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 مقدمه

و تسهيالت محيط ) UNDP(با حمايت برنامه عمران ملل متحد (CIWP)  طرح حفاظت از تاالبهاي ايران 
و با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، با هدف حفاظت و بهره برداري پايدار از ) GEF(زيست جهاني 

از ) فارس(و تاالب پريشان ) آذربايجان غربي و شرقي(وميهزيستگاه هاي تاالبي كشور و با تمركز بر تاالب ار
هدف كلي اين طرح را مي توان الگو سازي براي مديريت زيست بوم هاي . شروع به كار نمود 1384سال 

اين طرح در صدد ترويج مديريت .  تاالبي و در نتيجه حفاظت از تنوع زيستي تاالبي در كشور عنوان نمود
واكوسيستمي با توجه به منافع كليه  تاالبي در كشور است كه با رويكردي مشاركتي يكپارچه زيست بوم هاي

  .ي تاالب ها را دنبال مي كندحل مسائل زيست محيطگروههاي ذينفع و نيز محور قرار دادن توسعه انساني، 

ت جهت نيل به اين هدف مجموعه اي از كارگاههاي برنامه ريزي مشاركتي و نشست هاي محلي با هداي
مشاورين ملي و بين المللي طرح و همكاري ادارات كل حفاظت محيط زيست فارس، آذربايجان غربي و 

با هدف تدوين طرح مديريت يكپارچه تاالب پريشان و اروميه برگزار  1387و  1386شرقي، در طول سالهاي 
اجرا بوده اند كه به در استان فارس، اين كارگاهها و جلسات، يك فرآيند متقابل يادگيري از طريق  .شد

وسيله طرح حفاظت از تاالب هاي ايران تسهيل گري شده و در آن ذينفعان اصلي با يكديگر تعامل داشته اند 
هم اكنون ذينفعان تاالب در قالب كميته محلي مديريت . تا برنامه مديريت جامع تاالب پريشان آماده شود

ر كنار برنامه ي مديريت تاالب پريشان، با استفاده از د. تاالب پريشان مسول اجراي آن برنامه ها هستند
 .و برنامه پايش براي تاالب پريشان نيز تهيه شده اند )با  ضوابط اجرايي(همين روش طرح پهنه بندي 

ي مديريت تاالب پريشان برنامه اي فرابخشي است كه با تعامل ارگان هاي اجرايي ذيربط و جوامع  لذا برنامه
اين رويكرد يك خط مشي كلي براي مديريت . با رويكرد اكوسيستمي  تدوين شده استمحلي در انطباق 

 . يكپارچه زمين، آب و جانداران است كه حفاظت و بهره وري را به طور مساوي و پايدار ترغيب مي كند

خارجي شناسايي و كنترل منابع آالينده تاالب پريشان كه از جمله تهديدات در اين راستا و به دليل اهميت 
تاالب پريشان مي باشند به گونه اي كه در برنامه مديريت جامع تاالب پريشان در اهداف راهبردي پنجگانه 

  . مات اصلي موارد متعددي را درنظر گرفته و الزم االجرا دانسته است ه و اقدااماهدف برن
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 خالصه اجرايي

آالينده در تاالب پريشان و راهكارهاي مديريت شناسايي و معرفي منابع كارگاه آموزشي "در مراسم گشايش 
علمداري هماهنگ كننده استاني طرح حفاظت از تاالبهاي ايران ضمن خوش آقاي  مهندس   " آالينده ها

و در ادامه به مشكالت و  تاالب پريشان پرداخت شركت كنندگان به بيان ارزش، اهميت آمد گويي به 
 .تاالب نيز اشاره نمودتهديدات 

ه شناسايي منابع و نوع آاليندبه نشست  3طي مدرس كارگاه  دكتر كريمي از اساتيد دانشگاه شيراز و آقاي
و معرفي راهكارهاي مديريت وكنترل منابع االينده در تاالب پريشان  ؛ها در حوضه آبريز تاالب پريشان

با هم پريشان ر تاالب همچنين تبيين راهكارهاي اجرايي جهت مديريت و كنترل منابع اصلي آالينده ها د
 . پرداختانديشي حاضرين در كارگاه 

نيز راهكارهاي كنترل و مديريت  و آبفاي روستايي مديريت جهادكشاورزي شهرستان كازروننمايندگان 
راهكارهاي مديريت آالينده هاي ناشي از  اورزي شامل كود وسموم شيميايي و همچنينآالينده هاي كش

در روستاهاي يا حذف اين منابع آالينده  نيتهاي اجرايي در راستايي كاهش ايفعالفاضالبهاي روستايي و 
 .دنرا تشريح نموپيرامون تاالب پريشان 

تشريح و از شركت  بشرح ذيلضمن جمع بندي مباحث، گام هاي آتي در فرايند كنوني در خاتمه  كارگاه 
 . بعمل آمدكنندگان در كارگاه قدرداني 

 برنامه اقدام جهت پيشگيري، كنترل و كاهش منابع وانه هاي اجرايي و جلب پشتتصويب  ،ارائه
تاالب پريشان از مجراي كميته هاي مديريت محلي و هماهنگي استاني مديريت تاالب در آالينده 
 ،پريشان

  و بر اساس اقدامات پيش بيني شده در متن  1390ارائه حجم و ميزان فعاليت هاي اجرايي در سال
 اههاي مجري،برنامه توسط دستگ

  نظارت و پيگيري جهت عملياتي شدن برنامه اقدام كنترل آالينده ها توسط دو زير كميته آب و
 تنوع زيستي، 

  ارائه گزارشات ساالنه پيشرفت كار به كميته هاي مديريت محلي و هماهنگي استاني تاالب پريشان
 توسط دستگاههاي مجري و دبيران دو زيركميته آب و تنوع زيستي،

 جام مطالعات دوره اي بمنظور پايش وضعيت منابع آالينده ها و اثر بخشي اجراي طرح هاي مرتبط ان
 .با مديريت آالينده ها در تاالب پريشان
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 در تاالب پريشان آنشناسايي و معرفي منابع آالينده و راهكارهاي مديريت اهداف كارگاه  -1

 شناسايي و معرفي منابع آالينده تاالب پريشان •

فق نظر در خصوص پروسه اجرايي ، اقدامات و برنامه زمان بندي به منظور پيشگيري ، كنترل و توا •
 تاالب پريشانمنابع آينده كاهش 

برنامه هاي مديريتي تاالب و فعاليت هاي پيش بيني  اجراي توانمند سازي ذينفعان در خصوص •
 آنشده در 

 

 كارگاه فني محتواي  -2

 تاالب پريشاندر ينده آالعمده شناسايي منابع  – 2-1

بر پايه مطالعات انجام گرفته به بيان نتايج آقاي دكتر كريمي جشني از اساتيد دانشگاه شيراز در اين بخش 
 .ارائه خواهد شد) 3(پرداخت كه شرح كامل آن در ضميمه تحقيقات  و بررسي هاي خود 

تاالب؛ بستر بيعي؛ توپوگرافي موقعيت سياسي و ط ايشان در بخش نخست با بيان توضيحاتي به بررسي
كفزيان ، (جانوران تاالب پريشان  ؛ خواص ظاهري و فيزيك و شيميايي آب ؛هيدورلوژي تاالب پريشان 

آلودگي هاي در ادامه. پرداخت منابع و نوع آالينده ها در حوضه آبريز تاالب پريشان ؛ ماهيان و خزندگان 
در آفت كش ها، كودهاي شيميايي و سازندهاي زمين شناسي ، فعاليتهاي كشاورزي، ناشي از مراكز جمعيتي

 كش ها و كودهاي شيميايي مصرف شده در حاشيه تاالب پريشان نوع و ميزان آفتت ي كه بيانگرولاجدقالب 
 .مطرح گرديد بوده،

 "محيط زيست و توسعه پايدار " به منظور يكسان سازي تعاريف براي همه حضاركريمي دكتر آقاي سپس 
پس از آن نمود و  ريف و اصل پنجاه قانون اساسي را دليل قانوني حفظ احياء محيط زيست را بيانرا تع

آلودگيهاي  ايشان در خاتمه به معرفي .نيز مطرح كردرا محيط زيست  تظاتوصيه هاي مذهبي در مورد حف
آلودگي هوا   ؛)توليد آنويژگيها و منابع  ( انواع فاضالب  آالينده اي آب و منابع آن؛ مشتمل برزيست محيطي 

آلودگي همچنين زباله جامد به همراه روشهاي دفع زباله و توليد و منابع   ،تنوعريف، او منابع آالينده آن؛ تع
شركت كنندگان در  در ادامه .به طور مبسوط تشريح شدآلودگي ها  اينصوتي به همراه خطرات ناشي از 

پاسخ و نمايندگان طرح حفاظت از تاالبهاي ايران ريمي را مطرح و آقاي دكتر كخود  پرسش هايكارگاه 
 :هاي متناسب با پرسش هاي مطرح شده را ارائه نمودند
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 پاسخ ها و پيشنهادات پرسش ها

در اين كارگاه به  همطالب مطرح شدكه  ضرورت دارد
و شود ي حاشيه تاالب رسانده هااطالع مردم  روستا

