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چكيده
تاالب بین المللی گاوخونی به عنوان یکی از تاالب های مهم کشور، پایاب حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود است 
و به دلیل اهمیت اکولوژیکی آن، در سال 1349 در کنوانسیون رامسر به ثبت جهانی رسید. این تاالب کارکردهای 
پاالیش  طبیعی،  گردشگری  اقلیم،  تغییر  اثرات  کاهش  به  می توان  آنها  ازجمله  که  دارد  زیست محیطی  مختلف 
آب و هوا، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، تثبیت شن های روان، تولید علوفه، ایجاد تنوع گونه ای و زیستگاه حیات 
وحش اشاره کرد. این تاالب به عنوان یکی از اکوسیستم های باارزش طبیعی کشور، ذخیره گاه گونه های گیاهی و 
جانوری متنوع است. پوشش گیاهی تاالب گاوخونی و مناطق پیرامون آن شامل 24 تیپ گیاهی بوده و بیشترین 
 Calligonum comosum - و  Artemisia sieberi-Salsola tomentosa مساحت متعلق به تیپ های گیاهی
Stipagrostis karelinii  است. همچنین این منطقه زیستگاه گونه های مختلف پرندگان، پستانداران، خزندگان، 
دوزیستان و ماهیان بوده است. تغییرات کمی و کیفی آب ورودی به تاالب در سال های اخیر منجر به خشک 
شدن کامل بخش های وسیعی از آن شده که از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری باارزش منطقه را به دنبال 
 ،Aeluropus littoralis ،Halocnemum strobilaceum به  می توان  گیاهی  گونه های  بین  از  که  است  داشته 
Phragmites australis و Salicornia persica اشاره کرد. تبدیل این اکوسیستم طبیعی منطقه مرکزی کشور 
به کانون بحران فرسایش بادی و تولید ریزگرد، تهدیدی برای مناطق مسکونی و کشاورزی اطراف آن محسوب می شود. 

واژه های کليدی: تاالب گاوخونی، زاینده رود، اصفهان، پوشش گیاهی، حیات وحش

Abstract
Gavkhooni, registered in the Ramsar International Convention due to its ecological impor-
tance, is one of the important wetlands in the country, which is the outlet of Zayanderud ba-
sin. This wetland has various environmental functions such as: reducing the consequences 
of climate change, ecotourism, water and air filtration, ground water recharge, sand dune 
stabilization, forage production, biodiversity and wildlife habitat. As a natural ecosystem, 
Gavkhooni is a fundamental reservoir for plant and animal species. There are 24 vegetation 
types in Gavkhooni and the largest area belongs to Salsola tomentosa - Artemisia sieberi 
and Calliganum commusum - Stipagrostis karelinii. This area is also the habitat of birds, 
mammals, reptiles, amphibians and fishes. Changes in quantity and quality of water have 
caused the dryness of a vast area of Gavkhooni in recent years as well as the loss of many 
valuable plant and animal species such as Aeluropus littoralis, Halocnemum strobilaceum, 
Phragmites australis and Salicornia persica. The conversion of this ecosystem in the central 
region of the country into the core of wind erosion crisis and dust storms is a threat for the 
residential and agricultural areas around it.

Keywords: Wetland of Gavkhooni, Zayanderud, Esfahan, vegetation, wildlife
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مقدمه
کـه هسـتند  منحصربه فـردی  آبـی  اکوسیسـتم های  تاالب هـا 

6 درصـد از سـطح کـره زمیـن را فـرا گرفته اند. ایران با داشـتن 
250 تـاالب بـا مسـاحتی بالـغ بـر 2/5 میلیـون هکتـار، سـهم 
ناچیـزی از تاالب هـای جهـان را بـه خـود اختصـاص داده و 
در ایـن میـان تـاالب بین المللـی گاوخونـی به دلیـل موقعیـت 
خـاص جغرافیایـی و ایجـاد کانـون حیـات در بیابـان مرکـزی 
کشـور از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت. ارزش هـای بی بدیل 
ایـن اکوسیسـتم موجب شـده همواره مـورد توجه گردشـگران، 
دانشـمندان و دوسـتداران طبیعـت قـرار گیـرد و در سـطح بین المللی 
مـورد توجـه مجامـع مرتبـط باشـد. ایـن تـاالب یکـي از 24 تاالب 
بین المللـي ایـران اسـت که در کنوانسـیون رامسـر در سـال 1349 به 
ثبـت رسـید. تـاالب گاوخونی به عنـوان یـک بوم سـازگان پیچیده و 
ارزشـمند طبیعـي در مرکز ایـران کارکردهای مختلف زیسـت محیطی 
ازقبیـل کاهـش اثـرات تغییـر اقلیـم ، گردشـگری، تصفیه هـوا، تغذیه 

