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چكيده

.تاالبها و اکوسیستمهای آبی کشور ازجمله سرمایههای باارزشی هستند که از نظر تنوع زیستی در جهان کمنظیرند
بهدلیل اهمیت زیستگاههای آبی بهعنوان بومسازگانهای غیرقابل جایگزین برای موجودات زنده و با توجه به تنوع
 استان چهارمحال. لزوم حفاظت از این منابع ارزشمند دوچندان شده است،زیستی باالی گونههای گیاهی و جانوری
 شرایط ماندابی متنوعی را فراهم کرده،و بختیاری بهدلیل وضعیت متفاوت فیزیوگرافی و اقلیمی و فراوانی منابع آبی
 تاالب چغاخور است که بهلحاظ تنوع زیستی و جاذبههای، یکی از مهمترين رویشگاههای ماندابی این استان.است
 در این تاالب. این تاالب در زمره مهمترین تاالبهای بینالمللی کشور است. اهميت فراواني دارد،گردشگری
 فرصتهای بینظیر زیستی. جنس شناسایی و معرفی شده است85  خانواده و34  گونه گیاهی متعلق به123 تاکنون
 اهمیت این بومسازگان،و گردشگری در این تاالب ازجمله وجود زیستگاههای منحصر بهفرد گونههای جانوری
.طبیعی را دوچندان کرده و لزوم توجه بیشتر به این گنجینه زیستی را میطلبد
 تنوع زیستی، تاالب چغاخور، چهارمحال و بختیاری:واژههای کلیدی
Abstract
Wetlands and aquatic ecosystems are valuable reserves of biodiversity in the world. It is necessary to
protect these natural ecosystems because of wetlands importance from the plant and animal biodiversity
point of view. There are different types of wetlands in Chaharmahal & Bakhtiari province because of
variety of physiographic and climatic factors and abundance of water resources such as rivers, streams
and springs conditions. Choghakhor wetland is one of the most important wetlands in terms of tourism
and biodiversity in this province. This wetland is one of most important international wetlands of Iran.
The result of this study shows that 123 plant species, belonging to 34 families and 85 genera, are
present in this wetland. Unbelievable biological and tourism opportunities in this wetland, including
unique habitats of animal and plant species, increase the importance of these natural communities and
demand for more attention to this biological treasure among the wetlands of Chaharmahal & Bakhtiari
province.
Keywords: Chaharmahal and Bakhtiari, Choghakhor wetland, biodiversity
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مقدمه

چهارمحـال و بختیـاری  4تـاالب چغاخور ( 1500هکتـار) ،گندمان
( 1000هکتـار) ،علیآبـاد ( 223هکتـار) و سـولقان ( 144هکتـار)
وجـود دارد کـه ازجملـه مهمتریـن تاالبهـای تحـت مدیریـت
سـازمان حفاظـت محیطزیسـت هسـتند (فتحالهـی و همـکاران،
 .)1394در ایـن میـان تـاالب چغاخـور بهدلیـل ویژگیهـای
بومشـناختی و گردشـگری از جایـگاه ممتـازی برخـوردار اسـت
کـه شـناخت و معرفـی بیشـتر ایـن تـاالب میتوانـد نقـش
مهمـی در برنامهریزیهـای مدیریتـی داشـته باشـد.