م در همكاري مرد ،آموزش هاي الزمضمن ارائه 
 .جلب گردد عملياتي شدن طرح هاي اجرايي

بر آن مسئوليت  مداوم صورت پذيرد و آموزش ها نياز است كه 
 .جهادكشاورزي و محيط زيست مي باشدمديريت عهده 

همراهي كارشناسان با مردم محلي و  نياز است ضمن
زمينه كنترل آالينده ها خصوصاً ارائه پيشنهادات خاص 

  .هم گرددي فراكشاورزدر بخش 

از روستاي قلعه بصورت پايلوت كشاورزي پايدار در حال حاضر طرح 
به ساير روستاهاي حاشيه در ادامه فرايند و گرديده نارنجي آغاز 

 .داده خواهد شدپريشان نيز توسعه تاالب 

در صورتي كه اين كارگاه پيش از تدوين برنامه جامع 
ين بهتر و ، به تدومديريت تاالب پريشان برگزار مي شد

 . مديريت تاالب پريشان كمك مي نمودبرنامه  دقيق تر

با همكاري اداره كل محيط زيست طرح حفاظت از تاالب هاي ايران 
جامعي تحقيقات زمينه انجام مطالعات و دانشگاه شيراز فارس و 

نيز بر پايه اين كارگاه وجود آورد و پيرامون موضوع آالينده ها را به 
شيراز طراحي گرديده  اوردهاي تحقيقات دانشگاهدستآن مطالعات و 

همچنين خروجي اين كارگاه كمك شايان توجهي به اجراي  .است
برنامه جامع مديريت تاالب هر چه بهتر بخش هاي مرتبط با 

 .خواهد نمودپريشان 

روان آبهاي ساير حوضه هاي آبريز براي احياء انتقال 
 .واهد شدتا چه اندازه مفيد واقع ختاالب پريشان 

از لحاظ علمي انتقال آب از يك حوضه آبريز به حوضه ديگر منطقي 
نيست و حتي آب سد نرگسي نيز براي مصارف كشاورزي پيرامون 

 .تاالب پريشان است و به منظور ورود مستقيم به تاالب نمي باشد

 

 معرفي راهكارهاي مديريت و كنترل منابع آالينده در تاالب پريشان  -2-2

 فعاليتهاي اجرايي ارائه راهكارهاي كنترل و مديريت آالينده هاي كشاورزي و  -2-2-1

مهندس چراغي نماينده مديريت جهادكشاورزي شهرستان كازرون فعاليتهاي اجرا شده در پيرامون آقاي 
 تاالب پريشان را اجراي طرح مدرسه در مزرعه در روستاي پايلوت قلعه نارنجي دانست كه شامل فعاليتهاي

 :يل مي باشدذ

  كشت مستقيم(ايجاد مزرعه الگوي كشت بي خاك ورزي( 

 افزايش ماده آلي خاك 

 استفاده از كود بيولوژيك 
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 راه هاي كاهش مصرف سموم در مزارع تاالب پريشان 

 اجراي سيستم آبياري نوين 

انتخاب  شناسايي وبا مشاركت مديريت جهاد كشاورزي كازرون و طرح حفاظت از تاالبهاي ايران تا كنون 
به منظورحضور آموزشي دوره هاي روستاي حاشيه تاالب كه در دهستان فامور و برگزاري  11زنان تسهيلگر 

 پر رنگ زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد درآمد جايگزين براي بهره برداران بخش كشاورزي و
و حمايت تشكيل تالش گرديده با  ت وبه مرحله انجام رسيده اس  مشاركت در امر حفاظت از تاالب پريشان

 . زمينه تقويت و تثبيت اين گروه پديد آيدتسهيلگر در منطقه فامور زنان صندق از 

را در قالب  برنامه ريزي شده جهت اجرا در روستاهاي حاشيه تاالب پريشانفعاليتهاي ايشان در خاتمه عمده 
و آلي، كاداستر اراضي و همچنين افزايش  زيستيتوليد محصوالت سالم و ارگانيك، توليد و مصرف كودهاي 

 .كارايي سيستم هاي آبياري تحت فشار بر شمرد

 

 راهكارهاي كنترل و مديريت آالينده هاي انساني شامل فاضالبهاي روستايي  -2-2-2

مباحث مرتبط با آالينده هاي ناشي فارس استان مهندس مومني مدير بخش فاضالب آبفاي روستايي  يآقا
 :نمودبيان ضالبهاي روستايي را در قالب سرفصل هاي ذيل از فا

 دفع و جمع آوري فاضالب در جوامع روستاييلزوم استفاده از سيستم هاي  .1

 آموزش و توسعه عمومي استفاده از سيستمهاي دفع و جمع آوري فاضالب    .2

 چالشهاي استفاده از فاضالب در جوامع روستايي  .3

 مع آوري و دفع فاضالب در روستاها نسبت به شهرمسائل ومشكالت اجراي سيستمهاي ج .4

فارس تا كنون فعاليت هاي اجرايي تنها بصورت پايلوت و در اد كه در سطح استان يح دوي همچنين توض
 . روستاهاي محدودي بصورت آزمايشي به مرحله اجرا گذارده شده است

 پاسخ پرسش

مطمئن  در بخش كشاورزي پايدار آيا تدابيري براي ايجاد بازار
 براي محصوالت انديشيده شده است؟

مكانيسم كنترل كيفي محصوالت در بخش كشاورزي پايدار 
 نيز استاندارهاي ملي كشاورزي ارگانيك. طراحي شده است

خريداري جهت تدوين شده و برخي شركت ها آمادگي 
مشكل دارند و به نظر مي رسد براي صادرات  ت رامحصوال
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 .نخواهد داشتيابي وجود بازار چنداني براي فروش و

آيا نيروگاه سيكل تركيبي و چاه هاي آنها بر روي خشكيدن 
 تاالب تاثير دارد ؟

نيروگاه خارج از سيستم و حوضه آبريز تاالب پريشان مي 
ارتباط ميان سفره هاي آب زير زميني وجود در صورت  .باشد

برداشت از اين چاه ها بر  ،تاالب پريشان و چاه هاي نيروگاه
در عين حال . خواهد داشتآب تاالب تاثير منفي منابع روي 

به دليل حرارت زياد  مهاجر پرندگاني را براي نيروگاه معضالت
 .بوجود مي آورد

دوسيران روستايي در فاضالب كنترل ستمي كه براي سي 
 ، چگونه است؟طراحي شده

سيستمي كه براي دوسيران طراحي شده به اين شكل است 
پروفيلي از  ي آنرد گودالي ميشود كه در ابتداكه فاضالب وا

نيزار وجود داشته و در بخش مياني آن نيز شن و قلوه سنگ 
آن سمت وارد و از سوي ديگر يك فاضالب از تعبيه شده و 

 .خارج مي گردد

 

 منابع آالينده در تاالب پريشان كاهشبرنامه اقدام جهت پيشگيري، كنترل و تدوين  -3

نويس برنامه اقدام جهت پيشگيري، كنترل و كاهش منابع آالينده در تاالب پريشان پيش در اين بخش 
همچنين بنا به درخواست . گرديداصالح بررسي و ضمن بحث و تبادل نظر توسط شركت كنندگان 

اين برنامه در دو مرحله ديگر در قالب مكاتبات با دستگاههاي اجرايي و  ،نمايندگان دستگاه هاي دولتي
برگزاري يك نشست مشورتي تكميل و مجدداً نقطه نظرات نظرات بخش هاي مختلف در آن اعمال همچنين 

 . آن پس از ويرايش هاي ياد شده بشرح ذيل در اين قسمت ارائه خواهد شدو نهايي گرديد كه جزييات كامل 

 

 برنامه  اجراييساختار  -3-1

كارگروه آب و كشاورزي (ه هماهنگي استاني در راستاي اجراي برنامه مديريت جامع تاالب پريشان كميت
و كميته محلي مديريت تاالب پريشان طي مصوبه هيئت محترم دولت و ابالغ رسمي استانداري ) استانداري

فارس مسئوليت يافتند تا زمينه تحقق اهداف مورد انتظار و اجراي برنامه مديريت جامع تاالب پريشان را 
 .برنامه ريزي و عملياتي نمايند

در ادامه با توجه به اهميت موضوع منابع آالينده و اثرات آن بر جوامـع انسـاني و همچنـين محـيط زيسـت      
برنامه حاضر از مجراي كميته محلي مديريت تاالب پريشان و ضمن هشتمين نشست اين كميتـه تصـويب و   



۹ 
 

راي برنامه اقـدام  مقرر گرديد زير كميته هاي آب و تنوع زيستي ضمن كار كارشناسي پيگيري الزم جهت اج
پيشگيري، كنترل و كاهش آلودگي تاالب پريشان را توسـط دسـتگاهها و نهادهـاي مسـئول بعمـل آورنـد و       

  .گزارشات پيشرفت و اجراي برنامه را به كميته هاي مديريتي منعكس نمايند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشگيري، كنترل،  و كاهش آلودگي تاالب پريشان اقدامبرنامه  يني و دياگرام مربوط به نحوه اجراساختار سازما:  1شكل 

كميته هماهنگي استاني مديريت تاالب 

 پريشان

 

