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تاالب »گندمان« یکی از زیباترین تاالب های پرنده نگری ایران 
 یعقوب ایران منش1*، حمزه علی شیرمردی2، حسن جهانبازی گوجانی3

چكيده
استان چهارمحال و بختیاری به دلیل کوهستاني بودن و داشتن منابع آبی قابل توجه از قبیل رودخانه ها، جويبارها و 
چشمه سارهاي متعدد و پراکنده کوچك و بزرگ، دائمي و غیردائمي شرايط مناسبی براي شكل گیري رويشگاه هاي 
ماندابي دارد. اين رويشگاه ها از نظر تنوع زيستي و زيبايي شناختي داراي اهمیت  محیط زيستي بوده و همچنین 
نقش حیاتي در بعد اقتصادي زندگي مردم دارند. تاالب گندمان از مهمترين رويشگاه های ماندابی اين استان است 
که به لحاظ جاذبه  گردشگري و تنوع زيستی اهمیت فراواني دارد. اين تاالب در زمره يكی از 10 تاالب برتر 
پرنده نگری در ايران است. در اين تاالب تاکنون 129 گونه گیاهی متعلق به 32 خانواده و 87 جنس شناسايی و 
معرفی شده است. گونه آالله سفید )Parnassia palustris( براي اولین بار از استان چهارمحال و بختیاری در 
اين تاالب مشاهده و گزارش شد. با توجه به وسعت محدود تاالب گندمان، وجود تنوع گونه هاي گیاهي، پرندگان، 

ماهی ها، دوزيستان و فیتوپالنكتون ها اهمیت اين بوم سازگان طبیعی را دوچندان کرده است.

واژه های کليدی: چهارمحال و بختیاری، تاالب گندمان، تنوع زيستی

Abstract
There are different types of wetland in Chaharmahal & Bakhtiari province, because of moun-
tainous habitats and abundance of water resources such as rivers, streams and springs. 
These habitats are important in terms of biodiversity and aesthetic with vital role in the live-
lihoods of the people. Gandoman wetland is one of the most important wetlands in terms 
of biodiversity and tourism in this province. This wetland is one of the top 10 bird watching 
wetlands in Iran. The result of previous study showed that, 129 plant species, belonging to 32 
families and 87 genera, are present in this wetland. Parnassia palustris has been reported for 
the first time from this wetland in Chaharmahal & Bakhtiari province. Considering the limited 
area of Gandoman wetland, the presence of significant diversity of plant species, birds, fish-
es, amphibians, and phytoplanktons have increased the importance of this natural habitat. In 
this paper, the unique characteristics of Gandoman wetland are introduced.
Keywords: Chaharmahal & Bakhtiari, bird watching, Gandoman wetland, biodiversity
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مقدمه 
و  بكرتريـن  زيباتريـن،  بی مانندتريـن،  ازجملـه  تاالب هـا 
شـگفت انگیزترين پديده هـای طبیعـی هسـتند و هـر يـك از 
آنهـا جلوه هـای بسـیار بديع، جالـب، ناشـناخته و پررمز و راز 
دارنـد. ايـن زيسـت بوم های طبیعـی ارزشـمند، از ديرباز نقش 
مهمـی در توسـعه جوامـع اطـراف خـود ايفـا کـرده  و ازجمله 
نظام هـای حیات بخشـی هسـتند کـه به هیچ عنـوان جايگزينـی 
ندارنـد. تنـوع زيسـتی، ژنتیكـی و تنـوع گونه هايـی کـه در 
تـاالب زندگـی می کننـد از اهمیـت بااليـی برخوردار بـوده و 
امـروزه به عنـوان منبع درآمـدی برای افـراد به ويـژه در مناطق 
محـروم محسـوب می شـوند. منافـع متعـدد تاالب ها همچـون تنظیم 
آب هـای زيرزمینـی در محیـط اطـراف، تعديـل میكروکلیما، شـكار، 
صیـد پرنـدگان آبـزی و ماهیان، تأمیـن منابع تعلیـف دام، حصیربافی 
زيسـت بوم های  باارزش تريـن  زمـره  در  را  آنهـا  گردشـگری  و 

