
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  
1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١

جایگاه مدیریت در اکوسیستم تاالب پریشان  بررسی

رقیه نظري
1

مریم نظري ،
2

  

  چکیده

کازرون دارد در این راستا خشکسالی هـاي   منطقه... توسعه اقتصادي و فرهنگی و  رشد وتاالب پریشان اهمیت بسیاري در

به وجـود  ... گردشگري و همچنینکه بحرانهایی در بخش کشاورزي و   متوالی و همچنین مدیریت نادرست آن موجب شده

برداري بیش از حد و اقداماتی چون حفر چاه و خشک شدن بهره با توجه به اینکه اهمیت این تاالب شناخته شده است ،. آید

میزان تاالب بوده اند و همچنین راهسازي بین روستایی در سالهاي اخیر اثرات بسیار منفی برچشمه هایی که منبع تغذیه آب

است و حیات و موجودیت آن هم در از آنجا که تاالب پریشان در منطقه گرمسیري واقع شده. ی تاالب گذاشته استآب ده

ارزشمند می باشد  ، این سوال ایجاد مـی شـود کـه راهکارهـاي     تعدیل آب و هوا و هم در بخش کشاورزي بسیار غنیمت و

بـه گونـه اي مـدیریت کـرد کـه زیسـتگاهی         ب پریشان راباشد و چگونه می توان تاالجلوگیري از خشک شدن آن چه می

.دراین مقاله به شرح و توصیف چگونگی مدیریت تاالب پریشان پرداخته شده است.گردد...براي جانداران و گیاهان ومناسب

   عملکرد انسانی  خشکسالی،   ،پریشان تاالب مدیریت ، :کلید واژه

  مقدمه

تحت منابع آبمصرف بهینهوتوزیع،توسعه،ریزي برنامهعملیات: توان گفت می درتعریف مدیریت آبکه همانگونه

مین آب شرب،حفظ بهداشت تأاز قبیل  به مسائلیرشد جمعیت و توسعه شهرنشینی توجه ،باشد مقررات و سیاست معینی می

کشاورزي، صنعتی و تجاري را افزایش می دهدو چنین مسایلی موجب گشته محیط زیست، تامین به اندازه آب آب، حفظ

                                               
Parivash.n2010@gmail.comدانشگاه سیستان و بلوچستان.دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي روستایی - ١

  Maryam.nazanin582@gmail.comدانشگاه سیستان و بلوچستان.برنامه ریزي محیطی - دانشجوي کارشناسی ارشداقلیم  - ٢
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در قسمت . نام گرفته استبه راستی که  قرن بیست و یکم، قرن جنگ بر سر آب. است  که توجه به مساله آب بیشتر گردد 

کمبود آب، آلودگی آب و افزایش : تبط با آب از قبیلمرهاي مختلف دنیا، بخصوص در کشورهاي در حال توسعه، مسائل

این مسائل کمبود مواد ). ، آالله قائمی،عبد رضا کریمیمدیریت یکپارچه آبضرورت  .(..خسارات ناشی از سیل وجود دارد

د منابع آبی بنابراین در کشورهایی مانند ایران که با کمبو  .غذایی و به دنبال آن گسترش بیماریها را در پی خواهد داشت

با توجه به اینکه امروزه جهان با بحران کمبود آب .کلیه منابع آبی از اهمیت باالیی برخوردار است باشد، توجه به مواجه می

آمارها نشان داده در سالهاي اخیر خشکسالی  ؛روبه روست و عوامل طبیعی مانند خشکسالی بر طبیعت چیره گردیده است 

و همچنین  عوامل انسانی که  با بهربرداري بیش از اندازه و از بین بردن پوشش گیاهی . اشته استبیشترین تلفات جانی را  د

رشد روز افزون جمعیت، توسعه اراضی. به  بحران آب  کمک کرده است ... و آلوده کردن آبهاي سطحی و زیر زمینی 

آب شیرین به لحاظ کمی و زمانی و مکانیکشاورزي در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، گسترش صنایع، توزیع ناهمگون 

هاي اساسی  کشورها، تأمین آب مطمئن را به یکی از چالشها و مشکالت روزافزون کیفی منابع آبی، در بسیاري از محدودیت

این نشان می دهد که امروزه باید همین مقدار .و جهان را با بحران آب روبه رو ساخته است. استقرن حاضر تبدیل نموده

تاالب پریشان از جمله . مدیریت نادرست می تواند خود بحران آفرین تر باشد ،چیز را مدیریت کرد ،در غیر این صورتنا

اکوسیستمهاي حیاتی جهان است که همه ساله زیستگاه پرندگان و حیوانات  بیشماري می باشد اما خشکسالی هاي متوالی و  

حیات تاالب پریشان را به ...واز بین بردن پوشش گیاهی اطراف تاالب  همچنین عملکردهاي انسانی چون حفر بی رویه چاه

به روشنی می توان گفت که آنچه آن را بدین جا رسانیده است نحوه مدیریت در بهره برداري . معرض نابودي کشانیده است 

نگه داشتن این اکوسیستم حیاتی  آن بوده است ، اینکه هیچ گونه برنامه ریزي براي آینده تاالب نشده و اگر برنامه اي هم در

خشکی واقع شده است و  محدودیتهایی در آب منطقه  از آنجا که تاالب پریشان در.بوده است ،بسیار ضعیف اجرا شده است 

ورودي آن وجود دارد به طوري که تبخیر و خشکسالی ، میزان ورودي آب آن را کاهش داده است می توان گفت که  بخش 

در این مقاله تالش بر آن شده است که نقش . ودیتها ناشی از اجراي طرح هاي  مدیریت  منابع آب است زیادي از این محد

  .مدیریت را در حیات کنونی و آینده تاالب پریشان بررسی نماید
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  جغرافیاییموقعیت  

کیلـومتري   15امور و در این تاالب در میان کوهستان فـ .کشور استدائمی آب شیرینتاالب پریشان یکی از تاالب هاي     

تاالب مختصات جغرافیایی.استواقع شده)مرکز استان فارس(کیلومتري غرب شیراز  125کازرون و شرقی شهرستانجنوب

 30و دقیقـه  32درجه و  29دقیقه طول شرقی و  51درجه و  51دقیقه و 44ودرجه 51این تاالب بین :به شرح زیر می باشد

کیلـومتر  266/5حوزه آبریـز ایـن دریاچـه    .متر است 820ارتفاع آن از سطح آب هاي آزاد . باشد واقع میثانیه عرض شمالی

متغیري دارد ؛ بیشترین گسترش آن و یا سال ها و فصول خشک وسعتوسعت آن در فصول و سال هاي پر باران.مربع است

سـال هـاي مختلـف و    با محاسبه داغ آب در. فصل پائیز دارا می باشدو کمترین وسعت را در) اردیبهشت ماه)در فصل بهار

کیلومتر 41/87تصاویر ماهواره اي وسعت تاالب پریشانتوپوگرافی با مقیاس یک پنجاه هزارم و همچنینبراساس نقشه هاي

  .)عباس علی دهقانی-جغرافیایی تاالب پریشانشاخص هاي.(مربع تعیین شده است

تاالب پریشاننقش و اهمیت  

قابلیـت  هاي جهان اند، آنها گهواره هاي تنوع زیستی دنیا هستند که با نگهداري آب و محیطاز جمله مولود ترین تاالبها    