منابـع محيطزيسـتي در جهان كنوني سـرمايههاي ارزشـمندي
هسـتند كـه حفـظ آنها بايـد در زمـره اساسـيترين تالشهاي
انسـان قـرار گيـرد .يكـي از مهمتريـن ایـن منابـع ،تاالبهـا
هسـتند .تاالبهـا مفيدتريـن و درعيـن حـال يكـي از
اكوسيسـتمهايي هسـتند كـه در طـول زمـان باالتريـن منافـع
را بـرای محیـط پیرامونـی خویـش داشـتهاند .منافـع
متعـدد تاالبها آنهـا را در میـان باارزشترین
تاالب
زیسـتبومهای جهـان بـرای حفـظ تنوع
اشکال
ازجمله
چغاخور
موقعیت جغرافیایی تاالب چغاخور
زیسـتی و فرهنگـی قـرار میدهـد .شـرایط
سرزمینی و یکی از پهنههای
تاالب چغاخور با وسعت  1500هکتار در
زیسـتمحیطی حاکـم بر تاالب ،دسترسـی
انسـان را به آن مشـکل و گاهی غیرممکن آبی مؤثر در استان چهارمحال و
فاصله  20کیلومتری بروجن و نزدیکی
کـرده و بـه ایـن ترتیـب بکرتریـن بختیاری بوده که بهواسطه تنوع جانوری شهر بلداجی قرار گرفته و یکی از
جلوههـای زیبـای طبیعـت را بهوجـود و زیستی موجود و عرصههای پیرامونی زیباترین و بزرگترین تاالبهای استان
چهارمحال و بختیاری است .این تاالب
آورده اسـت .درواقـع تاالبهـا بهعنـوان در سال  1378از سوی سازمان حفاظت
بين عرضهاى جغرافيايى  31درجه و 54
یکـی از باارزشتریـن زیباییهـای خلقت،
محیطزیست بهعنوان منطقه
دقیقه و  17ثانیه تا  31درجه و  56دقیقه
مفیدتریـن اکوسیسـتمهای طبیعـت بهشـمار
شکارممنوع به ثبت رسیده
و  31ثانیه شمالى و طولهاى جغرافيايى 50
میرونـد .فقـدان شـناخت کافـی از قابلیتهـا
است.
درجه و  52دقیقه و  40ثانیه تا  50درجه و 56
و خدمـات تاالبهـا ،تفكـر رايگان بودن و اسـتفاده
دقیقه و  14ثانیه شرقى واقع شده است .ارتفاع از سطح
بيرويـه از خدمـات چنيـن منابعـي را ميتـوان يكـي از
علتهـاي تخريـب منابـع و نبـود كارايـي نظامهـاي اقتصـادي در دریا در محدوده تاالب بین  2275تا  2300متر است .مساحت
اسـتفاده از ايـن قبيـل منابـع بهشـمار آورد .بنابرایـن شـناخت و دریاچه تاالب از  1360هکتار قبل از احداث سد روی آن به
معرفـی ظرفیتهـای نهفتـه در تاالبهـا میتوانـد عاملـی مهـم در حدود  2300هکتار بعد از ساخت سد افزایش یافته است .مساحت
مدیریـت پایدار این گنجینههای ارزشـمند زیسـتی باشـد .در اسـتان منطقه شکار ممنوع تاالب نیز حدود  2500هکتار است (شکل .)2

شکل  -1نمایی زیبا از تاالب بینالمللی چغاخور (عکس از مهدی غالمی)
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شرایط بومشناختی تاالب

تـاالب چغاخـور ازجمله اشـکال سـرزمینی و یکـی از پهنههای آبی
مؤثـر در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بـوده کـه بهواسـطه تنـوع
جانوری و زیسـتی موجود و عرصههای پیرامونی در سـال  1378از
سـوی سـازمان حفاظت محیطزیسـت بهعنـوان منطقه شـکارممنوع
بـه ثبت رسـیده اسـت .تنوع زیسـتی موجـود در این تـاالب موجب
شـد تـا در سـال  1389از نظـر جهانـی بهعنـوان تـاالب بینالمللی
بـه فهرسـت تاالبهای ثبت شـده کنوانسـیون رامسـر اضافه شـود.
تـاالب چغاخـور در ارزیابـی  75تـاالب بااهمیت کشـور براسـاس
معیارهایـی همچون حیـات جانـوری ،گیاهی ،عوامـل تهدیدکننده و
موقعیـت حفاظتـی ،در ردیف هشـتمین تاالب مهم کشـور طبقهبندی
شـده اسـت (فتحاللهی و همـکاران.)1394 ،
بهدلیـل کوهسـتانی بـودن منطقـه ،بـارش در ایـن ناحیـه قابـل
توجـه بـوده و متوسـط بـارش سـاالنه  562میلیمتـر اسـت.
بیشـترین میانگیـن بارندگیهـا در آذر و اسـفند و حداقـل بـارش
ماهانـه در ماههـای تیـر و مـرداد اسـت .آب دریاچـه تـاالب
از طریـق روانابهـای موجـود در حوضـه و ذوب شـدن بـرف
تأمیـن میشـود .از اصلیتریـن ایـن آبراهههـا میتـوان بـه
رودخانـه محلـی آورگان ،سـیبک ،آبراهههـای پیرامونـی روسـتای
سـیفآباد و آبراهـه غـرب روسـتای گلوگـرد اشـاره کـرد.