سـفره های آب زیرزمینـی، تثبیـت شـن های روان، جـذب و کاهـش 
ریزگردهـا، تولیـد علوفـه، تنوع گونه ای و زیسـتگاه حیـات وحش را 
به عهـده دارد کـه هر گونه تغییـر در آن اثرات نامطلوبی بر اکوسیسـتم 

شـکننده کویـر مرکزی ایـران خواهد داشـت. 

موقعيت جغرافيایی
تـاالب گاوخونـی به عنـوان نقطـه پایانـی مهم تریـن رودخانـه دائمی 
مرکـز ایـران یعنـی زاینده رود، پـس از طـی بیـش از 400 کیلومتر از 
سرچشـمه، پهنه ای آبی را در دل کویر تشـکیل داده اسـت. این تاالب 
در فاصلـه 140 کیلومتـري جنـوب شـرقي اصفهـان و 30 کیلومتري 

شـهر تاریخـي ورزنه در مجـاورت تپه های شـنی قـرار دارد. 
تـا  52°  15' طول هـای"27  بیـن  تـاالب  ایـن  موقعیـت 
 "31 '0 °35 شرقی و عرض "15 '49 °31 تا "22 '33 °32 شمالی 
قـرار دارد. ارتفـاع آن از سـطح دریـا 1470 متـر بـوده، حداکثر طول 
تـاالب درحـدود 50 کیلومتـر و حداکثر عرض آن 25 کیلومتر اسـت. 
محـدوده ایـن تـاالب، منطقه ای به وسـعت 
476 کیلومترمربـع را پوشـانیده اسـت 

)شـکل های 1 و 2(.  

و  طبيعــی  ویژگی هــای 
ــی ــاالب گاوخون ــک ت اکولوژی
تــاالب  گاوخونــی به عنــوان یکــی از 
ــی  ــای تراکم ــی و چاله ه ــای باران دریاچه ه
میــان  در  ویــژه ای  جایــگاه  از  کواترنــر 
ــوردار  ــران برخ ــارم ای ــای دوران چه قلمروه

شکل 2- آخرین تصویر ماهواره ای تاالب گاوخونی ) گوگل، 1396(

شکل 1- موقعیت تاالب گاوخونی در استان اصفهان
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اســت. از تشــکیالت زمین شناســي قابــل توجــه در منطقــه ، 
می تــوان بــه مجموعــه آتشفشــاني نئــوژن )12 میلیــون ســال قبــل( 
ــود  ــنگ هاي موج ــرد. س ــاره ک ــي اش ــاالب گاوخون ــمال ت در ش
ــت و ریوداســیت  ــت، داســیت، آندزی ــوع آندزیبازال ــه از ن در منطق
نئــوژن هســتند. مســاحت قلمــرو اولیــه تــاالب 15 هــزار و 578 
ــروی  ــاز پیش ــن ف ــه قدیمی تری ــوط ب ــه مرب ــوده ک ــع ب کیلومترمرب
ــه  ــه و ب ــش یافت ــج کاه ــرو به تدری ــن قلم ــت. ای ــی اس گاوخون
ســطح فعلــی یعنــی کمتــر از 500 کیلومترمربــع رســیده )رامشــت 
و ســیف، 1383( کــه در ده ســال اخیــر از ایــن عرصــه نیــز جــز 
پهنــه ای خشــک چیــزی باقــی نمانــده اســت )شــکل های 3 و 4(. 
حوضــه آبریــز گاوخونــی شــامل ســه جریــان آبــی دائمــی و 
فصلــی اســت کــه نیــاز آبــی تــاالب را تأمیــن  می کننــد. ایــن ســه 

