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 پريشان بتاال پيرامون در گردیطبيعت توسعة مشي خط و سياست

 هدممق -9

-گردی با شرکت شماری از دستگو دربارة طبیعتبرای بحث و گفت یمشورت یکارگاه کازرون در 3111 سال ماه آبان در

 ادامة در کارگاه این. شد برگزار فارس زیست محیطحفاظت  کل ادارة یهمکار با ایران هایتاالب از حفاظت طرح یسو ازاندرکاران 

 کشور تاالبی هایبوم زیست ةپارچیک مدیریت ترویجبه منظور  های ایرانطرح حفاظت از تاالب که بود هایینشست یبرگزار

 زیست مسائلاندرکاران و ذینفعان همة دست منافعو در نظر گرفتن  مشارکتی رویکردیترتیب داده بود تا بتوان با به کارگیری 

 پی گرفت.  انسانی توسعهبا محوریت   را محیطی

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

ساختار مدیریتی تاالب پریشان شامل کارگروه آب و کشاورزی آن  اهدافمورد تصویب قرار گرفت و برای تحقق  3111سال 

کمیتة محلی مدیریت تاالب پریشان شکل کمیته های فنی استانی و  استانداری فارس بعنوان کمیته هماهنگی استانی و همچنین

برنامه مدیریت جامع تاالب  یاجرا مسول پریشان تاالب مدیریت محلیهای استانی و  کمیته قالب درتاالب  نفعانیذ اکنونگرفت. 

-مدیریت تاالب پریشان میمحلی ، کمیتة بومی استاز آن جا که رویکرد این برنامة مدیریت رویکردی زیست .پریشان می باشند

های تنوع زیستی فراهم آورد. به هنگام های مناسب زمینة استفادة پایدار از منابع منطقه را بدون تخریب ارزشکوشد با اتخاذ شیوه

 منطقه یبرا پایدار هایکاربریهای مرسوم برای تعیین گردی به عنوان یکی از گزینهموضوع توسعة طبیعت مدیریت، ةبرنام تدوین

ها و نهادهای مربوط در منطقه و نمایندگان . از این رو بنا شد پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان ارگانمورد توجه قرار گرفت

 اندازی شود. گردی مناسب راههای طبیعتروستاهای پیرامون دریاچه طرح

 کار شرو 9-9

 شانیپر تاالب تیریمد یمحل تةیکم در یتخصصیی( یا همان زیر کمیته)یکارگروهبایست با اجرای نخستین گام روشن شد که می

پس از برگزاری نشست های  .گیرد عهده بر را شانیپر تاالب گردیطبیعت یراهبردتوسعة  برنامة تدوین بتواند تا شود لیتشک

ی توسعه گردشگری طبیعت در مقدماتی و بر اساس مصوبات کمیته محلی مدیریت تاالب پریشان مبنی بر تدوین برنامه راهبرد

میراث  ادارهبا ریاست  «زیرکمیته اکوتوریسم تاالب پریشان»و در قالب نشست  3111در تیر ماه سال تاالب پریشان، فرایند مذکور 

ادارة محیط زیست ، کازرون آبخیزداری و طبیعی منابعنمایندگان ادارة  شامل اعضایحضور سایر گری کازرون با فرهنگی و گردش

های گری و کارشناسان طرح حفاظت از تاالبسالمت، دوره دیدگان راهنمای گردشفروردین، تشکل طبیعت  31زرون، موسسة کا

و تدوین گو میان اعضا سرانجام سند حاضر تهیه طی چهار نشست، با بحث و گفت برنامه ریزی و عملیاتی گردید و در نهایتایران 

  گردید.

ا در ر 3111گردی در آبان مصوبات کارگاه مشورتی طبیعت« کمیته اکوتوریسم تاالب پریشانزیر»در فرآیند تهیة این سند، 

های گری و بررسی امتیازها و نیز آسیبها و منابع موجود گردشسایی فرصتبا شنا کوشید نخستین احلهمان مراز  و نظر داشت

ردی در منطقة پریشان را گی توسعة راهبردی طبیعتگردی ساز و کاری متناسب را براهای طبیعتاحتمالی حاصل ازاجرای طرح

، همة این زیرکمیته با به کارگیری سند حاضرد. دی تعیین کنهای پیشنهاهایی را برای تشخیص مطلوبیت طرحد و مالکارائه ده
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های اری اقدامکند تا از سازگمیمند بررسی نخست به صورتی روشرا گردی های طبیعتهای مربوط به طرحهادها و گزینهنپیش

 اطمینان بیابد. های کوتاه مدت یا دراز مدت برنامة مدیریت جامع پریشانهدفپیشنهادی با 

هایی توافقیند فرآدربارة چگونگی انجام این  و همچنین برای تهیة سند حاضر، نخست دربارة ضرورت تدوین آن تبادل نظر شد

گردی گسترش طبیعتمشی در تدوین سیاست و خطیندگان روستایی نما کردنشیوة درگیر حین کار دربارة در صورت گرفت. 

بعدی،  حلا. در مرگردیدتوافق حاصل  ،گردی رایج استکه از طبیعتهایی یفرتع در خصوص وگو شد. به عالوه، بحث و گفت

های گسترش طرح بررسی کردند و پس از تعیین هدف از را گردیطبیعتهای طرحزمینة موجود برای آغاز  زیرکمیتهاعضای 

آشکار است که این . روشن ساختندگردی، امتیازهای این اقدام را بر شمردند و اصول و معیارها و نیز ساز و کارهای آن را طبیعت

قرار  زیرکمیتههای اولیه مورد بازبینی سند راهبردی )مانند هر سند راهبردی( در فاصلة معینی پس از به انجام رساندن طرح

 الزم را وارد آورد.راتی یا، در صورت تیاز،  تغیخواهدگرفت ت

  «گردیطبيعت» تعريف  -9-2

دانند که عمدتا به بازدید گری در طبیعت میآمیز است. برخی این فعالیت را مترادف با گردشغالبا ابهامگردی واژة طبیعت

برند که فعالیت مورد نظر نه تنها اثر منفی بر ار میبه کاین واژه را انجامد. حال آن که برخی دیگر زمانی کسانی در دل طبیعت می

به « مدارمردم»شوند که با افزودن عبارت گذارد. کسانی هم یافت میدهد بلکه به نوعی اثر مثبتی بر جا میطبیعت را کاهش می

 تری دارند. ند تاکید بیشیرند و در واقع بر بعد اجتماعی این فرآگیخصوصیات دیگری را برای این فعالیت در نظر میاین واژه 

های مرسوم از این واژه بررسی شد و توضیح زیر مورد پذیرش تعریف ،گردیواژة طبیعترسیدن به درک مشترک از منظور به 

در طبیعت گری به کار گرفته شده است که با گردشگردی به این مفهوم قرار گرفت. بنابراین در همه جای این سند، طبیعت

 متفاوت است:

 یطیمح در عتیطب گردشگران یانسان و خردمندانه التیتما و اتیتمن وردنبرآ

 قابل تیظرف حد درهمراه با استفادة پایدار از طبیعت، یعنی  و یآموزش ،یفرهنگ ،یعیطب

 و طیشرا تحت یفرهنگ و یعیطب طیمح بر تاثیرگذاریِ مثبت همه جانبه با آن، تحمل

 امکان ،آن یها ارزش و یبومای واالی هفرهنگ و ستیز طیمح حفظ ضمن که یضوابط

 ید.آ فراهم یمحل و یاقتصاد رشد

تر، گردی نیست. به سخن روشنآید که صِرفِ سپری کردن مدت زمانی در دامان به معنای طبیعتاز تعریف باال چنین برمی

دهد. در نتیجه، ه فرد انجام میهایی است ککند، نوع فعالیتگری در طبیعت متمایز میگردی را از یک عمل گردشچه طبیعتآن 

محیط های سنتی حفاظت از گردی اساسا معطوف به تغییر نگرش در روشتعیین راهبرد و برنامة عمل برای گسترش طبیعت

 گری از سوی دیگر است.زیست از یک سو، و صنعت گردش

 ويژگي های تاالب پريشان -2

گردی در پیرامون تاالب پریشان ضروری است که نخست به مشی مناسب برای گسترش طبیعتبرای تعیین سیاست و خط

 موقعیت کنونی این منطقه به شرح زیر اشاره شود.
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 و طبيعي وضعيت جغرافيائي -2-9
 عمق کم یهادریاچه جمله از گذشته هایسال در ،فارس استان در زاگرس یهاکوه یجنوب بخش درواقع  ،شانیپردریاچة 

 لب از و بود کیگوتروفیال اچهیدر این.  رسیدیم هکتار 4244 به آن مساحت حداکثر یعاد شرایط در که شدیم شمرده یدائم یول

 یمتر 151 ارتفاع در اچهیدر. دارد یبستگ نیریش آب هایانیجر تیفیک به یعیوس طور به تنوع نیا البته. داشت تنوع شور تا شور

 هایمرداب با اچهیدر پیش یچند همین تا. است شده واقع ارهکت 21444 مساحت به بسته زهکش حوضة کی در و ایدر سطح از

