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 چکیده

. بدین ضییروری لسییتل ری  هاتاالبو بهبمد وضییتیت حیات  هاآنجهت حفظ حیات  هاتاالبحیات تهدیدکنندۀ لزوم بررسییع امل   
 لین تحقیق یک بررسعتاالب چغاخمر پردلخته لست.  آبخیزتهدیدکنندۀ حمزۀ بندی امل    نظمر در لین تحقیق به شناسایع و لولمیت

ش صیفع  عپیمای شکی  نفر  315 رل آ اری تحقیقجا تۀ  ولز نمع تم شافعها لز روش آوری دلده. در جمعلنددلدهت ستفاده  آ یخته لکت ل

ستفاده لزها دلده وتحلی تجزیه وشده  در  تهدیدکنندهامل   م گرفت. لنجالی و آز من ناپارل تری فرید ن های تع تک نممنهآز من با ل

نتایج نشان دلد وضتیت امل   د. لندهبندی گردیشناسایع و لولمیتلجتمااع  -، فرهنگع و لقتصادیزیستعحملدث طبیتع، حمزۀ چهار 

سط  آبخیزتهدیدکنندۀ حمزۀ  شترین . همچنینقرلر دلردتاالب چغاخمر در حد نا طلمبع و باالتر لز حد  تم رل  تأثیر، حملدث فرهنگع بی

حملدث فرهنگع، اا   ادم هماهنگع حمزۀ لسییت. در  هدر لولمیت لنتهایع قرلر گرفت زیسییتعحملدث  وبه خمد لختصییاد دلده لسییت 
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یاز  تاالب چغاخمر یانگین ل ت اا   تغییر لقلیم و آب شیییدن یخچالحمزۀ در ، 69/11با   با های طبیتع کمه کالر حملدث طبیتع، 
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 مقدمه. 1
های  ادی خمیش در کسییب خملسییته  نظمربهلنسییان 