ــمه  ــده رود، زرچش ــای زاین ــامل رودخانه ه ــان ش جری
و ایزدخواســت اســت کــه جریــان اصلــی 

حوضــه یعنــی زاینــده رود از ارتفاعــات 
زاگــرس در اســتان های چهارمحــال و 

ــود.  ــن می ش ــان تأمی ــاری و اصفه بختی
رودخانه هــای زرچشــمه و ایزدخواســت 
نیــز از کوه هــای ناحیــه جنوبــی و 
جنــوب غربــی اســتان اصفهــان و فارس 

ــد. ــمه می گیرن سرچش
اقلیــم  دارای  گاوخونــي  منطقــه 

به نســبت گــرم و خشــک اســت. متوســط 
ــوده  ــانتی گراد ب ــه س ــا در آن 15 درج دم

ــر  ــز 91 میلي مت ــاالنه نی ــارش س ــط ب و متوس
ــادی  اســت. از آنجــا کــه منطقــه مســتعد فرســایش ب

ــد  ــرای تولی ــی ب ــت باالی ــاالب قابلی ــک ت ــتر خش ــت، بس اس
ــی دارد. ــای نمک ریزگرده

ــه  ــه آمــار ایســتگاه  هواشناســی ســینوپتیک ورزن ــا توجــه ب ب
ــورد  ــه  م ــاالنه در منطق ــب س ــاد غال ــت ب ــت جه ــوان گف می ت
ــت  ــت. جه ــی اس ــرقی و غرب ــات ش ــده در جه ــه به طورعم مطالع
بــاد غالــب در فصــل بهــار و زمســتان غربــی، در فصــل تابســتان 
شــرقی و شــمال شــرقی و در فصــل پاییــز شــرقی، شــمال شــرقی 

ــی اســت. و غرب
گاوخونــی  تــاالب  محــدوده  در  مطالعــات خاک شناســی 
ــوبات  ــن pH رس ــه میانگی ــد ک ــان می ده ــی، 1394( نش )آقاس
تــاالب 8/5 و هدایــت الکتریکــی رســوبات بیــن 13 تــا 80 
ــی  ــور و قلیای ــان دهنده ش ــه نش ــوده ک ــر ب ــر مت ــی زیمنس ب دس
بــودن خــاک در ایــن منطقــه اســت. هدایــت الکتریکــی نمونه هــای 
ــر  ــی زیمنس ب ــرداد 1394،  50 دس ــده در خ ــری ش آب اندازه گی

ــوده اســت. ــر ب مت
ــرقی  ــمالی و ش ــش ش ــطحی در بخ ــاک س ــب خ ــت غال باف
تــاالب به طورعمــده ســنگین، در بخــش غربــی بیشــتر ســبک و در 
بخــش جنوبــی متوســط اســت. خــاک منطقــه دارای درصــد باالیی 
ــاک  ــک در خ ــزان آه ــه می ــوی ک ــت به نح ــچ اس ــک و گ از آه

منطقــه حــدود 30 درصــد و میــزان گــچ در حــدود 5 درصــد اســت. 
ــای  ــاالب و نمونه ه ــطحی ت ــوبات س ــز در رس ــزات نی ــر فل مقادی
ــا  ــی آنه ــی از آلودگ ــج حاک ــه نتای ــده ک ــری ش ــرد اندازه گی ریزگ
ــه فلــزات ســنگین نیــکل، ســرب، روی، کــروم، منگنــز، آهــن و  ب

ــوده اســت. کادمیــوم ب

پوشش گياهی
براساس مطالعات گیاه شناسی در منطقه )فیضی و همکاران، 1392( 
تیپ های  ظاهری  نمود  براساس  و  صحرایی  پیمایش  روش  با  که 
تیپ گیاهی  تعداد 24  تاالب گاوخونی  منطقه  تهیه شده، در  گیاهی 
گیاهی تیپ های  به  متعلق  مساحت  بیشترین  که  است  شده  تعیین 
Artemisia sieberi - Salsola tomentosa
Calliganum comusum -Stipagrostis karelinii 
ــه ــوان ب ــه می ت ــم منطق ــای مه ــت. از گونه ه اس
 Aeluropus littoralis, Stipagrostis  
 Stipa hohenackeriana و    karelinii
گونه هــای  مهم تریــن  کــرد.  اشــاره 
غذایــی  و  دارویــی  ارزش  دارای 
 Seidlitzia rosmarinus منطقــه 

