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ارزیابی جامع و رتبهبندی عوامل تهدیدکنندۀ تنوع زیستی
در حوزۀ آبخیز تاالب بینالمللی چغاخور
 ابراهیم کریمی سنگچینی؛ استادیار ،بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و
منابع طبیعی استان لرستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،خرم آباد ،ایران.
 ایمان اسالمی*؛ استادیار ،گروه مرتعداري ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.

چکیده
لزوم بررسییع امل تهدیدکنندۀ حیات تاالبها جهت حفظ حیات آنها و بهبمد وضییتیت حیات تاالبها ل ری ضییروری لسییت .بدین
نظمر در لین تحقیق به شناسایع و لولمیتبندی امل تهدیدکنندۀ حمزۀ آبخیز تاالب چغاخمر پردلخته لست .لین تحقیق یک بررسع
پیمای شع لز نمع تم صیفع و جا تۀ آ اری تحقیق رل  315نفر ت شکی دلدهلند .در جمعآوری دلدهها لز روش آ یخته لکت شافع ل ستفاده
شده و تجزیهوتحلی دلدهها با ل ستفاده لز آز منهای تع تک نممنهلی و آز من ناپارل تری فرید ن لنجام گرفت .امل تهدیدکننده در
چهار حمزۀ حملدث طبیتع ،زیستع ،فرهنگع و لقتصادی -لجتمااع شناسایع و لولمیتبندی گردیدهلند .نتایج نشان دلد وضتیت امل
تهدیدکنندۀ حمزۀ آبخیز تاالب چغاخمر در حد نا طلمبع و باالتر لز حد تم سط قرلر دلرد .همچنین ،حملدث فرهنگع بی شترین تأثیر رل
به خمد لختصییاد دلده لسییت و حملدث زیسییتع در لولمیت لنتهایع قرلر گرفته لسییت .در حمزۀ حملدث فرهنگع ،اا ادم هماهنگع
ساز انهای دولتع در ل مر ربمط به تاالب با یانگین ل تیاز  ،2/35در حمزۀ حملدث لقتصادی -لجتمااع ،اا لنتقال آب سبز کمه به
تاالب چ غاخمر با یانگین ل ت یاز  ،11/69در حمزۀ حملدث طبیتع ،اا تغییر لقلیم و آب شیییدن یخ چال های طبیتع کمه کالر با
یانگین ل تیاز  6/04و در حمزۀ حملدث زیسیییتع ،اا چرلی غیر جاز دلم (بیش لز ظرفیت تملید گیاهان المفهلی) با یانگین ل تیاز
 2/29لولمیتهای لول رل به خمد لختصیییاد دلدهلند .در پایان باید گفت بیشیییترین امل تخریب نطقه ،امل فرهنگع و پس لز آن
امل لقت صادی -لجتمااع ل ست و به اقیده پر سش شمندگان دیریت بتنع بر سائ لن سانع شا آ مزش و فرهنگ سازی جمل ع
حلع بهترین شیمه دیریتع لست.
کلید واژگان :پایدلری ،تنمع زیستع ،لقتصادی-لجتمااع ،تاالب چغاخمر ،چهار حال و بختیاری.
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 .1مقدمه
لنسییان به نظمر کسییب خملسییتههای ادی خمیش در
زیستبممهای جهانع دخ و تصرف عکند و آن رل تغییر
عدهد .بهانملن ثال ،لنسان جنگ ها و رلتع رل عترلشد
و در آن ک شت عنماید و یا به ساختمان سازی عپردلزد
و در لین یان به زیست بم ع ناقص و ساده به نام شهر یا
لنملع بزرگرله ها تبدی عکند درحالع که تمسیییتۀ پایدلر،
نگهدلری زیسیییت بمم های طبیتع رل در کنار و همرله با
پیشرفت و تمستۀ لنسانع تأکید عنماید [.]8 ،6
زیسییتبممهای تاالبع ،بهانملن نابع هم و لرزشییمند
طبیتع ،لرلئهدهندۀ نافع تتددی برلی جمل ع لنسیییانع
ع باشیییند []18 ،17؛ که لز آن جمله عتملن به تغذیۀ
آب های زیرز ینع ،ل کان ذخیرۀ آب برلی کشیییاورزی و
صیینتت ،لیجاد بسییترهایع برلی گردشییگری و فتالیتهای
تفریحع ،حفظ آب و خاک و جلمگیری لز تغییر در ساختار
حیطهای طبیتع ( انند فرسایش خاک) لشاره کرد [،11
 .]20 ،13ولقع شدن تاالبها در پستترین نقاط حمزههای
آبخیز بااث شیییده که هرگمنه املکرد ثبت یا نفع لثر
خمد رل روی تاالب ها ب گذلرد ،بهطمری که ل روزه با طیف
وسیتع لز لسترسها انند تغییرلت در رژیم هیدرولمژیکع،
ورود رولناب آلمده و تغییرلت فیزیکع انند تکهتکه شییدن
بهوسیلۀ جادهسازی ملجهلند [ .]15در دهههای لخیر روند
صیییتمدی بهرهبردلری لز تاالبها با هدف باال بردن سیییمد
لقت صادی ،لفزلیش خ سارت و تخریب شدید تاالبها رل به
دنبال دل شته ل ست؛ به همین دلی در رل ستای حفاظت لز
لین زیسیییتبمم های طبیتع ،دیر یت تاالب ها بهانملن
فرآیندی لجتناب ناپذیر لز لهمیت بسییییار باالیع برخمردلر
لسییت [ .]2دیریت تاالبها فرآیند یکپارچهلی لسییت که
تیار ز ان و فضییا در آن در نظر گرفته عشییمد .بهانملن
فرآیندی یکپارچه ،دیریت تاالبها للزل اً باید لستفادهها و
فتالیت های ختلفع رل که با پایدلری تاالب سیییازگاری
دلرند رل در نظر بگیرد [ .]5دیریت تنمع زیسیییتع ابارت
ل ست لز برنا هریزی ،لجرل و نظارت در خ صمد حفاظت لز
سیییطن تنمع زیسیییتع یا لاتالی آن در یک حمزه برلی
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پشیییتیبانع پایدلر لز حیات لز طریق لبزلرهای آ مزشیییع و
کنترل و نظارت و لقتصییادی لرلئه گردیده که لهمیت تنمع
زیسییتع فقط هم نیسییت ،بلکه ؤلفۀ لسییاسییع و دلرلی
لهمیییت حیییاتع در حیطزیسییییت لسییییت [.]22، 7
بیهابیارتدیگر تنمع زیسیییتع ،لز تنمع در فرم زنیدگع،
فرآیندهای زیسیییت بمم و تنمع ژنتیکع کلیۀ گمنه ها در
لا صار ختلف و ساختار زی ستبمم نطقه به نظمر لدل ۀ
حیات ل ست [ .]16سیمای سرز ین تاالب جمماهلی لز
امل زیسییتع ،غیر زیسییتع و لنسییانع لسییت [ ]4که لین
اا لز لحاظ زیبایعشییناسییع لرزیابع عشییمد [،19 ،14
.]25
طال تات و تحقی قات ت تددی در ز ی نۀ لرز یابع
پایدلری و آسیبپذیری تاالبها صمرت گرفته لست ،که لز
آن جم له عتملن به ملرد زیر لشییییاره کرد ،]8[ :طع
تحقیقع بییاهییدف لرزیییابع کییانع ،پرلکنش ،شیییرلیط و
آسیبپذیری تاالب ویم ینگ دالی لصلع تخریب تاالبها
رل فاکتمرهایع انند :لفزلیش خ سارت ز ینهای ک شاورزی
ناشییع لز رشیید جمتیت ،لسییتفادههای غیر تقمل ،تنمع در
رژیمهای د ا و بارندگع نا شع شده لز تغییر لقلیم و تغییر
در چرخۀ رودخانه ها ناشیییع لز لحدلث سییید انملن کرد.
[ ،]23در پژوهشع پایدلری سیستم تاالبع رل لز نظر زلیای
زیستع ،لجتمااع و لقتصادی در شرق دریای دونگ تینگ
چین مرد لرز یابع قرلر دلد ند .در لین تحقیق لز آ نالیز
دلفع ،تحلی سلسله رلتبع و دل  PSRلستفاده گردید.
نتایج نشییان دلد که لز نظر شییاخص سیییسییتم حفاظتع
کشیییاورزی سییینتع آلمدگع ز یادی لی جاد کرده و خطر
آبهای زلئد دیریت نشییده لسییت .همچنین سیییاسییت
حفاظتع در سییطمم ختلف برلی نطقۀ مردنظر طرلحع
نشده لست ،]9[ .در تحقیقع به نظمر تمستۀ شاخصهای
پایدلری لقتصیییادی ،لجت مااع و زیسیییت حیطع تاالب
بینللمللع فر یدونک نار لز روش دلفع لسیییت فاده نممد ند.
نتایج نشان دلد که لز نظر پایدلری لجتمااع شاخص ترویج
حس سییئملیت سییاکنین نطقه در حفاظت لز نطقه در
لولم یت لول قرلر گر فت .لز نظر پا یدلری لقتصییییادی نیز
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شاخص ترفع ح صمل برنج تملید شده در نطقۀ د گاه
تاالب فریدونکنار بهانملن حصیییمل لرگانیک با قیمت

