواحی مرکزی است.

 دریاچه شرقی حاشیه در فامور در دشت واقع بزی کوه ایمشاهده چاه در آب برخورد عمق حداقل 

 در واقع پاگاه ده ایمشاهده چاه متر در 36/07 با برابر آن حداکثر و متر 08/6برابر با  1087 سال در پریشان

 آب برخورد عمق حداقل 1086 سال دهد درهای موجود نشان میاین درحالی است که داده .دشت است همان

متر  در چاه  20/04متر در دشت مالاره و حداقل آن برابر با  52/4آبگینه  پل آباد ای حاجیمشاهده چاه در

 1087و  1086های پس از مقایسة بین سال های موجودای ده پاگاه واقع در دشت فامور است. لذا دادهمشاهده

 آمار عالوه بر این مقایسهتر رفته است. متر پایین 2ه زمینی در این ناحیحداقل سطح آب زیر دهد کهنشان می

 سال در آب سطح حداکثر که دهدمی های مورد اشاره نشانسال در ایمشاهده هایچاه آب سطح به مربوط
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 اثرات تداوم از ناشی است. این امر رفته ترسال قبل پایین نسبت به متر 2پاگاه  ده ایمشاهده چاه در نیز 1087

  .است سال این در آبرفتی هایآبخوان از حد بیش از برداریبهره و خشکسالی

های دشت پریشان نشان های هم پتانسیل و جهت جریان آب زیرزمینی آبخواناز سویی دیگر بررسی نقشه

 شرق هایبوده؛ به طوری که در آبرفت زمین توپوگرافی شیب جهت در زیرزمینی آب جریان دهد که جهتمی

 است. به جنوب شمال از فامور( )آبخوان دریاچه شمالی هایآبرفت در و غرب به شرق از جهتدریاچه، این 

حوضه  سمت به مالاره دشت از قسمتی در و دریاچه سمت جهت این جریان به فامور ناحیه در در عین حال

 .است کازرون

 

 پریشان دریاچه تخلیه و تغذیه 

کند. در عین می دریافت های اطراف این دریاچهچشمه آب و بارندگی از را خود آب بیشتر پریشان دریاچه

 با توجه بهاست.  ناچیز بسیار دریاچه آزاد سطح از تبخیر میزان به نسبت منطقه در ساالنه حال میزان بارندگی

 سطح گرفتن نظر در متر محاسبه شده است. بامیلی 2597پریشان  دریاچه متوسط تبخیر های موجود میزانداده

 آزاد سطح از ساالنه متوسط تبخیر شود؛ حجمزده میکیلومتر مربع تخمین 23 دریاچه که در حدود متوسط

 بر که زیرزمینی آب جریان خطوط رسم گردد. از آنجایی که بامکعب محاسبه میمیلیون متر 2/405 دریاچه

نمود؛ لذا  شناسایی را مینیزیرز آب هایسفره تخلیه و تغذیه توان مناطقمی است، عمود پتانسیل هم هایمنحنی

 در زیرزمینی آب جریان جهت و ایزوپیز هایمنحنی پریشان دریاچه در تخلیه و تغذیه نحوه بررسی با

 (.1088های ایران، است )طرح تاالب گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد 1086درسال  و فامور مالاره هایآبخوان

 مالاره آبخوان .1

 قرار بختیاری سازند کنگلومرای پای در که ایدامنه آبرفتی رسوبات در باران ذنفو مالاره به واسطة آبخوان

 تا جنوب در ایناحیه شامل و محدود گشته آبخوان فامور به شرق سمت از آبخوان این شود.می تغذیه دارند،

الزم به  شده است. محدود پریشان دریاچه و کازرون آبخوان مرز جدائی توسط که است؛ پریشان دریاچه غرب

 در جریان خطوط جهت .گرددمی خارج قسمت این از حوضه پریشان زیرزمینی آب از قسمتی ذکر است که

است. با این  کازرون آبخوان سمت به جریان دهندة جهت نشان مالاره، آبخوان در و دریاچه غرب قسمت

 نشان دهندة که ه استمنحرف شد پریشان دریاچه سمت به خطوط جریان از تعدادی جنوبی، قسمت وجود در

 غیرقابل و مارنی سازند توسط که آبخوان غربجنوب سمت به خطوط دریاچه از آن بوده است. بقیه تغذیه

 شده، کشیده شده است. پوشیده نفوذ گچساران

 فامور آبخوان .2
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 صورت ناحیه این شمال هایمخروط افکنه و ایدامنه آبرفتی رسوبات آبخوان فامور به وسیلة تغذیه

شوند. اطالعات به دست آمده از می تغذیه آهکی آسماری سازند به وسیلة خود به نوبة رسوبات گیرد. اینمی

بررسی تقشه تراز آب زیرزمینی به دست آمده است. آبخوان مورد نظر در قسمت شرقی دریاچه پریشان و در 

 خط به شرق و از سمت یشانپر دریاچه به غرب سمت از آبخوان این حوضة آبریز متعلق به آن قرار دارد.

زیاد  دشت نفوذپذیری میزان و کم دشت این در هیدرولیکی گرادیان میزان گردد.می دالکی منتهی حوضه تقسیم

 فامور، جهت آبخوان شمال و شرق نواحی دهد که، درزیرزمینی نشان می آب سطح تراز بررسی نقشة است.

 در و پریشان است دریاچه طرف به دشت شمال و قشر آهکی در سازندهای سمت از زیرزمینی آب جریان

 پریشان دریاچه به سمت بختیاری سازند طرف از نیز زیرزمینی آب جریان جهت فامور دشت جنوب ناحیه

 .است

 

 زیرزمینی آب منابع از برداری بهره 

میق عهای عمیق و نیمهتعداد کل چاه 1087دهد تا سال های اخیر نشان میآمار موجود در طول سال

درصدی  13با وجود افزایش حدود  87تا  83های حلقه است. از طرفی در طول سال 949کشاورزی برابر با 

مکعب از حجم تخلیه کاسته شده است. میلیون متر 4/1درصد یعنی در حدود  5ها، در حدود تعداد حلقة چاه

هد. از سویی به طور کلی در دوضعیت منابع آب دشت پریشان را طی دو دهة اخیر نشان می (24ودار )نم

مکعب و ون متریمیل 58/25 آب تخلیه متر و 168حلقه چاه عمیق با عمق متوسط  180پریشان  -حوضة کازرون

 18مکعب وجود دارد. تعداد میلیون متر 51/92متر و تخلیه  168عمیق با عمق متوسط حلقه چاه نیمه 1527

وجود بوده است. با توجه به آمار موجود میزان تخلیه شامل تخلیه مکعب ممیلیون متر 6/10رشته قنات با تخلیه 

مکعب برآورد گردیده است. که از این میلیون متر  84/291پریشان  -ها و قنوات در دشت کازرونها، چشمهچاه

مربوط به تخلیه از قنوات است. بر اساس آمار  6/10ها و مکعب مربوط تخلیه چشمهمیلیون متر 7/233میزان 

حلقه چاه شناسایی شده در دشت کازرون و پریشان با 1713پریشان، از تعداد  -این طرح در دشت کازرون

برداری کشاورزی میلیون متر مکعب چاه بهره 09/60با تخلیه  1628میلیون متر مکعب در سال تعداد 5/77تخلیه 

 است.

مالاره چنین  و فامور هایآبخوان در دموجو هایچاه از برداشت حجم و از مقایسة بین تعداددر این راستا 

است.  فامور آبخوان از ها کمترچاه تخلیه حجم اما بیشتر مالاره آبخوان در هاچاه شود که تعدادگیری مینتیجه

ها در دشت فامور میزان تخلیه از درصدی تعدا حلقه چاه 5/15تا کنون با وجود افزایش  1083همچنین از سال 

 زایش معناداری را به همراه نداشته است.های این دشت افچاه
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 ( وضعیت منابع آب دشت پریشان طی دو دهة گذشته24-5نمودار )

ها در در دشت مالاره حکایت دارد. اما درصدی تعداد چاه 4/5های موجود از افزایش از سویی دیگر داده

کارشناسان بر این باورند که  درصد کاهش داشته است. 1/10های مورد نظر با این حال حجم تخلیه از چاه

 آبخوان ذخیره حجم کاهش زیرزمینی، آب سطح افت از متأثر اخیر هایسال در طول هاچاه تخلیه حجم کاهش

 .است خشکسالی پدیدة وقوع به علت پریشان، دشت هایچاه آبدهی آن کاهش در نتیجة و
 (1088های ایران، )طرح تاالب 1087و 1083های سال در اره مال و فامور هایآبخوان از برداشت حجم و هاچاه تعداد( 21-5جدول )

 آبخوان

 

 سال

 اختالف مجموع آبخوان مالاره آبخوان فامور

تعداد چاه 

 )حلقه(

تخلیه 

(mcm) 

تعداد چاه 

 )حلقه(

تخلیه 

(mcm) 

تعداد چاه 

 )حلقه(

تخلیه 

(mcm) 

تعداد چاه 

 )حلقه(

تخلیه 

(mcm) 

1083 076 17.26 477 12.55 850 29.81 131 4.71- 

1087 445 17.01 534 11.1 949 28.41 59 6.21- 

 - - -1.4 96 -1.45 27 3.15 99 تغییرات

 - - -4.9 13.1 -10.1 5.4 3.0 15.5 درصد تغییرات

 

 1/3آبرفتی با تخلیه  شرب چاه حلقه 0 پریشان حوضه در 1087 سال دهد که درجدول فوق نشان می 

برداری بوده است. مکعب در حال بهرهمیلیون متر 324/0 تخلیه با آهکی شرب چاه حلقه 5 مکعب ومیلیون متر

 مذکور آهکی هایایران بیانگر این امر است که  چشمههای های میدانی توسط پروژة  حفاظت از تاالببررسی

 بوده خشک و بدهیآ فاقد هاکلیه چشمه های سال،بقیة فصل در و بوده آبدار 1087 سال بهار فصل در تنها
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 حوضه آهکی هایچشمه از آبگینه پل و قلعه نارنجی خواجو، گپ، گراب، جمشیدی، پهلک، هایچشمه است.

 .(1088های ایران، روند )طرح تاالببه شمار می پریشان

 های آبرفتیچشمه از بیشتر توجهی قابل میزان به آهکی هایچشمه تخلیه ترسالی و نرمال هایسال در

 اند.شده فاقد آبدهی و خشک به کلی فوق هایچشمه از تعدادی اخیر هایخشکسالی به توجه اب است.

 آب رفتن پایین علت خشک به هایسال در که دارند مظهر دریاچه سطح زیر در خواجو و گپ هایچشمه

 خشک 87 الس در پریشان حوضه در هاقنات کلیه الزم به ذکر است که شوند.ظاهر می زمین سطح در دریاچه،

 .(1088های ایران، اند )طرح تاالببوده فاقد آبدهی و

 
 دریاچه آب کمیت و کیفیت تغییرات آنالیز 

 مطالعات .هستند بشری حیات در مهم هایبومزیست انواع از یکی ایدریاچه نوع از آبی هایبومزیست

 دستخوش جهان هایدریاچه زا بسیاری آب کمیت و کیفیت امروز که آن است از حاکی شده انجام بسیار

 ورود حاضر حال در هادریاچه آب کیفیت افت علل ترینمهم از یکی. است شده نامطلوب و شدید تغیرات

 ی شمالیآمریکا در شده انجام مطالعات که طوری به ،است هادریاچه به کشاورزی هایفعالیت از ناشی پساب

 این در هادریاچه آب آلودگی منبع ترینمهم ،کشاورزی ایهفعالیت  بیشتر از حاصل پساب که دهندمی نشان

 بسیار حاصلخیزی از به طور معمول اندشده واقع هادریاچه حاشیه در که کشاورزی هایاست. زمین منطقه

 آب اما اندشده احاطه کشاورزی هایزمین توسط که دارند وجود کمی هایدریاچه اما هستند برخوردار باالیی

 .است برخوردار مطلوبی فیتکی از هاآن

 صنعت پیشرفت و توسعه با نیز و بیشتر اقتصادی منافع کسب منظور به بشر امروزه که است حالی در این

 اثرات اساس این بر که داده قرار توجه مورد چشمگیری طور به را شیمیایی کودهای از استفاده کشاورزی،

 در را زیستمحیط دانشمندان از بسیاری طبیعی هایومبزیست و زیستمحیط تعادل حفظ در هاآن نامطلوب

 تقویت و محصول ازدیاد در زیادی اهمیت ایییشیم کودهای .است کرده نگران جهان آینده وضعیت مورد

 خواهند بر در را مضری بسیار پیامدهای که شودمی نیز زیستمحیط آلودگی سبب اما دارند هاخاک حاصلخیزی

 .دهند تغییر شدت به را هابومزیست زیستی جمعیت ترکیب که دارد امکان و داشت

 آن غلظت به نیز این که گذاشت، خواهد اثر جامعه یا زنده موجودات بر ناخواه خواه آالینده ترکیب یک

 است ممکن هدف، موجود یک بر آالینده ماده یک اثر .دارد بستگی آن بودن معرض در زمان مدت و ترکیب

 .هستند برگشت قابل ندرت به و کشنده اغلب دهند،می رخ سریع بسیار هاآالینده حاد راتاث .باشد مزمن یا حاد

 این پایین دوزهای معرض در زنده موجود گرفتن قرار از پس که گفت باید نیز هاآن مزمن ثیراتتأ مورد در
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 موجود مرگ ببس است ممکن نهایت در و یافته گسترش مدت طوالنی در هاآن از ناشی اتاثر ها،آالینده

 رفتاری یا فیزیولوژیکی مراحل و هافرآیند تخریب و آسیب موجب نیز مرگ حد از ترپایین دوزهای .شوند

 خطر با را موجود سالمتی رفته هم روی و (مثلیتولید مشکالت یا رشد کندی مانند) شودمی زنده موجود

 شدن نابود به وانتمی هاآن ترینمهم از که دارد یاثرات نیز بومزیست یا جامعه سطح در آلودگی .کنندمی مواجه

 شکار، نظیر هاییفرآیند تعادل در تغییر (منفرد هایگونه تعداد در ضرورتاً نه اما) تنوع کاهش ها،گونه برخی

 .کرد اشاره مواد چرخه و رقابت

 هادریاچه واقع در هبلک نیست آن آبی پهنه شامل صرفاً ایدریاچه هر حاکمیت قلمرو که داشت توجه باید

 شیمیایی مواد ورود با .شوندمی منتهی هاآن به نهایت در که دهندمی تشکیل را هارودخانه شبکه انتهایی نقطه

 هارودخانه به جا آن از و هابروانآ به هاخشکی سطح فرسایش و هوازدگی مختلف یندهایفرآ توسط مختلف

 کشورهای در که است ضروری نکته این ذکر .شودمی آلوده اییاچهدر هایبومزیست آب هادریاچه نهایت در و

 .هستند آب چرخه در تغییر و آب آلودگی تاثیر تحت شدت به بزرگ هایرودخانه صنعتی، یافته توسعه

 این که شده واقع دالکی -شاپور آبریز حوضه در مطالعاتی محدودههمان طور که پیشتر نیز گفته شد 

 حله رودخانه به پیوستن همه ب از پس که شده تشکیل دالکی و شاپور رولوژیکهید واحد دو از حوضه

 رودخانه دو میان ایبسته چاله صورته ب پریشان تاالب گردد.می تخلیه فارس خلیج به نهایت در و ریزندمی

 جمح میزان .است گردیده واقع دالکی آبخیز حوضه در آن محدوده ترینعمده و شده واقع دالکی و شاپور

 حدود دریاچه این در جوی هایریزش. است گردیده برآورد مکعب مترمیلیون 14 حدود دریاچه آبی متوسط

 در مترمیلی 2748 تبخیر تشت تریننزدیک از موجود اطالعات اساس بر تبخیر که بوده سال در مترمیلی 514

 ساختمانی چاله در که است ربعکیلومترم 163 متوسط طور به پریشان تاالب آبگیر گستره .است بوده سال

 هاییچشمه و هاآبراهه از دریاچه به وارده آب میزان بیشترین و قرارگرفته کازرون شهر شرقیشمال ارتفاعات

 بیدزرد، چشمه مانند متعددی سارانچشمه و گرفته سرچشمه خاوری جنوب ارتفاعات و فامور کوه از که است

 واقع متعدد هایقنات وجود دلیله ب دیگر سوی از .ریزندمی دریاچه به سوسامک چشمه و نارنجی قلعه چشمه

 منابع طریق از تاالب آب از ایعمده بخش که رسدمی نظر به چنین این تاالب، سوی به کازرون جنوب در

  .شوندمی تخلیه کازرون دشت به و شده خارج آن از زیرزمینی

اری این مکعب ذخیره آبی داشته که برای پایدلیون مترمی 60متر عمق و  5/1تاالب پریشان به طور متوسط 

 از باشد تا آن کننده تغذیه هایشریان آب دبی ثانیه در مکعبمتر 2بوم به طور متوسط بایستی زیستحجم آبی 

 بهحقآ نظام بر که مسائلی کلی طور به .باشد برخوردار پایداری شرایط از زیستگاهی و شناختیبوم نظر

 خشکسالی تاالب، گریزیآب جمله از طبیعی مسائل شامل ارژن دشت در گذارندمی ثیرتأ طقهمن محیطیزیست
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 از حاصل موانع و است داده کاهش شدت به را دریاچه آبی سطح که بوده اخیر هایسال هایبارندگی کمبود و

 هایسرویس و هافروشی خرده مصرف حفرچاه، زراعی، اراضی رویهبی گسترش به طور عمده انسان دخالت

 کاهش باعث به طور عمده دست باال هایچشمه آب مصرف و کنترل با که منطقه روستاهای راهی بین خدماتی

 .شوندمی زیرزمینی هایآب فشار افت یا سطحی جریانات دبی

 از ثرمتأ پریشان، تاالب شدن خشک و حجم کاهش در عمده سهم که گرددمی مشخص زیر دالیل به توجه با

 :است برداریبهره هایچاه از بیرویه هایبرداشت آن از پس و بارندگی کاهش به ویژه و قلیمیا عناصر
 

  نشان  تغییرات این دهد.نشان می یکسان سال را 12 طی در هیدروگراف تغییرات های موجود روندداده

 از تخلیه میزان که این به توجه با .مورد نظر است بارش در منطقه میزان با آب زیرزمینی افت کامل دهندة ارتباط

 زیرزمینی آب سطح افت اصلی دالیل از بارش کاهش لذا نداشته، تغییر چندانیزمان  مدت این طول در هاچاه

 .رود.به شمار می

 

 شمال قسمت در حاشیه تاالب پریشان در مجاز غیر و مجاز هایچاه تراکم حداکثر اینکه به توجه با 

به  گیرد.می صورت شمالی هایآهک از نیز دریاچه نهایت در و آبخوان تغذیه ادارند؛ لذفامور قرار  آبخوان

الزم به ذکر  شده است. قسمت این در دریاچه تغذیه کاهش باعث های مورد نظرچاه از برداریبهره همین دلیل

حلقه با  159غیرمجازی که تاکنون در آبخوان فامور حفر شده است در حدود  چاه حلقه 199تعداد  از است که

 در اند.گرفته قرار دریاچه شرقشمال مورد نظر یعنی در محدوده این در مترمکعب میلیون  447/6حجم  تخلیه 

 .است شده مکعب حفرمیلیون متر 893/2 تخلیه با مجاز غیر چاه حلقه 92 نیز مالاره آبخوان

 میلیون  2/42 میزان هب هاچشمه آبدهی زیاد کاهش که دهدها و مطالعات موجود نشان میبررسی

مورد نظر است.  سال در دریاچه حجم برابر نسبت به متوسط ساالنة آن چهار 1086-87مکعب در طی سال متر

 است. گردیده آن شدن خشک شدت باعث هاچشمه تغذیه به وسیلة این نبود و بارندگی کاهش این امر به دلیل

 هایچشمه عمده صورتی که در بوده آبرفتی طریق آبخوان از برداریبهره هایچاه تخلیه که است ذکره ب الزم

 هایچشمه آبدهی کاهش بر ثیریتأها چاه از برداشت افزایش لذا گردد،می تخلیه آهکی آبخوان از حوضه،

 .داشت نخواهد آهکی آبخوان از شونده تغذیه
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 میلیون  5مکعب و حجم روانآب در حدود میلیون متر 5/6 میزان به جوی نزوالت حجم کاهش

از دالیل کاهش حجم تاالب  86-87در سال  آب آزاد سطح از تبخیر میزان افزایشمترمکعب است؛ که 

 المللی پریشان است.بین

 

 مورد هنوز دشت پریشان در موجود هایمتأسفانه چاه پریشان، تاالب شدن خشک به توجه با 

 ذخیره آب حجم به همین دلیل است که .کنندمی عمل آب دریاچه پریشان از مستقل و گیردقرار می برداریبهره

 .داردعمده   بستگی اقلیمی عناصر و عوامل به پریشان دریاچه

 

 دلیل اصلی کمبود حجم ذخیره آبخوان و همچنین باعث کاهش  هاچاه توسط زیرزمینی آب از برداشت

 جبران سبب تواندها میهچا این برداشت از جلوگیری مترمکعب است. 5/2حجم متوسط ساالنه آن به میزان 

 کف از باالتر در ترازی گرفتن قرار و زیرزمینی آب سطح آمدن باال صورت در و دشت آبخوان حجم کاهش

 .گردد آن تغذیه سبب ایاندازه تا دریاچه

 

 های منتخبفاکتورهای کلیدی و موثر بر حضور گونه در زیستگاه -3-2

های مختلف متفاوت بوممعمولی موثر است در زیستفاکتورهایی که به طور معمول بر حضور شنگ 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.از آن جمله می است.

 بوم آبیعرض رودخانه و یا وسعت زیست -

 هاعرض پل -

 بوم شنگ قرار دارد.ترین فاصله از زیستفاصله از جاده یا تاسیساتی که در نزدیک  -

 نوع کاربری زمین بر مالکیت سرحدات -

گیری عمق آب با توجه به نوع ساختار بستر رودخانه، تاالب و یا دریاچه نیز صورت موارد اندازهدر برخی 

 گیرد. ولی این فاکتور نیز تحت تاثیر فصل ممکن است تغییر کند. برخی دیگر از فاکتورها مانند:می

 پوشش گیاهی -

 اختالل -

 وضعیت آب و هوا -
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 سرعت جریان آب -

 آلودگی -

 ییدر دسترس بودن منابع غذا -

ها نیاز است. برخی از این ای برای تخمین آنهای ویژهگیرد که به آزموننیز مورد بررسی قرار می

 فاکتورها در هنگام ثبت دچار اشکاالت عمده هستند. به چند نمونه به این مشکالت در زیر اشاره شده است.

اختالل  -ت )مانند آلودگیبسیاری از فاکتورها، معرفی کردنشان به دلیل نزدیک بودن به هم مشکل اس -

 گوناگونی(. -

 ماهیگیری(. -شکار-اثرات تعداد فاکتورها بر شنگ واضح نیستند یا بحث برانگیز است )مانند اختالل -

توان با یک بازبینی ساده برآورد نمود )مانند تهیه غذا، آلودگی و عوامل بسیاری فاکتورها را نمی -

 کننده(.تهدید

 به تخمین شخصی دارند )مانند تراکم گیاهان و اثرات انسان(. بسیاری از فاکتورها بستگی -

 بسیاری از فاکتورهایی که بر یکدیگر اثرگذارند ناشناخته هستند )اختالل و پوشش(.  -

با این افزون بر بر فاکتورهای ذکر شده، فاکتورهای دیگری مانند تشریح موقعیت زیستگاه، طول و عرض 

متوسط پهنای رودخانه، میانگین عمق رودخانه، پوشش گیاهان غالب، وضعیت  جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا،

های ظاهری های فرعی رودخانه، وضعیت بستر رودخانه، وضععیت شدت جریان آب، وضعیت ویژگیشاخه

های منحصر به فرد، شرایط به وجود زای موجود، سرعت جریان آب، ویژگیآب از نظر کدورت، عوامل تنش

 گیرد.یستگاه مانند تشکیل استخرهای کوچک ثبت و مورد بررسی قرار میآمده در هر ا
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 درختی در ارزیابی زیستگاه شنگ معمولی برای تمام طول سال با در نظر گرفتن شش فاکتور موثر (25-5) نمودار

 سرتا سر سال

 رودخانه

 جنگل

 غذا

 تراکم ماهی و خرچنگ

 وجود استخر

 متوسط عمق رودخانه

 متوسط عرض رودخانه

 پناه

 103تا  103پوشش گیاهی با اشکوب 

 ترین پناهفاصله تا نزدیک
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 ( Holtالنه ) -3-9

کنند؛ معرف یک سیستم تونلی با ها استفاده میز آنها تحت عنوان النه ارا که شنگ 91هاییسوراخ

ها، رد پاها و پوشش نرم در درب ورودی و بومی ها شامل: سرگینهایی از استفاده مکرر و با شواهد شنگنشانه

ها با ها، توده تخته سنگزارها و بوتههای درختان، زیر بوتهها مقابل ریشهاست. در سواحل رودخانه النه

های مورد سکونت شنگ در شوند. عالوه بر این گاهی اوقات این سوراخکوچک در پشته یافت می هایسوراخ

. ورودی این النه (Shenoy, 2003)گذشته متعلق به حیوانات دیگر از جمله خرگوش ممکن است بوده باشد 

ای گیرد که با الیهرار میمتر زیر آب قرار دارد. در واقع این تونل در باالی سطح آب قسانتی 53تقریباً در عمق 

ها دارای سوراخ تهویه هستند که این سوراخ به سمت خارج از پوشانند. این النهها را میها آنها و علفاز برگ

 (http://wildlifeinformation.org, 2005). های ضخیم باز خواهد شدتونل به درون خار و بوته

ای است که از نظر مکانی برای داخل و خارج شدن، ه گونهها بها در کنار رودخانهموقعیت این النه 

امکان غلت خوردن، مکانی برای حمام آفتاب گرفتن و همچنین امکان سرخوردن را داشته باشد. در کنار واژة 

های ای است که تولهیا والدتی نیز وجود دارد. در واقع این النه، النه 92النه زادآوری ای تحت عنوانالنه واژه

ها بسیار سخت است و در نواحی با فاصله از ساحل یا منابع آب شوند. که یافتن آندر آن متولد میشنگ 

ها باشد. توانند یک سوراخ کوچک یا در باالی زمین مثال در استراحتگاهی از نیها میاند. اینشیرین قرار گرفته

کنند. بهترین راه جهت مشاهده چنین ها سرگین رفع نمیها در درب ورودی این النهگاه شنگو اینکه هیچ

 ;Conroy, 2005)هایی مشاهده و تعقیب مستقیم خود حیوان و با استفاده از ردیاب رادیویی است النه

http://animaldiversity.ummz.umich.edu, 2005) . 

ه طیور مینظم   ها بدارد که شنگ برند نیز وجودهایی که اصطالحاً از آن با عنوان تخته خواب نام میمکان

هیای  ها بیه مکیان  کنند و با نواحی پهن علفی مشخص هستند و این مکاندر این مکان روی زمین استراحت می

رو  هیای النیه  دو گروه های این جانور را بهنیز النه مراجع برخی(. 1085پور، )حمزه گذاری متصل استسرگین

هیای  مکان و تعداد زیاد های فعالیتیان استفاده از محدودهای مرابطه اند.های زیرزمینی تقسیم کردهزمینی و النه

توانید  میی  شیب  هیر  هیا در مسیافت  دارد. ایین  وجیود  پیمایشی طوالنی هایمسافت و شدن استراحت و مخفی

                                                 
91 Holt 
92 Natal Holt 
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 یک در که دارد وجود کیلومتر 23از  بیشتر مسافت بر مبنی هاکیلومتر باشد. حتی برخی گزارش 13از  ترطوالنی

 شیب  در هاشنگ گیرد.ها صورت نمیآب ها یا کنارآب در انحصاراً هاییمسافت است. چنین هشد پیموده شب

 کنند. می فعالیت زود صبح یا

 باشید. در  متغییر  مربعکیلومتر 53از  بیشتر تا مربعکیلومتر تواند از کمتر از یکمی شنگ محدودة فعالیت

هیا  شینگ شیوند.   ای با شیدت بیشیتری اسیتفاده   دوره صورت به ایویژه هایمکان است ها ممکنمحدوده این

هیای زایشیی( در منیاطقی کیه     های خلوت را به عنوان النه و محل مراقبت در طول دوران زادآوری )النیه مکان

هیای درون  هیای رودخانیه، سیوراخ   هایی در کنارهتواند از سوراخهای شنگ میکنند. النهمختل نشده اشغال می

هیای گییاهی،   تواننید از زییر بوتیه   هیا هیم چنیین میی    ها تشکیل شده باشد. شینگ نگدرختان و حفرة درون س

 ,Melissen, 2000 ; Woodroffeهای دراز به عنوان پناهگاه استفاده کننید ) ها و علفهای بلند، نیرستنی

2001.) 

 

 فاکتورهای کلیدی و موثر بر انتخاب مکان النه -3-9-1

ها که همیان النیه هسیتند بیرای شینگ از اهمییت بیاالیی        و آشیانه های استراحتاز آنجا که وجود مکان

ها در بسیاری از کشیورها اقیدام   ها و فراهم نمودن این النهبرخوردار است لذا با آگاهی از ساختار درونی آشیانه

 به احیای این گونه در نواحی جدید شده است.

صیورت گرفتیه اسیت اشیاره نمیود.       90دورهام های استانتوان به اقدامی که در رودخانهدر این زمینه می

گروهی از داوطلبان در این استان پس از تهیه نقشه پراکنش و توزیع شینگ در اسیتان خیود اقیدام بیه هیدایت       

ها کیه عبیارت اسیت آشییانه بیا      اند. بدین ترتیب که با ساخت دو نوع از آشیانهها در نواحی جدید نمودهشنگ

های الوار و چیوب، شیرایط مناسیبی را    ی راهرو مانند و دیگری استفاده از کپههاساختار مصنوعی، لوله و تونل

هیا ایین سیاختارها را بیا پوشیش گیاهیان درختیی مخلیوط کیرده و توانسیتند           برای شینگ فیراهم کردنید. آن   

 ها فراهم نمایند.های مخفی مناسبی برای شنگاستراحتگاه

های شخصی و ها تمهیداتی را در زمینگر گونهها و حتی دیها برای ادامه کمک به شنگهمچنین آن

ها مورد اند. بدین ترتیب که دو روش معمول بهبود زیستگاه ساحلی را برای شنگکشاورزی اندیشه کرده

                                                 
93 Durham 
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استفاده قرار دادند. یکی آن که حصاری را بر ساحل رودخانه احداث کرده و گروهی از گیاهان را قُرُق 

علفی پنهانی را فراهم کنند. این زیستگاه پوشش مفیدی برای شنگ و دیگر  نمایند تا رشد کرده و ذخایرمی

 آورد. هایی چون ول آبی به وجود میگونه

کارند و بدین دومین روش آن است که درختان خاردار مانند درخت فندق را در طول ساحل رودخانه می

وحش، منبع ن فراهم سازی زیستگاه حیاتکنند اما ایها فراهم میترتیب پوشش و پناهگاه مخفی را برای شنگ

 (. 1085پور، غذایی مفیدی برای پرندگان در طول زمستان نیز خواهد بود )حمزه

برند. این ها احساس کنند در خانة خودشان به سر میهای شنگ باید به صورتی طراحی شوند که آنالنه

محیط اطراف النه. کیفیت محیط بیرونی نیز در این  هایشان باقی بمانند تاها بیشتر در النهشود آنامر سبب می

گذار است. همیشه بحث بر سر این امر که چه مقدار فضا برای شنگ مورد نیاز است بین صاحب امر بسیار تأثیر

های نگهدارندة شنگ این موضوع پرسیده شده و نتیجة آن پاس  63نظران در جریان بوده است. از بیش از 

رسد که در هر النة ر اساس مشاهدات و مطالعات صورت گرفته این چنین به نظر میمتنوعی بوده است. ب

محفظه در هر النه مورد نیاز است. یک محفظه برای شنگ نر  0ترین حالت و در مطلوب 2مصنوعی حداقل 

یا  ها باردار)خارج از فصل زادآوری(، یک محفظه برای شنگ ماده )خارج از فصل زادآوری، هنگامی که ماده

داران نوزاد هستند( و یک محفظه برای نوزادان جدا از محفظه مادر مورد نیاز است. بهتر است که نوزادان در 

 اند جدا از مادرشان باشند.ابتدای فصل زادآوری و همچنین هنگامی که یک ساله شده

به طور  هایی که به عنوان النة شنگشود که محفظهدر مطالعات صورت گرفته دیگر، پیشنهاد می

شوند حداقل دو محفظه داشته باشد و هر کدام نیز به دو قسمت مجزا دیگر تقسیم شوند. یکی مصنوعی تهیه می

ها به دنیا آمدند این برای نر و ماده در طول زمانی که در کنار یکدیگر هستند اختصاص یابد )هنگامی که بچه

به نوزادان تعلق گیرد تا جدا از مادرشان باشند( و تواند به دو قسمت تقسیم شود تا قسمتی از آن محفظه می

رسد چنانچه هدف از تهیة النه برای شنگ دیگری به شنگ نر تعلق گیرد که جدا از شنگ ماده باشد. به نظر می

تر واقع شود. دربارة موفقیت زادآوری چنانچه نر و ماده بعد از آوری باشد این نوع چیدمان برای این امر مفیدزاد

 گیری با یکدیگر ارتباطی نداشته باشند بیشتر خواهد بود.جفت

ها که هر یک به صورت مجزا از هم هستند باید برای یک جفت شنگ حداقل از سویی دیگر این محفظه

هایش داشته باشد. دارا بودن دو مکعب برای برای یک ماده با تولهمتر 253مربع  و متر 133مساحتی بالغ بر 
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ای برخوردار است. یک محفظه بزرگ )مساحتی زمان پرورش دادن نوزادان از اهمیت ویژه محفظه به ویژه در

تواند بسیار متر مربع( تقسیم شود می 133و 233مربع( که یا یک ورودی به تواند به دو قسمت )متر 063بالغ بر 

 (.Melissen,2000مفیدتر از یک محفظة عمومی باشد )
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 های منتخباجتماعی جوامع انسانی درون و اطراف زیستگاه -های اقتصادیویژگی -6

های اصلی و های جغرافیایی )موقعیت نسبت به مراکز جمعیت انسانی، موقعیت نسبت به راهویژگی -1-6

 های دسترسی(راه

رسی است که صرفاً به بر روی منظور از مطالعات اجتماعی، فاکتورهایی از زندگی اهالی منطقه مورد بر

روستا در اطراف دریاچه  18های موجود تعداد مسائل جمعیت و نیروی انسانی متمرکز است. بر اساس داده

های به عنوان یکی از سایت 1055تر نیز اشاره شد، تاالب پریشان از سال همان طور که پیشپریشان قرار دارد. 