  Alhagi persarum  ،Salicornia persica  
هستند   Ephedra strobilacea و 
شدید  کاهش   .)5 شکل  و  )جدول1 
کیفیت  به تاالب و کاهش کمیت و  ورودی 
سطوح  و  آبگیر  پهنه  خشکی  درنتیجه  و  آب 
از  موجب  اخیر  سال های  در  آن  اطراف  مرطوب 
بخش های  شدن  تبدیل  و  گیاهی  گونه های  رفتن  بین 
نمونه  است.  شده  پوشش  بدون  سطوح  به  تاالب  اطراف  از  وسیعی 
 Aeluropus littoralis بارز این تغییرات، از بین رفتن گونه گیاهی
گونه های کاهش شدید پوشش  و  تاالب  اطراف  در همه بخش های 

در   Phragmites australis و   Halocnemum strobilaceum
گیاهی گونه های  همچنین  و 10(.   9  ، 8 )شکل های  است  آن  دلتای 
 Salsola tomentosa  ،Seidlitzia rosmarinus

در  به ســرعت  مختلــف  بخش هــای  در   Salicornia persica
ــتند. ــن هس ــن رفت ــال از بی ح

حيات وحش
بـــا توجـــه بـــه مطالعـــات انجـــام  شـــده، تعـــداد 229 گونـــه 
ـــواده، 147  ـــامل 70 خان ـــره داران ش ـــه 5 رده مه ـــق ب ـــور متعل جان
جنـــس و 49 گونـــه پســـتاندار، 125 گونـــه پرنـــده، 42 گونـــه 
ـــه  ـــي در حوض ـــه ماه ـــت و 12 گون ـــه دوزیس ـــک گون ـــده، ی خزن
آبخیـــز زاینـــده رود شناســـایي شـــده اســـت. تـــاالب گاوخونـــی 
ــوچ ،  ــو ، میـــش ، قـ ــرای آهـ ــبی بـ ــتگاه مناسـ ــته زیسـ در گذشـ
ــتانداران  ــن پسـ ــت. مهم تریـ ــوده اسـ ــگ بـ ــر و یوزپلنـ گورخـ
ــراز و خدنـــگ و  ــغال، گـ ــاه، شـ ــرگ، روبـ ــامل گـ ــاالب شـ تـ
گونه هـــای مهـــم ماهـــی شـــامل شـــاه کولی، ســـیاه ماهی، 

تـاالب 
گاوخونـی به عنوان نقطه 

پایانـی مهم تریـن رودخانه دائمی 
مرکـز ایران یعنـی زاینـده رود، پس از 

طی بيـش از 400 کيلومتر از سرچشـمه، 
تشـكيل  کویـر  دل  در  را  آبـی  پهنـه ای 
داده اسـت. ایـن تـاالب در فاصلـه ۱40 
کيلومتري جنوب شـرقي اصفهان و ۳0 

کيلومتـري شـهر تاریخـي ورزنـه 
در مجـاورت تپه های شـنی 

قـرار دارد. 
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شکل های 3 و 4- منظره عمومی تاالب گاوخونی و سیاه کوه در زمان پرآبی و اکنون )عکس از  خلیلی ورزنه(
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تيپ گياهی تيپ گياهی
Alhagi persarum - Salsola tomentosa Halocnemum strobilaceum - Alhagi persarum - Tamarix sp.

