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چكيده
ــه لحــاظ  ــه ب ــوع شــرایط اکولوژیکــي، اکوسیســتم هایی وجــود دارد ک ــل تن در اســتان کردســتان به دلی
ــادر داراي اهمیــت فراوانــي هســتند. ایــن اکوسیســتم ها در نقــاط مختلــف  ــه      اي و گیاهــان ن تنــوع گون
اســتان به خصــوص در غــرب آن حضــور دارنــد. یکــي از مهم تریــن آنهــا بــه نــام دریاچــه زریــوار در 
شهرســتان مریــوان قــرار دارد کــه بــه لحــاظ جاذبــه گردشــگري از اهمیــت فراوانــي برخــوردار اســت. 
ــده اي  ــتان پدی ــي در کردس ــک اکوسیســتم آب ــک واحــد اکولوژیکــي و ی ــوان ی ــوار به عن دریاچــه زری
بســیار زیبــا و نــادر محســوب شــده و بــا قــرار گرفتــن در دره طولــي نســبتاً وســیعي از غــرب و شــرق 
بــا کوه هــاي پوشــیده از جنــگل احاطــه شــده  اســت. پوشــش غالــب منطقــه، جنگل هــای نیمــه انبوهــی 
اســت کــه گونــه غالــب آن بلــوط اســت و به همــراه گالبــی وحشــی، زالزالــک و بــادام وحشــی عناصــر 
ــیعی  ــای وس ــز عرصه ه ــی نی ــي انبوه ــش علف ــد. پوش ــکل می دهن ــا را ش ــه ای آنه ــی و درختچ درخت
از حاشــیه دریاچــه را پوشــانده اســت.  تــا کنــون 271 گونــه گیاهــی متعلــق بــه 53 خانــواده و 183 
جنــس در محــدوده ایــن دریاچــه شناســایی و معرفــی شــده اســت. بعضــي از ایــن گونه هــا از جملــه 
Tetrataenium nephrophyllum جــزو گونه هــای انحصــاري ایــران موجــود در اطــراف دریاچــه زریــوار 

ــران  ــور در ای ــرب کش ــار از غ ــن ب ــراي اولی ــه Carex pseudocyperus ب ــز از جمل ــي نی ــوده و بعض ب
ــادر اهمیتــی دوچنــدان  گــزارش شــده اند. حضــور گونه هــاي انحصــاري و نیــز گونه هــاي کمیــاب و ن
بــه پوشــش گیاهــي دریاچــه داده و حفــظ ایــن ذخایــر ژنتیکــي گیاهــي ارزشــمند را مبرهــن می نمایــد. 
بــه مثابــه فلــور، فــون منطقه نیــز از غنــای باالیــی برخــوردار بــوده و پســتانداران، پرنــدگان، خزنــدگان، 

دوزیســتان و موجــودات میکروســکوپي متعــددی در ایــن زیســتگاه حضــور دارنــد.
کلید واژه ها: کردستان، مریوان، دریاچه زریوار، گیاهان انحصاري، فلور

Zarivar Lake: The largest fresh water spring in Iran
Abstract
Due to the ecological diversity in Kurdistan province, there are ecosystems, which are of greatest 
importance in terms of species diversity and rare plants. These ecosystems are present across 
the province, especially in the west. The Zarivar Lake is one of the most important habitats 
in the city of Marivan. This site is of great importance in terms of tourist attractions. As an 
ecological unit and an aquatic ecosystem, the Zarivar Lake  is considered a very beautiful and 
rare phenomenon in Kurdistan, located in a relatively wide longitudinal valley and surrounded 
from the west and east by the  mountains covered with forests. The dominant vegetation cover 
of the region is semi-dense forests, whose dominant species is oak, forming the tree and shrub 
elements together with Pyrus syriaca, Crataegus meyri, and Amygdalus lycioides. A dense 
vegetation cover of herbaceous plants covers wide areas of the lake. So far, 271 species, 
belonging to 53 families and 183 genera, have been identified and introduced around the lake. 
Some of the species, like Tetrataenium nephrophyllum, are endemic to the Zarivar Lake, and 
the others, like Carex pseudocyperus, are reported for the first time from the west of Iran.  The 
presence of endemic and rare plant species in the Zarivar Lake doubles the importance of 
vegetation and conservation of these valuable plant genetic resources.  The Zarivar Lake is 
also rich in fauna including mammals, birds, reptiles, amphibians, and numerous microscopic 
organisms are living in this habitat.