 زير كميته تنوع زيستي

 و زيركميته آب

 كميته محلي مديريت تاالب پريشان
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 تاالب پريشانها در حوضه آبريز  اجراي برنامه
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ابالغـي از سـوي كميتـه محلـي و كميتـه همـاهنگي اسـتاني         طرح ها و برنامه هايكه مجري  ييدستگاهها
د اان جهـ مديريت تاالب پريشان مي باشند متشكل از اداره كل حفاظـت محـيط زيسـت، اسـتانداري، سـازم     

، سازمان آب منطقه اي، سازمان صنايع و معادن، واحد هاي صـنعتي،  بنياد مسكن انقالب اسالميكشاورزي، 
و  سازمان هاي مـردم نهـاد   ،شركت آب و فاضالب شهري، شركت آب و فاضالب روستايي،  اداره كل شيالت

وظايف اين دسـتگاهها اجـراي    الزم به توضيح است كه .مي باشند روستاها جوامع محلي و شوراهاي اسالمي
كميته هـاي مـديريت تـاالب    زير كميته هاي تخصصي وو ارائه گزارش به  اقدامات تعريف شده در اين برنامه

 .پريشان مي باشند

 

 برنامه  عملياتيمحورهاي راهكارهاي اجرايي و  -3-2

امل راهكارهاي سـازه اي  ش راهكارهاي اجرايي جهت پيشگيري، كنترل و كاهش منابع آالينده تاالب پريشان
وهر فـاز در دو الويـت   ) سال دوم 5( 2و فاز ) سال اول 5( 1و اقدامات غير سازه اي مي باشند كه در دو فاز 

 .ذيل پيش بيني گرديده استمحور به شرح  هفتدر ) الويت اول و اولويت دوم(

 فعاليتهاي محور كشاورزي و منابع طبيعي -1
 و روستايفعاليتهاي محور فاضالبهاي شهري  -2
 فعاليتهاي محورقوانين و ساختار ها -3

 فعاليتهاي محور آموزش و ترويج فرهنگ زيست محيطي -4

 فعاليتهاي محور محيط زيست -5

 فعاليتهاي محور صنعت -6

 مديريت پسماند -7

فعاليـت هـاي مربـوط بـه     رخصـوص  ي و نظارت بـر اجـرا و گـزارش دهـي د    زير كميته آب مسئوليت پيگير
وع زيستي مسئوليت پيگيري و نظارت بر اجـرا و گـزارش دهـي در خصـوص     و زيركميته تن 2و 1 محورهاي

بديهي است كه در راسـتاي  . فوق را بر عهده خواهند داشت بشرح  7الي  3فعاليت هاي مربوط به محورهاي 
 .برنامه هاي مورد انتظار نياز به بهره گيري از تجربيات مشاورين و نحبگان نيز خواهد بود نيل به اهداف
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الويت  فاز فعاليت عنوان فعاليت حور فعاليتم

 فعاليت

حجم فعاليت هاي  زمان اجرا مجري

 1390اجرايي در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاورزي

 

 

 

 

 

  سال اول 5 جهاد كشاورزي اول 1 بهينه سازي مصرف كودهاي شيميايي 

جايگزيني كودهاي آلي و بيولوژيك بـا كودهـاي شـيميايي و تـرويج اسـتفاده از      
 و توليد محصوالت سالم پوشش دار كودهاي

  سال اول 5 جهاد كشاورزي اول 1

فرهنگ سازي و ترويج استفاده ي كمتـر از سـموم خطرنـاك و تـرويج روشـهاي      
 مناسب جايگزين

 تهيه ي روش هاي مناسب تلفيقي -
 استفاده از شبكه ي مراقبت و پيش آگاهي -

  سال اول 5 جهاد كشاورزي اول 1

  سال اول 5 جهاد كشاورزي اول 1  يش روند فعاليت آفات مهمبرنامه رديابي و پا

  سال اول 5 شيالت/ جهاد كشاورزي اول 1 تدوين برنامه هاي مديريت زيست محيطي آبزي پروري 

  سال اول 5 جهاد كشاورزي اول 1  )زراعي و باغي(فرهنگسازي و ترويج آزمون خاك، آب و بافت گياهي 

  سال اول 5 جهاد كشاورزي اول 1 ار و سيستم هاي نوينمديريت آبياري تحت فش

  سال اول 5 جهاد كشاورزي اول 1 مطالعه الگوي كشت مناسب در حوضه تاالب پريشان

  سال اول 5 جهادكشاورزي اول 1 طرح توسعه فعاليتهاي مكانيزاسيون در حوزه تاالب پريشان

  سال اول 5 جهادكشاورزي اول 1 طرح ساماندهي دامداري هاي سنتي در حوزه تاالب

  سال اول 5 جهادكشاورزي اول 1 )4و 3درجه (پوشش انهار و اليروبي كانال هاي بين مزارع 
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الويت  فاز فعاليت عنوان فعاليت حور فعاليتم

 فعاليت

حجم فعاليت هاي  زمان اجرا مجري

 1390اجرايي در سال 

 

  سال اول 5 منابع طبيعي دوم 1 مطالعات آبخيزداري در حوضه آبخيز تاالب

  ل اولسا 5 جهاد كشاورزي دوم 1 ايجاد بسترهاي مناسب عرضه محصوالت سالم و ارگانيك

  سال اول 5 شيالت/ جهاد كشاورزي  دوم 1 ارزيابي اثرات توسعه ي آبزي پروري

تـاالب  پايش ميزان باقيمانده ي سـموم كشـاورزي در محـل ورود هـرز آبهـا بـه       
 در قطب هاي عمده زراعي حوزه پريشان

  سال اول 5 محيط زيست دوم 1

در صورت ايجاد تمهيدات  سال اول 5 جهاد كشاورزي دوم 1 بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين در اراضي كشاورزي
الزم براي اجرا مسئول 

 جهادكشاورزي است

  سال دوم 5 جهاد كشاورزي اول 2 و باغي فرسايش خاك در اراضي زراعي فرهنگسازي جهت كنترل

 اجراي طرح هاي آبخيزداري در حوضه هاي آبخيز تاالب

 

  سال دوم 5 منابع طبيعي اول 2

 

 

فـاز  (مطالعه فاز اول كليه روستاهاي واقع در حوضه تاالب و انجام مطالعـه  انجام 
روسـتا   5احداث شبكه جمع آوري و انتقال تصفيه فاضالب  و نهايتاً ) دوم و نهايي

 .كه بيشترين تاثير را بر روي تاالب دارند

  سال اول 5 آبفاي روستايي اول 1
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الويت  فاز فعاليت عنوان فعاليت حور فعاليتم

 فعاليت

حجم فعاليت هاي  زمان اجرا مجري

 1390اجرايي در سال 

 

ــالبهاي   فاضــ

 روستايي

 

  احـداث شـبكه جمـع آوري و انتقـال و     فاز دوم و نهايي و همچنين انجام مطالعه 
 .روستاي دوم كه بيشترين تاثير را بر روي تاالب دارند 5تصفيه خانه هاي 

  سال اول 5 آبفاي روستايي دوم 1

مابقي روستاهاي حوزه تاالب و احداث شبكه جمع ) فاز دوم نهايي(انجام مطالعه 
  آوري و انتقال فاضالب آنها

  سال دوم 5 آبفاي روستايي اول 2

 احداث تصفيه خانه هاي مابقي روستاهاي حوزه تاالب

 

  سال دوم 5 آبفاي روستايي دوم 2

 

 

 

 

اصالح قـوانين  

 و ساختار ها

و ايجاد شـبكه ارتبـاطي بـين     GISتهيه بانك اطالعات طرح با استفاده از سامانه 
پـايش شـامل تجزيـه و تحليـل     واحد هاي پايش جمع آوري داده هاي حاصل از 

 داده ها، جمع آوري اطالعات طرح، و بررسي نتايج اجراي طرح

كليه دستگاههاي عضو در كميته محلي  اول 1
 و كميته استاني مديريت تاالب پريشان 

  سال اول 5

بـراي   ISO 14000اجباري شدن اخذ گواهينامه ي مـديريت زيسـت محيطـي    
 ي آبريز  ضهواحد هاي صنعتي مستقر در حو

 صنايع مستقر در حوزه اول 1

 صنايع و معادن/با نظارت محيط زيست 

  سال اول 5

ــنعتي ،    ــعه ص ــورت توس ــزات    در ص ــب تجهي ــدن نص ــاري ش  Onlineاجب

Monitoring ي آبريز بازهضه در كليه واحد هاي صنعتي بزرگ حو 

 صنايع مستقر در حوزه اول 1

 صنايع و معادن/با نظارت محيط زيست 

  اول سال 5

 ,Clean productionتوسعه سبز و صنايع سبزاجباري شدن اجراي طرح هاي 

Green productivity ي آبريز بازه ضهدر صنايع حو 

 صنايع مستقر در حوزه دوم 1

 صنايع و معادن/با نظارت محيط زيست 

  سال اول 5
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الويت  فاز فعاليت عنوان فعاليت حور فعاليتم

 فعاليت

حجم فعاليت هاي  زمان اجرا مجري

 1390اجرايي در سال 

محور آمـوزش  

و تــــــرويج 

فرهنگ سازي 

 زيست محيطي

 : ح مختلف شاملآموزش و فرهنگ سازي در سطو

 ها  NGOتقويت -

 برگزاري سمينار هاي منطقه اي -

صنعتگران ، دانـش آمـوزان ، زنـان      كشاورزان ،:شامل (آموزش گروه هاي هدف -
 . . .روستايي ، دامداران و 