 –ده است. این تاالب همراه با تاالب ارژن، منطقه حفاظت شده ارژن کره شناخته شگاه زیسترامسر و ذخیره

زیست قرار دارند. به این تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط 1050دهند که از سال پریشان را تشکیل می

 شود. شده تلقی میترتیب کل حوضه آبریز تاالب پریشان به عنوان یک منطقه حفاظت

 حاشیه تاالب پریشانهای ( مشخصات آبادی1-6جدول )

 آبادی دهستان بخش شهرستان استان ردیف

 قلعه میرزایی فامور جره و باالده کازرون فارس 1

 قلعه نارنجی فامور جره و باالده کازرون فارس 2

 نرگس زارفامور فامور جره و باالده کازرون فارس 0

 سی سختی سفلی فامور جره و باالده کازرون فارس 4

 کنارخشک فامور جره و باالده نکازرو فارس 5

 مالاره فامور جره و باالده کازرون فارس 6

 قالت نیلو فامور جره و باالده کازرون فارس 7

 پریشان فامور جره و باالده کازرون فارس 8

 ده پاگاه فامور جره و باالده کازرون فارس 9

 هلک فامور جره و باالده کازرون فارس 13

 عرب گاومیشی فامور و باالده جره کازرون فارس 11

 پل آبگینه بلیان مرکزی کازرون فارس 12

 سیف آباد بلیان مرکزی کازرون فارس 10

 زوالی بلیان مرکزی کازرون فارس 14

 شهرنجان بلیان مرکزی کازرون فارس 15

 کرائی بلیان مرکزی کازرون فارس 16

 پوزه بادی بلیان مرکزی کازرون فارس 17

 ایازآباد بلیان مرکزی زرونکا فارس 18
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زیست استان فارس مسئولیت حفاظت از زیست کازرون تحت اداره حفاظت محیطاداره حفاظت محیط

پریشان که فراتر از حوضه آبریز دریاچه  -شده ارژندریاچه پریشان و حوضه آبریز آن و نیز منطقه حفاظت

بانی، در گوشه غربی عهده دارد. یک پاسگاه محیط پریشان و در داخل مرزهای سیاسی شهر کازرون است، را بر

دریاچه در نزدیکی روستای ایازآباد با ظرفیت محدود نیروی انسانی و امکانات ناکافی و تجهیزات و 

دار است. ناگفته نماند که در حال بانی و حفاظت از این منطقه را عهدههای نامناسب مسئولیت دیدهدستگاه

آمار نفوس و مسکن بانی افتتاح شده است. دگان به تازگی در این پاسگاه محیطحاضر یک مرکز بازدیدکنن

المللی پریشان دسترسی به راه آسفالته دارند به بیانگر این امر است که تمامی روستاهای حاشیه تاالب بین 1085

زمان آمار ایران استثای روستای کرایی که راه دسترسی آن خاکی است. این در حالی است که آمار موجود در سا

از  % 20نوع دسترسی راهشان از نوع خاکی بوده و  1045درصد روستاهای فوق در سال  71دهد، نشان می

 رو بوده است. شان، از نوع جیپها راه دسترسیآن

 
 1045های دسترسی روستاهای حاشیه تاالب پریشان در سال ( نسبت راه1-6نمودار )

 در و کازرون جنوب غربی کیلومتری 12 فاصله در پریشان د تاالبهمان طور که پیشتر نیز ذکر ش

ترین شهر به این است. شهرستان کازرون نزدیک گردیده واقع زاگرس سلسله جبال شرقیجنوب الیهمنتهی

کازرون است که پس از  -ترین راه دسترسی به این تاالب از طریق جاده شیرازرود. و معمولتاالب به شمار می

 رسد.دشت ارژن به شهرستان کازرون می عبور از
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از  از طرف مغرب و شمال به شهرستان ممسنی، از طرف مشرق به شهرستان شیراز، کازرون شهرستان

 گردد. می غربی به استان بوشهر و از طرف جنوب به شهرستان فیروز آباد محدودطرف جنوب

 مسیرهای ارتباطی به شهرستان کازرون عبارتند از:

 کیلومتر 140شیراز به طول  -ون راه کازر 

  کیلومتری شهر کازرون می گذرد. 9کیلومتر که از  162بندر بوشهر به طول  -راه کازرون 

  کیلومتر 63دشت ارژن به طول  -راه کازرون 

  کیلومتر 176فیروز آباد به طول  -راه کازرون 

  کیلومتر تا روستای دوان 12راه فرعی به سوی شمال به طول 

 

های جمعیت انسانی )اندازه جمعیت روستاهای درون و حاشیه زیستگاه و ترکیب سنی گیویژ -6-2

 ها(جمعیت

شود، رقم جمعیت ساکن به ذهن متبادر می که در مطالعه مناطق مختلفترین پرسشی اولین و شاید ساده

مند طبیعی باشد، های ارزشکه جمعیت همیشه عامل تخریب و دیگر محدوده در منطقه و پیرامون آن است. این

تخریب محیط به عنوان یکی از عوامل مهم  هاست که از جمعیتمورد تردید است. با این حال محققین سال

ای و ، جلگهکوهستانی هایبومزیستاز  محدوده تاالب پریشان و روستاهای اطراف آنکنند. طبیعی یاد می

و جمعیت انسانی به خودی خود عامل تخریب  . مسلماً حضور انسانروندمیبه شمار  ایجلگه -کوهستانی

های برداریاندازی در طبیعت با هدف بهرهواسطه دسته های باال بدر تراکم به ویژههای انسانی نیست. جمعیت

های سازی و در کل افزایش سطح معیشت و رفاه موجب تخریب محدودهکشاورزی، سکونت و در پی آن راه

اگر بخواهیم به ذکر ارقام و صرفاً به تعداد جمعیت محدوده بسنده کنیم، رقم  شود.طبیعی و تجدیدناپذیر می

ی نسبتاً کوچک و در آباد 18ن محدوده از تعداد چندان قابل توجه نیست. ای مورد مطالعهجمعیت انسانی منطقه 

این است حقیقت  . حتی اگر بخواهیم تنها به رقم جمعیت توجه کنیم،کنار آن شهر کازرون تشکیل شده است

بلکه عشایر کوچنده نیز در تنها جمعیت انسانی حاضر در این میحدوده نیستند. که ساکنان محدودة مطالعاتی 

دهد که در روستاهای پریشان، نشان می 1075این محدوده وجود دارد. آمار مربوط به عشایر کوچنده تا سال 

به  1085اردند. در آمار نفوس و مسکن سال عشایر کوچنده وجود د سختی، قلعه میرزایی و قلعه نارنجیسی
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ای نشده است که آیا هم چنان در روستاهای فوق عشایر کوچنده حضور دارند یا خیر. با این این مورد اشاره

 همچنان عشایر قشالقی وجود دارند.  دهد که در دهستان فامورنشان می 1087عشایر کوچندة وجود سرشماری 

 1085شود. بعد خانوار در سال کنند، اطالق میدر یک خانواده کنار هم زندگی می خانوار به تعداد افرادی که

خانوار به عنوان بیشترین تعداد خانوار در محدوده مطالعاتی به ثبت رسیده است.  441آباد با در روستای سیف

ن منطقه در زمان مشابه ترین تعداد خانوار را در ایخانوار کم 14این در حالی است که روستای قلعه میرزایی با 

بر  1005دارا است. آمار مربوط به تعداد خانوار و کل جمعیت در روستاهای اطراف تاالب پریشان از سال 

. با این وجود به دلیل 94های نفوس و مسکن سالیان گذشته در سازمان آمار ایران موجود استاساس سرشماری

شدن تمامی روستاها در سرشماری فوق و وجود تناقض در   چنین عدم لحاظهای کافی و مستند و همنبود داده

در نظر گرفته نشده است. بر این اساس نوسانات بعد خانوار در پنج  1005اسامی روستاها آمار مربوط به سال 

دهد با وجود تمام نوسانات موجود تعداد بعد ( آورده شده است. این جدول نشان می2-6دهه اخیر در نمودار )

 18های موجود میزان جمعیت در روستاهای فوق در نهایت روند صعودی داشته است. بر اساس داده خانوار در

 روستای اطراف محدوده مطالعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

روستای اطراف دریاچه پریشان بر اساس آمار  18دهد که تعداد  کل جمعیت در ها نشان میاین داده 

میشی با جمعیتی بالغ بر آباد و عرب گاونفر است و روستاهای سیف 13888 برابر با 1085نفوس و مسکن 

اند. در این راستا روستای قلعه نفر بیشترین جمعیت را در بین این روستاها به خود اختصاص داده 1292و 2334

های د بررسیبا تمام توصیفات موجونفر در مدت زمان مشابه دارا بوده است.  62ترین جمعیت را با میرزایی کم

های ها به آبادیدهد که در کل توزیع جمعیت این آبادیهای منطقه نشان میبه عمل آمده در مورد آبادی

های های منطقه اساساً در گروه آبادیدهد که آبادی( به وضوح نشان می0-6کوچک متمایل نیست.  نمودار )

های از مجموع آبادی 1085وس و مسکن سال کوچک قرار ندارند. بر اساس اطالعات مبتنی بر سرشماری نف

های منطقه از کل آبادی %11نفر را دارا هستند و نیز جمعیت  133، جمعیتی کمتر از %11دارای سکنه بیش از 

 اند. نفر را در خود جای داده 253نفر است و سایر روستاها جمعیتی بیش از  253مورد نظر کمتر از 

                                                 
در آمار موجو در سازمان آمار ایران به ثبت رسیده است؛ و با نام عرب گاومیشی در سایر  آمار نفوس و مسکن  5341و عرب فامور در سال 5331های فامور در سال روستای عرب فامور با نام 94

 به ثبت رسیده است..
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( تعداد 2-6دهد. هم چنین در جدول )یت را در پنج ده اخیر نشان می( تحوالت تعداد جمع2-6نمودار )

 عشایر کوچنده به تفکیک جنسیت آورده شده است.

 1087( تعداد خانوار و جمعیت عشایر کوچنده در محدودة مطالعاتی در سال 2-6جدول )

 نام ایل / طایفه مستقل دهستان
 عشایر قشالق عشایر ییالق

 زن مرد رخانوا زن مرد خانوار

 095 419 104 3 3 3 ایل قشقائی دهستان فامور

 055 467 163 3 3 3 طایفه مستقل کوهمره جروق دهستان فامور

 

دهند و از ها قشقایی تشکیل میها و ترکدر حال حاضر بخش عمده جمعیت ساکن در روستاها را فارس

های این منطقه هستند. اهالی روستاهای سویی دیگر لرهای کهگیلویه و عشایر عرب استان فارس از اقلیت

نشین هستند. همه جمعیت ساکن در روستاهای گاومیشی به ترتیب روستاهای لرنشین و عربسختی و عربسی

عشری هستند. مردم برخی روستاها در محاورات روزمره خود از زبان و اطراف تاالب مسلمان و شیعه اثنی

به فارسی نیز تکلم دارند. ذکر این نکته ضروری است که در مدارس زبان کنند. اما های محلی استفاده میگویش

هایی که در پیش از آن تنها به زبان شود؛ که این امر برای کودکان پایه یک دبستان به ویژه آنفارسی تدریس می

 نماید.اند سخت بوده و دشوار میمادری خود که  عربی است؛ تکلم داشته
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 عداد خانوارهای روستاهای اطراف تاالب پریشان( تحوالت ت2-6نمودار )
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 ( تحوالت میزان جمعیت روستاهای اطراف تاالب پریشان0-6نمودار)
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 ( نوسانات جمعیت باالی شش سال به تفکیک جنسیت در حاشیه تاالب پریشان در دو دهه اخیر0-6جدول )

 آبادی ردیف
1983 1943 

 مرد زن مرد زن

 161 158 178 187 پل آبگینه 1

 859 938 1325 979 سیف آباد 2

 97 129 115 109 ایازآباد 0

 164 157 185 159 پوزه بادی 4

 254 241 011 020 زوالی 5

 122 126 154 106 شهرنجان 6

 78 83 84 93 کرائی 7

 04 28 00 29 قلعه میرزایی 8

 164 161 160 191 قلعه نارنجی 9

 017 006 434 090 نرگس زارفامور 13

 93 135 85 84 سی سختی  11

 140 141 140 153 کنارخشک 12

 423 439 569 506 مالاره 10

 016 016 408 419 قالت نیلو 14

 46 05 47 42 پریشان 15

 049 004 402 406 ده پاگاه 16

 070 064 480 454 هلک 17

 430 461 646 646 عرب گاومیشی 18

 2931 2283 3233 3939 جمعیت کل

 

از جمعیت روستاهای  %53دهد که (، اطالعات به دست آمده نشان می0-6ر ادامه با توجه به جدول )د

 دهند.باقی مانده را مردان تشکیل می %53اطراف منطقة مطالعاتی را زنان و 
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 ( نسبت جمعیت بر اساس جنسیت در دو دهة اخیر4-6نمودار )

 
 1085ستاهای اطراف تاالب پریشان در سال ( توزیع سنی و جنسی جمعیت در رو5-6نمودار )
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 های فرهنگی )آداب و رسوم و اعتقادات عمومی نسبت به طبیعت(  ویژگی -6-9

 تقسیمات لحاظ از که دارد وجود تاالب اطراف در روستا 18 همان طور که پیشتر نیز ذکرشد تعداد

 شهر غربی)حاشیه الیهمنتهی ت درجمعی عمده تمرکز اند. واقع کازرون شهرستان مرکزی بخش در کشوری،

 برخی و معیشت الگوی پایة بر روستاها این شده انجام مطالعات بر است. بنا جنوبی نوار امتداد در و کازرون(

 :شوندمی بندیتقسیم نوع سه و اجتماعی بر اقتصادی هایویژگی

 گذران داشت گیریماهی اهر از دور چندان نه گذشته در آن ساکنان زندگی که زوالی مانند روستاهایی .1

 کنند.می زندگی گذران فصلی کارگریِ راه از یا اندآورده رو کشاورزی به دریاچه شدن با خشک اکنون

 قدمت تاریخی نظر از هستند و فارسی زبان رسد. همچنین این روستاهامی به چهار عدد روستاها این شمار

  .رسدمی هم سال 833 از بیش به نواحی این

 هفت یا شش ساکنان و است تعداد بیشترین دارای شناختیجمعیت نظر از که گاومیشی عرب روستای .2

 نخست وهلة در دارند، عشایری پیشینه بوده و عرب زبان روستاهای این در مردم .گیردبرمی در را روستا

بر این  انروستایی که جایی تا دارند. کشاورزی فعالیت به نیز حدودی تا ولی بوده دامداری مشغول به

  .اندیافته استقرار نواحی این در تاکنون پیش سال 033از  هاآن از برخی باورند که

 این کشاورزی فعالیت ویژگی .کنندمی معاش امرار کشاورزی راه از مردم ایازآباد، مانند روستاها سایر در .0

و  سازدوارد می فشار بآبی تاال منابع بر کنند؛ کهصیفیجات کشت می به طور عمده که است روستاها آن

به سایر ساکنین  نسبت دارد. اهالی این روستاها منطقه در خوبی فروش بازار هاتولیدات کشاورزی آن

مهاجرت  منطقه این به گذشته سال صد در اهالی این روستاها گفتة به و هستند واردتر تازه روستاها

 زبان هستند. لُر ترک یا هاآن اکثریت اند.کرده

 اقوام از هاآن ساکنان برخوردار هستند؛ چرا که چشمگیری فرهنگی تنوع پریشان پیرامون هایروستا

 و عشایری متمایز دستة دو به زندگی ساکنان این روستاها شیوة نظر از اند. متفاوت رسوم و آداب با گوناگون

 را خود رسوم و آداب ا،هها سنتقرن طی باورنکردنی و جذاب شیوه به عشایر شوند.می تقسیم عشایریغیر

 هایلباس رقص و دستی، صنایع محلی، غذاهای موسیقی، و زبان زندگی، روش عشایر، مسکن اند.کرده حفظ

 بزرگ قشقای ایل سه از فارس استان عشایر .تفاوت دارد شهرنشینان و روستاییان با عروسی هایآیین و محلی،

 در و استان شمالی نواحی در ییالقی فصل در که ستا شده تشکیل مستقل طایفة هشت و ممسنی خمسه،  ،
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 هایبخش در و دارد رونق نشینیکوچ زندگی منطقه در این یابند.می استقرار استان جنوب در فصل قشالقی

 ساکنان از بخشی است. حاکم هاآن ویژه رسوم و آداب و متنوع هایگویش و ایفرهنگ عشیره نیز یافته اسکان

 روال به چنان هم که دهندمی تشکیل قشقایی عشایر ایالت را تاالب جنوبی این ضلع در ژهوی به تاالب اطراف

 امتیازهای از گردانطبیعت هم و عشایر هم بسا چه گردی،طبیعت اصول حفظ با .کنندمی زندگی خود پیشینیان

 استثنای دارد. به را ودخ هایجذابیت نیز روستایی زندگی .گیرندبهره منطقه در فعالیت این گسترش از حاصل

 مردم اند.لُر اقوام از منطقه ساکنان هستند، اکثر نژاد عرب و ترک که پریشان تاالب اطراف روستای چند مردم

 ترکی زبان به که روستای کنارخشک و عربی ن زبا به که گاومیشی عرب روستای استثنای به فامور روستاهای

 داد. لری قرار زبان زمره در را آن توانمی که اند،محلی گویش اب فارسی زبان دارای همگی کنند،می صحبت

 دوازده شیعه همگی منطقه مردم است. هم به شبیه تقریبا منطقه این روستاهای در کلمات گویش و تکلم طرز

 جا به سنتی صورت به را محرم ماه عزاداری مراسم گذارند،می احترام مذهبی مقدسات ، بهامامی هستند

 .کنندپا می به نیاز و نذر هایسفره و دآورنمی

 عشایر مانند به طور عمده محلی مردان لباس است. یکسان تقریبا منطقه این روستاهای مردم پوشش

 و کنند،می پا به ملکی یا چارق بندند،می کمر به هم شالی پوشند،می قبایی روی آن که است تنبان و پیراهن

 دستمال ارخالق، چارق، قری، تنبان پیراه، شامل زنان لباس محلی گذارند.می سر بر هم گوش دو یا گرد کاله

 مسن زنان لباس پوشند.می ترقیمتگران و ترهای رنگینلباس باشند ترجوان هرچه زنان لچک است. و سر

 برگزاری بیماران، عیادت و نوروز هنگام در دید و بازدید جز به .است آبی یا سیاه ای،قهوه هایرنگ به بیشتر

 هایآیین اجرای به منطقه این شود. روستاییانخودشان برگزار می ویژه رسوم و آداب با ترحیم مراسم و عروسی

 ختنه مراسم و طوفان، آفت و نشستن فرو دعای چله، شب مراسم خواهی،باران دعای مانند هستند پابند نیز ویژه

 موجودات مانند این که معتقدند روستاییان است. پریان و جن به اعتقاد مردم این هایدیگر ویژگی از سوران.

 دیده ولی هستند رفت و آمد در دارند و عروسی میر بوده، جشن و مرگ ولد، و زاد و زندگی دارای انسان

 .شوندنمی

 فرهنگی غنای از حاکی عشایر و روستاییان معیشت و زندگی هایشیوه با همراه باورها این مجموعة

 را آن با آشنایی زمینة هم و کوشید آن هایارزش حفظ در هم مناسب ریزیبا برنامه توانمی که است مردمی

 (.1089های ایران، طرح حفاظت از تاالبآورد ) فراهم گردانطبیعت برای
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 های امرار معاش، شغل رایج بومیان و سطح رفاه(های اقتصادی )روشویژگی -6-2

وقوع پیوسته و از نظر سمت ه گذشته در عرصه اجتماعی کشور ب یکی از تغییرات مفیدی که طی دو دهه

شود، افزایش نرخ باسوادی و سطح تحصیالت ساز بهبود و پیشرفت تلقی میو سوی توسعه نویدبخش و زمینه

اند و یکی از نتایج آن کاهش تفاوت میزان مند شدهاست. مسلماً همه نقاط کشور از این تغییرات کم و بیش بهره

نیز مشاهدات حاکی از این است که این افزایش در میزان باسوادی  مورد نظردی مرد و زن است. در منطقه باسوا

شود مالحظه می (4-6) وقوع پیوسته است. همانطور که در جدوله ساله و بیشتر ب 6و سطح تحصیالت افراد 

نفر یعنی معادل  7564 ،و بیشترساله  6نفر جمعیت  13888از مجموع  1085در سال  مورد مطالعهدر کل منطقه 

، روستای 1085های انتشار یافته توسط سازمان آمار ایران در سال بر اساس دادهباسییواد هستند.   47/69%

بیشترین میزان باسواد را در بین روستاهای حاشیه دریاچه پریشان به خود  %75.04آبگینه با نرخ باسوادی پل

ترین میزان نرخ  باسوادی در محدوده مطالعاتی به زمان مشابه کماختصاص داده است. همچنین در مدت 

 تعلق دارد.  %61.79روستای پریشان با نرخ باسوادی 

های هر ترین ویژگیپردازند یکی از مهمهای کالسیک میبرخورداری یک منطقه از اماکنی که به آموزش

-دهد. بر اساس دادهیافتگی آن منطقه را نشان میرود که همراه با عوامل دیگر، میزان توسعهمنطقه به شمار می

های به دست آمده از سازمان آمار ایران تمایی روستاهای اطراف حاشیه دریاچه پریشان دارای مدرسه در مقطع 

دهد که در حال حاضر ابتدایی هستند به استثنای روستای پل آبگینه. با این حال مطالعات میدانی نشان می

چنین در حال حاضر روستای پریشان و شهرنجان فاقد مدرسه در مقطع ابتدایی بوده و همروستاهای کرایی، 

در  1075و  1085های آبگینه دارای مدرسة ابتدایی است. جمعیت افراد باسواد به تفکیک جنسیت در سالپل

های زیر ولدر جد 1085سواد در سال روستاهای حاشیه تاالب پریشان و هم چنین درصد افراد باسواد و بی

 آورده شده است.

 

 

 

 

 



195 
 

 در روستاهای حاشیه تاالب پریشان 1075و  1085های ( جمعیت افراد باسواد به تفکیک جنسیت در سال4-6جدول )

 آبادی ردیف
 1943جمعیت باسواد در سال  1983جمعیت باسواد در سال 

 مرد زن مرد زن

 105 123 109 106 پل آبگینه 1

 736 653 792 688 سیف آباد 2

 77 94 84 96 ایازآباد 0

 129 121 105 96 پوزه بادی 4

 234 168 200 238 زوالی 5

 99 80 112 89 شهرنجان 6

 65 55 62 60 کرائی 7

 03 19 26 18 قلعه میرزایی 8

 101 132 127 128 قلعه نارنجی 9

 259 206 038 255 نرگس زارفامور 13

 75 73 64 56 سی سختی  11

 110 93 132 97 رخشککنا 12

 004 281 426 075 مالاره 10

 209 206 030 245 قالت نیلو 14

 08 21 05 23 پریشان 15

 264 235 020 276 ده پاگاه 16

 269 234 040 273 هلک 17

 290 206 471 060 عرب گاومیشی 18

 9261 2331 2183 9243 جمعیت کل باسواد
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 در روستاهای حاشیه تاالب پریشان 1085 سواد در سالو بی ( جمعیت افراد باسواد5-6جدول )

 آبادی ردیف
نرخ افراد باسواد در سال   

 )درصد( 1983

نرخ افراد بی سواد در سال  

 )درصد( 1983

 66.14 75.04 پل آبگینه 1

 26.15 70.85 سیف آباد 2

 29.14 73.86 ایازآباد 0

 02.85 67.15 پوزه بادی 4

 03.45 69.55 زوالی 5

 03.69 69.01 شهرنجان 6

 28.17 71.80 کرائی 7

 29.34 73.96 قلعه میرزایی 8

 27.97 72.30 قلعه نارنجی 9

 29.07 73.60 نرگس زارفامور 13

 29 71 سی سختی 11

 02.39 67.91 کنارخشک 12

 27.52 72.48 مالاره 10

 06.36 60.94 قالت نیلو 14

 08.21 61.79 پریشان 15

 01 69 اگاهده پ 16

 04.58 65.42 هلک 17

 05.45 64.55 عرب گاومیشی 18
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( تعداد کل افراد باسواد در سه دهه اخیر 6-6نمودار ) 
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 1093( اسامی مدارس دایر درمقاطع دبستان و راهنمایی در روستاهای اطراف تاالب پریشان سال نحصیلی  5-6جدول )

 امی مدارس راهنماییاس اسامی مدارس ابتدایی نام روستا ردیف

 شهید محمدی حضرت امام حسین )ع( قلعه نارنجی 1

 حضرت رقیه )ع( کاظم نژاد زار فامورنرگس 2

 - نبویه هلک 0

 اسدپور ده پاگاه 4
 شهید شکاری

 کریمی

 شهید افشاری مالاره 5
 نصیری

 نرگس خاتون

 حمزه خسروی خسروی عرب فامور 6

 - شهید کنار خشک 7

 - - قلعه میرزایی 8

 - معصومی سی سختی 9

 - جمشیدی قالت نیلو 13

 - - پریشان 11

 سیف آباد 12

 علی شفیعی

 محمدعلی شفیعی همای رحمت

 احمد شفیعی

 - کشاورز ایاز آباد 10

 - زراعت زوالی 14

 فضیلت خرداد 15 پل آبگینه 15

 - ریاحی پوزه بادی 16

 - - شهرنجان 17

 - - ییکرا 18

 

دهد که حمام عمومی، نشان می 1085های به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن های دادهبررسی

مرکز تسهیالت زایمانی، دندانپزشک، دندانپزشک تجربی یا دندانساز، دامپزشک، صندوق پست و دسترسی به 

دهد که وجود اطالعات نشان می روزنامه و مجله در بین روستاهای حاشیه تاالب پریشان وجود ندارد. با این

زار فامور دامپزشک یا تکنسین دامپزشکی و پزشک حضور داشته است )سازمان سابق بر این در روستای نرگس

سختی، قلعه میرزایی، هلک، کنار خشک، ، روستاهای پاگاه، سی1055(. از سویی دیگر در سال 1075آمار ایران،
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(. حتی در 1055اند )مرکز آمار ایران، دامپزشک و تکنسین دامپزشکی بودهآباد و قالت نیلو دارای مالاره، سیف

روستای قلعه میرزایی امکان دسترسی به روزنامه و مجله در سالیان گذشته موجود بوده است. وجود و نبود 

 ( آورده شده است.7-6( و )6-6های )روستای مورد بررسی در جدول 18برخی تسهیالت در 

 
 (1085تسهیالت در روستاهای مورد نظر )مرکز آمار ایران،  ( وجود6-6جدول )

 خانة بهداشت داروخانه بهورز یاربهداشت بهیار یا مامای روستایی پزشک نام روستا ردیف

 _ _ _ * _ _ ایازآباد 1

 _ _ _ _ _ _ قلعه نارنجی 2

 * * * * * * زارفامورنرگس 0

 _ _ _ _ _ _ سی سختی 4

 _ _ * _ _ _ کنارخشک 5

 * _ * _ _ _ مالاره 6

 * _ * _ _ _ قالت نیلو 7

 _ _ _ _ _ _ پریشان 8

 * _ _ * _ _ ده پاگاه 9

 * _ _ _ _ _ هلک 13

 * _ * _ * * پل آبگینه 11

 * _ * _ * _ آبادسیف 12

 * _ * _ _ _ زوالی 10

 _ _ _ _ _ _ شهرنجان 14

 _ _ _ _ _ _ کرائی 15

 _ _ _ _ _ _ پوزه بادی 16

 _ _ _ _ _ _ قلعه میرزایی 17

 _ _ _ _ _ _ عرب گاومیشی 18
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 (1075( وجود تسهیالت در روستاهای مورد نظر )مرکز آمار ایران، 7-6جدول )

 خانه بهداشت داروخانه بهورز یاربهداشت بهیار و مامایی روستایی پزشک نام روستا ردیف

 _ _ _ _ _ _ پریشان 1

 * _ * _ _ _ پاگاه 2

 _ _ _ _ _ _ سی سختی 0

 _ _ _ _ _ _ قالت نیلو 4

 _ _ _ _ _ _ قلعه میرزایی 5

 _ _ _ _ _ _ قلعه نارنجی 6

 _ _ _ _ _ _ کنارخشک 7

 * _ _ _ _ _ مالاره 8

 * * * * * * نرگس زار فامور 9

 _ _ * _ _ _ هلک 13

 _ _ _ _ _ _ ایاز آباد 11

 _ * _ _ _ _ پل آبگینه 12

 _ _ _ _ _ _ پوزه بادی 10

 _ _ _ _ _ _ زوالی 14

 _ _ _ _ _ _ شهرنجان 15

 _ _ _ _ _ _ سیف آباد 16

 _ _ _ _ _ _ کرایی 17

 _ _ _ _ _ _ عرب گاومیشی 18

 

هم چنین سایر تسهیالت در روستاهای اطراف تاالب پریشان وجود داشته است که آمار موجود نشان 

ایاز آباد، شهرنجان، قلعه نارنجی و قلعه میرزایی در حال حاضر دایر نیست.  ها نظیرز آندهد که در برخی امی

 1075دهد که با وجود آن که در سال ( نشان می8-6یکی از این موارد شورای اسالمی روستا است. جدول )

ها فاقد این شورا آن برخی از 1085اند؛ در سال تمامی روستاهای مورد نظر دارای شورای اسالمی روستایی بوده

درج شده است که  1075هستند. در ادامه باید خاطر نشان کرد که علی رغم آن که سرشماری نفوس و مسکن 

روستاهای قلعه میرزایی امکان دسترسی به وسایل نقلیه عمومی را در روستا دارا هستند؛ سرشماری نفوس و 

 حال حاضر در این روستاها وجود ندارد.بیانگر این نکته است که این تسهیالت در  1085مسکن 
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بیشتر خانوارهای روستائی در حاشیه تاالب کشاورز هستند. در بین ساکنین روستاهای اطراف تاالب 

هایی که تعداد زیادی گردشگر پریشان قبل از خشکسالی ماهیگیری نیز رواج داشته است و به طبع آن در فصل

ز رواج داشته است. از سویی دیگر برخی از اهالی روستاهای اطراف کردند قایقرانی نیبه منطقه مراجعه می

حاشیه دریاچه پریشان به ویژه پس از خشکسالی به عنوان کارگران فصلی در مناطق اطراف مشغول به کار  و 

 فعالیت هستند.
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 های اخیر( تسهیالت موجود در روستاهای حاشیه تاالب پریشان طی دهه8-6جدول )

 آبادی
 کشیآب لوله برق عمومی نقلیه وسیله به دسترسی المی روستاشورای اس

1983 1943 1963 1983 1943 1963 1983 1943 1963 1983 1943 

 * _ * * * _ _ _ _ * _ ایازآباد

 * * _ * * * * _ * * _ قلعه نارنجی

 * * _ * * * * _ _ * * نرگس زارفامور

 * * _ * * _ * _ * * * سی سختی

 * * _ * * * _ _ * * * کنارخشک

 * * _ * * * _ _ * * * مالاره

 * * _ _ * * _ * * * * قالت نیلو

 _ _ _ _ * * _ _ * * * پریشان
 * * _ _ * * * * * * * ده پاگاه

 _ * _ _ * _ * * * * * هلک
 * * * * * * _ * * * * پل آبگینه

 * * * * * * _ * _ * * سیف آباد

 * * * * * * _ * * * * زوالی

 * * _ * * * _ * * * _ شهرنجان

 _ * _ * * * _ _ * * * کرائی
 * * _ * * * _ * * * * پوزه بادی

 _ * _ _ * * * _ * * _ قلعه میرزایی
 _ * _ * * * _ _ * * * عرب گاومیشی
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 های منتخبکنون در زیستگاههای کشاورزی منطقه از گذشته تاویژگی سامانه -4

 کنونیر کشت و تغییرات آن از گذشته تاسطح ز -4-1

همواره مساحت اراضی در اختیار هر واحد خانوادگی یا واحد جمعی را مبنایی است برای مقایسه 

فضایی از جمله اقلیم،  -های مکانیوسعت اراضی در سطح نواحی، مناطق و کشورها. از آن جا که ویژگی

اقتصادی تولید،  -ابع خاک، نحوه دسترسی به آب و ضرورت آبیاری و همچنین ساختار اجتماعیکیفیت من

هر کدام نقشی تعیین کننده در کیفیت و سطح تولید دارند. لذا تکیه بر وسعت واحدهای تولیدی به شناخت 

ر همین ارتباط شود. دصحیح منابع آب و خاک در اختیار روستاییان، سطح تولید و درآمد آنان منجر نمی

شود. یک خانوار روستایی ممکن است در سرزمینی خشک چند ده هکتار زمین تولید زراعی مطرح می

دیمی در اختیار داشته باشد و با این حال نسبت به خانواری که در همان شرایط دارای دو هکتار زمین آبی 

 (.1085باشد )سعیدی، تری برخورداراست و به بازار دسترسی مناسب دارد، از درآمد پایین

هکتار اراضی کشاورزی  5333بیشتر خانوارهای روستائی در حاشیه تاالب کشاورز هستند. در حدود 

های کشاورزی شامل تولید غالت زمستانی )گندم و جو( و فاریاب در اطراف دریاچه وجود دارد. فعالیت

یار، گوجه فرنگی و ...( است. روند رو محصوالت تابستانی )آفتابگردان، ذرت، هندوانه، سبزیجات برگی، خ

های حاشیة شمالی تاالب به طور رشد تولید سبزیجات به صورت کشت زیر پالستیک به ویژه در زمینبه 

های برگی نیز در بیشتر روستاهای پیرامون دریاچه متداول است. تمامی قابل مشاهده است. تولید سبزی

 شوند. انی در مزارع فاریاب تولید میمحصوالت تابستانی و بخش عمده غالت زمست

 

 جات و...(نوع محصوالت )غالت، حبوبات، صیفی -4-2

-می نشان کشاورزی هایفعالیت سطح به مربوط اطالعات 1080 سال کشاورزی سرشماری براساس

 از پس است. داشته اختصاص درصد 02/57گندم با  محصول کشت به دیم اراضی از سهم بیشترین دهد

 عدس محصول است. داده اختصاص خود به را دیم زراعت اراضی از سهم بیشترین جو محصول یم،گندمِ د

است. نکته حائز اهمیت این است که در آمار  داده اختصاص خود به را کشت الگوی از ترین سهمکم نیز

در هیچ یک از روستاهای مورد نظر کشت عدس صورت  1086موجود وزارت جهاد کشاورزی در سال 

 در کیلوگرم 2201 معادل دیم عملکرد گندم که دهدمی نشان دیم زراعت محصوالت عملکرد گیرد.نمی

 .بوده است هکتار در کیلوگرم 1425 معادل نیز جو محصول عملکرد و بوده هکتار
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 داده اختصاص خود به را اراضی کشت از سهم بیشترین گندم محصول شودمی مشاهده که طوری به

 خود اختصاص به را آبی اراضی اشغال از سهم بیشترین گندم محصول از پس رنگیف گوجه محصول است.

در  کیلوگرم 2815 معادل محدوده  روستاهای سطح در آبی گندم محصول عملکرد میانگین است. داده

 .است بوده هکتار در کیلوگرم 03978 معادل محدوده در فرنگی گوجه محصول عملکرد میانگین و هکتار

نیز خیار بیشترین سطح مشت  1086است که در آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال  این در حالی

 محصول را پس از گندم به خود اختصاص داده است.

