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و  یتسیز یکازرون از منظر انسان شناس شانیپر اچهیگونا گون نجات در یمطالعه جنبه ها

 یفرهنگ
 ايران كازرون، اسالمي، آزاد دانشگاه كازرون، واحد سماء، نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه

 اساریفاطمه 
Honarmand.yas@gmail.com 

 

 دهیچک
از  یکی شانیپر اچهیبپردازد. در یشگیهم یکازرون از خطر نابود شانیپر اچهیعوامل موثر بر نجات در یکوشد به بررس یمقاله م نیا
 اچهیاست که در بخش جره و باالده شهرستان کازرون قرار گرفته است. در انهیو خاورم رانیا نیریآب ش یهااچهیدر نیو بزرگتر نیباتریز

فاظت مناطق جزء منطقه حفاظت شده سازمان ح یبند میو در تقس دهیثبت گرد یالمللنیرامسر به عنوان تاالب ب ونیسدر کنوان شانیپر
 تاالب یدر استان فارس چشمه ها ریاخ یها یسالدهد که به دنبال وقوع خشک یها نشان م افتهی. گرددیمحسوب م ستیز طیمح

آب  یآن هم با دب یدیو فقط چشمه هلک و جمش دهیخشک شانیپر اچهیدر یها شمهقرار گرفته و تمام چ یخشک سال نیا ریتحت تأث
ه ب توانیاز جمله آنها م کنند،یم ینینقش آفر اچهیدر نیوجود دارد که در حاد کردن مشکل ا زین گریجوشان است. اما عوامل د یکم
 شانیپر اچهیکنند. مشکالت در یدیروز افت شدبهروز قهمنط ینیرزمیآب ز یاشاره کرد که باعث شده سفره ها اچهیاطراف در یهاچاه

 یطیحم ستیبحران ز کیبه  ینیزمریآب ز یهاآب از سفره هیرویب یهاو برداشت یسالدر شهرستان کازرون در صورت ادامه روند خشک
 دهیگرد مینظ( تیمشارکت یو مشاهده  ده)مصاحبه، مشاهیدانیو م یاسناد یبر روش مطالعات هیمقاله با تک نیخواهد شد. ا لیدر منطقه تبد

 .استفاده خواهد کرد یفیتوص یلیتحل وهیو از ش
 تاالب ،یکازرون، آب، خشکسال ست،یز طیمح اچه،یدر شان،یگان: پر دواژهیکل

 مقدمه
ده است که در بخش جره و باال انهیو خاورم رانیا نیریآب ش یعیطب یها اچهیدر نیو بزرگتر نیباتریاز ز یکی)فامور( شانیپر تاالب

 قهیدق44درجه و 15 نیب اچهیدر نیشناخته شده است. ا زیو فامور ن شانیمور، پر یبه نامها اچهیدر نیشهرستان کازرون قرار گرفته است. ا
هکتار و ارتفاع آن  4033واقع شده است. مساحت آن  یعرض شمال هیثان 23و  قهیدق29درجه و 92و  یطول شرق قهیدق15درجه و  15و 

 .ماه دارد بهشتیمساحت را در ارد نیشتریمربع است و ب لومتریک 1/922آن  زیمتر است. حوزه آبر 093آزاد  یاز سطح آبها
ه محسوب مناطق جزو منطقه حفاظت شد یبند میاست و در تقس دهیثبت گرد یللالم نیرامسر بعنوان تاالب ب ونیدر کنوانس اچهیدر نیا 
 یشمال ی. رشته کوه هاباشدیمتر م 1تا  1/2است که عمق آن از  رانیفالت ا نیریآب ش یها اچهیدر نیاز بزرگتر یکی شانی. پرگرددیم

به وجود  کیاست که در اثر عوامل تکتون یداریپا یستمهایتاالب از جمله اکوس نیتاالب داده است.ا نیرا به ا ییبایجلوه ز شانیتاالب پر
و شرق  شمال یچشمه ها شانیکننده آب تاالب پر هیمنبع تغذ نیخود را حفظ نموده است. مهم تر طیسال است که شرا ونهایلیآمده و م

 .اشدب یم رویهلک، خواجو، گپ، آب موردک، آب س ،یدیگراب، جمش ،یقله نارنج نه،ی: پل آبگ یکه شامل چشمه ها شودیتاالب م نیا
 .باشد یم یشاخص یاهیو گ یجانور یشامل گونه ها شانیتاالب پر ستمیاکوس

آمور،  ،یو کپور معمول یبوم انیجزء ماه یگل چراغ که همگ ی(، ماهیشونیزرده)پر یسرخه، ماه یخاردار، ماه یجانوران شامل: مارماه 
 یرندگانو پ یتوان به شنگ، الک پشت ، مارآب یتاالب م نیجانوران ا گریشوند. از د یتاالب محسوب م یربومیغ انیجزء ماه توفاگیف