جهـان بـرای حفـظ تنـوع زيسـتی و فرهنگـی قـرار 
می دهـد؛ به نحـوی کـه بسـیاری از تمدن هـای 

بـزرگ بشـری در حاشـیه تاالب ها شـكل 
گرفته انـد. حفظ اين سیسـتم های پیچیده 

اکولوژيـك و سـود جسـتن از منافـع 
زيبايی شـناختی  اقتصـادی،  بی شـمار 
و ژنتیكـی، تنهـا منـوط بـه مطالعـه 
و شـناخت دقیـق هـر تـاالب اسـت. 
بديهـی اسـت که بـدون انديشـیدن به 

محیط زيسـت، ارتقـای کیفیت زندگی 
انسـان ها با هـدف بهـره وری از طبیعت 

امكان پذيـر نخواهـد بـود. بنابرايـن لـزوم 
شـناخت اکوسیسـتم ها به عنوان حسـاس ترين 

منابـع جهانـی کـه همـواره بـا مشـكالت متعـدد 
محیـط زيسـتی روبـه رو هسـتند، می توانـد اصلی ترين گام 

در رفـع ايـن معضـالت به شـمار آيـد.

موقعيت جغرافيایی تاالب گندمان
ــران  ــتان اي ــای باس ــاط تمدن ه ــی از نق ــاز يك ــان را از ديرب گندم
ــهر  ــی ش ــدوده فعل ــی در مح ــار و بقاياي ــی آث ــته اند و حت دانس
ــبت  ــور نس ــرام گ ــه به ــی آن را ب ــه برخ ــود دارد ک ــان وج گندم
ــان در گذشــته يكــی از  ــه گندم ــوده ک ــن ب ــر اي ــاد ب ــد. اعتق داده ان
ــل  ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــه ب ــان در منطق ــدم و ن ــن گن مناطــق تأمی
ــا وســعت  ــان ب ــاالب گندم ــناخته شــده اســت. ت ــام ش ــن ن ــه اي ب
ــه 20  ــاری، در فاصل ــال و بختی ــتان چهارمح ــار در اس 980 هكت
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــهر گندم ــری ش ــن و 4 کیلومت ــری بروج کیلومت
اســت. میانگیــن ارتفــاع تــاالب از ســطح دريــا 2215 متــر بــوده و 
بیــن عرض هــای جغرافیايــی 31 درجــه و 49 دقیقــه تــا 31 درجــه 
و 53 دقیقــه شــمالی و طول هــای جغرافیايــی 51 درجــه و 5 دقیقــه 
ــاحت  ــت. مس ــده اس ــع ش ــرقی واق ــه ش ــه و 7 دقیق ــا 51 درج ت
تــاالب بالــغ بــر 1200 هكتــار بــوده کــه بــا توجــه بــه تصرفــات 

انجــام شــده، مســاحت آن اکنــون بــه 980 هكتــار کاهــش يافتــه 
ــم و شــیب  ــوذ ک ــت نف ــاالب دارای قابلی ــب اراضــی ت اســت. اغل
ــز  ــی نی ــیرين زيرزمین ــطح آب ش ــت. س ــد( اس ــم )2-0 درص مالي

ــت. ــانتي متری اس ــا 120 س ــق 75 ت ــوده و در عم ــاال ب ب

شرایط اکولوژیک تاالب
ــان  ــران در می ــری اي ــر پرنده نگ ــاالب برت ــی از 10 ت ــان يك گندم
105 زيســتگاه مهــم شناســايی شــده پرنــدگان در کشــور  به شــمار 
مــی رود کــه در دفتــر بین المللــی تحقیقــات پرنــدگان آبــزی 
ــوان  ــه به عن ــاالب ک ــن ت ــت. اي ــیده اس ــت رس ــز به ثب ــدن نی لن
ــور و  ــای کش ــن تاالب ه ــمار زيباتري ــاارزش در ش ــتگاهی ب زيس
ــاری  ــن کانون هــای گردشــگری اســتان چهارمحــال و بختی مهمتري
ــتان گذرانی و  ــرای زمس ــرد ب ــتگاهی منحصربه ف ــرار دارد، زيس ق
ــی  ــدگان بوم ــم پرن ــكان دائ ــر و اس ــدگان مهاج ــذاری پرن تخم گ