سازمان / كشاورزي  جهاد/ محيطزيست 1 1
شركت آبفاي روستايي /  آب منطقه اي

موزش آ/ اداره بهداشت/ منابع طبيعي / 
 دامپزشكي/شيالت /و پرورش 

  سال 10

 

 

 

 

 

 

 

 

  سال اول 5 زير كميته آب تاالب پريشان اول 1 و نحوه تخصيص ميزان آب مورد نياز تعيين حقابه زيست محيطي

ايجاد شبكه پايش مداوم در تاالب و پايش مداوم كيفيت آب  و منابع آالينـده ي  
 ي آن در تاالب و چشمه ها آن

  سال اول 5 محيط زيست /قه ايسازمان آب منط اول 1

ي آبريـز تـاالب و ارايـه ي الگـوي      ضـه ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست حو
 مناسب توسعه

بنياد مسكن  باهمكاريمحيط زيست  اول 1
صنايع و /وزارت كشور/جهادكشاورزي/

 هواشناسي/ ميراث فرهنگي/معادن

  سال اول 5

سازمان آب  با همكاريمحيط زيست  اول 2 اجراي فاز اول طرح جامع كاهش آلودگي بر كيفيت آب تاالب بررسي اثرات
 قه ايطمن

  سال دوم 5

با همكاري سازمان آب  محيط زيست اول 2 پايش مداوم كيفيت آب و منابع آالينده ي آنها
 قه ايمنط

  سال دوم 5
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الويت  فاز فعاليت عنوان فعاليت حور فعاليتم

 فعاليت

حجم فعاليت هاي  زمان اجرا مجري

 1390اجرايي در سال 

 

محــور محــيط 

 زيست

با همكاري جهاد  حيط زيستم دوم 2 ارزيابي توان اكولوژيك حوزه ي تاالب 
/ قه اي سازمان آب منط/ كشاورزي 

اداره / منابع طبيعي / بنياد مسكن
سازمان صنايع و / بهداشت 

ميراث فرهنگي / وزارت كشور/معادن
 هواشناسي/ وگردشگري

  سال دوم 5

 بازنگري برنامه مديريت جامع تاالب پريشان

 

كميته محلي و كميته استاني مديريت  دوم 1
 الب پريشانتا

 

  سال اول 5

 تضمين و تامين حقابه زيست محيطي تاالب پريشان

 

كميته محلي و كميته استاني مديريت  دوم 1
 تاالب پريشان

  سال اول 5

در صورت وجـود   صنعتي در حوزه آبريزپساب  تكميل و يا احداث سيستم تصفيه محور صنعت
 صنايع در حوزه تاالب

 ستقر در حوزهصنايع مصاحبان توسط  اول 1
 و با نظارت و پيگيري محيط زيست

  سال اول 5

 

 

در  روستاهاي حـوزه و تهيـه   ) غير خطرناك(بررسي مديريت مواد پسماند عادي 
 طرح جامع مديريت پسماند در حوزه تاالب

با همكاري شبكه بهداشت  وزارت كشور اول 1
 و درمان و محيط زيست

  سال اول 5

  سال اول 5 وزارت كشور اول 1 تهيه طرح تفصيلي مديريت پسماند هاي عادي در حوزه تاالب
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الويت  فاز فعاليت عنوان فعاليت حور فعاليتم

 فعاليت

حجم فعاليت هاي  زمان اجرا مجري

 1390اجرايي در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـــــديريت 

 پسماند

تعيين محل مناسب براي دفن پسماندهاي عادي و  طراحي مهندسي محل دفن 
 پسماندها 

/ محيط زيست با همكاريوزارت كشور اول 1
شبكه / منابع طبيعي/ آب منطقه اي

 ميراث فرهنگي/ بهداشت و درمان 

  سال اول 5

در بخش صنعت، ( شناسايي و طبقه بندي و مديريت پسماندهاي ويژه خطرناك 
 در حوزه تاالب....) بيمارستاني، كشاورزي، وخانگي و

صنايع  –محيط زيست   -وزارت كشور اول 1
آب  -جهادكشاورزي -وزارت بهداشت –

 منطقه اي

  سال اول 5

رناك و  طراحي مهندسي محـل  تعيين محل مناسب براي دفن پسماندها ي خط
 دفن پسماندها 

 –محيط زيست  با همكاريوزارت كشور اول 1
/ آب منطقه اي -بهداشت–صنايع 

 ميراث فرهنگي

  سال اول 5

-به روش مهندسـي  ي عاديپسماندها جمع آوري و دفن اجرايي نمودن عمليات
 ...) .ايزوالسيون محل دفن، جمع آوري شيرابه، تصفيه شيرابه و (بهداشني 

  سال دوم 5 با همكاري محيط زيست  وزارت كشور اول 2

پســماندهاي خطرنــاك بــه روش  جمــع آوري و دفــعاجرايــي نمــودن عمليــات 
ابه و ايزوالسيون محل دفن، جمع آوري شيرابه، تصفيه شـير (بهداشني -مهندسي

 (.... 

آب – بهداشت–صنايع   -وزارت كشور اول 2
 محيط زيست -منطقه اي

  ومسال د 5
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 گام هاي آتي -4 

تدوين در خاتمه كارگاه و پس از جمع بندي مباحث فني، گام هاي آتي در راستاي عملياتي نمودن برنامه 
 .شده بدين شرح اعالم گرديد

 برنامه اقدام جهت پيشگيري، كنترل و كاهش منابع و جلب پشتوانه هاي اجرايي تصويب  ،ارائه
ي كميته هاي مديريت محلي و هماهنگي استاني مديريت تاالب تاالب پريشان از مجرادر آالينده 
 ،پريشان

  و بر اساس اقدامات پيش بيني شده در متن  1390ارائه حجم و ميزان فعاليت هاي اجرايي در سال
 برنامه توسط دستگاههاي مجري،

 ب و نظارت و پيگيري جهت عملياتي شدن برنامه اقدام كنترل آالينده ها توسط دو زير كميته آ
 تنوع زيستي، 

  ارائه گزارشات ساالنه پيشرفت كار به كميته هاي مديريت محلي و هماهنگي استاني تاالب پريشان
 توسط دستگاههاي مجري و دبيران دو زيركميته آب و تنوع زيستي،

  انجام مطالعات دوره اي بمنظور پايش وضعيت منابع آالينده ها و اثر بخشي اجراي طرح هاي مرتبط
 .ريت آالينده ها در تاالب پريشانبا مدي
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 برنامه كارگاه :1ضميمه 

Uبرنامه كارگاه 

ست  ش شانو  يهافتتاح -1ن سايي منابع آالينده تاالب پري  )9:00-10:30( شنا

 دقيقه 10  ............................................................................ ) طرح حفاظت از تاالبهاي ايران(آيين گشايش 

، فرسايش و رسوب، كاربري و مصارف آب، معرفي تاالب پريشان و حوضه آبريز شامل فيزيو گرافي، زمين شناسي
 دقيقه 10  ......................................................)دانشگاه شيراز(كاربري اراضي، هواشناسي، خاكشناسي و هيدرولوژي 

مقدمه اي در خصوص آلودگي آب و خاك، انواع آالينده ها و تاثيرات آن بر اكوسيستم و سالمت جامعه بهمراه ارائه 
 دقيقه 20  ..............  )دانشگاه شيراز(ضه تاالب پريشان گزارش در خصوص مطالعات شناسايي آالينده ها در حو

بمنظور شناسايي ساير منابع احتمالي آالينده ها در  و تبادل نظردر خصوص مطالعات انجام شده  پرسش و پاسخ
 دقيقه 50  ............................................................................................................................................................. تاالب پريشان

 )10:30-10:45( ميان وعده پذيرائي

 

ست  ش آالينده د -2ن عمده  شان معرفي راهكارهاي مديريت و كنترل منابع   )10:45-12:25(ر تاالب پري

راهكارهاي كنترل و مديريت آالينده هاي انساني شامل پسماندها و زباله هاي روستايي و بيان فعاليت هاي اجرايي 
 دقيقه 10  .............................................................. ) بخشدار بخش جره باالده(در روستاهاي محدوده تاالب پريشان 

و زباله هاي روستايي و بيان فعاليت هاي اجرايي  راهكارهاي كنترل و مديريت آالينده هاي انساني شامل پسماندها
 دقيقه 10  .................................................................... ) بخشدار بخش مركزي(در روستاهاي محدوده تاالب پريشان 

راهكارهاي كنترل و مديريت آالينده هاي كشاورزي شامل كود و سموم شيميايي و بيان فعاليت هاي اجرايي در 
 دقيقه 15  ............................................................. ) اداره جهاد كشاورزي كازرون(روستاهاي محدوده تاالب پريشان 

در  راهكارهاي كنترل و مديريت آالينده هاي انساني شامل فاضالبهاي روستايي و بيان فعاليت هاي اجرايي
 دقيقه 15  ............................................................................. ) اداره آبفاي روستايي(روستاهاي محدوده تاالب پريشان 

 دقيقه 50  ................................................................................................................................. بحث و تبادل نظر 

 )12:25-14:00( نهار و نماز پذيرائي
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ست ش شان و  -3 ن ع اصلي آالينده ها در تاالب پري تبيين راهكارهاي اجرايي جهت مديريت و كنترل مناب
 )14:00-16:30( بررسي راهنماي

