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پریشان؛ تاالبی رو به خاموشی  
سارا صادقیان1*، احمد حاتمی2 و لیال جوالیی3

چكيده
تاالب پریشان یکی از تاالب های مهم آب شیرین ایران است که از نظر اکولوژیکی، بیولوژیکی و تنوع گونه ای 
اهمیت بسیاری دارد. این تاالب در سطح ملی یک زیست بوم بسیار باارزش به شمار می رود که دارای تنوع زیستی 
غنی و ارزش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تاالب پریشان به عنوان یک تاالب بین المللی در کنوانسیون 
رامسر به ثبت رسیده و در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )UNESCO( نیز به عنوان یک ذخیره گاه 
زیست کره شناخته شده است. این تاالب از مناطق حفاظت شده است و به عنوان یکی از قطب های گردشگری ایران 
شناخته می شود که در میان کوه های فامور قرار گرفته است. سیمای بهاری و پاییزی این تاالب دیدنی است. گیاهان 
آبزی و نی زارهای حاشیه دریاچه، جنگل های واقع در ارتفاعات شمالی و چندین بیرون زدگی صخره ای و پرندگان 

وحشی و مهاجر آن، گردشگاه طبیعی جالب توجهی را به وجود آورده است.  

واژه های کليدی: دریاچه پریشان، تاالب، فارس، کازرون، کوه فامور

Abstract
The Parishan wetland is one of the most important freshwater wetlands of Iran. It is important 
ecologically and biologically as well as species diversity. At the national level, it is a very 
valuable ecosystem and has rich biodiversity, economic, social and cultural values. This 
lake is a recognized wetland in Ramsar Convention list. It is known as a biosphere reserve 
by UNESCO. The Parishan Lake is known as one of the Iran's tourism hubs, located in the 
Famour Mountain. The spring and autumn of this wetland is spectacular. Aquatic plants and 
reeds around the lake, forests located in north highlands, and several rocky protrusions with 
wild and migratory birds have created an interesting natural park.
Keywords: Fars, Famour Mountain, Kazeroon, Parishan Lake, wetland
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موقعيت جغرافيایی تاالب پریشان
بزرگ ترین تاالب های آب  از زیباترین و  پریشان یکی  تاالب 
کازرون  فامور،  مور،  نام های  به  که  است  فارس  استان  شیرین 
و پریش نیز شناخته می شود )داداشی، 1390(. در زبان محلی، 
دریاچه پیرشون نامیده می شود. این تاالب در سلسله جبال زاگرس 
در فاصله 15 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کازرون و 125 
کیلومتری غرب شیراز بین ʺ25 '25 ˚51 وʺ50 '43 ˚51 طول 
جغرافیایی و ʺ25 '22 ˚29 و ʺ40 '27 ˚29 عرض جغرافیایی 
میان دو حوضه آبریز رودخانه های شاپور و دالکی در ارتفاع 820 
متری از سطح دریا در بخش جره و باالده قرار گرفته است. حوضه 
آبریز تاالب پریشان حدود 275 کیلومتر مربع مساحت دارد که از شرق 
با مرز حوضه آبریز دالکی و از غرب با حوضه آبریز رودخانه شاپور 
محصور شده است. مساحت تاالب به میزان بارندگی در منطقه بستگی 

دارد و برحسب فصول سال و مقدار بارش ساالنه، بین 2500 تا 5200 
 .)1 )شکل  پریشان(  تاالب  جامع  مدیریت  )طرح  است  متغیر  هکتار 
عمق آب در تاالب از اندازه های بسیار کم )چند سانتی متر در زمین های 
قسمت های  در  متر   4 از  بیشتر  تا  غربی(  و  شرقی  جنوبی،  کم شیب 
شمالی تغییر می کند )لطفی، 1389(. بزرگ ترین منبع تأمین کننده آب 
تاالب باران های ساالنه، آب های زیرزمینی و چشمه های اطراف است 
که از به هم پیوستن تعدادی از آنها رودخانه فامور شکل می گیرد که 
از سمت شرق به دریاچه می ریزد. این تاالب در مهار و کنترل سیالب 

منطقه نقش مؤثری دارد )شکل 2(. 