محســوب می شــود. 
بین المللـی  اتحاديـه  طبقه بنـدی  براسـاس 
حفاظـت از طبیعـت و منابـع طبیعـی، تـاالب 
درياچـه ای  تاالب هـای  نـوع  از  گندمـان 
فصلی با آب شـیرين اسـت. اقلیم محدوده 
نیمه خشـك  و  سـرد  گندمـان  تـاالب 
در  سـاالنه  بارندگـی  متوسـط  و  بـوده 
)آمـار  اسـت  میلی متـر   566/1 منطقـه 
هواشناسی استان، ايسـتگاه کلیماتولوژی 
آب  تأمین کننـده  منابـع  قیـس(.  امـام 
تـاالب گندمـان عالوه بـر بـاران و بـرف، 
چشـمه ها )چشـمه های حاشـیه تـاالب چون 
گل کوچـك، گل بـزرگ، مـرادان و نصیرآبـاد( و 

رودخانـه آقبـالغ اسـت.

پوشش گياهی تاالب گندمان
ــی )95-1393( و  ــال متوال ــه س ــتیك در س ــی های فلورس بررس
ــاالب گندمــان انجــام شــد. نتیجــه  فصــول مختلــف رويشــی در ت
ايــن تــاالب  درمجمــوع 129  بررســی ها نشــان داد کــه در 
ــود دارد.  ــس وج ــره و 87 جن ــه 32 تی ــق ب ــی متعل ــه گیاه گون
ــه( و ــه(، Cyperaceae )17 گون ــای Poaceae )23 گون تیره ه
گیاهــی  تیره هــای  مهمتريــن  گونــه(   15(  Asteraceae 
 ,Cyperus longus گونه هــای  هســتند.  منطقــه  در  موجــود 
Juncus inflexus, Cynodon dactylon, Phragmites australis 
سطح در  پراکنش  بیشترين  دارای   Potentilla anserina و 

ــی،  ــش گیاه ــدی پوش ــر تیپ بن ــتند. از نظ ــان هس ــاالب گندم  ت
ســه تیــپ مهــم گیاهــی در تــاالب وجــود دارد. تیپ هــای
Cyperus longus, Cladium mariscus, Juncus inflexus- 
Cynodon dactylon و Phragmites austral is 
به ترتیــب مهمتريــن تیپ هــای گیاهــی موجــود در منطقــه به شــمار 

ــكاران، 1395(. ــش و هم ــد )ايران من می رون

ن  مـا گند
یكـی از 10 تـاالب برتـر 

 10۵ ميـان  در  ایـران  پرنده نگـری 
زیسـتگاه مهم شناسـایی شـده پرنـدگان در 

کشـور  به شـمار می رود که در دفتـر بين المللی 
تحقيقـات پرنـدگان آبـزی لندن نيز به ثبت رسـيده 
اسـت. این تاالب به عنوان زیسـتگاهی باارزش در 
شـمار زیباترین تاالب های کشور و مهمترین 

کانون های گردشگری استان چهارمحال 
و بختيـاری قـرار دارد.
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شكل 1- نمايی پايیزی از تاالب گندمان
 )عكس از بهین ناظم الرعايا، ذخیره گاه زيست کره تنگ صیاد، سبزکوه(
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شكل 2- موقعیت تاالب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری
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)Ardea cinerea( شكل 3- حواصیل خاکستری
 )عكس از حسن مقیمی، ذخیره گاه زيست کره تنگ صیاد، سبزکوه(
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Butomus umbellatus L. -4 شكل)Parnassia palustris L.(  شكل 5- آالله سفید

)Cirsium rhizocephalum C.A.Mey.( شكل 6- کنگر بی ساقه
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)Lycopus europaeus L.( شكل 7- فراسیون آبی