للمللع چغاخمر ،شیییرلیط طبیتع لطرلف آن انند دشیییت
شیییقایق ،رغزلر و کمه های به هم پیمسیییته لطرلف تاالب

قرون به صرفه بهانملن لولمیت لول قرلر گرفت.
در قالۀ دیگری با انملن لرزیابع آسیییبپذیری حیط
زیسییت تاالب بینللمللع چغاخمر طع سییالهای  1985تا
 2018ن تایج تأ برلنگیزی لز نقش امل لنسیییانع در

لسییت که همگع لین ملرد به جذلبیتهای تاالب چغاخمر
لفزوده لند.
در سالهای لخیر زی ستبمم تاالبع حمزۀ آبخیز تاالب
بینللمللع چغاخمر دچار شکالتع شده لست .به لین دلی

تخریب رل نتشییر نممده لسییت و در آن لشییاره عکند که
 26/63درصیییدکاهش در سیییطن رتع و جنگ و 12/1
درصد لفزلیش در سطن ز ینهای ساخته شده تمسط بشر
و ز ینهای ک شاورزی در طع سال های  1985تا 2018
در لین تاالب لتفاق لفتاده لسیییت .در لینجا لشیییاره عکند
الیرغم گسییترش سییاحت جسییم آب در طع سییالهای
 1985تا  ، 2000ت تاق باً لین ل ندلزه لز  2000تا 2018
کاهش و در همین دت سیییاحت لرلضیییع گیاهان آبزی
لفزلیش یافته ل ست .تجزیه و تحلی تیارهای چ شم لندلز
نشییان دلد که پمشییش تاالب طبیتع در لین دوره همرله با
لفزلیش تأثیرلت لنسیییانع در حال تغییر لسیییت .تخریب،
چرخش و جایگزینع پمشییش طبیتع ز ین انند رلتع و
جنگلها با ناطق سییاخته شییده تمسییط لنسییان عتملند لز
لثرلت نا طلمب تمسییته در تاالب چغاخمر لسییت .نتایج لین
تحقیق همچنان نشیییان عدهد تأثیر امده لجزلی تاالب

لزوم بررسیییع بیشیییتر امل تهدیدکنندۀ حیات تاالبها
جهت حفظ حیات آنها و بهبمد وضیییتیت حیات تاالبها
ل ری ضرورتع ل ست که تمجه بی شتر در تحقیقات المع و
پژوهش های املع رل عطل بد .همچنین بردلشیییت غلط
اا ۀ ردم لز تتریف تاالب و نبمد یا کمبمد بر نا ه های
صحین دیریتع در ل ر دیریت تاالب لزوم بررسع بیشتر
در لین حمزه رل عطلبد .بدین نظمر در لین تحقیق لبتدل
با ل ستفاده لز نظرت خبرگان و کار شنا سان به شنا سایع
امل ت هد یدکن ندۀ تنمع زیسیییتع حمزۀ آبخیز تاالب
چغاخمر پردلخته شده ل ست .سپس با ل ستفاده لز نظرت
سییییاکنین و لهییالع نطقییه بییه لولمیییتبنییدی امل ی
شناسایعشده پردلخته شده لست.