 .بود شده احاطه تیهالوف اهانیگ و زارین وتروف،ی

 ایهکوه میان کوهستان قرار دارد، به طوری که از سه طرف در آن است که یکی از ویژگی های منحصر به فرد تاالب پریشان 

 ةنقشه های موجود مساحت حوضبراساس . دندهتشکیل میرا  آبی بستهومِ بزیستاین  آبریز ةترین حوضکوهمره و فامور عمده

ه از باند. های زمستانه و بهاره ها و سیالبمنابع تامین کننده آب تاالب بیشتر چشمهاست. مربع رکیلومت 214آبریز تاالب پریشان 

های . منابع آبشودشرق وارد تاالب می از قسمتها در تَرسالیشود که تشکیل می هم پیوستن چند چشمه رودخانه فامور

شد سبب میارژن و پریشان  هایتاالب میان اختالف ارتفاعدارد، از جمله آن که گیری چشمهایی ویژگینیز زیرزمینی این منطقه 

شده سپس از در داخل تاالب دشت ارژن وارد زمین  ییطریق حفره این آب از .پدید آیدتاالب دو  میانجریان بسیار شدیدی از آب 

درختان موجود در منطقه تاالب پریشان از نوع درختان گرمسیری است که بیشتر د. مآهای اطراف پریشان بیرون میچشمه طریق

پرندگان مهاجر دریاچه پریشان،  از میان نیز متنوع اند.منطقه  یهای جانورگونهها اطراف تاالب قرار دارند. در دامنه و بلندی کوه

بسیار  یخاکستر ، اردک سر سفید و پلیکان پایآن از جمله اردک مرمر شده است که چند گونه یونه پرنده شناسایگ 354تاکنون 

 44حدود آوری ردند. جوجهکیم یگذرانزمستاندر این منطقه اسفند از نیمه دوم آبان تا ، پرندگان در زمان پر آبیِ پریشان .اند نادر

 .گرفتصورت می در دریاچه پریشان نیز  مختلف ةگون

 وضعيت اقتصادی و اجتماعي -2-2

ا بر نب اند.واقع  در بخش مرکزی شهرستان کازرون ،از لحاظ تقسیمات کشوریکه  دارد وجود تاالب اطرافدر  روستا 31 عدادت

 تیعجم عمده تمرکزرسد. نفر می 32114، جمعیت ساکن در این منطقه به 3115های آخرین آمارگیری رسمی در سال گزارش

 نیا محصوالت. اند یکشاورز به وابسته عموما روستاهااین . است یجنوب نوار امتداد در و( کازرون شهر هیحاش) یغرب هیالیمنته در

 شود یم پمپ آن آب سفرة ای اچهیدر از که یآب به منطقه این در یکشاورز. جاتیسبز انواع و جو، گندم، از عبارتند روستاها

. ردیگ یم صورت نیز یاریآب کانال قیطر از دورتر یمناطق از انییروستا ازین مورد آب گاه چند، هر. ددار تمام و تامّ یبستگ

 روستاها یبرخ در زین یریگیماه بود، آب از پر دریاچه که یزمان در. شوندیم ینگهدار انییروستا توسط زین احشام و گوسفندان

  .شدیم شمرده مهم یتیفعال

های اقتصادی و ، این روستاها بر پایة الگوی معیشت و برخی ویژگی3111در این روستاها در سال ده شبنا بر مطالعات انجام 

 شوند:تقسیم میبه سه نوع اجتماعی 

گذشت ولی اکنون با یی نه چندان دور  از راه ماهیگیری میروستاهایی مانند زوالی که زندگی ساکنان آن در گذشته (أ

کنند. شمار این روستاها به فصلی گذران زندگی می اند یا از راه کارگریِآوردهخشک شدن دریاچه به کشاورزی رو 

 رسد.سال هم می 144بیش از از نظر تاریخی قدمت این نواحی به  زبان اند.و فارس رسدچهار تا می
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ت شش یا هفتعداد است و ساکنان ترین دارای بیششناختی نظر جمعیتروستاهایی مانند عرب گاومیشی که از  (ب

داری در وهلة نخست به دامیی عشایری دارند، که پیشینهزبان گیرد. مردم در این روستاهای عربرا در برمیروستا 

ها از گویند برخی از آنتا جایی که روستاییان میپردازند. مشغول اند ولی تا حدودی نیز به فعالیت کشاورزی می

 اند.سال پیش تاکنون در این نواحی استقرار یافته 144

ویژگی فعالیت کشاورزی این روستاها کنند. روستا مانند ایازآباد، مردم از راه کشاورزی امرار معاش می 34یا  1در  (ت

نسبت به طقه دارد. بازار فروش خوبی در منآورد ولی که بر منابع آبی فشار می کارندمی صیفیآن است که عمدتا 

ها ترک اند. اکثریت آناش در صد سال گذشته به این منطقه آمدهکنانروستاهای دیگر تازه واردتر اند و به گفتة سا

 اند. یا لُر زبان

شمسی در منطقه تغییر وضعیتی رخ داده است، از جمله در جمعیت، کشاوزی، منابع  14بنا بر همین گزارش، از ابتدای دهة 

 یی از این تغییرات است:گر پارهآبی، و ماهیگیری که نمودار زیر روشن
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 یدگرطبيعتهای وضعيت و جاذبه -2-8

آید. این ه شمار میگردی بهای پر اهمیت طبیعتامروزه برای برخی شهرنشینان مشاهدة نزدیک زندگی روستایی از جاذبه

چندان شناخته نیست. با این  یی کسب کرده است، هنوز در ایرانگری که در سطح جهانی برای خود جایگاه ویژهشاخه از گردش

دهند در دوران فراغت خود شوند و ترجیح میشهرها خسته میرسد بر شمار کسانی که از شلوغی زندگی در کالنهمه، به نظر می

گران معمولی اشت که قصد این کسان با نیت گردششود. باید در نظر ددست به تجربة متفاوتی بزنند، اندک اندک افزوده می

شود این کسان به دامن هایی که سبب میشود. زمینهاست و در نتیجه نیازهای این گروه نیز به شکل دیگری برآورده میمتفاوت 

 طبیعت و نیز زندگی روستایی کشیده شوند، عمدتا از این قرار است: 
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  ها(؛وسنتشناختن فرهنگ مردم بومی )معماری، مصالح ساختمانی، گویش، پوشش، موسیقی، مراسم آیینی و آداب 

 دیدن و برخورداری از طبیعت بکر منطقة مورد نظر؛ 

 های روستایی.مشارکت در فعالیت 

شد، در این گران بالقوه مورد توجه این دسته از گردشتواند باهای موجود در منطقه که مییی از امکانات و جاذبهاز این رو، پاره

 اند: بندی شدهجا دسته

 های طبيعيجاذبه  -2-8-9

های محلی مندان به فرهنگدوستان و نیز عالقهخوردة  پیرامون تاالب پریشان برای طبیعت تر دستعت بکر و کمطبی

-گردی مورد بهرهمحیطی و رعایت اصول طبیعتهای بسیاری دارد. هرگاه هریک از منابع موجود با حفظ موازین زیستجذابیت

ت موجود به شکل همه جانبه بهبود بیابد. آن چه مسلم است در وهلة نخست، این توان امیدوار بود که وضعیبرداری قرار گیرد، می

  گردان را به سوی خود جلب خواهد کرد.ها و تنوع زیستی منطقه است که توجه طبیعتزیبایی

نگلی و گیرد؛ یکی درختان جدو دسته را در بر میهای طبیعی گوناگونی پوشش گیاهی در این منطقه است که از جمله جاذبه

جگن و لوئى،  نى، ئیحاشیه هایپوششها، دیدن ساله با عمری کوتاه. افزون بر درختان و درختچهچند ساله و دیگری گیاهان یک

های بسیاری دربارة این دسته از منابع طبیعی است. به و متضمن یادگیری نکته بخش استنیز در دوران پر آبی دریاچه بسیار لذت

گردی را مجذوب خود خواهد کرد. کسب اطالعات دربارة میوه درختان کوهی و هر طبیعتآبزى گیاهان همین شکل، شناسایی 

 مندانی را به منطقه جلب کند. تواند عالقهگیاهان داروئی نیز می

ها این کوه گردانی را به سوی خود کشانده است. بر فراز برخی ازاز دیرباز طبیعتنیز های پیرامون تاالب پریشان به عالوه،کوه

ها در این منطقه امکان آید. در واقع، وجود کوههای طبیعی کشور به شمار میچشم اندازهای بسیار زیبایی وجود دارد که از ذخیره

نوردی، و پاراگرایدر گرفته های کوهنوردی، صخرههای گوناگونی، از جمله موارد زیر را فراهم آورده است: از ورزشگسترش فعالیت

 های اقتصادی مانند گردآوری گیاهان دارویی. چینی و حتی فعالیتحاتی مانند تمشکتا تفری

 گردی دارای دو موقعیت ممتاز دیگر به شرح زیر است:منطقة پریشان از جهت طبیعت

رد گیاهی های منحصر به فدارای ویژگیهکتار  11وسعتی به اندازه  باتل کُمیان، پریشان -المللی ارژنمنطقة بین در بخشی از

گونة در کنار این تخصیص یافته است، اما مطالعات بر روی گوزن زرد ایرانی دادن داری و انجام نگهبه منطقه این و جانوری است. 