 از و نگهداری کشت که دهدمی نشان بررسی مورد منطقه در باغداری فعالیت دربارة بررسی چنینهم

 برداربهره 533 مطالعاتی محدوده در موجود آمار اساسبر است. داشته را بردار بهره فراوانی بیشترین انار باغ

 .است داده اختصاص خود به را برداران بهره فراوانی بیشترین گردو باغات انار از پس دارد. وجود انار باغ

انار  هایباغ مساحت، جنبه از اند.پرداخته شفتالو و شلیل هلو، هایباغ کشت به بردار بهره تعداد ترینکم

 خود به را مجتمع هایباغ سطح ترینکم دیم انجیر و لیموترش هایباغ و مجتمع هایباغ سطح بیشترین

 به آبی بادام و دیم انگور انار، درختان نهال، و بارور درختان تعداد مجموع لحاظ از اند.داده اختصاص

 1045س و مسکن از سویی آمار موجود متعلق به آمار نفو .هستند باغ کشت سوم تا اول در رتبه ترتیب

دهد که عمده محصوالت زراعی دائمی در روستاهای حاشیه تاالب پریشان را به ترتیب گندم، جو، نشان می

هکتار  1442دهد که چنین این آمار نشان میداده است. همپنبه، کنجد، برنج، بادمجان و چغندر تشکیل می

 تار زیر کشت جو دیم بوده است.هک 941های زراعی این منطقه زیر کشت گندم دیم و از زمین
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 ( سطح زیر کشت عمده محصوالت کشاورزی در روستاهای حاشیه تاالب پریشان1-7جدول )

 نام آبادی ردیف
 هندوانه ماش لوبیا ذرت دانه ای برنج جو گندم

 دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 0 24 27 19 45 ایازآباد 1

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 17 17 3 3 3 3 143 143 قلعه نارنجی 2

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 10 3 42 42 54 9 60 146 257 430 نرگس زارفامور 0

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 9 9 3 09 09 سی سختی 4

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 04 3 04 108 43 178 کنارخشک 5

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 3 3 3 16 3 16 018 165 480 مالاره 6

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 قالت نیلو 7

 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 پریشان 8

 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ؟ ؟ 2 ده پاگاه 9

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 هلک 13

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 6 11 17 پل آبگینه 11

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ سیف آباد 12

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 زوالی 10

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 شهرنجان 14

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 20 132 11 110 کرائی 15

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 0 8 11 پوزه بادی 16

 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 27 27 3 3 3 3 3 3 3 54 54 قلعه میرزایی 17

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 14 3 49 49 3 5 5 3 86 86 عرب گاو میشی 18



 

217 
 

 ( سطح زیر کشت عمده محصوالت کشاورزی در روستاهای حاشیه تاالب پریشان2-7جدول )

 نام آبادی ردیف
 سایر سبزیجات گوجه فرنگی پیاز سیب زمینی یونجه و اسپرس خربزه، طالبی، گرمک و دستنبو خیار

 دیم آبی لک دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل دیم آبی کل

 3 15 15 3 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 9 9 ایازآباد 1

 3 11 11 3 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 قلعه نارنجی 2

 3 12 12 3 25 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 13 3 17 17 نرگس زارفامور 0

 3 3 3 3 26 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 14 سی سختی 4

 3 6 6 3 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 23 3 5 5 ارخشککن 5

 3 05 05 3 14 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 78 3 50 50 مالاره 6

 3 8 8 3 74 74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 27 قالت نیلو 7

 3 0 0 3 8 8 3 3 3 3 14 14 3 3 3 3 3 3 3 6 6 پریشان 8

 3 42 42 3 92 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 ده پاگاه 9

 3 74 74 3 70 70 3 3 3 3 9 9 3 3 3 3 3 3 3 0 0 هلک 13

 3 1 1 3 22 22 3 3 3 3 7 7 3 3 3 3 3 3 3 10 10 پل آبگینه 11

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 3 3 3 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ سیف آباد 12

 3 23 23 3 05 05 3 3 3 3 11 11 3 3 3 3 3 3 3 53 53 زوالی 10

 3 11 11 3 16 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 17 شهرنجان 14

 3 11 11 3 16 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 3 3 3 کرائی 15

 3 7 7 3 24 24 3 3 3 3 13 13 3 3 3 3 3 3 3 22 22 پوزه بادی 16

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 قلعه میرزایی 17

 3 87 87 3 99 99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 62 عرب گاومیشی 18
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در  زیادی سهم بستر، زیر هایچشمه همراه به آبگینه پل نهر و غرب در عربون نهر دو پریشان تاالب در

 زیرزمینی هایآب سطح افت و تاالب پیرامون در کشاورزی اراضی گسترش با که داشته آب حجم افزایش

 بخش در شالیزارها ویژه به کشاورزی سطوح افزایش است. نموده تنزل آب کیفیت و کمیت منطقه به طور عمده

کشاورزی  هایزهآب ورود باعث طرفی از و دهدمی کاهش را تاالب به آب ورودی عمدتاً پریشان تاالب غربی

 حقآبه» نظام و آب مصرف ساماندهی لذا گردد.می تاالب به است( هاکشآفت و هاسم و کودها حاوی انواع )که

 جهت نهرها این از که دهدمی نشان هابررسی گیرد. نتایج قرار توجه مورد بایستی دریاچه در پیرامون «بری

 صورت به و سنتی «بری حقآبه» نظام اساس بر استفاده این و گرددمی برداری بهره اراضی کشاورزی آبیاری

 ندارد وجود نهرها این به کشاورزی نظر از ییاتکا چندان است اندک نیز نهرها این آب چون دبی و است مشاع

 کشاورزان نیاز مورد آب بیشترین بنابراین، کنند.می استفاده آبیاری جهت آب هایاز چاه کشاورزان بیشتر و

 به امر این شد ذکر که چنان که گرددمی تأمین سطحی و عمیق هایچاه حفر وسیله منطقه به داخل روستاهای

افتد که آمار است. این وضعیت در حالتی اتفاق می گردیده آب سطح افت باعث چهمحدوده دریا در ویژه

عمیق تنها منابع آب زراعی را در دهد که چشمه، قنات، چاه دستی و چاه نیمهنشان می 1045موجود از سال 

 داده است.گذشته تشکیل می

 زیست «آبهحق» بایستی که بوده مربوطه مقررات و طبق آب سازمان نظر زیر منطقه در بر آب حاکم نظام 

 و کانونی منابع اراضی، کاربری نوع واسطه به منطقه آب منابع آلودگی .شود گرفته نظر در تاالب محیطی

  .است داشته سزایی به تأثیر دریاچه آب کیفیت تغییر در روستایی پراکنش جوامع نحوه و آالینده غیرکانونی

  

 ورد استفاده در مزارع و میزان آننوع سموم و کودهای شیمیایی م -4-9

 دو دسته تقسیم می شود: به آالینده به طور کلی منابع

 طبیعی (1

 آالینده های طبیعی خود بر دو قسم هستند:

I. معادن زهاب و ژئوترمال و معدنی هایچشمه شناسی،زمین هایسازند از ناشی هایآلودگی 

II. شورلب و شور هایآب منابع 

  انسانی (2
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 مستقیم یا طورت به چه و آگاهانهغیر یا آگاهانه صورت به  انسان که هستند منابعی انسانی آالینده منابع 

 کند.به طبیعت وارد می مستقیمغیر

 

 منابع آالینده طبیعی 

 شناسی زمین سازندهای اثرات و زمینیزیر آب مطالعات صورت گرفته در زمینه بررسی تغییرات کیفی

 ازحاشیه پریشان-کازرون دشت در مذکور تغییرات دهد کهشان نشان میآبرفتی در حوضه پری هایسفره در

 شاپور رودخانه یا پریشان به دریاچه که دشتک خروجی یا مرکزی نواحی به طرف دشتک تاقدیس ارتفاعات

 میکروموس بر 0533 تا 633 ارزش هم هایمنحنی یابد به طوری کهافزایش می به ندریج گردد،می منتهی

 روند کازرون دشت محدوده در مترسانتی بر میکروموس  4333 تا 633 و پریشان حوضه محدوده رد مترسانتی

 بعضی در که دشت مرکز در گچساران سازند ماهورهای تپه همچنین پراکندگی .دهدمی نشان را این تغییرات

 آب سفره در الکتریکی هدایت مقادیر موجب افزایش دارد، وجود آبرفت کف سنگ عنوان به هاقسمت

به  کند،می تبعیت هدایت الکتریکی قابلیت روند از فوق سفره در کلر یون تغییرات شود. روندمی زیرزمینی

 در و لیتر گرم درمیلی 2333 تا 23 بین ارزش هم های منحنی با پریشان حوضه در کلر یون تغییرات طوریکه

نواحی  از کلر یون تدریجی افزایش نمایانگر لیتر در گرممیلی 233 تا 23 ارزش هم ی هامنحنی با کازرون دشت

 .است شاپور رودخانه یا پریشان دریاچه تخلیه نواحی به طرف تغذیه

 تبادالت ایجاد و حرکت طی در سپس و بیکربناته تغذیه، نواحی در به طور معمول زیرزمینی آب تیپ

 در کلروره به صورت سفره تبخیر و زهکشی به علت خروجی نواحی در نهایت در و پرسولفانه تبدیل یونی،

به  زیرزمینی آب جریان خروجی به دلیل پریشان جنوبی تاالب و غربی شرقی، حواشی در کلروره تیپ آید.می

های ایران، شود )طرح حفاظت از تاالبمی مالحظه تبخیری زون ایجاد و آب سطح باال بودن و دریاچه طرف

1093.) 

 منابع آالینده انسانی 

  متفاوت است. دیدگاه دو دارای انسانی یندهآال منابع

I. به کلی طور به که است تاالب به آلودگی منبع شدن وارد نحوه و چگونگی کننده مشخص دیدگاه اول 

 شود:دسته تقسیم می دو
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 متمرکز  هایآالینده .أ

 مراکز و معیتیج مراکز از ناشی بیشتر و شده تاالب یا هاوارد رودخانه متمرکز صورت به متمرکز هایآالینده

 خدماتی هستند. و تولیدی صنعتی،

 

 متمرکزهای غیرآالینده .ب

 اراضی شامل بیشتر و گشته آب وارد متمرکز غیر صورت به که هستند هاییآالینده غیرمتمرکز های آالینده

 .ها هستندآن از ناشی هایروانآب و کشاورزی

II. هر به محیطیزیست هایآالینده آن ساسا بر که سازدمی مشخص را آالینده مواد نوع دوم دیدگاه 

   که باشند؛ بر هفت دسته قابل تقسیم است: )متمرکز و غیر متمرکز( صورتی

 اکسیژن هایکننده مصرف .أ

 هانپاتوژ .ب

 ذرات معلق .ج

 هانمک .د

 گرما .ه

 فلزات سنگین و ترکیبات سنگین پایدار .و

 مواد مغذی .ز

فاضالب  آوریجمع سیستم فاقد الب پریشانروستاهای حاشیه تا که کلیه دهدمی نشان میدانی مشاهدات

 در واقع روستاهای در البته گردد.دفع می جذبی چاه طریق از فاضالب روستایی مراکز اعظم بخش در و بوده

 تخلیه تاالب به هاو جوی نهرها طریق از است ممکن ظروف و البسه شستشوی از ناشی فاضالب تاالب حاشیه

 به بخش کوچکی روستایی، جوامع بهداشت و شرب شهری، مصارف ایبر شده برداشت آب کل از گردد.

 کنندهخنک هایسیستم و گیاهان تعرق و تبخیر یا و پز و پخت و شستشو استحمام، اثر در تبخیر صورت

 از ناشی نفوذ های فاضالب،کنندهدریافت طریق از ماندهباقی قسمت گردد.می خارج دسترس از و مصرف شده

 اساس گردند. برمی باز زمین سطح یا داخل به دوباره آب تاسیسات و هالوله اتصاالت نشت از خرهباال و آبیاری

 که بررسی مورد حوضه در واقع روستایی مراکز در سطحی هایآب 1071سال  بودجه در و برنامه سازمان آمار
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 روزانه اساس این بر د.هستن تولیدی فاضالب درصد 03 کنندة حدود دریافت دارند، قرار تاالب حاشیه در

 تواندفاضالب می مکعب متر 504 تقریبی که به طور شودمی تولید روستایی مراکز از فاضالب مکعبمتر 1146

 استانداردهای طبق مراکز روستایی در نفر هر ازای به تولیدی آلی ماده همچنین شود. وارد تاالب به روزانه

 تقریب تولیدی، به طور آلی ماده کیلوگرم 027 از روزانه د. بنابراینشومی گرفته نظر در روز در گرم 03 موجود،

 .شودمی وارد تاالب به کیلوگرم 150

 هستند. کشاورزی و خانگی هایزباله تولید جمعیتی مراکز مشکالت از ناشی عمده مشکالت دیگر از

 هستند. مصرفی و ... داروهای فلزات، شیشه، پالستیک، خشک مانند کاغذ، و تَر زبالة خانگی شامل هایزباله

 و مناسب آوریجمع عدم شود.می تولید پریشان تاالب حوزه در زباله خانگی گرم کیلو 5333 حدود روزانه

 خاک و آب آلودگی و هازباله این از ناشی خطرناک شیرابه رهاشدن باعث هازباله مهندسی و بهداشتی دفن عدم

 رها باعث پریشان حوزه آالت و ... ( در ماشین هاینعتی )تعمیرگاهص کوچک هایکارگاه وجود شود.می هوا و

 آب کیفیت بر نامطلوبی تاثیر که گرددمی زیست محیط به .... و گریس و روغن هم چون هاییآالینده شدن

 .باشد داشته تواندمی تاالب

ردار بوده است. در همین توسعه کشاورزی همگان با رشد جمعیت در منطقه مورد نظر از روند رو به رشد برخو

راستا استفاده از کودهای شیمیایی به جزء جدانشدنی از کشاورزی تبدیل شده به طوری که در دیدگاه برخی 

های کشاورزی امری غیر ممکن است. به همین دلیل استفاده از این کشکشاورزان عدم استفاده از کودها و آفت

های بومزیست خطرات غیر قابل انکاری دارد. زیستند؛ برای محیطاقالم شیمیایی که که بسیار پایدار نیز هست

ای برخوردار ها همواره از شکنندگی ویژهها طبیعی به دلیل نبود تنوع در گونهبومکشاورزی در مقایسه با زیست

 گیرد. یکی ازها روند تخریب طبیعت نیز سرعت میکشهستند. لذا با افزایش روند کودهای شمیایی و آفت

ها آلوده شدن منابع آب و خاک است. منابع آب در بسیاری کشموارد مهم در ارتباط با کودهای شیمیایی و آفت

توانند به طور مستقیم و ای برخوردار هستند. این موارد میها از جمله تاالب پریشان از اهمیت ویژهاز حوضه

ها شوند. این مواد به آسانی از ت وارد تاالبهای سطحی و زیرزمین نفوذ کرده و در نهایغیر مستقیم به آب

ها قادر خواهند بود در اثر مصرف به بافت گیاهی یا جانوری جانداران راه پیدا کنند که این امر طریق این آب

ها کشهای مختلف خواهد داشت. به طور معمول کودهای شیمیایی و آفتپی آمدها بسیار خطرناکی برای گونه

ی خود عناصر و فلزات سنگینی چون جیوه، سرب، برم، فلئور، مس، بور، آرسنیک و در ساختمان شیمیای
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وانادیوم را دارند. در این بین خطرات عناصری مانند آرسنیک، سرب و جیوه به دلیل درجه سمیتشان از سایر 

کنند. از عناصر بیشتر است. این عناصر جذب گیاهان شده و به زنجیره و در نهایت چرخه طبیعت راه پیدا می

های کشاورزی تمرکز دارند لذا حجم زیادی از این مواد به طرفی به دلیل آن که در پیرامون تاالب پریشان زمین

تواند آثار مخربی در بر داشته های مرتبط با آن میتواند وارد تاالب شود. این امر برای تاالب و گونهراحتی می

کش در حوضه کیلوگرم سم به عنوان آفت 15333النه در حدود دهد که ساباشد. آمار به دست آمده نشان می

ای از سموم از طریق زهاب کشاورزی یا به همراه روانآب کشاورزی شود. بخش عمدهتاالب پریشان مصرف می

های پرمصرف مورد استفاده در حاشیه تاالب پریشان کششود. در جدول زیر اسامی آفتوارد تاالب پریشان می

 ها آورده شده است.های آنگیدر کنار ویژ

 های پرمصرف در محدوده تاالب پریشانکشهای آفت( ویژگی0-7جدول )

 آبشویی **گروه خطر نیمه عمر )روز( *کاربرد آفتکش ردیف
 روانآب

 حاللیت جذب سطحی

1 Actellic I 13 II - کم زیاد 

2 Diazinon I 43 III زیاد متوسط کم 

0 Malathion I 1 III کم کم کم 

4 Mancozeb F 7 IV زیاد زیاد کم 

5 Parachute H 1333 II کم زیاد خیلی کم 

6 Roundup H 67 III زیاد زیاد خیلی کم 

7 Sevin I 13 I متوسط کم کم 

8 Terphylin H 63 III متوسط زیاد کم 

9 Tetradifon A - III - - - 

 کش(.)علف Hش( و ک)قارچ Fکش(، )کنه Aکش(، )حشرهI* کاربرد: 

 )کم خطر(. IV)خطر متوسط( و  III)خطرناک(،  II)بسیار خطرناک(،  I** گروه خطر : 

ترین سم در روز پایدار 1333با نیمه عمر  Parachuteهمان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، 

تواند کم بوده این امر میکش رود. قدرت آبشوی این آفتبین سموم به کار گرفته شده در منطقه به شمار می

ها کشتواند تویط گیاهان جذب و وارد زنجیره غذایی انسان شود. سایر آفتحاکی از آن باشد که به راحتی می

 ماند.دارای نیمه عمر به نسبت زیاد بوده لذا در محیط در مدت زمان زیادی باقی می Roundupمانند 
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 فراوانی اهمیت و نقش شیمیایی کودهای مصرف کشاورزی اراضی تاالب پریشان به واسطه وجود حوزه در

 مصرف استان، در کود مصرف متوسط میزان و محصوالت از یک هر زیر کشت سطح به توجه با بنابراین دارد.

 سطح در ساالنه کود انواع تن 2020 حدود در مجموع بدین ترتیب  است. شده محاسبه پریشان حوزه در کود

 گویای تواندمی پریشان در حوزه مصرفی شیمیایی کود توجه قابل حجم رسد.یم مصرف به حوزهمورد نظر

 از ناشی عناصر آالینده غلظت گیریاندازه و شناسایی بنابراین باشد. تاالب آب در نیترات حضور باالی احتمال

های گیویژ است. اهمیت حائز بسیار تاالب کیفیت در باشند، آفرین مشکل توانندمی که شیمیایی کودهای

 نشان زیر جدول در گرفته انجام مطالعات و شده مطرح پارامترهای از استفاده با حوزه در کشاورزی فاضالب

 (.1093های ایران، است )طرح حفاظت از تاالب شده داده

 (1093های ایران، )طرح حفاظت از تاالبهای کشاورزی در حوزه تاالب پریشان ( فاضالب4-7جدول )

 قدارم پارامتر ردیف

1 Alkalinity (mg/L as CaCOR3R) 293 

2 Organic Nitrogen (mg N/L) 5 

0 Nitrate (mg N/L) 25 

4 Organic Phosphorous (mg P/L) 1 

5 Inorganic Phosphorous (mg P/L) 3.8 

6 DO (mg/L) 3 

7 BOD (mg//L) 43 

8 pH 7.8 

9 TSS (mg/L) 63 

13 EC (umhos) 1433 

 

مستقیم سموم و کودهای شیمیایی مورد استفاده در اراضی کشاورزی بر رسی اثرات مستقیم و غیربر -4-2

 شنگ

این امر ممکن  انسانی زائدات ورود به حساس الیگوتروف بوده و پریشان تاالب در سطحی هایجریان 

 تبدیل مغذی مواد از رپ یا یوتروف به روند ادامه صورت در و پذیرفته را زیادی غذایی بار به تدریج است که



 

214 
 

های آب های آب شیرین یا نواحی ساحلی که برکهها در بسیاری از زیستگاهدانیم شنگهمان طور که می .شوند

 کنند. شیرین که برای نوشیدن آب و استحمام نزدیک به ساحل در دسترس هستند زندگی می

های متنوع باعث گردیده تا گسترة وسیع پراکنش شنگ در کشورهای مختلف و در نتیجه آن اقلیم

های متنوعی را برای خود انتخاب کند. با این حال پایه و اساس زیستگاه شنگ ترکیبی است از ها زیستگاهشنگ

های ها، رودخانهها، جویها، برکههای تاالبی مانند سواحل دریا، دریاچهخشکی و آب. این گونه انواع تیپ

های جنگلی را به عنوان زیستگاه خود انتخاب میکند. در این راستا مرداب ها و حتیها، مردابراههکوچک، آب

ها، آب به عنوان عنصر اصلی نقش داشته به طوری که هرگونه بومذکر این امر ضروری که در تمام این زیست

تغییر در کمیت و کیفیت آب سبب می شود تا شنگ از خود واکنش نشان دهد. از این رو همواره شنگ به 

 پریشان در حوزه مصرفی شیمیایی کود توجه قابل حجمشود. های پاک شناخته میوان گونة شاخص آبعن

 عناصر آالینده غلظت گیریاندازه و شناسایی بنابراین است. تاالب آب در نیترات حضور باالی احتمال گویای

است. از این  اهمیت حائز یاربس تاالب کیفیت در باشند، آفرین مشکل توانندمی که شیمیایی کودهای از ناشی

بوم را ترک رو هرگونه تغییر در کیفیت آب تاالب پریشان و افزایش آن باعث خواهد شد تا این گونه این زیست

های دهد که در سالهای مناسب مجاور مهاجرت کند. مطالعات صورت گرفته نشان میبومکرده و به زیست

های ها به طرف تاالب پریشان رخ داده است. لذا با توجه به ویژگیاخیر روند روبه رشدی در افزایش آالینده

 های محیطی تاثیر این عوامل بر شنگ بسیار حائز اهمیت است. زیستی و حساسیت این گونه نسبت به آلودگی

 پس کهطوری به شده بستر کف رسوبات پایدارتر حضور و نشینیته به منجر آب، به دام و انسانی ورود زائدات

 آب، شدن مغذی و باکتریایی آلودگی مشکالت لذا گردد،می آب ستون از بیشتر خیلی آن مدتی غلظت از

 و برای پایش آب منابع از ایدوره گیرینمونه آن پایش و کنترل برای است که پریشان دریاچه ترین مسئلهعمده

 در پریشان به ویژه که بوده آب دنش مغذی نتیجه آبی جلبک و هاآلگ گیرد. رشد صورت باید هاآالینده کنترل

 اراضی زراعی هایزهکش یا و پیرامون روستاهای هایزباله و هافاضالب نفوذ تحت عمدتاً که شودمی دیده

 آب در اکسیژن محلول میزان و شده آب اعماق به نور ترکم نفوذ باعث آب سطح در هاالگ رشد است. پیرامون

 کشاورزان باغی و زراعی عملیات توانمی را منطقه در آبی منابع کنندگانآلوده ترینعمده .دهدمی کاهش را

 خانگی زباله هایفاضالب اثر در دریاچه آلودگی باعث به طور عمده که دانست دریاچه روستاهای حاشیه

 این دریاچه سمت به شیب جهت به که شوندمی نیزار تخریب و جات صیفی های زراعیزهکش و روستایی
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 آلوده ترکیبات و امالح تخمین در مطالعات صورت گرفته در گذشته برای  .یافته است بیشتری ودنم مساله

 مجزا زمانی دوره سه در پریشان تاالب آب مطالعه، مورد محلول( در منطقه و جامد هایکنندهآب )آلوده کننده

 (.1089است )ثقفی و همکاران،  گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد

 گرفته انجام  2331تا 1993 و 1993 تا 1987  مجزا زمانی دوره دو در دریاچه آب کیفی تتغییرا بررسی

 است موضوع این نشانگر 1993 تا 1987 زمانی دوره در تاالب آب کیفی تغییرات بررسی از حاصل است. نتایج

 ترتیب این به ن مطالعهدهد. بر اساس ایمی نشان فراوانی حیث از را نرمالی توزیع تقریباً تاالب آب آلودگی که

 مکانی توزیع است. شده آلودگی دچار  1993 تا 1987  سال سه مدت در تاالب آب حجم نصف تقریباً

 سمت به و دهدمی نشان غربیشمال و غربی سواحل مناطق در را تراکم بیشترین تاالب آب در سطح هاآلودگی

 شود.می کاسته تدریج به دریاچه آب آلودگی میزان از جنوبی و شرقیشمال و شرقی سواحل 

-می بر در را ساله 11 زمانی بازه که  2331 تا 1993  دریاچه آب آلودگی تغییرات دوم زمانی دوره در

 نشان را منفی اعداد سمت به چولگی با و ناهمگون توزیع دریاچه آب کیفیت در آمده به وجود تغییرات گیرد،

 .است دریاچه آب در کمیت حیث از آلودگی میزان بیشتر گسترش و افزایش از حاکی خود که دهدمی

 آلودگی قبلی دوره به نسبت درصد 66 از بیش دریاچه آب حجم کل از زمانی دوره این در طوری که به

 جریان که است واقعیت این گویای نیز زمانی دوره این در آب آلودگی تغییرات است. بررسی پیدا کرده افزایش

 بررسی کند. بامی پیدا کاهش جنوب و شرقشمال مناطق سمت به غربشمال و الشم سمت از  آب آلودگی

 آلودگی شرایط 2331سال  در که شودمی مالحظه دریاچه آب شدنآلوده روند در آمده وجود به تغییرات حجم

 یزانم جنبه از شرایط بحرانی در دریاچه آب میانی محدوده از اندکی مناطق تنها که نموده پیشرفت حدی تا

 طی در که دهدمی نشان پریشان دریاچه آبی پهنه مساحت در تغییرات روند بررسی .گیردنمی قرار آلودگی

در مساحت آن رخ داده و در  درصد 37/3حدود  در ناچیزی بسیار کاهش 1993تا  1987 هایسال

درصد بوده است 36/3حدود  در و مثبت )افزایش( آن مساحت تغییرات روند است بوده 2331تا  1993هایسال

درصد  50/3 حدود در دریاچه مساحت کلی طور به 2331 تا 1987 سال از و در مجموع در طی تمامی دوره

های های موجود مربوط به سالبا تمامی توصیفات داده شده داده(. 1087افزایش یافته است )ثقفی و علیزاده، 

 .گذشته است و نیازمند تحقیقات جدید در این رابطه است
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 ( کیفیت آب تاالب پریشان5-7جدول )

 سیف آباد مرکز کوه بزی هلک پریشان زوالی نام منطقه

 زمان

 پارامتر

آذر 

1083 

فرورد

ین 

1081 

خرداد 

1081 

آذر 

1083 

فروردین 

1081 

خرداد 

1081 

آذر 

1083 

فروردین 

1081 

خرداد 

1081 

آذر 

1083 

فروردین 

1081 

خرداد 

1081 

آذر 

1083 

فروردین 

1081 

اد خرد

1081 

آذر 

1083 

فروردین 

1081 

خرداد 

1081 

Air Temp. 5/10 5/19 5/22 16 5/19 24 17 21 27 19 20 22 5/17 20 20 23 20 20 

Water Temp 5/14 18 5/27 5/14 19 28 5/14 19 5/22 15 23 28 15 23 28 15 23 28 

pH 8/8 48/8 7/8 8/8 6/8 9/8 8/8 7/8 9/8 6/8 7/8 8/8 8/8 6/8 9/8 9/8 6/8 9/8 

EC, dS/cm 8253 - 5553 8253 4425 5475 8253 4087 5175 7533 4125 0525 8853 8253 4425 8253 0789 5433 

DO, mg/l 4/5 6/6 2/5 6/4 6/6 7 4/6 6/6 6 4/4 4/7 4/7 8/5 4/7 4/7 6/6 4/7 6/5 

BOD, mg/l 2 2/1 2/1 2 4/1 6/1 6 2 6/1 2/0 2 4/3 8/2 6/1 2/1 2 8/3 8/3 

Alkalinity, mg/l 595 053 055 633 043 695 595 045 063 545 025 023 595 043 043 585 045 053 

NH3, mg/l 31/3 30/3 308/3 
317/

3 
- 382/3 30/3 - 395/3 32/3 322/3 341/3 39/3 304/3 382/3 32/3 345/3 382/3 

NO3, mg/l 5/4 5/0 6/7 0/9 0/0 6/8 4/24 5/0 7 48 0/0 9/8 5/12 5/0 1/8 0/11 8/2 2/7 

NH4, mg/l 2/3 0/3 1/3 2/3 0/3 2/3 4/3 0/3 0/3 6/3 2/3 1/3 1 0/3 2/3 2/3 4/3 2/3 

PO4, mg/l 
314/

3 
337/3 308/3 

322/

3 
340/3 300/3 31/3 336/3 374/3 

320/

3 
338/3 34/3 36/3 337/3 349/3 

367/

3 
334/3 324/3 

Total 

Coliform,MPN/100 ml 
43 203 153 43 43 43 93 43 43 203 153 73 20 93 43 9 73 3 

Facal Colifor, MPN/100 

ml 
3 3 93 3 3 3 43 3 3 93 3 3 4 3 3 4 3 3 

Water Depth 8/3 8/3  5/1 5/1  0 0  5/1 5/1  8/1 8/1  5/3 5/3  



 

217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم



 

218 
 

 های منتخبانسان در زیستگاه –های رابطه گونهویژگی -8

 اید و باورهای مثبت و منفی بومیان نسبت به گونهعق-8-1

از پرسشنامه برای تعیین  عقاید و  پریشان انسان در تاالب -های رابطه گونهویژگیبرای بررسی 

ای تدوین شد که عالوه بر بررسی عقاید و باوردهای مردم بومی استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه

های رفتاری عاتی مبنی بر حضور و عدم حضور و همچنین ویژگیباورهای مثبت و منفی جامعه محلی اطال

-نامه مورد استفاده آورده شده است. بر این اساس دادهنمونه پرسش پیوستشنگ نیز در بر داشته باشد. در 

کنندگان در این رابطه دارای دهد که که اکثر شرکتها نشان میهای موجود و اطالعات استخراج شده از آن

اختصاص داشته است. از سویی دیگر از  63تا  53اند و رتبة دوم به ردة سنی سال بوده 43تا  03ردة سنی 

اند. این امر به دلیل ها مردان بودهها را زنان تشکیل داده و مابقی آندرصد از آن 5بین شرکت کنندگان تنها 

 گردد.فرهنگی و عدم تمایل جامعه محلی به مصاحبه با بانوان باز می

 
 ( رده سنی افراد شرکت کننده محلی در مصاحبه و تجزیه و تحلیل صورت گرفته در ارتباط با عقاید بومی1-8مودار )ن

 

های دهد که در باورها و داستانآوری اطالعات از روستاهای حاشیه تاالب پریشان نشان میجمع

ی در ارتباط با این گونه در بین مردم اای ندارد و به طور کلی داستان یا افسانة ویژهمحلی شنگ جایگاه ویژه

بومی این منطقه رایج نیست. با این وجود در بین مردم محلی باورهایی مبنی بر خواص درمانی اجزای بدن 

های گونه به جهت درمان دردهای مفصلی و استخوانی و یا شنگ وجود دارد. استفاده از کیسة صفرا و بیضه

کنندگان به عنوان خواص درمانی به آن اشاره اردی است که شرکتبه عبارتی دردهای روماتیسمی از مو

اند. با این حال هنوز مشخص نیست که مردم بومی منطقه در گذشته اقدام به شکار و کشتن شنگ به کرده
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تواند اند یا تنها بر این باور هستند که اجزاء بدن این گونه میکردهجهت استفاده از اجزاء بدن این گونه می

 ی سالمتی انسان مفید باشد.برا

 

 نوع رژیم غذایی )گوشتخواری، گیاهخواری، همه چیز خواری( -8-1-1

ای پاس  دهنده ها بر این باور بودند که شنگ گونههای پاس  داده شده اکثریت قریب به اتفاق در پرسشنامه

بسیاری بر این باور بودند  دهد.ترین  منبع غذایی این جاندار را ماهی تشکیل میخوار بوده و  مهمگوشت

 شود.که  در هر جایی که ماهی وجود دارد شنگ نیز دیده می

 
 ( نوع رژیم غذایی شنگ2-8نمودار )

 

 اندازه جمعیت )رو به افزایش، ثابت، روبه کاهش، عدم آگاهی(-8-1-2

شنگ را   در مورد دورة زمانی کهبه سوالی در پرسشنامه فوق از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا   

اند پاس  دهند. تمامی این افراد متذکر شدند که پس از خشک شدن در محیط زندگی خود مشاهده کرده

ها تنها به دوران قبل از خشک شدن دریاچه پریشان دیگر نتوانستند شنگ را مشاهده کنند و پاس  گویی آن

شرکت کنندگان به صورت  %08یش از دهد که بهای موجود نشان میگردد. بر این اساس دادهدریاچه باز می

شرکت کنندگان به   %9.52و  %19.34کردند. همچنینماهانه شنگ را در محدودة مطالعاتی مشاهده می

اند. با این ترتیب به صورت هفتگی و روزانه شنگ را در دریاچه پریشان و نواحی اطراف آن مشاهده کرده

چنین کنون قادر به مشاهده شنگ در گذشته نبودند. هم وجود در بین شرکت کنندگان افرادی بودند که تا

نوع رفتار شنگ در اقبال انسان مورد  در ادامهبرخی از شرکت کنندگان به پرسش مورد نظر پاس  نگفتند. 

کنندگان اعتقاد داشتند درصد شرکت %47دهد که بیش از ارزیابی قرار گرفت. آمار به دست آمده نشان  می

 رو می شود آرام و خجالتی است.نگامی که با انسان روبهکه رفتار شنگ در ه
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 ( نسبت زمانی مشاهده شنگ در تاالب پریشان و نواحی اطراف آن توسط مردم محلی0-8نمودار )

-شرکت %93در این بین نکته حائز اهمیت در رابطه با وضعیت شنگ در تاالب پریشان این است که 

ها درصد از آن 5شنگ در حال حاضر کاهش پیدا کرده است و تنها  کنندگان بر این باور بودند که جمعیت

اعتقاد داشتند که جمعیت گونه مورد نظر ثابت مانده است. در این راستا نکته قابل توجه این است که تمامی 

کنندگان به نوعی بر این باورند که جمعیت شنگ به هیچ عنوان افزایش پیدا نکرده است. این امر به شرکت

وضعیت فعلی تاالب پریشان و خشک شدن آن امری بدیهی بوده و نشان از این امر دارد که مردم  دلیل

 اند. بومی منطقه توانایی تشخیص گونه مورد نظر را دارند و عدم حضور گونه در منطقه را احساس کرده

 
 ( تغییرات جمعیتی شنگ از دیدگاه مردم محلی4-8نمودار )
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 ی، آرام و خجالتی، آدم خواری، عدم آگاهی(نوع رفتار )وحش -8-1-9

ها قرار در روی آن از این افراد بر این باور هستند که این گونه در مواردی که رو %28از سویی دیگر 

کنندگان عنوان کردند که شنگ در صورت گیرد حالتی وحشی و تهاجمی دارد. در برخی موارد شرکتمی

 کند.رعکس شروع به کنجکاوی میمشاهده انسان دست به فرار زده یا ب

 
 ( نوع رفتار واکنشی شنگ در قبال انسان بر اساس نظرات مردم بومی حاشیه تاالب پریشان5-8نمودار )

 ها و کیسه صفراها نظیر پنجهخواص درمانی اندام-8-1-2

ست و تنها مند اای ارزشافراد بر این باور هستند که شنگ گونه %76های به دست آمده بر اساس داده

افراد شرکت کننده اطالعی  %5مندی گونة مورد نظر ندارند. همچنین افراد  اعتقادی به ارزش %13نزدیک به 

ای مند بودن شنگ در منطقه دارند. عدهدر این باره نداشتند. مردم بومی منطقه دالیل مختلفی به جهت ارزش

زای بدن و کمیاب بودن این گونه دالیل بر این باور هستند که پوست زیبای شنگ، خواص درمانی اج

 رود.مندی این گونه به شمار میارزش
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 میزان ارزشمند بودن شنگ در باور مردم محلی حاشیه تاالب پریشان (6-8نمودار )

علل وارد ساختن خسارت از سوی شنگ به بومیان )از دست دهی زیستگاه، عدم تکافوی  8-1-3

 اهی(غذایی یا پناهی، اتفاقی، عدم آگ

اند که تاکنون هیچ گونه شرکت کنندگان اذعان کرده %85با تمامی تفاسیر صورت گرفته، خوشبختانه 

اند که شنگ به ها مدعی بودهاز آن %15ها وارد نشده است و تنها در این میان خسارتی توسط شنگ به آن

اند ه افرادی که عنوان کردهها خسارت وارد کرده است. نکته حائز اهمیت در این بین این امر است کآن

ها به گیر بوده و خسارت وارد به آنها به صورت مستقیم خسارت وارد کرده است اکثراً ماهیشنگ به آن

کند؛ بوده های بزرگ را شکار میگیریشان و اعتقاد بر این که شنگ ماهیدلیل از بین رفتن تورهای ماهی

ر بودند که نبود غذای کافی و از بین رفتن زیستگاه علت اصلی ای بر این باواست. از میان این افراد عده

 وارد شدن خسارت توسط شنگ به مردم محلی است.
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 میزان خسارت وارده به جامعة محلی توسط شنگ (7-8نمودار )

العمل بومیان در زمان برخورد بسیار نزدیک با گونه )شکار گونه ، فرار، نوع واکنش و عکس -8-1-6

 لوگیری از برخورد فیزیکی(سکوت برای ج

کنندگان در هنگام مواجه شدن با شنگ اقدام شرکت %00کنندگان، های اخذ شده از شرکتبنابر پاس 

شرکت پاس  دهندگان اقدام به کشتن گونه مورد نظر به وسیلة  %14کنند. اما بیش از به شکار این گونه نمی

ها گزینه موارد دیگر را برای پاس  گویی به این سوال نآ %08کنند و یبل، سالح سرد و یا شلیک گلوله می

شوند به این اند. در مقابل در سوالی جداگانه واکنش افراد بومی هنگامی که با شنگ مواجه میانتخاب کرده

شوند سکوت کرده و تحرک سعی بر آن دارند زمانی که با این حیوان مواجه می %61صورت است که 

کنند. با توجه به این اقدام به شکار این گونه می %13کنند و نزدیک به ام به فرار میاقد %20نداشته باشند. 

اند که اقدام به کشتن شنگ به وسیلة یبل، سالح سرد و از پاس  گویان اذعان کرده %14که در سوال پیشین 

اند لذا ل انتخاب کردهگویی به این سواها گزینه موارد دیگر را برای پاس آن %08کنند و یا شلیک گلوله می

 برآورد کشته شدن شنگ توسط مردم بومی کمی سخت و دارای اریب مثبت یا منفی خواهد بود.
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 رو شدن با شنگاقدام جوامع محلی در هنگام روبه (8-8نمودار )

 

 شناسی، جلب گردشگر و...گونههای زیستی، زیباییهای عمومی از ارزشمیزان آگاهی -8-1-4

انی نشان میدهد که آگاهی عمومی در ارتباط با شنگ در میان مردم محلی بسیار کم مطالعات مید

بوده و چه بسا در موارد مختلفی این گونه با سایر گونه های همچون راسو اشتباه تشخیص داده می شوند. 

ی این در این راستا عموما مردم این منطقه اطالعات اندکی در ازتباط با ارزشهای زیبایی شناسی و زیست

 گونه دارند

های دهد که در باورها و داستانآوری اطالعات از روستاهای حاشیه تاالب پریشان نشان میجمع

ای در ارتباط با این گونه در بین مردم ای ندارد و به طور کلی داستان یا افسانة ویژهمحلی شنگ جایگاه ویژه

حلی باورهایی مبنی بر خواص درمانی اجزای بدن بومی این منطقه رایج نیست. با این وجود در بین مردم م

های گونه به جهت درمان دردهای مفصلی و استخوانی و یا شنگ وجود دارد. استفاده از کیسة صفرا و بیضه

کنندگان به عنوان خواص درمانی به آن اشاره به عبارتی دردهای روماتیسمی از مواردی است که شرکت

ص نیست که مردم بومی منطقه در گذشته اقدام به شکار و کشتن شنگ به اند. با این حال هنوز مشخکرده

تواند اند یا تنها بر این باور هستند که اجزاء بدن این گونه میکردهجهت استفاده از اجزاء بدن این گونه می

 برای سالمتی انسان مفید باشد.
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 نهمیزان تمایل به شرکت داوطلبانه در حفاظت و پایش از گو -8-1-8

های حفاظتی شنگ را از مردم تمایل به شرکت در برنامه %61از بین افراد شرکت کننده تنها  از سویی

های مورد نظر را نداشته و یا در حال حاضر از این افراد تمایل به شرکت در برنامه %00دارند و نزدیک به 

 تصمیمی در این زمینه ندارند.

 
 های حفاظتی شنگرکت در پروژهتمایل جامعه محلی به ش (9-8نمودار )

 

 گیری و شکار گونه برای تجارت پوستمیزان تمایل به زنده -8-1-3

هاست که تجارت ارزش اقتصادی آن است. قرن ،هانکته حائز اهمیت درباره مو یا همان خز شنگ

بسیاری های منحصر به فرد شنگ باعث گردیده تا پوست شنگ در سرتاسر جهان رواج دارد. تمامی ویژگی

ها را از شکارچیان با گذاشتن تله اقدام به شکار و استفاده از پوست این حیوان کنند و در بازارهای سیاه آن

های کشف شرق آسیا مانند تبت و کامبوج آمار محمولهبه فروش برساند. در برخی از کشورهای جنوب

نه در دنیای مد ارزش فراوان داشته و رسد. پوست این گوقطعه نیز می 778شده از پوست شنگ در هربار تا 

بسیار پرطرفدار است. در ایران آمار دقیقی از شکار شنگ به منظور استفاده از پوست این حیوان وجود 

های افتد. گزارشرسد که به صورت پراکنده این امر در گوشه و کنار ایران اتفاق میندارد. اما به نظر می

تواند به کشف زیست ایران وجود دارد که از جمله آن میحفاظت محیطمستندی در این ارتباط در سازمان 

خوشبختانه تاکنون گزارش  محموله کشف شده از قاچاقچیان پوست شنگ در پارک ملی گلستان اشاره کرد.