با وجود پتانسیلهاي   .وابسته به خود ایفا می کنندزادآوري اولیه نقش مهمی در بقاي گونه هاي بیشماري از گیاهان و جانوران

ورزشی و مهاجرت انبوه پرنـدگان مهـاجر از سراسـر دنیـا و زاد     ,اجتماعی ,اقتصادي ,زیست محیطی چون ؛ جلب گردشگر

یکـی از  . به سزایی دارند ماهیان و سایر آبزیان و ایجاد محیطی مناسب براي حیات گیاهان خاص آن اکوسیستم ، نقشآوري

ثبـت شـده بـین المللـی      مناطق حفاظت شده و تاالبجزءپریشان است کهزیباترین دریاچه هاي آب شیرین کشور دریاچه

روییده، زیبایی شگفت وسیعی که در حاشیه آنگرفتن در کنار کوه هاي جنگلی و همچنین پوشش گیاهیاست به دلیل قرار

داراي ارزشهاي زیست محیطی فراوانی است از جمله اینکه انگیزي دارد ،این تاالب با ویژگی هاي منحصر به فردي که دارد؛

کشاورزي و دامداري است ؛ گیاهان آبزي این دریاچه با کـاهش سـرعت و تالطـم آب    راي مصارفیک منبع آب مناسب ب: 

با تثبیـت خـاك از   نشینی رسوبات را افزایش می دهند که پوشش گیاهی تاالب به صورت باد شکن عمل نموده وفرصت ته
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ب شور الیه هاي زیرین به سطح خاك حرکت آوجود آب شیرین تاالبهاي ساحلی مانع از ؛.فرسایش بادي پیشگیري می کند

نیاز مصارف خانگی ،آبیاري و کشاورزي جوامع محلی،از شـور شـدن خـاك    می شود که این عمل عالوه بر تامین آب مورد

مـوثر    منطقه نیـز همچنین به عنوان پناهگاه مناسبی براي حیات وحش می باشد ودر تعدیل آب و هواي.نمایدجلوگیري می

تاالب می تواند به عنوان یک آزمایشـگاه طبیعـی بـراي    ینکه منطقه اي توریستی شناخته شده اي است ایناست و عالوه بر ا

...کشاورزي و زیست شناسی مورد استفاده قرار گیردآموزش دانشجویان منابع طبیعی و

به سبب گونـاگونی  .استو اهمیت باالییپایدار و از لحاظ زیست محیطی داراي حساسیتهاي تاالب پریشان از اکوسیستم  

کننـد و   گرمسیري، کوهستانی و تاالبی در آن زندگی میجنگلهايوهوا و گیاهان، پرندگان ویژة جنگلهاي بلوط، پرندگان آب

دریاچه، انواعترین پرندگان بومی از مهم. منطقۀ حفاظت شدة پریشان شناسایی شده استگونۀ پرنده در263کم تاکنون دست

از بهترین زیستگاههاي پرندگان مهاجر دریاچه همچنین یکیاین. توان نام برد خوار را می نوك قاشقی و ماهیمرغابی، باکالن، 

کـه از سـرزمینهاي گونـاگون    ترین پرندگان مهاجر این دریاچه دانست توان از مهم فالمینگو را میوجهان است؛ درنا، پلیکان

در  خ1350در: دریاچۀ پریشاناهمیت جهانی.)38، ص1373مظفریـان، (. آیند به اینجا می... کانادا، دانمارك ومانند سیبري،

کارشناسـان جهـانی، از نظـر تنـوع پرنـدگان و      رامسر تشکیل گردید،که در شهر» کنفرانس جهانی تاالبها و پرندگان مهاجر«

تحـت مـدیریت  ژوهش جهانی تاالبها،را به عنوان مرکز پ) همراه دریاچۀ ارژَن فارسبه(دریاچۀ پریشاناندازها، زیبایی چشم

هکتـار بـه عنـوان پـارك انتخـاب گردیـد و       هزار191اي به وسعت  منطقه) خ1351(در زمستان . المللی، برگزیدند پروژة بین

خ به علت مشکالتی که پیش آمد، وسـعت ایـن منطقـه بـه    1353در . گرفتندمیانۀ پارك قرارهاي پریشان و ارژن در  دریاچه

این پارك ) خ1355(در همان سالهزار هکتار کاهش یافت و عنوان آن نیز به پارك ملی تبدیل گردید و65س بههزار و سپ91

، ادارة )نشـریه (و پریشانمنطقۀ حفاظت شدة ارژن(.برگزیده شد «گاه زیست کره ذخیره«از سوي سازمان یونسکو به عنوان 

    ).زیست استان فارس کل حفاظت محیط

  االب پرشان در منطقه کازرونتاهمیت اکوسیستم
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را به عنوان عنصري تمدن ساز می نگریسته اند؛ هر کجا آبادانی در پهنـه جهـان  » آب«در طول ادوار گذشته تاریخ ، آدمیان   

حیات جوامع انسانی قلمداد می نمایان شده است ، بقاي خود را از این گوهر هستی بخش داشته است و در واقع آب، ضامن

از جایگاه مقدس و بی بدیل آب در نزد سـاکنان ایـن سـرزمین دارد؛    فرهنگ و تمدن ایران زمین، سراسر حکایتتاریخ .شود

از مراسـم و  بسـیاري . باستان و چه در دوره پس از ورود اسالم، آب را پاس داشته و ارج می نهـاده انـد  ایرانیان چه در دوره

برپا می شده و همواره ردپایی از قداسـت و  ، با محوریت و حضور آبمناسبت هاي آیینی مردم ایران در دوره پیش از اسالم

نگاه با تلفیق با آموزه هاي دین مبین اسالم، تقدس و اهمیت بیشتري به آب این. حرمت آب در آن به چشم می خورده است

در ستایش و اهمیت دديگونه اي که در آیات کتاب آسمانی قرآن و روایات منسوب به بزرگان دین، موارد متعمی بخشد؛ به

در دنیاي امروز به دنبـال دگرگـونی هـاي عمـده    .)راه کارهاي فرهنگی مدیریت منابع آب مهدي بختی، (آب می توان یافت

افزایش سرسام آور جمعیت جوامع و تحوالت جمعیتی مقوله آب و بحث محدودیت آن شکل دیگري به خود گرفته است؛ با

هم اکنون بحران کمبود و کیفیت آب، موضوع اساسی . است طور چشمگیري افزایش یافته انسان ، تقاضا براي مصرف آب به

از آنجا که منطقه کازرون در ناحیه گرمسیري واقع شده است وجود چنین منبع آبی بسـیار  .  هاشده است کشورمذاکرات بین 

نی داشته  و این منطقه را از خشکی کامل غنیمت و بس ارزشمند است چراکه تاالب پریشان به تعدیل هواي منطقه کمک شایا

. ساکنین اطراف تاالب پریشان از  فواید وجود چنین منبع غنیمت زا بهره هاي هنگفتی برخـوردار گشـتند   . رهایی داده است 

مـاهیگیري ، دامپـروري ،   . کشاورزي به عنوان اقتصادي پایه نقش بهینه اي را براي تامین معـاش زنـدگی بـر جـاي گذاشـت     

همه ساله تاالب پریشان میزبـان گردشـگران بسـیاري    . همچنین گردشگري که از موارد مهم توجه به تاالب پریشان است و...