خاصی برخوردار است. منطقه نیز در نوع خود از تنوع این پوشش گیاهی  کنند.زندگی مینیز  حیواناتدیگر برخی از انواع جانوری 

به دلیل قرار گرفتن در با آن که شکل داده است. این منطقه تل کُة حفاظت شده میانمنطق درطبیعت بکری را انواع درختان 

های . وجود چشمهاستاز تنوع آب و هوایی خوبی برخوردار  ، عمومادر فصل زمستان اکثرا برفگیر است ارتفاعات ارژن و پریشان

 شود.شمرده میغنی جانداران های گاهکه این منطقه از زیست ه طوریاست ب شده تنوع گیاهی و جانوری سببمتعدد 

که در حال حاضر تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و است چهار هکتاری  ییهمجموع ،گاه پریشانتفرج

فیائی این عیت جغراگری منطقة تاالب شناخته شده است. وضپهنة اصلی گردشقرار دارد و به عنوان گردشگری استان فارس 

گاه که مشرف به تاالب است، سبب جذب بیشترین تعداد گردشگر در سالیان اخیر شده است. به دنبال استقبال گردشگران از تفرج

گاه پریشان برخوردار از امکانات زیر است: گاه زد. اکنون تفرجاین منطقه، سازمان میراث فرهنگی دست به احداث و تجهیز این تفرج

های بهداشتی مناسب، آب مصرفی برای سرویس بهداشتی، اسکلة وهایی برای نشستن گردشگران، سرویسمحوطة مناسب، سک
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، های متعددرانی، روشنایی با استفاده از برج نوری و پروژکتور، پارکینگ، جادة آسفالت قابل دسترسی به تاالب پریشان، آالچیققایق

چنان گاه همسالی و مشکالت ناشی از آن، این تفرجه بتونی. با وجود خشکهای زبالگران، سطلوپز گردشتعدادی منقل برای پخت

یی مطالعات انجام شده، این ناحیه به های موجود، در پی پارهپذیرای گردشگران به طور عام است. افزون بر این، با تکیه بر ویژگی

 عنوان منطقة نمونة گردشگری نیز انتخاب گردید.

 های تاريخيجاذبه -2-8-2
های به عمل آمده شواهد و بررسیاست. مدارک، بشر اولیه  هایترین سکونتگاهیکی از مهم، از دیر باز ،پریشان پیرامون دریاچة

 هایی درغارهای قالتکاریها و کندهاست. وجود نقاشیحضور انسان در این منطقه   گرها و غارهای اطراف این دریاچه نشاندر تپه

های های باستانی که دارای سفالچنین  تپه هم سنگی و هایابزار، بز ، ماهی و انسان(با نقوش حیوانی ) اهگاه سنگی هلکپن، نیلو

 . استموید این ادعا وش و ساده از دوران پیش از تاریخ است، منق

جنوبی کشور ای بندرهراه ارتباطی شیراز به مهم و اساسا  های تجاری و کاروان رواین منطقه در گذشته یکی از راهبه عالوه، 

 ةدور ازپل آبگینه  نقش برجستة ، صفویه دورة سرای آن ازو کاروانتل ) دشت برم ( کُة سنگ فرش منطقه میانجاداست. بوده 

اند. در این میان بازمانده ساسانی ةدور ( ازشهرنجان )احتماال ةنقش برجستو دوره ساسانی، از آباد قاجار، چهارطاقی حاجی

بقعه شیخ گاه )و چندین زیارت کتیبه های نفیس و شیرهای سنگی متعدد می روستاهای هلک و قلعه نارنجی باهای قدیقبرستان

نیز  (هاو مانند آن گاه خضر زندهبی حوری، زیارتیزاده بزوالی، بقعه امامدر  روستای شهرنجان، بقعه امامزاده سید محمددر محمد 

 .      اشتگردان خواهد دطبیعتجذب سهم به سزایی در 

 های فرهنگيجاذبه -2-8-8

البته  از اقوام گوناگون با آداب و رسوم متفاوت اند.ساکنان آن گیری دارند زیرا روستاهای پیرامون پریشان تنوع فرهنگی چشم

ها طی قرن و باورنکردنی ی جذابیعشایر به شیوه شوند.از نظر شیوة زندگی به دو دستة متمایز عشایری و غیر عشایری تقسیم می

، زبان و موسیقی، غذاهای محلی، صنایع دستی، رقص شاننوع زندگی ، مسکن عشایر اند. خود را حفظ کردهآداب و رسوم ها، تسن

عشایر استان فارس از سه ایل بزرگ شان یک سره با روستاییان و شهرنشینان متفاوت است. های عروسیآیین، و های محلیو لباس

و در فصل  مستقل تشکیل شده است که در فصل ییالقی در نواحی شمالی استان ةهشت طایف ومسنی قشقایی ، خمسه و م

های اسکان یافته نیز فرهنگ نشینی رونق دارد و در بخش دراین منطقه زندگی کوچ .یابنداستقرار میجنوب استان قشالقی در 

بخشی از ساکنان اطراف تاالب به خصوص در ضلع جنوبی  .ها حاکم استآداب و رسوم خاص آن های متنوع وی و گویشئعشیره

-اصول طبیعتبا حقظ کنند. ه روال پیشینیان خود زندگی میبم چنان دهند که هرا ایالت عشایر قشقایی تشکیل می این تاالب

 گردان از امتیازهای حاصل از گسترش این فعالیت در منطقه بهره گیرند.، چه بسا هم عشایر و هم طبیعتگردی

اند،  ترک و عرب نژادند روستای اطراف تاالب پریشان که به استثنای مردم چهای خود را دارد. زندگی روستایی نیز جذابیت

از اقوام لُر اند. مردم روستاهای فامور به استثنای روستای عرب گاومیشی که به زبان عربی و روستای منطقه اکثر ساکنان 

توان آن را در زمره زبان لری د، که مینند، همگی دارای زبان فارسی با گویش محلی انککنارخشک که به زبان ترکی صحبت می

اند، مردم منطقه همگی شیعه دوازده امامی . قرار داد. طرز تکلم و گویش کلمات در روستاهای این منطقه تقریبا شبیه به هم است
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های نذر و نیاز به پا سفره آورند و ه صورت سنتی به جا میبرا مراسم عزاداری ماه محرم ، ارندذگبه مقدسات مذهبی احترام می

 .کنندمی

است که روی  عشایر پیراهن و تنبانمردان عمدتا مانند لباس محلیاست. پوشش مردم روستاهای این منطقه تقریبا یکسان  

 لباسگذارند. بر سر میهم  دو گوشیا کاله گرد کنند، و بندند، چارق یا ملکی به پا میپوشند، شالی هم به کمر میآن قبایی می

های تر باشند لباساز پیراهن ، تنبان قری ، چارقد ، ارخالق ، دستمال سر و لچک. زنان هرچه جواناست  زنان عبارتمحلی 

 است. آبی  یای، سیاه ئقهوههای تر به رنگبیشزنان مسن پوشند. لباس تر میرنگینتر و گران قیمت

با آداب و رسوم خاص خودشان،  مراسم ترحیمبرگزاری عروسی و ، در هنگام نوروز و عیادت بیمارها رفتنبه جز دیدنی

خواهی، مراسم شب چله ، دعای فرو نشستن آفت پابند اند مانند دعای باران یی نیز های ویژهروستاییان این منطقه به اجرای آیین

معتقدند که این موجودات  است. روستاییاندم اعتقاد به جن و پریان این مر هایویژگیاز دیگرو مراسم ختنه سوران. و طوفان، 

 شوند. وآمد هستند ولی دیده نمیدر رفتدارای زندگی و زاد و ولد، مرگ و میر  اند و جشن عروسی اند، مانند انسان 

توان با مردمی است که می های زندگی و معیشت روستاییان و عشایر حاکی از غنای فرهنگیمجموعة این باورها همراه با شیوه

 گردان فراهم آورد. های آن کوشید و هم زمینة آشنایی با آن را برای طبیعتریزی مناسب هم  در حفظ ارزشبرنامه

 هدف اصلي، چشم انداز، رويکرد و اهداف راهبردی -8

 هدف اصلي -8-9
بومی بر وضعیت اقتصادی  اجتماعی و زیست گری مرسوم که ضمن در نظر داشتن مالحظاتهای نوینی در گردشایجاد زمینه

 روستاییان پیرامون تاالب پریشان تاثیر مثبتی بگذارد.