)Centaurium minus Moench( شكل 9- قنطوريون صغیر

)Ranunculus grandiflorus L.( شكل 8- آالله گل درشت
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باوجـــود وســـعت کـــم تـــاالب گندمـــان، پوشـــش گیاهـــی 
ــه  ــوردار اســـت. گونـ ــه ای برخـ آن از تنـــوع قابـــل مالحظـ
آاللـــه ســـفید )Parnassia palustris( بـــرای اولیـــن بـــار در 
ـــد  ـــزارش ش ـــاالب گ ـــن ت ـــاری از اي ـــال و بختی ـــتان چهارمح اس

و همـــكاران، 1395(. )ايران منـــش 

فيتوپالنكتون های تاالب
فیتوپالنكتون هـا نقـش مهمـی در ايجـاد هـرم 

غذايی و افزايش تنوع تاالب دارند. براسـاس 
مطالعـات انجام شـده تاکسـون های مربوط 
بـه شـش شـاخه از فیتوپالنكتون هـا در 
تاالب گندمان وجود دارد. باسـیالريوفیتا 
فیتـا  و کلر ، )B a c i l l a r i o p h y t a (
فیتــــا  نـو سیا ، )C h l o r o p h y t a (
ــا فیتـ وگلنو ا  ، )C y a n o p h y t a (

)Dinophyta( داينوفیتا   ،)Euglenophyta(
به ترتیـب   )Chrysophyta( کروزيفیتـا  و 

بیشـترين فراوانـی را دارنـد. درمجمـوع 95 گونه 
و واريتـه متعلـق بـه 54 جنـس از فیتوپالنكتون هـا در 

تـاالب گندمـان شناسـايی شـده اند. در میان تاکسـون های شناسـايی  
شـده باسـیالريوفیتا بـا 51 گونـه و کلروفیتا با 18 گونـه، فراوان ترين 
فیتوپالنكتون هـای تـاالب گندمـان هسـتند )چراغ پـور و همـكاران، 

.)1392

پرندگان تاالب 
پرنـدگان مهاجر بـه اين تـاالب از خانواده های کشـیم های کوچك و 
بـزرگ، لك لـك، پرسـتوهای دريايـی و کاکاهای نقره ای از سـیبری، 
ترکیـه و اسـتان های شـمالی هسـتند. از مهمتريـن پرنده هـای تاالب 
می تـوان بـه کفچه نـوک، يلـوه آبـی، آبچلیـك، پاسـرخ، گاوچرانك، 
حواصیـل زرد، زرده پرتاالبـی، کشـیم گردن سـیاه، کشـیم 
بال سـرخ،  گاليـول  ارغوانـی،  حواصیـل  بـزرگ، 
اردک  چوپـا،  کوچـك،  و  بـزرگ  اگـرت 

سـرحنايی و بلوطـی اشـاره کـرد. 

ماهی ها و کفزیان تاالب
براساس مطالعات انجام شده 16 خانواده 
از بی مهـرگان کفـزی در تـاالب گندمان 
وجـود دارد. در ايـن میـان خانواده های
 Gammaridae ,  Planorbidae
بیشـــترين تراکـــم را   Sphaeridae و
در تـــاالب دارنـــد )دانیالـــی و همـــكاران، 
ـــان  ـــاالب گندم ـــان ت ـــن ماهی 1389(. از مهمتري
ـــری  ـــی گورخ ـــاری ماه ـــه انحص ـــه گون ـــوان ب می ت

)Aphanius vladykovi( اشـــاره کـــرد. 

فرصت ها و تهدیدهای تاالب گندمان
ــاي  ــر فعالیت ه ــاالب ب ــر ت ــی ه ــاي ذات ــت ويژگی ه ــرات مثب تأثی

تــاالب 
از  یكــی  گندمــان 

ذخيـــره گاه های  غنی تریــــن 
ــال و  ــتان چهارمح ــی در اس ژنتيك

بختيــاری اســت و تنــوع گونــه ای 
بــاالی آن، بــر ارزش هــای گوناگــون 
ــت  ــه حفاظ ــژه از جنب ــاالب به وی ت

ژنتيكــی  ارزشــمند  ذخایــر 
یــد. فزا می ا

)Bubulcus ibis( شكل 10- گاوچرانك
 )عكس از بهین  ناظم الرعايا، ذخیره گاه زيست کره تنگ صیاد، سبزکوه(