وچک، چوب اگرت ک ،یارغوان لیحواص ،یخاکستر لیگاوچرانک، حواص اه،یگردن س میبزرگ، کش مینگو،کشیفالم کان،یهمچون درنا، پل
اردک  ،یاردک ارده ا ،ییکوچک، کفچه نوک،چنگر نوک سرخ، آنقوت، کله سبز، خوتکا، اردک سرحنا ماریشب، بوت لیپا، چنگر، حواص

شامل:  هانایو گ یدم جنبانک ابلق، جنبانک خاکستر ،ید،زاغیسف نهیخورک س یاهم ،یخورک ابلق، سار، جغد تاالب یآوست، ماه ،یمرمر
 یربومیرندگان غاز پ یابینا یگونه ها ستگاهیز اچهیدر نیباشد. ا یمن زارها مچ ،یلوئ ،یگز، ن کر،یپ زیر یجلبکها کر،یدرشت پ یجلبکها
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و پس از  دنیآ یم شانیو به تاالب  پر مودهیراه را پ لومترهایک نمارککانادا و دا ،یبریس یعنیدور  اریبس یکه از راهها باشدیو مهاجر م
 .گردندیخود باز م هیاول یدوباره به محل زندگ یزمستان گذران

  شانیتاالب پر یدگیخشک یاصل لیدال
 نیا یا رهیذخ یلهراسب( که حدود دو سال آبها یلُر) جو یوجود دارد بنام جو یمعروف یجو شانیتاالب پر یدر قسمت جنوب 

کشت  تیقرار داشته قابل شانیتاالب پر میکه در حر یاراض یستیرزیاقدام غ نیبا ا دیتا شا نمودهیتاالب را از بستر تاالب خارج م
 .شدیحسن آباد و آب کنارو استفاده م یروستاها یکشت در اراض یتاالب برا زآب خارج شده ا نیکند و ا دایپ
 است و  رمجازیچاه ها غ نیحلقه از ا 433قرار دارد که حدود  شانیدر اطراف تاالب پر رمجازیاز هزاران حلقه چاه مجاز و غ شیب

چاهها در شمال و شرق تاالب قرار دارند  نیا شتریتاالب  تا فواصل دورترحفر شده اند و ب میچاه ها از خود بستر تاالب و حر نیا
 ینیرزمیز یآب از سفره ها هیرو یبر علت شده و موجب برداشت ب دیتاالب هستند خودشان مز اطرافچاهها که  نیکه وجود ا
اشد ب یم یکه با کشاورز یامرار معاش اهال لیو بدلرا فراهم نموده است  شانیتاالب پر نینش هیحاش  یروستا 50 یتوسط اهال

ث خشک باع ینیرزمیمنابع آب ز هیرو یکشت خود و برداشت ب همحدود شیتاالب و افزا میبستر و حر یروز به روز با تصرف اراض
  .است دهیشدن تاالب گرد

 متر  یلیم 413شهرستان کازرون )حدود  یبارندگ نیانگیبا در نظر گرفتن م رانیحاکم بر فالت ا یعالوه بر مسائل فوق خشک سال
  .ذاشته استگ شانیبر تاالب پر یآثار منف نیانگیکمتر از حد م یبودن بارندگ نییپا لیتا کنون بدل 02در سال( متاسفانه از سال 

 باد غالب منطقه که در و با در نظر گرفتن  شانیغرب تاالب پر یلومتریک 1کازرون در فاصله کمتر از  یبیترک کلیس روگاهیوجود ن
    :اثرگذار خواهد بود شانیاز چند منظر بر تاالب پر روگاهین نیکه وجود ا باشدیم یو شرق یکازرون غرب
   روگاهین تیاز فعال یناش یهوا یآلودگ -

 شده در منطقه   جادیا یگرما -
 جنوب تاالب یبرداشت آب از کوهها -

 آن یایتاالب و اح ستگاهیز بیاز تخر یریشگیپ یراهها
 یرزکشاو یاقدام محدوده اراض نیکشور که با ا یجار نیبا استناد به قوان شانیتاالب پر میمشخص نمودن محدوده و بستر و حر( 5

 .گرددیمشخص م شانیتاالب پر هیحاش
. شانیدر اطراف تاالب پر ونیزاسیو مکان داریپا یو کشاورز شانیاطراف تاالب پر یکشاورز یاراض یکشت در تمام یالگو یاصال( 9