Keywords: Kurdistan, Marivan, the Zarivar Lake, endemic species, flora
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موقعيت جغرافيايي درياچه زريوار
ــن  ــی و مهم تری ــی طبیع ــه آب ــا پهن ــوار تنه ــه زری دریاچ
ــه  ــه در فاصل ــت ک ــتان اس ــتان کردس ــی اس ــتم آب اکوسیس
ــاع  ــوان در ارتف ــی شهرســتان مری ــری شــمال  غرب 2 کیلومت
ــده اســت. متوســط  ــع ش ــا واق ــری از ســطح دری 1285 مت
ــای  ــن دم ــر و میانگی ــاالنه آن 997/6 میلی مت ــی س بارندگ
ــه  ــن دریاچ ــت. ای ــانتی گراد اس ــه س ــز 13 درج ــاالنه نی س
کوهســتانی کــه به عنــوان پناهــگاه حیــات وحــش شــناخته 
شــده اســت، یــک ذخیــره گاه طبیعــی ژنتیکــی بــرای گیاهان 
و جانــوران آبــزی و کنارآبــزی محســوب می شــود. از آنجــا 
ــوار چشــمه های کف جــوش  ــده آب زری ــن کنن ــی تأمی ــع اصل ــه منب ک
ــه از  ــر گونه هــای انتقــال یافت ــر تحــت تاثی ــن دریاچــه کمت اســت، ای
ــی،  ــرد )علی احیای ــرار می گی ــی ق ــده گونه زای ــز و پدی ــوزه آبری ح

.)1391
ــدود  ــرض آن ح ــر، ع ــدود 4/5 کیلومت ــه ح ــن دریاچ ــول ای ط
ــی  ــطح آب ــت. س ــر اس ــدود 3 مت ــط آن ح ــق متوس ــر و عم 2 کیلومت
ــم آب آن 40  ــن حج ــار و میانگی ــدود 850 هکت ــز در ح ــه نی دریاچ

ــمه های  ــط چش ــه توس ــن آب دریاچ ــت. تأمی ــب اس ــون مترمکع میلی
آب شــیرین و نبــود ارتبــاط آن بــا رودخانــه،  زریــوار را بــه 
ــرده اســت. وجــود  ــل ک ــران تبدی ــن چشــمه آب شــیرین ای بزرگ تری
جنگل هــای انبــوه بــا حضــور گونه هــای مختلــف در حاشــیه و 
ــد  ــا و بدیعــی را به جــود آورده ان ــه آن، مناظــر زیب اراضــی مشــرف ب

ــت. ــده اس ــکل 1 آورده ش ــه در ش ــت دریاچ ــکل 2(. موقعی )ش

ويژگي هاي اكولوژيك
ــه در ســال 1979  ــا ک ــی تاالب ه ــه کنوانســیون بین الملل ــا توجــه ب ب
ــای  ــن معیاره ــر گرفت ــا در نظ ــد و ب ــد ش ــر منعق ــتان رامس در شهرس
ــودن  ــی ب ــرایط بین الملل ــورد ش ــیون در م ــن کنوانس ــد ای ــورد تأیی م
ــا  ــادی ب ــا حــد زی ــوار را کــه ت ــوان دریاچــه زری ــاالب، مي ت یــک ت
ــاالب دانســت؛  معیارهــای کنوانســیون مذکــور مطابقــت دارد، یــک ت
ــک  ــی، ی ــپ تاالب ــر تی ــمند از نظ ــتم ارزش ــن اکوسیس ــه ای ــرا ک چ
تــاالب کوهستـــانی منحصـربه فــــرد اســت. همچنین زریــوار از لحاظ 
ــل  ــت قاب ــودن جمعی ــرا ب ــر پذی ــوع زیســتی نظی دیگــر معیارهــای تن
ــن از  ــکل 3( و همچنی ــادر )ش ــا ن ــر بعض ــدگان مهاج ــی از پرن توجه

شکل 1:  موقعیت دریاچه زریوار در ایران

62i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r



63 طبیعت ایران/ سال اول، شماره 1

ــوران کمیابــی نظیــر شــنگ  نظــر فــون و فلــور متنــوع و وجــود جان
ــادر و  ــوری ن ــی و جان ــای گیاه ــایر گونه ه )Lutralutra( و س

حمایــت شــده در رده هــای مختلــف IUCN، دارای 
شــرایط الزم بــرای احــراز موقعیــت جهانــی مــورد 

ــی، 1391(. ــت )علی احیای ــر اس نظ
منحصربه فردتریــن  از  یکــي  زریـــوار 
ــمار  ــان به ش ــیرین در جه ــاي آب ش تاالب ه
ــف و  ــتم ظری ــا اکوسیس ــي ب ــي رود. تاالب م
ــر اســت.  ــوع خــود بي نظی ــه در ن ــده ک پیچی
به عنــوان   1388 ســال  در  تــاالب  ایــن 

شــد  شــناخته  وحــش  حیــات  پناهــگاه 
.)1388 )شــعبانیان، 

گونه هـاي گیاهي اکوسیسـتم تاالبـــي دریاچه 
منحصربه فردشـــان  ویژگي هـاي  به دلیـل  زریـوار 

)شـکل5(.  برخـــوردار هسـتند  اهمیـت خاصـي  از  همـواره 
عمده تریـن پوشـش طبیعي ایـن اکوسیسـتم را گیاهان کرانه اي تشـکیل 
 )Phragmites austrialis( مي دهنـد کـه جامعـه گیاهـي غالـب آن نـی

اسـت. نیزارهاي حاشـیه دریاچه زیسـتگاه مناسـبي براي پرندگان مهاجر 
و دائمـي آبـزي و کنـار آبزي محسـوب می شـود )مهندسـین مشـاور 

آسـاراب، 1385(.