 ساله برای طبيعت گردی تاالب پريشان 25چشم انداز  -8-2
ارتقای "خود مبنی بر  4گردی را در راستای تحقق هدف راهبردی شمارة طرح جامع مدیریت تاالب پریشان، گسترش طبیعت

تعریف کرده است که خط مشی و سیاست توسعه  "شت روستاییان و پشتیبانی از بهره برداری خردمندانه از تاالب پریشانمنابع معی

 . پی خواهد گرفتگردی تاالب پریشان ساله طبیعت 25ه عنوان چشم انداز طبیعت گردی آن را ب

 نقش ادارات دولتي  -رويکرد  -8-8
-رویکرد مدیریت زیست»گردی به کار گرفته شده است، ملهم از گسترش طبیعتمشی رویکردی که در تدوین سیاست و خط

 است، به این معنا که « بومی

 هستند؛ها زیست بوم زء اصلیمعتقد است مردم ج .أ

بومِ خود هستند. تداوم زندگی هیچ کس بیش از  ترین انگیزه برای مدیریت پایدار زیست جوامع محلی دارای بیش .ب

  محیطی نیست؛ای زیستها در معرض تهدیده آن

بوم دارای دانش و معلوماتی ویژه اند که با ترکیب با دانش علمی روز  جوامع محلی به سبب نزدیکی با آن زیست .ت

  بوم بینجامد. تواند به مدیریت متوازن و پایدار زیستمی
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اندرکاران ری همة دستموفقیت در پایداری منابع و حفظ تنوع زیستی را در گرو اِعمال شیوة مدیریت جامع و همکا .ث

 داند. می

 مشاغل موجود ؟ کشاورزان – اهداف راهبردی و اقدامات اساسي -8-4
به یی از راه انجام دادن اقدامات اساسی ویژهرا های زیر هدف ،گردی در این منطقهگسترش طبیعت رویکرد یاد شدهبا اتکا به 

 .رودنشانه میشرح زیر 

بومی به زیستپایداری آن که بی ،مکانات درآمدزایی برای روستاییان پیرامون تاالب پریشانفراهم آوردن ا: 3هدف راهبردی 

 ؛مخاطره بیفتد

این  از و درگیر کردن آنان در حفاظتو فرهنگی  ابع طبیعیروستاییان به اهمیت حفاظت از منآشنا ساختن : 2هدف راهبردی 

 ؛منابع

 ؛گردی در منطقة پریشانت به امتیازهای حاصل از گسترش طبیعتاندرکاران نسبسازی دستحساس: 1هدف راهبردی 

  .دیگرها با یکگردی، تنوع زیستی و مناطق حفاظت شده و ارتباط آنهای طبیعتهمگانی به مفهومجلب توجه : 4هدف راهبردی 

-است. در شرایط بحران خشک مدتمدت و نیز درازهای کوتاهریزیها مستلزم برنامهالبته آشکار است که رسیدن به این هدف

اما سند  تر باشد.هایی برای بر طرف کردن تنگناهای مالی روستاییان ضروریسالی، چه بسا در وهلة نخست فراهم آوردن زمینه

های درازمدت نیز گیری به سود برآوردن هدفگویی به نیازهای عاجل از جهتراهبردی حاضر، در خدمت آن است که ضمن پاسخ

 و پیش بردنِ این دو فرآیند مغایرتی با هم نیابند. غفلت نشود

 

 

 بوميپايداری زيستروستاييان پيرامون تاالب پريشان با حفظ  : فراهم آوردن امکانات درآمدزايي برای9هدف راهبردی 
 اقدامات اصلي موضوعات اصلي

نمززایش فززیلم مسززتند، برگزززاری همززایش،برگزاری برگزززاری جشززنواره هززا،  گردیهای طبیعتایی به ارائة طرحهای روستتشویق تشکل

 نمایشگاه عرضه محصوالت روستایی

کسزززب حمایزززت کمیتزززه محلزززی، جلزززب حمایزززت ادارت و سزززازمانهای    گردی زودبازدههای طبیعتاز طرحپشتیبانی 

 شهرستان)میراث فرهنگی،محیط زیست(، اطالع رسانی در خصوص طرح های

  طبیعت گردی و گردشگری 

ی ضروری و مناسب هاسازی زیرساختازی و بهگسترش، نوس

 گردیبرای طبیعت

احداث کمپ در ضلع شرقی تاالب، بهسازی و تجهیز تفرجگاه پریشان،احداث 

 و تجهیز مرکز دید پرندگان  

هزای  تشزکل همگانی ، به ویژه ایجاد تسهیالت برای دسترسی 

گزونگی  روستایی به اطالعات الزم و پشتیبانی فنی دربارة چزه 

 گردیهای طبیعتسترش طرحگ

متخصزص توسزط میزراث     انچاپ نشریه،بروشور،تهیه فهرسزتی از کارشناسز  

فرهنگی ،تدارک برنامه های آموزشی،برنامه ریزی برای بزرای بازدیزد از طزرح    

 با کمک ادارات مرتبطی دشگرهای موفق صنعت گر
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-های طبیعزت طرح تربیت نیروی انسانی محلی برای مدیریت

 ورمحگردی مردم

برنامززه خریززد آموزشززی ،آمززوزش دهیززاران و زش عالقمنززدان از طریززق آمززو

 شوراهای اسالمی از طریق فرمانداری، تهیه برنامه های مستند

-سزترش طبیعزت  فراهم آوردن زمینة تبلیغات مستمر برای گ

 گردی در منطقة پریشان

دعزوت از فزیلم سزازان و مسزتند سزازان بزرای        -2از طریق تهیه مستند  -3

اری جشزنواره  برگز -5برگزاری همایش  -4چاپ بروشور  -1ر در منطقه حضو

انتشزار   -1 البوب سایت خاص تزا  -1دولتی  اداراتو محلی با مشارکت مردم

 استفاده از تولیدات کشاورزی)ارگانیک(و بازدید از مزارع ارگانیک -1نشریه

هززای اصززالحی )یززا جززایگزین( بززرای آن دسززته از   راهارائززة

ثیر دارد، بزومی منطقزه تزا   که بر وضزعیت زیسزت  رویدادهایی 

-اندازة بازدیدکنندگان در فصل گزردش وآمدبیش ازمانند رفت

ای دسترسی به گری متمرکز یا گذر از بستر خشک دریاچه بر

 گریهای گردشجاذبه

 گسترش اقدامات کنترلی برای حضور و تردد گردشگران -3

 ایجاد کانال -2

ل رفت و آمد )با تایید های محیط زیسزت  تعریف چندین کمپ برای کنتر -1

 در خصوص مکان پیشنهادی(

 استفاده از راهنمایان گردشگری -4

 و دهیاری هاتقویت جایگاه شوراهای اسالمی  -5

تهیه و پخش بروشور،تابلوهای هشدار با پیامهای زیست محیطی و طبیعزت  -1

 گردی

 منابع ي و درگير کردن آنان در حفاظت ازاز منابع طبيعي و فرهنگ: آشنا ساختن روستاييان به اهميت حفاظت 2هدف راهبردی 

 اقدامات اصلي موضوعات اصلي

تری در از ایزن کزه روسزتاییانِ هزر چزه بیشز       کسب اطمینان

 گیرندجریان روند تهیه و اجرای برنامة راهبردی قرار 

 چاپ نشریه یا گاهنامه -3

 برگزاری کالسهای توجیهی در روستاها -2

ویژه نامه توسط روزنامزه هزای محلزی و توزیزع ویزژه در روسزتاهای        تهیه -1

 اطراف تاالب

 ها   NGOهمکاری  -4

محور از رسانی دربارة حفاظت مردمهای آگاهیگسترش برنامه

 منابع طبیعی و فرهنگی

 و بروشور CDتوزیع  -3

 آموزش تعداد بیشتری از جوانان محلی -2

) توسعه و ترویج آموزشزهای زیسزت   آموزش کشاورزان و زنان تحصیل گر -1

 محیطی برای حفظ منابع طبیعی 

تقویززت زمینززة حضززور مززوثر نماینززدگان روسززتاییان  در     

 گردیهای طبیعتگیری دربارة طرحفرآیندهای تصمیم

و  ،سزرمایه گززاران  ،معتمزدین محلزی   ،تحصیل کزرده ها شوراهااستفاده از  -3

 ود (در جلسات ) ترکیب سنی حفظ شصاحب نظران 

ایجاد سزازوکارهای مناسزب بزرای نماینزدگان روسزتاییان تزا       

بزه طزور   را وظیفة نماینزدگی خزود در خصزوص ایزن هزدف      

 موثرتری انجام دهند

 شناسایی تشکل ها و گروهها  و نیروهای تاثیر گزار روستایی  -3

 آموزش تشکل ها و گروهها و دهیاری ها   -2

 تهیه منشور اخالقی جهت پایبندی -1

هایی روستایی جدیدی که زمینزة  بانی از پاگرفتن تشکلپشتی

 تحقق این هدف فعالیت کنند

 برای حمایت از آنهااستفاده از جایگاههای قانونی موجود در بخش دولتی  -3

ها و داشتن قراردادهایی با آنهزا بزا بخزش هزای دولتزی       NGOاستفاده از  -2

 ،همایش ها و جشنواره هابرای برگزاری جلسات 

 وزش افراد عالقمند در قالب محیط بان و قرق بان افتخاریآم -1

 آموزش کشاورزی سازگار با محیط زیست توسط جهاد کشاورزی -4
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رسزانی  نهاد موجود برای آگاهیهای مردمپشتیبانی از سازمان