نويس راهنماي مديريتي بمنظور كاهش و يا حذف منابع آالينده تاالب پريشان و بهمراه بحث و تبادل نظر  ارائه پيش
 دقيقه 40  ................................................ )دانشگاه شيراز(جهت نهايي نمودن ارائه شده توسط حاضرين در كارگاه 

ر تاالب تشكيل دو گروه كاري بمنظور هم انديشي و بررسي راهكارهاي اجراي طرح هاي مديريت آالينده ها د
 دقيقه 60  ................................................................................................................................................................. پريشان 

 دقيقه 20  ................................................................................. ارائه گزارش توسط نمايندگان گروه كاري

 دقيقه 30  ................................ اختتاميه شامل تشكيل پانل جهت جمع بندي و تبيين گامهاي آتي

 16:30پذيرايي و خاتمه كارگاه 
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 فهرست شركت كنندگان:  2ضميمه 

 پست الكترونيك تلفن همراه تلفن ثابت ارگان سمت نام ونام خانوادگي رديف

طرح حفاظت از تاالب هاي  كارشناس علي ارواحي 1
 ايران

88241658-021  09122054563 Ali_arvahi@yahoo.com 

 Samadsaeed33@yahoo.com 09173211731 0721-2223654 امور منابع آب شهرستان كازرون مديريت  سيد صمد سعيد  2

 1TUJaml_envronment@yahoo.comU1T 09174104741 0721-2235935 ازرونحفاظت محيط زيست ك رياست  جمال خداپرست  3

آبفاي روستايي شهرستان  معاونت ابوذر رضايي 4
 كازرون

 09177388218  

 Momeni78@ gmail.com  0711-2290416 آبفا روستايي فارس مدير بخش فاضالب  سيد محمد رضا مومني 5

    دانشگاه شيراز استاد دانشگاه  دكتر ايوب كريمي 6

مسئول دفتر طرح هاي  عليرضا چراغي كازروني 7
 ويژه

 Alirezacheraghi1350@gmail.com 09177712274 0721- 2236801-2 مديريت جهادكشاورزي كازرون

  09171230433 0721- 2236801-2 مديريت جهادكشاورزي كازرون كارشناس جهانگير راد 8

  09173243506 0721- 2236801-2 مديريت جهادكشاورزي كازرون كارشناس عليرضا محمدزاده 9

طرح حفاظت از تاالب هاي  هماهنگ كننده استاني علمدار علمداري 10
 ايران

 09173156078 Aladar.alamdari@yahoo.com 

mailto:Jaml_envronment@yahoo.com�
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دستيار هماهنگ كننده  ليال پزشكيان 11
 استاني طرح

ظت از تاالب هاي طرح حفا
 ايران

2247231-0721 09173240602 La.pezeshkian@gmail.com 

  09175140540 07212412445 شوراهاي اسالمي  نماينده جوامع محلي محمد ابراهيم شكيبا 12

  09178251070 0721-2235935 محيط زيست كازرون معاون غالمعباس قرمزي 13

سيد علي اكبر  14
 كاظميني

 Giahiali13@yahoo.com 09173211731  موسسه طبيعت سالمت مديرعامل

  09178560260  شوراهاي اسالمي روستاها نماينده  سعيد بلويي 15

  09171546584 07222313438 نماينده دهياران دهيار روستاي دهپاگاه  نصير حميده 16

  09381289924  زنان محلي نماينده  زينب عباسي 17

 Tabiatvasalamat @yahoo.com 09178387435 0721-2216809 زنان تسهيلگر نماينده آزاده كشاورز 18

  091782216407 07222522221 شوراهاي اسالمي روستا نماينده محمدرضا برجمان 19

  09171239351 07222523497 طبيعت سالمت رئيس هيئت مديره كورش افشاري 20

  09173217477 0721-2352102 روستاشوراهاي اسالمي  نماينده  هومان شفيعي 21

  09107010415 0721-2225985 ميراث فرهنگي كازرون كارشناس باستان شناسي كورش احمدي 22
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 شناسايي منابع و نوع آالينده ها در حوضه آبريز تاالب پريشانچكيده مطالعات :  3ضميمه 

 

 انشناسايي منابع و نوع آالينده ها در حوضه آبريز تاالب پريش

 

  ) فامور(پريشان   تاالب  معرفي -1

ثانيه عرض شمالي  30دقيقه و  32درجه و  29دقيقه طول شرقي و  51درجه و  51دقيقه و  44درجه و  51اين درياچه بين 
كيلومتر مربع است و بيشترين مساحت  5/266حوزه آبريز آن . متر است 820 هاي آزاد ارتفاع آن از سطح آب. است واقع شده

و در تقسيم بندي  است اين درياچه در كنوانسيون رامسر به عنوان تاالب بين المللي ثبت گرديده. ماه دارد در ارديبهشترا 
 .گردد مناطق جزء منطقه حفاظت شده محسوب مي

   
مي باشد  تركيلوم 5الي  4فاصله درياچه نسبت به كوه از طرف شمال حدودا  .اند احاطه كرده دور تا دور اين درياچه را كوهها

قالت نيلو دهپاگاه، هلك، (روستاي مالكي(در فاصله دريا تا كوه از طرف شمال . متر مي باشد 500و از طرف جنوب حدودا 
قسمت شرق قلعه نارنجي، جروق و در جنوب قلعه نرگس زار و در غرب  ،روستاي عرب فامور،روستاي سيسخت و در) پريشان

  .ميباشد كيلومتر 12فاصله شهرستان كازرون تا اين درياچه حدودا . دآبگينه قرار دارن درياچه روستاي پل
   

قرار داد و نام درياچه از كوه فامور، در شمال  كيلومترى جنوب خاورى شهرستان كازرون 15درياچة پريشان يا فامور، در 
ه از كوه فامور سرچشمه هايى است ك شيرين است و بخش بيشتر آن، از آبراهه آب درياچه. خاورى آن گرفته شده است

خشك بخشى از آن  شود كه در فصول ژرفاى كم درياچه سبب مي. شود بخشى نيز از منابع زيرزمينى تأمين مي گيرند و مي
كيلومترمربع وسعت، در فرونشست كم ژرفايى تشكيل  43درياچة پريشان با حدود . هاى تبخيرى قرار گيرد زير پوشش نهشته

اى زاگرس  چينه هاى مرتفع از واحدهاى سنگ بلندتر است و در پيرامون آن رخنمون متر 820د شده كه از سطح دريا حدو
درياچة فامور در پهنة زاگرس چين  شناسى، از ديدگاه ساختارى و زمين. شود كه به سن كرتاسة پسين تا كواترنر است مي ديده

هاى وابسته كه در فاصلة  وان گسل فعال كازرون و گسلهاى ج كه حركت بر اين باور است) 1373(شهرابى . خورده قرار گرفته
  اند گيرى فرونشست كازرون و لغزش سازند نامقاوم گچساران نقش داشته دارند، در شكل كمى از درياچه قرار

   
 دهاي موجو ترين اكوسيستم هاي طبيعي از جمله پرمحصول پريشان باالست  زيرا تاالب درياچه اجتماعي-هاي اقتصادي ارزش 

  ها و  برابر جنگل10  ها حدود  تاالب ارزش اقتصادي. شوند هاي پيچيده كشاورزي نيز محسوب مي بوده و گاهي برتر از نظام
پروري ازجمله  ماهيگيري، كشاورزي و آبزي. مستثني نيست نيز از اين قاعده تاالب پريشان. هاي زراعي است برابر زمين200
وجود دارد كه  روستاي مختلف18  در اطراف درياچه پريشان . روند به شمار مياجتماعي منطقه  -اقتصادي هاي ارزش

 .معيشت عمده آنها كشاورزي، دامداري و ماهيگيري است سه
 

معمولي، شغال، گراز، خرگوش، پليكان پا خاكستري، اردك مرمري، عقاب شاهي، مار  هاي جانوري منطقه عبارتند از روباه گونه
 از ميان .شوند تنوع گونه ها مي معمولي كه با حضور خود باعث باال رفتن ارزش اين زيستگاه به لحاظ قورباغه مردابي چليبر،

آن از جمله اردك مرمري، اردك  گونه پرنده شناسايي شده است كه چند گونه 150پرندگان مهاجر درياچه پريشان، تاكنون 
توان به چنگر، آبچيليك، درنا،  هاي مهم مهاجر مي يگر گونهاز د .هستند سر سفيد و پليكان پاخاكستري بسيار كماب و نادر
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در منطقه پريشان زمستان  اردك، اگرت، حواصيل، بوتيمار و گاوچرانك اشاره نمود كه از نيمه دوم آبان تا اسفند غاز، انواع
 .گردند مي كنند و در بهار به منطقه سيبري در روسيه باز گذراني مي

 
لوئى، جگن و غيره مى باشد تنها گياه آبزى كه به  پوشش حاشيه اى و آبزى نظير نى،: شاملپوشش گياهى تاالب پريشان 

مى شود وى جيس مرينا مى باشد كه اسم محلى آن خار ماهى است و غذاى اصلى  صورت گسترده در بستر تاالب ها ديده
با توجه به . است ...م الخى، گوشاب وديگر گونه هاى گياهى درياچه پيرز، سريش، پش. مى باشد) گونه بومى) ماهى زردك