فون درياچه
در دریاچـه زریـوار تـا کنـون 8 گونـه ماهـی، 
30 گونـه پسـتاندار، بیـش از 98 گونـه پرنده 
مهاجـر و بومی )حـدود6 هزار پرنـده مهاجر 
در سـال(، 3 گونـه خزنـده، بیشـتر از 6 گونه 
انـواع جونــده، 3 گونـه دوزیسـت، 15 گونه 
گیـاه آبـزی، 9 جنـس ماکـرو بنتـوز، 54 گونه 
زئوپالنکتــــون  جنـس   21 و  فیتوپالنکتـون 

شناسـایی شـده است.
در  پرنــدگان  جملــه  از  کــه  سرســفید  اردك 
ــمار  ــي به ش ــطح جهان ــراض در س ــر انق ــرض خطـــ معــ
ــده شــده اســت.  ــاالب دی ــن ت ــی رود در ســال هاي گذشــته در ای م
همچنیــن گونه هایــي ماننــد اردك بلوطــي و بــاکالن کوچــک، کشــیم 

شکل 2: منظره ای از دریاچه زریوار )عکس از ولی ا... مظفریان(

زريــوار 
بـه   منحصـر  از  يكـي 

فردتريـن تاالب هـاي آب شـيرين 
در ايـران به شمـــار مي رود. تاالبــي با 

اكوسيسـتم ظريف و پيچيــده كه در نــوع 
خـود بي نظيــر اسـت. ايـن تـاالب در سـال 
1388 به عنـوان پناهگاه حيات وحش شناختـــه 
شـــد. ازعوامل تهديد در منطقه كه متأسـفانه 
در حـال حاضـر درياچـه را بـا خطـر مواجه 
كــرده عواملــی همچـون احاطه شــدن 

تاالب توسط اراضــی كشـاورزی 
و چـرای بی رويـه دام اسـت.
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شکل Utricularia neglecta :4 تنها گیاه گوشتخوار ایران که در حاشیه دریاچه زریوار رویش دارد. شکل 3: کشیم بزرگ Podiceps cristatus پرنده ای 
از  )عکس  مي کند.  زیست  زریوار  دریاچه  در  که  زیبا 
علي اکبر عامري فر، کارشناس اداره محیط زیست سنندج(

ــاکالن  ــزرگ، ب ــزرگ و کوچــک، اگــرت ب ب
ــو  ــتري، فالمینگ ــل خاکس ــزرگ، حواصی ب
ــاخصي  ــاي ش ــفید از گونه ه ــک س و لک ل
دیــده  زیســتگاه  ایــن  در  کــه  هســتند 
تاالب هــاي  نبــود  به دلیــل  مي شــوند. 
دائمــي در ایــن منطقــه، ایــن زیســتگاه نقــش 
مهمــي در مســیر مهاجــرت پرنــدگان آبــزي 
و نیــز زمســتان گذرانــي و تولیــد مثــل آنهــا 

دارد )شــعبانیان، 1388(.

پوشش گياهي و فلور
ــظ و  ــراه حف ــه هم ــتم ها ب ــناخت اکوسیس ش
ــژه  ــا، به وی ــي آنه ــاي گیاه ــداري گونه ه نگه
ــدار و  ــعه پای ــاس توس ــادر، اس ــاي ن گونه ه
ــي  ــي و منطق ــرداري اصول ــه بهره ب ــر گون ه
از طبیعــت اســت. بهره بــرداري غیراصولــي از 
منابــع طبیعــي تجدیــد شــونده بــدون در نظــر 
گرفتــن اســتعداد و قابلیــت بالقــوه آنها، فشــار 
ــي وارد  ــع طبیع ــه مناب ــي را ب ــل تحمل غیرقاب
مي کنــد کــه نتیجــه آن انقــراض و انهــدام 
گونه هــاي بــا ارزش گیاهــي و جانــوري، 
ماننــد  حیاتــي  اکوسیســتم هاي  آلودگــي 
اســت  دیگــر  مــورد  ده هــا  و  تاالب هــا 