کند و آن رل  تغییر های جهانع دخ  و تصرف  عبممزیست

ترلشد لتع رل  عها و  ر، لنسان جنگ  ثالانملنبهدهد.  ع

پردلزد  ع سازیساختماننماید و یا به و در آن کشت  ع

اده به نام شهر یا و س ناقص ع زیست بمو در لین  یان به 

پایدلر، تمسیییتۀ  کهدرحالعکند ها تبدی   علنملع بزرگرله

با ل در کنار های طبیتع رزیسیییت بممنگهدلری  و همرله 

 .[8، 6] نماید ع تأکیدلنسانع تمستۀ پیشرفت و 

 نابع  هم و لرزشییمند  انملنبههای تاالبع، بممزیسییت

 نافع  تتددی برلی جمل ع لنسیییانع دهندۀ لرلئهطبیتع، 

تغذیۀ تملن به ؛ که لز آن جمله  ع[18، 17]باشیییند  ع

کان  هایآب آب برلی کشیییاورزی و ذخیرۀ زیرز ینع، ل 

های و فتالیتصیینتت، لیجاد بسییترهایع برلی گردشییگری 

و جلمگیری لز تغییر در ساختار  خاک و آب، حفظ تفریحع

، 11]ع ) انند فرسایش خاک( لشاره کرد های طبیت حیط

های ترین نقاط حمزهدر پست هاتاالب شدنولقع .[20، 13

آبخیز بااث شیییده که هرگمنه املکرد  ثبت یا  نفع لثر 

گذلرد هاتاالبخمد رل روی  با طیف  کهطمریبه ،ب ل روزه 

انند تغییرلت در رژیم هیدرولمژیکع، ها  وسیتع لز لسترس

شییدن  تکهتکه انند ورود رولناب آلمده و تغییرلت فیزیکع 

های لخیر روند در دهه .[15] لند ملجهسازی جادهوسیلۀ به

باال بردن سیییمد  هدف با هاتاالببردلری لز صیییتمدی بهره

شدید  سارت و تخریب  صادی، لفزلیش خ رل به  هاتاالبلقت

ستای حفاظت لز  ست؛ به همین دلی  در رل شته ل دنبال دل

یت بممزیسیییتلین   انملنبه هاتاالبهای طبیتع،  دیر

ناپذیر لز لهمیت بسییییار باالیع برخمردلر لجتنابفرآیندی 

لی لسییت که یکپارچهفرآیند  هاتاالب دیریت . [2]لسییت 

 انملنبهشییمد.  تیار ز ان و فضییا در آن در نظر گرفته  ع

ها و باید لستفاده لزل اًل هاتاالب دیریت  ،یکپارچهفرآیندی 

با پایدلری تاالب سیییازگاری فتالیت های  ختلفع رل که 

ابارت یت تنمع زیسیییتع  دیر. [5] در نظر بگیردرل دلرند 

ست صمد حفاظت لز  لجرلریزی، لز برنا ه ل و نظارت در خ

یا لاتالی آن در  یک حمزه برلی سیییطن تنمع زیسیییتع 

ز طریق لبزلرهای آ مزشیییع و لحیات  پشیییتیبانع پایدلر لز

کنترل و نظارت و لقتصییادی لرلئه گردیده که لهمیت تنمع 

لسییاسییع و دلرلی  ؤلفۀ زیسییتع فقط  هم نیسییت، بلکه 

. [22، 7] لسییییت زیسییییت حیطلهمیییت حیییاتع در 

تنمع زیسیییتع، لز تنمع در فرم زنیدگع،  دیگرابیارتبیه

ندهای  یۀ و تنمع ژنتیکع  زیسیییت بممفرآی ها در گمنهکل

ساختار  صار  ختلف و  ستلا لدل ۀ   نظمربه نطقه  بممزی

ست سرز ین  .[16] حیات ل لی لز  جمماهتاالب سیمای 

لین که  [4]امل   زیسییتع، غیر زیسییتع و لنسییانع لسییت 

، 19، 14]شییمد شییناسییع لرزیابع  عزیبایع لحاظ لزاا   

25]. 

تات طال قات    تددی و تحقی نۀ  در ت یابع ز ی لرز

لز که  ،رفته لستصمرت گ هاتاالبپذیری پایدلری و آسیب

له  ع به  ملرد زیر لشییییاره کرد: آن جم طع [، 8]تملن 

لرزیییابع  کییانع، پرلکنش، شیییرلیط و  بییاهییدف تحقیقع

 هاتاالبویم ینگ دالی  لصلع تخریب  تاالب پذیریآسیب

های کشاورزی لفزلیش خسارت ز ینمرهایع  انند: رل فاکت

غیر تقمل، تنمع در  هایلسییتفادهناشییع لز رشیید جمتیت، 

شده لز تغییر لقلیم هایرژیم شع  تغییر  و د ا و بارندگع نا

 .ها ناشیییع لز لحدلث سییید انملن کردرودخانهچرخۀ در 

 زلیای  نظر لزدر پژوهشع پایدلری سیستم تاالبع رل ، [23]

دی در شرق دریای دونگ تینگ زیستع، لجتمااع و لقتصا

نالیز چین   ند. در لین تحقیق لز آ یابع قرلر دلد مرد لرز

ستفاده گردید.  PSRدلفع، تحلی  سلسله  رلتبع و  دل  ل

شییاخص سیییسییتم حفاظتع  نظر لزنتایج نشییان دلد که 

جاد کرده و خطر کشیییاورزی سییینتع آ یادی لی لمدگع ز

همچنین سیییاسییت  . دیریت نشییده لسییتزلئد  هایآب

طرلحع   مردنظر نطقۀ حفاظتع در سییطمم  ختلف برلی 

های شاخصتمستۀ  نظمر ، در تحقیقع به[9] نشده لست.

مااع و زیسیییت یدلری لقتصیییادی، لجت تاالب پا  حیطع 

یدونبین ند. للمللع فر فاده نممد نار لز روش دلفع لسیییت ک

نتایج نشان دلد که لز نظر پایدلری لجتمااع شاخص ترویج 

حس  سییئملیت سییاکنین  نطقه در حفاظت لز  نطقه در 

یدلری لقتصییییادی نیز  پا فت. لز نظر  یت لول قرلر گر لولم
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د گاه  نطقۀ ترفع  حصمل برنج تملید شده در شاخص  