بنابراین می توان گفت جهت دادن و توسعه این اقتصاد پایه نیـاز بـه   . است که از مناطق دور ونزدیک از  آنجا دیدن می کنند

هنگام پرآبی شادي جان فزایی را در روحیه ساکنین ایجاد مـی کنـدو آنهـا بـا      وجود تاالب پریشان در. مدیریت کارایی دارد 

همچنین وجود تاالب پریشان موجب گشـته کـه همگـان شـناخت     .  دلگرمی ها و امیدواري بهتري به زندگی شان می نگرند

بـا توجـه بـه اینکـه کـازرون      . بیرون گریزد ، بهتري به منطقه داشته باشند و از انزوایی که بسیاري از مناطق دچار آن شده اند

منطقه اي است  که با تمدنهاي دور ایران شناخته شده و همیشه جاذب توریستهاي داخلی و خارجی بوده ، تاالب پریشان را 

که این مورد وجهه بسیار خوشایندي براي کـازرون هـم مـی     به عنوان جایگاهی براي تفریح و آرامش خویش بر می گزینند،
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از آنجا که وجود این تاالب  در کنترل سیل اهمیت دارد به نوعی از فرسایش خاك هم جلـوگیري کـرده و   .د منظور گرددتوان

 و با تولید بیشترین ماده زنده بر روي سـطح بـراي پرنـدگان   .پناهگاهی بسیار مناسب براي حیات جانداران و گیاهان می باشد

بـه حیـات   .. .پرندگان واز ساکنین محلی وموجودات و است که حیات بسیاري،بیانگر این .بهترین زیستگاه شناخته شده است

   .تاالب پریشان بستگی دارد

  طبیعی بر تخریب تاالب پریشاناثرات پدیده هاي

دلیل افزایش تولید گازهاي گلخانه اي در جـو و تکامـل زمـین کـه از دوره اول زمـین      تغییر اقلیم و افزایش خشکسالی، به  

ها و ورودي آب تاالب ها اتفاق می افتد، بارش برف را در کشور کاهش داده که تاثیر مستقیمی بر آب رودخانهبوده شناسی

). خشکسـالی  مجتبی یحیـی آبـادي، مـدیریت منـابع آب در شـرایط      .موضوعی طبیعی است وو خشکسالی شان داشته است 

که .ي ناشیانه بشر بر اکوسیستم هاي طبیعی  به وجود آیدخشکسالی پدیده اي طبیعی که گاه در اثر نتیجه درازمدت عملکردها

به بهترین مورد می توان اشاره داشت  به از بین بردن پوشش گیاهی و چراي بی رویه و مکانیابی هاي نامناسب براي ساخت 

یکـی از کندکـه  که به گرم شدن زمین هم کمک خواهد کرد و گاه به گونه اي طبیعی ، خشکسالی دوام پیدا می... کارخانه و 

زیستگاه ها واکوسیسـتم هـا   خطرناك ترین و مخرب ترین اثرات خشکسالی ضایعاتی است که بر محیط زیست منابع طبیعی

ایجاد می شود طول دوره خشکسالی بر  بهداشت عمومی، اشتغال بیکاري تاثیر می گذاردو همچنـین  بیمـاري هـاي قلـب و     

ناشـی از گـرد و غبـار    می یابد که مورد آخر اساسی به علت آلـودگی هـواي  حساسیت و بیماري هاي تنفسی افزایش عروق

منطقه اثر کاهنـده دارد، زیـرا بیکـاري در منطقـه     پدیده خشکسالی بر ظرفیت بالقوه یک. حاصل از فرسایش هاي بادي است

ي تاثیر عجیبـی دارد و  صنعت توریسم و جهانگردخشکسالی بر. مردم کاهش می یابدافزایش یافته و استاندارد سطح زندگی

رکود شدید در صنعت توریسم چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی شـود و ایـن امـر    اثرات سوء آن می تواند سبب

با توجه به . وارد می سازدو زیان بسیار شدیدي را به ویژه بر مناطقی که صنعت گردشگري در آنها اهمیت خاص داردآسیب

، پدیده خشکسالی، اکوسیستم آن را بسیار شدید تحت تاثیر خودش قرار داده اسـت، کـم آبـی     اهمیت حیاتی تاالب پریشان

به جاي مهاجرت به مهاجر هم موجب از بین رفتن موجودات آبزي و نابودي منبع غذایی موجودات شده و پرندگان ، تاالب 
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٧

را از رونـق بایـدي اش مـی انـدازد و  رونـد      کشـاورزي   .تاالب پریشان ، مناطق جنوبی تر از جمله قشم را انتخاب می کنند

گردشگري را نیز کاهش می دهد، امروزه وجود حشرات موذي و مضري که از الك پشتها و ماهی هایی که در اثـر بـی آبـی    

این نشان می دهد که تاالب پریشان چه .  موجب بیماري هاي عفوفی در منطقه گشته است ؛ازبین رفته اند،  تغذیه می کنند  

  .    مان کم آبی وچه در زمان پر آبی  نیاز شدیدي به مدیریت دارددر ز

  انسانی بر اکوسیستم تاالب پریشاناثرات عملکرد

دست به تغییر طبیعت اطراف خویش می زندکه ، همواره بشر براي رسیدن به خواسته هاي مادي و همچنین معنوي خویش    

در مواردي ناچیز به سازش بـا طبیعـت پرداختـه     .گرگونی صورت میگیرد این گاه جزیی و گاه به گونه اي وسیعی اي این د

است ، چراکه همواره بشر به دنبال منافع خویش بوده و براي رسیدن به نیازهایش بسیار تـالش خواهـد کـرد و بـه طبیعـت      

کی از جاذبـه هـاي   تاالب پریشان هم ی. دست یافتی و خدمتگذاز همیشگی اش می باشد آنگونه می نگرد که تمام ناشدنی و

چه بـه عنـوان منبـع آبـی      ؛کرده استهنگفتی  به بشر خدمت ، طبیعی ارزشمندي است که همواره از ابتدا ي پیدایش تا کنون

خدمات ارزشمندي به ساکنین منطقه داده ... وبراي کشاورزي و ماهیگیري و چه به عنوان زیستگاه طبیعی و فضاي گردشگري 

 عملکردي چون، عملکردهاي انسانی هم بر تخریب و نابودي آن تاثیر گذاشته است ،الیازطبیعت خشن خشکس است جداي

حفر بی رویه  چاه که موجب گشت بسیاري از چشمه هاي که منبع تغذیه آب تاالب پریشـان بـوده    بهره برداري زیاد آب و 

مشـخص   ،. جلـوگیري مـی کنـد    همچنین طغیان سیل و  همیشه از فرسایش خاك، چنانچه وجود تاالب  .اند خشک گردند

سبب این گشت که بخش بسیاري ازمحدوده تاالب را  ، نبودن محدوده تاالب پریشان و عملکرد ضعیف سازمان محیط زیست

بر و کوتاه کردن راه هاي  میان راهی  به طوري که از این محدوده به عنوان داده شود ،به جاده سازي بین روستایی اختصاص 

