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چكيده
تاالب ها و اکوسیستم های آبی کشور ازجمله سرمایه های باارزشی هستند که از نظر تنوع زیستی در جهان کم نظیرند. 
به دلیل اهمیت زیستگاه های آبی به عنوان بوم سازگان های غیرقابل جایگزین برای موجودات زنده و با توجه به تنوع 
زیستی باالی گونه  های گیاهی و جانوری، لزوم حفاظت از این منابع ارزشمند دوچندان شده است. استان چهارمحال 
و بختیاری به دلیل وضعیت متفاوت فیزیوگرافی و اقلیمی و فراوانی منابع آبی، شرایط ماندابی متنوعی را فراهم کرده 
است. یکی از مهم ترین رویشگاه های ماندابی این استان، تاالب چغاخور است که به لحاظ تنوع زیستی و جاذبه های 
گردشگری، اهمیت فراواني دارد. این تاالب در زمره مهم ترین تاالب های بین المللی کشور است. در این تاالب 
تاکنون 123 گونه گیاهی متعلق به 34 خانواده و 85 جنس شناسایی و معرفی شده است. فرصت های بی نظیر زیستی 
و گردشگری در این تاالب ازجمله وجود زیستگاه های منحصر به فرد گونه های جانوری، اهمیت این بوم سازگان 

طبیعی را دوچندان کرده و لزوم توجه بیشتر به این گنجینه زیستی را می طلبد.

واژه های کليدی: چهارمحال و بختیاری، تاالب چغاخور، تنوع زیستی

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
منابـع محیط زیسـتي در جهان کنوني سـرمایه هاي ارزشـمندي 
هسـتند کـه حفـظ آنها بایـد در زمـره اساسـي ترین تالش هاي 
انسـان قـرار گیـرد. یکـي از مهم تریـن ایـن منابـع، تاالب هـا 
از  یکـي  حـال  درعیـن  و  مفیدتریـن  تاالب هـا  هسـتند. 
اکوسیسـتم هایي هسـتند کـه در طـول زمـان باالتریـن منافـع 

را بـرای محیـط پیرامونـی خویـش داشـته اند. منافـع 
متعـدد تاالب ها آنهـا را در میـان باارزش ترین 

زیسـت بوم های جهـان بـرای حفـظ تنوع 
زیسـتی و فرهنگـی قـرار می دهـد. شـرایط 

زیسـت محیطی حاکـم بر تاالب، دسترسـی 
انسـان را به آن مشـکل و گاهی غیرممکن 
بکرتریـن  ترتیـب  ایـن  بـه  و  کـرده 
به وجـود  را  طبیعـت  زیبـای  جلوه هـای 
آورده اسـت. درواقـع تاالب هـا به عنـوان 

یکـی از با ارزش تریـن زیبایی هـای خلقت، 
مفیدتریـن اکوسیسـتم های طبیعـت به شـمار 

می رونـد. فقـدان شـناخت کافـی از قابلیت هـا 
و خدمـات تاالب هـا، تفکـر رایگان بودن و اسـتفاده 

از  یکـي  مي تـوان  را  منابعـي  چنیـن  از خدمـات  بي رویـه 
علت هـاي تخریـب منابـع و نبـود کارایـي نظام هـاي اقتصـادي در 
بنابرایـن شـناخت و  اسـتفاده از ایـن قبیـل منابـع به شـمار آورد. 
معرفـی ظرفیت هـای نهفتـه در تاالب هـا می توانـد عاملـی مهـم در 
مدیریـت پایدار این گنجینه های ارزشـمند زیسـتی باشـد. در اسـتان 

چهارمحـال و بختیـاری 4 تـاالب چغاخور )1500 هکتـار(، گندمان 
)1000 هکتـار(، علی آبـاد )223 هکتـار( و سـولقان )144 هکتـار( 
مدیریـت  تحـت  تاالب هـای  مهم تریـن  ازجملـه  کـه  دارد  وجـود 
همـکاران،  و  )فتح الهـی  هسـتند  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان 
ویژگی هـای  به دلیـل  چغاخـور  تـاالب  میـان  ایـن  در   .)1394
بوم شـناختی و گردشـگری از جایـگاه ممتـازی برخـوردار اسـت 
نقـش  می توانـد  تـاالب  ایـن  بیشـتر  معرفـی  و  شـناخت  کـه 
باشـد. داشـته  مدیریتـی  برنامه ریزی هـای  در  مهمـی 