اقليم شناسی
تاالب پریشان در منطقه نیمه خشک زاگرس جنوبی با تابستان   های گرم و 
به نسبت طوالنی و زمستان های معتدل و به نسبت کوتاه واقع شده است. 

شکل 1- تغییر سطح بستر تاالب طی 25 سال گذشته )عکس از اداره حفاظت محیط زیست کازرون(
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شکل 2- مناظری از تاالب پریشان در زمان پرآبی )عکس ها از بهزاد داوودی. عکس پایین مربوط به سال 1379 و عکس های وسط و باال مربوط به سال 1385 است.( 
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این  تأثیر 4 توده هوایی قرار می گیرد که در  این منطقه تحت 
میان جبهه مدیترانه ای بیشترین نقش را در بارندگی های ساالنه 
منطقه  این  در  جوی  ریزش های  بیشتر   .)1389 )لطفی،  دارد 
به صورت باران است که عمدتًا در ماه های پاییز، زمستان و بهار 
رخ می دهد. بارش برف خیلی به ندرت و فقط در قله کوه های 
شمال دریاچه رخ می دهد که بیشتر از چند روز دوام نمی آورد. 
هواشناسی  ایستگاه  در  شده  ثبت  ساالنه  بارش های  میانگین 
و  میلی متر   170 حداقل  بین  که  است  میلی متر   450 پریشان 
حداکثر 700 میلی متر در سال نوسان دارد. در تابستان حداکثر 
)مشاورین جامع  است  سانتی گراد  درجه  هوا 49  مطلق  دمای 

ایران، 1381(. متوسط تبخیر ساالنه نیز حدود 2470 میلي متر و دامنه 
تغییرات آن بین 3350-1600 میلي متر است )سازمان آب منطقه ای 

فارس، 1385(. 

پوشش گياهی منطقه
فلور هر منطقه بازتابی از عوامل مختلف اکوسیستمی در طول دوران 
است.  منطقه  و  محیط  طبیعی  توان  بیانگر  و  زمین شناختی  مختلف 
هر رویشگاهی که تنوع زیستی بیشتری داشته باشد مسلمًا پایداری 
اکولوژیکی بیشتری داشته و یک اکوسیستم پایدار و پویا خواهد بود 
وابسته  طبیعی  اکوسیستم های  و سالمت  پایداری   .(Smith, 1996)

Anthemis altissima  )بابونه قدبلند(

    Vaccaria oxyodonta

 Papaver argemone )شقایق(
شکل 3- برخی از گونه های گیاهی موجود در منطقه )عکس ها از محمد طیبی خرمی(

Erucaria hispanica )مندابی(

Convolvulus leiocalycinus  )پیچک(

 Plantago ovata )اسفرزه(
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در  فامور  کوه  دامنه های  تاالب،  شمال  در  است.  گونه ای  تنوع  به 
عمده  به طور  گیاهی  غالب  پوشش  متری   1100 تا   800 ارتفاعات 
همچنین  است.   (Ziziphus spina-christi) کنار  درختان  شامل 
ارتفاعات  در  فامور  کوه  جنوبی  شیب های  باالتر  ارتفاعات  در 
کوهی بادام  درختان  بیشتر  تاالب،  شمال  متری   1400 تا   1100
دیده   (Quercus brantii) بلوط  و   (Amygdalus scoparia)
از گونه های  دیگری  تعداد  گیاهی  اجتماع  دو  این  کنار  در  می شوند. 
بوته ای و علفی نیز که پوشش گیاهی این حوضه را تشکیل می دهند مانند 
 Eruca sativa, Micromeria persica, Trifolium campestre
Convolvulus leiocalycinus, Erucaria hispanica

 