عوامل تكتونيك به وجود آمده ميليون ها سال است كه  اينكه تاالب پريشان از جمله اكوسيستم هاى پايدار مى باشد كه در اثر
ماهى زردك، ماهى سرخه، ماهى پرك و مار ماهى آب : گونه ماهى بومى شامل 4داراى  شرايط خود را حفظ نموده است و

به درياچه  1368سال  و همچنين چند گونه ماهى وارداتى نظير ماهى كپور، ماهى فيتوفالك و آمورمى باشد كه در شيرين
و دوگونه ديگر مشكالت عديده اى را در تاالب به وجود  تنها كپور معمولى با شرايط تاالب سازش پيدا كرده. وارده شده است

زيادى از پرندگان مى  خود همه ساله در طول فصل زمستان پذيراى جمعيت درياچه پريشان به لحاظ شرايط خاص . آورده اند
گونه آن در منطقه ارژن و پريشان مشاهده و  100بيش از  گونه پرنده اى كه در ايران شناسايى شده است چيزى 502از . باشد

 انواع: رندگان حاشيه آبچر مانندگونه مختلف اردك، پليكان، غاز، درنا، آنقوت، انواع پ 18شناسايى گرديده است كه شامل 
گونه مختلف از آنها در سطح تاالب  40حواصيلها، اگرتها، غاز، چنگر و طاووسك مى باشد كه در بين پرندگان يادشده حدودًا 

كمياب نيز گاهى در سطح درياچه ديده شده كه شامل عروس غاز، اردك  هاى جوجه آورى مى كنند گونه هاى بسيار نادر و
 .مى باشد و پليكان پا خاكسترى در درياچه پريشان زادآورى مى نمايد ردك سرسفيد،مرمرى، ا

 
 منابع و نوع آالينده ها در حوضه آبريز تاالب پريشان -2

 مقدمه 2-1

زيست انسـان در سراسـر جهـان از جملـه كشـورمان       توسعه كشاورزي و صنعتي، آثار مخرب و زيان آوري بر محيطامروزه 
باشد، چنانچه همزمان با توسعه، به مسـائل   راين با توجه به اينكه ايران در شمار كشورهاي در حال توسعه ميگذاشته است، بناب

محيطي و بخصوص كيفيت آب توجه نشود، نه تنها توسعه اقتصادي حاصـل نخواهـد شـد، بلكـه ايـن امـر مشـكالت و         زيست 
ها به عنوان مهمترين منابع تأمين آب شيرين  رياچه ها، و رودخانهتاالبها، د. پيامدهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت

. اي برخوردارند هاي صنعت، كشاورزي، روستايي و شهري و همچنين به عنوان رگ حياتي توسعه از اهميت ويژه و مصرف بخش
به كيفيت آبهاي سـطحي   ريزي و رسيدگي جدي لذا با توجه به بحران كمبود آب و توسعه كشاورزي و صنعتي در ايران، برنامه

 . ترين موضوعاتي است كه بايستي توجه بسياري به آن شود كشور از حياتي

 شناخت منابع آالينده  -2-2

آالينـده هـاي طبيعـي خـود شـامل دو دسـته       . منابع آالينده به دو صورت كلي طبيعي و انساني تقسيم بنـدي مـي شـوند   
منابع آب هاي شـور و لـب   )2شمه هاي معدني و ژئوترمال و زهاب معادن آلودگي هاي ناشي از سازند هاي زمين شناسي، چ)1

منابع آالينده انساني نيز منابعي هستند كه انسان چه به صورت آگاهانه يا غير آگاهانه و چه به طورت مسـتقيم  . شور مي باشند
 يا غير مستقيم به رودخانه و يا تاالب وارد مي كند
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 هاي زمين شناسي  آلودگي هاي ناشي از سازند 2-3 

حلقه چاه بهره  85به منظورمطالعه تغييرات كيفي آب زير زميني و اثرات سازندهاي زمين شناسي در سفره هاي آبرفتي، از 
بررسي نقشه همسان هدايت الكتريكي نشان مي دهد . برداري انتخابي در دشت كازرون نمونه برداري فصلي انجام گرفته است

پريشان ازحاشيه ارتفاعات تاقديس دشتك بطرف نواحي مركزي يا خروجي دشتك كه به -ت كازرونكه تغييرات مذكور در دش
ميكرومهوس  3500تا  600درياچه پريشان يا رودخانه شاپور منتهي مي گردد، بتدريج افزايش يافته و منحني هاي هم ارزش 

متر در محدوده دشت كازرون روند اين  ميكرومهوس بر سانتي 4000تا  600بر سانتيمتر در محدوده حوضه پريشان و 
 . تغييرات را نشان مي دهد

پراكندگي تپه ماهورهاي سازند گچساران در مركز دشت كه در بعضي قسمتها به عنوان سنگ كف آبرفت وجود دارد، موجب 
ز روند قابليت هدايت روند تغييرات يون كلر در سفره فوق  ا. افزايش مقادير هدايت الكتريكي در سفره آب زيرزميني مي شود

ميلي گرم  2000تا  20الكتريكي تبعيت مي كند، بطوريكه تغييرات يون كلر در  حوضه پريشان با منحني هاي هم ارزش بين 
ميلي گرم در ليتر نمايانگر افزايش تدريجي يون كلر از نواحي  200تا  20در ليتر و در دشت كازرون با منحني ها ي هم ارزش 

 . ي تخليه درياچه پريشان يا رودخانه شاپور استتغذيه بطرف نواح

تيپ آب زير زميني عموماً در نواحي تغذيه، بيكربناته و سپس در طي حركت و ايجاد تبادالت يوني ، تبديل پرسولفانه و نهايتاً 
و جنوبي تيپ كلروره در حواشي شرقي و غربي . در نواحي خروجي بعلت زهكشي و تبخير سفره بصورت كلروره در مي آيد

درياچه پريشان بدليل خروجي جريان آب زيرزميني بطرف درياچه و باال بودن سطح آب و ايجاد زون تبخيري مالحظه مي 
 ) .1367مهاب قدس ( شود 

 

  منابع آالينده انساني -2-4

 مقدمه -2-4-1

يدگاه مختلف مي باشد ديـدگاه  در اين بخش از گزارش منابع آالينده انساني مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه شامل دو د
اول مشخص كننده چگونگي و نحوه وارد شدن منبع آلودگي به تاالب  مي باشد كه به طور كلي به دو دسته آالينده هاي نقطه 

آالينده هاي نقطه اي همانطور كه از اسم آنها نيز مشخص است بـه صـورت متمركـز وارد    . اي و غير نقطه اي تقسيم مي گردد
آالينده هاي غير نقطه اي . تاالب شده و بيشتر ناشي از مراكز جمعيتي و مراكز صنعتي، توليدي و خدماتي مي باشدرودخانه يا 

آالينده هايي هستند كه به صورت غير متمركز وارد آب گشته و بيشتر شامل اراضي كشاورزي و رواناب هاي ناشي از آنهـا مـي   
 .باشند

اي يا غير  نقطه(محيطي به هر صورتي  هاي زيست مي نمايد كه بر اساس آن آاليندهديدگاه دوم نوع مواد آالينده را مشخص 
 :شوند كه وارد تاالب شوند به هفت گروه عمده تقسيم بندي مي) اي نقطه

به طور كلي اين مواد در طي فرآينـدهاي تجزيـه و دگرگـوني خـود اكسـيژن محلـول را       : هاي اكسيژن مصرف كننده -1
آورند، معموالً در اكثر مواقـع غلظـت اكسـيژن     ناسب براي رشد و بقاي جانداران در محيط بوجود ميمصرف نموده و شرايط نام

 .ها ضروري است گرم در ليتر براي بقاي اكثر ماهي ميلي 4محلول بيشتر از 
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سـط  ها و ويروس هـايي هسـتند كـه تو    شوند و شامل باكتري ها يافت مي جانوران ريز بيماريزا كه در پساب: اپاتوژن ه -2
 .انسان يا حيوان مريض وارد محيط آبي شده اند

عـالوه بـر ايـن    . گـردد  اين مواد شامل مواد آلي يا معدني هستند كه وجود آنها باعث كدر شـدن آب مـي  : ذرات معلق -3
 .گردد اكسيد شدن ذرات معلق آلي باعث تشديد فرايند حذف اكسيژن مي

عالوه بر اين بهـره بـرداري از منـابع    . دهد را مورد تهديد قرار ميها حيات آبزيان  افزايش بيش از اندازه نمك: انمك ه -4
 .نمايد آب را در جهت مصارف شرب و كشاورزي محدود مي

شود كـه   هاي توليد برق است، البته اين مورد زماني به عنوان آلودگي مطرح مي منشا اين آلودگي اغلب نيروگاه: گرما -5
 .ديد قرار دهدافزايش درجه حرارت بقاي آبزيان را مورد ته

هـاي كشـاورزي    هـاي صـنعتي و زهكـش    ها بيشتر پسـاب  منشأ اين آلودگي: فلزات سنگين و تركيبات سمي و پايدار -6
هاي بسيار پايين بسيار سمي بوده و در صورتي كـه وارد چرخـه غـذايي شـوند براحتـي       فلزات سنگين حتي در غلظت. باشد مي