ــی، 1388(. ــژاد و عاقل ــی ن )قهرمان
دریاچــه  گیاهــي  پوشــش  مطالعــات 
زریــوار بیانگــر آن اســت کــه در ایــن دریاچه 
271 گونــه گیاهــی متعلــق بــه 53 خانــواده و 
ــای  ــد. خانواده ه ــور دارن ــس حض 183 جن

Asteraceae بــا 35 گونــه، Poaceae بــا 
ــه و  ــا 23 گون ــه، Papilionaceae ب 29 گون
ــداد  ــه بیشــترین تع ــا 20 گون Cyperaceae ب
ــد.  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا را ب گونه ه
ــا داشــتن  جنــس Carex نیــز در ایــن تیــره ب
ــی  ــل توجه ــت قاب ــه از اهمی ــداد 11 گون تع

ــت.  ــوردار اس برخ
 Tetrataenium nephrophyllum گونــه 
انحصــاري ایــران و موجــود  در حاشــیه 
 Carex گونه هــاي  و  زریــوار  دریاچــه 
و   pseudocyperus ،Ranunculus lingua

اولیــن  Hydrocharis morsus  ranae بــراي 

بــار از غــرب ایــران در حاشــیه و کنــار 
دریاچــه زریــوار گــزارش  شــده اند.

 Epipactis palustris گونــــه هــــاي 
 Lysimachia vulgaris , Utricularia neglecta

 Oenanthe fistulosa Thelypteris ،)4 شکل(
 Beckmannia و   palustris, var. palustris

جزو  نیز   eruciformis subsp. eruciformis

که  می روند  به شمار  آسیب پذیر  و  نادر  گیاهان 
در کنار دریاچه می رویند.

 
تهديدها و فرصت ها

غنی تریــن  از  یکــی  زریــوار  دریاچــه 
ذخیره گاه هــای ژنتیکــی در ســطح اســتان 
کردســتان اســت و تنــوع بــاال در ســطح 
خانــواده  و  گونــه، جنــس  تاکســونومیک 
بــر ارزش هــای گوناگــون ایــن دریاچــه 

ــمند  ــر ارزش ــه حفاظــت ذخای ــژه از جنب به وی
ــر  ــی منظ ــذارد. زیبای ــه می گ ــی صح ژنتیک
ــر  ــر ه ــه نظ ــونگر دریاچ ــاي افس و جلوه ه
بیننــده اي را بــه خــود جلــب مي کنــد. از 
ــردن  ــم ک ــور فراه ــزي به منظ ــن رو برنامه ری ای
ــد  ــگري مي توان ــراي گردش ــدات الزم ب تمهی
فرصــت مناســبی فراهــم آورده و زریــوار 
را بــه قطــب گردشــگري اســتان تبدیــل 
ــز در  ــه نی ــه منطق ــگران ب ــد. ورود گردش کن
افزایــش تــوان اقتصــادي مــردم محــل مؤثــر 
ــراي  ــددی ب ــغلي متع ــاي ش ــوده و فرصت ه ب
ــه  ــرد. البت ــد ک ــاد خواه ــه ایج ــاکنین منطق س
بایــد یــادآور شــد کــه نبایــد بــا ورود بــدون 
ــه، فضــاي  ــه منطق ــزي گردشــگران ب برنامه ری
ــي  ــورد بي توجه ــه م ــه و منطق ــاي دریاچ زیب
قــرار گرفتــه و ســاختار اکوسیســتمی آن 
دچــار اغتشــاش شــود. در ایــن صــورت 
فرصــت بــه تهدیــد تبدیــل شــده و خســارات 

ــود. ــد ب ــران خواه ــل جب ــر قاب وارده غی
ــه  ــه ک ــد در منطق ــل تهدی ــر عوام از دیگ
ــا  ــه را ب ــر دریاچ ــال حاض ــفانه در ح متأس
خطــر مواجــه کــرده عواملــی همچــون احاطــه 
شــدن تــاالب توســط اراضــی کشــاورزی 
ــل  ــن عوام ــت. ای ــه دام اس ــرای بی روی و چ
باعــث تخریــب قابــل مالحظــه رویشــگاه های 
حاشــیه تــاالب و در نهایــت نابــودی بســیاری 
ــاعد  ــل نامس ــه عوام ــاس ب ــای حس از گونه ه
آتش ســوزي هاي  اســت.  شــده  محیطــی 
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 A: Dactylorhiza :شکل 5: تصاویر تعدادی از گیاهان حاشیه دریاچه زریوار
 D: و umbrosa, B: Onobrychis galegifolia, C:Polygonum amphibium

Orchis palustris

ــر فــون و فلــور منطقــه تاثیــر مخــرب داشــته  عمــدي و ســهوي نیــز ب
و ضــروری اســت کــه مســئوالن امــر در ایــن خصــوص تدابیــر الزم و 

ــد. ــل آورن ــل را به عم عاج
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