بهتاالب فریدون با قیمت کنار  انملن  حصیییمل لرگانیک 

 انملن لولمیت لول قرلر گرفت.صرفه به به قرون 

پذیری  حیط لرزیابع آسیییببا انملن  دیگری قالۀ در 

تا  1985های سییالللمللع چغاخمر طع زیسییت تاالب بین

تایج  2018 برلنگیزی لز نقش امل   لنسیییانع در تأ   ن

 کند کهتخریب رل  نتشییر نممده لسییت و در آن لشییاره  ع

 1/12درصیییدکاهش در سیییطن  رتع و جنگ  و  63/26

های ساخته شده تمسط بشر درصد لفزلیش در سطن ز ین

سال های و ز ین شاورزی در طع   2018تا  1985های ک

کند شیییاره  عدر لینجا ل. در لین تاالب لتفاق لفتاده لسیییت

الیرغم گسییترش  سییاحت جسییم آب در طع سییالهای 

ندلزه لز  2000تا  1985 باً لین ل تاق  2018تا  2000،  ت

کاهش و در همین  دت  سیییاحت لرلضیییع گیاهان آبزی 

شم لندلز  ست. تجزیه و تحلی   تیارهای چ لفزلیش یافته ل

نشییان دلد که پمشییش تاالب طبیتع در لین دوره همرله با 

یرلت لنسیییانع در حال تغییر لسیییت. تخریب، لفزلیش تأث

چرخش و جایگزینع پمشییش طبیتع ز ین  انند  رلتع و 

تملند لز جنگلها با  ناطق سییاخته شییده تمسییط لنسییان  ع

لثرلت نا طلمب تمسییته در تاالب چغاخمر لسییت. نتایج لین 

دهد تأثیر امده لجزلی تاالب تحقیق همچنان نشیییان  ع

ان دلد. نتایج  طالته حاضییر چغاخمر رل لز آلمدگع آب نشیی

تأکید بر لسیییتفاده پایدلرتر لز ز ین و جلمگیری لز تخریب 

 .[19] ز ین در حمضه تاالب چغاخمر لست

بررسع تهدیدلت تاالب بین للمللع چغاخمر که  مضمع 

لین  قاله لسییت همملره زیسییتگاه پرندگان  هاجر و بم ع 

بایعبمده و وجمد پرندگان  هاجر در کنار سیییایر  های زی

قه، االوه بر  قه و  آن نط آدلب و رسیییمم  ردم لین  نط

 رد ان لستان چهار حال   رلسمات سنتع، بم ع و  حلع

های یکع لز زیباترین کانمن تاالب چغاخمر رل به بختیاری،

 .لست گردشگری لستان چهار حال و بختیاری تبدی  کرده

بسیییار  تملن به فضییای لز  زلیای لین تاالب بین للمللع  ع

سیع تاالب،  ناظر زیبا و دیدنع و آب و هملی  تتدل آن  و

های  نحصییر به فرد تاالب بین لز دیگر زیبایع لشییاره کرد.

دشیییت  طبیتع لطرلف آن  انند للمللع چغاخمر، شیییرلیط

 رغزلر و کمه های به هم پیمسیییته لطرلف تاالب  شیییقایق،

های تاالب چغاخمر که همگع لین  ملرد به جذلبیت لسییت

 .لفزوده لند

ستلخیر  هایسالدر  آبخیز تاالب حمزۀ تاالبع  بممزی

به لین دلی   .دچار  شکالتع شده لستچغاخمر للمللع بین

 هاتاالب حیاتتهدیدکنندۀ لزوم بررسیییع بیشیییتر امل   

 هاتاالبیات و بهبمد وضیییتیت ح هاآنت جهت حفظ حیا

ستل ری  که تمجه بیشتر در تحقیقات المع و  ضرورتع ل

بد. های املع رل  عوهشپژ بردلشیییت غلط همچنین طل

یااا ۀ  تاالب و نبمد  نا ه  ردم لز تتریف  های کمبمد بر

صحین  دیریتع در ل ر  دیریت تاالب لزوم بررسع بیشتر 

بدین  نظمر در لین تحقیق لبتدل طلبد. در لین حمزه رل  ع

ستفاده  سایع خبر نظرت لزبا ل شنا سان به  شنا گان و کار

ندۀ امل    یدکن هد تاالب  آبخیزحمزۀ  تنمع زیسیییتعت

ستفاده  سپس با ل ست.  شده ل  نظرت لزچغاخمر پردلخته 

بنییدی امل یی  سییییاکنین و لهییالع  نطقییه بییه لولمیییت

 پردلخته شده لست. شدهشناسایع

 

 روش شناسی. 2

 مورد مطالعهمنطقۀ  معرفی .1.2
لسیییتیان غیاخمر در چللمللع بینتیاالب آبخیز حمزۀ 

 55  38ْتا    50  52ْبا  ختصیییات  چهار حال و بختیاری 

ارض شییمالع، دلرلی  31 56ْ  تا  31 54ْطمل شییرقع و   

تاالب . (1)شک   لستهکتییییار  5/18141 حدود وستت

با  سیییاحتع حدود  تار در  2300چغاخمر  درون لین هک

لرتفااات برآفتاب در شییمال و کالر در دل نۀ حمضییه و در 

یده و یکع لز  لدلجع ولقع گرد جنمب در نزدیکع شیییهر ب

باترین و  تان تاالب ترینبزرگزی حالهای لسییی هار  و  چ

نظر تنمع زیستع بسیار غنع  لین حمضه لزبختیاری لست. 