)Podiceps cristatus( شكل 11- کشیم بزرگ
 )عكس از بهین  ناظم الرعايا، ذخیره گاه زيست کره تنگ صیاد، سبزکوه(
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ــی و  ــل منف ــه عوام ــده و مجموع ــا محســوب ش انســانی، فرصت ه
ــز  ــاالب هســتند نی ــوان و توســعه ت ــده ت ــه محدودکنن ــده ک بازدارن
ــن  ــان يكــی از غنی تري ــاالب گندم ــد. ت تهديدهــا را شــكل می دهن
ــاری اســت  ــای ژنتیكــی در اســتان چهارمحــال و بختی ذخیره گاه ه
ــاالب  ــون ت ــای گوناگ ــر ارزش ه ــاالی آن، ب ــه ای ب ــوع گون و تن
ــد.  ــی می افزاي ــمند ژنتیك ــر ارزش ــت ذخاي ــه حفاظ ــژه از جنب به وي
Aphanius vladyko�( ــه انحصــاری ماهــی گورخــری  وجــود گون

ــه در  ــتگاه گون ــن و زيس ــا مأم ــوان تنه ــدن به عن ــوب ش vi(، محس
ــی  ــای خاکســتری در اســتان و همچنیــن زيباي خطــر انقــراض درن
ــاالب  ــن ت ــای اي ــه قابلیت ه ــی ازجمل ــای طبیع ــر و جلوه ه منظ
ــه  ــد زمین ــد می توان ــی و هدفمن ــزی اصول ــا برنامه ري ــه ب ــت ک اس
جــذب گردشــگر و افزايــش تــوان اقتصــادی مــردم محلــی را فراهم 
کنــد. البتــه باوجــود ظرفیت هــای بــاالی زيســتی تــاالب گندمــان، 

ــرده  ــه رو ک ــش روب ــا چال ــات آن را ب ــز حی ــددی نی معضــالت متع
ــود:   ــاره می ش ــا اش ــه برخــی از آنه ــه ب اســت ک

1- چرای بی رویه دام
ــاالب  ــدوده ت ــه دام در مح ــور بی روي ــی و حض ــرای غیراصول چ
ــتی  ــوع زيس ــه تن ــوده ک ــدی ب ــای ج ــی از تهديده ــان يك گندم
تــاالب را تحت الشــعاع قــرار داده اســت. چــرای دام ســبك 
ــرده و در  ــر ک ــار تغیی ــاالب را دچ ــی ت ــش گیاه ــنگین، پوش و س
درازمــدت می توانــد موجــب تغییــرات در پوشــش و تیــپ گیاهــان 

ــود. ــاالب ش ــكی زی در ت ــان خش ــوم گیاه ــود و هج موج
2- توسعه اراضی کشاورزی مجاور تاالب 

تعــرض بــه زمین هــای تــاالب به منظــور توســعه اراضــی کشــاورزی 
ــئله  ــن مس ــت. اي ــان اس ــاالب گندم ــدات ت ــر از تهدي ــی ديگ يك
ــی  ــره غذاي ــطوح زنجی ــام س ــوع زيســتی در تم ــش تن ــن کاه ضم

شكل 12- آتش سوزی عمدی در سطح تاالب گندمان
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ــه  تــاالب، موجــب ورود ســموم و کودهــای مختلــف کشــاورزی ب
ســطح تــاالب شــده و می توانــد حیــات ايــن اکوسیســتم طبیعــی را 

بــا اختــالل مواجــه کنــد. 
3- آتش سوزی

ــرف  ــرای تص ــاالنه ب ــاالب، س ــراف ت ــداران اط ــاورزان و دام کش
اراضــی تاالبــی و فراهــم کــردن شــرايط مناســب چــرای دام هــای 
ــیع در  ــوزی وس ــاد آتش س ــه ايج ــدام ب ــدی اق ــور عم ــود به ط خ
ســطح تــاالب می کننــد. ايــن مســئله ضمــن تغییــر در غنــا و تنــوع 
ــا خطــر  ــز ب ــات موجــودات آن را نی ــاالب، حی پوشــش گیاهــی ت

ــكل های 12 و 13(. ــد )ش ــه رو می کن ــدی روب ج
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