راهسازي به قیمتی بود که ، .آینده  در نظر گرفته نشد در، به یک روز پر آبی تاالببینشی  و هیچگاه  شدده بین روستایی استفا

هکتارها نیزاري سوزانده شد که زیستگاه الك پشتهاي تاالب و پرنده هاي مهاجرتاالب و دیگر جاندارانی بود که زنـده زنـده   

ه بر محدود کردن فضاي مکانی تاالب ، آن را بـه زیسـتگاه نـاامنی بـراي     عالو  ،که با این کار در آتش آگاهی بشر سوختند ،

 ، سموم مختلف کشاورزي که وارد تـاالب مـی گـردد   .  به بخش گردشگري منطقه زد آسیب بسیار بزرگی گان ساخت و پرند
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٨

و  ریـزي شـده اسـت   زه طرح پتروشیمی در نزدیکی تاالب پریشـان طـرح   وو امر. زیستگاه آبزیان را به مخاطره انداخته است

دیگر حیـاتی بـراي    ،پسمانده هاي شیمیایی بسیار زیان دار به تاالب ریخته شوند ، چنانچه با شروع و بناي مجتمع پتروشیمی

  .تاالب پریشان نخواهد ماند

  پایداري اکوسیستم تاالب پریشانجایگاه مدیریت در

یکپارچه منابع آبی به عنوان یک رویکـرد مهـم و مشـترك در    تاکید بر مدیریت   2009ها در سال  شعار روز جهانی تاالب    

منابع طبیعی و محیط زیستی بوده چنانچه مدیریت زیست بومی  بیان کننده ؛ نوعی مدیریت .هاي مدیریتی تاالب دارد چالش

یسـت بـومی   رویکـرد مـدیریت ز  . اکولوژیکی و انسانی در آینده است که هدف آن پایداري زیست بوم براي تامین نیازهاي

اسـتفاده  نیازهاي انسانی را درمرکز مدیریت تنوع زیستی قرار می دهد که هدف آن مدیریت زیست بوم بر اساس کارکردها و

ها ، منجر به بهینه سازي از زیست بوم اعمال چنین رویکردي در مدیریت زیست بوم. هاي چند گانه از این کارکردها است 

مـدیریت زیسـت   . رویکرد اشـاره دارد قانون چهارم به صراحت به این67ماده »الف«ند ب. ها و کاهش مخاطرات آن می شود

تضـمین  شده تا ضـمن حفـظ پایـداري، توسـعه و      هاي محیط زیستی کشور وارد رهیافت نوین در برنامهبه عنوان یک بومی

برنامه . (حمل محیط صورت پذیردظرفیت تاي در کشور بر اساس هاي توسعه هاي کشور، انجام فعالیت بوم مت در زیست سال

هـا منجـر    بوم زیستتواند به حفظ و پایداري یکی از سازوکارهایی است که می بومی  مدیریت زیستاستقرار .)چهارم توسعه

با توجه  .توجه داردهاي توسعه ملی و منطقه اي نیز  در طرحها بوم زیست  ظرفیت تحملهم به بر توان طبیعی و  که هم شود 

یـن  که تاالب پریشان در مرحله اي بحران آبی قرار دارد ، مدیریتی کارا را مـی طلبـد کـه بتوانـد تـاالب پریشـان را از ا      به این

روشـن اسـت کـه چنـین      .؛ نجـات بدهـد   انسانی که نابودي آن را تشدید و تسریع می کنـد عملکردهاي آگاهانه و ناآگاهانه 

و همچنـین اهـداف و    ا توجه به تعریف مدیریت زیست بومیب.  شته است اقدامات انسانی در بروز خشکسالی تاثیر بسیار دا

تنها به سازمان حفاظت محیط زیست محدود  امروزه مدیریت تاالب پریشان ، جهت دادن آن به سمت پایداري اکوسیستم ها ؛

توانـد   حراسـت مـی   آگاهی مردم  بومی در زمینه حفظ و نمی شود بلکه مشارکت مردم بومی را ضرورت بسیاري می داند ،

مشارکت همگانی در طرح حفاظت از تاالب پریشـان کمـک مـی کنـد کـه      . از اهداف مدیریت زیست بومی گردد یکی جزء
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٩

چون حفـر بـی رویـه چـاه ،راهسـازي هـاي        بومیان منطقه با حیات ارزشمند تاالب آشنا گردند و عملکردهاي نا آگاهانه اي

مدیریت چه . بنگرند نوعی احساس مسولیت نسبت به نگهداري آن  باف سازند وقرا متو می گیرد که صورت  ...خودخواهانه 

نیازمند بینشی درونی و اعتقادي و وجدانی  به صورت فردي و چه مردمی و چه اینکه از طرف سازمان و یا نهاد خاصی باشد ،

و  باید گنجانیده شده ن همگاندر ذه یعنی درونی کردن حس مسولیت نسبت به حیات تاالب پریشان ، باور ایندرك . است

  .. گرددنهادینه  ، به گونه اي وجدانی

  پیشنهاداتنتیجه گیري و

وجـود  . دارد.. گی انسان و همچنین حیات پرندگان و آبزیان و بدون شک تاالب پریشان اهمیت فزون زایی در اقتصاد زند   

می باشدو در میـزان امیـد بـه    کند که این بسیار ارزشمندرادرساکنین منطقه  ایجاد می  تاالب پریشان  نشاط و وروحیه شادي

با توجه به بررسی اهمیت آن و نقش مهمی که در منطقه ایفـا کـرده   . ثر می باشد  وزندگی و باال بردن  اعتماد به نفس آنها م

ی بـراي حیـات   هـی همیشـگ   که بتواند جایگاتوان گفت امروزه باید بر روي مدیریتی کار آمد سرمایه گذاري کرد است ، می

سازمان محـیط زیسـت بـه    . گرداندپریشان، هدایت ماندن تاالب  و اهدافشان را در جهت  پریشان نشان کند و همواره تالش

و مخرب را  متوقف و یا  سیاستهاي اهمال شدهتواند مر احل قانونی عملکرد ها را پی گیر باشد و  عنوان سازمانی قانونی می

نگه داشتن آن  درباشند که تمام فواید تاالب پریشان به آنها می رسد و خود ساکنین بومی می ، نبهترین مدیراکاهش دهد ،اما 

درختان بومی کـه بـا شـرایط محیطـی منطقـه       در کشت ؛برعهده مردم گذاشتباید اینکه مدیریت تاالب را  .باید کوشا باشند

 پرهیز کنند ازهر گونه گزندي به زیستگاه تاالب پریشانهمواره گردشگران را آگاه سازند که  مشارکت داشته باشند، سازگارند

هرگونـه  . و امنیت خاطر پرندگان مهاجر و دیگر موجـودات را بـر هـم نزننـد    آرامش  و پر سرو صدا ،و با رفتارهاي ناهنجار

ري درصورت خشکسالی احتمالی از هرگونه بهره بردا. اقدامی هرچند کوچک با کمک کارشناسان محیط زیست صورت گیرد

تفریحات ومسابقات ورزشی در قسمت فضـاي سـبز تـاالب برگـزار     . جلوگیري گرددآب از سفره هاي زیر زمینی و سطحی 

احسـاس  برگزاري همایشی مردمی و دانش آموزي و دانشجویی در رابطه با آینـده حیـات تـاالب پریشـان مـی توانـد       . گردد