چغاخمر رل لز آلمدگع آب نشییان دلد .نتایج طالته حاضییر
تأکید بر لسیییتفاده پایدلرتر لز ز ین و جلمگیری لز تخریب
ز ین در حمضه تاالب چغاخمر لست [.]19
بررسع تهدیدلت تاالب بین للمللع چغاخمر که مضمع
لین قاله لسییت همملره زیسییتگاه پرندگان هاجر و بم ع
بمده و وجمد پرندگان هاجر در کنار سیییایر زیبایع های
نط قه ،االوه بر آن آدلب و رسیییمم ردم لین نط قه و
رلسمات سنتع ،بم ع و حلع رد ان لستان چهار حال
بختیاری ،تاالب چغاخمر رل به یکع لز زیباترین کانمن های
گردشگری لستان چهار حال و بختیاری تبدی کرده لست.
لز زلیای لین تاالب بین للمللع ع تملن به فضییای بسیییار
و سیع تاالب ،ناظر زیبا و دیدنع و آب و هملی تتدل آن
لشییاره کرد .لز دیگر زیبایعهای نحصییر به فرد تاالب بین

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حمزۀ آبخیز تیاالب بینللمللع چغیاخمر در لسیییتیان
چهار حال و بختیاری با ختصیییات  50ْ 52تا 55ْ 38
طمل شییرقع و  31ْ 54تا  31ْ 56ارض شییمالع ،دلرلی
وستت حدود  18141/5هکتییییار لست (شک  .)1تاالب
چ غاخمر با سیییاحتع حدود  2300هک تار در درون لین
حمضییه و در دل نۀ لرتفااات برآفتاب در شییمال و کالر در
جنمب در نزدیکع شیییهر ب لدلجع ولقع گرد یده و یکع لز
زی باترین و بزرگترین تاالب های لسییی تان چ هار حال و
بختیاری لست .لین حمضه لز نظر تنمع زیستع بسیار غنع
بمده و دلرلی گمنههای فرلولن گیاهع و جانمری هست .لین
تاالب لز شیییهرکرد  65کیلم تر فاصیییله دلرد .آب و هملی
حمزۀ آبخیز تاالب چ غاخمر تأثر لز چ هار نمع تمده همل
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شیییا تمدههای هملى قطبى و پرفشیییار لز سیییمت لروپا،
تمدههای هملى دیترلنهلی ،تمدههای هملى قطبى لز شمال
کشمر و تمدههای هملى حاره بحرى لست .روستاهای ولقع
در لین حمزۀ آبخیز شا  12رو ستا ،سنگچین ،سیبک،

آورگان ،د ستگرد ،تمیع ،سیفآباد ،خانعآباد ،ساکعآباد،
خدرآباد ،گلمگرد ،العآباد و سلطانآباد عبا شند .بر طبق
سییرشییماری سییال  1385جمتیت آن  8119نفر و تتدلد
خانملر  1743عباشد [.]2

شکل  .1موقعیت حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری و ایران

 .2.2روش نمونهگیری و تجزیه و تحلیل دادهها
روش تحقیق حاضیییر یک بررسیییع پیمایشیییع لز نمع
تمصییییفع -تحلیلع لسیییت .لز نظر هدف لین تحقیق یک
بررسع کاربردی لست ،بهطمریکه در لین تحقیق به نظمر
گردآوری دلده ها و لطال اات لز روش آ یخ تۀ لکتشیییافع
ل ستفاده شده ل ست .در روش آ یختۀ لکت شافع پژوه شگر
لب تدل به گردآوری دلده های کیفع عپردلزد .بر ب نای
یافتههای حاص ی لز دلدههای کیفع ،سییتع بر آن دلرد که
دلده های کمع رل گردآوری کرده تا تتمیم پذیری یافته ها
بیشتر گردد [.]3
بر ل ساس آنچه گفته شد ،تحقیق حا ضر در دو رحله
تتریف شده لست :لبتدل پژوهشگر برلی لطمینان لز لبتاد در

نظر گرفته شده ،شناسایع امل تهدیدکننده و شناسایع
لبتاد لحتمالع که (بایسییت لضییافه شییمد ،لبتدل در رحلۀ
کیفع تحقیق ،لقدلم به صاحبه با تخصصان ،کارشناسان
و لسییاتید ،عنماید .پس لز لنجام لین رحله که با تحلی
دلدههای لسییتخرل شییده همرله لسییت ،ولرد رحلۀ دوم
تحقیق عشیییمیم .در لین رح له به نظمر لولم یتب ندی
امل تهدیدکنندۀ شییناسییایعشییده به گردآوری دلدههای
کمع لز طریق طرلحع و تمزیع پرسیشینا ه پردلخته شیده
لست.
در تحقیق حاضییر لز نظرلت تتدلد  25نفر لز خبرگان و
کارشییناسییان ،سییاز ان حفاظت حیطزیسییت لسییتان
چ هار حال و بخت یاری ،لدلرۀ نابع طبیتع و آبخیزدلری
ل ستان چهار حال و بختیاری و ل ساتید دلن شگاه با ل ستفاده

لرزیابع جا ع و رتبهبندی امل
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لز روش دلفع به نظمر شنا سایع امل تهدیدکننده تنمع
زیستع حمزۀ آبخیز تاالب چغاخمر لستفاده شده لست.
دلفع فنع لسییت که برلی لیجاد سییاختار یک فرآیند
لرتباطع ساختار ند جهت ح یک شک پیچیده به کار
برده ع شمد .در لین روش ،بدون لینکه به ح ضمر فیزیکع
و القات شرکتکنندگان با یکدیگر نیازی باشد ،یک گروه
تخصصان رل درباره جمماهلی لز فرضیهها وضتیت آتع
و آینده مضیییمع تحت بررسیییع ،فر ملبندی عکنند.
جمماه فر ضیهها بین شرکتکنندگان تمزیع ع شمد و
ناشییناس بمدن آنان برلی سییایر شییرکتکنندگان بااث
ع شمد تا آنان به جرم و تتدی جمماه فرضیههای طرم
شییده بپردلزند و لین فرآیند تکرلری تا رسیییدن به لجماع
دربارۀ فرضیهها لدل ه عیابد [.]12
پس لز شییناسییایع امل تهدیدکنندۀ تنمع زیسییتع
حمزۀ آبخیز تاالب چغاخمر با ل ستفاده لز نظرلت خبرگان و
کارشناسان ،به نظمر لولمیتبندی امل شناسایعشده ،به
طرلحع و تمزیع پرسشنا ه لقدلم شده لست .جا تۀ آ اری
لین تحقیق به نظمر لولم یتب ندی امل ت هد ید کن ندۀ
شنا سایع شده رل ساکنین و لهالع لطرلف تاالب چغاخمر
تشییکی عدهند .در لین تحقیق لز فر مل کمکرلن (رلبطۀ
 )1برلی برآورد حجم نممنه لستفاده شده لست (.)1
رلبطۀ ()1
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𝑞𝑝𝑡2
𝑑2
𝑞𝑝 1 𝑡2
)1+𝑁( 𝑑2 −1