Vicia sativa, Papaver argemone, Plantago ovata
Rumex vesicarius, Silybum marianum,
 Trifolium resupinatum, Vaccaria oxyodonta, Astragalus 
arbusculinus و  Anthemis altissima دیده می شوند )شکل 3(. 
گیاهی آب دوست  پریشان، پوشش  تاالب  اراضی  و   در حاشیه 
 Myrtus communis نظیر  گونه هایی  از  متشکل  متنوعی 
Mentha longifolia, Cyperus fuscus, Cyperus longus 

 Cynodon dactylon و   Veronica anagallis-aquatica
دیده می شود. گونه Myrtus communis )مورد( گیاه معطری است 
که در صنعت داروسازی کاربرد بسیاری دارد. این گیاه در کنار چشمه های 

بخش شرقی دریاچه  حضور دارد. 

 Rumex vesicarius )ترشک بادکنکی(

Micromeria persica

ادامه شکل 3- برخی از گونه های گیاهی موجود در منطقه )عکس ها از محمد طیبی خرمی(
 Silybum  marianum )خار مریم(

 Eruca sativa )منداب(

 Astragalus arbusculinus )آنزورت( 

  Limonium thouini
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عالوه براین گونه هایی از گیاهان آبزی بن  در آب، شناور و 
  Najas marina نیز در تاالب دیده شده است. گونه غوطه ور 
بیشتر  که  است  تاالب  در  غوطه ور  گیاه  فراوان ترین  )تیزک( 
قسمت های داخلی و کف تاالب را پوشانده و در بعضی از برکه های 
 ،Potamogeton pectinatus گونه های  به همراه  چشمه ای 
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum

ایـن  فراوانـی  می شـود.  یافـت    Zannichellia palustris
گونه هـا را می  تـوان  نشـانه پاییـن بـودن میـزان شـوری در 

این تاالب دانسـت. گونه Lemna perpusilla  )عدسـک 
آبـی( نیز گیاه شـناوری اسـت کـه در کانال ها و 

چشـمه ها یافـت می شـود. در میـان گیاهـان بـن 
در آب گونـه Phragmites australis )نـی( 

بزرگ تریـن اجتمـاع گیاهی تاالب را تشـکیل 
کمربنـدی  هماننـد  به طوری کـه  می دهـد 
دربرمی گیـرد.  را  تـاالب  سـواحل  سراسـر 
)لوئـی(   Typha latifolia گونه هـای 
دیگـر  از  )سـازو(   Juncus rigidus و 

گونه هـای آبـزی بـن در آب هسـتند کـه در 
حواشـی داخلی تاالب گسـترش دارنـد. ازجمله 

قسـمت های  آب  در  بـن   گیاهـی  گونه هـای  سـایر 
شـرقی، شـمالی و جنوبـی دریاچـه می تـوان از گونه هـای

Blysmus compressus, Cyperus distachyos,
Fimbristylis bisumbellata, Cyperus difformis, 
 Cynodon doctylon, Juncus rigidus, Mentha
 longifolia, Imperata cylindrical,  Samolus   valerandi
و Fimbristylis turkestanica نام برد. پوشـش گیاهان شورپسـند 
گونه هـای  شـامل  دارد  وجـود  دریاچـه  غربـی  قسـمت  در  کـه 
 Cressa cretica, Suaeda aegyptiaca, Halocnemum

اسـت.   strobilaceum, Halocharis sulphurea
از گونه های انحصاری ایران که در منطقه مشاهده می شود نیز می توان به
 Convolvulus gonocladus, Hyoscyamus tenuicaulis,
Anthemis austro-iranica و   Eremostachys adenantha
،Echinops persepolitanus گونه های  کرد.  اشاره 
 Otostegia michauxii ،Echinops endotrichus,
نمونه  و  است  فارس  انحصاری    Haplophyllum viridulum
این  از  نیز   Echinops kazerunensis انحصاری  گونه  تیپ 
خانواده  از   Boerhavia diffusa گیاه  است.  شده  گزارش  منطقه 
Nyctaginaceae در استان فارس تنها در این مکان یافت می شود.