رپایی جشنواره و نمایشگاه به مناسبت هاي مختلـف از جملـه روز   ب. به وجود آوردمسولیت بیشتري با اینگونه اطالع رسانی 
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١٠

در برانگیختن انگیزه براي نگهداري و ایجاد اعتماد به نفـس  ... جهانی تاالب و روز جهانی محیط زیست و روز درختکاري و

مکـاري و مشـارکت   ه اینکه با  به ساکنین منطقه کمک شایانی خواهد کرد که این راهکارها به خوبی پیش نخواهد رفت جز

        .همراه باشد...مردم و سازمان هاي مربوطه اي چون سازمان حفاظت محیط زیست و 

  نوشتپی

.تعریف مدیریت زیست بومی -قانون چهارم 67ماده »الف«برنامه چهارم توسعه ، بند -1

  عباس علی دهقانی -جغرافیایی تاالب پریشانمقاله شاخص هاي -2

یت یکپارچه منابع آبی ؛آالله قائمی ، عبدرضا کریمیمقاله ضرورت مدیر-3

خورشیدي1373مظفریان، منوچهر، کازرون در آیینۀ فرهنگ ایران، شیراز، -4

   زیست استان فارس ، ادارة کل حفاظت محیط)نشریه(و پریشانمنطقۀ حفاظت شدة ارژن-5

 آبادي ، مجتبی یحییمقاله مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی-6
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بررسي  جايگاه مديريت در اكوسيستم تالاب پريشان

رقيه نظري
، مريم نظري


چكيده

تالاب پريشان اهميت بسياري در رشد و  توسعه اقتصادي و فرهنگي و... منطقه  كازرون دارد در اين راستا خشكسالي هاي متوالي و همچنين مديريت نادرست آن موجب شده  كه بحرانهايي در بخش كشاورزي و همچنين گردشگري و ... به وجود آيد. با توجه به اينكه اهميت اين تالاب شناخته شده است ، بهره برداري بيش از حد و اقداماتي چون حفر چاه و خشك شدن چشمه هايي كه منبع تغذيه آب تالاب بوده اند و همچنين راهسازي بين روستايي در سالهاي اخير اثرات بسيار منفي بر ميزان آب دهي تالاب گذاشته است. از آنجا كه تالاب پريشان در منطقه گرمسيري واقع شده است و حيات و موجوديت آن هم در تعديل آب و هوا و هم در بخش كشاورزي بسيار غنيمت و ارزشمند مي باشد  ، اين سوال ايجاد مي شود كه راهكارهاي جلوگيري از خشك شدن آن چه مي باشد و چگونه مي توان تالاب پريشان را  به گونه اي مديريت كرد كه زيستگاهي مناسب براي جانداران و گياهان و...گردد.دراين مقاله به شرح و توصيف چگونگي مديريت تالاب پريشان پرداخته شده است.

كليد واژه: مديريت ، تالاب پريشان ،  خشكسالي،  عملكرد انساني 

مقدمه

همانگونه كه درتعريف مدیریت آب مي توان گفت : عملیات برنامهریزی، توسعه، توزیع و مصرف بهینه منابع آب تحت مقررات و سیاست معیني میباشد، رشد جمعيت و توسعه شهرنشيني توجه به مسائلي از قبيل ﺗﺄمين آب شرب،حفظ بهداشت آب، حفظ محيط زيست، تامين به اندازه آب كشاورزي، صنعتي و تجاري را افزايش مي دهدو چنين مسايلي موجب گشته است  كه توجه به مساله آب بيشتر گردد . به راستي كه  قرن بيست و يكم، قرن جنگ بر سر آب نام گرفته است. در قسمت هاي مختلف دنيا، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه، مسائل مرتبط با آب از قبيل: كمبود آب، آلودگي آب و افزايش خسارات ناشي از سيل وجود دارد...( ضرورت مديريت يكپارچه آب، آلاله قائمي،عبد رضا كريمي).  اين مسائل كمبود مواد غذايي و به دنبال آن گسترش بيماريها را در پي خواهد داشت.  بنابراين در كشورهايي مانند ايران كه با كمبود منابع آبي مواجه ميباشد، توجه به كليه منابع آبي از اهميت بالايي برخوردار است .با توجه به اينكه امروزه جهان با بحران كمبود آب روبه روست و عوامل طبيعي مانند خشكسالي بر طبيعت چيره گرديده است ؛ آمارها نشان داده در سالهاي اخير خشكسالي بيشترين تلفات جاني را  داشته است. و همچنين  عوامل انساني كه  با بهربرداري بيش از اندازه و از بين بردن پوشش گياهي و آلوده كردن آبهاي سطحي و زير زميني ... به  بحران آب  كمك كرده است . رشد روز افزون جمعيت، توسعه اراضي کشاورزي در مناطق خشک و نيمه خشک جهان، گسترش صنايع، توزيع ناهمگون زماني و مکاني آب شيرين به لحاظ کمي و محدوديتها و مشکلات روزافزون کيفي منابع آبي، در بسياري از کشورها، تأمين آب مطمئن را به يکي از چالشهاي اساسي قرن حاضر تبديل نموده است. و جهان را با بحران آب روبه رو ساخته است.اين نشان مي دهد كه امروزه بايد همين مقدار ناچيز را مديريت كرد ،در غير اين صورت، مديريت نادرست مي تواند خود بحران آفرين تر باشد. تالاب پريشان از جمله اكوسيستمهاي حياتي جهان است كه همه ساله زيستگاه پرندگان و حيوانات  بيشماري مي باشد اما خشكسالي هاي متوالي و  همچنين عملكردهاي انساني چون حفر بي رويه چاه واز بين بردن پوشش گياهي اطراف تالاب ...حيات تالاب پريشان را به معرض نابودي كشانيده است . به روشني مي توان گفت كه آنچه آن را بدين جا رسانيده است نحوه مديريت در بهره برداري آن بوده است ، اينكه هيچ گونه برنامه ريزي براي آينده تالاب نشده و اگر برنامه اي هم در نگه داشتن اين اكوسيستم حياتي بوده است ،بسيار ضعيف اجرا شده است .از آنجا كه تالاب پريشان در منطقه خشكي واقع شده است و  محدوديتهايي در آب ورودي آن وجود دارد به طوري كه تبخير و خشكسالي ، ميزان ورودي آب آن را كاهش داده است مي توان گفت كه  بخش زيادي از اين محدوديتها ناشي از اجراي طرح هاي  مديريت  منابع آب است . در اين مقاله تلاش بر آن شده است كه نقش مديريت را در حيات كنوني و آينده تالاب پريشان بررسي نمايد.