=𝑛

که در آن:
 :nحجم نممنه؛  :pلحتمال وجمد صیییفت؛  :qلحتمال
ادم وجمد صییی فت؛  :Nجا ع ک ؛  :2dد قت لحت مالع
طلمب و  :tتتدلد ل شتباه ل ستاندلرد الزم برلی ر سیدن به
ضریب لطمینان قاب قبمل هست که در سطن  %95یتنع
 1/96در نظر گرفته عشمد.
در لین تحقیق همچنین برلی تتیین پایایع پرسشنا ۀ
تحقیق حاضییر ،لز فر مل آلفای کرونباخ لسییتفاده شیید .به
لین صییمرت که لبتدل پرسییشیینا ۀ لول در بین  20نفر لز
کارشییناسییان ،خبرگان و سییئملین لسییتان چهار حال و
بختیاری بهطمر تصیییادفع تمزیع گردید ،سیییپس لطالاات

جمعآوری شده مرد آز من قرلر گرفته و با حا سبۀ آلفای
کرونباخ پایایع مرد تأیید قرلر گرفت (رلبطۀ .)2
رلبطۀ ()2

)

S2t

∑ S2i

) (1 −

k
k−1

( =∝

که در آن ∝ :ضریب آلفای کرونباخ :K ،تتدلد گمیهها،
 :Stلنحرلف لستاندلرد قیاس و  :Siلنحرلف لستاندلرد سؤلل
یا گمیهها هست.
در نهایت تجزیه و تحلی دلدهها با لسییتفاده لز نرملفزلر
آ اری  SPSSورژن  18لن جام شیییید .بهطمری که برلی
تمصیف صفات کیفع به حاسبۀ درصد و تمزیع فرلولنع و
برلی تمصیف صفات کمع به حاسبۀ شاخصهای رکزی
و پرلکندگع با ل ستفاده لز آز من تع تک نممنهلی پردلخته
شییده لسییت .در نهایت برلی آز من و لولمیتبندی تغیرها
نیز لز آز من ناپارل تری فرید ن لستفاده شده لست.

 .3نتایج
در لین تحقیق آلفای کرونباخ  0/889به د ست آ د که
ن شان لز پایایع پر س شنا ۀ مرد ل ستفاده دلرد .همچنین با
تمجه به جا تۀ ک که  1743خانملر هسیییت ،حجم نممنه
 315ادد به دسیییت آ د .در رحلۀ بتد ،در هر روسیییتا
(طبقه) با تمجه به جمتیت ذینفتان و راایت تناسیییب،
نممنهها به شیمۀ تصادفع ساده لنتخاب شدهلند .همانطمر
که لشییاره شیید در لین تحقیق جهت شییناسییایع امل
تهدیدکنندۀ تنمع زیسیییتع حمزۀ آبخیز تاالب چغاخمر لز
نظرت کارشییناسییان و خبرگان لین نطقه با لسییتفاده لز
روش دلفع ل ستفاده شده ل ست .پس لز لخذ نقطه نظرلت
آنان ،امل تهدیدکننده در چهار حمزۀ حملدث طبیتع،
حملدث زیسیییتع ،حملدث لقتصیییادی -لجتمااع و حملدث
فرهنگع قرلر گرفتهلند .امل شنا سایع شده در حمزههای
ختلف در جدول ( )1لرلئه شده لست.
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جدول .1عوامل تهدیدکنندۀ شناساییشده در تاالب چغاخور در  4بعد طبیعی ،زیستی ،اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی


خشکسالع طمالنع دت ،وقمع دورههای کم آبع (به دلی کاهش نزوالت جمی)
رسمبگذلری و پر شدن تدریجع تاالب
آلمدگعهای طبیتع
بیابانزلیع و وقمع گرد و خاک خصمصاً در پاییندست سد به الت خشک شدن بیشهزلرهای طبیتع
کمع بارش خصمصاً برف
تغییر لقلیم و آب شدن یخچالهای طبیتع کمه کالر
خطر ردلبع شدن و کاهش لکسیژن حلمل در آب تمسط هجمم جلبکها



چرلی غیر جاز دلم (بیش لز ظرفیت تملید گیاهان المفهلی)
ورود گمنههای غیربم ع به تاالب (گمنههای اهیان غیربم ع و خرچنگ)
لز بین رفتن تنمع و ترلکم پمشش گیاهع تاالب



بردلشت بعرویه لز نابع طبیتع تاالب ( اهع ،پرنده ،المفه) به نظمر تیشت ،تتلیف دلم و تأ ین سمخت و ...
تغییر کاربری زیستگاههای تاالبع
جادهسازی در لطرلف تاالب
تخلیه رسمبات ناشع لز طرم الیروبع رودخانههای نتهع به درون تاالب
لفزلیش ورود باقیمانده ملد شیمیایع کشاورزی به تاالب
دفن زباله در لرلضع تاالب (آلمدهسازی آبهای سطحع و زیرز ینع در نطقۀ تاالب)
لفزلیش جریانات ورودی زهکشها
کاهش ورودی آب تاالب (به دلی کشاورزی سنتع و کشت گیاهان با صرف زیاد آب)
کمبمد ل کانات و تجهیزلت مرد نیاز برلی حفاظت لز تاالب
کمبمد لسترلتژی دیریتع برلی بهرهبردلری پایدلر لز تاالب
نبمد یک برنا ۀ نسجم و کارآ د برلی پایش زیست حیطع تاالب
لنتقال آب سبز کمه به تاالب چغاخمر که بااث برهم خمردن تتادل زیستبممهای و خشک شدن چشمههای لطرلف تاالب
عشمد( .یکع لز همترین امل تهدیدکنندۀ زیستبممهای تاالب و ز ینهای لطرلف تاالب)
اهیگیری و شکار غیر جاز
تغییر کاربریهای نا ناسب در لطرلف تاالب



ادم هماهنگع لرگانهای دولتع در ل مر ربمط به تاالب
ادم لطالعرسانع و آگاهع لفرلد ذینفع لز روشهای بهرهبردلری -ضتف فرهنگ زیست حیطع
ادم آگاهع بم یان نطقه و جمل ع حلع لز لرزشهای زیستع تاالب




حملدث طبیتع






حملدث زیستع










حملدث لقتصادی-
لجتمااع











حملدث فرهنگع




 .1.3اولویتبندی در حوزۀ حوادث طبیعی
همانطمر که در جدول ( )2شیییخص لسیییت لز نظر
پا سخدهندگان در حمزۀ حملدث طبیتع ،لختالف شاهده
ختلف بهجز اا
شییییده بین یانگین های امل
آلمدگع های طبیتع در سیییطن خطای کمچکتر لز 0/05
تنعدلر لسیییت .ب نابرلین در حمزۀ حملدث طبیتع کل یۀ
امل بررسع شده بهجز اا آلمدگعهای طبیتع لز نظر
پاسیییخ دهندگان به انملن تهدید جدی برلی لین تاالب