 مستندی دال بر تجارت غیر قانونی پوست شنگ در منطقه مطالعاتی وجود ندارد.
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 وسط شکارچیان( پوست شکار شده شنگ ت1-8تصویر )
ها به مواد آلی و فلزات سنگین، آب های  منتخب )نظیر آلودگیمیزان تجاوز انسان به زیستگاه -8-2

ها ناشی از توسعه صنعت، کشاورزی مدرن، شهرسازی، زهکشی اراضی، کانال تخریب و تغییر زیستگاه

 دهی آنها، فشار توریست( و از دستکشی در رودخانه

دهد که کلیه روستاهای حاشیه دریاچه پریشان فاقد سیستم ات میدانی نشان میها و مشاهدبررسی

آوری فاضالب بوده و قسمت بسیار زیادی از حجم فاضالب روستاها از طریق چاه جذبی دفع جمع

ها و ظروف دهد که فاضالب ناشی از شستشوی لباسهای موجود نشان میگردد. از سویی دیگر بررسیمی

ها به دریاچه پریشان تخلیه شود. از کل میزان آبی که جهت مصارف انسانی سیله نهرها و جویتواند به ومی

گیرد تنها بخش بسیار اندکی از طریق استحمام، شستشو، پخت و پز، تبخیر و تعریق مورد استفاده قرار می

مختلف به  شود؛ و مابقی از طرقهای خنک کننده، مصرف شده و از دسترس خارج میگیاهان و سیستم

درصد فاضالب تولیدی روانة  03دهد که های موجود نشان میگردد. دادهداخل یا سطح زمین باز می

درصد را برای روستاهای  73توان ضریب شود. بر این اساس میهای سطحی موجود در منطقه میآب

ایی حاشیه تاالب در درصد را در ارتباط با دریافت فاضالب از مراکز روست 23نزدیک به تاالب و ضریب 

درصد متغیر 75تا  73نظر گرفت. از سویی دیگر ضریب تبدیل آب به فاضالب در روستاهای مختلف بین 

ترین این عوامل آب و هوا تواند بر این پارامتر تاثیر گذار باشد که مهماست. در این راستا عوامل مختلف می

قه مطالعاتی این ضریب برای روستاهای اطراف است. بر این اساس با توجه به شرایط آب و هوایی منط

در ادامه با توجه   (.1085شود )سازمان آب و فاصالب روستایی، تخمین زده میدرصد  73تاالب پریشان 

گردد مترمکعب فاضالب از مراکز روستایی حاشیه تاالب پریشان تولید می 1146های موجود روزانه به داده

مترمکعب از آن روانه تاالب پریشان شود. همچنین بر اساس  504 شود که میزانکه تخمین زده می
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گرم در روز محاسبه  03استانداردهای موجود، میزان ماده آلی به ازاء هر نفر در جوامع روستایی در حدود 

کیلوگرم وارد تاالب  150کیلوگرم ماده آلی، به طور تقریبی میزان  027شود. بنابراین روزانه از میزان می

گردد. بسیاری از روستاهای ایران، به دلیل رشد جمعیت و به همراه آن توسعه اقتصادی و ان میپریش

رو های خانگی و کشاورزی روبهفرهنگی که باعث ایجاد تغییر در شیوه زندگی مردم می شود با مشکل زباله

همان طور که پیشتر  هستند. این امر در مورد روستاهای حاشیه دریاچه پریشان نیز صادق است. به طوریکه

کیلوگرم زباله خانگی در روستاهای اطراف تاالب پریشان تولید  5333نیز ذکر شد روزانه در حدود 

 گردد.می
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 های خانگی روستاهای حاشیهفاضالب و مواد آلی تخلیه شده به تاالب پریشان ناشی از فاضالب ( میزان1-8جدول )

 نام روستا ردیف
سرانه مصرف 

 (L/dآب )

ب ضری

 پساب

حجم فاضالب 

 (3d/m) تولیدی

ماده آلی تولیدی 

(kg/d) 

درصد تخمینی تخلیه فاضالب 

 به تاالب برحسب درصد

حجم فاضالب تخلیه شد 

 (3d/mبه تاالب )

ماده آلی تولیدی شده به 

 (kg/dتاالب )

 11 07 53 21.4 74.9 3.7 153 پل آبگینه 1

 5 16 63 7.6 26.7 3.7 153 ایازآباد 2

 0 9 25 13.6 07.2 3.7 153 نارنجی قلعه 0

 7 25 03 20.9 80.7 3.7 153 نرگس زارفامور 4

 2 7 43 5.1 17.7 3.7 153 سی سختی 5

 4 15 53 8.8 03.8 3.7 153 کنارخشک 6

 23 73 63 00.2 116.3 3.7 153 مالاره 7

 10 45 53 25.7 93.3 3.7 153 قالت نیلو 8

 2 7 73 2.7 9.0 3.7 153 پریشان 9

 13 06 43 26.3 91.1 3.7 153 ده پاگاه 13

 14 49 53 29.1 98.4 3.7 153 هلک 11

 10 47 73 19.3 66.6 3.7 153 زوالی 10

 6 21 73 8.7 03.5 3.7 153 شهرنجان 14

 0 9 53 5.2 18.0 3.7 153 کرائی 15

 13 25 73 13.0 06.1 3.7 153 پوزه بادی 16

 1 2 05 1.9 6.5 3.7 153 قلعه میرزایی 17

 16 54 43 08.8 105.7 3.7 153 عرب گاومیشی 18
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 در که دهندمی تشکیل کشاورزی هایفعالیت را مطالعه مورد تاالب حاشیه محدوده اراضی کاربری ترینعمده 

 و دریاچه حاشیه اراضی خاک حاصلخیزی گیرد.می صورت باغات و دیم کشت آبی، کشت هایفعالیت قالب

 در همواری هایزمین شدن واقع دسترس در به منجر که مناسب توپوگرافی هایویژگی نیز و آب ذخایر وجود

به  توجه با است. تاالب حاشیه هایزمین رفتن کشت زیر به عوامل ترینمهم جمله از ؛است شده منطقه این

 راضیا بیشتر گسترش و تراکم است. بیشتر دریاچه غرب و جنوب سمت در هموار اراضی مساحت اینکه

های زمین آب مورد نیاز برای آبیاری کنیم.می مشاهده بیشتر مناطق این در را مطالعه مورد محدوده در کشاورزی

گردد. منابع مذکور در عین حال، منابع های آب زیرزمینی تأمین میها و یا چاهاز طریق جریان چشمه کشاورزی

ه رقابت مستقیم، شدید و رو به رشد میان پایداری و اصلی تأمین آب دریاچه نیز هستند. این امر نشان دهند

ریزی دقیق برای ماندگاری دریاچه و حیات اقتصادی روستاهای پیرامون دریاچه است که به رسیدگی و برنامه

از سویی دیگر از بین بردن پوشش گیاهی از طریق آتش زدن گیاهان اطراف تاالب  است.مدیریت نیازمند 

مواره سازمان حفات محیط زیست با آن رو به رو بوده است. برخی از افراد محلی با پریشان معضلی است که ه

ها از بین بردن پوشش گیاهی اطراف تاالب، زمینه را برای خود و سایر ساکنین منطقه برای استفاده از این زمین

فته است. یکی از کنند؛ گاه دیده شده این اقدامات به دلیل نبود آگاهی صورت گربرای کشاورزی فراهم می

رو بوده است عدم رعایت محدوده منطقه حفاظت بهزیست با آن رومعضالتی که همواره سازمان حفاظت محیط

شده ارژن و پریشان و تعارض به این محدوده به ویژه در حاشیه تاالب  پریشان بوده است. لذا الزم است که 

 بررسی قانونی در این زمینه صورت گیرد.

های اخیر را های سالان در حال حاضر علت خشک شدن تاالب پریشان را عالوه بر خشکسالیبرخی کارشناس

صید ماهی دانند. ای در تغذیه این تاالب دارند؛ میهای زیرزمینی که نقش عمدهبرداشت بی رویه از منابع آب

تعامل میان جمعیت  قبل از خشک شدن تاالب، چرای دام در مراتع تاالبی و نیز برداشت نی از دالیل دیگر

های سنتی صید ماهی فشار سنگینی را بر منابع ماهی دریاچه تحمیل کرده روستائی و تاالب است. به ویژه روش

دهد که این حوضه تاالب پریشان نشان می رژیم آبی توجه به این امر ضروری است که مطالعات در زمینه است.

 ی منتهی بههاکشی در رودخانهکانالموضوع د. به همین سبب شوای تغذیه نمیتاالب از هیچ رود یا رودخانه

 این تاالب منتفی است.
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 ( روند صید ماهی در طول سالیان گذشته از تاالب پریشان13-8نمودار )

رویه بر ذخیره ماهیان تاالب پریشان تا دهد که فشار ناشی از صید بیمطالعات صورت گرفته نشان می

طول سالیان گذشته همواره شاهد کاهش وزن ماهیان از جمله ماهی زرده که بومی  جایی پیش رفته است که در

 ایم.دریاچه پریشان نیز است، بوده

 
 تاالب پریشان دردر طول سالیان گذشته  زرده ماهی رو به کاهش وزن( روند 11-8نمودار )
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و  محلی هایفرهنگ هب مندانعالقه نیز و دوستانطبیعت برای پریشان تاالب پیرامون بکر طبیعت

 رعایت و محیطیزیست موازین حفظ با موجود منابع از یک هر هرگاه .دارد بسیاری هایجذابیت گردیطبیعت

 جانبه همه شکل به موجود وضعیت که بود امیدوار توانمی گیرد، قرار برداریبهره مورد گردیطبیعت اصول

 به را گردانطبیعت توجه که است منطقه زیستیتنوع و اهاین زیبایی نخست، است مسلم چه آن .بیابد بهبود

 دو که است منطقه این در گیاهی پوشش گوناگونی طبیعی هایجاذبه جمله از .کرد خواهد جلب خود سوی

 :گیردمی بر در را دسته

I. ساله.  و چند جنگلی درختان 

II. کوتاه. عمری با سالهیک گیاهان دیگری 

 آبی پر دوران در جگن نیز و لوئى نى، یاحاشیه هایپوشش دیدن ها،درختچه و درختان بر افزون 

 خود مجذوب را گردیطبیعت هر ،آبزى گیاهان شناسایی ،سبب به همین. است بخشلذت بسیار دریاچه

 کند.می

 .است کشانده خود سوی به را گردانیطبیعت دیرباز از نیز پریشان تاالب پیرامون هایکوه ،افزون بر این

 شمار به ایران طبیعی هایذخیره از که دارد وجود زیبایی بسیار اندازهایها چشمکوه این از برخی فراز بر

گردان گذر همه ساله تعدادی از طبیعترود. تمامی این نکات افزون بر تنوع پرندگان به ویژه پرندگان زمستانمی

 کند.مندان به مشاهده پرندگان را به خود جلب میو عالقه

های منحصر به فرد رویند از ویژگیزارهای که در نزدیکی روستایی به همین نام میدیگر نرگس از سویی

مندان بسیار زیادی را برای عکاسی و روند. این منطقه همه ساله در بهمن ماه  عالقهاین منطقه به شمار می

 کشاند.های ناشی از تابلوی زیبای طبیعت به سوی خود میمشاهده زیبایی

 :هست زیر دیگر ممتاز موقعیت دو دارای گردیطبیعت جهت از پریشان منطقة

 دارای هکتار 68 اندازه به وسعتی با میانکُتلمنطقه  پریشان، -ارژن المللیبین منطقة از بخشی در

 گوزن روی بر مطالعات دادن انجام و نگهداری به منطقه این .است جانوری گیاهی و فرد به منحصر هایویژگی

 زندگی نیز حیوانات دیگر انواع از برخی گونة جانوری این کنار در اما است، یافته اختصاص رانیای زرد

 .است برخوردار خاصی تنوع از خود نوع در نیز منطقه این گیاهی پوشش .کنندمی

 گیربرف بیشتر زمستان فصل در پریشان و ارژن در ارتفاعات گرفتن قرار دلیل به که آن با منطقه این

 جانوری و گیاهی تنوع سبب های متعددچشمه وجود .است برخوردار خوبی هوایی و آب تنوع از عموماً است،

 .شودمی شمرده جانداران غنی هایزیستگاه از منطقه این که طوری به است شده
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 فرهنگی، میراث سازمان اختیار تحت حاضر حال در که است هکتاری چهار یامجموعه پریشان، تفرجگاه

 شده شناخته تاالب منطقة گردشگری اصلی پهنة عنوان به و دارد قرار فارس استان و گردشگری دستی صنایع

 در گردشگر تعداد بیشترین جذب سبب است، تاالب به مشرف که این تفرجگاه جغرافیائی وضعیت .است

 و احداث به اماقد فرهنگی میراث سازمان منطقه، از این گردشگران استقبال . در پیاست شده اخیر سالیان

 .کرد تفرجگاه این تجهیز

 و شواهد مدارک، .است اولیه بشر هایسکونتگاه ترینمهم از یکی باز، دیر از پریشان، تاالب پیرامون

 منطقه این در انسان پر سابقه حضور نشانگر دریاچه این اطراف غارهای و هاتپه آمده در عمل به هایبررسی

 ماهی ،)بز حیوانی نقوش با هلک سنگی پناهگاه قالت نیلو، غارهای در هاییریکاکنده و هانقاشی وجود .است

 از پیش دوران از ساده و های منقوشسفال دارای که باستانی هایتپه چنین هم و سنگی ابزارهای (انسان و

 .است  دلیل بر این مدعا است، تاری 

 به شیراز ارتباطی راه و مهم روکاروان و ریتجا هایراه از یکی گذشته در مورد نظر منطقه این افزون بر

 صفویه، دورة از آن کاروانسرای و(برم دشت)میانکُتل منطقه فرش سنگ جادة .است کشور بوده جنوبی بندرهای

 احتماال) شهرنجان برجستة نقش و سانیسا دوره از آبادحاجی چهارطاقی دورة قاجار، از آبگینهپل برجستة نقش

 نفیس هایکتیبه با نارنجی قلعه و هلک روستاهای قدیمی هایمیان قبرستان این در .اندازماندهب (ساسانی دورة از

 در محمد سید زادهامام بقعه شهرنجان، روستای در شی  محمد بقعه) زیارتگاه چندین و متعدد سنگی شیرهای و

 گردشگران جذب در سزایی به سهمنیز  (هاآن مانند و زنده خضر زیارتگاه حوری، بیبی زادهامام بقعه زوالی،

 .دارد

گران و شود که همه ساله به ویژه در ایام تعطیل و نوروز مسافران، گردشها سبب میتمامی این ویژگی

گردان بسیاری از اقصی نقاط ایران و حتی ساکنین شهرهایی چون کازرون و شیراز برای گذران اوقات طبیعت

های  این منطقه بسیاری از این برخی موارد به دلیل عدم آگاهی از ارزشفراغت به این منطقه رجوع کنند. در 

افراد ناخواسته و از سر ناآگاهی اقدام به از بین بردن پوشش گیاهی و جانوری منطقه کنند. ذکر این نکته بسیار 

ب به هم ضروری است که عدم آموزش قایقرانان و گردشگران در منطقه در زمانی که تاالب دارای آب بود موج

 گشت.زیستی منطقه به ویژه برای پرندگان زادآور میخوردن آرامش تنوع
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  ها و موازین قانونی برای مدیریت و حفاظتسیاست -3

 CITESو  IUCNهای جایگاه کنونی شنگ از نظر تهدید در کمیته بقاء گونه -3-1

 تاسیس و دبیرخانه آن در کشور سوییس 1027در سال  95یعیاتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طب

شماره  بنا به پیشنهاد 4/12/1052نامه هیات وزیران در جلسه مورخ طی تصویب 1052قرار دارد. ایران از سال 

اجازه یافت تا به عضویت این اتحادیه در آید. در همین راستا  وزارت امور خارجه 0/9/52مورخ  18/7588

های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی المللی گونهنوانسیون منع تجارت بیندولت ایران ک

تشکیل و مقر آن در واشنگتن واقع شده است را پس از تصویب در  12/12/1051و در تاری   96قراردارند

ون و تصویب در مجلس سنا پذیرفت و به این کنوانسی 15/4/1055العاده مورخ شورای ملی در جلسه فوق

 (.1080زیست ایران، ملحق شد )مجموعه قوانین و مقررات محیط

 

 در خطر انقراض و جانوری گیاهی هایگونه تجارت کنوانسیون -3-1-1

 برداریبرابر بهره در در خطر انقراض هایاز گونه منظور حفظ برخی به 1052 در سال کنوانسیون این

 تجارت محدودیت . ایناست رسیده تصویب به در تجارت هاییمحدودیت راریو برق کنترل از طریق رویهبی

و  تشخیص قابل یا هر بخش یا غیر زنده از زنده اعم (و جانوران )گیاهان جانوری هایگونه کلیه شامل

 برحسب ها در آنو گونه است ضمیمه و سه ماده 25، مقدمه یک دارای کنوانسیوناین شود. ها میآن مشتقات

 هاآن و تجارت درج ضمائم گانه سه هایاز فهرست ها در یکیآن انقراض بودن الوقوعقریب و درجه اهمیت

 گیرد. قرار می کنترل تحت مقررات طبق

 ضمیمه I –  

  .قرار دارد کنترل تحت شدت هها بگونه از دسته این و تجارت است در خطر انقراض هایگونه شامل

 ضمیمه II –  

 زودیه باشد ب قرار نداشته جهانی نظارت و کنترل ها تحتآن تجارت چه چنان که است هاییگونه شامل

  .قرار خواهند گرفت خطر انقراض در معرض

 ضمیمه III –  

 ها در قلمرو ملیاز گونه برخی ویژه وضعیت لتع به هر کشور متعهدی که است هاییگونه برگیرنده در

 ها بهآن کنترل ها باشند و برایگونه این بر کنوانسیون مقررات اعمال عالقمند به است ها ممکنآن

                                                 
95 International Union of Conservation of Nature and Natural Resources 
96 Concention on International Trade in Endengered Species of Wild Funa and Flora 
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یا در خطر تهدید  خطر انقراض در جهانی ها در سطحاز گونه دسته نیازمند هستند. این جهانی هایهمکاری

 باشند. صدور پروانه برداشته را در فوق از دو وضع یکی است ممکن قلمرو ملی سطح در نیستند ولی ضانقرا

در بقاء  ایکنندهتاثیر تعیین گونه هیچ و واردات صادرات که که است این منوط به IIو  I مورد فهرست در

 باشد.  ها نداشتهآن

 و وحشاز حیات حفاظت مربوط به هایبخش ایران زیستمحیط حفاظت سازماندانیم همان طور که می

 تجارت" کنوانسیون در ایران عضویت از زمان .خود دارد کنترل و امور شکار و صید را تحت ملی هایپارک

 و در حقیقت دیدهگر تعیین ملی مرجع عنوان بهاین سازمان  "در خطر انقراض و جانوری گیاهی هایگونه

 . در این راستااست برقرار و محفوظ داشته در ایران آن اجرای مدیریت عنوان به را با کنوانسیون ارتباط الزم

 شوند. می همکار محسوب ،علمی نهادهای عنوان ها بهربط در حفظ گونهذی هایسازمان و سایر موسسات

در  مختلف هایبومزیست دارا بودن دلیل و به ویژه و طبیعی اظ شرایط جغرافیاییلح به پهناور ایران سرزمین

 تغییر شرایط زیستی علت به که برخوردار است و گیاهی جانوری مختلف هایو گونه جوامع نسبی از تنوع آن

محدود  گردد، سببمی ناشی ریشه و جوامع انسان نامعقول دخالت اکثر از که شدید محیطی و نوسانات

 جدی خطرات ها را در معرضاز آن برخی و جمعیت است شده وحشحیات طبیعی هایزیستگاه شدن

 . است قرار داده انقراض

در خطر  و جانوری گیاهی هایگونه تجارت کنوانسیون اجرای که اظهار داشت توانمی طور کلیه ب

و  تجاری و انتقال آمار نقل بودن پایین طور کلی و به و صادرات واردات محدودیت علت به ایراندر  انقراض

 کنوانسیون و نهایی غایی با اهداف انطباق در جهت به طور عمده ،وحشی جانوران هایگونه تجاری غیر حتی

 نکته . در اینجا ذکر ایناست شده باشد متمرکز ضانقرا معرض در هایگونه و کنترل همانا حفاظت که

 نقصان ها در حالآن و یا جمعیت بوده کمیاب ایران در ها کهاز گونه برخی است ممکن که است ضروری

 II ضمیمه و حتی I ضمیمه قرار گیرند در فهرست و کنترل حفاظت تحت شدت و باید به هستند

 و I  ضمائم در فهرست وحشی از جانوران هاییگونه طور بالعکس اند و همیننشده اردو کنوانسیون

IIاین حالت در مورد  نیستند. مورد حمایت در ایران اند کهقرار گرفته نظارت قید و تحت مذکور کنوانسیون

در  و جانوری گیاهی هایگونه تجارتکند. بر اساس ضمایم کنوانسیون شنگ معمولی به طور کامل صدق می

این کنوانسیون قرار گرفته است و بر این   Iدر ضمیمه  1977شنگ معمولی از فوریه سال  خطر انقراض

 اساس تجارت این گونه به شدت تحت کنترل و نظارت قرار دارد. 
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 طبیعی و منابع از طبیعت حفاظت المللیبین اتحادیه -9-1-2

پذیر امکان آسانی به که دشوار است ها از نظر خطر تهدید، امریآن موقعیت ها و تعیینگونه بندیطبقه

 . است بوده طبیعی و منابع از طبیعت حفاظت المللیبین اتحادیه همیشگی هایاز مشغله و یکی نبوده

در  انقراض بودن الوقوعقریب معیار براساس حفاظت جهانی ها در استراتژیگونه بندیطبقه که 1983 از سال

 که بندیطبقه گذرد. اینمی از دو دهه بیش شد تعریف پذیر و کمیاب، آسیبدر خطر انقراض طبقه سه

قرار  و فراگیر مورد استقبال وسیع در سطحی بود با اینکه گرفته شکل و کیفی توصیفی هایمالک براساس

 قادر به کیفی . زیرا معیارهاینیست ممکن در عمل آن کاربری امکان شد که معلومزود  . اما خیلیگرفت

 سرعته دارند تا ب و روشنی ، سادهعملی هایمالک نیاز به حفاظت و کارگزاران نبوده گونه یک جایگاه تعیین

نمایند.  بخورد مشخص رقم نادرستی هایذ تصمیمها با اتخاآن سرنوشت از اینکه را قبل گونه بتوانند موقعیت

 که در صورتی است کند. بدیهیمی را طلب خود متعاقباً تدابیر حفاظتی ویژه ایدر طبقه هر گونه قرار گرفتن

ه ها باز گونه بسیاری است نمود ممکن مشخص درستیه ها را بگونهموقعیت یقین، به نزدیک با اطمینان نتوان

در  سرخ انتشار فهرست بروند. بنابراین از بین سرعته و ب قرار گرفته انقراضر در خط غفلت این دلیل

 . است ها داشتهاز گونه در حفظ بسیاری بسیار مثبتی خود پیامدهای هایکاستی با وجود این اتحادیه بندیطبقه

 و بازنگری تعاریف اصالح جهت طبیعی و منابع از طبیعت حفاظت المللیبین اتحادیه هایتالش نخستین

آغازگردید.  لنده( و ر.5)ژ. مس هاینام از دو پژوهشگر به و با دعوت 1988 تهدید در سال در خطر طبقات

 ویژهه ، بکمی یهامالک براساس هاگونه را از نظر موقعیت جدیدی بندیتوانستند طبقه 1991 دو در سال این

  .نمایند ارائه جمعیت

 ها از جملهزیستگاه ها وجمعیت و تاثیر تجزیه ، مدیریت، تراز تاگسونومیکها، جمعیتانتشار گونه

 این هر جهته . باست مدنظر قرار گرفته جدید بندیطبقه در این ها در انقراضتاثیر آن هستند که هاییمالک

تغییر  تکاملی در جهت باز هم است ممکن آینده در حفاظت شناسیزیست علوم نیز با پیشرفت بندیطبقه

کرد  تعیین بیشتری و اطمینان با سهولت توانه ها را بگونه موقعیت کهاست آن جدید هدف بندیکند. در طبقه

 نظیر آنالیز زیستایی حفاظت شناسیزیست مفاهیم بر و مبتنی نبوده ذهنی حد امکان تا که است و در تالش

 عوامل شرایط )تداوم و چیرگی در هر طبقه جمعیت هایویژگیو  بندیطبقه این به باشد. با توجه جمعیت

طور ه تهدید ب کرد. طبقات را نیز تعیین حفاظت هایالویت تواندهد میمی تهدید را نشان سطح ( کهکاهش

ه ها ب، گونهمشخص زمانی دوره شرایط موجود در یک ماندگاری در صورت هستند که بیانگر این ادهس
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و  علمی ارزیابی ها یکگونه موقعیت بررسی نوع این است شد. بدیهی رو خواهندهروب با انقراض درجاتی

 شود نظر گرفته باید در انقراض تنها احتمال ها نهاولویت در تعیین که در حالی است عینی بر مفاهیم متکی

و  سیاسی ، عواملترمیم و ، تدابیر احیاءاقدامات موفقیت نظیر، احتمال متعدد دیگری ناچاراً باید عوامل بلکه

ها اولویت ینتعی هایرا باید از روش انقراض تهدیدهای ارزیابی هایرو روش مدنظر قرار گیرند. از این غیره

 مختلفی مسائل متفاوت شناسیریختو  شناختیبوم، جغرافیایی ،سیاسی در واحدهای جدا کرد چرا که

 طبقه ، سهمطلوب سیستم یک هایویژگی به با توجه 1994 در سال لنده و مس ترتیب این دارند. به چیرگی

  .دندپیشنهاد نمو انقراض ریسک زیر را براساس

 بحرانی طبقه

  .تر استشبی که یا هر کدام نسل 2یا  سال 5 در طول انقراض درصد احتمال 53 معرف

 در خطر انقراض طبقه

 . بیشتر است که یا هر کدام نسل 13 یا  سال 23 در طول انقراض درصد احتمال 23 معرف

 پذیرآسیب طبقه

 .سال 133 در طول ضانقرا درصد احتمال 13 رفعم 

 کردن مشخص برای کمی مالک در تعیین گام نخستین توانرا می لنده و توسط مس شده ارائه بندیطبقه

 گونه یک نابودی احتمال آورد. ارزیابی شماره ب معین زمانی دوره از نظر خطر تهدید در یک گونه یک جایگاه

وجود ه را ب امکان این مخاطره و سطح کاهش ، نرخکاهش، احتمالزمان اساسمجزا بر هایدر جمعیت

 کارگزاران ها برایآن و کاربری شده مشخص معیار کمی تهدید براساس ها از نظرگونه موقعیت آورد کهمی

 در خطر تهدید که هایگونه موقعیت باشد. طبقات گذشته و توصیفی کیفی هایمالک تر ازآسان حفاظت

 است منتشر شده IUCN سرخ فهرستدر  1994 و در سال گردیدهو تنظیم تهیه فوق توسط پژوهشگران

  .در پیوست آمده است

 از شنگ معمولی 1996فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در سال  اساس رب

اتحادیه جهانی حفاظت  2333شد. در سال یاد می داشتر قبال آن وجود ای که نگرانی کمی دبه عنوان گونه

ها را درباره این گونه به دلیل شکار و از بین رفتن زیستگاه افزایش داد و  این گونه را از طبیعت سطح نگرانی

ه به ویژه های این گونبه دلیل ترمیم برخی از جمعیت 2334پذیر قلمداد کرد. از سال ای آسیببه عنوان گونه
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مد نظر پذیر ای تهدیدبندی این اتحادیه به عنوان گونهدر غرب اروپا وضعیت این گونه بهبود یافته و در طبقه

 قرار گرفته است. 

 

 وضعیت قوانین، مدیریت و حفاظت از شنگ در سطح ملی -3-2

بند  در چارچوب و زیستمحیط حفاظت عالیشورای 0/6/1078 مورخ 168 شماره استناد مصوبه به

و  تعیین ذیل شرحه کشور را ب جانوری وحش حیات هایگونه توانشکار، صید می قانون 0 ( ماده)ت

 .نمود بندیطبقه

 وحشی پستانداران - الف

 شده منقرض هایگونه -1

 خطر انقراض در معرض هایگونه -2

  شده و حفاظت حمایت هایگونه-0

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه-4

 

 وحشی پرندگان - ب

 خطر انقراض در معرض هایگونه-1

 شدهو حفاظت شدهحمایت هایگونه-2

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه-0

 زیانکار هایگونه-4

 

 وحشی خزندگان - ج

 خطر انقراض در معرض هایگونه-1

 شده و حفاظت حمایت هایگونه -2

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه-0

 

 آبزیان -د 

 خطر انقراض در معرض هایگونه -1
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  شده و حفاظت حمایت هایگونه -2

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه -0

 

 دوزیستان - ه 

 شدهو حفاظت حمایت هایگونه -1

 ()عادی شده غیرحمایت هایگونه -2

 

 پوستانسخت -و 

حتی از سویی دیگر  .های غیر حمایت شده قرار داردبراساس این مصوبه شنگ )سمور آبی( در زمره گونه

زیست وجود ندارد. و ای به تحت حمایت یا نبودن شنگ بر اساس مصوبات سازمان حفاظت محیطهیچ اشاره

این  رود کهه در ایران به شمار میایت شدای غیر حمگیری کرد که شنگ معمولی گونهتوان چنین نتیجهلذا می

 گر نبود اطالعات و آگاهی کافی در رابطه با این گونه در ایران است.امر خود نشان

 

 هاکفایت یا عدم کفایت سیستم حفاظتی موجود در حفاظت از زیستگاه و جمعیت گونه  -3-9

اتحادیه جهانی حفاظت از  همان طور که پیشتر نیز ذکر شد برخالف آن که شنگ معمولی در فهرست سرخ

در مقررات مربوط به حفاظت از و  ؛رودپذیر به شمار میای تهدیدطبیعت و منابع طبیعی به ترتیب گونه

گرفته نشده است. از سویی دیگر این گونه در در نظر  های وحشی ایران هیچ گونه حمایتی از این گونهگونه

. برای نمونه وحشی نیز همواره مورد توجه بوده است هایونههای حفاظتی جهان در ارتباط با گسایر پیمان

های طبیعی اروپا )کنوانسیون برن( وحش و زیستگاهکنوانسیون حفاظت از حیات IIشنگ معمولی در ضمیمه 

مورد توافق کشورهای عضو این اتحادیه قرار گرفت و در سال  1058سپتامبر  19قرار دارد. این کنوانسیون در 

گیرند جانورانی این کنوانسیون قرار می  IIهایی که در ضمیمه بر این اساس گونه .االجرا شدالزم  1061

دستورالعمل حفاظت  IVو   IIهستند که به شدت نیاز به حفاظت دارند. همچنین شنگ معمولی در ضمیمه 

کنوانسیون برن به  در پاس  به 1992های طبیعی و گیاهان و جانوران وحشی قرار دارد که در سال از زیستگاه

این کنوانسیون  IIهایی که در ضمیمه عنوان دستورالعمل اتحادیه اروپا مد نظر قرار گرفت. بر این اساس گونه

های متعلق به ضمیمه هایی هستند که نیازمند طراحی مناطق حفاظتی هستند. همچنین گونهقرار دارند؛ گونه

IV   .احتیاج به حفاظت دقیق و شدید دارند 

شود. این گونه بر های جهانی ختم نمیها و پیمانمیت به امر حفاظت از شنگ تنها به این کنوانسیوناه

جای دارد که  Iهای مهاجر و جانوران وحشی )کنوانسیون بن( در ضمیمه اساس کنوانسیون حفاظت از گونه
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دآور شد که برخالف تمامی رود. در ادامه باید یاباالترین سطح حفاظتی در ضمایم این معاهده به شمار می

برخوردهایی که میان انسان و شنگ در محدوده پراکنش این گونه در جهان وجود دارد؛ این گونه در قوانین 

رود. با در نظر گرفتن تمامی نکات مورد های حمایت شده به شمار میجاری این کشورها، در زمره گونه

زیست ایران هیچ گونه حمایتی از این گونه ظت محیطرسد در قوانین جاری سازمان حفااشاره به نظر می

 صورت نگرفته است.