شکل  -2محدوده تاالب چغاخور

پوشش گیاهی

بررسـیهای فلوریسـتیک در دو سـال متوالـی ( )1394-1395و در
فصـول مختلـف رویشـی در تـاالب چغاخـور انجام شـد .نتیجـه این
ب چغاخور درمجموع  123گونه گیاهی
بررسـی نشـان داد که در تاال 
متعلـق بـه  34تیـره و  85جنـس وجـود دارد .تیرههـای Poaceae
( 23گونـه) 14( Cyperaceae ،گونـه) و 14( Asteraceaeگونـه)
مهمتریـن تیرههـای گیاهـی موجـود در منطقـه هسـتند .گونههـای
Batrachium
trichophyllum,
Potentilla
anserina
Trifolium repens, Cynodon dactylon, Juncus gerardi
دارای بیشـترین پراکنش در سـطح تاالب چغاخور هسـتند (ایرانمنش
و همکاران.)1395 ،

شکل  -3گونه آالله آبی Batrachium trichophyllum

پرندگان

تـاالب چغاخور مأمن و زیسـتگاه  63گونه از انـواع پرندگان از 12
راسـته 26 ،خانـواده و  38جنس مختلف اسـت .این تـاالب جایگاه
مطلوبـی در کریـدور مهاجـرت پرندگان آبـزی ،کنارآبـزی و دریایی
بهخـود اختصاص داده اسـت .براسـاس مطالعات انجام شـده38/1 ،
درصد از پرندگان تاالب بومی و  61/9درصد آن مهاجر هسـتند .در
ایـن میان  79/4درصـد از پرندگان از انواع آبـزی و کنار آبزی بوده
و بـرای انجـام فعالیتهـای زیسـتی خود ازقبیـل تغذیه ،اسـتراحت،
النهگزینـی یـا جوجـهآوری بـه زیسـتبوم تـاالب و سلامت آن
وابسـتهاند .از پرنـدگان مهـم تـاالب چغاخـور میتـوان بـه لکلک،
بالـکان ،انـواع مرغابـی ،فالمینگـو ،حواصیل ،قو ،اردک ،کاکاشـیها،

شکل  -4گونه Polygonum amphibium

پراکنده در سطح تاالب چغاخور

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397
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اردک سرسبز ()Anas platyhynchos

فالمینگو ()Phoenicopterus ruber
شکل  -5نمونههایی از پرندگان تاالب چغاخور (عکس از حسن مقیمی)

اکراس ،سـلیم و آبچلیک اشـاره کرد .هفت گونه از پسـتانداران (گراز،
شـغال ،گرگ ،سـمور ،شـنگ ،روبـاه و خرگـوش) و  4گونـه خزنده
(مـار ،مارمولـک ،بزمجـه و الکپشـت آبـزی) از دیگـر قابلیتهای
زیسـتی ایـن تـاالب هسـتند (فتحاللهـی و همـکاران.)1394 ،