تلقع عشمند.
رتبهبندی فرصیییتهای کسیییبوکار در حمزۀ حملدث
طبیتع به روش فرید ن نشان دلد (جدول  ،)3اا تغییر
لقلیم و آب شدن یخچالهای طبیتع کمه کالر با یانگین
ل تیاز  6/04در لولمیت لول و اا آلمدگعهای طبیتع با
یانگین ل تیاز  2/39در لولمیت لنتهایع قرلر گرفت لسییت.
همچنین آ یاره خع دو برلی لین آز من  513/12بمد و
سطن تنعدلری  0/00بمده لست (جدول .)4
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جدول  .2آمار توصیفی عوامل تهدیدکنندۀ شناساییشده در حوزۀ حوادث طبیعی در حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور

0/000

4/18

0/867

2

5

3/07

0/93

1

5

0/78

2

5

2

5
5

حملدث طبیتع

تتدلد

تغییر لقلیم و آب شدن یخچالهای طبیتع کمه کالر

315

16/66

آلمدگعهای طبیتع

315

0/88

0/382

بیابانزلیع و وقمع گرد و خاک

315

5/67

0/000

3/36

315

10/67

0/000

3/69

-/79

315

6/61

0/000

3/5

0/94

2

رسمبگذلری و پر شدن تدریجع تاالب

315

3/16

0/000

3/24

0/94

1

5

کمع بارش خصمصاً برف

315

12/34

0/000

3/8

0/79

2

5

خشکسالع طمالنع دت ،وقمع دورههای کمآبع
(به دلی کاهش نزوالت جمی)
خطر ردلبع شدن و کاهش لکسیژن حلمل در آب
تمسط هجمم جلبکها

قدلر آ

ارۀ T

سطن
تنعدلری

یانگین

لنحرلف تیار

کمترین

بیشترین

جدول .3رتبهبندی عوامل تهدیدکننده در حوزۀ حوادث طبیعی با روش فریدمن
حملدث طبیتع

یانگین رتبهها

تغییر لقلیم و آب شدن یخچالهای طبیتع کمه کالر

6/04

آلمدگعهای طبیتع

2/39

بیابانزلیع و وقمع گرد و خاک خصمصاً در پاییندست سد به الت خشک شدن بیشهزلرهای طبیتع

3/38

خشکسالع طمالنع دت ،وقمع دورههای کمآبع (به دلی کاهش نزوالت جمی)

4/5

خطر ردلبع شدن و کاهش لکسیژن حلمل در آب تمسط هجمم جلبکها

3/85

رسمبگذلری و پر شدن تدریجع تاالب

2/96

کمع بارش خصمصاً برف

4/88

جدول .4آزمون آماری تفاوت معنیداری عوامل تهدیدکننده در حوزۀ عوامل طبیعی حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
آ اره آز من
تتدلد

315

آ اره خع دو

513/12

درجه آزلدی

6

سطن تنعدلری

0/000

 .2.3اولویتبندی در حوزۀ حوادث فرهنگی
همانطمر که در جدول ( )5شییخص لسییت ،لختالف
شاهده شده بین یانگینهای کلیۀ امل تهدید کنندۀ
شناسایع شده در حمزۀ حملدث فرهنگع در سطن خطای

کمچکتر لز  0/05تنعدلر لسیییت .بنابرلین کلیه امل
بررسیییع شیییده در حمزۀ حملدث فرهنگع لز نظر پاسیییخ
ده ند گان به انملن ت هد ید جدی برلی لین تاالب تلقع
عشمند و باید در جهت حفظ و بهبمد تاالب به لین امل
تمجه شمد.
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جدول  .5آمار توصیفی عوامل تهدیدکنندۀ شناساییشده در حوزۀ حوادث فرهنگی در حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
حملدث فرهنگع

تتدلد

ادم هماهنگع ساز انهای دولتع
در ل مر ربمط به تاالب
ادم آگاهع بم یان نطقه و جمل ع حلع
لز لرزشهای زیستع تاالب
ادم لطالعرسانع و آگاهع لفرلد ذینفع
لز روشهای بهرهبردلری

سطن تنعدلری

یانگین

لنحرلف تیار

کمترین

بیشترین

قدلر آ

ارۀ T

315

17/91

0/000

4/22

0/83

2

5

315

11/88

0/000

3/81

0/84

2

5

315

13/57

0/000

3/93

0/84

2

5

نط قه و جمل ع حلع لز لرزش های زیسیییتع تاالب با
یانگین ل ت یاز  1/74در لولم یت لنت هایع قرلر گر فت ،که
آ ارۀ خع دو  97/48و سییطن تنعدلری  00.0برلی لین
آز من عباشد (جدول .)7

ن تایج لولم یتب ندی حملدث فرهنگع به روش فر ید ن
نشییان دلد (جدول  ،)6اا ادم هماهنگع سییاز انهای
دولتع در ل مر ربمط به تاالب با یانگین ل تیاز  2/35لز
نظر پاسییخدهندگان لولمیت لول رل به خمد لختصییاد دلده
لسیییت ،و طبق نتایج به دسیییت آ ده ادم آگاهع بم یان

جدول .6رتبهبندی عوامل تهدیدکننده در حوزۀ حوادث فرهنگی با روش فریدمن
حملدث فرهنگع

یانگین رتبهها

ادم هماهنگع ساز انهای دولتع در ل مر ربمط به تاالب

2/35

ادم آگاهع بم یان نطقه و جمل ع حلع لز لرزشهای زیستع تاالب

1/74

ادم لطالعرسانع و آگاهع لفرلد ذینفع لز روشهای بهرهبردلری

1/91

جدول  .7آزمون آماری تفاوت معنیداری عوامل تهدیدکننده در حوزۀ عوامل فرهنگی حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
آ اره آز من
تتدلد

315

آ اره خع دو

97/48

درجه آزلدی

2

سطن تنعدلری

0/000

 .3.3اولویتبندی در حوزۀ حوادث زیستی
همانطمر که در جدول ( )8شیییخص لسیییت لز نظر
پاسخدهندگان بین یانگینهای کلیۀ امل تهدید کنندۀ
شنا سایع شده در حمزۀ حملدث زی ستع در سطن خطای
کمچکتر لز  0/05تنعدلر لسیییت .بنابرلین کلیۀ امل
بررسیییع شیییده در حمزۀ حملدث زیسیییتع لز نظر پاسیییخ