بززه روسززتاییان دربززارة اهمیززت حفاظززت از منززابع طبیعززی و 

 فرهنگی به سود تنوع زیستی

 اههای قانونی موجود در بخش دولتی برای حمایت از آنهااستفاده از جایگ -

ها و داشتن قراردادهایی با آنهزا بزا بخزش هزای دولتزی       NGOاستفاده از  -2

 ،همایش ها و جشنواره هابرای برگزاری جلسات 

 آموزش افراد عالقمند در قالب محیط بان و قرق بان افتخاری -1

 سط جهاد کشاورزیآموزش کشاورزی سازگار با محیط زیست تو -4

رسزانی  نهاد موجود برای آگاهیهای مردمپشتیبانی از سازمان

دربارة اهمیت مشزارکت محلزی در فرآینزد حفاظزت از تنزوع      

 زیستی

 استفاده از جایگاههای قانونی موجود در بخش دولتی برای حمایت از آنها -

دولتزی  ها و داشتن قراردادهایی با آنهزا بزا بخزش هزای      NGOاستفاده از  -2

 ،همایش ها و جشنواره هابرای برگزاری جلسات 

 آموزش افراد عالقمند در قالب محیط بان و قرق بان افتخاری -1

 آموزش کشاورزی سازگار با محیط زیست توسط جهاد کشاورزی -4

 شانگردی در منطقة پرياندرکاران نسبت به امتيازهای حاصل از گسترش طبيعتسازی دست: حساس8هدف راهبردی 

 اقدامات اصلي موضوعات اصلي

بینزی شزده در برنامزة مزدیریت     حفظ و تقویت ساختار پیش 

 گردیجامع تاالب پریشان درخصوص طبیعت

 اهمیت معیشت جایگزین ) مشاغل جایگزین و اهمیت آن در گردشگری(-3

ارائه گزارش توسط زیرکمیتزه طبیعزت گزردی بزه کمیتزه محلزی تزاالب         -2

 انی مشخص پریشان در فواصل زم

 فعالیت های اجرایی -1

هزای  های موفق طزرح رسانی منظم و موثر دربارة نمونهآگاهی

 گردیطبیعت

 فرصتها و زمینه های طبیعت گردی  شناسایی -3

 آن در بین روستاییانو توزیع  CDفیلم های مستند آموزشی و تهیه  -2

 تهیه بروشور و گاهنامه -1

 یعت گردی برای جوانان روستادوره های آموزشی طببرگزاری  -4

 ها با يکديگرگردی، تنوع زيستي و مناطق حفاظت شده و ارتباط آنهای طبيعتجلب توجه همگاني به مفهوم: 4هدف راهبردی 

 اقدامات اصلي موضوعات اصلي

گردان های مقطعی ولی مشترک میان طبیعتاندازی برنامهراه

 و مردم محلی

 بازیهای محلی و جشن های برداشت محصول –جشنواره غذاهای محلی  -3

 برگزاری همایش هایی با حضور دانشگاهیان -2

 دعوت از مدیران و متولیان محیط زیست -1

 برگزاری نمایشگاه عکس حیات وحش -4

هزای  هزای زنزدگی و جلزوه   رسانی مستمر دربارة شزیوه آگاهی

 فرهنگی ویژة منطقه

 طالع رسانی در خصوص آنهاتهیه مجموعه ای و ا،شناسایی فرصتها -3

 تهیه مجموعه ای کامل از شیوه های زندگی مردم و طبیعت منطقه -2

 تهیه گاهنامه -1

های روسزتایی  نهاد و نیز تشکلهای مردمپشتیبانی از سازمان

 گردان و مردم محلیبرای ایجاد رابطة متقابل میان طبیعت

مردم نهزاد و مسزاعدت   تشویق جوانان به تشکیل تعاونی ها و تشکل های  -3

 مالی به تشکل ها برای اجرای جشنواره ها 

 مشارکت دادن تشکل های دولتی در تصمیمات -2
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 های طبيعت گردیکلي سنجش طرح اصول و معيار -4

 یی اصول رعایتپارهاز همان آغار کار آن است که گردی تاثیرات منفی ناشی از گسترش طبیعت های کنترل و مهارِاز راه یکی

 3:شناسدگردی اصول زیر را به طور کلی به رسمیت میهای طبیعتالگوهای مرسوم در طرح.  شود

  بر بایست مورد نظر میهای رد. به خالف، طرحتخریب کگردی های طبیعتبه بهانة گسترش طرحرا موجود نباید منابع

 د؛ترش یاببومی گسزیستهای اساس الگو

 های علمی، اجتماعی،از جنبهحفاظت منابع و متضمن ع بلند مدت جوامع محلی منافحافظ های پیشنهادی باید طرح 

 باشد؛فرهنگی یا اقتصادی 

 صورت گیرد؛همگانی  مشارکتپایة جلب بر گردی های طبیعتریزی و اجرای طرحبرنامه 

  و در بخش غیر دولتی و بخش خصوصی( دولتی، بخش جوامع محلی، )در تمام سطوح مناسب کارکردهای آموزشی

 گردی گنجانده شود؛تمام مراحلِ )پیش از سفر، در حین آن و پس از آن( در فرآیند طبیعت

 های اجتماعی گردد؛ارزش یارتقاگردی سبب های طبیعتطرح 

 ؛برنامه در امان بمانداز رشد مهارناپذیر و بی  باشد تا منطقة مورد نظرمورد نظر  مصرفگونگی و میزان چ 

 همة مراحل گردد؛سطوح و در  ةا در کلیهسبب افزایش همکاری 

 بخشی و فرابخشی بینجامد؛های میانتری از همکاریبه درک عمیق 

  ند.ایجاد کمسئولیت اخالقی و رفتاری نسبت به محیط طبیعی و فرهنگی برای کلیة افراد 

 طرح آمایش سرزمین به صورت اختصاصی در محدوده تاالب اجرا گردد 

گردی در منطقة های طبیعتبرای تعیین اصول و معیار مناسب برای ارزیابی و اجرای فعالیتکنندگان سند حاضر تدوین

های از جمله نتایج بحث .مورد بررسی قرار دادنددیگر را نیز پریشان، افزون بر در نظر گرفتن مسائل کلی باال، چندین مرجع 

-ها و نهادهای دستدر کارگاه یاد شده نمایندگان ارگانرفت. مورد استناد قرار گ،  3111درخرداد « بندی  پریشانکارگاه پهنه»

گری، ادارة منابع طبیعی، سازمان حفاظت از محیط زیست، شوراهای روستایی، میراث فرهنگی و گردشاندرکار، از جمله سازمان 

بومی دریاچه را از نظر زیست هایترین نقطههای ایران گرد آمده بودند تا حساساالبهای غیر دولتی  و طرح حفاظت از تسازمان

بندی عیین روستاهای هدف، پهنهیی که در زیر آمده است افزون بر تهای آن را ترسیم کنند. نقشهشناسایی کنند و نقشه

-اند، به سادگی میهای گوناگون با رنگ از هم جدا شدهدهد. با توجه به این که فعالیتگری نشان میانواع گردش یبرارا  یشنهادیپ

ترین اصلی که در فرآیند گسترش گردی نیز قرار داد. به سخن دیگر، مهمهای طبیعتنقشه را مبنای ارزیابی طرحوان این ت

  های زیر است:های پیشنهادی با پهنهبایست رعایت گردد، سازگاری طرحگردی در پریشان میطبیعت

                                                      
، تهران: معاونت محیط زیست انسانی، سازمان حفاظت گردیگری و طبيعتهای گردشمحيطي طرحراهنمای ارزيابي اثرات زيستمنوری، مسعود،  3 

 .11-14، صص 3111و صندوق عمران سازمان ملل متحد،  از محیط زیست ایران
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« بندی  پریشانکارگاه پهنه»های گیرینتیجهبا نیز ها تآن است که نوع فعالی ،یکی دیگر از اصولی که باید رعایت شود

شود. یک نوع آن به به دو نوع تقسیم میگذارند ها میبومزیست ی که برگری از بابت تاثیرهای گردشفعالیتخوانایی داشته باشد. 
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تری دارد. گردی سازگاری بیشبیعتمربوط به ط هایآن کم اثرتر است که با فعالیت و نوع دیگر ستصورت متمرکز با اثرات باال

 آورده است:های متفاوت در پهنههای مجاز را جدول زیر، به طور فشرده فعالیت

 

 ها(های مجاز )بنا بر دستور عملفعاليت پهنه

 حساسیت متوسط

 گیری )با مجوز(ماهی

 ) با مجوز( نی بری

 گردی )با مجوز(تورهای طبیعت

 عکاسی طبیعت )با مجوز(

 پایین حساسیت

 رانی برای تفریح )با مجوز(قایق

 گیری با قالب به صورت تفریحی )با مجوز(ماهی

 گری با اثرات کمگردش

 ناحیة بافر

 2حریم درجه  -کم اثر

 دوچرخه سواری

 اسب سواری

 پیاده روی

 گری با اثرات کمگردش

 

 نظر است:به شرح زیر مورد نیز گردی تطبیعهای اجرائی نامهآیینیک رشته و جدول  به عالوه، همراه با این نقشه

 های اجراييآيين نامه هافعاليت

 نگریپرنده −

 دوچرخه سواری −

 اسب سواری −

 رانی قایق −

 پیاده روی −

 غارنوردی −

 عکاسی −

 شنا −

 گیری تفریحیماهی −

 اردو زدن/ پیک نیک −

 های پژوهشیفعالیت −

 سنگ نوردی و صخره نوردی −

 بازدید از آثار تاریخی −

رجیحاً محیط بان اداره محزیط زیسزت و   ریاچه باید با همراهی یک راهنما، تبازدید از داخل د −

 باشد. گروه راهنمایان طبیعت گردی

شان، در فصل اوج زادآوری از مهر گذاری و تغذیهمشاهدة پرندگان آبزی در محدوده های تخم −

وز محیط تعیین مشاهده و فاصله با مجمتر فاصله داشت. 344کم باید تا اسفند هر سال، دست

 زیست باشد.