هاي مورد اسـتفاده در كشـاورزي نيـز در صـورتي كـه وارد آب       كش ها و علف كش تركيبات سمي مانند آفت. خارج نخواهند شد
 .نمايند شوند بقاي اكسيژن را تهديد مي

از نظر درجه آاليندگي مواد غذايي، نيتروژن و فسفر بيشتر مورد توجه هستند، زيـرا ايـن دو بـراي رشـد     : مواد مغذي -7
در ايـن مـورد   . بايست موجود باشند ها مي ها و درياچه يي در رودخانههاي حيات ضروري بوده و در تكميل زنجيره غذا تمام گونه

مسئله زماني بغرنج خواهد شد كه غلظت تركيبات اين دو عنصر در آب به حدي افزايش يابد كه زنجيره غذايي را مورد مخاطره 
تجزيـه ايـن موجـودات پـس از     . دها بشدت افزايش يابـ  شود كه جمعيت برخي آبزيان مانند قارچ اين مسئله باعث مي. قرار دهد

 .مرگشان روند حذف اكسيژن از محيط آبي را تشديد خواهد كرد

 

  آلودگي ناشي از مراكز جمعيتي -2-4-2

ها و مشاهدات ميـداني نشـان داده انـد كـه      بررسي. نفر مي باشد 11000در زير حوزه پريشان جمعيت كل روستايي حدود 
فاضالب بوده و در بخـش اعظـم مراكـز روسـتايي فاضـالب از طريـق چـاه جـذبي دفـع          آوري  ها فاقد سيستم جمع كليه روستا

البته در روستاهاي واقع در حاشيه تاالب فاضالب ناشي از شستشوي البسه و ظـروف ممكـن اسـت از طريـق انهـار و      . گردد مي
جوامـع روسـتايي، بخـش    از كل آب برداشت شده بـراي مصـارف شـهري، شـرب و بهداشـت      . گردد ها به تاالب تخليه مي جوي

كوچكي به صورت تبخير در اثر استحمام، شستشو و پخت و پز و يا تبخير و تعرق گياهان و سيستم هاي خنك كننده مصـرف   
قسمت باقيمانده از طريق دريافت كننده هاي فاضالب، نفوذ ناشي از آبياري و باالخره نشـت  . شده و از دسترس خارج مي گردد

كه بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه سـال  . تاسيسات آب مجددا به داخل يا سطح زمين باز مي گردند از اتصاالت لوله ها و
هاي مورد بررسي كه در حاشيه تاالب قرار دارند، دريافـت كننـده    هاي سطحي در مراكز روستايي واقع در زير حوضه آب 1371
شود كـه   متر مكعب فاضالب از مراكز روستايي توليد مي 1146نه بر اين اساس روزا. باشند درصد فاضالب توليدي مي 30حدود 

همچنين ماده آلي توليدي به ازاي هر نفـر در مراكـز   . شود متر مكعب فاضالب روزانه مي تواند به تاالب وارد  534بطور تقريب 
كيلوگرم ماده آلي توليدي،  327 بنابراين روزانه از. گرم در روز در نظر گرفته مي شود 30روستايي طبق استانداردهاي موجود، 

 . شود كيلوگرم به تاالب وارد مي 153بطور تقريب 

زبالـه هـاي خـانگي    . از ديگر مشكالت عمده ناشي از مشكالت مراكز جمعيتي توليد زباله هاي خانگي و كشاورزي مي باشد
كيلـو گـرم زبالـه     5000روزانه حـدود  . شدمي با....) كاغذ، پالستيك، شيشه، فلزات، داروهاي مصرفي، (شامل زباله تر و خشك 

عدم جمع آوري مناسب و عدم دفن بهداشتي و مهندسـي زبالـه هـا باعـث رهـا      . خانگي در حوزه تاالب پريشان توليد مي شود



۲۶ 
 

تعميـر  (وجود كارگاههـاي كوچـك صـنعتي    . شدن شيرابه خطر ناك ناشي از اين زباله ها و آلودگي آب و خاك و هوا مي شود
بـه محـيط زيسـت مـي     .... در حوزه پريشان باعث رها شدن آالينده هايي همچون روغن و گـريس و  ....) ين آالت، گاههاي ماش

 .گردد كه تاثير نامطلوبي بر كيفيت آب تاالب مي تواند داشته باشد

 

 آلودگي ناشي از فعاليتهاي كشاورزي -3-5

همگام بـا  . افزايش جمعيت روند رو به رشدي داشته استتوسعه كشاورزي در حوزه پريشان نيز همانند ساير نقاط كشور با 
بـه كـارگرفتن   . توسعه تكنولوژي، بهره برداري هاي كشاورزي نيز با استفاده از انواع نهاده هـا شـكل جديـدي بـه خـود گرفـت      

ه امـروزه  كودهاي شيميايي و آفت كش ها راه را براي دسترسي به توليد بيشتر هموار ساخته و چنـان جايگـاهي يافتـه انـد كـ     
متأسفانه ديدگاه هاي نادرستي در رابطـه بـا بـه كـارگيري     . كشاورزي بدون نهاده هاي شيميايي امري ناممكن به نظر مي رسد

اين امر مشكالت عظيمـي را  . نهاده ها شكل گرفت كه استفاده بيشتر از نهاده هاي شيميايي را برابر با افزايش توليد مي دانست
نكته حائز اهميت پذيرنده هاي ايـن مـواد شـيميايي اسـت كـه      .  و كود در محيط ايجاد نموده استدر مورد تجمع بقاياي سم 

ورود حجم عظيم آالينده هاي شيميايي با توجه به پايداري برخي از آن . عمدتاً منابع آب سطحي و زيرزميني را شامل مي شود
هاي كشاورزي به عنوان محيط ساده شـده و يكنـواختي   اكوسيستم . ها در محيط و منابع محيطي مي تواند مشكل آفرين باشد

كه شكنندگي بيشتري نسبت به طبيعت دارد مطرح بوده و با افزايش نهاده هاي شيميايي روند تخريـب و دور شـدن از تعـادل    
مي بنابراين دقت در كاربرد به موقع آفت كش ها و كاهش مصرف بي رويه از اولويـت هـاي تمـا   . ذاتي طبيعت سرعت مي گيرد

در (شناسايي دقيق آالينده ها و مطالعه نحوه برخورد با آن ها جهت حذف مـوارد خيلـي خطرنـاك    . طرح هاي كشاورزي است
 . الزامي است) در بلند مدت(و جايگزيني  موارد خطرناك ) كوتاه مدت

 

 آلودگي ناشي از آفت كش ها -3-5-1

با گذشت زمـان و بـروز پديـده    . ورد قبول همگان قرار گرفته استاستفاده از مواد آفت كش از گذشته هاي دور مطرح شده و م
مثال بارز اين مسئله كاربرد گسترده سموم كلـره اسـت كـه پـس از     . مقاومت در حشرات، به ناچارتركيبات قوي تري توليد شد

طرنـاك فسـفره   كشف قدرت پايداري آن ها در محيط و مشاهده مواردي از مقاومت درحشرات جاي خود را به سموم بسـيار خ 
بايد ذكر شود كه سموم پايـدار مثـل   . افزايش قدرت سميت آفت كش ها خطرات زيست محيطي زيادي ايجاد نموده است. داد

سموم كلره با توجه به مدت زمان زيادي كه در اكوسيستم و زنجيره غذايي ايفا مي شوند مسائل و مشـكالت فراوانـي را ايجـاد    
ي پايدار در بافت چربي از مواردي است كه حتي سال ها پس از حذف مصرف يك آفت كش تجمع اين آفت كش ها. نموده اند

. يكي از موارد مهم در ارتباط با آفت كش ها آلودگي منـابع آب و خـاك اسـت   . در بافت هاي زنده جانداران مشاهده شده است
آفت كش هـا مـي تواننـد بـه     . رخوردارندمنابع آب به ويژه در مناطق خشك نظير حوزه پريشان از حساسيت و اهميت زيادي ب

بقايـاي  . طور مستقيم و غير مستقيم به آب هاي سطحي و زيرزميني و در نهايت به درياها و درياچه ها و تاالبها راه پيـدا كننـد  
ن اين تركيبات در منابع آب كه نقش زيادي در تحرك و پويايي عناصر و مواد دارد مي تواند به سادگي منتقل شـده و همچنـي  

در اثر مواد پركننده اي كه همراه ماده موثر در ساخت آفت كـش هـا   . در اثر مصرف به اندام هاي گياهي و حيواني راه پيدا كند
در ساختمان آفت كـش هـا فلـزات سـنگين و عناصـري مثـل       . به كاربرده مي شود نيز پي آمدهاي نامطلوبي مشاهده مي شود
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سميت و خطرات آرسنيك، سرب و جيوه بـه علـت   . يوم و آرسنيك مشاهده شده استجيوه، سرب، برم، مس، فلوئور، بور، واناد
برنامه هاي كنترل مصرف آفت كش ها مي تواند بـه تخفيـف اثـرات    . جذب توسط گياهان و ورود به زنجيره غذايي بيشتر است