لین های فرلولن گیاهع و جانمری هست. بمده و دلرلی گمنه

 هملی و آب تر فاصیییله دلرد. کیلم 65تاالب لز شیییهرکرد 

غاخمر آبخیز حمزۀ  تأثرتاالب چ هار نمع     همل تمدهلز چ
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هملى قطبى و پرفشیییار لز سیییمت لروپا،  هایتمدهشیییا   

هملى قطبى لز شمال  هایتمده، لی دیترلنههملى  هایتمده

روستاهای ولقع  هملى حاره بحرى لست. هایتمدهکشمر و 

شا   حمزۀ در لین  سیبک،  12آبخیز  سنگچین،  ستا،  رو

ستگرد،  تمیع،  ، آبادساکع، آبادخانع، آبادسیفآورگان، د

شند.  ع آبادسلطانو  آبادالعخدرآباد، گلمگرد،  بر طبق با

نفر و تتدلد  8119جمتیت آن  1385سییرشییماری سییال 

 .[2]باشد  ع 1743خانملر 

 

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

 

 هاگیری و تجزیه و تحلیل دادهروش نمونه. 2.2
روش تحقیق حاضیییر یک بررسیییع پیمایشیییع لز نمع 

هدف لین تحقیق یک  نظر لزلسیییت.  تحلیلع -تمصییییفع

  نظمربهدر لین تحقیق  کهطمریبه ،بررسع کاربردی لست

تۀ لطالاات لز روش ها و دلده گردآوری لکتشیییافع آ یخ

ست ست. فل شده ل شگر آ یختۀ در روش اده  شافع پژوه لکت

به گردآوری دلده تدل  نای های کیفع  علب پردلزد. بر  ب

های کیفع، سییتع بر آن دلرد که های حاصیی  لز دلدهیافته

ته پذیریتتمیمهای کمع رل گردآوری کرده تا دلده ها یاف

 .[3]بیشتر گردد 

شد،  ساس آنچه گفته  ضر در دو  رحله  تحقیقبر ل حا

تتریف شده لست: لبتدل پژوهشگر برلی لطمینان لز لبتاد در 

و شناسایع  تهدیدکننده، شناسایع امل   شدهگرفتهنظر 

 رحلۀ لبتاد لحتمالع که )بایسییت لضییافه شییمد، لبتدل در 

 کارشناسان  تخصصان، صاحبه با  کیفع تحقیق، لقدلم به

نماید. پس لز لنجام لین  رحله که با تحلی  ،  علسییاتید و

دوم  رحلۀ همرله لسییت، ولرد  شییده لسییتخرل های دلده

له تحقیق  ع یت  نظمربهشیییمیم. در لین  رح ندی لولم ب

های به گردآوری دلده شییدهشییناسییایعتهدیدکنندۀ امل   

پردلخته شیده کمع لز طریق طرلحع و تمزیع پرسیشینا ه 

 .لست

نفر لز خبرگان و  25تتدلد  تلنظر لزدر تحقیق حاضییر 

لسییتان  زیسییت حیطکارشییناسییان، سییاز ان حفاظت 

حال هار  یاری،  و چ نابع طبیتع و آبخیزدلری لدلرۀ بخت  

ستان چهار حال  شگاه  و بختیاریل ساتید دلن ستفاده و ل با ل
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سایع  نظمربهلز روش دلفع  تنمع  تهدیدکنندهامل    شنا