 نباید با نزدیک شدن به پرندگان یا ایجاد سروصدا سبب شد پرندگان پرواز کنند.  −

داشزته   25hpتزر از  باید تعداد قایق های موتوری دریاچه محدود باشد، موتورشان قدرتی کم −

کیلومتر/ساعت حرکت کنند تا مزاحمتی بزرای پرنزدگان آبززی     34تر از باشد و با سرعتی کم

قایقرانی حتی المقدور با قایق های پارویی و پایی در محدوده های مشخص شده  جاد نشود.ای

   توسط محیط زیست صورت گیرد

با رعایت قوانین و گیری سنتی گیری تفریحی و ماهیگیری در دریاچه باید به ماهینوع ماهی −

بزرای   محدود بمانزد. مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مناطق حفاظت شده 

 گیری رجوع شود. های ماهینامهرعایت جزئیات بیشتر به آیین

 عکاسی در شب ممنوع است. −

 شکار ممنوع است. −
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های ورودی دریافت شود و تعداد بازدیدکنندگان نباید بیش باید از کلیه بازدیدکنندگان هزینه −

 در روز باشد. ظرفیت منطقهاز 

 ریخته شود.یی نباید در دریاچه و اطراف آن هیچ زباله −

 هیچ آتشی نباید در دریاچه یا اطراف آن برافروخته شود −

 ایجاد سر و صدا و مزاحمت در اطراف دریاچه باید به حداقل کاهش یابد. −

 ایجاد هر نوع آلودگی در دریاچه یا اطراف آن ممنوع است. −

 

یابد. با این همه، سند راهبردی معنا می  های باال آمده است، در زمان پرآبی دریاچههایی که در جدولتر فعالیتالبته بیش

ها در زمان بازگشت به شرایط جانبة آنحاضر طوری تدوین شده است که دربرگیرندة همة اصول و معیارهایی باشد که رعایت همه

 عادی ضروری است.

 ها ها و مسئوليت، نقشکارهاساز و -5

های اصلی است. از این رو، برای د سازوکارهایی متناسب با هدفبینی ایجاهای هر سند راهبردی پیشترین بخشیکی از مهم

های خود ادامه دهد. شستنچنان به گردی همطبیعتد که زیر کمیتة وشمیپیشنهاد گردی های گسترش طبیعتهدفپیشبرد 

 مسئولیت این زیر کمیته عبارت است از

راهکارهایی  و کوشش در جهت یافتنندهای آن تاالب پریشان، توضیح بمدیریت ارائة سند حاضر به کمیتة محلی  (أ

 های تصویب شده؛برای تحقق هدف

های پیشنهادی با دهندگان برای سازگار کردن فعالیت، راهنمایی  طرحپیشنهادیگردی های طبیعتطرحارزیابی  (ب

 ؛الب پریشانها به کمیتة محلی مدیریت تااصول و معیارهای تصویب شده در این سند و ارائة نسخة نهایی طرح

ها در ها و کسب اطمینان از این که آن طرحگردی، پس از به اجرا درآمدن آنهای طبیعتیابی طرحپایش و ارزش (ت

 قرار دارد؛« سند مدیریت جامع تاالب پریشان»های دراز مدت  راستای هدف

مدیریت تاالب پریشان و ها به کمیتة محلی گردی، ارائة آنهای طبیعتریزی ساالنه برای گسترش طرحبرنامه (ث

 کوشش برای جذب اعتبارات الزم. 

 : ندا عبارت  «سند مدیریت جامع تاالب پریشان»بنا بر  گردیزیر کمیتة طبیعتاعضای 

 ؛()ریاست/دبیر زیرکمیتهکازرون میراث فرهنگی و گردشگری  اداره 

 فرمانداری کازرون؛ 

 کازرون؛ محیط زیستحفاظت از  اداره 

  کازرون؛ یمنابع طبیعادارة 

  ور آب کازرون؛امادارة  

 ادارة جهاد کشاورزی کازرون؛ 

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

  ؛در کمیتة محلی مدیریت تاالب پریشانعضو نمایندگان شوراهای روستایی 
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  تاالب پریشان یدگرراهنمایان محلی طبیعت ( گروه)یا نمایندگاننماینده. 

گردی ی گسترش طبیعتهای راهبردبخشی و فرابخشی در خصوص برنامهم به یادآوری است که برای تقویت همکاری میانالز

واگذاری به جای « اِجماع»سازوکار از  تایید و پذیرش نهائی هر طرح پیشنهادی،گیری دربارة به هنگام تصمیمرر شد که اعضا مق

یک  استفاده کنند. اعضای زیر کمیته معتقد اند که برخورداریگیری حقِ وِتو( یا رایگیری به تنها یک عضو زیرکمیته )حق تصمیم

و شخصی از اصول و  ئیهای سلیقهامکان برداشتنیز و در آینده جایی مسئوالن هتغییر و جابامکان به دلیل   حقِ وِتواز عضو 

مردود شمردند زیرا شمارة نیز را گیری رایر را جایز ندانستند. آفرین خواهد بود و از این رو به کارگیری این سازوکامشکل ،معیارها

ها که صرفا بر کمیّت استوار است چه بسا به گیریهای زیرکمیته متغیر است و انتخاب این شیوه برای تصمیمحاضران در نشست

تا حد اعضا  د کهشوماع سبب میروش اِجبه کار بستن بینجامد. در عوض، های غیر منطقی و دارای جوانب غیر مثبت تصویب طرح

های هایی در طرحارگان یا نهاد عضو زیر کمیته کاستیاز دیدگاه یک در صورتی که حتی . دیگر را قانع کنندهمبکوشند امکان 

ح اش بازگردانده شود تا  بازبینی و اصالپیشنهادی وجود داشته باشد، الزم است طرح با ادای توضیحات ضروری به پیشنهادکننده

 گردد و سپس دوباره به زیرکمیته ارجاع شود. 

ضمن شناسایی  کهدولی تهیه شد گردی بتواند به بهترین شکل به وظایف خود بپردازد، جبرای آن که زیر کمیتة طبیعت

ه هنگام بکارآیی آن کسب اطمینان از روند تقسیم کار و نهادهای عضو تقسیم شد. میان  هاولیت، مسئاندرکارانهای دستتوانایی

 گیرد. ریزی ساالنه مورد بررسی زیر کمیته قرار میبرنامه

-ولی پس از آن با توجه به موفقیت و چالش معتبر بوده و قابل اجرا خواهد بود 3112ریزی راهبردی تا پایان سال این برنامه

 هایی که پشت سر گذاشته است مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. 

 زمان سانيچه ک وظايف و مسئوليت ها

 دائمی اعضای زیرکمیته گردیطبیعت فرآیند گسترش مدیریت

 تضمین برگزاری منظم جلسات زیر کمیته

 میراث فرهنگی و ادارة 

 کازرون گریگردش

 دائمی

 بنا به ضرورت هانامهارسال دعوت

 بنا به ضرورت تعیین مکان جلسه

 بنا به ضرورت های پیشنهادیدریافت طرح

 بنا به ضرورت اعضای زیرکمیته  پیشنهادی های  بررسی طرح

های پیشنهادی به دفتر ارزیابی ارسال طرح

محیطی سازمان حفاظت از محیط زیست زیست

 ایران )برای بررسی کارشناسانه(
 حفاظت از محیط زیست کازرون اداره

 دائمی

 دائمی ارائة نتایج آن ارزیابی به زیرکمیته

 دائمی یرکمیتهاعضای ز هانظارت بر طرح

 دائمی اعضای زیرکمیته هایابی طرحارزش 

 دائمی اعضای زیرکمیته ریزی ساالنهبرنامه
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 زمان سانيچه ک وظايف و مسئوليت ها

 های ها و ظرفیتمعرفی زیبایی

 گردی )تبلیغات(طبیعت

 فروردین 31موسسه 

 

 دائمی

 

 اندیشان جوانسازمان هم

گروه راهنمایان طبیعت  سالمتو تشکل طبیعت 

  تیگردی و تشکل های آ

  

 