پالنکتونها

و همـکاران .)1395 ،از مهمتریـن ماهیهـای تـاالب میتـوان بـه
ماهـی گورخـری  Aphanius vladykoviو Aphanius sophiae
اشـاره کـرد .ماهی گورخـري چهارمحـال و بختیـاري (Aphanius
 )vladykoviبهعنـوان یکـی از ماهیـان اندمیـک ایران ،بـراي اولین
بـار در زیسـتگاه تاالبـی چغاخـور شناسـایی و نامگـذاري شـد
( ;Coad, 1988مردانـی و همـکاران )1386 ،و ایـن تـاالب یکـی
از مهمتریـن زیسـتگاههاي ایـن ماهـی بومـی اسـت .همچنین سـایر
ماهیهـا ازجملـه کپـور ،فیتوفـاگ ،بیگهـد و آمـور در ایـن تاالب
وجـود دارد (فتحاللهـی و همـکاران.)1394 ،

ازمجمـوع  5شـاخه فیتوپالنکتونـی تـاالب چغاخـور درمجمـوع
 33جنـس در ایـن تـاالب وجـود دارد کـه بیشـترین تنـوع
مربـوط بـه شـاخه جلبکهـای طالیـی ( )Chrysophytaو
کمتریـن آن مربـوط بـه  Dinophlagelataاسـت .همچنیـن
بیشـترین تنـوع در پالنکتونهـای جانـوری در شـاخه فرصتها و تهدیدهای تاالب چغاخور
 Rotatoriaوجـود دارد (فتحاللهـی و همـکاران .)1394 ،تـاالب چغاخـور بهدلیل داشـتن مناظر بدیع و چشـمنواز حاشـیه آن،
تنـوع زیسـتگاهها ،گونههای گیاهـی و جانوری ،داشـتن ظرفیت باال
در جـذب سـرمایه گردشـگری و ایجاد اشـتغال و سـایر قابلیتهای
کفزیان
بررسـي اجتماعـات کفزيـان و سـاختار جمعيتـي آنهـا در تـاالب بومشـناختی ،یکـی از ارزشـمندترین سـرمایههای زیسـتی اسـتان
چغاخـور نشـان داد کـه درمجموع ۲۵خانـواده از درشـت بيمهرگان محسـوب میشـود .ایـن تـاالب محـل زمسـتانگذرانی پرنـدگان
کفـزي متعلق به  ۵رده و  ۱۲راسـته در این تـاالب وجود دارد (فتحی آبـزی خانـواده باکالنهـا و پرسـتوهای دریایی اسـت .همچنین محل

ب

الف

شکل  -6ماهی گورخری  Aphanius vladykoviنر (الف) و ماده (ب) (حداکثر اندازه استاندارد  50تا  60میلیمتر)
(عکس از سایت )http://www.seriouslyfish.com

82

irannature.areeo.ac.ir

خوتکا ()Anas acuta

لک لک ()Ciconia ciconia
ادامه شکل  -5نمونههایی از پرندگان تاالب چغاخور (عکس از حسن مقیمی)

بیـن رفتـن گونههـای اندمیک و رویشـگاههای منحصربهفـرد منطقه
مـورد انتظـار خواهـد بود.