گونه های جانوری منطقه
حوضـه آبریـز تـاالب پریشـان زیسـتگاه مناسـبی بـرای گونه هـای 
مختلـف جانـوری اسـت که قسـمت عمـده آنهـا در بخش خشـکی 
حوضـه حضـور دارنـد. خـود تـاالب نیـز به عنـوان یـک زیسـتگاه 
مناسـب بـرای ماهیان و پرنـدگان آبزی از اهمیت خاصـی برخوردار 
اسـت. بخشـی از اهمیـت بین المللـی تاالب پریشـان ناشـی از نقش 

آن در ایجـاد یـک محیـط مناسـب بـرای زمسـتان گذرانی، تغذیـه 
یـا زادآوری پرنـدگان مهاجـری اسـت کـه اواسـط پاییـز تـا اواخر 
زمسـتان را در ایـن تـاالب می گذرانند. تـاالب با وجـود نی زارهای 
متراکـم و نیمه متراکـم، زیسـتگاه مناسـبی بـرای زادآوری گونه هـای 
پرندگان اسـت. پلیکان پاخاکستری (Pelecanus crispus)  اردک 
 Platalea( کفچه نوک ،)Marmarnetta angustirostris( مرمـری
پرندگانـی   )Anas strepera( ارده ای  اردک  و   )leucorodia
 .)4 )شـکل  شـده اند  مشـاهده  زادآوری  موقعیـت  در  کـه  هسـتند 
گونـه چهـار  زادآوری  )پرنده شـناس(  بهـروزی 
 Plegadis falcinellus, Pelecanus crispus  
در  را    Egretta garzetta و   Ardea cinerea
تاالب پریشان گزارش کرده است )لطفی، 1389(. 
اردک  بلوطی،  اردک  چون  آبزی  گونه های 
مرمری، باکالن کوچک و پلیکان پاخاکستری 
پرندگان  جهانی  فهرست  در  که   )5 )شکل 
تاالب  این  در  دارند،  قرار  خطر  معرض  در 
مشاهده می شوند )لطفی، 1389(. متأسفانه در 
سال های اخیر به علت کاهش منابع آبی حاصل 
از خشکسالی، تعداد پرندگان تاالب به طور پیوسته 

کاهش یافته است. 
این  فارس  استان  محیط زیست  اداره کل  گزارش  طبق   
تاالب دارای هفت گونه ماهی بومی به نام های ماهی زردک، ماهی 
سرخه، ماهی گل چراغ، سیاه ماهی، ماهی پرک و مارماهی آب شیرین 
سرگنده  فیتوفالک،  کپور،  نظیر  وارداتی  ماهی  گونه  چند  همچنین  و 
تنها  ولی  شده اند  وارد  تاالب  به   1368 سال  در  که  است  آمور  و 
کپور معمولی با شرایط تاالب سازش پیدا کرده و گونه های دیگر با 
بومی مشکالت  بی مهرگان کف زی، تخم و الرو ماهی های  از  تغذیه 
به وجود  آنها  زیستگاه های  و  تاالب  جانوری  فون  در  عدیده ای 
آورده اند. گونه ماهی Carasobarbus luteus از گونه های باارزش 
خزری برکه ای  الک پشت  دارد.  اقتصادی  ارزش  که  است  دریاچه 
)Mauremys caspica( گونه شاخصی از الک پشتان است که در این 
زیستگاه دیده شده است )طرح حفاظت از تاالب های ایران، 1391(.