کل یدی برلی لین تاالب تلقع

ده ند گان به انملن امل
عشمند.
با تم جه به آز من فر ید ن لن جام گرف ته ( جدول ،)9
جهت لولمیتبندی حملدث زیسیییتع ،اا چرلی غیر جاز
دلم (بیش لز ظرف یت تمل ید گ یا هان الم فهلی) با یانگین
ل تیاز  2/29در لولمیت لول قرلر گرفته لسیییت و اا ورود
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 63/39و سطن تنعدلری  00.0عباشد (جدول .)10

گمنههای غیربم ع به تاالب با یانگین ل تیاز  1/77لولمیت
لنتهایع رل به خمد لختصیییاد دلده لسیییت،که آ ارۀ خع دو

جدول  .8آمار توصیفی عوامل تهدیدکنندۀ شناساییشده در حوزۀ حوادث زیستی در حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
قدلر آ

اره T

سطن
تنعدلری

یانگین

لنحرلف تیار

کمترین

بیشترین

0/000

3/39

0/83

1

5

3/74

0/81

2

5

3/51

0/99

1

5

حملدث زیستع

تتدلد

اا ورود گمنههای غیربم ع به تاالب
چرلی غیر جاز دلم (بیش لز ظرفیت
تملید گیاهان المفهلی)
لز بین رفتن تنمع و ترلکم پمشش گیاهع
تاالب

315

5/77

315

11/24

0/000

315

6/36

0/000

جدول .9رتبهبندی عوامل تهدیدکننده در حوزۀ حوادث زیستی با روش فریدمن
حملدث زیستع
اا

یانگین رتبهها
1/77

ورود گمنههای غیربم ع به تاالب

چرلی غیر جاز دلم (بیش لز ظرفیت تملید گیاهان المفهلی)

2/29

لز بین رفتن تنمع و ترلکم پمشش گیاهع تاالب

1/95

جدول .10آزمون آماری تفاوت معنیداری عوامل تهدیدکننده در حوزۀ عوامل زیستی حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
آ اره آز من
تتدلد

315

آ اره خع دو

63/39

درجه آزلدی

2

سطن تنعدلری

0/000

 .4.3اولویتبندی در حوزۀ حوادث اقتصاااادی-
اجتماعی
همانطمر که در جدول ( )11شخص ل ست ،لختالف
شییاهدهشییده بین یانگینهای کلیۀ امل تهدید کنندۀ
شییناسییایع شییده در حمزۀ حملدث لقتصییادی – لجتمااع،
بهجز اا اهیگیری و شییکار غیر جاز در سییطن خطای
کمچکتر لز  0/05تنعدلر لست .بنابرلین در حمزۀ حملدث
لقتصییادی – لجتمااع ،کلیۀ امل بررسییع شییده به جز
اهیگیری و شیییکار غیر جاز دلم به انملن تهدید جدی

برلی لین تاالب تلقع عشمند.
همانطمر که در جدول ( )12شیییخص لسیییت لزنظر
پاسییخدهندگان لز بین حملدث لقتصییادی -لجتمااع اا
لنت قال آب سیییبز کمه به تاالب چ غاخمر که با اث برهم
خمردن تتادل زیسییتبم ع و خشییک شییدن چشییمههای
لطرلف تاالب ع شمد با یانگین ل تیاز  ،11/69در لولمیت
لول قرلر گرفته لست و اا اهیگیری و شکار غیر جاز با
یانگین ل تیاز  ،4/57لولمیت لنتهایع رل به خمد لختصییاد
دلده لسیییت ،که آ ارۀ خع دو  1020و سیییطن تنعدلری
 00.0برلی لین آز من عباشد (جدول .)13
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جدول  .11آمار توصیفی عوامل تهدیدکننده در حوزۀ حوادث اقتصادی -اجتماعی در حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
حملدث لقتصادی -لجتمااع

تتدلد

لنتقال آب سبز کمه به تاالب چغاخمر

315

17/73

اهیگیری و شکار غیر جاز

315

1/81

0/071

تغییر کاربریهای نا ناسب در لطرلف تاالب

315

6/39

0/000

3/43

لفزلیش ورود باقیماندۀ ملد شیمیایع کشاورزی
به تاالب

315

10/71

0/000

3/7

0/8

دفن زباله در لرلضع تاالب

315

6/85

0/000

3/53

0/95

2

بردلشت بعرویه لز نابع طبیتع تاالب

315

4/25

0/000

3/35

1/02

1

5

لفزلیش جریانات ورودی زهکشها

315

12/63

0/000

3/81

0/79

2

5

315

16/39

0/000

4/14

0/85

2

5

315

1/98

0/05

3/17

1/03

1

5

تغییر کاربری زیستگاههای تاالبع

315

4/94

0/000

3/35

0/86

1

5

کمبمد ل کانات و تجهیزلت مردنیاز برلی
حفاظت لز تاالب

315

10/96

0/000

3/71

0/8

2

5

جادهسازی در لطرلف تاالب

315

6/94

0/000

3/54

0/95

2

5

کاهش ورودی آب تاالب

315

4/12

0/000

3/32

0/95

1

5

نبمد یک برنا ۀ نسجم و کارآ د برلی پایش
زیست حیطع تاالب

315

13/07

0/000

3/83

0/78

2

5

کمبمد تدبیر دیریتع برلی بهرهبردلری پایدلر
لز تاالب
تخلیۀ رسمبات ناشع لز طرم الیروبع
رودخانههای نتهع به درون تاالب

قدلر آ

اره T

سطن تنعدلری

یانگین

لنحرلف تیار

کمترین

بیشترین

0/000

4/24

0/86

2

5

3/15

1/03

1

5

0/83

1

5

2

5
5

جدول .12رتبه بندی عوامل تهدیدکننده در حوزۀ حوادث اقتصادی -اجتماعی با روش فریدمن
حوادث اقتصادی -اجتماعی