نج در رطوب س یریبا بکار گ نینمود و همچن نهیمصرف را به یکشاورز یچاهها یتوان با نصب کنتور هوشمند بر رو یبعنوان مثال م
 .نمود یاریکشت به آب، آب ازیدر هنگام ن یاراض

مجاز را مسلوب  ریغ یاقدام در ابتدا چاهها نیبا ا توان یکه م شانیدشت پر زیو حوزه آبر شانیاطراف تاالب پر یچاهها یسامان ده( 2
  .مصرف آن را کنترول نمود زانیچاهها م یالمنفعه نموده و با نصب کنتور هوشمند بر رو

 نیآن حوزه و در نظر گرفتن ا یآبها یفیک یو بررس یاصول فن تیبا رعا شانیاطراف تاالب پر یاز حوزه ها یحوزه ا نیانتقال آب ب( 4
از  ستمیآب و برهم نخوردن اکوس ییایمیش تیفیک تیو رعا گرددیمحسوب م نیریآب ش یاز جمله تاالب ها شانیموضوع که تاالب پر

باشد که  یدر حال احداث             م شانیشرق تاالب پر یلومتریک 23در  یاساس سدنرگس نی. برهمستبرخوردار ا ییباال تیاهم
 .است دهیرس بیمتر مکعب در سال به  تصو ونیلیم یتاالب از سدنرگس نیحقابه ا

آن  یایتوان در اح یم شانیبه تاالب پر رهایمس نیواقع در شرق و غرب تاالب و انحراف ا البیس یرهایاز مس یبا مطالعات نیهمچن( 1
 .کمک نمود

توان از  یم سمیاکوتور نهیبخصوص در زم داریپا یشغل یو بوجود آوردن فرصتها شانیتاالب پر نینش هیحاش یاهال شتیمع رییبا تغ( 2
 .کاهش داد ستمیاکوس نیحاکم بر ا یفشارها
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کشت  یبرا هیرو یتوان از برداشت ب یکننده تاالب قرار دارد م هیتغذ یکه در محدوده چشمه ها یقانون اتیاز مستثن یبرخ دیبا خر( 0
 یاراض نیاز ا ی( برخ5212قبل ) یکرد. چه بسا که در سالها ییکمک به سزا ینیرزمیز یآبها شیاقدام به افزا نینمود و با ا یخوددار

  .شده است یداریخر ستیز طیمح حفاظتتوسط سازمان  زین
 نیا یایتوانند در اح یمردم، همه م یتاالب برا نیا تیو مشخص نمودن اهم شانیاطراف تاالب پر یدر روستاها یبا فرهنگ ساز( 0

 .اشندداشته ب یتاالب نقش مؤثر

 یریگ جهینت
و...  یستیز ،ییآب و هوا ،یفرهنگ ،یشتیمع سم،یاکوتور ،یکیاکولوژ یاز منظرها شانیپر یالملل نیو ارزش تاالب ب تیتوجه به اهم با
در  یو انجام اقدامات قیبا مطالعه دق یدولت یمردم نهاد در کنار سازمان ها و ارگان ها یو تشکل ها یجوامع محل یبا همکار توانیم
 .برداشت یموثر یارزشمند گامها ستمیاکوس نیمجدد ا یایتاالب و اح نیا شتریب بیاز تخر یریشگیپ

 یایکه با اح شودیمحسوب م ایدر سراسر دن رینظ یب ستمیاکوس کی یستیمهاجرت پرندگان مهاجر از منظر ز دوریبعنوان کر شانیپر تاالب
 نیوامع بج نیدر ب ندینمایتاالب مهاجرت م نیو کانادا و ... به ا یبریس یپرندگان که از کشورها نیمهاجرت دوباره ا لیتاالب به دل نیا

  .برخوردار است ییبه سزا تیاهم از زین یالملل

 منابع
 5204_انتشارات نقش مهر_شانیتاالب پر ستمیاکوس _یعباسعل ،یدهقان-5
 5202 یپرور یآب در آبز یفیک تیریمد یمبان _عباس ،یسار یلیاسماع-9
 5203_ارشد ینامه کارشناس انیپا_شانیپر اچهیدر ییایجغراف_بیغر ،یچوپان-2
 (5222_5229)شانیپر اچهیآب در ییایمیش زکویگزارش مطالعات ف _فارس ستیز طیاداره کل حفاظت مح-4
 5204_(9و5استان فارس)فاز یآبها یاهیو گ یجانور یها ستگاهیو ز کیمنولوزیل بررسی _علمدار ،ییعلمدار-1
 5222_ارشد ینامه کارشناس انیپا _شانیدراج در منطقه حفاظت شده ارژن پر یکیستماتیوسیب یبررس_خداپرست، جمال-2
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