  موقعيت جغرافيايي

     تالاب پریشان یکی از تالاب های دائمی آب شیرین کشور است.این تالاب در میان کوهستان فامور و در 15 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کازرون و 125 کیلومتری غرب شیراز (مرکز استان فارس)واقع شده است.مختصات جغرافیایی تالاب به شرح زير مي باشد:این تالاب بین 51 درجه و 44 دقیقه و 51 درجه و 51 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 32 دقیقه و 30 ثانیه عرض شمالی واقع می باشد. ارتفاع آن از سطح آب های آزاد 820 متر است. حوزه آبریز این دریاچه 266/5کیلومتر مربع است.وسعت آن در فصول و سال های پر باران و یا سال ها و فصول خشک وسعت متغیری دارد ؛ بیشترین گسترش آن در فصل بهار (اردیبهشت ماه) و کمترین وسعت را در فصل پائیز دارا می باشد. با محاسبه داغ آب در سال های مختلف و براساس نقشه های توپوگرافی با مقیاس یک پنجاه هزارم و همچنین تصاویر ماهواره ای وسعت تالاب پریشان 41/87کیلومتر مربع تعیین شده است.(شاخص های جغرافیایی تالاب پریشان-عباس علی دهقانی) .

  نقش و اهميت تالاب پريشان

     تالابها از جمله مولود ترين محيط هاي جهان اند، آنها گهواره هاي تنوع زيستي دنيا هستند كه با نگهداري آب و قابليت زادآوري اوليه نقش مهمي در بقاي گونه هاي بيشماري از گياهان و جانوران وابسته به خود ايفا مي كنند.  با وجود پتانسیلهای زیست محیطی چون ؛ جلب گردشگر ,اقتصادی ,اجتماعی ,ورزشی و مهاجرت انبوه پرندگان مهاجر از سراسر دنیا و زاد آوری ماهیان و سایر آبزیان و ایجاد محیطی مناسب برای حیات گیاهان خاص آن اکوسیستم ، نقش به سزایی دارند . يکی از زیباترین دریاچه های آب شیرین کشور دریاچه پریشان است که جزء مناطق حفاظت شده و تالاب ثبت شده بین المللی است به دلیل قرار گرفتن در کنار کوه های جنگلی و همچنین پوشش گیاهی وسیعی که در حاشیه آن روییده، زیبايی شگفت انگیزی دارد ،اين تالاب با ويژگي هاي منحصر به فردي كه دارد؛ داراي ارزشهاي زيست محيطي فراواني است از جمله اينكه : يك منبع آب مناسب براي مصارف كشاورزي و دامداري است ؛ گياهان آبزي اين درياچه با كاهش سرعت و تلاطم آب فرصت ته نشيني رسوبات را افزايش مي دهند كه پوشش گياهي تالاب به صورت باد شكن عمل نموده و با تثبيت خاك از فرسايش بادي پيشگيري مي كند.؛ وجود آب شيرين تالابهاي ساحلي مانع از حركت آب شور لايه هاي زيرين به سطح خاك مي شود كه اين عمل علاوه بر تامين آب مورد نياز مصارف خانگي ،آبياري و كشاورزي جوامع محلي،از شور شدن خاك جلوگيري مي نمايد.همچنين به عنوان پناهگاه مناسبي براي حيات وحش مي باشد ودر تعديل آب و هواي منطقه نيز  موثر است و علاوه بر اينكه منطقه اي توريستي شناخته شده اي است اين تالاب مي تواند به عنوان يك آزمايشگاه طبيعي براي آموزش دانشجويان منابع طبيعي و كشاورزي و زيست شناسي مورد استفاده قرار گيرد...

  تالاب پریشان از اکوسیستمهای پایدار و از لحاظ زیست محیطی دارای حساسیت و اهمیت بالایی است.به سبب گوناگونی آبوهوا و گیاهان، پرندگان ویژۀ جنگلهای بلوط، پرندگان جنگلهای گرمسیری، کوهستانی و تالابی در آن زندگی میکنند و تاکنون دستکم 263گونۀ پرنده در منطقۀ حفاظت شدۀ پریشان شناسایی شده است. از مهمترین پرندگان بومی دریاچه، انواع مرغابی، باکلان، نوک قاشقی و ماهیخوار را میتوان نام برد. این دریاچه همچنین یکی از بهترین زیستگاههای پرندگان مهاجر جهان است؛ درنا، پلیکان و فلامینگو را میتوان از مهمترین پرندگان مهاجر این دریاچه دانست که از سرزمینهای گوناگون مانند سیبری، کانادا، دانمارک و... به اینجا میآیند. ( مظفریان،1373، ص38). اهمیت جهانی دریاچۀ پریشان: در 1350خ در «کنفرانس جهانی تالابها و پرندگان مهاجر» که در شهر رامسر تشکیل گردید، کارشناسان جهانی، از نظر تنوع پرندگان و زیبایی چشماندازها، دریاچۀ پریشان(به همراه دریاچۀ ارژَن فارس) را به عنوان مرکز پژوهش جهانی تالابها، تحت مدیریت پروژۀ بینالمللی، برگزیدند. در زمستان (1351خ) منطقهای به وسعت 191 هزار هکتار به عنوان پارک انتخاب گردید و دریاچههای پریشان و ارژن در میانۀ پارک قرار گرفتند. در 1353خ به علت مشکلاتی که پیش آمد، وسعت این منطقه به 91هزار و سپس به 65هزار هکتار کاهش یافت و عنوان آن نیز به پارک ملی تبدیل گردید و در همان سال(1355خ) این پارک از سوی سازمان یونسکو به عنوان «ذخیرهگاه زیست کره» برگزیده شد. ) منطقۀ حفاظت شدۀ ارژن و پریشان(نشریه)، ادارۀ کل حفاظت محیطزیست استان فارس).  