Anabasis haussknechtii- Alhagi persarum Halocnemum strobilaceum - Salicornia persica

Anabasis haussknechtii- Artemisia sieberi - Anabasis setifera Halostachys caspica - Halocnemum strobilaceum

Artemisia sieberi - Anabasis setifera - Anabasis haussknechtii Haloxylon ammodendron- Salsola tomentosa-Artemisia sieberi

Artemisia sieberi - Anabasis setifera - Haloxylon ammodendron Phragmites austaralis-Alhagi persarum

Artemisia sieberi- Ephedra strobilacea - Anabasis haussknechtii Salsola tomentosa- Artemisia sieberi

Artemisia sieberi - Salsola tomentosa Seidlitzia rosmarinus - Anabasis haussknechtii

Astragalus squarosus - Stipagrostis plumosa Seidlitzia rosmarinus - Anabasis haussknechtii- Anabasis setifera

Calligonum comosum - Stipagrostis karelinii Seidlitzia rosmarinus- Haloxylon ammodendron

Calligonum persicum - Zygophyllum atriplicoides- Ephedra strobilacea Seidlitzia rosmarinus- Salsola tomentosa

Cornulaca aucheri Stipagrostis plumosa - Stipagrostis barbata- Calligonum comosum

Halocnemum strobilaceum - Aeluropus littoralis Tamarix sp.- Phragmites australis

جنس و گونه خانواده نام فارسی
Acantholimon scorpius Plumbaginaceae کاله میرحسن دم عقربی

Atriplex leucoclada Chenopodiaceae سلمکی ساقه سفید

Atriplex tatarica Chenopodiaceae سلمکی تاتاری

Cressa cretica Convolvulaceae علف مورچه

 Cutandia memphitica Poaceae _

Fagonia bruguieri Zygophyllaceae اسفند رومی بنفش

Fourtuynia bungei Brassicaceae شب بوی بیابانی

Haloxylon persicum Chenopodiaceae زرد تاغ

Heliotropium aucheri Boraginaceae آفتاب پرست بیابانی 

Limonium iranicum Plumbaginaceae شصت عروسان

Nitraria schoberi Zygophyllaceae قره داغ

Peganum harmala Zygophyllaceae اسفند

Psammogeton canescens Apiaceae شن جار

Pteropyrum aucheri Polygonaceae پرند

Reaumuria alternifolia Tamaricaceae گل گزی

Salsola arbuscula Chenopodiaceae شور درختچه ای

Salsola praecox Chenopodiaceae شور پیش رس

Scariola orientalis Astraceae جاز

Schismus arabicus Poaceae چمن بیابانی

Torularia torulosa Brassicaceae تسبیحی

Tribulus terrestris Zygophyllaceae خارخاسک

جدول 2- بعضی از گونه های همراه اطراف تاالب گاوخونی )فیضی و همکاران، 1392- بازدید میدانی، 1395(

جدول 1- تیپ های پوشش گیاهی اطراف تاالب گاوخونی )فیضی و همکاران، 1392(
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شکل 5- تیپ های گیاهی منطقه  تاالب گاوخونی
توضیح: اسامی کامل تیپ های گیاهی در جدول 1 آورده شده است )فیضی و همکاران، 1392(. 
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شکل 7- گونه Salicornia persica در حاشیه تاالب گاوخونی 
)عکس از  مسعود برهانی(

 Halocnemum strobilaceum – Aeluropus littoralis شکل 8- از بین رفتن تیپ گیاهی
در بخش شمالی تاالب گاوخونی )عکس از مسعود برهانی(

شکل 6- گونه Ephedra strobilacea در حاشیه کوه سیاه )عکس از مسعود برهانی(
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شکل 9- پس َروی اجتماع  Halocnemum strobilaceum و تبدیل آن به اراضی بدون پوشش بر اثر خشکی تاالب گاوخونی )عکس از  مسعود برهانی(

کپورماهیـــان و مارماهـــی بـــوده اســـت)علوی و بهمـــن، 1387(. 
ــت  ــی اس ــای ماه ــن گونه ه ــی از نادرتری ــان یک ــه میزب ــن منطق ای
کــه اندمیــک رودخانــه زاینــده رود و تــاالب گاوخونــی بــوده و بــا 
 (Aphanius isfahanensis) ــی ــور دندان ماهــی اصفهان ــوان کپ عن
ــاالب  ــن ت ــکاران، 2006(. ای ــک و هم ــت )هرب ــده اس ــناخته ش ش
ــزی  ــزی و کنارآب ــده آب ــان صدهــا هــزار پرن ســالیان متمــادی میزب