 

لزوم یا عدم لزوم تدوین قوانین جدید و یا بازنگری و تکمیل قوانین موجود برای حفاظت موثرتر   -3-2

 هااز گونه

تخریب، آلودگی و کاهش تنوع زیستی به عنوان یک امر عمومی در بسیاری از کشورها، مبنای ایجاد 

نگرانی در مورد منابع طبیعی و اندیشه برای تغییر وضعیت موجود است. کشورهای مختلف به تدریج آثار 

ها، فرسایش خاک و وقوع سیل و بروز خشکسالی، نابودی ها و مراتع، گسترش بیابانزیانبار تخریب جنگل

ی در اثر آلودگی را حس های گیاهی و جانورزیستی مجموعههای نادر گیاهی و جانوری و کاهش تنوعگونه

ساز اقداماتی در مدیریت بهتر منابع طبیعی است. امروزه برای کنند. توجه به وضعیت تل  پیش آمده، زمینهمی

گذاری بیش از پیش مطرح شده است. در بسیاری از گذاری و سیاستتغییر و بهبود مدیریت، موضوع قانون

ها برای اداره منابع طبیعی ها و یا قانونانواعی از عرفمناطق مختلف جهان بر حسب درجه پیشرفت جامعه 

های عرفی و قانونی موجود را در معرض چالش جدی قرار وجود دارد. تغییرات دو سده اخیر چهارچوب

ها که حاصل دوران آرام زندگی انسان در کره زمین بوده است و چه حال که تغییرات دارده است. چه آن

قای فناوری، مصرف، تخریب، آلودگی و مشکالت دیگر پیش روی آورده سریع در رشد جمعیت، ارت

 گذاری متناسب برای مقابله با چنین وضعیتی را تدارک دید.بایست ابزار قانونی، مدیریتی و سیاستمی

های کلی حاکم  بر آن کشور، بینی و نگرشگذاری در هر کشور و در هر زمینه، متکی به جهانقانون

اجتماعی، وضعیت کل نظام مدیریتی کشور، وضعیت طبیعی و نحوه زندگی و استفاده  یخی وهای تارواقعیت

وحش گذاری در زمینه منابع طبیعی و حیاتهای گذشته تا به امروز است. در ایران نیز قانونمردم از زمان

انین موجود تلقی ها به درجات مختلف مبنای قوآندر نتیجه تمامی های ذکر شده است و متاثر از کل واقعیت

های مختلف و در شرایط زیست در زمانشوند. قوانین موجود در ایران در زمینه منابع طبیعی و محیطمی

زیست افزون بر صدور اند. دولت در مدیریت منابع طبیعی و نظارت بر حفاظت از محیطمختلفی تدوین شده

ها در تالش برای تحقق بخشیدن به امر ریزیها و برنامهها، و تدوین سیاستها، اعمال مجازاتپروانه

زیست است. قوانین کلی منابع طبیعی محیطبرداری از منابع طبیعی و حفاظت، احیاء، اصالح و بهره

شود. به زیست ایران مدیریت میزیست طبیعی در سازمان حفاظت محیطوحش و محیطشونده، حیاتتجدید

به طور هستند. اما ی موسسات آموزش عالی در این عرصه فعال لحاظ آموزشی نیز در دانشکده منابع طبیع
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زیست متمرکز است )شامخی، به صورت اصلی در سازمان حفاظت محیطدر این زمینه ها کلی پژوهش

دهد که المللی نشان میهای بینمرور قوانین و مقررات سایر کشورها و هم چنین معاهدات و پیمان (.1088

ین انسان و شنگ معمولی برخوردهایی به ویژه در اطراف مزارع پرورش ماهی رخ برخالف آن که همواره ب

اندرکاران امر حفاظت در کشورهای مختلفی که در محدوده دهد؛  همواره از سوی مسئوالن و دستمی

. در سوی صورت گرفته استها حفاظت از این گونهامر پراکنش شنگ معمولی قرار دارند، توجه شایانی به 

های حمایت دهد که شنگ معمولی در ایران در زمره گونهمرور قوانین و مقررات جاری ایران نشان می مقابل

نگری در و حفاظت شده نیست. این امر بیانگر نبود اطالعات جامع و کافی در ارتباط با گونه شنگ و لزوم باز

 دهد.قوانین و مقررات موجود ایران در راستای حمایت از این گونه را نشان می

 

زیست، های شنگ با شبکه مناطق حفاظتی سازمان حفاظت محیطدرصد همپوشانی زیستگاه  -3-3

  GISها و سایر تشکیالت حفاظتی با آن در محیط بانیموقعیت محیط

انسان از گذشته دور با توجه به نیروی عقل و آگاهی از منابع مختلف طبیعت استفاده کرده و زمینه رشد و 

آماده نموده است. حدود میزان دخالت در این منابع و اختصاصات کمی و کیفی در تغییر و  بقاء خود را

ها به طوری که نیازهای  زیستی را تضمین نماید، موضوعی است کلیدی که نیازمند هماهنگی دگرگونی آن

یب منابع طبیعی شناختی آن است. امروزه آهنگ تند تخرهای اقتصادی با ساز و کار طبیعت و تعادل بومسیستم

از منابع طبیعی از سوی دیگر حقیقت روشنی را  از یک سو و نیاز غیر قابل اجتناب انسان برای بهره برداری

های تفکر و های متنوع طبیعت و شیوهکنند؛ و آن این که به هر حال و در هر صورت باید بین قابلیتبازگو می

عی به وجود آید. در این بین حفاظت به معنای مدیریت مصرف ای در جهت اعتدال طبیها موازنهبرخورد با آن

های قابل تحمل از منابع برای نسل حاضر فراهم گردیده و اساس و شالوده از منابع که در آن بیشترین استفاده

های آینده حفظ گردد بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از کشورها برای حفظ آب و هوا و ها برای نسلآن

اند و ضمن فراهم آوری ضوابط قانونی درباره ای به وجود آوردهام منابع زنده ضوابط محدود کنندهخاک و تم

 اند )مجنونیان(.های ملی و مناطق حفاظت شده خود را توسعه بخشیدهحفظ طبیعت و منابع طبیعی پارک

ک ملی، منطقه زیست شامل مناطقی تحت عنوان پاردر ایران شبکه مناطق حفاظتی سازمان حفاظت محیط

نامه زیست بر طبق آئینملی است. سازمان حفاظت محیط -وحش و آثار طبیعیشده،  پناهگاه حیاتحفاظت

هیأت وزیران با 4/12/1054مورخ  81834زیست مصوبه شماره اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط

ست. در حال حاضر در ایران بعدی موظف به حفاظت از این مناطق در چهارچوب قوانین مربوطه ا اصالحات

 42هکتار،   08697ملی با وسعتی قریب بر  -اثر طبیعی 05 هکتار، 1963507پارک ملی با وسعتی بالغ بر  26

 16676704برابر با با وسعتی  شدهمنطقه حفاظت 153هکتار  و  5567640ش با مساحت حوپناهگاه حیات
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تعریف مناطق حفاظت شده چهارگانه، بر طبق این ارد. زیست ایران قرار دهکتار تحت حفاظت سازمان محیط
  نامه به شرح زیر است:آئین

 پارك ملی 
های طبیعی و اراضی جنگلی و ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشهپارک ملی به محدوده»

ی ایران باشد و به ای از مظاهر طبیعهای برجستهشود که نمایانگر نمونهدشت و آب و کوهستان اطالق می

منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و هم چنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش 

)مجموعه قوانین و « « گیردها در شرایط کامالً طبیعی تحت حفاظت قرار میجانوران وحشی  و رشد رستنی

 (. 1080زیست،مقررات محیط

 منطقه حفاظت شده 
ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان محدوده منطقه حفاظت شده به»

ها و وضع شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء رستنیاطالق می

 « گیردطبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می

 ملی -آثار طبیعی 

های نمونه و نادر گیاهی و حیوانی یا اشکال یا مناظر کم نظیر و کیفیات ارت از  پدیدهملی عب -آثار طبیعی»

باشند که با منظور داشتن محدوده متناسبی تحت ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی می

 (. 1080زیست،)مجموعه قوانین و مقررات محیط« « گیردحفاظت قرار می

 وحشپناهگاه حیات 

های طبیعی و اراضی ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشهوحش به محدودهپناهگاه حیات»

های طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاص شود که دارای زیستگاهجنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق می

)مجموعه « گیردقرار می ها تحت حفاظتبرای جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ و احیاء این زیستگاه

  (.1080زیست،قوانین و مقررات محیط
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 زیستهای شنگ با شبکه مناطق حفاظتی سازمان حفاظت محیطهمپوشانی زیستگاه( 1-9نقشه ) 
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زیست ایران )پرتال سازمان حفاظت گانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط( وسعت هر یک از مناطق چهار1-9دار )نمو

 (1093زیست، محیط

ها استان کشور حضور قطعی دارد. هر یک از این استان 23های موجود شنگ معمولی در بر اساس داده

بر اساس نقشه  زیست هستند. دارای تعداد مختلفی از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط

در این بین استان  ت.حضور شنگ در آنجا قطعی است در جدول زیر آورده شده اس هایی که( استان9-1)

شده در مقام اول و استان اصفهان در مقام دوم قرار دارد. از سویی دیگر فارس با بیشتر وسعت مناطق حفاظت

 بانی و تشکیالت مرتبط با آن در حال حاضر ممکن نیست.های محیطامکان دسترسی به موقعیت پاسگاه
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 ها حضور قطعی دارد.هایی که شنگ در آنیک استان( سهم مناطق چهارگانه به تفک1-9جدول )

 استان ردیف

وسعت 

های پارك

 ملی )هکتار(

وسعت آثار 

ملی  -طبیعی

 )هکتار(

وسعت 

های پناهگاه

وحش حیات

 )هکتار(

وسعت منطقه 

حفاظت شده 

 )هکتار(

جمع کل 

وسعت مناطق 

چهارگانه 

 )هکتار(

 133.912 062357 89952 1326 547886 آذربایجان شرقی 1

 662894 116253 5756 2 543886 آذربایجان غربی 2

 106967 129137 3 7863 3 اردبیل 0

 974943 033529 597245 3 77166 اصفهان 4

 148315.7 146495 3 1523.7 3 ایالم 5

 792960 701039 3 4731 56950 تهران 6

 157814 150362 3 083 4072 چهارمحال و بختیاری 7

 113239.1 94046 3 595.13 15268 یخراسان شمال 8

 685935 045085 028926 3 11594 خوزستان 9

 244613 214798 29812 3 3 زنجان 13

 1181276 769145 155597 3 256504 فارس 11

 01705 01705 3 3 3 قم 12

 179456 176164 0292 3 3 کردستان 10

 161644 123992 43651 1.31 3 کرمانشاه 14

 236303 236303 3 3 3 یه و بویراحمدکهگیلو 15

 105825 48420 3 3 87402 گلستان 16

 101867.0 124797 0890 1.275 0176 گیالن 17

 167187 167180 3 4 3 لرستان 18

 636599 482620 84981 5520 00472 مازندران 19

 57857 57857 3 3 3 همدان 23
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 بالقوه  تهدیدهای بالفعل و -11

 شکار و صید غیر قانونی )به ویژه در اطراف مزارع پرورش ماهی( و میزان آن  -11-1

در تمامی کشورهای جهان دالیل متفاوتی در گسترش شکار و صید غیر قانونی وجود دارد. همه ساله 

اچاقچیان فعال در شوند. قتعداد بسیار زیادی از جانوران به دلیل بهره مالی ناشی از قاچاق حیوانات کشته می

های فروش گوشت، ها در زمینهالمللی در ارتباط بوده و با آنهای غیرقانونی ملی و بیناین زمینه همواره با شبکه

پوست و اعضای بدن به منظور استفاده در طب سنتی داد و ستد دارند. از سویی دیگر بسیاری از جانوران به 

شوند. گاهی نیز یژه در مناطق روستایی به دلیل گذران زندگی شکار میوسیله مردم فقیر و اقشار کم درآمد به و

شود که جانداران در مناطق حفاظت شده و یا خارج از آن بدون اخذ مجوز از سازمان تحت امر  به دیده می

شوند. در بسیاری از کشورها گوشت و اعضای بدن ای از مردم کشته میدلیل جذابیت امر شکار برای عده

 قانونی قابل مشاهده است. ات در بازارهای غیرحیوان

های سیمی، های متعددی در ارتباط با کشتار حیوانات وجود دارد. استفاده از اسلحه گرم، تلهروش

روند و همه ساله باعث از بین رفتن تعداد های شکاری و سم از ابزارهایی کشتار حیوانات به شمار میسگ

شوند. با این وجود براساس گزارشات منتشر شده توسط کنوانسیون ر و درد میها در نهایتِ زجبسیاری از آن

ترین دلیل کشتار غیر قانونی حیوانات استفاده از بزرگ در خطر انقراض و جانوری گیاهی هایگونه تجارت

 ها است.گوشت و تجارت این قسمت از بدن آن

وحش شده است. های حیاتید شدن جمعیتدر برخی مناطق کشتار حیوانات باعث کاهش و یا ناپد

های در معرض تکه شده به ویژه در ارتباط با گونهکشتار در مقیاس بزرگ اما در مناطق کوچک، منزوی و یا تکه

های کوچک باقی هایی که در جمعیتگردد. این امر در ارتباط با گونههای محلی میخطر باعث انقراض

قراض جهانی شود. به طور کلی در ارتباط با شکار پستاندران کوچک نظیر شنگ و تواند منجر به اناند، میمانده

های سیمی، سگ و تفنگ بسیار مرسوم است. تعداد بسیار زیادی از جوندگان مانند شنگ پرندگان استفاده از تله

نند فرانسه شوند. در بسیاری از کشورها مادر سرتاسر جهان به طور مرتب به دلیل گوشت و پوستشان شکار می

ها برخوردار است؛ از آنجایی که ماهی یکی از شنگ معمولی از پراکنش بسیار وسیعی به ویژه در کنارة رودخانه

رود؛ این امر سبب شده است که همواره درگیری و برخورد ترین مواد در رژیم غذایی شنگ به شمار میاصلی

 ارند با این گونه به وجود آید.بین صاحبان مزارع ماهی که در اطراف این مناطق وجود د

در حال حاضر چه قبل از بروز خشکسالی در تاالب پریشان و چه پس از آن هیچ مزرعه پرورش ماهی 

نامه آوری اطالعات از طریق پرسشدر حاشیه این تاالب وجود نداشته است. با این وجود مطالعات و جمع

این تاالب اطالع چندانی از ارزش پوست این جاندار که  دهد که به  طور کلی اهالی روستاهای حاشیهنشان می
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کنند. از بسیار قیمتی است، ندارند و لذا به همین دلیل اقدام به شکار به منظور استفاده از پوست این گونه نمی

سویی دیگر خوشبختانه استفاده از گوشت این حیوان در رژیم غذایی مردم بومی این تاالب جایگاهی ندارد و 

ر کلی شکار شنگ معمولی به دلیل استفاده از پوست، گوشت و اجزای بدن این گونه به ندرت در این به طو

ده درصد  دهد کههای به دست آمده نشان میگیرد. با وجود تمامی توضیحات داده شده، دادهمنطقه صورت می

تن هیچ گونه دلیل موجهی از مردم محلی ساکن در حاشیه تاالب پریشان در صورت مشاهده این گونه بدون داش

ر گرفتن بقاء این کنند. این امر می تواند در دراز مدت باعث تهدید و در خطر قرااقدام به شکار این حیوان می

 ریشان شود.گونه در تاالب پ

  

 ای، خفگی در تورهای ماهیگیری و ...( و میزان آنمرگ و میر تصادفی )تصادفات جاده -11-2

های انسانی دلیل عمده مرگ و میر شنگ دهد که فعالیتود دارد که نشان میشواهد بسیار زیادی وج

معمولی در اروپا و به ویژه در اروپای غربی است. مطالعات انجام شده در رابطه با دلیل موثر بر میزان مرگ و 

 یر شنگای بیشترین علت مرگ و ممیر  شنگ معمولی بیانگر این امر است که  به طور معمول تصادفات جاده

شناسی هایی که بعد از مرگ در مطالعات بومرود. بنابراین بسیاری از نمونهبه شمار می در برخی از کشورها

اند. تعیین تأثیر تصادف ای به دست آمدههایی هستند که از تصادفات جادهگیرند، نمونهمورد استفاده قرار می

ها آن چنان دشوار است مگر آن که جمیعت شنگها امری بسیار سخت و ای بر پویایی جمعیت شنگجاده

ساز تلقی شود. ذکر این نکته ضروری است ، بسیار بحران"منجر به مرگ"ای کوچک باشد که هر تصادف جاده

های ای بر اساس فصلها بر اثر تصادفات جادهدهد که نرخ مرگ و میر شنگکه مرور برخی مطالعات نشان می

ای در طور مثال در انگلستان میزان مرگ و میر این گونه بر اثر تصادفات جاده مختلف دارای نوسان است. به

 ,otterspecialistgroupیابد )کنند افزایش میها طغیان میمواقعی که میزان بارش افزایش یافته و یا رودخانه

ها اتفاق دخانههای اصلی و نزدیک به رواز سویی دیگر بیشتر این تصادفات در انگلستان در جاده  (.2011

قالده  56ماه تنها  12دهد که در طول افتد. یک مورد از مطالعات صورت گرفته در بریتانیا نشان میافتاده می

های موجود براساس دادهاند. اثر تصادف با خودرو کشته شده کیلومتر بر 156ای به طول شنگ معمولی در جاده

ر روستاهای حاشیه  تاالب پریشان، تاکنون هیچ گونه گزارش و اطالعات به دست آمده از مردم محلی ساکن د

رود، وجود ندارد. الزم ای در این منطقه از بین میو یا مدرکی که نشان دهد شنگ معمولی بر اثر تصادف جاده

های اطراف تاالب پریشان به ویژه در قسمت شمالی تاالب بیشتر جهت دسترسی به یادآوری است که جاده

ها که تردد بیشتری در آن در جریان است از تاالب فاصله به گیرند و باقی جادهستفاده قرار میمحلی مورد ا

نسبت زیادی دارند. این امر سبب گردیده تا امکان از بین رفتن این گونه در این منطقه به دلیل تصادفات 
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المللی پریشان دد اطراف تاالب بینهای پر ترده از جادهباال -ای به حداقل برسد. در این بین جاده کازرونجاده

 رسد.رود که به دلیل فاصله زیاد از تاالب امکان تصادفات جاده در آن به حداقل میبه شمار می

 
 ایجسد شنگ معمولی در اثر تصادفات جاده( 1-13تصویر )

های و تله "مارماهی"ای های کیسهگیری به ویژه دامدر بسیاری از کشورهای جهان تورهای ماهی

اند. گیر افتادن تصادفی باعث به وجود آمدن مشکالتی در مقیاس محلی برای شنگ معمولی شده "خرچنگی"

شود. برخی از ها را به صورت کامل ناخواسته سبب میشدن و در نهایت کشته شدن شنگدرون این تورها، خفه

لی از این طریق بسیار اندک بوده و در های معموکارشناسان بر این باور هستند که میزان نرخ مرگ و میر شنگ

تواند قابل توجه باشد. برخی دیگر مطالعات در این زمینه بیانگر این امر است که میزان مرگ و برخی مناطق می

 ها شود.درصد باعث کشته شدن شنگ 8تواند تا گیری میکردن در تورهای ماهیمیر به دلیل گیر

 

 هاتکه شدن و منزوی شدن زیستگاهز تکهها ناشی امنزوی شدن جمعیت  -11-9

های کوچک با تراکم زیاد زندگی میها به صورت طبیعی و در جمعیتاز آنجایی که بسیاری از شنگ

ها در محیطی بسیار وسیع پراکنده شده است؛ به همین دلیل طبیعت قادر نخواهد بود تا کنند؛ لذا منابع غذایی آن

های طبیعی هایی کوچک حمایت کرده و تحت پوشش قرار دهد. سیستمر محیطتراکم باالیی از این گونه را د

شک با وحش دچار انفجار جمعیت شوند بیهای حیاتکنند. چنانچه گونهها را تنظیم میخود تراکم جمعیت

 ها درگردد تا گونهتکه شدن آن باعث میرو خواهند بود. افزون بر این تخریب زیستگاه و تکهانقراض روبه
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ها نیز جلوگیری به عمل آید. عوامل ای در طوالنی مدت دوام نیاورده و از مهاجرت آنچنین محیط خصمانه

هم در اندازه جمعیت و هم در پراکندگی آن موثر است. با نگاه  ،ها در جهانمتعددی در کاهش جمعیت شنگ

رویه، باعث کاهش جمعیت بیتوان به این نتیجه رسید که در گذشته شکار ها میتاریخی به وضعیت شنگ

ترین عوامل موثر در بقاء شنگ به ها از خطرناکها در سرتاسر جهان بوده  ولی امروزه تخریب زیستگاهشنگ

زیست که خود به دلیل تغییر سریع در اجتماع است صورت گرفته رود. این امر نتیجه تغییر در محیطشمار می

های شنگ ها به عنوان زیستگاههای جغرافیایی حریم رودخانهپهنه است. در این راستا حفاظت از منابع آب و

 ضروری است.

های منزوی و های شنگ در برخی از کشورها به وضوح قابل مشاهده است. جمعیتجدا شدن جمعیت

تکه شدن زیستگاه به ها از تکهشوند. ثابت گردیده است که شنگکوچک در نقاط مختلف ایران نیز دیده می

تواند شامل ها میبرند. این زیستگاهکنند رنج میهای مختلفی استفاده مین که به طور معمول از زیستگاهدلیل آ

های صحرایی به طور قابل افزایش فعالیتها و . مزاحمت انسانباشدها های آبی و جنگلمراتع، زیستگاه

 ها شده است.ای باعث ازدیاد تنش و مزاحمت برای شنگمالحظه

ترین انواع آن به طریقی بر خویشاوندی استوار اع رفتارهای اجتماعی و از جمله شاید پیچیدهاکثر انو

تر پیوندهای اجتماعی پایدارتر است. به عنوان یک قاعده کلی هر چه نسبت ژنتیکی اعضای گروه به هم نزدیک

تر میزان اش کوچکهتر و هر چه اندازتر است. در عوض هرچه در گروه پایدارتر و بستهو در هم بافته

تر است. لذا شود که این خود، بنا به تعریف، به معنی ایجاد رابطه ژنتیکی نزدیکاش بیشتر میگشنیدرون

کند؛ اما از سوی دیگر ناجور تخمی آن جمعیت و قابلیت انعطاف و گشنی تکامل اجتماعی را ترغیب میدرون

 دهد.ست نیز کاهش میعملکرد بهتر را که عموما با ناجور تخمی همراه ا

ها جمعیت "97درون آمیزی"دهد پدیدة ها رخ میتکه شدن زیستگاههایی که در نتیجه تکهاز دیگر پدیده

شناختی آن گونه، وحش به اقتضای وضعیت بومهای حیاتاست. در روند طبیعی زاد و ولد هر یک از گونه

گیرد. صورت می "و تناسل در میان هم نژادهاتولید " و یا به عبارتی دیگر "درون همسری"پرهیز از زاد و ولد 

های بالغ خود به خود و معموالً به های معمولی،  شنگبرای پرهیز از درون همسری میان شنگبه طور معمول 

های شنگ در رفت و آمد هستند. در نتیجه این رفت های اطراف و بین دیگر گروهمیان زیستگاهطور همیشگی 

افتد. ها از گروه دیگر اتفاق میگیری میان نرها از یک گروه و مادههای اجتماعی همسایه جفتو آمد بین گروه

ها از یکدیگر در این روند طبیعی اختالل ایجاد کرده ها و یا جدایی زیستگاهتکه شدن زیستگاهدر این میان تکه

                                                 
97 Inbreeding 
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گردد. های مختلف میجمعیتو باعث کاهش پراکندگی و همچنین باعث افزایش ناهنجاری ژنتیکی میان زیر

توان انتظار زاد و ولد از نوع درون همسری یا به عبارتی آمیزش با خویشاوندان بسیار نزدیک میان بنابراین می

های منزوی را داشت. در این حالت کاهش تنوع ژنتیکی در یک زیر جمعیت به شدت مشهود است. جمعیت

پذیری های کوچک در مقیاس محلی به علت آسیباض جمعیتتواند منجر به انقراین امر در دراز مدت می

 ژنتیکی شود.

ها زیادتر شود؛ تکه و چسبندگی بین افراد یعنی کندی انتشار آنها تکهبه عبارتی دیگر هر چه جمعیت

انداز بهتری گردد. در نتیجه برای تکامل اجتماعی چشممیزان خویشاوندی بین افراد مجاور بالواسطه بیشتر می

های مشترک ناشی از داشتن نیای یکسان بازده آید. زیرا همکاری و حتی فداکاری از نظر تداوم ژنراهم میف

کند که هم شایستگی افراد دارد. در عین حال با افزایش چسبندگی افراد به یکیدیگر عوارض جانبی نیز بروز می

کشاند. با مل اجتماعی را به توقف میدهد و لذا تکاهای محلی را به تدریج کاهش میو هم شایستگی گروه

رود و این یعنی گسترش ها باال میهای جور تخم بیش از ناجور تخمترکیبیگشنی بسامد نوافزایش درون

 تر تغییرات در بین انواع دیپلوییدهای ممکن.یکنواخت

 

 .گیری و ..ها، ماهیکمبود منابع غذایی )به ویژه ماهی( به واسطه آلودگی آب -11-2

ها شوند. این امر تنها به ماهیان تواند باعث بیمار شدن و در نهایت مرگ ماهیهای آلوده به راحتی میآب

های ای از جهان باعث مرگ تعداد بیشماری از گونهتواند در هر نقطههای آب میشود؛ آلودگیختم نمی

ها را ترین خطری که بقای ماهیزرگوحش شود. به طور کلی بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که بحیات

ها را آلوده توانند آبها میهای بیشماری وجود دارد که از طریق آن انسانها هستند. راهکند انسانتهدید می

ها تاثیر بگذارند. امروزه سموم شیمیایی و های آبی و ماهیبومسازند و در نتیجه این امر بر سالمت زیست

گیرند. های کشاورزی و صنایع به طور وسیعی مورد استفاده قرار میانگی، زمینهای خها در محیطآفتکش

تواند باعث بروز انواع های اطراف شوند، میهای محیطآب ناشی از مصرف این مواد چنانچه وارد آبزه

د همه ها گردد. از سویی دیگر  مواد غذایی عامل محدود کننده مهمی در رشها و در نهایت مرگ ماهیبیماری

روند. در کنار عوامل دیگر سرعت و فراوانی رشد گیاهان متناسب با مقدار ماده غذایی در گیاهان به شمار می

نسبت  "تغذیه طبیعی"دسترس است. افزایش طبیعی مواد غذایی موجود در آب به طور معمول به عنوان داشتن 

شود. ن آلودگی آب در نظر گرفته نمیبه عنوا "داشتن تغذیه طبیعی"شود. با یک بررسی دقیق داده می
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گردد. ورود مواد های آبی میبومهای انسانی منجر به رها شدن مقدار زیادی از مواد مغذی درون زیستفعالیت

تواند باعث به وجود آمدن پدیده شکوفایی جلبکی ها میها و تاالبهای آبی مانند دریاچهبوممغذی به زیست

کنند و شروع به مصرف اکسیژن محلول در آب حتی و  و مزه نامطبوع در آب کمک میها به ایجاد بشود. جلبک

های آبی باعث کاهش میزان بومنمایند. همچنین شکوفایی جلبکی در زیستدر هنگام تخریب و از بین رفتن می

 گردد.ها میاکسیژن محلول در آب و در نهایت خفگی ماهی

انحراف از پاکیزگی است. هنگامی که موضوع آلودگی  در باور بسیاری از پژوهشگران آلودگی

شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک زیست مطرح میمحیط

ها، ها، دریاچهها در آب طبیعی مانند اقیانوسهای رها شده، منبع اغلب آلودگیحالت معمولی است. فاضالب

های مختلف زا که سالمتی و زندگی گونهاست. آب دارای پتانسیل حمل موجودات ریز بیماریها و ... رودخانه

توانند در سراسر آب زا به صورا متناوب میهای بیماریتواند به خطر بیاندازد است. میکروبجانوری را می

توانند با انتقال ها میالبهای آبی را به خطر بیاندازند. فاضبوممنتقل شوند و حیات موجودات وابسته به زیست

 ها شوند.ها و در برخی موارد حتی انسانها به محیط آبی باعث مرگ و میر ماهیپاتوژن

ها هستند. صدها سال طول های پالستیکی عامل بسیار مهمی در از بین رفتن ماهیها به ویژه زبالهزباله

های طوالنی در ردانده شوند به همین دلیل تا مدتها تجزیه و اجزای آن به طبیعت برگخواهد کشید تا پالستیک

ها را به جای مواد غذایی اشتباه گرفته ها پالستیکآب باقی خواهد ماند. بر این اساس بسیار دیده شده که ماهی

توانند باعث انسداد سیستم شوند میها بلعیده میها توسط ماهیکنند. هنگامی که پالستیکها تغذیه میو از آن

شوند دریایی دیده میهای پالستیکی در بسیاری موارد شبیه ستارهشی شده و باعث مرگ ماهی شوند. کیسهگوار

ها ها در این کیسههای پالستیکی دارند. در برخی موارد ماهیها سعی در خوردن این کیسهدر نتیجه ماهی

شوند در وحش میآسیب رساندن به حیاتها تنها موادی نیستند که باعث روند. پالستیکافتاده و از بین میگیر

 توانند نقش مشابهی در این امر داشته باشند.های فلزی، تورها و ... میبسیاری موارد طناب

نکته با اهمیت در ارتباط با سالمت شنگ در تاالب پریشان، استفاده روز افزون از پالستیک در 

این امر نباید به سادگی گذشت؛ چرا که عدم کشاورزی، به ویژه در حاشیه شمالی این تاالب است. از 

ها پس از کشت محصول افزون بر آوری آنها و عدم جمعریزی در زمینه نحوه استفاده از این پالستیکبرنامه

های تاالب و در پی آن بقاء شنگ تاثیر بسزایی خواهد داشت. به طور ایجاد آلودگی دیداری، در حیات ماهی
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ها و پستانداران دریایی در شوند. ماهیایجاد آلودگی و از بین بردن موجودات آبی میکلی منابع بسیاری باعث 

ها قرار دارند و در نتیجه این امر میزان بسیار باالیی از سموم از این طریق بومباالی زنجیره غذایی این زیست

 و 1993 تا 1987  مجزا مانیز دوره دو در تاالب پریشان که آب کیفی تغییرات بررسیشود. ها میوارد بدن آن

 تغییرات بررسی از حاصل است دارای نکات حائز اهمیتی در این باره است. نتایج گرفته انجام  2331تا 1993

 از را نرمالی توزیع تقریباً تاالب آب آلودگی که است موضوع این نشانگر اول زمانی دوره در تاالب آب کیفی

 مدت در تاالب پریشان آب حجم نیمی از تقریباً ترتیب این به مطالعه داشته است. بر اساس این فراوانی حیث

 تاالب آب در سطح هاآلودگی مکانی توزیع است. شده آلودگی دچار  1993 تا 1987 هایمیان سال سال سه

 و شرقیشمال سواحل شرقی، سمت به و دهدمی نشان غربیشمال و غربی سواحل مناطق در را تراکم بیشترین

 دریاچه آب آلودگی تغییرات دوم زمانی دوره شود. درمی کاسته تدریج به دریاچه آب آلودگی میزان از جنوبی

 با ناهمگون و با توزیع دریاچه آب کیفیت در تغییرات گیرد؛ نشان دهندهمی بر در را ساله 11 زمانی بازه که

 حیث از آلودگی میزان بیشتر ترشگس و افزایش از حاکی خود این نتایج  منفی است. اعداد سمت به چولگی

 66 از بیش دریاچه آلودگی آب حجم کل از زمانی دوره این در طوری که به .است تاالب پریشان آب در کمیت

 شدنآلوده روند در آمده وجود به تغییرات حجم بررسی است. با پیدا کرده افزایش قبلی دوره به نسبت درصد

 از اندکی مناطق تنها که نموده پیشرفت حدی تا آلودگی شرایط 2331سال  در که شودمی مالحظه دریاچه آب

گیرد. تمامی مطالب ذکر شده نمی قرار آلودگی میزان جنبه از شرایط بحرانی در دریاچه آب میانی محدوده

بیانگر این نکته است که با در نظر گرفتن جایگاه شنگ در تاالب پریشان و نقش ماهی در رژیم غذایی این گونه 

بوم به تواند در دراز مدت، تهدیدی جدی برای شنگ در این زیستروند رو به رشد آلودگی در این تاالب می

 شمار رود.

 

 ها تلفات ناشی از بیماری -11-3

است. این  شناخته شده های مختلف شنگامریکا بیماری منبع اصلی مرگ و میر برخی از گونهقاره در 

ها شده است. زیست این گونهمستقیم توسط انسان باعث آلوده شدن محیطعامل مرگ آفرین به صورت غیر 

. در برخی موارد ها اثر گذار هستندبه صورت مستقیم بر آن هاها با ورود به چرخه غذایی گونهبرخی از آالینده
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زایش ها افهای خطرناک در آنگردد تا ریسک مبتال شدن به بیماریآسیب دیدن سیستم ایمنی شنگ باعث می

 یابد.

ها موفق به اند. آنها مشاهده و گزارش کردههای جدیدی را در سایر شنگپژوهشگران به تازگی بیماری

در نتیجه این امر حالت تشنج به گونه  .هایی شدند که قادر است مغز حیوان را مورد حمله قرار دهدیافتن انگل

های صورت گرفته میزان برخی دیگر از پژوهشدست خواهد داد و در پی آن مرگ اتفاق خواهد افتاد. در 

دهد ها نشان میهای مختلف شنگ بررسی و مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهشفلزات سنگین در اندام

ها در این حیوان تجمع پیدا کرده است. از سویی در کبد و کلیه بیش از سایر اندام Cdکه میزان عنصر سمی 

هایی از مو و استخوان این گونه بیشتر از سایر نقاط بدن گزارش شده است. میران این در نمونه Pbدیگر مقدار 

ها به دشواری یافت شده است. تمامی عناصر ذکر شده قادر هستند های تازه متولد شده و یا نابالغعناصر در توله

پذیر ه شدت ضعیف و آسیبها بحیوان را در برابر انواع بیماری ،با تحت تاثیر قرار دادن سیستم ایمنی بدن

 نمایند.

تواند باعث های اهلی نیز میهای مربوط به دامبرخی دیگر از پژوهشگران بر این اعتقاد هستند که بیماری

های ماده توان به حساس بودن  شنگهای انجام شده میها شود. از دیگر مطالعات و پژوهشمرگ و میر شنگ

های انسانی هستند اشاره کرد. نتایج حاصل از این مطالعات نشان یطبه ویژه در مناطقی که در نزدیکی مح

ها به دلیل فشار ناشی از ها و در پی آن از بین رفتن تولهتواند باعث مرگ و میر مادهدهد که تنش میمی

ه تواند ناشی از تولید مثل در اسارت نیز اتفاق بیافتد. حملگرسنگی گردد. این فشار منجر به مرگ، حتی می

تواند باعث از بین رفتن ها به یکدیگر و گاز گرفتن و جراحت برداشتن از جمله عواملی است که میشنگ

تواند در شنگ معمولی به صورت یک زخم دردناک ناشی از گاز توسط شنگ می رخداداین   ها گردد.شنگ

انگشتان پا به نقص عضو )قطع شدن( های تناسلی و پاها اتفاق افتد؛ که اغلب در دیگر در ناحیه سر، ناحیه اندام

شدن شده و عفونیها با استرپتوکوکوس و یا اشرشیاکلی عفونیشود. در بسیاری از موارد این زخممنجر می

تواند مهلک )مرگبار( باشد؛ سمیا که میناشی از جراحت گاز، اغلب موجب انواع دیگر مشکالت شامل سپتی

های توان به ورود میکروب به بدن از طریق بریدگیوب به بدن شنگ میهای ورود میکراز دیگر راه .گرددمی

های دست و پا اشاره کرد. در این صورت معموالً حیوان به وضعیت بسیار بد فیزیکی مختلف در پنجه و پرده

د توان به موارشود میهای موجود در شنگ که بیشتر در نتیجه ستیز حادث میاز دیگر بیماری دچار خواهد شد.

 زیر اشاره کرد: 

 های چشمی بیماری 

 یابی عدم جهت 
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 های مغزیمسمومیت به جیوه و در نتیجه آن آسیب 

 98آب آوردگی مغز 

  99سنگ کلیه 

 های ناشی از آلودگی نفتیبیماری 

 آدرنال  133پریاختگی 

 های تناسلی بیماری 

 هاویروس 

 131هاری 

 132ویروس کانین دیستمپر 

های شمال آمریکا مشاهده شده بود در بین بین شنگ رودخانهاین ویروس هم چنان که در گذشته در 

نمونه  117ماده( و  11نر و  14الشه شنگ ) 25شنگ معمولی هم گزارش شده است. بر اساس کالبدگشایی 

های کرمی زیر جدا گردیده انگل 1999و  1981های در بین سالهایی از جنوب بالروس مدفوع شنگ در بخش

تعیین شده است. در این رابطه  %76گشایی ها از طریق کالبدها به کرمرخ آلودگی شنگدر این پژوهش ن است.