موقعيت جغرافيایی تاالب چغاخور
در  هکتار  با وسعت 1500  تاالب چغاخور 
نزدیکی  و  بروجن  کیلومتری   20 فاصله 
از  یکی  و  گرفته  قرار  بلداجی  شهر 
استان  تاالب های  بزرگ ترین  و  زیباترین 
تاالب  این  است.  بختیاری  و  چهارمحال 
بین عرض های جغرافیایی 31 درجه و 54 
دقیقه   56 و  درجه   31 تا  ثانیه   17 و  دقیقه 
 50 جغرافیایی  طول های  و  شمالی  ثانیه   31 و 
 56 و  درجه   50 تا  ثانیه   40 و  دقیقه   52 و  درجه 
سطح  از  ارتفاع  است.  شده  واقع  شرقی  ثانیه   14 و  دقیقه 
مساحت  است.  متر   2300 تا   2275 بین  تاالب  محدوده  در  دریا 
به  آن  روی  سد  احداث  از  قبل  هکتار   1360 از  تاالب  دریاچه 
حدود 2300 هکتار بعد از ساخت سد افزایش یافته است. مساحت 
منطقه شکار ممنوع تاالب نیز حدود 2500 هکتار است )شکل 2(.

تاالب 
اشكال  ازجمله  چغاخور 

پهنه های  از  یكی  و  سرزمينی 
و  چهارمحال  استان  در  مؤثر  آبی 

بختياری بوده که به واسطه تنوع جانوری 
و زیستی موجود و عرصه های پيرامونی 
در سال 1378 از سوی سازمان حفاظت 

منطقه  به عنوان  محيط زیست 
شكارممنوع به ثبت رسيده 

است.

شکل 1- نمایی زیبا از تاالب بین المللی چغاخور )عکس از مهدی غالمی(
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شرایط بوم شناختی تاالب
تـاالب چغاخـور ازجمله اشـکال سـرزمینی و یکـی از پهنه های آبی 
مؤثـر در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بـوده کـه به واسـطه تنـوع 
جانوری و زیسـتی موجود و عرصه های پیرامونی در سـال 1378 از 
سـوی سـازمان حفاظت محیط زیسـت به عنـوان منطقه شـکارممنوع 
بـه ثبت رسـیده اسـت. تنوع زیسـتی موجـود در این تـاالب موجب 
شـد تـا در سـال 1389 از نظـر جهانـی به عنـوان تـاالب بین المللی 
بـه فهرسـت تاالب های ثبت شـده کنوانسـیون رامسـر اضافه شـود. 
تـاالب چغاخـور در ارزیابـی 75 تـاالب بااهمیت کشـور براسـاس 
معیارهایـی همچون حیـات جانـوری، گیاهی، عوامـل تهدید کننده و 
موقعیـت حفاظتـی، در ردیف هشـتمین تاالب مهم کشـور طبقه بندی 

شـده اسـت )فتح اللهی و همـکاران، 1394(. 
به دلیـل کوهسـتانی بـودن منطقـه، بـارش در ایـن ناحیـه قابـل 
اسـت.  میلی متـر   562 سـاالنه  بـارش  متوسـط  و  بـوده  توجـه 
بیشـترین میانگیـن بارندگی هـا در آذر و اسـفند و حداقـل بـارش 
تـاالب  دریاچـه  آب  اسـت.  مـرداد  و  تیـر  ماه هـای  در  ماهانـه 
بـرف  شـدن  ذوب  و  در حوضـه  موجـود  رواناب هـای  طریـق  از 
بـه  می تـوان  آبراهه هـا  ایـن  اصلی تریـن  از  می شـود.  تأمیـن 
رودخانـه محلـی آورگان، سـیبک، آبراهه هـای پیرامونـی روسـتای 
کـرد. اشـاره  گلوگـرد  روسـتای  غـرب  آبراهـه  و  سـیف آباد 

پوشش گياهی
بررسـی های فلوریسـتیک در دو سـال متوالـی )1395-1394( و در 
فصـول مختلـف رویشـی در تـاالب چغاخـور انجام شـد. نتیجـه این 
بررسـی نشـان داد که در تاالب  چغاخور درمجموع 123 گونه گیاهی 
 Poaceae متعلـق بـه 34 تیـره و 85 جنـس وجـود دارد. تیره هـای
)23 گونـه(، Cyperaceae )14 گونـه( و  Asteraceae )14 گونـه( 
مهم تریـن تیره هـای گیاهـی موجـود در منطقـه هسـتند. گونه هـای
Batrachium trichophyllum, Potentilla anserina  
Trifolium repens, Cynodon dactylon, Juncus gerardi 

دارای بیشـترین پراکنش در سـطح تاالب چغاخور هسـتند )ایران منش 
و همکاران، 1395(.