ــوده اســت )شــکل 12(.  ب
اکنــون کاهــش آب رودخانــه زاینــده رود و غلبــه زه آب و 
ــت  ــش غلظ ــب افزای ــاالب موج ــا در ورودی ت ــاب فاضالب ه پس
ــه  ــود ب ــه آب موج ــوی ک ــده به نح ــاالب ش ــای آب در ت آالینده ه
ــر  ــن ام ــت و ای ــمی اس ــواد س ــر و م ــادی دارای عناص ــزان زی می
موجــب کاهــش و درنهایــت نابــودی بخــش اعظــم آبزیــان تــاالب 

شــده اســت )شــکل های 13 و 14(. 

مهم ترین تهدیدات پوشش گياهی تاالب گاوخونی
مطالعــات محــدودی در زمینــه عوامــل تهدیدکننــده تــاالب گاوخونی 
ــا اســتفاده از  ــکاران )1394( ب ــدی و هم انجــام شــده اســت. مکون
ــدات را  ــن تهدی ــی، ای ــله مراتب ــل سلس ــاخص EFMEA و تحلی ش
ــیمیایی، بیولوژیکــی و اقتصــادی-  ــی فیزیکوش ــه اصل ــه زمین در س
ــه  ــزان آب ورودی ب ــش می ــه کاه ــد ک ــایی کردن ــی شناس اجتماع

ــدات فیزیکوشــیمیایی  ــن تهدی ــش شــوری مهم تری ــاالب و افزای ت
ــد  ــودی زیســتگاه های حیــات وحــش تهدی هســتند. همچنیــن ناب
مهــم بیولوژیــک منطقــه اســت و نهایتــًا برداشــت بی رویــه از آب 
ــاالب ناشــی از فعالیت هــای بشــری  ــده رود و آلودگــی آب ت زاین
ــدوده  ــن مح ــی در ای ــادی و اجتماع ــدات اقتص ــن تهدی مهم تری

می رونــد.  به شــمار 
کاهـش نـزوالت آسـمانی و آب رودخانـه زاینـده رود از ابتدای 
دهـه 1380 بـه بعـد موجـب شـد آب ورودی بـه تـاالب به شـدت 
کاهـش یابـد. ایـن کاهـش تدریجـی موجـب افـت ممتـد سـطح 
ایسـتایی و درنهایـت فرونشسـت و ایجـاد شـکاف در اراضـی زیـر 
حوضـه آبریز گاوخونی با مسـاحتی حـدود 850 کیلومترمربع شـده 
اسـت. نتایج حاصل از آنالیز سـری زمانی، نرخ متوسـط فرونشسـت 
در منطقـه را 8/2 سـانتی متر در سـال نشـان می دهـد )صالحـی و 
همـکاران، 1392(. به منظـور مقابلـه بـا ایـن معضـل زیسـت محیطی 
توصیـه می شـود بـا مدیریـت کاربـری اراضـی در محـدوده خطـر 
فرونشسـت و نظـارت کافـی بـر اسـتخراج منابـع آب زیرزمینـی در 
سـطح دشـت هایی کـه با ایـن پدیـده مواجه هسـتند پیشـگیری های 
الزم بـرای کنـد کردن سـرعت وقـوع پدیده نشسـت انجام شـود. از 
طرفـی بـاال رفتن غلظت فلـزات سـنگین در آب تـاالب یکی دیگر 
از تهدیـدات محسـوب می شـود. نتایـج حاصـل از تحقیـق وحیـد 
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شکل 10- گونه گیاهی Aeluropus littoralis  در بخش غربی تاالب گاوخونی در شرایط پرآبی تاالب )عکس از  محمدتقی فیضی(

شکل 11- خشک شدن کامل گونه Aeluropus littoralis  بر اثر خشکی تاالب در بخش های شمالی و غربی )عکس از محمدتقی فیضی(
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دسـتجردی و همـکاران )1389( نشـان داد کـه غلظـت 
فلـزات Cd، Cr، Cu، Mn، Ni، Pb و Zn در آب 

نقـاط تعییـن شـده از پل ورزنـه تا کوه  سـیاه 
تـاالب به ترتیـب برابر بـا 0/73، 0/054، 