میانگین رتبهها

لنتقال آب سبز کمه به تاالب چغاخمر

11/69

اهیگیری و شکار غیر جاز

4/57

تغییر کاربریهای نا ناسب در لطرلف تاالب

6/41

لفزلیش ورود باقیمانده ملد شیمیایع کشاورزی به تاالب

8/26

دفن زباله در لرلضع تاالب

7/09

بردلشت بعرویه لز نابع طبیتع تاالب

7/86

لفزلیش جریانات ورودی زهکشها

9/05

کمبمد تدبیر دیریتع برلی بهرهبردلری پایدلر لز تاالب

11/21

تخلیۀ رسمبات ناشع لز طرم الیروبع رودخانههای نتهع به درون تاالب

4/67

تغییر کاربری زیستگاههای تاالبع

5/87

کمبمد ل کانات و تجهیزلت مردنیاز برلی حفاظت لز تاالب

8/35

جادهسازی در لطرلف تاالب

7/14

کاهش ورودی آب تاالب

5/63

نبمد یک برنا ۀ نسجم و کارآ د برلی پایش زیست حیطع تاالب

9/19
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جدول .13آزمون آماری تفاوت معنیداری عوامل تهدیدکننده در حوزۀ عوامل اقتصادی -اجتماعی تاالب چغاخور
آماره آزمون
315
1020
13
0/000

تتدلد
آ اره خع دو
درجه آزلدی
سطن تنعدلری

 .5.3اولویتبندی بین حوزههای مختلف
نتایج نشان دلد (جدول  )14لختالف شاهده شده بین
یانگینهای حمزههای ختلف در سطن خطای کمچکتر

لز  0/05تنعدلر لسیییت .ب نابرلین امل ت هد ید کن ندۀ
شیییناسیییایع شیییده در حمزه های ختلف ،لز نظر پاسیییخ
ده ند گان به انملن ت هد ید جدی برلی لین تاالب تلقع
عشمند.

جدول  .14آمار توصیفی عوامل تهدیدکنندۀ شناساییشده در حوزههای مختلف در حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
حمزههای ختلف

تتدلد

لجتمااع
زیستع
فرهنگع
طبیتع

315
315
315
315

قدلر آ

اره T

سطن تنعدلری

یانگین

لنحرلف تیار

کمترین

بیشترین

0/000
0/000
0/000
0/000

3/59
3/52
3/99
3/55

0/84
0/83
0/79
0/81

1/57
1/33
2
1/71

5
5
5
5

8/6
8/05
15/13
8/31

همانطمر که در جدول ( )15شییخص لسییت لز نظر
پاسیییخدهندگان در حمزههای ختلف ،حملدث فرهنگع با
یانگین ل تیاز  3/87رتبۀ لول رل به خمد لختصیییاد دلده
ل ست و حملدث زی ستع با یانگین ل تیاز  1/92در لولمیت
لنتهایع قرلر گرفت لسییت .همچنین آ ارۀ خع دو 247/96
و سیییطن تنعدلری  00.0برلی لین آز من ع باشییید
(جدول  .)16بنابرلین باید به امل تهدید کنندۀ شناسایع
شیییده در حمزۀ حملدث فرهنگع در لین حمزه تمجه جدی
شمد و در دستمر کار دیرلن و برنا هریزلن قرلر گیرد.

 .6.3تو صیف شاخصهای مرکزی و پراکندگی
عوامال تهادیادکننادۀ تنوع زیساااتی آبخیز تااالب
چغاخور در حوزۀ حوادث کلی
طابق جدول ( )17که شییییاخص های رکزی و
پرلکندگع تمزیع پاسیییخهای دلده شیییده به امل تهدید
کنندۀ شنا سایع شده در تاالب چغاخمر رل ن شان عدهد،
یانگین امل تهدید کنندۀ تنمع زیسیییتع حمزۀ آبخیز
تاالب جغاخمر لز نظر پاسخگمیان  3/67عباشد.

جدول  .15رتبهبندی عوامل تهدیدکننده در حوزههای مختلف با روش فریدمن
حمزههای ختلف

یانگین رتبهها

لجتمااع

2/18

زیستع

1/92

فرهنگع

3/87

طبیتع

2/03
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جدول  .16آزمون آماری تفاوت معنیداری عوامل تهدیدکننده در حوزههای مختلف حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
آ اره آز من
تتدلد

315

آ اره خع دو

247/96

درجه آزلدی

3

سطن تنعدلری

0/000

جدول  .17توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونۀ آماری به عوامل تهدیدکنندۀ شناساییشده در تاالب چغاخور
آز من تع تک نممنه
حملدث کلع

تتدلد

یانگین

لنحرلف تیار

لنحرلف لستاندلرد یانگین

315

3/67

0/81

0/66

همانطمر که در نتایج جدول ( )18شیییخص لسیییت
قدلر آ ارۀ آز من بزرگتر لز قدلر بهدسیییت آ ده تع
جدول ل ست .بنابرلین عتملن گفت لز دیدگاه ردم امل

تهدیدکنندۀ تنمع زیسیییتع حمزۀ آبخیز تاالب چغاخمر در
حمزههای ختلف در حد تمسط و باالتر قرلر گرفته لست.

جدول  .18آزمون تی تک نمونه برای عوامل تهدیدکنندۀ شناساییشده در حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور
آز من تع تک نممنه
قدلر آز من= 3
حملدث کلع

قدلر آ

اره T

10/06

درجه آزلدی

سطن تنعدلری

تفاوت یانگینها

کرلن پایین

کرلن باال

314

0/000

0/67

0/54

0/8

 .4بحث و نتیجهگیری
حمزۀ آبخیز تاالب چغاخمر دلرلی لکمسیییسییتمهای با
لرزشع لست که کمتر مرد طالته قرلر گرفته لست .لرزش
طالتاتع فمن و فلمر نطقه ،سیییاختار و کارکرد زیسیییت
بممهای نطقه و همچنین سییاختارهای ز ینشییناسییع و
نابع فیزیکع آن ن شان لز کارکرد المع و پژوه شع باالی
لین نطقه بهانملن نطقۀ حفاظتشده رل دلرد .لز آنجا که
تاالب فمق بهانملن سییر ایۀ لع حسییمب عشییمد ،لذل
حفاظت لز آن لهمیت بسزلیع دلرد.
با تم جه به لین که ل کا نات و نابع مجمد در نط قه

حدود لسیییت؛ بنابرلین هر رفتار لشیییتباهع در مرد آن
عتملند خسیییارلت جبرلن ناپذیری رل لیجاد کند .لز جمله
لین فتالیتهای نا ناسییب ،طرم لنتقال آب لز سییبز کمه به
چغاخمر هسییت که با وجمد خالفتهای شییدید در حال
لنجام هست.
لز جم له ت هد ید هایع که لین لنت قال آب برلی حمزۀ
آبخیز تاالب چغاخمر دلرد ،خشیییک شیییدن چشیییمههای
تغذیهکنندۀ تاالب هسییت و ورود آب با جریان و رسییمبات
زیاد به تاالب که بااث پر شدن تاالب لز رسمب و همچنین
برهم خمردن تتادل زیسیییت بم ع تاالب هسیییت که لین

لرزیابع جا ع و رتبهبندی امل
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نتایج با یافتههای تحقیقات شابه [ ]2در مرد خطرلت و
تهدیدلت تاالبها همخملنع دلرند.