کنند ها تغذیه میها از ماهیاند. به طور کلی به دلیل آن که شنگگونه کرم بوده 15ها میزبان معین شد که شنگ

 ها عبارتند از:شوند؛ این کرمبه چهار گونه ترماتود آلوده می
 Opisthorchis felineus  
 Apophallus donicus  
 Pseudamphistomum truncatum  
 Metorchis bilis 

                                                 
98 Hydrocephalus 
99 Renal  Calculi 
100 Hyperplasia 

ها وجود دارد. دورة نهفتگی این ویروس از یک هفته تا چند ماه دیده شده است و در این مدت قابلیت انتقال به در شنگها به جزء استرالیا و گروه کوچکی از جزایر این بیماری در تمام قاره505 
 انسان را خواهد داشت 

 
102 Canine Distemper Virus 
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 ,Shimalov et alهای انگلی شنگ با استفاده از نمونه مدفوع در بالروس )شناسی کرمهای انگلنتایج آزمایش( 1-13جدول )

1999) 

 های کرمگونه نوع کرم انگلی های آلودهاندام ردیف

 Fasciola hepatica ترماتود کبد 1

 Isthmiphora melis ترماتود کبد 2
 Apophallus donicus ترماتود کبد 0
 Opisthorchis felineus ترماتود کبد 4
 Pseudamphistomum truncatum ترماتود کبد 5
 Metorchis bilis ترماتود کبد 6
 Alaria alata larvae نماتود لوله گوارش 7
 Spirometra erinacei larvae سستود لوله گوارش 8
 Mesocestoides lineatus سستود لوله گوارش 9
 Capillaria mucronata نماتود لوله گوارش 13
 Capillaria putorii نماتود لوله گوارش 11
 Trichinella spiralis larvae نماتود ماهیچه 12
 Strongyloides martis نماتود لوله گوارش 10
 Crenosoma vulpis ماتودن لوله گوارش 14
 Skrjabingylus nasicola نماتود لوله گوارش 15

 158دهد که در مجموع نتایج مطالعاتی که در منطقه درفک در استان  گیالن انجام گرفته است، نشان می

 ها یافت شده است.نوع انگل در این سرگین 6های مورد بررسی، نمونه از سرگین
 (1085)حمزه پور،  نمونه سرگین آزمایش شده شنگ معمولی 158ودگی کرمی در فراوانی آل( 2-13جدول )

 ردیف
 انواع اجرام انگلی

 نام انگلیسی نام فارسی

 .Capillaria spp کاپیالریا 1

 Nematode egg تخم نماتود 2
 Nematode larva الرونماتود 0
 Termatode egg تخم ترماتود 4
 Fasciola hepatica فاسیوال 5
 .Isospora spp ایزوسپورا 6
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 ها ناشی از:ها، کاهش کیفیت، مطلوبیت و ظرفیت زیستگاهدهی زیستگاهتخریب و از دست -11-6

 کشاورزی مدرن و متراکم -11-6-1

در حدود وسعت زمینهای کشاورزی کشاورز هستند.  در حاشیه تاالب پریشان بیشتر خانوارهای روستائی

جو( و محصوالت تابستانی  های کشاورزی شامل تولید غالت زمستانی )گندم وت. فعالیاستهکتار  5333

رشد تولید سبزیجات  )آفتابگردان، ذرت، هندوانه، سبزیجات برگی، خیار، گوجه فرنگی و ...( است. روند رو به

ولید است. ت قابل مشاهدههای حاشیة شمالی تاالب به طور به صورت کشت زیر پالستیک به ویژه در زمین

های برگی نیز در بیشتر روستاهای پیرامون دریاچه متداول است. تمامی محصوالت تابستانی و بخش سبزی

 شوند. عمده غالت زمستانی در مزارع فاریاب تولید می

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تقریباً یک سوم جریان آب جهان آلوده و اصل حفظ کیفیت آب 

های شیمیایی و فیزیکی در این برآورد آلودگی به عنوان یک زیان مطرح شده که بر ویژگیزده شده است. برهم

کند. پتانسیل آلودگی فضوالت آلی اعم از این که خانگی، صنعتی، روستایی و یا کشاورزی آب لطمه وارد می

ک و در شرایطی هوا به کننده منابع آب و خاتواند به عنوان یکی از عوامل موثر آلودهباشند، زیاد بوده و می

های تغذیه دام و واحدهای پراکنده تولیدات حیوانی که هزارها حیوان در شمار آیند. فضوالت حیوانی در محل

محتوی  ،های تغذیه دامدگی در محلدیده است. آب حاصل از آبدویشوند؛ متمرکز گرها نگهداری میاین محل

های میکروبی و نیترات است. ذخیره نیترات در سطح  خاک تمقدار زیادی مواد آلی قابل تجزیه توسط فعالی

یابد. محل تغذیه دام بیشتر از سطح خاک منطقه زراعی بوده و میزان آن در هر دو مورد با عمق کاهش می

ها و دریاها واریز گردد آلودگی آب را د و یا در دریاچهای به پیوندبنابراین اگر چنین آبی به جریانات رودخانه

 اندازد.ها را به مخاطره میگردیده و حیات موجودات آبزی نظیر ماهی باعث

های سطحی و زیرزمینی توان به آلودگی آباز معایب به کارگیری زمین به عنوان انبار فضوالت آلی می

مرطوب ناشی از آبدویدگی سطحی و آبشویی فضوالت به ویژه از نوع دارندة نیترات در مناطق مرطوب و نیمه

ه کرد. مواد شیمیایی مانند آمونیاک، نیترات، نیتریت که با فاضالب کشاورزی همراه و به صورت محلول اشار

رسد رسند. به نظر میهای زیرزمینی میهای زمین به آسانی گذشته و به سفره آباست، همراه آب از الیه

شود. اما با نگاهی معمولی نمیهای کشاورزی در نگاه اول باعث به وجود آمدن خطر و تهدید برای شنگ زمین

های ناشی از آبترین خطراتی که متوجه شنگ است روانشود که یکی از مهمتر به این مسئله مشخص میعمیق

 ثیر به سزایی در افزایش آلودگی و اثر آن بر شنگ دارند.های کشاورزی تأهای کشاورزی است. زمینزمین

 به طور عمده میزان آب پریشان تاالب غربی بخش در هاشالیزار ویژه به کشاورزی سطوح افزایش 

 هاسم و کودها انواع حاوی که) کشاورزی هایبزهآ ورود باعث طرفی از و دهدمی کاهش را تاالب به ورودی
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امری  دریاچه پیرامون در «بری بهآحق» نظام و آب مصرف ساماندهی لذا .گرددمی تاالب به است( هاکشآفت و

-می برداریبهره کشاورزی اراضی آبیاری جهت نهرها این از که دهدمی نشان هابررسی ایجتضروری است. ن

 نیز نهرها این آب دبی چون و است مشاع صورت به و سنتی «بری بهحقآ» نظام اساس بر استفاده این و گردد

 جهت آب هایچاه از کشاورزان بیشتر و ندارد وجود نهرها این به کشاورزی نظر از اتکایی چندان است اندک

-چاه حفر وسیله به منطقه داخل روستاهای کشاورزان نیاز مورد آب بیشترین بنابراین، .کنندمی استفاده آبیاری

 سطح افت باعثمورد نظر  محدوده در خود امر این شد ذکر که چنان که گرددمی مینتأ سطحی و عمیق های

دهد که چشمه، نشان می 1045که آمار موجود از سال  افتد. این وضعیت در حالتی اتفاق میاست گردیده آب

 داده است.عمیق تنها منابع آب زراعی را در گذشته تشکیل میقنات، چاه دستی و چاه نیمه

های کشاورزی باعث به وجود آمدن برخورد میان انسان و شنگ و اقدام به شکار افزایش وسعت زمین

های کشاورزی از های طبیعی شنگ به زمینشود. تبدیل زیستگاهمیز نیگذاری برای این گونه غیر قانونی و تله

های شنگ شده زیستگاه اهش جمعیت این گونه در بسیاری ازیک سو و رشد جمعیت در این نقاط باعث ک

است. نرخ مرگ و میر شنگ در کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان به دلیل رشد مناطق شهری کامال 

ها دچار مشکل های آبی در این زمینها در هنگام عبور اززیستگاهبسیاری از مواقع شنگ مشهود است. در

های شیمیایی به کششوند. در این راستا الزم است قوانین الزم برای جلوگیری از ورود مواد شیمیایی، آفتمی

 .های تاالبی، با جدیت بیشتری تدوین و یا به مرحله اجرا درآیدها و محیطرودخانه

های شنگ نیز اثرگذار بوده است. در تاالب بین المللی پریشان با ها بر طعمهافزایش این قبیل آلودگی

د و بررسی روند آلودگی نهای اطراف این تاالب هم اکنون کاربرد کشاورزی دارتوجه به اینکه بسیاری از زمین

رود لذا انتظار می تاالب را دارد؛میزان آلودگی در این  رشد نشان از در این تاالب طی سالیان گذشته

نه تنها موثر واقع گردد بلکه در دراز مدت تبدیل به های کشاورزی در این تاالب های ناشی از روانآبآلودگی

 بوم نیز شود.یک معضل اساسی برای این زیست

 

 توسعه مراکز صنعتی، شهری و روستایی -11-6-2

 18از تعداد  این تاالب محدوده .روستا وجود دارد یریشان تعدادالمللی پدر حال حاضر در حاشیه تاالب بین

ایش جمعیت های موجود بیانگر افزداده .کازرون تشکیل شده است ستانی نسبتاً کوچک و در کنار آن شهرآباد

این روستاها را نشان سال سن در  6نفر باالی  13888و جمعیت  های اخیر بودهطی دهه در این روستاها

 امتداد در و (کازرون شهر حاشیه) غربی الیهمنتهی دردر روستاهای اطراف تاالب   جمعیتتمرکز  مدهع دهد.می
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 برخی و معیشت الگوی پایة بر روستاها این شده انجام مطالعات بر بناتاالب پریشان قرار دارد.  جنوبی نوار

 :شوندمی بندیتقسیم نوع سه بر اجتماعی و اقتصادی هایویژگی

شده است و تامین می گیریماهی راه از پیش از خشک شدن تاالب آن ساکنان زندگی که یروستاهای .4

 گذران فصلی کارگریِ راه از یا اندآورده رو کشاورزی بهاهالی این روستا  دریاچه شدن با خشک در حال حاضر

 کنندمی زندگی

 کشاورزی فعالیت نیز حدودی تا ولی بوده دامداری مشغولدارند و به  عشایری پیشینههایی که روستا .5

  .دارند

  .است معاش برای تامین مردم کشاورزی و کشت صیفیجات عمده شغل رایجروستاهایی که   .6

 
 (1085 ،( جمعیت روستاهای اطراف تاالب پریشان )آمار نفوس و مسکن1-13نمودار )

ه دارد. از جمله آن افزایش جمعیت در هر نقطه از جهان همواره مشکالت و نیازهایی را نیز به همرا

ها به نیروی برق را متذکر شد. در همین راستا با توجه به افزایش جمعیت در روستاهای توان نیاز انسانمی

از افزایش پیدا کرده است. های اخیر طی دههاطراف تاالب پریشان و شهرستان کازرون نیاز به نیروی برق نیز 

سیکل  نیروگاهبرداری رسیده، نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون است. هایی که در این راستا به بهرهجمله پروژه

سه فاز متوالی در هکتار در جنوب شرقی کازرون و  133در زمینی به مساحت  1069از سال  ترکیبی کازرون

مگاواتی ساخت شرکت میتسوبیشی ژاپن در سال  128ساخته شد، فاز اول نیروگاه مشتمل بر دو واحد گازی 
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مگاواتی محصول  159شامل چهار واحد گازی  1079فاز دوم نیروگاه از سال  .برداری رسیدبه بهره 1070

برداری رسید و فاز سوم آن نیز شامل سه واحد به بهره 1082و  1081های مشترک ایران و ایتالیا که در سال

اه عالوه بر آن که در . با این حال این نیروگبرداری شدبهره  86مگاواتی ساخت ایران که در سال  163بخار 

های کشاورزی حاشیه تاالب پریشان قرار داشته و حریم الزم از اماکن مسکونی فاصله بسیار اندکی از زمین

تواند بر حوضه آبخیز تاالب های متعدد در آن میبرای احداث آن مد نظر قرار نگرفته است؛ به دلیل حفر چاه

کنند حوضه آبخیز تاالب پریشان با ن که همواره مسئوالن امر ادعا میگذار باشد. با توجه به ایپریشان هم تاثیر

های حفر شده برای این نیروگاه ارتباطی ندارد؛ اما با توجه به فاصله اندک نیروگاه تا تاالب و عدم مطالعات چاه

 های بیشتری در این زمینه انجام گیرد. بایست پژوهشجامع در این رابطه می

 

 هابرداری بیش از حد از آبها و بهرهها، کانال کشی رودخانهالبزهکشی تا -11-6-9

 دریافت های اطراف این دریاچهچشمه آب و بارندگی از را خود آب به طور عمده پریشان دریاچه

 تبخیر میزان به نسبت منطقه در ساالنه میزان بارندگیتوجه به این نکته ضروری است که کند. در عین حال می

های سطحی و المللی پریشان از دو نوع آبآب تاالب بینبه طور کلی  است. ناچیز بسیار دریاچه دآزا سطح از

روانآب ناشی از های جوی به طور مستقیم و های سطحی از طریق ریزشآب شود.زمینی تامین میهای زیرآب

تاالب را تغذیه وارد تاالب شده و  های بخش کوهستانی و دشت در محدودة بیالن دشت پریشانسیالب

با توجه  های جوی است. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از عوامل ورودی به حوضه، ریزش کنند.می

که پس  استمحدود به میزان بارندگی  های سطحیمنابع آببه میزان بارندگی ساالنه در حوضة آبخیز دریاچه، 

ب حاصل از بارندگى آجریان ضریب های موجود داده شود.از هر بارندگی سنگین به طرف دریاچه سرازیر می

نتایج به دست آمده از تجزیه و زند. همچنین تخمین مید رودرصد برآ 18تا  8تاالب پریشان را  بریزآدر حوزه 

با این وجود  درصد است. 15ها در حدود  آن است که میانگین ضریب روانآب بیانگرهای موجود تحلیل داده

به طور طبیعی هیچ جریان کند یا به عبارتی به تاالب پریشان وارد نشده و آن را تغذیه نمیای هیچ رودخانه

 .گرددسطحی و یا انتقالی وارد حوضه تاالب پریشان نمی
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 های سطحی ورودی به تاالب پریشان( میزان حجم آب2-13نمودار )

 46/97یر از سطح آزاد آب دریاچه برابر خیر ایستگاه پریشان، میزان تبخبا توجه به آمار بارندگی و نیز تب

  در سال برآورد گردیده است.مکعب مترمیلیون 05/21میزان بارش ساالنه برابر در عین حال مکعب و مترمیلیون

 92/21های بخش کوهستانی و دشت در محدودة بیالن دشت پریشان حجم روانآب ناشی از سیالب همچنین

از آن در سال به دریاچه نفوذ  مکعبمترمیلیون 29/2که معادل  ؛گردیده است مکعب در سال برآوردمترمیلیون

های کند.  از سویی دیگر آب مورد استفاده در زمینه کشاورزی و مصارف آشامیدنی و بهداشتی که توسط چاهمی

میزان تغذیه تاالب  کند.بوم پریشان برگشت میگیرد؛ مقداری از آن دوباره به زیستآبرفتی مورد استفاده قرار می

)دهقانی، یدنی و بهداشتی در نمودار زیر آورده شده است آشامو مصارف از آب برگشتی کشاورزی پریشان 

1088.) 

 
 ( حجم آب برگشتی به تاالب پریشان از مصارف کشاورزی و آشامیدنی و بهداشتی0-13نمودار )
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رداری کشاورزی در محدوده بیالن دشت بهای بهرهزمینی از طریق چاهاز سویی تخلیه سفره آب زیر

زمینی از طریق قنوات و چشمه مکعب برآورد گردیده است و همچنین تخلیه سفره آب زیرمترمیلیون 48/23

شود. مکعب برآورد تخمین زده میمیلیون متر 29/1و  05/3آبرفتی در محدوه بیالن دشت پریشان به ترتیب 

های خروجی آب وضه پریشان )اطراف تاالب پریشان( به صورت جبههسفره آب زیرزمینی دشت پریشان در ح

 (.1088)دهقانی، شود زمینی وارد دریاچه شده و زهکشی میزیر

زمینی به حوضه وجود دارد. اما به دلیل عدم اطالع دقیق از چگونگی و های زیراحتمال ورود جریان

از حوضه نیز شامل تبخیر و تعرق )از بارش، سطح میزان آن در محاسبات آن ارائه نشده است. عوامل خروجی 

-زمینی و سطحی( است. مجموع جریانآزاد آب و آبخوان(، انتقال آب، مصرف آب و جریانات خروجی )زیر

میلیون مترمکعب در سال برآورد گردیده است. هم چنین در  76/188های خروجی از زیر حوضه پریشان 

مکعب برآورد گردیده است. مترمیلیون 86/188و  67/128ترتیب  حوضه پریشان، حجم ورودی و خروجی به 

ها ها و قناتهای زیرزمینی به وسیله چاهها و آبهای سطحی و چشمهمصارف آب در این محدوده از آب

گیرد. تعداد موتورها در برداری از دریاچه پریشان از طریق نهر و موتور پمپ صورت میپذیرد. بهرهانجام می

های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. بر اساس بر آوردهای انجام شده حجم آب برداشتی از دریاچه از لطول سا

 شود.مکعب در سال تخمین زده میمیلیون متر 12این طریق در حدود 

ای استان توسط شرکت آب منطقه احداث شده موجود بیانگر این امر است که تعداد حلقه چاه هایداده

در دشت فامور و دشت مالاره حفر گشته به ترتیب  حلقه  11و   13به که از این تعداد وده حلقه ب 21فارس 

 است. 

پریشان،  زمینی در حواشی دشتدهد که عمق برخورد به آب زیرهای هم عمق در منطقه نشان میمنحنی

ن و حداکثر آن متر مربوط به حاشیه شرقی دریاچه پریشا 1بیش از نواحی مرکزی است. حداقل عمق برخورد 

آب  به برخورد عمقغربی روستای قلعه سید در در ناحیه غرب کازرون است. همچنین متر در شمال 54برابر 

ترین حالت این عمق متعلق به قسمت جنوبی ها بیشتر بوده و در کمهای غربی دشت از سایر قسمتدر قسمت

زیرزمینی در نواحی  آب به برخورد که عمق های موجود بیانگر این امر استاین دشت است. هم چنین داده

 اطراف دشت بیشتر از نواحی مرکزی است.

 دریاچه شرقی حاشیه در فامور در دشت واقع بزی کوه ایمشاهده چاه در آب برخورد عمق حداقل 

 در قعوا پاگاه ده ایمشاهده چاه متر در 36/07 با برابر آن حداکثر و متر 08/6برابر با  1087 سال در پریشان

 آب برخورد عمق حداقل 1086 سال دهد درهای موجود نشان میاین درحالی است که داده .دشت است همان

متر  در چاه  20/04متر در دشت مالاره و حداقل آن برابر با  52/4آبگینه  پل آباد ای حاجیمشاهده چاه در
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 1087و  1086های پس از مقایسة بین سال های موجودای ده پاگاه واقع در دشت فامور است. لذا دادهمشاهده

 آمار عالوه بر این مقایسهتر رفته است. متر پایین 2زمینی در این ناحیه حداقل سطح آب زیر دهد کهنشان می

 سال در آب سطح حداکثر که دهدمی های مورد اشاره نشانسال در ایمشاهده هایچاه آب سطح به مربوط

 اثرات تداوم از ناشی است. این امر رفته ترسال قبل پایین نسبت به متر 2پاگاه  ده ایمشاهده چاه در نیز 1087

  .است سال این در آبرفتی هایآبخوان از حد بیش از برداریبهره و خشکسالی

های اطراف چشمه آب و بارندگی از را خود آب بیشتر پریشان دریاچههمان طور که پیشتر نیز ذکر شد 

 آزاد سطح از تبخیر میزان به نسبت منطقه در ساالنه کند. در عین حال میزان بارندگییم دریافت تاالباین 

زده کیلومتر مربع تخمین 23 دریاچه که در حدود متوسط سطح گرفتن نظر در است. با ناچیز بسیار دریاچه

 . گرددمکعب محاسبه میمیلیون متر 2/405 دریاچه آزاد سطح از ساالنه متوسط تبخیر شود؛ حجممی

عمیق های عمیق و نیمهتعداد کل چاه 1087دهد تا سال های اخیر نشان میآمار موجود در طول سال

با وجود  87تا  83های حلقه است. از طرفی در طول سال 949برابر با در اطراف تاالب پریشان  کشاورزی 

مکعب از حجم میلیون متر 4/1د درصد یعنی در حدو 5ها، در حدود درصدی تعداد حلقة چاه 13افزایش حدود 

حلقه چاه عمیق با عمق  180پریشان  -به طور کلی در حوضة کازرون دیگر از سویی .تخلیه کاسته شده است

متر و  168عمیق با عمق متوسط حلقه چاه نیمه 1527مکعب و ون متریمیل 58/25 آب تخلیه متر و 168متوسط 

مکعب موجود بوده مترمیلیون 6/10رشته قنات با تخلیه  18تعداد  مکعب وجود دارد.مترمیلیون 51/92تخلیه 

پریشان  -ها و قنوات در دشت کازرونها، چشمهاست. با توجه به آمار موجود میزان تخلیه شامل تخلیه چاه

 هامربوط تخلیه چشمهمکعبمیلیون متر 7/233مکعب برآورد گردیده است. که از این میزان مترمیلیون 84/291

پریشان، از تعداد  -مربوط به تخلیه از قنوات است. بر اساس آمار این طرح در دشت کازرون 6/10و 

 1628متر مکعب در سال تعدادمیلیون 5/77حلقه چاه شناسایی شده در دشت کازرون و پریشان با تخلیه 1713

 برداری کشاورزی است.متر مکعب چاه بهرهمیلیون 09/60با تخلیه 

مالاره  و فامور هایآبخوان در موجود هایچاه از برداشت حجم و از مقایسة بین تعدادا در این راست

 فامور آبخوان از ها کمترچاه تخلیه حجم اما بیشتر مالاره آبخوان در هاچاه شود که تعدادگیری میچنین نتیجه

ها در دشت فامور میزان درصدی تعدا حلقه چاه 5/15تا کنون با وجود افزایش  1083است. همچنین از سال 

برداری بی رویه دهنده بهرهکه خود نشان های این دشت افزایش معناداری را به همراه نداشته است.تخلیه از چاه

ها در در درصدی تعداد چاه 4/5های موجود از افزایش داده از منابع تامین آب تاالب پریشان است. همچنین

درصد کاهش داشته است.  1/10های مورد نظر حال حجم تخلیه از چاه دشت مالاره حکایت دارد. اما با این
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 ذخیره حجم کاهش زیرزمینی، آب سطح افت از متأثر اخیر هایسال در طول هاچاه تخلیه حجم کاهش این

 .است خشکسالی پدیدة وقوع به علت پریشان، دشت هایچاه آبدهی آن کاهش در نتیجة و آبخوان

ی آهکی موجود در محدوده تاالب پریشان مانند هاکلیه چشمهر است که گر این امبیانهای میدانی بررسی

این  .هستند خشک و آبدهی فاقد آبگینه پل و قلعه نارنجی خواجو، گپ، گراب، جمشیدی، پهلک، هایچشمه

 قابل زانمی به آهکی هایچشمه تخلیهمیزان حجم  ترسالی و نرمال هایسال درامر درحالی اتفاق افتاده است که 

 حوضه در هاقنات کلیه الزم به ذکر است که است در منطقه مطالعاتی های آبرفتیچشمه از بیشتر توجهی

 هایچاه از برداشت حجم و از مقایسة بین تعداد. در این راستا اندبوده فاقد آبدهی و خشک 87 سال در پریشان

 اما بیشتر مالاره آبخوان در هاچاه شود که تعدادگیری میمالاره چنین نتیجه و فامور هایآبخوان در موجود

درصدی  5/15تا کنون با وجود افزایش  1083است. همچنین از سال  فامور آبخوان از ها کمترچاه تخلیه حجم

 های این دشت افزایش معناداری را به همراه نداشته است.ها در دشت فامور میزان تخلیه از چاهتعدا حلقه چاه

برداری بی رویه از ذکر شده بیانگر این امر است که عدم مدیریت صحیح بر منابع آب و بهره تمامی موارد

کند؛ نه تنها باعث پایین منابعی که آب حوضه تاالب پریشان را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تغذیه می

. بلکه در خشک ها در این منطقه گشته استهای زیرزمینی و خشک شدن برخی چشمههای آبرفتن سفره

شدن تاالب پریشان و به خطر افتادن تنوع زیستی و خطرات ناشی از  خشکسالی بر معیشت جامعه محلی نیز 

 بسیار تاثیرگذار بوده است.

 

گیری، ها شامل ماهیهای تفریحی شامل تفرج متمرکز در آبراههآشفتگی ناشی از فعالیت -11-6-4

 سواریسواری و قایقموج

شود. های آبی مطرح میها در پهنهترین فعالیتسواری همواره به عنوان یکی از مفرحقایقسواری و موج

گردان قرار سواری به دلیل دارا بودن از این ویژگی بسیار مورد توجه طبیعتالمللی پریشان قایقدر تاالب بین

به طبیعت و گردشگری خواهان  مندانهای ویژه بسیاری از عالقهدارد. از این رو در روزهای تعطیل و مناسبت

سواری در این پهنه کوچک آبی هستند. از آنجایی که این تاالب در فصول مختلف به ویژه در زمستان و قایق

های ناشی از رفت و آمد و تردد گردشگران و بهار محل زادآوری و گذران بسیاری از پرندگان است لذا آشفتگی

زیستی این تاالب شوند. از اثرات منفی آلودگی روز مشکالتی برای تنوعتواند سبب بگردان در تاالب میطبیعت

شود، اشاره کرد. این توان به اختالل در ارتباطات صوتی از طریق اثر بر انرژی ایجاد میصوتی بر پرندگان می

مناسب کنند، مجبور به ترک منطقه در صورت ناهایی که بر ارتباطات صوتی تکیه میگردد گونهامر باعث می

 .پذیر نیستامکانشوند. به دلیل عمق کم این تاالب ،موج سواری در این تاالب بودن می



 

265 
 

سواری تفریحی ریزی دقیق در ارتباط با قایقرانی و قایقتمامی موارد ذکر شده نشان دهنده نیاز به برنامه

تواند باعث جلوگیری از نها میریزی و مدیریت صحیح در ارتباط با این موضوع  نه تدر این تاالب است. برنامه

نفعان اصلی این تاالب یعنی تواند فواید اقتصادی برای ذیبوم آبی پریشان گردد بلکه میایجاد تنش در زیست

تواند بر حیات شنگ سواری میرانی و قایقمردم بومی به همراه داشته باشد. هنوز مطالعاتی که نشان دهد قایق

ایرانه بلکه در دیگر نقاط جهان نیز صورت نگرفته و مورد تایید نیست. اما توجه به معمولی اثرگذار باشد نه در 

بروز  تواند سببگردان در تاالب میهای ناشی از رفت و آمد و تردد گردشگران و طبیعتشفتگیاین نکته که آ

 ر نیست.ها که در زنجیره غذایی شنگ جای دارند موثر باشد دور  از انتظاتنش در میان سایر گونه

 
 گردی خواهد دیدای از آن که بیشترین آسیب ممکن را  از طبیعتو طبقه غذایی شنگ هرم( نمایی کلی از 4-13نمودار )

. 

های شهری و دامپروری متراکم، ها به مواد آلی ناشی از ورودی فاضالبآلودگی آب  -11-6-8

 هاها و بارورکنندهکشعلف

های محلی به ویژه در غرب ن تهدیدات شنگ معمولی و سبب انقراضتریهای آب یکی از مهمآلودگی

توانند هر چیزی که به عنوان یک عامل ها میکنندهروند. بر اساس یک تعریف کلی، پاکاروپا به شمار می

کند، باشند. این مواد شامل مواردی از قبیل صابون قلیایی قدیمی، ترکیبات ظرفشویی قلیایی تمیزکننده عمل می

ها شامل ای که بخشی از ساختار شیمیایی آنها به عوامل تمیزکنندهکنندههای محلول است. پاکتمیزکننده و

شود. مواد باشد، محدود می 130پتروشیمی )مواد آلی( یا دیگر ترکیبات مشتق شده از سوی مواد فعال سطحی
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. استفاده از این مواد پس از جنگ کنندها فراهم میکنندهفعال سطحی قدرت پاک کنندگی بیشتری را در پاک

شوند. در محیطی که استفاده زیست میجهانی دوم توسعه یافته است. امروزه این مواد بیش از پیش وارد محیط

شود آب زائد به طور معمول قسمت بزرگی از کف صابون و این مواد شوینده را حمل کننده میزیادی از پاک

 ها عبارتند از:یندهکند. آثار سوء ناشی از این شومی

 گیری آبهای سطحی و جلوگیری از عمل اکسیژنتجمع کف بر روی آب -

 تولید بو و طمع نامطبوع آب -

 زیستیاثرات سمی بر موجودات زنده ماننده انسان و تنوع -

 هابومتخریب و انهدام زیست -

 هاعدم امکان حذف و کاهش مواد معلق آب در حضور شوینده -

ها هستند که در حال حاضر در محیط به دو دلیل اساسی کشای از آفتشده دسته های کلرینههیدروکربن

ها است و دیگری این که این ها بیشتر از دیگر گروهمتداول هستند. یکی به دلیل آن که استفاده کلی از آن

تر جزیه مقاومها در مقابل تیا به عبارتی دیگر نسبت به سایر گروه بوده وتر ترکیبات در محیط خیلی مقاوم

 هستند.

، 134آلدرینبه دیتوان ای که در انقراض شنگ نقش اساسی داشته است میترین مواد آالیندهاز مهم

که تأثیر بسیار زیادی بر ساختار بدن شنگ داشته و به صورت  136هابیسییا پی فنیلبیکلرینیتپلیو  135د.د.ت

سموم حاصل از  های کشاورزیه صورت عمده از روان آبگذارد اشاره کرد. این مواد بمستقیم بر آن اثر می

شوند. هم چنین این موارد از طریق فرآیند اسیدیته، ناشی از آلودگی هوا وارد چرخه غذایی شنگ می کشاورزی

آلودگی آب هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در از بین  توانند وارد چرخه غذایی این گونه شود.نیز می

های آلوده به مواد شیمیایی که از کند. برای نمونه امروزه تغذیه از ماهینقش اساسی بازی می رفتن این گونه

 ها بسیار موثر است.روند در از بین رفتن آنترین منابع غذایی  شنگ به شمار میعمده

دلیل  های آلی کلره بهکشها چون حشرهکشمطالعه روی آثار سوء نباتی نشان داده است که بعضی از آفت

شوند نامطلوب پایداریشان در خاک نه تنها ممکن است محیط را برای نباتاتی که در تناوب کشاورزی وارد می
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شود. پژوهشگران با بررسی مسائل  نیز سازند؛ بلکه ممکن است از طریق ورود به زنجیره غذایی وارد بدن انسان

در آب باران و گرد و غبار موجود در هوا حاصل  هاکشآلودگی محیط بر این اعتقاد هستند که پس مانده حشره

ها به خاک منتقل شده و سپس بعد از طریق تبخیر و از سمپاشی محصوالت کشاورزی مقداری بسیاری از آن

رسد شود و در نتیجه آب بارانی که به زمین میفرار از سطح خاک به  صورت ترکیبات گازی وارد هوا می

 اهد بود.حاوی مقادیری از این مواد خو

 

 هاها و تاالباحیاء اراضی در حریم رودخانه -11-6-3

های افزایش با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و محدود بودن اراضی کشاورزی یکی از راه

احیای اراضی به است. های قابل کشت در هر کشور و منطقه تولید محصوالت کشاورزی افزایش سطح زمین

های تولیدی را هایی را که قابلیت بالقوه برای کشاورزی و فعالیتشود که زمینمی قی اطالهایمجموعه فعالیت

ها شامل تسطیح نمایند. این فعالیتسازی میدارند برای کشت و تولید محصوالت کشاورزی مختلف آماده

 های آبرسانی و اصالح و تقویت خاکهای انتهایی شبکه، آبرسانی و ایجاد کانالپارچه سازی اراضییک اراضی،

 است.

شده تحت نظارت و حفاظت سازمان حفاظت با وجود آنکه تاالب پریشان به عنوان منطقه حفاظت

ه و از لحاظ قانونی دارای حریم هست؛ با این زیست قرار داشته و دارای محدوده مشخص و معین بودمحیط

وصف همواره از سوی جامعه محلی اقداماتی دال بر تصرف غیرقانونی این اراضی به منظور استفاده و 

 ها وجود داشته و دارد.برداری کشاورزی از این زمینبهره

مانداری شهرستان فرحفاظت از زیستگاه تاالبی و حفظ حریم تاالب پریشان  در حال حاضر به منظور

طرح بستن  کرده است. همچنین اراضی ملی و مستثنیاتبرای جداسازی ریز خاککازرون اقدام به احداث 

های حوزه تاالب پریشان، طرح حفاظت از تنوع زیستی تاالب و حفظ مسیرهای خروجی و پر کردن زهکش

تاالب پریشان در  احیای ی است که برایهایپروژهجمله مانده تاالب از های باقیژنتیکی ماهیان و گونه یراذخ

های سیالبی منتهی الیروبی مسیل  همچنین خرید اراضی زیستگاه حساس تاالبی ودست بررسی و اقدام است. 

های پریشان و نیز جا به جایی روستای شهرنجان از اطراف تاالب به تاالب پریشان، الیروبی و ساماندهی چشمه

خواهد در راستای احیای دریاچه پریشان به مرحله اجرا در  اتیبا اختصاص اعتباره است ک هاییاز جمله پروژه

 .آمد

 و آب بحران از ناشی خطرات فقدان که شودمی استدالل موجود این جور نتایج از نهایت به طور کلی در

 این در حاصلخیز کشاورزی هایزمین حضور و مطالعه مورد محدوده در این خطرات رسیدن به حداقل یا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 

268 
 

 گردیده کشاورزی محصوالت انواع تولید قالب در منطقه کشاورزی ساکنین هایفعالیت توسعه به منجر منطقه

 محسوب کشور کشاورزی تولید محصوالت در مهم هایدشت از یکی مطالعه مورد محدودهبه طوری که  است.

 .شودمی

 

 هااز بین رفتن پوشش گیاهی اطراف تاالب -11-6-11

 مرتع، گیاهان جنگل، هایبخش به منطقه زیستگاهی تنوع به توجه با پریشان آبخیز حوضه گیاهی پوشش

که به  پریشان المللیبین تاالب پوشش گیاهی بررسی . اندبندی گردیدهتقسیم مزارع در موجود گیاهان و آبزی

 تاالب حوزه سریکوه و زیتپه زی،آبزی، ساحل از گیاهان اعم تاالب پریشان گیاهی هایکل گونه شناسایی

گردیده است  خانواده  68 و جنس 234به  متعلق گیاهی، گونه 269 شناسایی به منجر است؛ پرداخته

پریشان بر  تاالب ازگیاهان شناسایی شده  ،گیاهی جغرافیای تعلق لحاظ از .(1087)دولتخواهی و همکاران، 

 تورانی -ایران ترین گیاهان شناسایی شده به ناحیهچهار دسته تقسیم می شود؛ که در میان این تقسیم بندی بیش

  (.1088)دولتخواهی و یوسفی، تعلق دارند 

 
 (1088المللی پریشان به تفکیک تعلق جغرافیایی )دولتخواهی و یوسفی، ( درصد گیاهان شناسایی شده تاالب بین5-13نمودار )

 وارد آبی هایمحیط در شناختیبوم یژهو شرایط تحت واقع در آبزیهنیم و آبزی گیاهان از آنجایی که

 حسب بر و گشته مرسوم گیاهان این مورد در شناختیبوم هایبندیغالباً طبقه لذا اند،یافته سازش آن به و شده

 گیاهان این برای را هاییبندیطبقه توانمی آن نظایر و شیرین یا شور و ساکن، جاری هایآب در رویش توان

 در بن گونة شش ای،حاشیه گونه 18 شامل آبزی گیاه گونه 08 پریشان دریاچه حوضه در در نظر گرفت. در کل



 

269 
 

عواملی که که در از بین رفتن و  .است شده در آب شناسایی  ورغوطه گونه هشت و شناور گونه شش آب،

 راف آن نقش دارد بر دو دسته است:نابودی پوشش گیاهی تااللب پریشان و مناطق اط

 خشکسالی 

طبیعی وارد  هایبومزیستارات زیادی به زندگی انسان و سکه خ استکی از بالیای طبیعی لی یخشکسا

و  گرددهای آب و هوایی محسوب میترین پدیدهعنوان یک ناهنجاری اقلیمی، یکی از مخربه آورد و بمی

ای دهای زیانبار و پرهزینهشود. این پدیده خزنده طبیعی پیامهای اقلیمی دیده میدر همه رژیم تقریبا این پدیده

 .گذاردرا بر منطقه تحت نفوذ خود بر جای می

طورکلی تشخیص زمان آغاز و خاتمه خشکسالی مسئله بسیار مشکلی است. اصوال زمان آغاز  به

خشکسالی عمدتا به تعریف مورد استفاده وابسته است. بدیهی است که این زمان با توقف آخرین بارش مفید 

در تعریفی عملی از . همچنین ذخیره رطوبت خاک به طول انجامد پایانبلکه ممکن است تا زمان شود آغاز نمی

شود تا سرعت )نرخ( تخلیه خشکسالی برای کشاورزی مقدار بارندگی روزانه با مقادیر تبخیر و تعرق مقایسه می

)یعنی رشد و عملکرد(  رطوبت خاک تعیین شود و این روابط برحسب میزان تأثیرات خشکسالی بر رفتار گیاه

توان در ارزیابی عملی شدت و اثرات تعاریفی نظیر این مورد را می. در مراحل مختلف نمو گیاه بیان گردد

خشکسالی براساس متغیرهای هواشناسی، رطوبت خاک و شرایط گیاه در طی فصل رشد مورد استفاده قرار داد 

شناسی خشکسالی یک ارزیابی کرد. تدوین ماهیت اقلیم را نهاییو مستمراً تأثیر بالقوه این شرایط را بر عملکرد 

این  .دهددست میه مختلف این پدیده ب هایو احتمال وقوع مجدد در شدت هاویژگیمنطقه و درک بیشتری از 

بنابراین در حالت  ؛کندپدیدار می ایویژههای هرچند اندک در زمان آغاز خشکسالی، پیچیدگی حالت با بارش

توان گفت زمان آغاز خشکسالی، زمانی است که ذخیره رطوبتی چه در محیط خاک )خشکسالی یکلی م

)خشکسالی هیدرولوژیک( خاتمه یافته باشد. انتهای خشکسالی نیز که مسئله  کشاورزی( و چه در مخازن آبی

خشکسالی زمان پایان  .تر استشود. پایان خشکسالی نسبت به زمان آغاز محسوسمحسوب می بسیار مهمی

در امر کشاورزی پایان خشکسالی، زمانی است که نزول بسته به زیستگاه مورد نظر متفاوت است. برای نمونه 

برقرار شده و  دوبارهباران، رطوبت مورد نیاز خاک را تامین نماید. در هیدرولوژی، زمانی که جریان رودخانه 

شود. زمان آغاز تا پایان خشکسالی در نظر گرفته میشوند زمان پایان خشکسالی  روبارهمخازن زیرزمینی تغذیه 

های اساسی خشکسالی محسوب شود یکی از ویژگیکه به عنوان دوره تداوم خشکسالی مفروض خوانده می

آن چه مسلم تواند از روز و ماه تا سال تفاوت نماید. گردد. مقیاس زمانی دوره تداوم یک خشکسالی میمی

تر شود، میزان ذخایر آب منطقه، تحت خطر جدی قرارگرفته و به کسالی طوالنیقدر دوره تداوم خش هراست 

 .تواند شدت خشکسالی رخداده را افزایش دهدهمین جهت می
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قرار  بسته هیدرولوژیک سیستم با هاییمحدوده در کهمانند تاالب پریشان  هاییدریاچه عمده طوره ب

 قابل و ساده واکنش زهکشیشان محدوده تبخیر و بارش بیالن در آمده وجوده ب تغییرات مقابل در ،اندگرفته

 پیدا بروز مناطق این دائمی هایدریاچه آبی پهنه مساحت و حجم در تغییرات صورت به که دارند درکی

شوند. بندی میتقسیم گروه چهار در پوشش تراکم میزان لحاظ از تاالب پریشان گیاهی پوشش. طبقات نمایدمی

در  برهنه مناطق مساحت 2331 تا 1987 هایسال طول در مجموع در ددهمی نشان گرفته تصور هایبررسی

 از دیگر یکی به به طور قطع مناطق اینکاهش پیدا کرده است. درنتیجه  درصد 08 اطراف تاالب پریشان

یا به  و هچه از نوع مصنوعی و چه از نوع طبیعی تبدیل گشت مختلف هایتراکم با پوشش گیاهی یعنی هاپوشش

 . اندشده تبدیل پریشان( )دریاچه آب سطوح

 
 2331تا 1987های ( تغییرات پوشش گیاهی تاالب پریشان بین سال6-13نمودار )

های اخیر، پهنه آبی این تاالب را با با این وجود بروز پدیده خشکسالی در تاالب پریشان طی سال

 ای در پوشش گیاهی این تاالب به وقوع پیوسته است. ات عمدهای رو به رو کرده  و لذا تغییرخشکسالی فزاینده

با در نظر گرفتن این نکته که در طول چند سال گذشته تاالب پریشان با پدیده خشکسالی روبه رو بوده 

در زمینه بررسی پوشش  نیاز به تحقیقات جدید به این پهنه آبی وارد شده است؛ از خشکسالی ناشی هایفشارو 

 .کنددو چندان می هستند، تاالب مدیون مستقیم طور به را خود حیات به آن که وابسته ب و گیاهانگیاهی تاال

شناسایی شده از این  هایبرخی گونه ،هگذاشت اثر تاالب این روی بر شدت به که خشکسالی هااین سال در طول

در این زمینه از بین رفتن و یا خشک  ترین اتفاقاتاز مهم اند.شده محدود بسیار یا و شده محو کلی به یا تاالب
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های حاشیه تاالب است که پیش از این مامن بسیار مهمی هم برای پرندگان و هم پستاندارن مانند شدن نی

 شنگ بوده است.