تاالب پریشان با گستره پهناور آبی و وجود بسترهای متراکم نی 
)شکل 6( زیستگاه های گوناگونی را برای گونه های متعدد پرندگان و 
جانوران آبزی فراهم کرده است. پهنه آبی تاالب زیستگاه مناسبی برای 
گونه های ماهیان بومی و غیربومی به وجود آورده است. کانال های آبی 
که  محلی  و  است  ماهی  گونه های  از  بعضی  تخم ریزی  محل  تاالب 
برای  پرورشگاهی  می ریزد  تاالب  درون  به  شیرین  آب  چشمه های 
بچه ماهیان به شمار می رود. توده های گیاهان غرقابی به خصوص گیاه 

تیزک )Najas( مکانی برای تغذیه و پناهگاه ماهیان است.
پرنـدگان مهاجر از قسـمت های مختلـف تاالب به منظـور تغذیه، 
اسـتراحت و تولیدمثـل اسـتفاده می کننـد. پهنـه آبی تاالب زیسـتگاه 
اصلـی بـرای پرنـدگان آبـزی ماهی خـوار بـوده و بسـترهای نـی زار 
متراکـم اطـراف آن هم مکان مناسـبی برای اسـتراحت و النه سـازی 
افزایـش  اسـت.  پلیکان هـا  به خصـوص  پرنـدگان  تولیدمثـل  و 
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کانال های 
محل  تاالب  آبی 

گونه های  از  بعضی  تخم ریزی 
ماهی است و محلی که چشمه های 
آب شيرین به درون تاالب می ریزد 

بچه ماهيان  برای  پرورشگاهی 
به شمار می رود. 
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شکل 4- جوجه آوری کفچه نوک  )عکس از لیال جوالیی، 1386(

شکل 6- نی زارهای اطراف دریاچه در زمان پرآبی )عکس از لیال جوالیی(شکل 5- پلیکان خاکستری )عکس از لیال جوالیی،1386(

شکل 7- الک پشت برکه ای خزری )عکس از لیال جوالیی، 1385(
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فعالیت هـای کشـاورزی و گسـترش سـطح کشـت در اطـراف تاالب 
باعـث افزایـش منابـع غذایـی بـرای بعضـی از گونه هـا نظیـر درنا و 

غاز وحشـی شـده اسـت )لطفـی، 1389(.
نـی  گیـاه  تـاالب،  شـمال  صخـره ای  سـواحل  امتـداد  در   
ــتگاه  ــه زیس ــکل 6( ک ــش دارد )ش )Phragmitis australis( روی
ــنگ  ــد ش ــاالب مانن ــه ت ــته ب ــتانداران وابس ــرای پس ــبی ب مناس
)Lutra lutra( و نیــز محلــی بــرای تخم ریــزی الک پشــت برکــه ای 
ــود  ــه به وج ــدگان منطق ــه آوری پرن ــذاری و جوج ــزری و النه گ خ

آورده اســت )شــکل 7(.

ارزش ها و تهدیدها
افزایش جمعیت و درنتیجه تأمین نیازهای جامعه و رسیدن به اهداف 
اکوسیستم های  تخریب  اصلی  عوامل  از  قومی  و  اجتماعی  فردی، 
نیز  انسان  با گسترش و توسعه کشاورزی دست درازی  طبیعی است. 
ماهیت  در  تغییر  و  تخریب  روند  و  یافته  افزایش  اطراف  محیط  به 
یک  به عنوان  پریشان  تاالب  است.  گرفته  سرعت  اکوسیستم ها 
آن،  اطراف  در  نسبتًا غنی  فلور  مهم شناخته شده و وجود  زیستگاه 
نشان دهنده تنوع زیستگاهی در این منطقه است )شکل های 8 و 9(. 
در برخی نقاط سخت گذر و اطراف تاالب می توان مکان های بکری 
فلور  غنای  برای  دلیلی  که  کرد  مشاهده  گیاهی  پوشش  لحاظ  از  را 
تاالب  پدیده خشکسالی در حوضه  بروز  این وجود  با  است.  منطقه 

خشکسالی  با  را  تاالب  این  آبی  پهنه  اخیر،  سال های  طی  پریشان 
فزاینده ای رو به رو کرده )شکل 1( و تغییرات عمده ای هم در پوشش 
گیاهی این منطقه به وقوع پیوسته است. جوامع درختچه گز در بستر 
تاالب رو به گسترش بوده )شکل 10( و جمعیت گونه های آبزی مانند 
Najas marina, Zannichellia palustris, Lemna minor  و