پرندگان
تـاالب چغاخور مأمن و زیسـتگاه 63 گونه از انـواع پرندگان از 12 
راسـته، 26 خانـواده و 38 جنس مختلف اسـت. این تـاالب جایگاه 
مطلوبـی در کریـدور مهاجـرت پرندگان آبـزی، کنارآبـزی و دریایی 
به خـود اختصاص داده اسـت. براسـاس مطالعات انجام شـده، 38/1 
درصد از پرندگان تاالب بومی و 61/9 درصد آن مهاجر هسـتند. در 
ایـن میان 79/4 درصـد از پرندگان از انواع آبـزی و کنار آبزی بوده 
و بـرای انجـام فعالیت هـای زیسـتی خود ازقبیـل تغذیه، اسـتراحت، 
النه گزینـی یـا جوجـه آوری بـه زیسـت بوم تـاالب و سـالمت آن 
وابسـته اند. از پرنـدگان مهـم تـاالب چغاخـور می تـوان بـه لک لک، 
بالـکان، انـواع مرغابـی، فالمینگـو، حواصیل، قو، اردک، کاکاشـی ها، 

شکل 2- محدوده تاالب چغاخور 

Batrachium trichophyllum شکل 3- گونه آالله آبی

شکل 4- گونه Polygonum amphibium  پراکنده در سطح تاالب چغاخور
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اکراس، سـلیم و آبچلیک اشـاره کرد. هفت گونه از پسـتانداران )گراز، 
شـغال، گرگ، سـمور، شـنگ، روبـاه و خرگـوش( و 4 گونـه خزنده 
)مـار، مارمولـک، بزمجـه و الک پشـت آبـزی( از دیگـر قابلیت های 
.)1394 همـکاران،  و  )فتح اللهـی  هسـتند  تـاالب  ایـن  زیسـتی 

پالنكتون ها
درمجمـوع  چغاخـور  تـاالب  فیتوپالنکتونـی  شـاخه   5 ازمجمـوع 
تنـوع  بیشـترین  کـه  دارد  وجـود  تـاالب  ایـن  در  جنـس   33
و   )Chrysophyta( طالیـی  جلبک هـای  شـاخه  بـه  مربـوط 
همچنیـن  اسـت.   Dinophlagelata بـه  مربـوط  آن  کمتریـن 
شـاخه  در  جانـوری  پالنکتون هـای  در  تنـوع  بیشـترین 
.)1394 همـکاران،  و  )فتح اللهـی  دارد  وجـود   Rotatoria

 
کفزیان

بررسـي اجتماعـات کفزیـان و سـاختار جمعیتـي آنهـا در تـاالب 
چغاخـور نشـان داد کـه درمجموع 25خانـواده از درشـت بي مهرگان 
کفـزي متعلق به 5 رده و 12 راسـته در این تـاالب وجود دارد )فتحی 

و همـکاران، 1395(. از مهم تریـن ماهی هـای تـاالب می تـوان بـه 
 Aphanius sophiae و Aphanius vladykovi ماهـی گورخـری
 Aphanius( اشـاره کـرد. ماهی گورخـري چهارمحـال و بختیـاري
vladykovi(  به عنـوان یکـی از ماهیـان اندمیـک ایران، بـراي اولین 
شـد  نام گـذاري  و  شناسـایی  چغاخـور  تاالبـی  زیسـتگاه  در  بـار 
)Coad, 1988; مردانـی و همـکاران، 1386( و ایـن تـاالب یکـی 
از مهم تریـن زیسـتگاه هاي ایـن ماهـی بومـی اسـت. همچنین سـایر 
ماهی هـا ازجملـه کپـور، فیتوفـاگ، بیگ هـد و آمـور در ایـن تاالب 

وجـود دارد )فتح اللهـی و همـکاران، 1394(.