 زدن پوشش گیاهیآتش 

های حاشیه تاالب از دیر باز از مشکالتی که تاالب پریشان با آن روبه رو بوده است، به آتش کشیدن نی

به منظور استفاده از اراضی آن است. این امر چه از زمانی که تاالب با پدیده خشکسالی روبه رو بوده و چه حال 

شود. از سویی دیگر برخی هایی از تاالب وجود دارند، دیده میکه گیاهان به صورت خشک شده در قسمت

های خود را در این نواحی رها اها دامها را پرورش گهای مانند گاومیش هستند و آنخانوارها که دارای دام

 کرده  تا به چرا مشغول شوند.

 

 یوتریفیکاسیون شدید ناشی از افزایش نیترات و فسفات -11-6-11

عموما جانوران نسبت به گیاهان به عناصر بیشتری نیاز دارند ولی توانایی ساخت ترکیبات آلی را ندارند 

ز در گرو وجود ترکیبات غذایی فراوان در قالب مواد مختلف است. به ها نیهای فیزیولوژیکی آنو انجام واکنش

توان به ها میترین این چرخهبومی به چرخه مواد معدنی طبیعت وابسته است. از مهمهمین دلیل هر زیست

 فسفر اشاره کرد. چرخه نیتروژن و

افزاید. این گونه وم میبهمواره مقداری از تولیدات طبیعت به صورت خالص بر مقدار وزن زنده زیست

شود. پرشدن تدریجی گستره آبی در اثر رشد گیاهان و یا رسوبات های آبی نیز دیده میجانشینی در محیط

ها به تدریج به علت هاست. انباشتگی در دریاچهای از چگونگی سیر جانشینی در آبشدهگوناگون مثال شناخته

 گردد.در کف دریاچه آغاز میته نشین شدن مواد آبرفتی و بقایای جانوری 

رود؛ اما با ورود رسوبات دهد امری طبیعی به شمار میاین روند تا هنگامی که به صورت طبیعی رخ می

های مناطق مجاور که حاوی عناصر مختلف فسفر و ازت هستند سبب افزایش مختلف در اثر آبشویی خاک

کاهد؛ به طوری که بقایای سایر از درصد اکسیژن می رشد گیاهان شده و به تدریج بر میزان تولید افزوده و

مواجه است. با  137شوند. در این همگام دریاچه با پدیده اختناق دریاچهموجودات آبزی نیز با مشکل مواجه می

مرور زمان با افزایش میزان انباشتگی و باال رفتن رسوبات و مواد خارجی به تدریج دریاچه تبدیل به مرداب، 

 شود.یمرتع و... م

                                                 
107 Eutrophication 
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های انسانی روانه با توجه به میزان مواد آلی که همواره از سوی  مزارع کشاورزی و همچنین فاضالب

ای کم عمق شود؛ وقوع پدیده اختناق دریاچه به ویژه در مورد تاالب پریشان که اساسا دریاچهتاالب پریشان می

توان در این باره سخن گفت. با قاطعیت نمی رسد. با این وجود هنوزرود امری محتمل به نظر میبه شمار می

کند، تر به ویژه در شرایطی که تاالب وضعیت نرمالی را تجربه میهای بیشتر و جامعاین امر نیازمند پژوهش

 پذیر است.امکان

 

های کلیدی ناشی از صید توسط انسان یا فشار سایر ها به ویژه طعمهکاهش فراوانی طعمه  -11-4

 مبوم.گوشتخواران ه

خواران هم بوم بر روی همان طور که پیشتر نیز ذکر شد تاکنون پژوهش جامعی بر روی  اثرات گوشت

ترین طعمه شنگ همواره ماهی به عنوان اصلی مسلم است ی شنگ صورت نگرفته است. اما آن چههاطعمه

 ایر آن در تاالب پریشان موثر افتد.تواند بر ذخرویه از آن میتوسط انسان نیز مورد استفاده قرار داشته و صید بی

به طور کلی میانگین رشد ساالنه آبزی و پروری و برداشت از ذخایر آبزیان طی سالیان اخیر در ایران روند 

تر خشکسالی چند سال اخیر که منجر به خشک شدن تاالب پریشان گردیده صعودی داشته است. از آن مهم

در تاالب پریشان براساس رو گردد. تاالب با چالش جدی روبهاست باعث شد به کلی حضور شنگ در این 

گونه ماهی وجود دارد. این ماهیان همواره توسط  10زیست استان فارس بالغ بر گزارشات اداره کل محیط

گیران صید مصارف شخصی و همچنین برای عرضه به بازار شهرستان کازرون توسط مردم محلی و ماهی

دهد، افزون بر به وجود آمدن پدیده لی به گزارشات و آمار به دست آمده نشان میشده است. نگاهی اجمامی

سال گذشته، میزان برداشت ماهیان از این تاالب روند نزولی داشته  17 طی در ،خشکسالی در تاالب پریشان

بع غذایی ترین مناست؛ که خود بیانگر کاهش قابل توجه ذخایر آبزیان این تاالب و در نتیجه آن کاهش مهم

 شنگ است.

برداری از آبزیان تاالب در  دو دهه گذشته و قبل از  دهد که میزان بهرههای موجود  نشان میبررسی

 رسیده است. 1087تن در سال  18به  1074تن در سال  833حدود  ازخشک شدن کل سطح تاالب 
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 ( میزان برداشت از آبزیان تاالب پریشان7-13نمودار )

 

 دیریت و حفاظت، ضعف قوانین، کمبود مناطق حفاظتیضعف م  -11-3

د نشان میده ایران با پراکنش مناطق حفاظت شدهف و مقایسه آن عیت شنگ در نقاط مختلمروری بر وض

زیست در برگیرنده زیستگاه شنگ در ایران که تا حد ممکن مناطق موجود تحت نظر سازمان حفاظت محیط

است. اما نکته حایز اهمیت در این باره ضعف قوانین موجود در رابطه با  بوده و آن را تحت پوشش قرار داده

زیست است. همان طور که پیشتر نیز اشاره شده حمایت از گونه شنگ در قوانین و مقررات حفاظت محیط

ها پراکنش دارد و عموما بین این گونه و منافع انسان برخالف آن که در بسیاری از کشورهایی که شنگ در آن

خورد؛ در قوانین این کشورها همواره قوانین حفاظتی در راستای حفاظت از این گونه رخوردهایی به چشم میب

به تصویب رسیده است. این درحالی است که با وجود تعامل مردم با این گونه در بیشتر نقاط کشور و وجود 

ین حفاظتی برای این گونه در نظر  برخی تعارضات به ویژه در اطراف مزارع پرورش ماهی هنوز هیچ گونه قوان

گرفته نشده است. ذکر این نکته ضروری است که در برخی نقاط کشور صنعت تجارت پوست شنگ وجود 

های پوست این گونه که از ارزش باالیی در خارج از ایران دارد و گزارشات مستندی در ارتباط با کشف محلوله

های تحت ن مانند افزودن نام شنگ معمولی به فهرست گونهبرخوردار است، موجود است. لذا تصویب قوانی
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زیست و افزایش آگاهی عمومی درباره ارزشهای زیستی شنگ امری ضروری در حمایت سازمان حفاظت محیط

 راستای حفاظت بیشتر  و بهتر از این گونه است.

رود نظارت یاز سویی دیگر در جهت جلوگیری از شکار غیرقانونی و تجارت پوست شنگ انتظار م

ها صورت گیرد. گاه دیده می شود که بیشتری توسط محیطبانان به ویژه در مناطق تحت ماموریت آن

زیست قرار دارد، مورد شکار های کشف شده از پوست شنگ در مناطقی که تحت نظارت سازمان محیطمحموله

 قرار گرفته است. 

 

 و تحقیقات مبتنی بر اصول علمیخالء اطالعات از وضعیت گونه، کمبود پژوهش  -11-11

هایی در قالب سمینار و دهد که تاکنون تنها پژوهشمرور مطالعات صورت گرفته در ایران نشان می

های ایران صورت گرفته و پژوهشگران نامه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در معدودی از دانشگاهپایان

در زیر  اند.اره این گونه در مجالت معتبر  داخلی و خارجی شدهمربوطه تنها موفق به ارائه چند مقاله در ب

های شنگ و هم چنین بررسی وضعیت این گونه رسد در بهبود مدیریت زیستگاهمواردی چند را که به نظر می

 در ایران الزم و ضروری است مورد اشاره قرار گرفته است.

   

 اثر سموم بر شنگ 

بر شنگ معمولی در برخی از نقاط جهان  اثر سموم و فلزات سنگین در زمینه محدودیتا کنون مطالعات 

 جمعیت و کلیه شنگ معمولی در برخی مناطق باعث کاهش این عناصر و ترکیبات بر کبد اثراست.  گرفتهانجام 

در برخی مقاالت  موجود عنوان شده است که ای این گونه شده است. منطقههای جمعیتو در مواردی انقراض 

ها باعث بروز رفتارهای غیرمعمول مانند حرکت دورانی به دور خود و در مع سموم در بافت شنگگاه تج

ای توسط ذکر این نکته ضروری است که تاکنون هیچ گونه مطالعه را در پی داشته است. حیوان نهایت مرگ

راستا با توجه به روند  در اینهای ذیربط و مراکز آموزش عالی ایران در این مورد انجام نگرفته است. سازمان

به ویژه در زیستگاهای  رو به رشد مصرف ترکیبات شیمیایی به ویژه استفاده از سموم در مزارع کشاورزی

بیش از در ایران  معمولی در رابطه با اثرات سموم و مواد شیمیایی بر شنگ لزوم بررسی و مطالعات دقیقشنگ، 

 .پیش الزم و ضروری است
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 های شنگ در ایرانستگاهمطالعه بر روی زی 

را در ایران به عنوان مناطقی که شنگ معمولی در آنجا حضور داشته  متفاوتیمنابع مختلف زیستگاهی 

(. 1087)ضیایی،  استان حضور قطعی دارد 23شنگ معمولی در حدود اند. در برخی منابع موجود معرفی کرده

ز سویی دیگر . اهایی داردها عموما با یکدیگر تفاوتهای هر یک از این استانزیستگاهاین درحالی است که 

 (. 1091کرمی و همکاران، استان پراکنش دارد ) 16ن حداقل در ن است که شنگ در ایرامنابع جدید حاکی از آ

معمولی در ایران است. این درباره شنگ  مبتنی بر اصول علمی بیانگر کمبود پژوهش متناقضیآمار چنین لذا 

زیست است نیز صدق وضعیت این گونه که بررسی آن جزو وظایف سازمان حفاظت محیطموضوع درباره 

پریشان به  -در منطقه حفاظت شده ارژن "طرح مدیریت شنگ"رسد تدوین کند. تا جایی که به نظر میمی

یز های پاک نبه صورت ویژه و به تنهایی برای این گونه که شاخص آب ویژه تاالب پریشان برای نخستین بار

 در ایران صورت گرفته باشد. هست؛

زیست و منابع زیست به عنوان متولی امر حفاظت از محیطدر این زمینه الزم است سازمان حفاظت محیط

ژوهشگران و ارتباط با این گونه پرداخته و اقدام به تشویق پ طبیعی در ایران بیش از پیش به ارائه راهکارهایی در

 این گونه نماید. هایزیستگاه ررسی علمیباره بموسسات آموزش عالی در

 

  مطالعه بر روی رژیم غذایی شنگ در ایران 

های این گونه در جهان انجام شده تاکنون مطالعاتی متفاوتی بر روی رژیم غذایی شنگ در سرتاسر زیستگاه

ت. لذا برداشته ما صورت پذیرفته اس در قاره اروپا  بررسی شدهاست. در این راستا بیشتر مطالعات و تحقیقات  

های مختلف در ایران بر پایه این مطالعات که بعضا در سایر نقاط جهان انجام از رژیم غذایی شنگ در زیستگاه

هایی که در معرض های مختلف به ویژه آن دسته از گونهیهی برای مدیریت بهتر گونهگرفته استوار است. بد

شناختی و در کنار آن دانستن رژیم غذایی و سهم هر منبع ومهای بتهدید و نابودی هستند؛ آگاهی از ویژگی

امری الزم و ضروری است. بنابراین لزوم بررسی و مطالعه بر روی  منابع  ،غذایی در رژیم غذایی آن گونه
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رسد و ضروری است تا سازمان های مختلف شنگ بیش از پیش الزم به نظر میغذایی این گونه در زیستگاه

 ت و مراکز آموزش عالی به این امر توجه ویژه نشان دهند.زیسحفاظت محیط

 

 تعیین مدل پراکنش شنگ در ایران 

 گونه هدفتواند در مدیریت بهتر می آنگونه و ارائه مدل پراکنش  یکتعیین نقاط حضور و عدم حضور 

اساس کند؛ در آن زندگی می ومی کهبزیست یهایژگیگونه و و کی نیرابطه ب یبررسامروزه . موثر باشد

و  ییایجغراف عیتوز زمینهبه دانش در  ازین یستیز. حفظ تنوعرودبه شمار می یستیزتنوع تیریحفاظت و مد

در آن به سر مختلف  یهااسیدر مق یستیزکه تنوع است یندهایآفهم از فر دانستن نی، و همچنآن یالگو

 .برد؛ داردمی

در  هانآ یها و فراوانگونه عیتوز از واضح و قابل اعتماد یدیدمند ازیمنابع ن رانیو مد رندگانیگمیتصم 

 یزیربرنامه یبرا یلیتحل ادیبن کیبر اساس  هایی کهنقشهتولید و  مدل ینیبشیپلذا  .هستندهای مختلف مقیاس

 بسیار استوار است یکم یهاداده که بر ،یعیتوز راتییتغ ییشناسا به وسیله یستیزتنوع یالگوها و حفاظتی

تنوع در عملکرد  گیچگونشود. بررسی ضروری بوده و خال آن در ارتباط با گونه شنگ به شدت احساس می

تواند می ییو در دسترس بودن مواد غذا ییآب و هواهای ریمتغ های زیستگاهی،ریمانند متغ یگونه به عوامل

به شدت در ارتباط با شنگ  با توجه به اطالعات موجود کمبود چنین دست اطالعاتی .وابستگی داشته باشد

ربط و مراکز علمی در سطوح عالی بیش از پیش این های ذیشود؛ و الزم است تا دستگاهمعمولی احساس می

 های خود قرار دهند.دست مطالعات را در الویت
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 زیست.حفاظت محیط

قی و امور مجلس. جلد . دفترحقو1080المللی(.زیست ایران )معاهدات بینمجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط -

 زیست.دوم. انتشارات سازمان حفاظت محیط

 شناختی شنگ. سمینار کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الهیجان.. بررسی بوم1080 ، نسیم.مقبالن -

ل پریشان. ادارة ک تاالب های اطرافچاه از آب برداشت جانبی تاثیرات بررسی. 1089مهندسین مشاور زمین آراء فارس.  -

 حفاظت محیط زیست استان فارس.

. طرح بررسی اثرات توسعه در محیط استان فارس )مرحلة نخست(. جلد اول. 1078مهندسین مشاور ارزیابان محیط.  -

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس.

 .74-73، ص 25زیست، شمارة ، فصلنامة محیط، نگرشی بر وضعیت شنگ1077لیرضا، میرزاجانی، ع -
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 ( داده های مربوط به میزان تبخیر و بارندگی ماهانه در ایستگاه کازرون1پیوست )

 مجموع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال پارامتر

تبخیر ماهانه
 

1983 237.7 056.5 486.7 511.5 471.2 436.1 279 153 63 21 06 110.1 0398.8 

1986 5.1 9.4 14.9 15.9 16.0 14.5 13.2 5.6 0.0 3.7 1.5 5.0 132.7 

1984 9.1 11.9 15.2 15.6 16 10.5 9.6 4.2 2.8 2.9 2.9 4.8 138.5 

1988 6.1 12 15.5 15.1 15.5 12.0 9.9 6 47.6 61.5 70 107.7 412.2 

1983 198.4 010.0 478.9 471.2 453 074.8 293.0 178.9 132.7 58.6 44.6 231.8 0160.5 

 1013.6 ؟ ؟ ؟ 70 105.9 277.7 001.9 495.6 483.9 532.4 027.0 231.8 1931

بارندگی ماهانه
 

1983 52.9 3.0 3 3 3 3.6 3 12 102.6 68.8 91.7 10.2 072.1 

1986 136.4 0.7 3 3 3 3 3 3 10.1 78.7 72.9 3 274.8 

1984 13.2 3 3 3 3 2.6 3 68.5 16.4 01.4 41 24.1 194.2 

1988 60.8 3 3 3 3 3 3 06.0 165.8 28.0 47.5 27.8 069.5 

1983 17.7 12.5 5.0 3 3 3.2 3 3.1 3 64.1 164.5 7.7 272.1 

 3 ؟ ؟ ؟ 75.8 40.4 3 3 3 3 3 3 3 1931
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 های مربوط به حداقل و حداکثر دمای ماهانه در ایستگاه کازرون( داده2پیوست )

 مجموع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال پارامتر

حداکثر دما )سانتی
گراد(

 1983 02.6 09 42.6 44.4 44.2 42 08.6 02.6 22.6 15.8 23.6 26.6 431.6 

1986 01.4 09.4 45.2 40.6 40.4 41.6 08.6 01.6 26 18 26 29.8 414.6 

1984 00.2 08.6 40.6 45.8 44.8 40 07.6 02.4 25 24.6 24 28.4 421 

1988 03 08.4 42.4 45.6 44.6 42.2 07 03.8 21.8 22.6 26.6 00 415 

1983 02.8 09.6 45.6 45.6 44.6 40 09.4 06 27.8 20.6 23.6 00.2 401.8 

 - ؟ ؟ ؟ 22.2 03.4 09.4 43.6 45.6 45.8 44.2 42 00.2 1931

حداقل دما )سانتی
گراد(

 1983 6.4 11.4 16.2 22.4 20.4 16.8 14.8 0.6 3.6 -1.4 2.8 0.4 123.4 

1986 6.2 12.4 19 20 20 19.8 15 9.2 -3.2 -2.6 -1.6 3.6 120.8 

1984 8.4 10.4 18 20 24.2 23.8 15 6.2 -3.2 3 1.8 4.6 105.2 

1988 6.2 13 18.4 22.4 20 19 15 6.4 4.2 0.2 3.6 5.8 104.2 

1983 9 12.8 19.2 22 20.2 23.6 14.8 7 2.8 3.2 2.2 7.4 141.2 

 - ؟ ؟ ؟ 0 4.8 9.8 19.2 24 24 19 14.6 7.4 1931
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 تگاه کازرون( داده های مربوط به تعداد روزهای بارانی و متوسط دمای ماهانه در ایس0پیوست )

 

 مجموع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین سال پارامتر

تعداد روزهای بارانی در هر ماه 

)روز(
 

1983 8 1 3 3 3 1 3 0 7 7 11 6 44 

1986 12 1 3 3 3 3 3 3 0 9 7 3 02 

1984 2 3 3 3 3 1 3 7 0 0 7 5 28 

1988 9 3 3 3 3 3 3 6 12 0 8 4 42 

1983 6 6 1 3 3 1 3 1 3 7 14 4 43 

 - ؟ ؟ ؟ 4 0 3 3 3 3 3 3 4 1931

ط دمای ماهانه )سانتی
متوس

گراد(
 

1983 18.9 26.6 29.8 00.0 00.8 03.8 26.0 23.1 13.5 8.1 11.9 14.6 264.7 

1986 18.0 26.4 01.0 00 00.5 01.5 26.1 21.1 14.6 8.5 13.5 16.4 271.2 

1984 21.6 26.8 03.9 00.4 04.4 02 26.8 19.1 12.6 11.1 11.9 16.6 277.2 

1988 18 26.7 01.5 00.5 00.0 03.7 25.6 23.7 12.4 12.5 12.9 17.8 275.6 

1983 23.9 25.8 02.0 04 04.2 01.9 27.6 23.5 14.8 11.8 11 19.8 284.6 

 - ؟ ؟ ؟ 12.2 18.9 26.2 03.8 04.8 00.7 02.0 27.2 19.8 1931
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 المللی پریشان در طول دو دهة گذشتهبرخی از پرندگان شناسایی شده تاالب بین ( فراوانی4پیوست )

ف
دی

ر
 

86 نام علمی
31

 

86
31

 

86
31

 

86
38

 

86
31

 

86
36

 

86
31

 

86
31

 

86
33

 

86
33

 

86
31

 

86
31

 

86
11

 

86
18

 

86
11

 

86
16

 

86
11

 

86
11

 

86
13

 

86
13

 

86
11

 

86
11

 

81
11

 

81
18

 

81
11

 

81
16

 

81
11

 

81
11

 

81
13

 

81
13

 

81
11

 

81
11

 

11
11

 

11
18

 

11
11

 

11
16

 

11
11

 

11
11

 

11
13

 

11
13

 

11
11

 

11
11

 

11
81

 

11
88

 5 Tachybaptus ruficollis 610 570 330 610 360 330 541 69 - 543 559 560 93 553 590 30 7 79 651 0 0 0 

6 Podiceps cristatus 360 - 610 91 576 660 503 11 - 33 501 31 46 36 61 55 511 596 60 0 0 0 

3 Podiceps nigricollis - - 50 560 531 571 47 - - 51 11 556 - 46 556 56 4 15 0 0 0 0 

4 Podiceps grisegena - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46 0 0 0 

1 Pelecanus onocrotalus 51 73 90 59 1 51 66 53 - - - - - 34 93 - 63 65 57 0 0 0 

6 Pelecanus crispus 11 511 46 39 39 13 44 61 - 30 79 93 33 11 11 10 76 366 694 1 0 0 

7 Phalacrocorax carbo 760 560 760 14 571 671 356 633 - 403 696 135 330 966 5501 436 597 137 76 0 0 0 

1 Phalacrocorax pygmaeus - - - - - - - - - - - - - - - 63 541 1471 5611 0 0 0 

9 Ardea cinerea 90 65 31 46 67 93 69 36 - 41 73 67 36 71 14 13 41 566 553 0 0 0 

50 Ardea purpurea 71 - 1 56 6 16 61 36 - - 36 31 - 46 566 9 1 56 1 0 0 0 

55 Casmerodius albus - 1 16 71 55 573 531 
 

- 605 43 553 - 31 71 31 53 516 16 0 6 0 

56 Egretta garzetta - 34 55 61 551 651 556 564 - 9 501 651 - 73 557 66 59 16 3 0 5 0 

53 Bubulcus ibis - 56 46 11 11 435 561 571 - 10 39 93 537 556 560 56 37 1 0 0 0 0 

54 Ardeola ralloides - - - - - 35 - 
 

- - 59 54 - - 1 - - - 0 0 0 0 

51 Nycticorax nycticorax 560 - - 51 
 

13 56 56 - - 66 16 - - 610 5 - 4 3 0 0 0 

56 Ixobrychus minutus - - - - 51 44 66 53 - - 66 36 - 53 51 - - - 0 0 0 0 

57 Botaurus stellaris - 
 

5 31 7 59 53 57 - 51 53 56 7 9 55 - - - 0 0 0 0 

51 Ciconia ciconia - 55 6 
 

- 2 - - - - - - - - 6 - - - 0 0 0 0 

59 Plegadis falcinellus 60 79 590 11 77 530 566 63 - 15 559 533 64 - 35 5 5 5 5 0 0 0 

60 Platalea leucorodia 61 36 60 57 67 16 31 36 - 1 31 66 59 63 14 - 11 63 0 0 0 0 

65 Phoenicopterus ruber roseus 25 7 - - - 85 12 16 - - - - - 11 23 - 51 225 328 1272 3 1 

66 Anser albifrons - 281 - - - 44 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

63 Anser anser 3451 2861 1381 1951 2811 2831 4866 676 - 993 1731 815 381 745 231 - - 112 1 31 1 1 

64 Cygnus cygnus - - - - - - - - - - -  - - - 3 - - 1 1 1 1 
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86 نام علمی
31

 

86
31

 

86
31

 

86
38
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31

 

86
36

 

86
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86
31

 

86
11

 

86
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11
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86
11

 

86
11

 

86
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86
13

 

86
11

 

86
11

 

81
11

 

81
18

 

81
11

 

81
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81
11

 

81
11

 

81
13

 

81
13

 

81
11

 

81
11

 

11
11

 

11
18

 

11
11

 

11
16

 

11
11

 

11
11

 

11
13

 

11
13

 

11
11

 

11
11

 

11
81

 

11
88

 

25 Tadorna ferruginea 851 677 411 - 175 312 7 - - - 132 35 - - 4 - - - 199 1 1 1 

26 Tadorna tadorna - - 638 - 15 5 2 - - - 122 
 

- - 55 - 4 52 161 354 1 1 

27 Anas penelope 2211 751 611 212 379 831 531 375 - 71 231 219 - - 821 - 6 33 95 2 1 5 

28 Anas strepera 511 43 85 31 81 912 365 215 - 115 117 131 115 19 311 2 1 31 1 1 1 1 

29 Anas crecca 5111 3811 451 161 2875 1321 122 1715 - 965 321 915 281 211 1211 224 511 128 66 488 77 1 

31 Anas platyrhynchos 6511 151 31 252 487 3711 5537 464 - 475 431 327 88 673 521 357 224 696 111 1469 34 1 

31 Anas acuta - - 2 23 271 212 87 361 - 98 56 212 - 42 131 3 - 1 3 82 1 1 

32 Anas querquedula - - - - - 61 - - - - - 
 

- - - 2 - - 1 1 1 1 

33 Anas clypeata - 36 71 59 215 135 73 15 - - - 131 - - 115 - - - 22 129 1 1 

34 Marmaronetta angustirostris 4111 - 5511 - - - 33 21 - - - 61 23 14 17 - 15 - 5 1 1 1 

35 Netta rufina - - 12 - 35 21 64 13 - - 27 11 - - 15 5 - - 17 1 1 1 

36 Aythya ferina 2511 651 161 55 521 391 168 17 - 92 116 115 114 1131 2681 321 1451 386 191 22 1 1 

37 Aythya  nyroca - - 251 25 18 72 25 - - - - 3 - 24 2 - 3 2 1 1 1 1 

38 Aythya fuligula 1211 - 191 38 162 - - - - 34 - 9 - - 21 165 - 6 1 1 1 1 

39 Bucephala clangula - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

41 Oxyura leucocephala - 12 17 52 - 2 - - - - - 4 - - - 127 - - 1 1 1 1 

41 Grus grus 461 6063 513 57 53 57 6 - - - 54 - - - - - 6 - 0 31 0 0 

42 Rallus aquaticus - - 6 - - - - - - - - - - - 1 - - 6 0 0 0 0 

43 Gallinula chloropus - - 7 - - 633 360 - - 41 551 556 11 550 36 3 1 56 0 0 0 0 

44 Porphyrio porphyrio - 51 540 656 160 150 376 546 - 37 131 400 556 - 55 0 4 - 0 0 0 0 

45 Fulica atra 6400 53100 4100 5664 4737 3630 1675 7356 - 5661 6960 5360 110 56610 1360 5733 6103 51531 51351 70 0 57 

46 Francolinus  francolinus - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 0 0 0 0 

47 Chlamydotis undulata - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 

48 Himantopus himantopus - 16 78 - - 91 16 77 - - 131 - - 119 151 15 5 38 19 3 0 0 

49 Recurvirostra avosetta - 28 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 12 1 1 
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81
13
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13
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13

 

11
11

 

11
11

 

11
81

 

11
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51 Vanellus vanellus 581 193 2711 3875 291 2931 2471 772 - 315 2371 1171 291 3231 215 - 71 298 275 69 1 1 

51 Vanellus spinosus - - - - - - - - - - - - - - - 17 - - 1 1 1 1 

52 Vanellus leucurus - - 161 45 - 61 82 92 - - 114 27 17 23 124 11 59 - 1 1 1 1 

53 Vanellus indicus 211 295 45 35 - 92 83 42 - - 46 16 13 11 36 - 15 52 17 1 12 3 

54 Charadrius hiaticula - - - - - - - - - - - 61 - - - - - - 11 1 1 1 

55 Charadrius dubius - - - - - 29 - 31 - - - 131 - - - - 3 - 1 1 1 1 

56 Charadrius alexandrinus - - 141 - - 131 - 131 - - - - - - - - - - 3 36 1 1 

57 Limosa limosa - - 651 31 - 131 - 8 - - - 115 - 173 121 - - 11 7 1 1 1 

58 Limosa lapponica - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

59 Numenius phaeopus - 25 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

61 Numenius tenuirostris - 11 - - - - 
 

- - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

61 Numenius arquata - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

62 Tringa erythropus - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

63 Tringa tetanus - 21 351 55 111 112 47 295 - - 31 59 35 111 68 4 12 18 47 4 11 2 

64 Tringa stagnatilis - 131 - - - 21 - - - - 11 12 9 - 12 1 - - 1 1 1 1 

65 Tringa nebularia - 75 - - 37 43 36 - - - - - - - 15 - - - 4 1 1 1 

66 Tringa ochropus - 32 5 - - 11 
 

7 - - - - - - - 1 - - 2 1 1 1 

67 Tringa glareola - 31 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

68 Tringa cinereus - 61 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

69 Actitis hypoleucos - - - - - - - - - - - 65 - - 61 1 - 1 1 1 1 1 

71 Gallinago gallinago - - 111 21 67 61 27 11 - - - 18 13 11 52 - - - 1 1 1 1 

71 Lymnocryptes minimus - - 11 29 31 93 22 19 - - - 113 17 
 

32 - - - 1 1 1 1 

72 Calidris minuta - - 2 95 
 

131 13 19 - - - 35 27 5 29 - - - 1 1 1 1 

73 Calidris temminckii - - 25 - - 22 16 7 - - - 19 - - - - - - 1 1 1 1 

74 Calidris alpina - - 121 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

75 Limicola falcinellus - - 
 

- - - 11 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 



 

289 
 

ف
دی

ر
 

86 نام علمی
31

 

86
31

 

86
31

 

86
38

 

86
31

 

86
36

 

86
31

 

86
31

 

86
33

 

86
33

 

86
31

 

86
31

 

86
11

 

86
18

 

86
11

 

86
16

 

86
11

 

86
11

 

86
13

 

86
13

 

86
11

 

86
11

 

81
11

 

81
18

 

81
11

 

81
16

 

81
11

 

81
11

 

81
13

 

81
13

 

81
11

 

81
11

 

11
11

 

11
18

 

11
11

 

11
16

 

11
11

 

11
11

 

11
13

 

11
13

 

11
11

 

11
11

 

11
81

 

11
88

 

76 Philomachus pugnax - - 6 - - 218 - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 1 

77 Larus cachinnans - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 1 1 1 1 

78 Larus argentatus - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

79 Larus ichthyaetus - - - - - 2 3  - - - - - 14 5 6 5 - 78 1 1 1 

81 Larus ridibundus 4211 - 4311 611 381 1951 3511 2771 - 6 1351 461 3511 1131 1541 96 86 437 7 24 12 1 

81 Larus genei - - 11 - - - - - - - -  - - - 21  14 1 1 1 1 

82 Larus minutus - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - 1 1 1 1 

83 Larus cachinnans - - - - - - - - - - -  - - - - 11 - 1 1 1 1 

84 Chlidonias hybridus - - 11 - - - - - - - - - - - - 34 1 14 1 14 1 1 

85 Sterna albifrons - - - - - 12 - 21 - - - - - 35 312 - - - 15 1 1 1 

86 Pterocles orientalis - - - - - 271 -  - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

87 Aquila chrysaetos - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

88 Aquila clanga - - - - - - - - - 4 - 4 - - - 1 1 13 1 1 1 1 

89 Haliaeetus albicilla - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 1 1 1 

91 Circus cyaneus - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 4 1 1 1 1 

91 Circus aeruginosus - 5 - - - 17 - - - 5 - 11 13 7 11 19 1 38 1 1 1 1 

92 Circus pygargus - 2 - - - - - - - - - -  - - - - - 1 1 1 1 

93 Pandion haliaetus - 3 - - - 1 - - - - - - 2 - - 3 - - 1 1 1 1 

94 Francolinus  francolinus - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - 1 1 1 1 

95 Falco subbuteo - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

96 Falco peregrinus - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

97 Falco tinnunculus - - - - - 9 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 

98 Accipiter nisus - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

99 Accipiter gentilis - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 

111 Halycon smyrnensis - - - - - - - - - - - - - - 5 1 1 2 1 1 1 1 

111 Alcedo atthis - 22 - - - - - - - - - - - - - 7 - 1 1 1 1 1 
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112 Ceryle rudis - 34 - - - - - - - 31 - - - - 27 28 7 48 1 1 1 1 

113 Luscinia svecica - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 1 1 1 

114 Acrocephalus stentoreus - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 1 1 1 



 

291 
 

 )سازمان آمار ایران(پریشان  تاالب( تعداد خانوار در پنج دهه اخیر در روستاهای اطراف 5پیوست )

 هااسامی آبادی ردیف
 سال

1983 1943 1963 1933 1923 

 44 80 61 42 80 پل آبگینه 1

 148 213 279 021 441 آبادسیف 2

 16 24 03 42 51 ایازآباد 0

 25 - 50 58 76 138پوزه بادی 4

 46 60 85 93 121 زوالی 5

 49 46 61 52 63 شهرنجان 6

 17 15 26 02 01 کرائی 7

 8 10 14 9 14 قلعه میرزایی 8

 46 51 56 73 73 قلعه نارنجی 9

 83 84 137 145 185 نرگس زارفامور 13

 13 14 27 06 08 سی سختی 11

 09 41 43 50 59 کنارخشک 12

 92 115 109 170 256 مالاره 10

 56 67 79 151 182 قالت نیلو 14

 16 14 15 17 21 پریشان 15

 54 83 99 149 166 ده پاگاه 16

 71 83 113 155 164 هلک 17

 65 134 164 191 290 عرب گاومیشی 18

 882 1112 1223 1486 2911 تعداد کل خانوار

  

                                                 
 موجود تیست. 5311بادی در آمار نفوس و مسکن سال داده مربوط به روستای پوزه  501

 



 

292 
 

 ( تعداد جمعیت در پنج دهه اخیر در روستاهای اطراف دریاچه پریشان )سازمان آمار ایران(6پیوست )

 هااسامی آبادی ردیف
 سال

1983 1943 1963 1933 1923 

 217 444 078 250 065 آبگینهپل 1

 703 1347 1838 2347 2334 آبادسیف 2

 91 133 190 250 254 ایازآباد 0

 154 - 005 063 044 139پوزه بادی 4

 213 039 518 576 604 زوالی 5

 208 245 047 296 293 شهرنجان 6

 95 82 161 193 174 کرائی 7

 51 79 98 60 62 قلعه میرزایی 8

 229 254 043 075 054 قلعه نارنجی 9

 055 536 736 755 797 نرگس زارفامور 13

 55 81 182 200 169 سی سختی  11

 200 216 259 037 290 کنارخشک 12

 523 613 804 955 1135 مالاره 10

 268 040 554 781 857 قالت نیلو 14

 77 72 90 133 89 پریشان 15

 034 402 720 818 868 ده پاگاه 16

 075 471 707 873 907 هلک 17

 297 509 967 1328 1292 عرب گاو میشی 18

 2233 6491 3299 11261 11888 تعداد کل جمعیت
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 المللی پریشانپرسشنامه جهت تحلیل نظرات و عقاید مردم محلی در حاشیه تاالب بین ( فرم7پیوست )

 
 اری  و زمان مصاحبه:ت                                            نام فرد/ افراد مصاحبه کننده:       

 مشخصات فرد مصاحبه شونده:

 نام روستا:              :سال تولد         زن     خانوادگی:                     جنسیت:  مرد نام:                    نام

 بینید؟محل سکونت خود میبار شنگ را در محل یا نزدیکی  هر چند وقت یک

 موارد دیگر               ماهانه                    هفتگی              روزانه 

 اید؟آیا تاکنون رفتاری ویژه از این گونه دیده

 اطالعی ندارم                        آرام و خجالتی                    حالت وحشی و تهاجمی 

 اید؟در اندازة جمعیت شنگ در اطراف محل سکونتتان مشاهده کردهآیا تغییری 

 نمی دانم                ثابت مانده                کاهش پیدا کرده                   افزایش یافته 

 ست به آن اشاره کنید.اید؟ در صورتی که پاس  مثبت اهای این حیوان شنیدهآیا تاکنون مطلبی در رابطه با خواص درمانی اندام

   

 دهید؟شوید چه واکنشی از خود نشان میهنگامی که با این حیوان رو به رو می

 سکوت و عدم تحرک به دلیل جلوگیری از برخورد فیزیکی                فرار                     اقدام به شکار 

 کنید؟ام این کار استفاده میکنید از چه روشی برای انجچنانچه اقدام به شکار شنگ می

 دیگر موارد                          شلیک گلوله                   کار گذاشتن تله 

 جواب مثبت است توضیح دهید. اگرتاکنون باور یا داستانی در ارتباط با این گونه در روستا یا محل زندگی شما وجود دارد؟  

 حفاظتی از شنگ به صورت داوطلبانه همکاری یا شرکت داشته باشید؟ هایآیا تمایل دارید در برنامه

 دانم درحال حاضر نمی                      تمایل ندارم                      تمایل دارم 

  خیر    آیا تا کنون شنگ به شما  خسارتی وارد کرده است؟ بلی 

 ر چیست؟چنانچه پاس  مثبت است، به نظرتان علت این ام

 سایر موارد           دانم نمی             به صورت اتفاقی             نبود غذا کافی              از دست دهی زیستگاه 

 گزینة سایر موارد را توضیح دهید.