 Potamogeton pectinatus رو به کاهش است. 
بارندگی های  نیست.  مطلوب  به هیچ وجه  تاالب  فعلی  وضعیت 
ناکافی، خشکسالی های اخیر و برداشت بیش از حد منابع آب با وجود 
بیش از هزار حلقه چاه آب کشاورزی )مجاز و غیرمجاز( از عوامل 
خشکی این زیستگاه اکولوژیکی است که باعث به خطر افتادن تنوع 
زیستی و تخریب مکان های بکر این منطقه شده است. چاه های واقع 
شده در شمال، شرق و غرب تاالب، جریان های آب زیرزمینی را که 
به سمت تاالب جاری هستند قبل از رسیدن به تاالب، قطع و برداشت 
می کنند )لطفی، 1389(. بیشترین منبع تأمین آب تاالب، باران و جاري 
شدن چشمه هاي آن به خصوص چشمه هاي قلعه نارنجي، جمشیدي، 
آبسیرو، پهلک، پهنو )زیر روستاي هلک(، چشمه خواجو، بنگ، گپ، 
پل آبگینه و چشمه گرو بوده که هم اکنون تمامي چشمه ها به جز چشمه 
پهنو آن هم به مقدار بسیار ناچیز خشک شده اند. افزایش تعداد چاه ها 

می تواند دلیلی بر خشک شدن چشمه های تاالب باشد.
اکوسیسـتم تـاالب پریشـان در منطقـه  طـی سـالیان متمـادی 
به صـورت یـک زیسـت بوم پایـدار بـه حیـات خـود ادامـه مـی داده 

شکل 9- نمایی دیگر از پوشش گیاهی اطراف تاالب  )عکس از محمد طیبی خرمی، بهار 1391(8- نمایی از پوشش گیاهی اطراف تاالب )عکس از محمد طیبی خرمی، بهار 1391(

شکل 11- آب گیری قسمتی از تاالب طی بارندگی  )عکس از سارا صادقیان، فروردین 1396(شکل 10- پوشش جوامع گیاهی درختچه گز )عکس از سارا صادقیان، فروردین 96(
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و بـا فقـدان دخالـت انسـان، طبیعت خـود رونـد احیای این تـاالب را 
کامـاًل در کنترل داشـته اسـت؛ اما در سـالیان اخیر  هرچنـد بارش هاي 
زمسـتان و بهـاره به صـورت موقت تـاالب  را اندکی از خشـکي نجات 
می دهد )شـکل 11( و برخي از چشـمه هاي دریاچه دوبـاره براي مدت 
محـدودي حداکثـر تـا خردادمـاه جریـان مي یابنـد، اما حفـر چاه های 
عمیـق و برداشـت های بی رویـه آب، چهـار فصـل شـدن کشـاورزی، 
کشـت های زیـر پالسـتیکی، پمپـاژ آب از اعماق زمیـن و تبخیر باالی 
آب در منطقـه بـا وجود گرمای زیـاد فرصت احیـا را از دریاچه گرفته 
اسـت. پریشـان کم کـم در حـال خاموشـی کامل اسـت به طـوري که از 
بسـتر خشـکیده آن خودروهـا تـردد مي کنند و بـا این رونـد روزی فرا 
خواهـد رسـید کـه اثـری از آن باقـی نخواهد مانـد )شـکل های 12 تا 
14(. احیـای تاالب پریشـان نیازمند تعامل و همکاری ذی نفعان حوضه 
در تغییـر رویکردهای نادرسـت در بخش آب و کشـاورزی و اسـتفاده 
از الگوهـای پایدار معیشـتی در این منطقه بوده و الزم اسـت مسـئوالن 

گام هـای مؤثـری در احیـای این زیسـتگاه منحصربه فـرد بردارند.
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