فرصت ها و تهدیدهای تاالب چغاخور
تـاالب چغاخـور به دلیل داشـتن مناظر بدیع و چشـم نواز حاشـیه آن، 
تنـوع زیسـتگاه ها، گونه های گیاهـی و جانوری، داشـتن ظرفیت باال 
در جـذب سـرمایه گردشـگری و ایجاد اشـتغال و سـایر قابلیت های 
از ارزشـمندترین سـرمایه های زیسـتی اسـتان  بوم شـناختی، یکـی 
پرنـدگان  زمسـتان گذرانی  محـل  تـاالب  ایـن  می شـود.  محسـوب 
آبـزی خانـواده باکالن هـا و پرسـتوهای دریایی اسـت. همچنین محل 

شکل 5- نمونه هایی از پرندگان تاالب چغاخور  )عکس از حسن مقیمی(

)Phoenicopterus ruber( فالمینگو)Anas platyhynchos( اردک سرسبز

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

بالف

)Anas acuta( خوتکا
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زیسـت اردک هـای در خطـر انقـراض ماننـد اردک سرسـیاه، اردک 
سرسـفید و اردک مرمـری نیـز به شـمار مـی رود. تـاالب چغاخـور 
تنهـا محل زیسـت عقـاب ماهیگیر در اسـتان محسـوب می شـود. با 
وجـود ارزش هـای فـراوان این تاالب، متأسـفانه اکنـون به دلیل برهم 

خـوردن تعـادل اکوسیسـتمی، حیـات آن بـا چالش های 
جـدی مواجه شـده اسـت. تغییـر کاربـری اراضی، 

چـرای  و  کشـاورزی  زمین هـای  توسـعه 
تـاالب  حاشـیه  اراضـی  در  دام  بی رویـه 

ازجملـه تهدیـدات جدی تنوع زیسـتی آن 
محسـوب می شـود. صیـد و شـکارهای 
غیرمجـاز و در زمـان نامناسـب، نیـز از 
مهـم  تـاالب  ایـن  چالش هـای  دیگـر 
اسـت. تـاالب چغاخـور جمعیـت 1407 

خانـواری را در کنـار خـود دارد که به دلیل 
و  تـاالب  در محـدوده  آنهـا  گرفتـن  قـرار 

وجود شـیب بـه طـرف آن، فاضالب روسـتاها 
و همچنیـن فاضـالب زمین های کشـاورزی، کود و 

سـموم شـیمیایی به طـرف تاالب سـرازیر می شـود. فتحی 
و همـکاران )1394( در بررسـی تغییرات زمانـی و مکانی کیفیت آب 
تـاالب چغاخور بیان داشـتند کـه کیفیت آب این تـاالب در طبقه دو، 
یعنـی خیلـی فقیر و نامناسـب قـرار دارد و آب تاالب بـراي مصارف 
انسـانی، به خصوص نوشـیدن مناسـب نیسـت. در این تحقیق ازجمله 
عوامـل مؤثـر در کاهش کیفیت آب در این منطقـه، ورود آلودگی هاي 
آلـی و فعالیت هاي انسـانی و گردشـگري در منطقه ذکر شـده اسـت. 
احـداث سـازه های آبـی و طـرح انتقـال آب سـبزکوه به ایـن تاالب 
از دیگـر تعارضـات مهـم منطقه اسـت کـه در صورت اجرایی شـدن 
انتقـال آب، بـا توجـه بـه نوسـانات سـطح آب در تـاالب، تغییرات 
بوم شـناختی شـدیدی ازجمله تغییر شـرایط زیسـتگاهی تـاالب، از 

بیـن رفتـن گونه هـای اندمیک و رویشـگاه های منحصربه فـرد منطقه 
مـورد انتظـار خواهـد بود. 
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احداث 
سازه های آبی و طرح انتقال 

آب سبزکوه به این تاالب از دیگر 
تعارضات مهم منطقه است که در صورت 

اجرایی شدن انتقال آب، با توجه به نوسانات 
بوم شناختی  تغييرات  تاالب،  در  آب  سطح  
زیستگاهی  شرایط  تغيير  ازجمله  شدیدی 

تاالب، از بين رفتن گونه های اندميک و 
رویشگاه های منحصربه فرد منطقه 

مورد انتظار خواهد بود. 

ادامه شکل 5- نمونه هایی از پرندگان تاالب چغاخور  )عکس از حسن مقیمی(

)Anas acuta( خوتکا)Ciconia ciconia( لک لک