 . سوء ناشي از فلزات سنگين و تركيبات خطرناك كمك كند

ايـن امـر   . ب پريشان موجب مصرف حجم عظيم آفت كش در نزديكي تاالب مـي شـود  تمركز اراضي كشاورزي پيرامون تاال
مي تواند باعث انتقال سريع آفت كش ها به تاالب شود كه با توجه به سميت شديد و اثرات ابقايي بعضـي از آن هـا پيامـدهاي    

 . نامطلوبي در پي خواهد داشت
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زه محصوالت عمده اي مانند گندم، جو، برنج، ذرت دانه اي، هندوانه، خربـزه، خيار،گوجـه فرنگـي، لوبيـا، سـيب      در اين حو
 .بيشترين سطح زير كشت به گندم اختصاص دارد. زميني و سبزيجات كشت مي شود

ي استان فارس ، براي تعيين ميزان مصرف آفت كش ها در سطح حوزه با توجه به اطالعات گردآوري شده از جهاد كشاورز
ابتدا سطح زير كشت هر يك از محصوالت در حوزه محاسبه نموده سپس بر طبق سـرانه هـاي محاسـبه شـده اسـتاني ميـزان       

كيلـو گـرم سـموم در حـوزه     15000  مصرف آفت كش ها برآورد شده است،  اين محاسبات نشان مي دهد كـه سـاالنه حـدود   
لقوه براي تاالب به حساب آيد زيرا بخـش از  ايـن سـموم مـي توانـد از طريـق       پريشان استفاده مي شود كه مي تواند خطري با

بنابر اين شناسايي و اندازه گيري غلظت سموم خطرنـاكي كـه مـي    . زهاب كشاورزي يا همراه با رواناب بارندگي وارد تاالب شود
 . توانند مشكل آفرين باشند در ّآب تاالب بسيار حائز اهميت است

همانگونـه كـه مالحظـه مـي شـود      . صيات آفت كش هاي پر مصرف را در حـوزه را  نشـان ميدهـد   جدول صفحه بعد خصو
قدرت آبشويي اين . پاراكوات با نيمه عمر هزار روز يكي از سموم پايدار است كه در سطح حوزه مصرف قابل توجهي داشته است

اين مسئله به علت جذب توسط گياه و . هده كردآفت كش كم است بنابراين به احتمال زياد آن را در خاك مزارع مي توان مشا
و تـرفالن  ) روز 67(، رانداپ )روز 70(آفت كش هايي از قبيل مانكوزب . رسيدن به چرخه غذايي انسان مي تواند خطرناك باشد

حضور اين به علت آبشويي كم احتمال . داراي نيمه عمر زياد بوده و در محيط براي مدت قابل توجهي باقي مي مانند) روز 60(
جذب سطحي زياد و حالليت متوسط و زيـاد بـراي ايـن آفـت كـش هـا گويـاي        . آفت كش ها در آب هاي زيرزميني كم است

است كه متأسفانه مطالعه دقيقي در اين راسـتا صـورت   ) انتقال توسط رواناب(احتمال وجود اين تركيبات در آب هاي سطحي  
 .دنگرفته و نمي توان اظهارنظر قاطعي ارائه دا

در . قرار مي گيرد و به علت قدرت حالليت زياد مي تواند توسط روانـاب منتقـل شـود    Iحشره كش سوين نيز درگروه خطر 
خاتمه ذكر مي شود كه تمامي نتايج و استنتاجات انجام شده بر اساس مطالعات منابع خارجي صورت گرفتـه و در ايـن زمينـه    

 .ام نشده استمطالعه اي در سطح كشور و حوزه مورد بحث انج
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 خصوصيات آفت كش هاي پر مصرف در حوزه

Pكاربرد آفت كش رديف

* 
ــر  ــه عم نيم

 )روز(
Pگروه خطر

 آبشويي **
 رواناب

 حالليت جذب سطحي

 زياد متوسط كم I 40 III %)60(ديازينون  1

 متوسط كم كم I 10 I سوين 2

 كم زياد - I 10 II اكتليك 3

 مك كم كم I 1 III ماالتيون 4

 - - - A - III تتراديفون 5

 زياد زياد كم F 70 IV مانكوزب 6

 كم زياد خيلي كم H 1000 II پاراكوت 7

 زياد زياد خيلي كم H 67 III رانداپ 8

 متوسط زياد كم H 60 III ترفالن 9

 )علف كش( Hو ) قارچ كش( F،)كنه كش( A، )حشره كش( I: كاربرد* 

 )كم خطر( IVو ) خطر متوسط( III، )خطرناك( II، )كخيلي خطرنا(  I: گروه خطر ** 

 

 آلودگي ناشي از كودهاي شيميايي -3-5-2

كودهاي شيميايي كه همگام با توسعه كشاورزي روز به روز بر مصرف آن افزوده مي شود از ديگر آالينده هاي مهم اين نوع 
كشاورزي وابستگي شـديدي بـه آن پيـدا كـرده      كودها بخش جدانشدني كشاورزي به حساب آمده و محصوالت. فعاليت هاست

همزمان با افزايش توليد مشكالتي نيز در رابطه با مصرف اين نهاده ها ايجاد شده است كـه آلـودگي آب هـاي زيرزمينـي و     . اند
 .غني سازي تاالب ها و رودخانه ها از آن جمله است

اين كودهـا در اثـر آبشـويي از دسـترس     . راه پيدا كنندكودهاي شيميايي در آب حل شده و قادرند به سادگي به منابع آب 
درصد از كودهاي شـيميايي   70تا  35بسته به شرايط محيطي بين . ريشه خارج شده و مي توانند به آب هاي زيرزميني برسند

كودهـا   به طور متوسـط مـي تـوان گفـت كـه نيمـي از      . مورد استفاده گياهان بوده و مابقي تحت فرايند آبشويي قرار مي گيرد
يكي از مهم ترين مشكالت ناشي از مصرف اين كودها وجـود مقـادير قابـل    . آبشويي شده و از دسترس گياهان خارج مي شوند

نيترات پس از تبديل شدن به نيتريت در بدن مي تواند با هموگلبين خون تركيـب  . توجهي نيترات در آب هاي زيرزميني است
 .اين معضل به ويژه در اطفال تأثير زيادتري مي گذارد. ول هاي بدن گرددشده و موجب كاهش اكسيژن بافت ها و سل
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. از نظر ميزان مصرف عالوه بر كودهاي ازته، كودهاي فسفره نيز حجم قابل توجهي از مصرف را به خود اختصاص مي دهند
زيرزميني كمتر مشـاهده شـده   در اثر اين فرايند فسفات آزاد مي شود كه تحرك آن از نيترات خيلي كمتر است و در آب هاي 

 .است

نيتروژن و فسفر عالوه بر مخاطرات بهداشتي و اثراتي كه در اثر حضور آن ها در آب شرب ايجاد مـي كننـد، اختالالتـي در    
ايـن  . آب هاي سـطحي شـود  ) اوتروفي(نيتروژن مي تواند باعث غني شدن . اكوسيستم و اكولوژي منطقه نيز به وجود مي آورد

ر افزايش مقدار عناصر غذايي آب و سرعت گرفتن رشد گياهان آبزي از جمله جلبك ها و پالنكتون ها به وجود مـي  پديده در اث
در صورت گسترش اين پديده، سطح آب پوشانده شده و ضمن ممانعت از ورود نور به آب تعـادل طبيعـي محـيط بـه هـم      . آيد

سادگي توسط آبشويي به اعماق خاك رفته و آب هاي زيرزميني را نيترات به . خورده و زندگي آبزيان با مشكل مواجه مي شود
. فسفات به علت قدرت آبشويي كمتر، معموال در آب زهكشي ديده شده و خطر آن نيـز كمتـر از نيتـرات اسـت    . آلوده مي كند

 .دود مي شودپس از انتقال آن عمدتا توسط رواناب صورت گرفته و اثر آلوده كنندگي آن به غني كردن آب هاي سطحي مح
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بنابراين بـا توجـه بـه سـطح زيـر      . در اين حوزه نيز اراضي كشاورزي مصرف كودهاي شيميايي نقش و اهميت فراواني دارد
بـدين  . كشت هر يك از محصوالت و ميزان متوسط مصرف كود در استان،  مصرف كود در حوزه پريشان محاسـبه شـده اسـت   

حجم قابل توجه كود شـيميايي مصـرفي در   . تن انواع كود ساالنه در سطح حوزه به مصرف مي رسد 2323 ترتيب جمعاً حدود
حوزه پريشان مي تواند گوياي احتمال باالي حضور نيترات در آب تاالب باشد بنابر اين شناسايي و اندازه گيري غلظـت عناصـر   

مشخصـات  . كه مي توانند مشكل آفرين باشند در ّآب تـاالب بسـيار حـائز اهميـت اسـت     آالينده ناشي از كودهاي شيميايي در 
 .فاضالب كشاورزي در حوزه با استفاده از پارامترهاي مطرح شده و مطالعات انجام گرفته در جدول زير نشان داده شده است

 هاي كشاورزي مشخصات فاضالب 

 پارامتر مقدار پارامتر مقدار

290 Alkalinity (mg/L as CaCOR3R) 0 DO (mg/L) 

5 Organic Nitrogen (mg N/L) 40 BOD (mg//L) 

25 Nitrate (mg N/L) 8/7 pH 

1 Organic Phosphorous (mg P/L) 60 TSS (mg/L) 

8/0 Inorganic Phosphorous (mg P/L) 1400 EC (umhos) 
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