 آیا تمایل دارید برای استفاده از پوست شنگ، این حیوان را شکار کنید؟

 دانم درحال حاضر نمی                      تمایل ندارم                      تمایل دارم 

 خیر         آیا فکر می کنید شنگ حیوان با ارزشی است؟     بلی 
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 1055( آمار نفوس و مسکن 8پیوست )

 جه، مرکز آمار ایران، جلد بیست و سوم، استان فارس، سازمان برنامه و بود8611های کشور بر اساس سرشماری آبان فرهنگ آبادی

 تعاونی روستایی آسیاب آرد مغازه پاسگاه ژاندارمری مسجد امام زاده دبستان جمعیت خانوار روستا
آب لوله 
 کشی

بهیاری و مامایی 
 روستایی

دامپزشک یا تکنسین 
 دامپزشکی

عامل فروش 
 نفت

 غسالخانه حمام

 _ _ _ * * _ _ _ _ _ _ * * 436 10 پاگاه

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * 76 54 پریشان

 _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 54 سی سختی

 _ _ _ * * _ _ _ _ _ _ _ * 79 53 قلعه میرزایی

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * 641 15 قلعه نارنجی

 _ _ _ _ _ _ _ * * * _ _ * 106 14 نرگس زار فامور

 _ _ _ * * _ _ _ _ _ _ * * 475 10 هلک

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * 5000 64 ایازآباد

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * 444 13 پل آبگینه

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ پوزه بادی

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * 309 63 زوالی

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * 641 46 شهرنجان

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 51 کرایی

 _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ * 656 45 کنارخشک

 * * * * _ _ _ _ * _ _ * * 650 551 مالاره

 _ * * * _ * * _ * _ * * * 5047 650 آبادسیف

 _ _ _ * * _ _ _ _ _ _ * * 343 67 قالت نیلو

 



 

 

 منابع طبیعیبر اساس فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و  در خطر تهدید هایگونه موقعیت طبقات( 9پیوست )

 شده منقرض Extinct (EX): 

ها آن فرد بازمانده آخریندر مرگ معقولی شک گونههیچ شود کهمی محسوب شده منقرض زمانی آرایه یک

 .باشد وجود نداشته

 در طبیعت شده منقرض Extinct in the Wild (EW): 

یا در  در اسارت شده تکثیر صورته تنها ب شود کهمی محسوب در طبیعت شده منقرض زمانی آرایه یک

 یک توانمی باشد. زمانی وجود داشته آن قبلی از گستره در خارج و سازگار یافته شده معرفی هایجمعیت

یا  مشخص هایاز زیستگاه جانبه همه ایهبررسی طی شمار آورد کهه ب در طبیعت شده را منقرض آرایه

 دسته ب بر وجود آن دال مدرکی گونه هیچ آن تاریخی گستره تمام در کافی زمان در مدت انتظار آن قابل

 برگیرد.  را در آرایه حیاتی و اشکال زندگی چرخه مناسب زمانی باید در چارچوب میدانی هاینیاید. بررسی

 بحرانی Critically Endangered (CE): 

 از  ریسک باالیی احتمال با در طبیعت نزدیک در آینده شود کهمی تلقی بحرانی زمانی آرایه یک یتوضع

را دارا  Eتا  A پنجگانه از معیارهای یکی گیرد کهمی جای طبقه در این هنگامی رو باشد. آرایههروب انقراض

 باشد. 

 در خطر انقراض Endangered (EN): 

 در طبیعت انقراض ریسک از باالیی نباشد اما با احتمال بحرانی که است در خطر انقراض هنگامی آرایه یک

را دارا  E تا  A پنجگانه از معیارهای یکیگیرد کهمی جای طبقه در این هنگامی آرایه . یکروستهروب

 .باشد

 پذیرآسیب Vulnerable (VU): 

 مدت میان اما در آینده ،در خطر انقراض و نه است بحرانی نه شود کهمی پذیر تلقیآسیب زمانی آرایه یک

از  یکی گیرد کهقرار می طبقه این در زمانی . آرایهروستهروب از انقراض باالیی با ریسک در طبیعت

 باشد.  را داشته Eتا  A پنجگانه معیارهای

 

 

 



 

 

 کمتر با ریسک Lower Risk (LR): 

تر جدی خطرات طبقات از کدام دهد در هیچ نشان ارزیابی که روستهکمتر روب با ریسک زمانی آرایه یک

 ذیل طبقه از سه با یکی مطابق آن وضعیت و نگرفته پذیر( جای، آسیب، در خطر انقراضتهدید )بحرانی

 .است

 :Conservation Depended (CD) حفاظت به وابسته (1

 نظر گرفته در هایشانزیستگاه ها یاآن حفاظت برای ایپیوسته هایبرنامه گیرد کهمی بر را در هاییآرایه

 در خطر تهدید یاد شده از طبقات جزو یکیسال پنج مدت ها ظرفبرنامه این توقف و در صورت شده

 قرار گیرند.

 :Near Threatened (NT) تهدید در شرف (2

 حفاظت به وابسته در طبقه قرار گرفتن برای شرایط الزم دارای گیرند کهقرار می طبقه در این هاییآرایه

  است.پذیر آسیب طبقه به ها نزدیکآن وضعیت نیستند ولی

 :Least Concern (IC) نگرانی کمترین دارای (0

تهدید را  و در شرف حفاظتبه وابسته در دو زیر طبقه قرار گرفتن را برای شرایط الزم هستند که هاییآرایه

 ندارند. 

 هاکمبود داده Data Deficient (DD): 

 آن انقراض ریسک یا غیرمستقیم مستقیم ارزیابی برای گیرد کهقرار می طبقه در این آرایه یک زمانی

قرار  طبقه در این که اینباشد. آرایه موجود کافی اطالعات جمعیت انتشار و یا وضعیت وضعیت براساس

 شده نیز کامال مشخص آن شناسیو زیست قرارگرفته مورد مطالعه طور کافیه ب حتی است گیرد ممکنمی

 معرف طبقه این دلیل مینه نباشد. به در دست کافی اطالعات انتشار آن و یا در مورد فراوانی باشد ولی

 اطالعات گیرند نیاز بهقرار می طبقه در این که هاییآرایه . بنابراینکمتر نیست ریسک از تهدید یا ایطبقه

  د.کررا مشخص درخور آن طبقه توانمی کافی هایپژوهش دارند و تنها در سایه بیشتری هایوداده

 هانشده ارزیابی Not Evaluated (NE): 

قرار  و مورد ارزیابینخورده موجود محک هنوز در برابر معیارهای گیرد کهقرار می طبقه در این ایآرایه

 .است نگرفته

 

 



 

 

 پذیر، آسیبدر خطر انقراض، در خطر تهدید )بحرانی گانهسه طبقات تعیین گانهپنج معیارهای( 13پیوست )

 ( :CR) بحرانی معیارهای( الف

 از ریسک باالیی احتمال با در طبیعت نزدیک در آینده شود کهمی تلقی بحرانی زمانی ،آرایه یک وضعیت

را  E تا  Aپنجگانه از معیارهای یکی گیرد کهمی جای طبقه در این هنگامی رو باشد. آرایههروب انقراض

  .در زیر دارا باشد

  A  زیر از دو صورت کیی به جمعیت کاهش: 

، برآورد یا مشاهده بیشتر باشد براساس که یا هر کدام متمادی نسل 0 یا طی گذشته سال 13 طی (1

 .دهدمی نشان درصد کاهش 83 از موارد زیر حداقل یکی برپایه استنتاج

a) مستقیم مشاهده 

b) آرایه مناسب فراوانی نمایه 

c) زیستگاه کیفیت حضور و یا افت ، گسترهاشغال منطقه سطح کاهش 

d) برداریبهره یا بالفعل بالقوه سطوح 

e) هایا انگل ها، رقبازا، آالیندهبیماری ، عواملشدن ای، دورگهشده معرفی هایآرایه اثرات 

 

از موارد ذکر  نتاجاست ، برآورد،مشاهده براساس بیشتر است که یا هر کدام نسل 0یا  آینده سال 13 طی (2

 .دهد  نشان درصد کاهش 83 حداقل فوق e یا  b ،c ،d در بندهای شده

 

 B  کمتر از  توسط آرایهل اشغا منطقه هکتار یا سطح 13333کمتر از  آرایه حضور برآورد شده گستره

 :شندنیز با از شرایط زیر باشد و برآوردها بیانگر هر یک هکتار برآورد شده 1333

 باشد.  مکان یک یا تنها محدود به شده تکهتکه شدته ب (1

 :باشد داشته مداوم از موارد زیر کاهش در هر یک یا استنتاج بینی، پیشمشاهده براساس (2

a) حضور گستره 

b) اشغال منطقه سطح 

c) زیستگاه و یا کیفیت ، گسترهوسعت  

d) هاها یا زیر جمعیتتعداد محل 

e) بالغ تعداد افراد 



 

 

 :باشد شدید داشته در موارد زیر نوسانات (0

a) حضور گستره 

b) اشغال منطقه سطح 

c) زیستگاه و یا کیفیت ، گسترهوسعت 

d) هاها یا زیر جمعیتتعداد محل 

e) تعداد افراد بالغ 

 

 C  ژگیاز دو وی یکی باشد و یا دارای 253کمتر از  افراد بالغ از نظر تعداد برای برآورد شده جمعیت 

 زیر باشد:

 درصد برآورد شده25 حداقل مداوم بیشتر باشد کاهش که یا هر کدام نسل یا یک سال 0 در مدت  (1

 . باشد

از  یکی به ساختار جمعیت و شمار افراد بالغ و یا استنتاجی شده بینی، پیششده مشاهده مداوم کاهش (2

 :زیر دو صورت

a) برآورد  53از  ها بیشزیرجمعیت از یک هیچ تعداد افراد بالغ مثال عنوانه د )بباش شده تجزیه شدته ب

  د(.باش نشده

b) د. باشن قرار داشته زیر جمعیت افراد تنها در یک تمام 

c) د.باش برآورد شده 53کمتر از  از نظر تعداد افراد بالغ جمعیت 

d) بیشتر باشد  که هر کدام یا نسل 0یا  سال 13در  عتدر طبی انقراض احتمال دهد که نشانکمی حلیلت

  .درصد است 53 حداقل

 

 ( :EN) ضدر خطر انقرا معیارهای ( ب

 در طبیعت انقراض از ریسک باالیی نباشد اما با احتمال بحرانی که است در خطر انقراض هنگامی آرایه

 است. E تا A زیر هپنجگان از معیارهای و واجد یکی روستهروب

 A  زیر باشد از دو صورت یکی به جمعیت کاهش: 

 از طریق برآورد، استنتاج ،مشاهدهبراساس بیشتر است که یا هر کدام نسل 0 یا طی گذشته سال 13 طی (1

 :دهد نشان درصد کاهش 53از موارد زیر  هر یک



 

 

a) مستقیم مشاهده 

b) هآرای مناسب فراوانی نمایه 

c) زیستگاه کیفیت حضور و یا افت ، گسترهاشغال منطقه سطح کاهش 

d) برداریبهره یا بالفعل بالقوه سطوح 

e) هایا انگل ها، رقبابیماریزا، آالینده ، عواملشدن ای، دورگهشده معرفی هایآرایه اثرات 

از موارد ذکر  ، برآورد،استنتاجمشاهده ساسبرا بیشتر است که یا هر کدام نسل 0یا  آینده سال 13 طی (2

 .دهد نشان درصد کاهش 53 حداقل e یا b ،c ،d در بندهای شده

  

 B  توسط  شده اشغال منطقه یا سطح کیلومترمربع 533کمتر از  سونکتا حضور برآورد شده گستره

 شرایط زیر نیز باشند: از هر یک باشد و برآوردها بیانگر هکتار برآورد شده 53333کمتر  آرایه

 د.باش وجود نداشته مکان 5از  باشد و در بیش شده تکه تکه (1

 :باشد داشته مداوم از موارد زیر کاهش در هر یک یا استنتاج بینی ، پیشمشاهده براساس (2

a) حضور گستره 

b) اشغال منطقه سطح 

c) زیستگاه و یا کیفیت ، گسترهوسعت 

d) هاا یا زیر جمعیتهتعداد محل 

e) تعداد افراد بالغ 

 :باشد شدید داشته در موارد زیر نوسانات (0

a) حضور گستره 

b) اشغال منطقه سطح 

c) هاها یا زیر جمعیتتعداد محل 

d) تعداد افراد بالغ 

 

 C  هر یک دارایدر ضمن باشد و  2533کمتر از  افراد بالغ از نظر تعداد برای برآورد شده جمعیت 

 :زیر باشد یژگیاز دو و

 د.باش درصد برآورد شده23 حداقل مداوم بیشتر باشد کاهش که یا هر کدام نسل 2یا  سال 5 در مدت (1



 

 

 یا استنتاج بینیپیش و مشاهده زیر براساس از دو شکل در یک و ساختار جمعیت در تعداد افراد بالغ (2

 :باشد وجود داشته مداوم کاهش

a) برآورد  253از  بیش هااز زیر جمعیت یک هیچ تعداد افراد بالغ مثال عنوان باشد )به شده تکه تکه

 (.باشد نشده

b) باشند.  قرار داشته زیرجمعیت افراد در یک تمام 

c) د.باش برآورد شده 253کمتر از  شمار افراد بالغ  

d) بیشتر  که یا هر کدام نسل 5یا  سال 23 در مدت در طبیعت انقراض احتمال دهد که نشان کمی تحلیل

  .درصد است 23 باشد حداقل

 

 ( :VU) پذیرآسیب معیارهایج( 

 میان در آینده قراردارد ولی در خطر انقراض و نه است بحرانی نه شود کهمی پذیر تلقیآسیب زمانی آرایه

زیر را  E تا A پنجگانه معیارهای از و یکی سترو اهروب از انقراض باالیی باریک در طبیعت مدت

 :دارا باشد

 A  باشد: داشته جمعیت زیر کاهش از دو شکل در یکی 

 پایه بر برآورد استنتاج ،مشاهده براساس بیشتر است که یا هر کدام نسل 0 یا طی گذشته سال 13 طی (1

 .دهد نشان درصد کاهش 23از موارد زیر  کلی

a) مستقیم شاهدهم 

b) آرایه مناسب فراوانی نمایه 

c) زیستگاه حضور و یا کیفیت ، گسترهاشغال منطقه سطح کاهش 

d) برداریبهره یا واقعی بالقوه سطوح  

e) هایا انگل ها، رقبابیماریزا، آالینده ، عواملشدن ای، دورگهشده معرفی هایآرایه اثرات 

از موارد  برآورد، استنتاج ،مشاهده براساس بیشتر است که یا هر کدام نسل 0 ،آینده سال 13 در طی (2

 دهد. نشان درصد کاهش 23 حداقل Eیا  b ،C ،dدر بندهای ذکر شده

 

 B  توسط آرایه اشغال منطقه هکتار یا سطح 23333333کمتر از  آرایه حضور برآورد شده گستره 

 :شرایط زیر نیز باشند از باشد و برآوردها بیانگر هر یک شده وردهکتار برآ 23333کمتر از 



 

 

  د.باش وجود نداشته مکان 13از  باشند و در بیش شده تکهتکه (1

  .باشند داشتهمدام از موارد زیر کاهش در هر یک یا استنتاج بینی، پیشمشاهده براساس (2

a) حضور گستره 

b) اشغال منطقه سطح 

c) زیستگاه و یا کیفیت گستره وسعت  

d) هاها یا زیر جمعیتتعداد محل 

e) تعداد افراد بالغ 

  

 :باشد شدید داشته در موارد زیر نوسانات  (0

a) حضور گستره 

b) اشغال منطقه سطح 

c) هاها یا زیر جمعیتتعداد محل 

d) تعداد افراد بالغ  

 

 C  از  هر یک دارای باشد و ضمناً 13333کمتر از  افراد بالغ از نظر تعداد برای برآورد شده جمعیت

 :زیر باشد دو ویژگی

 .باشد درصدبرآورد شده 13 حداقل مداوم بیشتر باشد کاهی که هر کدام نسل 0یا  سال 13 طی (1

 از دو صورت یکی به و ساختارجمعیت شمار افراد بالغ یا استنتاجی شده بینی ، پیششده مداوم کاهش (2

 :زیر

a) 1333از  ها بیشجمعیت از زیر یک هیچ تعداد افراد بالغ مثال باشد )بعنوان شده تکهتکه شدته ب 

 (.باشد برآورد نشده

b) باشند قرار داشته زیرجمعیت افراد تنها در یک تمام.  

c) باشد زیر محدود شده از دو شکل یکی یا به بسیار کوچک جمعیت: 

  .باشد فرد برآورد شده 1333متر از ک افراد بالغ شماره جمعیت (1

ها هکتار( یا تعداد مکان13333)کمتر از  اشغال منطقه حاد در سطح محدودیت وسیلهه ب جمعیت (2

 زمانی در مدت انسانی هایفعالیت آثار زیانبار به هاییآرایه گردد. لذا چنین ( مشخصمکان 5)کمتر از 



 

 

 بحرانی صورته ب کوتاهی در مدت رادارند که آن و قابلیت بوده حساس ومنامعل ایو در آینده کوتاه

 شوند.  منقرض و یا حتی درآمده

 

 E   د.درصد باش13 حداقل سال 133در  در طبیعت انقراض احتمال دهد که نشان کمی تحلیل  

در خطر  گانهسه طبقات در تعیین د سنجشمور در معیارهای اخیر تغییراتی هایدر سال که با وجود این

 ها توافقآن بارهدر وجود دارد که مواردی اند هنوزو مورد تجدید نظر قرار گرفته است آمده عمله تهدید ب

 تغییرات سبب پایداری و این توانند با تکرار پایدار گردیدهمی تجدیدنظرشده های، سیستمنیست کاری

 گردد. می تغییر شده هایگونه وضعیتدر  موفق

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایران زیستتحت مدیریت سازمان حفاظت محیط های ملیپارکفهرست ( 11پیوست )

 ردیف پارك ملینام  مساحت به هکتار شماره آخرین مصوبه تاریخ آخرین مصوبه محل جغرافیایی

 1 ارومیه 543886 60 21/5/54 شرقی و غربی آذربایجان

 2 کنتال 7333 054 10/7/93 شرقی ذربایجانآ
 0 کاله قاضی 47283 294 12/11/76 اصفهان
 4 قمیشلو 29886 297 12/11/86 اصفهان

 5 نای بند 46687 295 27/11/86 بوشهر

 6 نخیلو -دیر 23404 296 12/11/86 بوشهر

 7 خجیر 9971 93 21/6/61 تهران

 8 سرخه حصار 9194 91 21/6/61 تهران
 9 الر 27788 197 25/7/83 تهران
 13 تنگ صیاد 4072 اصالحی دارد 145 6/7/74 ارییختبچهارمحال و 
 11 تندوره 05543 131 21/6/61 رضوی خراسان

 12 سالوک 8201 200 21/0/81 خراسان شمالی
 10 ساریگل 7307 205 21/0/81 خراسان شمالی
 14 دز 4118 029 22/9/89 خوزستان
 15 کرخه 7476 027 22/9/89 خوزستان
 16 توران 131370 204 21/0/81 سمنان
 17 کویر 442212 132 21/6/61 سمنان
 18 بختگان 175046 142 6/7/74 فارس

 19 بمییو 48612 00 20/12/49 فارس
 23 قطرویه 02576 298 12/11/86 فارس
 21 خبر 149982 167 0/6/78 کرمان
 22 گلستان 87432 97 21/6/61 گلستان
 20 بوجاق 0176 202 21/0/81 گیالن
 24 پابند 24445 آگهی نشده 1082 مازندران
 25 کیاسر 9327 آگهی نشده 1082 مازندران
 26 سیاهکوه 83786 290 12/11/86 یزد

  جمع کل 1361394 ------ ------- --------

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایران زیستت مدیریت سازمان حفاظت محیطتح ملی -آثار طبیعیفهرست ( 12پیوست )

 ردیف نام منطقه مساحت به هکتار شماره آخرین مصوبه تاریخ آخرین مصوبه محل جغرافیایی

 1 فسیلی مراغه  اثر طبیعی ملی 1326 264 14/2/84 شرقیآذربایجان 

 2 غار سهوالن 2 169 11/0/79 آذربایجان غربی

 0 نقله سبال 6640 220 21/0/81 اردبیل

 4 غار یخکان 1217 225 21/0/81 اردبیل

 5 دهلران 1480 72 6/5/55 ایالم

 6 تنگ رازیا نه 7/07 032 1088 ایالم

 7 نمک جاشک کوه 0660 033 12/11/86 بوشهر

 8 جزیره خارکو 1840 299 12/11/86 بوشهر

 9 تارو هویر 1351 052 10/7/93 تهران

 13 تنگه واشی 0653 051 10/7/93 تهران

 11 غار رود افشان 14/0 050 10/7/93 تهران

 12 الله واژگون 083 153 27/11/75 چهارمحال و بختیاری

 10 بزنگان 533 275 19/1/85 خراسان رضوی

 14 چشمه گراب 1699 018 11/7/89 خراسان رضوی

 15 قلل بینالود 7694 019 11/7/89 خراسان رضوی

 16 ارس سرانی 9/82 010 11/11/88 خراسان شمالی

 17 سرو قره باغ 256/1 037 11/11/88 خراسان شمالی

 18 صنوبر شیروان 256/1 039 11/11/88 خراسان شمالی

 19 سرو زربین سنگان 31/3 036 11/11/88 سیستان و بلوچستان

 23 فشان تنگچشمه گل 2 038 11/11/88 سیستان و بلوچستان

 21 گلفشان پیرمه گلچش 12 226 21/0/81 سیستان و بلوچستان

 22 تفتان قله 218 224 21/0/81 سیستان و بلوچستان

 20 سرو سیرچ /.34 255 27/12/82 کرمان

 24 غار پروآ 31/3 035 11/11/88 کرمانشاه

 25 غار قوری قلعه  1 232 4/5/93 کرمانشاه

 26 سوسن سفید 6/3 71 6/5/55 گیالن

 

 

 

 

 



 

 

 ایران زیستریت سازمان حفاظت محیطتحت مدی ملی -آثار طبیعیفهرست 

 محل جغرافیایی تاریخ آخرین مصوبه شماره آخرین مصوبه مساحت به هکتار نام منطقه ردیف

 گیالن 23/6/66 110 /.625 سروهرزویل 27

 گیالن 11/11/88 013 35/3 چشمه فکجور دمکش 28

 لرستان 14/2/84 262 1 غار ماهی کور 29

 مرکزی 14/2/84 262 4 غار چال نخجیر 03

 مازندران 23/0/66 116 254 دارانخشکه 01

02 
کمان، کوه،سیاهعلم گانهقلل سه

 تخت سلیمان
 مازندران 21/0/81 222 4377

 مازندران 21/0/81 221 1192 قله دماوند 00

 هرمزگان 27/12/82 256 1956 گنبدهای نمکین خرسین 04

 یزد 27/12/82 254 025/2 سرو ابرکوه 05

 ------- ------- ------ 98634 جمع کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایران زیستتحت مدیریت سازمان حفاظت محیط وحشحیات هایهفهرست پناهگا( 19پیوست )

 ردیف نام منطقه مساحت به هکتار شماره آخرین مصوبه تاریخ آخرین مصوبه محل جغرافیایی

 1 کیامکی 89952 60 21/5/54 شرقیذربایجان آ

 2 کانی برازان تاالب 876 042 4/5/93 ذربایجان غربیآ

 0 دشت سوتا وحمامیان 4883 040 4/5/93 ذربایجان غربیآ

 4  قمیشلو 80888 040 29/9/89 اصفهان

 5 کاله قاضی 0574 269 14/2/84 اصفهان

 6 موته 234053 103 7/12/69 صفهانا

 7 عباس آباد 035400 044 29/9/89 صفهانا

 8 خارک 2382 60 21/5/54 ربوشه

 9 تاالب کجی نمکزار 21785 012 11/11/88 خراسان جنوبی

 13 رباط شور 60934 047 29/9/89 خراسان جنوبی

 11 میاندشت 84405 60 21/5/54 شمالی خراسان

 12 حیدری 46053 228 21/0/81 خراسان رضوی

 10 شیر احمد 22847 227 21/0/81 خراسان رضوی

 14 شادگان 028926 198 25/7/83 خوزستان

 15 انگوران 29812 65 21/5/54 زنجان

 16 توران 030003 204 21/0/81 سمنان

 17 خوش ییالق 153357 117 17/7/57 سمنان

 18 هامون 290301 240 28/8/81 سیستان و بلوچستان

 19 بختگان 155597 142 6/7/74 فارس

 23 زریوار 0292 034 1088 کردستان

 21 روچون 28171 167 0/6/78 نکرما

 22 دربند راور 1057676 022 22/9/89 کرمان

 20 زریاب 45253 027 22/9/89 کرمان

 24 مهروئیه 5582 60 21/5/54 کرمان

 25 بیستون 43651 66 21/5/54 کرمانشاه

 26 امیرکالیه 1384 60 21/5/54 گیالن

 27 لوندویل 1374 60 21/5/54 گیالن

 28 سلکه 063 60 21/5/54 گیالن

 29 سرخا نگل 1239 229 21/0/81 گیالن

 03 چوکام 166 267 14/2/84 گیالن

 



 

 

 ایران زیستتحت مدیریت سازمان حفاظت محیط وحشحیات هایهفهرست پناهگا

 محل جغرافیایی تاریخ آخرین مصوبه شماره آخرین مصوبه مساحت به هکتار نام منطقه ردیف

 مازندران 21/5/54 78 66900 میانکاله 01

 مازندران 21/5/54 60 16935 دودانگه 02

 مازندران 21/5/54 60 56 دشت ناز 00

 زندرانام 21/5/54 60 1341 سمسکنده 04

 زندرانام 21/5/54 60 46 رفریدونکنا 05

 مرکزی 21/0/81 245 17204 جا سب 06

 مرکزی 21/0/81 247 13617 راسبند 07

 هرمزگان 21/5/54 60 98 شیدور 08

 هرمزگان --- --- 4283 هندورابی 09

 یزد 21/0/81 203 78588 بوروئیه 43

 یزد 25/7/83 233 1516994 نایبندان طبس 41

 یزد 21/0/81 201 175227 دره انجیر و نی باز 42

  ------- ------ 3364629 جمع کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایران زیستتحت مدیریت سازمان حفاظت محیط وحشحیات هایهفهرست پناهگا( 12پیوست)

 ردیف نام منطقه مساحت به هکتار شماره آخرین مصوبه تاریخ آخرین مصوبه محل جغرافیایی

 1 ارسباران 83654 40 23/9/52 آذربایجان شرقی

 2 مراکان 130980 1 7/6/46 و شرقی آذربایجان غربی

 0 سهند 58194 055 10/7/93 آذربایجان شرقی

 4 دیزمار 68632 049 10/7/93 ربایجان شرقیآذ

 5 کاغذ کنان 53624 056 10/7/93 آذربایجان شرقی

 6 میرآباد 11405 223 25/7/83 غربی آذربایجان

 7 نوروزلو  تاالب سد 802 041 4/5/93 غربی آذربایجان

 8 مغان 05218 053 10/7/93 اردبیل

 9 آق داغ 90889 022 22/9/89 اردبیل 

 13 کرکس 114583 278 12/11/86 ناصفها

 11 داالنکوه 00701 042 29/9/89 اصفهان

 12 قمصر وبزرک 59966 028 29/9/89 اصفهان

 10 کهیاز 92252 041 29/9/89 اصفهان

 14 مانشت و قالرنگ 29146 154 27/11/75 ایالم

 15 کولک 58847 000 29/9/89 ایالم

 16 کبیر کوه 17920 216 25/7/83 ایالم

 17 دینار کوه 43579 217 25/7/83 ایالم

 18 منییید 02985 277 19/1/85 بوشهر

 19 حلییه 44780 74 6/5/55 بوشهر

 23 جاجرود 56625 96 21/6/61 تهران

 21 ورجین 26937 89 21/6/61 تهران

 22 کویر 248957 132 21/6/61 تهران

 20 البرز مرکزی 098823 4 28/9/46 تهران و مازندران

 24 سبزکوه 56038 125 7/12/69 چهارمحال و بختیاری

 25 تنگ صیاد 22896 145 6/7/74 چهارمحال و بختیاری

 26 هلن 43101 180 15/13/78 چهارمحال و بختیاری

 27 قیصری 9829 287 12/11/86 چهارمحال و بختیاری

 28 شیدا 20898 286 12/11/86 چهارمحال و بختیاری

 29 آرک و کرنگ 20571 273 19/1/85 خراسان جنوبی

 03 اسفدن ه وشاسکو 73033 285 12/11/85 خراسان جنوبی

 01 در میان 84309 284 12/11/86 خراسان جنوبی



 

 

 02 مظفری 92837 283 12/11/86 خراسان جنوبی

 00 گرزمی 11817 016 11/7/89 رضوی خراسان

 04 کوه بزنگان 70480 014 11/7/89 رضوی خراسان

 05 تخت سلطان 18971 015 11/7/89 رضوی نخراسا

 06 بینالود 61906 017 11/7/89 رضوی خراسان

 07 تندوره 9253 131 21/6/61 رضوی خراسان

 08 دربادام 00608 271 19/1/85 رضوی خراسان

 09 درونه 66726 270 19/1/85 رضوی خراسان

 43 رئیسی 7142 274 19/1/85 رضوی خراسان

 41 هاللی 60495 272 19/1/85 رضوی خراسان

 42 ارس سیستان 112714 179 15/13/78 ن رضویراساخ

 40 جنگل خواجه 07550 282 12/11/86 ن رضویراساخ

 44 افتخاری 66884 281 12/11/86 ن رضویراساخ

 45 باغ کشمیر 23299 183 15/13/78 ن رضویراساخ

 46 هنگام 00731 280 12/11/86 ن رضویراساخ

 47 قرچغه 00359 279 12/11/86 ضوین رراساخ

 48 پروند 16293 043 29/9/89 ن رضویراساخ

 49 قرخود 40216 97 21/6/61 شمالی خراسان

 53 ساریگل    21039 205 21/0/81 شمالی خراسان

 51 سرانی 18144 87 27/4/53 شمالی خراسان

 52 سالوک 11677 200 21/0/81 شمالی خراسان

 50 کارون شیمبار و حوزه دریاچه سد 54109 182 15/13/78 خوزستان

 54 دز 17895 9 12/9/47 خوزستان

 55 کرخه 8052 60 21/5/54 خوزستان

 56 شالو و مونگشت 12991 181 15/13/78 خوزستان

 57 هفت شهیدان 9639 219 25/7/83 خوزستان

 58 کرایی 43704 288 12/11/86 خوزستان

 59 مهدی 9812 044 4/5/93 خوزستان

 63 چهل پا 17345 --- ----- خوزستان

 61 میشداغ 54060 --- ------- خوزستان

 62 میانگران 2476 028 22/9/89 خوزستان

 60 لعظیم هور ا 117969 006 4/5/93 خوزستان

 64 انگوران 92183 65 21/5/54 زنجان



 

 

 65 سرخ آباد 122618 149 27/11/75 زنجان

 66 توران 1307123 75 6/5/55 سمنان

 67 پیییرور 64844 73 6/5/55 سمنان

 68 گاندو 465181 24 20/12/49 سیستان و بلوچستان

 69 کوه بیرک 74937 184 15/13/78 سیستان و بلوچستان

 73 کوه پوزک 46144 185 15/13/78 سیستان وبلوچستان

 71 شیله 6525 186 15/13/78 سیستان وبلوچستان

 72 تنگ بستانک 15024 194 15/13/78 فارس

 70 آبشارمارگون 0493 192 15/13/78 فارس

 74 بهرام گور 075036 292 12/11/86 فارس

 75 هرمد 239671 62 4/13/50 فارس

 76 و پریشانن ارژ 56703 98 21/6/61 فارس

 77 میان جنگل فسا 56528 152 27/11/75 فارس

 78 ماله گاله 52396 190 15/13/78 فارس

 79 باشگل 25044 151 27/11/75 قزوین

 83 پلنگ دره 01705 011 11/11/88 قم

 81 بیجار 01769 135 21/6/61 کردستان

 82 در و پریشانب 40239 276 19/1/85 کردستان

 80 عبدالرزاق 40953 293 12/11/86 کردستان

 84 کوساالن و شاهو 57206 030 1088 کردستان

 85 هبیدوئی 163504 150 27/11/75 کرمان

 86 بحر آسمان 119570 029 22/9/89 کرمان

 87 دهج 130516 003 22/9/89 کرمان

 88 سنگ مس 13016 024 22/9/89 کرمان

 89 کوه شیر 15195 026 22/9/89 کرمان

 93 مارز 210578 021 22/9/89 کرمان

 91 کوه جوپار 80086 002 22/9/89 کرمان

 92 چاه کومه 72970 001 22/9/89 کرمان

 90 سعدی   88081 025 22/9/89 کرمان

 94 کوه آسیاب کوهبنان 10002 046 4/5/93 کرمان

 95 قالجه 42635 188 15/13/78 کرمانشاه

 96 بیستون 54660 66 21/5/54 کرمانشاه

 97 بوزین و مرخیل 20724 187 15/13/78 کرمانشاه



 

 

 98 ادنیییی 90663 126 7/12/69 کهکیلویه و بویر احمد

 99 کوه خیزو سرخ 02002 160 13/77/ 20 کیلویه و بویر احمدکه

 133 سولک 2428 236 25/7/78 کهگیلویه و بویر احمد

 131 کوه خامین 25586 237 25/7/78 کهگیلویه و بویراحمد

 132 کوه دیل 13074 235 25/7/83 کهگیلویه و بویراحمد

 130 دنای شرقی 28792 238 25/7/83 کهگیلویه و بویراحمد

 134 سیوک 12858 046 29/9/89 کهگیلویه و بویراحمد

 135 زاو 14020 آگهی نشده 1083 گلستان

 136 لوه 0589 178 15/13/78 گلستان

 137 جهان نما 03511 51 23/9/52 گلستان

 138 لیسار 01142 83 12/6/56 گیالن

 139 سیاه کشیم 4498 90 21/6/61 گیالن

 113 گشت رودخا ن و سیاه مزگی   09514 175 15/13/78 گیالن

 111 بوجاق 133 آگهی نشده 1084 گیالن

 112 سیاهرود رودبار 28289 176 15/13/78 گیالن

 گیالن

 
 110 سروالت و جواهر دشت 21254 177 15/13/78

 114 اشترانکوه 98437 18 17/6/49 لرستان

 115 دکوهیسف 68776 124 7/12/69 لرستان

 116 خیبوس و انجیل سی 0471 193 15/13/78 مازندران

 117 واز 9646 215 25/7/83 مازندران

 118 اساس 2997 211 25/7/83 مازندران

 119 بلس کوه 11211 210 25/7/83 مازندران

 123 چهارباغ 19482 239 25/7/83 مازندران

 121 هراز 15481 214 25/7/83 مازندران

 122 هزارجریب 6195 213 25/7/83 مازندران

 120 آبشار شیرگاه 0609 189 15/13/78 مازندران

 124 بوال 0759 191 15/13/78 مازندران

 125 شش رودبار 7922 210 25/7/83 مازندران

 126 الوند 8618 246 21/0/81 مرکزی

 127 هفتادقله 97407 115 7/7/66 مرکزی

 128 حرا 86581 86 25/6/61 هرمزگان

 129 گنو 41703 056 22/9/89 هرمزگان

 103 جزایر فارور 2848 112 23/0/66 هرمزگان



 

 

 101 سراج 59686 057 22/9/89 هرمزگان

 102 حرای تیاب و میناب 41258 آگهی نشده 1083 انهرمزگ

 100 ) گابریک و جاسک(حرا  04596 آگهی نشده 1083 هرمزگان

 104 رود گزحرا  16914 آگهی نشده 1083 هرمزگان

 105 حرای خوران 2518 آگهی نشده 1083 هرمزگان

 106 کوه کشار 06369 055 22/9/89 هرمزکان

 107 کوه هماگ 133539 051 22/9/89 هرمزگان

 108 کوه باز 04139 052 22/9/89 هرمزگان

 109 پرزوئیه 120131 054 22/9/89 هرمزگان

 143 طارم 83827 050 22/9/89 هرمزگان

 141 درلشکر 15542 291 12/11/86 همدان

 142 خانگرمز 9326 230 25/7/83 همدان

 140 گلپرآباد 8021 289 12/11/86 همدان

 144 شراء )نشر(  13717 048 4/5/93 همدان

 145 آلموبالغ 7708 049 29/9/89 همدان

 146 ملوسان 6510 053 29/9/89 همدان

 147 کالمند 229198 120 7/12/69 یزد

 148 بافقکوه  88527 155 27/11/75 یزد

 149 سیاه کوه 124996 218 25/7/83 یزد

 153 باغ شادی 8559 266 14/2/84 یزد

  جمع 3113834 -- ------ -----
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