 ها و صدا و سیما ها، روزنامهخبرگزاری

، میراث فرهنگی ، محیط  )از طریق فرمانداری

 (زیست

 بنا به ضرورت
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 هاپيوست

 گردیامتيازات و تهديدات حاصل از گسترش طبيعت -9پيوست 
ریزی جامع ی است. در برنامهار ضروربینیِ امتیازهای احتمالی حاصل از فعالیت مورد نظر بسیریزی راهبردی پیشدر هر برنامه

اندازی از آیندة مطلوب خود را چندان روشن و اندرکاران باید چشمشود زیرا هر یک از دستپارچه، این ضرورت دو چندان میو یک

ربارة سود و کنندگان سند حاضر نیز بنا بر همین ضرورت، دآشکارا ببینند تا بتوانند با تشریک مساعی امری را پیش ببرند. تدوین

های مثبت احتمالی، دربارة تاثیرات منفی وگو کردند. افزون بر بررسی نتیجهگردی گفتامتیازهای حاصل از گسترش طبیعت

 اندیشی این گونه تاثیرات را مهار و کنترل کنند.  احتمالی نیز تبادل نظر کردند تا بتوانند با چاره

بر روستاییان در گسترش این فرآیند دارد، تاثیرات ناشی از این فرآیند  محور بر نقشگردی مردمبا تاکیدی که طبیعت

محیطی و اقتصادی حاصل از گسترش تاثیرات فرهنگی و اجتماعی، زیستمنطقه با جزئیات بیشتری در جدول زیر آمده است.  روستاییان

 :بینی شده استپیش طبیعت گردی به این ترتیب در این جا 

 منفي مثبت تاثيرات

هنگی و فر

 اجتماعی

    روستاییان متوجه ارزش و اهمیت محزل زنزدگی

 شوند؛خود می

 ئی خواهند کرد؛احساس غرور منطقه 

  حفاظزززت از طبیعزززت و نیزززز  اهمیزززت آن را از

 گیرند؛گردان فرا میطبیعت

 دارند زیزرا بزه   تر نگه میهای خود را پاکیزهمحله

بینند که پاکیزگی سبب افزایش شزمار  چشم می

 شود؛ ردان میگطبیعت

  وم و روش در حفظ و احیای فرهنگ، آداب و رسز

 کوشند؛تر میزندگی خود به مراتب بیش

 کنند؛شان را حفظ و احیا میصنایع دستی 

 بیینند به سبب گسزترش طبیعزت  از این که می-

شان بهبزود  گردی در این منطقه امکانات عمومی

 شوند.یابد، خرسند میمی

 وز مشزکالت ناشزی از   ایجاد روحیة سودجویی و بر

 آن به سبب افزایش قیمت زمین؛

 بروز مشکالت امنیتی؛ 

  ایجززاد تضززادهای اجتمززاعی ناخواسززته بززه سززبب

 های اجتماعی گوناگون؛های گروهتداخل ارزش

  ایجاد ازدحام، ترافیک و شلوغی؛ 

  .تجاوز به حریم خصوصی روستاییان 

زیست 

 محیطی

  زی از حفظ مزایای طبیعت برای پایداریِ کشزاور

و نیزز کاسزتن از    راه کاهش فشار بزر کشزاورزی  

 های آتی؛ برداریبهره

 تززر بززرای حفززظ هززای تززازهفراگیززری راه و روش

 گردان؛ طبیعت از طبیعت

  ،اگر دیگران به حفظ محیط زیست اهمیت دهند

 .ایجاد ازدحام، ترافیک و شلوغی 

 ایجاد حریق در طبیعت؛ 

 محیطی ناشی از گسترش سزاخت و  عوارض زیست

ساز بزرای ایجزاد تاسیسزات خزدماتی و گسزترش      

 امکانات عمومی؛

 های تاالب برای احداث تاسیسات؛. تجاوز به عرصه 
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 منفي مثبت تاثيرات

 فایده آن نصیب روستاییان می شود.

 تر شدن منطقه؛ پاکیزه 

 در امان ماندن چمن زارهای منطقه؛ 

     هزای   کاهش فشاری بزر طبیعزت کزه از فعالیزت

 شود.بخش کشاورزی ناشی می

 گران.زی زباله در منطقه از سوی گردشسارها 

 اقتصادی

    ایجاد اشتغال به معنای ایجاد در آمزد اضزافی  و

در نهایت تبدیل به شغل جزایگزین بزرای برخزی    

 روستاییان؛

 هایی به جز کشاورزی؛تضمین کسب درآمد از راه 

 گذاری در منطقه؛امکان جذب و افزایش سرمایه 

 ؛بهبود امکانات عمومی 

 طة محصوالت؛واسفروش بی 

 .حفظ و احیای صنایع دستی 

  افزایش قیمت زمین؛ 

 گرانی و نایابی کاالهای ضروری؛ 

  سزازی زبالزه در   هزای ناشزی از  رها  افزایش هزینزه

 گران.منطقه از سوی گردش
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 گردیطبيعتارزيابي بازار  برای شرح خدماتپيشنهادی چارچوب  -2پيوست 

های موجود و به کارگیری مناسب ظرفیت گردی در پیرامون تاالب پریشانتهای بازار طبیعبه ویژگیشک پی بردن بی

تر از تاثیرات اقتصادی، باید کند. از این رو، درادامة بررسی ژرفامتیازهای اقتصادی حاصل از گسترش این فرآیند را دو چندان می

ریزی برای گسترش بازار های این پژوهش در برنامهتهو از یافرا انجام داد  « گردیبازاریابی طبیعت»پژوهشی تخصصی، موسوم به  

پارچة تاالبی از فشار گردی به سود ساکنان روستاهای پیرامون تاالب پریشان بهره گرفت. اگر باور داریم که در مدیریت یکطبیعت

فی کرد، در این صورت الزم شود که بتوان الگوی معشیت جایگزینی را به درستی معرروستاییان بر منابع آبی به شرطی کاسته می

همراه با حفظ تنوع زیستی و فرهنگی در روستاهای پیرامون تاالب  گردیطبیعتهای ظرفیت« اقتصادی کردن»است از امر 

شرح خدمات های یاد شده به کار گرفت. ق هدفتری یافت تا بتوان سازوکارهای مناسب و مطلوب را برای تحقپریشان درک عمیق

 رار زیر تهیه شده است:به قاین پژوهش 

 مقدمه

 جهانی زیست محیط تسهیالت و( UNDP) متحد ملل عمران برنامة پشتیبانی با( CIWP) ایران هایبتاال از حفاظت طرح

(GEF )دریاچه آبخیز حوضة بر تمرکز با تا است آن بر طرح این. کرد کار به آغاز ایران زیست محیط حفاظت سازمان همکاریِ با و-

 و بومیزیست اصول به بندییپا. دهد دست به بومزیست پایة بر پارچهیک مدیریت از مناسبی الگوی شادگان و پریشان یه،اروم های

 بتوان و گیرد قرار طرح فعالیت محور انسانی توسعة زیستی، تنوع از حفاظت ضمن که است آن مستلزم پارچهیک مدیریت چارچوب

 . کرد برقرار تعادل و تناسب هاتاالب پیرامون در منفعت دارای هایگروه یانم اندرکاراندست تمام مشارکت جلب با

با همکاری ادارة کل حفاظت محیط زیست فارس و  3111و  3111های های ایران کوشید در سالبطرح حفاظت از تاال

الب پریشان برگزار کند. در پایان این پارچة تاوناگونی باهدف تدوین برنامة مدیریت یکهای گالمللی خود نشستمشاوران ملی و بین

ها با شرکت نمایندگان نهادهای مربوط دولتی و غیر دولتی و نیز شماری از روستاییان طی فرآیندی برنامة مدیریت جامع نشست

پشتیبانی های راهبردی این برنامه عبارت است از ارتقای منابع معیشت روستاییان و دریاچة پریشان به تصویب رسید. یکی از هدف

های پایدار منطقه نام برده شده گردی به عنوان یکی از کاربریبرداری خردمندانه از تاالب پریشان.  در این سند از طبیعتاز بهره

های اقتصادی بالقوه نیز تواند برای روستاییان پیرامون تاالب دارای مزیتاست. این کاربری که متکی بر تنوع زیستی غنی است می

در آبان ماه سال « کارگاه اکوتوریسم تاالب پریشان»گردی، کارگاهی مشورتی زیر عنوان گو دربارة طبیعتای بحث و گفتباشد. بر

های میراث در کازرون برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه آن بود که کارشناسان نهادهای اجرایی از جمله سازمان 3111

های ایران با شماری از روستاییان مشاوران بین المللی و ملی طرح حفاظت از تاالب فرهنگی، محیط زیست، و شیالت و هم چنین

وگو های روستایی به گفتنهاد در کازرون، و اعضای شوراهای و تشکلهای مردمساکن درحاشیة تاالب پریشان، نمایندگان سازمان

 ایان این نشست مشورتی بنا شد که از جمله،گری ارائه شود. در پشهای گردها در قالب طرحمشورت بنشینند و نتیجة

 گردی در پیرامون تاالب پریشان تنظیم و تدوین شود؛کارگروهی تخصصی شکل گیرد تا برنامة راهبردی طبیعت