اهميت اكوسيستم تالاب پرشان در منطقه كازرون

  در طول ادوار گذشته تاريخ ، آدميان «آب» را به عنوان عنصري تمدن ساز مي نگريسته اند؛ هر كجا آباداني در پهنه جهان نمايان شده است ، بقاي خود را از اين گوهر هستي بخش داشته است و در واقع آب، ضامن حيات جوامع انساني قلمداد مي شود.تاريخ فرهنگ و تمدن ايران زمين، سراسر حكايت از جايگاه مقدس و بي بديل آب در نزد ساكنان اين سرزمين دارد؛ ايرانيان چه در دوره باستان و چه در دوره پس از ورود اسلام، آب را پاس داشته و ارج مي نهاده اند. بسياري از مراسم و مناسبت هاي آييني مردم ايران در دوره پيش از اسلام، با محوريت و حضور آب برپا مي شده و همواره ردپايي از قداست و حرمت آب در آن به چشم مي خورده است. اين نگاه با تلفيق با آموزه هاي دين مبين اسلام، تقدس و اهميت بيشتري به آب مي بخشد؛ به گونه اي كه در آيات كتاب آسماني قرآن و روايات منسوب به بزرگان دين، موارد متعددي در ستايش و اهميت آب مي توان يافت(مهدي بختي،  راه کارهای فرهنگی مدیریت منابع آب).در دنیای امروز به دنبال دگرگونی های عمده جوامع و تحولات جمعیتی مقوله آب و بحث محدودیت آن شکل دیگری به خود گرفته است؛ با افزايش سرسام آور جمعيت انسان ، تقاضا براي مصرف آب به طور چشمگيري افزايش يافته است . هم اكنون بحران كمبود و كيفيت آب، موضوع اساسي مذاكرات بين  كشورهاشده است.  از آنجا كه منطقه كازرون در ناحيه گرمسيري واقع شده است وجود چنين منبع آبي بسيار غنيمت و بس ارزشمند است چراكه تالاب پريشان به تعديل هواي منطقه كمك شاياني داشته  و اين منطقه را از خشكي كامل رهايي داده است . ساكنين اطراف تالاب پريشان از  فوايد وجود چنين منبع غنيمت زا بهره هاي هنگفتي برخوردار گشتند . كشاورزي به عنوان اقتصادي پايه نقش بهينه اي را براي تامين معاش زندگي بر جاي گذاشت. ماهيگيري ، دامپروري ، ...وهمچنين گردشگري كه از موارد مهم توجه به تالاب پريشان است . همه ساله تالاب پريشان ميزبان گردشگران بسياري است كه از مناطق دور ونزديك از  آنجا ديدن مي كنند. بنابراين مي توان گفت جهت دادن و توسعه اين اقتصاد پايه نياز به مديريت كارايي دارد . وجود تالاب پريشان در هنگام پرآبي شادي جان فزايي را در روحيه ساكنين ايجاد مي كندو آنها با دلگرمي ها و اميدواري بهتري به زندگي شان مي نگرند.  همچنين وجود تالاب پريشان موجب گشته كه همگان شناخت بهتري به منطقه داشته باشند و از انزوايي كه بسياري از مناطق دچار آن شده اند،  بيرون گريزد. با توجه به اينكه كازرون منطقه اي است  كه با تمدنهاي دور ايران شناخته شده و هميشه جاذب توريستهاي داخلي و خارجي بوده ، تالاب پريشان را به عنوان جايگاهي براي تفريح و آرامش خويش بر مي گزينند، كه اين مورد وجهه بسيار خوشايندي براي كازرون هم مي تواند منظور گردد.از آنجا كه وجود اين تالاب  در كنترل سيل اهميت دارد به نوعي از فرسايش خاك هم جلوگيري كرده و پناهگاهي بسيار مناسب براي حيات جانداران و گياهان مي باشد.و با توليد بيشترين ماده زنده بر روي سطح براي پرندگان بهترين زيستگاه شناخته شده است.،بيانگر اين است كه حيات بسياري از ساكنين محلي وموجودات وپرندگان و... به حيات تالاب پريشان بستگي دارد. 

اثرات پديده هاي طبيعي بر تخريب تالاب پريشان 

  تغییر اقلیم و افزایش خشکسالی، به دلیل افزایش تولید گازهای گلخانه ای در جو و تکامل زمین که از دوره اول زمین شناسی بوده اتفاق می افتد، بارش برف را در کشور کاهش داده که تاثیر مستقیمی بر آب رودخانه ها و ورودی آب تالاب ها و خشکسالی شان داشته است و موضوعی طبیعی است. مجتبي يحيي آبادي، مديريت منابع آب در شرايط خشكسالي). 
خشكسالي پديده اي طبيعي كه گاه در اثر نتيجه درازمدت عملكردهاي ناشيانه بشر بر اكوسيستم هاي طبيعي  به وجود آيد.كه به بهترين مورد مي توان اشاره داشت  به از بين بردن پوشش گياهي و چراي بي رويه و مكانيابي هاي نامناسب براي ساخت كارخانه و ... كه به گرم شدن زمين هم كمك خواهد كرد و گاه به گونه اي طبيعي ، خشكسالي دوام پيدا ميكندكه يكي از خطرناك ترين و مخرب ترين اثرات خشكسالي ضايعاتي است كه بر محيط زيست منابع طبيعي زيستگاه ها واكوسيستم ها ايجاد مي شود طول دوره خشكسالي بر  بهداشت عمومي، اشتغال بيكاري تاثير مي گذاردو همچنين  بيماري هاي قلب و عروق حساسيت و بيماري هاي تنفسي افزايش مي يابد كه مورد آخر اساسي به علت آلودگي هواي ناشي از گرد و غبار حاصل از فرسايش هاي بادي است. پديده خشكسالي بر ظرفيت بالقوه يك منطقه اثر كاهنده دارد، زيرا بيكاري در منطقه افزايش يافته و استاندارد سطح زندگي مردم كاهش مي يابد. خشكسالي بر صنعت توريسم و جهانگردي تاثير عجيبي دارد و اثرات سوء آن مي تواند سبب ركود شديد در صنعت توريسم چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي شود و اين امر آسيب و زيان بسيار شديدي را به ويژه بر مناطقي كه صنعت گردشگري در آنها اهميت خاص دارد وارد مي سازد. با توجه به اهميت حياتي تالاب پريشان ، پديده خشكسالي، اكوسيستم آن را بسيار شديد تحت تاثير خودش قرار داده است، كم آبي تالاب ، موجب از بين رفتن موجودات آبزي و نابودي منبع غذايي موجودات شده و پرندگان مهاجر هم به جاي مهاجرت به تالاب پريشان ، مناطق جنوبي تر از جمله قشم را انتخاب مي كنند. كشاورزي را از رونق بايدي اش مي اندازد و  روند گردشگري را نيز كاهش مي دهد، امروزه وجود حشرات موذي و مضري كه از لاك پشتها و ماهي هايي كه در اثر بي آبي ازبين رفته اند،  تغذيه مي كنند  ؛ موجب بيماري هاي عفوفي در منطقه گشته است.  اين نشان مي دهد كه تالاب پريشان چه در زمان كم آبي وچه در زمان پر آبي  نياز شديدي به مديريت دارد.    

اثرات عملكرد انساني بر اكوسيستم تالاب پريشان

   همواره بشر براي رسيدن به خواسته هاي مادي و همچنين معنوي خويش ، دست به تغيير طبيعت اطراف خويش مي زندكه اين گاه جزيي و گاه به گونه اي وسيعي اي اين دگرگوني صورت ميگيرد . در مواردي ناچيز به سازش با طبيعت پرداخته است ، چراكه همواره بشر به دنبال منافع خويش بوده و براي رسيدن به نيازهايش بسيار تلاش خواهد كرد و به طبيعت آنگونه مي نگرد كه تمام ناشدني و دست يافتي و خدمتگذاز هميشگي اش مي باشد. تالاب پريشان هم يكي از جاذبه هاي طبيعي ارزشمندي است كه همواره از ابتدا ي پيدايش تا كنون،  به بشر خدمت هنگفتي كرده است؛ چه به عنوان منبع آبي براي كشاورزي و ماهيگيري و چه به عنوان زيستگاه طبيعي و فضاي گردشگري و... خدمات ارزشمندي به ساكنين منطقه داده است جداي ازطبيعت خشن خشكسالي، عملكردهاي انساني هم بر تخريب و نابودي آن تاثير گذاشته است، عملكردي چون بهره برداري زياد آب و  حفر بي رويه  چاه كه موجب گشت بسياري از چشمه هاي كه منبع تغذيه آب تالاب پريشان بوده اند خشك گردند. چنانچه وجود تالاب ، هميشه از فرسايش خاك و  همچنين طغيان سيل جلوگيري مي كند. ، مشخص نبودن محدوده تالاب پريشان و عملكرد ضعيف سازمان محيط زيست،  سبب اين گشت كه بخش بسياري ازمحدوده تالاب را به جاده سازي بين روستايي اختصاص داده شود ، به طوري كه از اين محدوده به عنوان راهي  ميان بر و كوتاه كردن راه هاي بين روستايي استفاده شد و هيچگاه  بينشي به يك روز پر آبي تالاب، در آينده  در نظر گرفته نشد.، راهسازي به قيمتي بود كه هكتارها نيزاري سوزانده شد كه زيستگاه لاك پشتهاي تالاب و پرنده هاي مهاجرتالاب و ديگر جانداراني بود كه زنده زنده در آتش آگاهي بشر سوختند ، كه با اين كار،  علاوه بر محدود كردن فضاي مكاني تالاب ، آن را به زيستگاه ناامني براي پرندگان ساخت و  آسيب بسيار بزرگي به بخش گردشگري منطقه زد . سموم مختلف كشاورزي كه وارد تالاب مي گردد،  زيستگاه آبزيان را به مخاطره انداخته است. و امروزه طرح پتروشيمي در نزديكي تالاب پريشان طرح ريزي شده است و چنانچه با شروع و بناي مجتمع پتروشيمي ، پسمانده هاي شيميايي بسيار زيان دار به تالاب ريخته شوند، ديگر حياتي براي تالاب پريشان نخواهد ماند.