0/76، 0/058، 0/48، 1/14 و 0/075 
میلی گـرم بـر لیتـر بوده اسـت کـه این 
مقادیـر از اسـتانداردهای مربـوط بـه 
آب کشـاورزی بیشـتر است. همچنین 
بـرای  آمـده  به دسـت  غلظت هـای 
فلـزات مذکـور در خـاک و گیـاه از 

حدود اسـتاندارد مربوطه بیشـتر است. 
مقادیـر مربـوط بـه هدایـت الکتریکی و 

کلـر آب نیز از کیفیت نامناسـب آن حکایت 
دارد. درنهایـت پوشـش گیاهـي جوامع گیاهی 

اطـراف تـاالب به دلیـل فرسـایش بـادی و تجمـع 
نمـک، همچنیـن عوامـل انسـانی نظیر چـراي بي رویـه دام و 

آتش سـوزي رونـد رو بـه انحطاطـی را طـی می کنـد. دامنـه تخریـب 

و از بیـن رفتـن ایـن اکوسیسـتم آبـی موجـب شـده اکنـون 
تـاالب گاوخونـی در فهرسـت مونتـرو )فهرسـت 
قرمـز( کنوانسـیون رامسـر قرار گیرد کـه بیانگر 
تغییـرات شـدید اکولوژیکـی، آب و هوایی و 
اقلیمـی گاوخونـی و تبدیـل ایـن تـاالب 
از یـک زیسـت بوم بـه یـک بیابـان و 
منشـأ ریزگردها و فرسایش های بیشتر 
خاکـی اسـت. خشـک شـدن تـاالب 
گاوخونـی عوارضـی به دنبـال دارد کـه 
یکـی از مهم تریـن آنهـا ایجـاد کانـون 

ریزگـرد در منطقه اسـت. 
وضعیـت  گفـت،  بایـد  پایـان  در 
کنونـی تـاالب گاوخونـی، نقطه سـیاهی در 
عملکـرد مـا انسـان ها در مواجهـه بـا طبیعـت 
به طـور  و  تاالب هـا  بی بدیـل  ارزش هـای  اسـت. 
ویـژه ایـن تـاالب می طلبـد کـه همـه دوسـتداران طبیعـت و 
دسـت اندرکاران منابـع طبیعـی و محیط زیسـت، در سـطح ملـی بـه 

شکل 12- کوچ فصلی فالمینگوها به تاالب گاوخونی در زمان پرآبی
 )عکس از خلیلی ورزنه(

شکل 13- مرگ ومیر آبزیان تاالب گاوخونی بر اثر 
کاهش آب ورودی زاینده رود و کاهش کیفیت آن 

)عکس از  خلیلی ورزنه(

وضعيــت 
کنونـی تـاالب گاوخونی، 

مـا  عملكـرد  در  سـياهی  نقطـه 
انسـان ها در مواجهـه بـا طبيعـت اسـت. 

به طـور  و  تاالب هـا  بی بدیـل  ارزش هـای 
ویـژه این تـاالب می طلبد که همه دوسـتداران 
طبيعـی  منابـع  دسـت اندرکاران  و  طبيعـت 
و محيط زیسـت، در سـطح ملـی بـه ایـن 

معضـل توجـه کـرده و بـا حساسـيتی 
تـاش  آن  حـل  بـرای  ویـژه 

. کننــد
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ایـن معضـل توجه کـرده و با حساسـیتی ویـژه برای حـل آن تالش 
کننـد. تاالب گاوخونـی اهمیتی کمتـر از دریاچه ارومیـه ندارد، پس 
به جاسـت کـه با شـناخت دقیـق علـل و عوامـل ایجادکننـده بحران 
و سـپس برنامه ریـزی و اجـرای دقیـق برنامه هـا، حیـات دوبـاره ای 
بـه نگیـن کویـر برگردانیـم. چشـم سـیاه گاوخونـی به مـا می نگرد. 

نکنیم. ناامیـدش 
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شکل 14- جریان پساب فاضالب شهری و کشاورزی با آلودگی بسیار باال در بخش هایی از تاالب
 )عکس از  فیضی(
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