بندی شوند که بتوان گری طبیعت به طوری الویتهای پیشنهادی در زمینة گردشطرح بر اساس همین برنامة راهبردی،

 ترین زمان به شکل مطلوبی به اجرا درآورد. ترین منابع مالی در کوتاهبا صرف کم ها راشماری از طرح
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 پژوهش هدف

گردی در پیرامون تاالب پریشان در استان فارس پی برد و از های بازار طبیعتهدف از این بررسی آن است که بتوان به ویژگی

گردی به سود ساکنان روستاهای پیرامون تاالب پریشان بهره یعتریزی برای گسترش بازار طبهای این پژوهش در برنامهیافته

پارچة تاالبی از فشار روستاییان بر منابع آبی به شرطی بر این باور است که در مدیریت یکهای ایران گرفت. طرح حفاظت از تاالب

ی از منابع طبیعی و فرهنگی موجود در بردارشود که بتوان الگوی معشیت جایگزینی را معرفی کرد. در این راستا بهرهکاسته می

های اصلی این پژوهش یاری رساندن به ساز باشد. یکی از هدفتواند چارهبومی میهای مناسب بر پایة رویکرد زیستمنطقه با روش

گردی با حفظ تنوع زیستی و فرهنگی در های طبیعتدرک سازوکارهای مناسب و مطلوب در هر چه اقتصادی کردن ظرفیت

 ستاهای پیرامون تاالب پریشان است. رو

 پژوهش گسترة

یی را برای پارچة تاالب پریشان زیر کمیتهدر حال حاضر، چند تن از اعضای کمیتة محلی برای تحقق برنامة مدیریت یک

ون پریشان نیاز به گردی در روستاهای پیراماند. اما بررسیِ بازار طبیعتگردی در پریشان تشکیل دادهتبیین برنامة راهبردی طبیعت

های پیشنهادی به کار بست. بندی طرحیی دارد که تا بتوان نتایج حاصل از این بررسی را برای الویتریزی تخصصی جداگانهبرنامه

بایست از دو زاویه مورد گردی برای اجرا مورد تصویب قرار گیرد، میهای طبیعتبایست پیش از آن که طرحبه سخن دیگر، می

ار گیرند؛ نخست آن که طرح از دیدگاه اقتصادی تا چه اندازه عملی، زود بازده و برای روستاییان مقرون به صرفه است و بررسی قر

بومی است. گسترة کار این پژوهش در برگیرندة هر دو جنبه است و دوم آن که   اجرای طرح تا چه اندازه متناسب با موازین زیست

 هایی بسیاری باشد، از جمله آن کهیرندة مولفهبایست، در عین فشردگی،  دربرگمی

 گری اند؟بالقوة این نوع گردش "مشتریان"ی چه کسان

هایی آیند، در آرزوی برخورداری از چه جاذبهگری به روستاهای پیرامون دریاچة پریشان میکسانی که برای این نوع گردش

 اند؟

بایست چه امکاناتی را در اختیار داشته باشند؟ )کجا ن دیدن کنند، میهای مورد نظرشااین کسان برای آن که بتوانند از جاذبه

 گونه از این سر به آن سر، از این روستا به آن روستا، خواهند رفت؟کنند؟ چه خواهند خورد؟ چهاقامت می

 گرد به این منطقه سفر کنند؟رود ساالنه چند طبیعتانتظار می

 چه مدت در اطراف پریشان اقامت بکنند؟

 های طبیعی و فرهنگی پیرامون دریاچة پریشان به تفکیک روستا کدام است؟جاذبه

 های و موانع آن کدام اند؟گرد غیر ایرانی نیز مهیاست؟ اگر بله، با چه شرایطی؟ اگر نه، محدویتآیا امکان پذیرایی از طبیعت

 باشد؟هایی ممکن است مندی از چه جاذبهالمللی در پی بهرهگرد بیناین طبیعت

 گرد ایرانی است؟ به چه ترتیبی؟آیا نیازهای او متفاوت با طبیعت

 گران طبیعت در پیرامون دریاچة پریشان کدام است؟های فصلی برای گردشمحدودیت

 ها دارد؟طبیعت تاالب پریشان و فرهنگ مردمان آن چه چیزهایی برای عرضه به آن

 ردن نیازهای خود خواهند کرد؟ گران طبیعت احتماال چه میزان پول صرف برآوگردش

 این نیازها به تفکیک چه خواهد بود؟
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 توانند بر طرف سازند؟کدام یک از این نیازها را روستاییان می

 گردان احتمالی چیست؟سن میانگین این طبیعت

 آیا به همراه اعضای خانواده خواهند آمد؟ 

 گردان چه خواهد بود؟ترکیب جنسیتی این دسته از طبیعت

 ا گروهی  خواهند آمد یا تنها؟آی

 های اقتصادی برای ساکنان منطقه به همراه آورد؟گرد ممکن است چه مزیتطبیعت

 های اجتماعی برای ساکنان منطقه به همراه آورد؟گرد ممکن است چه مزیتطبیعت

 گرد ممکن است چه آسیبی به طبیعت برساند؟طبیعت

 روستاییان برساند؟ گرد ممکن است چه آسیب اقتصادی بهطبیعت 

 گردی ممکن است چه آسیب اجتماعی به روستاییان برساند؟طبیعت

توان به مجموعة باال افزود. دست مشاوران/شرکت مشاورة انتخاب شده در ساختن و های دیگری نیز میآشکار است که پرسش

گری را ازار عرضه و تقاضای این نوع گردشادی بهای پژوهش تا جایی باز است که بتوان به هر رو، هم از نظر اقتصپرداختن پرسش

 گرد تمایز قایل شد.مند به طبیعتهای عالقهسنجید و هم تا حد امکان میان گروه

 شناختيروش

گردی در ایران چندان شناخته نیست و به گمان برخی متولی خاصی ندارد. از سویی، در عرصة جهانی نیز از این طبیعت

شود. برای جلوگیری از اغتشاش فکری و سوء تفاهم در روش کار تاکید داریم که این بررسی با به ونی میهای گوناگعبارت برداشت

انجمن »( و IUCN« )المللی حفاظت از طبیعتاتحادیة بین»کارگیری و در نظر گرفتن تعاریف، اصول و مفاهیمی صورت گیرد که 

های ایران مایل است که در این بررسی عالوه، طرح حفاظت از تاالب اند. به( عنوان کردهTIES« )گری طبیعتالمللی گردشبین

روستای پیرامون تاالب پریشان سنجیده  31ها محلی در ها و زمینهروش ترکیبی کمّی و کیفیِ نحقیق به کار گرفته شود، ظرفیت

 شود و منابع ثانویة گوناگونی مورد مطالعه قرار گیرد. 

 نظر مورد نتايج

 که در پایان این بررسی بتوان  رودانتظار می

 های یاد شده را دریافت؛پاسخ بسیاری از این پرسش −

گردی در اطراف دریاچة های پیشنهادی طبیعتبه معیارهایی برای تشخیص عملی بودن و مطلوب بودن طرح −

 پریشان دست یافت؛

 اف دریاچة پریشان بهره گرفت؛گردی در اطرریزی بهتر در امر توسعة طبیعتهای مناسب برای برنامهاز توصیه −

گردی در اطراف ریزی بهتر جلب مشارکت روستاییان در مدیریت توسعة طبیعتهای مناسب برای برنامهاز توصیه −

 دریاچة پریشان برخوردار شد. 

 بندیزمان

 های ایران مقید است کهطرح حفاظت از تاالب

 ارائه گردد؛« گردیطبیعت» به اعضای زیر کمیتة  آماده و  31** ماه سال **نویس گزارش این بررسی تا پیش −
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وقت خواهد بود. این مدت برای گنجاندن مالحظات و پیشنهادهای  31** ماه سال **برای ارسال گزارش نهایی تا  −

 اصالحی و تکمیل گزارش در نظر گرفته شده است. 

 ئيِ مشاوران/شرکت مشاورة مورد نظرخصوصيات و پيشينة حرفه

 های زیر باشند:گرد در پیرامون تاالب پریشان الزم است که درخواست کنندگان دارای ویژگیازار طبیعتبرای بررسی ب

 های مرتبط؛های کمّی و کیفی در موضوعداشتن سابقة کار در پژوهش  −

 گردی در ایران؛گری و طبیعتآشنایی با ساز و کارها و موازین گردش −

 در استان فارس امتیاز افزوده به شمار خواهد آمد.گردی گری و طبیعتآشنایی با موضوع گردش −

 

 الزحمة مشاوران/شرکت مشاورهحق

از آن در  و تامین تصویبدر ادامه مراحل و و تعیین خواهد شد توسط اعضای زیر کمیته طبیعت گردی تاالب پریشان بررسی 

 برنامه ریزی می گردد.کمیته محلی مدیریت تاالب پریشان مجرای 

 

 ونگي ارسال درخواست کارگچو  اب مشاوران/شرکت مشاورهفرآيند انتخ

 توسط زیر کمیته طبیعت گردی فرایند بررسی و به انجام خواهد رسید.