زیسـت اردکهـای در خطـر انقـراض ماننـد اردک سرسـیاه ،اردک
سرسـفید و اردک مرمـری نیـز بهشـمار مـیرود .تـاالب چغاخـور
تنهـا محل زیسـت عقـاب ماهیگیر در اسـتان محسـوب میشـود .با
وجـود ارزشهـای فـراوان این تاالب ،متأسـفانه اکنـون بهدلیل برهم منابع
ایرانمنــش ،ی ،.شــیرمردی ،ح .و جهانبــازی ،ح .1395 ،.ســیمای
خـوردن تعـادل اکوسیسـتمی ،حیـات آن بـا چالشهای
احداث
پوشــش گیاهــی وجمــعآوری رســتنیهای تاالبهــای
جـدی مواجه شـده اسـت .تغییـر کاربـری اراضی،
اسـتان جهـت ظرفیتسـازی و آگاهسـازی جوامع محلی
سازههای آبی و طرح انتقال
توسـعه زمینهـای کشـاورزی و چـرای
بهمنظــور احیــای تاالبهــا .گــزارش طــرح
آب سبزکوه به این تاالب از دیگر
بیرویـه دام در اراضـی حاشـیه تـاالب
مطالعاتــی .اداره کل محیطزیســت اســتان
صورت
در
که
است
منطقه
مهم
تعارضات
ازجملـه تهدیـدات جدی تنوع زیسـتی آن
چهارمحــال و بختیــاری ،شــهرکرد 224 ،صفحــه.
محسـوب میشـود .صیـد و شـکارهای
اجرایی شدن انتقال آب ،با توجه به نوسانات فتحاللهی ،م ،.حیدری ،ز ،.صفایی ،م ،.شریفینیا ،ر .و
آتشـخوار ،ف .1394 ،.برنامه مدیریت جامع
غیرمجـاز و در زمـان نامناسـب ،نیـز از سطح آب در تاالب ،تغییرات بومشناختی
تـاالب چغاخور بههمـراه مطالعات شـناخت.
دیگـر چالشهـای ایـن تـاالب مهـم شدیدی ازجمله تغییر شرایط زیستگاهی
گزارش طرح مطالعاتی .اداره کل محیطزیسـت
اسـت .تـاالب چغاخـور جمعیـت 1407
تاالب ،از بین رفتن گونههای اندمیک و
اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،شــهرکرد،
خانـواری را در کنـار خـود دارد که بهدلیل
 81صفحه.
رویشگاههای منحصربهفرد منطقه
قـرار گرفتـن آنهـا در محـدوده تـاالب و
فتحـی ،پ ،.ابراهیمی ،ع ،.میرغفاری ،ن .و اسـماعیلی،
بود.
خواهد
انتظار
مورد
وجود شـیب بـه طـرف آن ،فاضالب روسـتاها
ع .1394 ،.بررسـی تغييـرات زمانـی و مکانـی
کيفيـت آب تـاالب چغاخور با اسـتفاده از شـاخص کيفی
و همچنیـن فاضلاب زمینهای کشـاورزی ،کود و
آب ( .)WQIبومشناسي آبزیان.41-50 :)3( 5 .
سـموم شـیمیایی به طـرف تاالب سـرازیر میشـود .فتحی
و همـکاران ( )1394در بررسـی تغييرات زمانـی و مکانی کيفيت آب فتحـی ،پ ،.ابراهیمـی ،ع ،.اسـماعیلی ،ع .و میرغفـاری ،ن.1395 ،.
ارزیابـی زیسـتی تـاالب چغاخـور بـا اسـتفاده از درشـت بیمهـرگان کفزي.
تـاالب چغاخور بیان داشـتند کـه کيفيت آب این تـاالب در طبقه دو،
بومشناسي کاربردي.77-89 :)11( 5 .
یعنـی خيلـی فقير و نامناسـب قـرار دارد و آب تاالب بـراي مصارف مردانـی کرانـی .م ،.شـیدایی ،م .و پازوکـی ،ج .1386 ،.بررسـی مورفومتریـک و
انسـانی ،بهخصوص نوشـيدن مناسـب نيسـت .در این تحقیق ازجمله
مریسـتیک جمعیتهای محدود ماهی گورخـری ()Aphanius vladykovi
عوامـل مؤثـر در کاهش کيفيت آب در اين منطقـه ،ورود آلودگیهاي
در اســـتان چهارمحـــال و بختیـــاری .مجلـــه زیستشناســـی ایـــران.
.447-457 :)4( 20
آلـی و فعاليتهاي انسـانی و گردشـگري در منطقه ذکر شـده اسـت.
Coad B.W. 1988. Aphanius vladykovi, a new species of
احـداث سـازههای آبـی و طـرح انتقـال آب سـبزکوه به ایـن تاالب tooth-carp from the Zagros mountains of Iran.
از دیگـر تعارضـات مهـم منطقه اسـت کـه در صورت اجرایی شـدن (osteichthyes: cyprinodontidae). Environmental Biology
of fishes, 23 (1-2): 115-125.
انتقـال آب ،بـا توجـه بـه نوسـانات سـطح آب در تـاالب ،تغییرات
بومشـناختی شـدیدی ازجمله تغییر شـرایط زیسـتگاهی تـاالب ،از
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397

83