ب نابرلین با ید دیرلن و بر نا هریزلن برلی دیر یت بهتر
تاالب با لین امل تمجه بیشییتری دلشییته باشییند .یکع لز

لختالف شییاهده شییده بین یانگینهای همۀ امل
شنا سایع شده به جز آلمدگعهای طبیتع و اهیگیری و
شییکار غیر جاز تنعدلر لسییت .بنابرلین حملدث فرهنگع،
لقتصییادی -لجتمااع ،طبیتع و زیسییتع در تهدید تاالب

دیر یت پا یدلر آ مزش و ن ظارت در طال تات
امل
حققان [ ]24 ،22بر شمرده شده که لین هم عتملند با
هماهنگع سیییاز انهای دولتع بهویژه سیییاز ان حفاظت
حیطزیست تحقق یابد.

ؤثر هسیییتند که با نتایج تحقیقات شیییابه []24 ،10 ،9
طابقت دلرد .همچنین نتایج نشییان دلد که یانگین کلیۀ
امل تهدیدکننده در و ضتیت ن سبتاً نا طلمبع قرلر دلرند
و لز حد تمسط (نمره  )3باالتر هستند.
به اقیدۀ پرسش شمندگان دیریت بتنع بر آ مزش و
فرهنگسییازی جمل ع حلع بهترین شیییمۀ دیریتع بمده
لست.
بدین نظمر در برنا هریزی های دیریتع حمزۀ آبخیز
تاالب چ غاخمر با ید به امل فرهنگع و لقتصییییادی-
لجتمااع تمجه ویژهلی شیییمد و لین اا در لولمیت های
لول کاری قرلر گیرد .همچنین با تم جه به نظرلت لفرلد
نط قه تأثیر امل زیسیییتع و طبیتع بهانملن امل
ت هد یدکن ندۀ تنمع زیسیییتع حمزۀ آبخیز تاالب چ غاخمر
نسبت به دیگر امل کم لرزیابع شده لست.
بدین نظمر در برنا هریزیهای دیریتع تاالب امل

در لین تحقیق ،در بین امل طبیتع ،اا تغییر
لقلیم و آب شیییدن یخچال های طبیتع کمه کالر بهانملن
همترین اا در لولمیت لول قرلر گرفته لسیییت و اا
آلمدگع های طبیتع لولمیت لنتهایع رل به خمد لختصیییاد
دلده ل ست .همچنین در بین امل زی ستع ،اا چرلی
غیر جاز دلم (بیش لز ظرفیت تملید گیاهان المفهلی) در
لولم یت لول قرلر گرف ته لسیییت و اا ورود گم نه های
غیربم ع به تاالب لولمیت لنتهایع رل به خمد لختصاد دلده
ل ست .بنابرلین همانطمر که ل شاره شده ل ست []22 ،19
دیریت تنمع زیسیییتع رل برنا هریزی ،لجرل و ن ظارت در
خ صمد حفاظت لز سطن تنمع زی ستع یا لاتالی آن در
یک حمزه برلی پشییتیبانع پایدلر لز حیات ترفع نممدهلند
که در لین لرتباط باتمجه به نتایج کسیییب شیییده لز لین
تحقیق عتملن لذاان نممد سیییهم زیادی لز حفاظت باید
تطمف بر سائ لنسانع ،آ مزشع و فرهنگع جهت کسب

زیسیییتع و طبیتع بتد لز امل فرهنگع و لقتصیییادی -
لجت مااع قرلر عگیرد ،ه مانطمر که حق قان دیگر []5
نیز تمجه به سییائ فرهنگع ،لقتصییادی و لجتمااع رل در

بیشییترین نتایج ثبت لز ذخیره لرزشییمندی به نام تاالب
باشد.
در پایان با تمجه به نظرلت لفرلد سییاکن در نطقه ذکر

دیریت پایدلر تاالبها هم و با لهمیت دلنستهلند.
نتایج لولمیتبندی نشیییان دلد در بین امل فرهنگع،
اا ادم هماهنگع ساز انهای دولتع در ل مر ربمط به
تاالب در لولمیت لول قرلر گرفته لسییت و اا ادم آگاهع
بم یان نطقه و جمل ع حلع لز لرزشهای زیسییتع تاالب
لولمیت لنتهایع رل به خمد لختصییاد دلده لسییت .همچنین
در بین امل لقت صادی -لجتمااع اا لنتقال آب سبز
کمه به تاالب چغاخمر بهانملن همترین اا هسیییت که
باید تمجه جدی به آن شیییمد و اا اهیگیری و شیییکار
غیر جاز لولمیت لنتهایع رل به خمد لختصییاد دلده لسییت.

لین نکته الزم به ذکر لست که وضتیت امل تهدیدکنندۀ
حمزۀ آبخیز تاالب چ غاخمر در حد نا طلمبع قرلر دلرد و
باالتر لز حد تمسیییط لسیییت .همچنین امل فرهنگع و
لقتصیییادی -لجتمااع بیشیییترین تأثیر رل بهانملن اا
لثرگذلر در تنمع زیستع تاالب به خمد لختصاد دلده لست
که نیاز تمجه سئمالن و ساز انهای ربمطه رل در حفظ
بیشیییتر لین تاالب دلرد .دیریت پایدلر حمزۀ آبخیز تاالب
چغاخمر در گروی فرهنگ سازی و فرلهم کردن ز ینههای
لقتصیییادی ذینفتان و بهرهبردلرلن بهویژه سیییاکنان حلع
هست.
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 لدلرۀ نابع طبیتع و آبخیزدلری،چ هار حال و بخت یاری
 دلنشگاه شهرکرد و رکز تحقیقات کشاورزی و،لین لستان
نابع طبیتع ل ستان چهار حال و بختیاری و وزلرت جهاد
کشییاورزی در کلیۀ رلح لجرلی لین تحقیق صییمیمانه
.سپاسگزلری نمایند

سپاسگزاری
ؤلفین برخمد الزم عدلن ند تا لز دلنشییی گاه ترب یت
 همچنین برخمردلری لز،درس در حمایت لز لین تحقیق
نظرلت کار شنا سان ساز ان حفاظت حیطزی ست ل ستان
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