جايگاه مديريت در پايداري اكوسيستم تالاب پريشان

    شعار روز جهانی تالابها در سال ۲۰۰۹  تاکید بر مدیریت یکپارچه منابع آبی به عنوان یک رویکرد مهم و مشترک در چالشهای مدیریتی تالاب دارد. چنانچه مديريت زيست بومي  بيان كننده ؛ نوعي مديريت منابع طبيعي و محيط زيستي بوده كه هدف آن پايداري زيست بوم براي تامين نيازهاي اكولوژيكي و انساني در آينده است . رويكرد مديريت زيست بومي نيازهاي انساني را درمركز مديريت تنوع زيستي قرار مي دهد كه هدف آن مديريت زيست بوم بر اساس كاركردها و استفاده هاي چند گانه از اين كاركردها است . اعمال چنين رويكردي در مديريت زيست بوم ها ، منجر به بهينه سازي از زيست بوم ها و كاهش مخاطرات آن مي شود. بند «الف»ماده 67 قانون چهارم به صراحت به اين رويكرد اشاره دارد. مديريت زيست بوميبه عنوان يك رهيافت نوين در برنامههاي محيط زيستي كشور وارد  شده تا ضمن حفظ پايداري، توسعه و تضمين سلامت در زيستبومهاي كشور، انجام فعاليتهاي توسعهاي در كشور بر اساس ظرفيت تحمل محيط صورت پذيرد. (برنامه چهارم توسعه). استقرار مديريت زيستبومي يكي از سازوكارهايي است كه ميتواند به حفظ و پايداري زيستبومها منجر شود كه هم  بر توان طبيعي و هم به ظرفيت تحمل  زيستبومها در طرحهاي توسعه ملي و منطقه اي نيز توجه دارد. با توجه به اينكه تالاب پريشان در مرحله اي بحران آبي قرار دارد ، مديريتي كارا را مي طلبد كه بتواند تالاب پريشان را از اين عملكردهاي آگاهانه و ناآگاهانه انساني كه نابودي آن را تشديد و تسريع مي كند؛ نجات بدهد . روشن است كه چنين اقدامات انساني در بروز خشكسالي تاثير بسيار داشته است .  با توجه به تعريف مديريت زيست بومي و همچنين اهداف و جهت دادن آن به سمت پايداري اكوسيستم ها ؛ امروزه مديريت تالاب پريشان ، تنها به سازمان حفاظت محيط زيست محدود نمي شود بلكه مشاركت مردم بومي را ضرورت بسياري مي داند ، آگاهي مردم  بومي در زمينه حفظ و حراست مي تواند جزء يكي از اهداف مديريت زيست بومي گردد. مشاركت همگاني در طرح حفاظت از تالاب پريشان كمك مي كند كه بوميان منطقه با حيات ارزشمند تالاب آشنا گردند و عملكردهاي نا آگاهانه اي چون حفر بي رويه چاه ،راهسازي هاي خودخواهانه ... كه صورت مي گيرد  را متوقف سازند وبا نوعي احساس مسوليت نسبت به نگهداري آن بنگرند . مديريت چه به صورت فردي و چه مردمي و چه اينكه از طرف سازمان و يا نهاد خاصي باشد ، نيازمند بينشي دروني و اعتقادي و وجداني است. درك اين باور يعني دروني كردن حس مسوليت نسبت به حيات تالاب پريشان ، در ذهن همگان بايد گنجانيده شده و به گونه اي وجداني،  نهادينه گردد.. 

نتيجه گيري و پيشنهادات

   بدون شك تالاب پريشان اهميت فزون زايي در اقتصاد زندگي انسان و همچنين حيات پرندگان و آبزيان و .. دارد. وجود تالاب پريشان  نشاط و وروحيه شادي رادرساكنين منطقه  ايجاد مي كند كه اين بسيار ارزشمندمي باشدو در ميزان اميد به زندگي و بالا بردن  اعتماد به نفس آنها موثر مي باشد  . با توجه به بررسي اهميت آن و نقش مهمي كه در منطقه ايفا كرده است ، مي توان گفت امروزه بايد بر روي مديريتي كار آمد سرمايه گذاري كردكه بتواند جايگا هي هميشگي براي حيات پريشان نشان كند و همواره تلاش و اهدافشان را در جهت  ماندن تالاب پريشان، هدايت گرداند. سازمان محيط زيست به عنوان سازماني قانوني مي تواند مر احل قانوني عملكرد ها را پي گير باشد و سياستهاي اهمال شده و مخرب را  متوقف و يا كاهش دهد ،اما بهترين مديران،  خود ساكنين بومي مي باشند كه تمام فوايد تالاب پريشان به آنها مي رسد ودر نگه داشتن آن بايد كوشا باشند. اينكه مديريت تالاب را بايد برعهده مردم گذاشت؛ در كشت درختان بومي كه با شرايط محيطي منطقه سازگارند مشاركت داشته باشند، همواره گردشگران را آگاه سازند كه ازهر گونه گزندي به زيستگاه تالاب پريشان پرهيز كنند و با رفتارهاي ناهنجارو پر سرو صدا ، آرامش و امنيت خاطر پرندگان مهاجر و ديگر موجودات را بر هم نزنند. هرگونه اقدامي هرچند كوچك با كمك كارشناسان محيط زيست صورت گيرد. درصورت خشكسالي احتمالي از هرگونه بهره برداري آب از سفره هاي زير زميني و سطحي جلوگيري گردد. تفريحات ومسابقات ورزشي در قسمت فضاي سبز تالاب برگزار گردد. برگزاري همايشي مردمي و دانش آموزي و دانشجويي در رابطه با آينده حيات تالاب پريشان مي تواند احساس مسوليت بيشتري با اينگونه اطلاع رساني به وجود آورد. برپايي جشنواره و نمايشگاه به مناسبت هاي مختلف از جمله روز جهاني تالاب و روز جهاني محيط زيست و روز درختكاري و... در برانگيختن انگيزه براي نگهداري و ايجاد اعتماد به نفس به ساكنين منطقه كمك شاياني خواهد كرد كه اين راهكارها به خوبي پيش نخواهد رفت جز اينكه با  همكاري و مشاركت مردم و سازمان هاي مربوطه اي چون سازمان حفاظت محيط زيست و ...همراه باشد.      
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