 لستفاده شده لست. تاالب چغاخمرآبخیز حمزۀ  زیستع

 فرآیند یک سییاختار لیجاد برلی که لسییت فنع دلفع

ساختار ند شک  یک ح  جهت لرتباطع   کار به پیچیده  

 حضمر فیزیکع به لینکه بدون روش، لین شمد. در ع برده

 گروه کی نیازی باشد، یکدیگر با کنندگانشرکت  القات و

 آتع ها وضتیتفرضیه لز لی جمماه درباره  تخصصان رل

 کنند. ع بندیفر ملبررسیییع،  تحت  مضیییمع آینده و

ضیه  جمماه  و شمد ع تمزیع کنندگانشرکتبین  هافر

 بااث کنندگانشییرکت سییایر آنان برلی بمدن ناشییناس

 طرم هایفرضیه  جمماه تتدی  و جرم به آنان تا شمد ع

 لجماع به رسیییدن تا تکرلری فرآیندلین  و بپردلزند شییده

 .[12] یابدلدل ه  ع هافرضیهدربارۀ 

تنمع زیسییتع تهدیدکنندۀ پس لز شییناسییایع امل   

ستفاده آبخیز حمزۀ   و خبرگان تلنظر لزتاالب چغاخمر با ل

، به شدهشناسایعبندی امل   لولمیت  نظمربهکارشناسان، 

آ اری جا تۀ طرلحع و تمزیع پرسشنا ه لقدلم شده لست. 

یت  نظمربهلین تحقیق  ید لولم هد ندی امل   ت نب دۀ کن

سایع  ساکنین و لهالع لطرلف تاالب چغاخمر رل شده شنا

رلبطۀ در لین تحقیق لز فر مل کمکرلن ). دهندتشییکی   ع

 .(1) ( برلی برآورد حجم نممنه لستفاده شده لست1

𝑛 (1)رلبطۀ  =

𝑡2𝑝𝑞
𝑑2

1+1
𝑁
(
𝑡2𝑝𝑞
𝑑2 −1)

 

 که در آن:

n حجم نممنه؛ :p لحتمال وجمد صیییفت؛ :q لحتمال :

فت؛  ک ؛ Nادم وجمد صییی جا ع   :d2 مالع قت لحت : د

سیدن t طلمب و  ستاندلرد الزم برلی ر شتباه ل ه ب: تتدلد ل

یتنع  %95که در سطن  هست قبمل قاب ضریب لطمینان 

 شمد.در نظر گرفته  ع 96/1

پرسشنا ۀ برلی تتیین پایایع همچنین در لین تحقیق 

به  .شیید لسییتفادهآلفای کرونباخ  فر ملتحقیق حاضییر، لز 

نفر لز  20لول در بین پرسییشیینا ۀ لین صییمرت که لبتدل 

 و ئملین لسییتان چهار حالکارشییناسییان، خبرگان و  سیی

ات تصیییادفع تمزیع گردید، سیییپس لطالا طمربهبختیاری 

سبۀ  مرد آز من قرلر گرفته و با  شدهآوریجمع آلفای  حا

 .(2رلبطۀ ) قرلر گرفتتأیید کرونباخ پایایع  مرد 

=∝ (2)رلبطۀ  (
k

k−1
) (1 −

St
2

∑ Si
2) 

 

ها،  : تتدلد گمیهK  نباخ،وضریب آلفای کر: ∝که در آن 

St :و  لنحرلف لستاندلرد  قیاسSi : سؤلللنحرلف لستاندلرد 

 .هستها یا گمیه

 لفزلرنرمها با لسییتفاده لز دلده تحلی  و تجزیه نهایت در

جام شیییید.  18ورژن  SPSSآ اری  برلی  کهطمریبهلن

درصد و تمزیع فرلولنع و  حاسبۀ تمصیف صفات کیفع به 

 رکزی  هایشاخص حاسبۀ برلی تمصیف صفات کمع به 

ستفادهبا  و پرلکندگع ته پردلخ لیلز آز من تع تک نممنه ل

 تغیرها بندی برلی آز من و لولمیت نهایت درشییده لسییت. 

 فرید ن لستفاده شده لست. ناپارل تریلز آز من  نیز

 

 نتایج. 3
آ د که  به دست 889/0در لین تحقیق آلفای کرونباخ 

شان لز پایایع  ستفاده  مردپرسشنا ۀ ن ا بدلرد. همچنین  ل

، حجم نممنه هسیییتخانملر  1743ک  که جا تۀ تمجه به 

بتد، در هر روسیییتا  رحلۀ ادد به دسیییت آ د. در  315

ناسیییب،  )طبقه( با تمجه به جمتیت ذینفتان و راایت ت

 طمرهمانلند. تصادفع ساده لنتخاب شدهشیمۀ ها به نممنه

امل    اره شیید در لین تحقیق جهت شییناسییایعکه لشیی

 لزتاالب چغاخمر آبخیز حمزۀ  تنمع زیسیییتعتهدیدکنندۀ 

 نطقه با لسییتفاده لز لین کارشییناسییان و خبرگان  نظرت

ست شده ل ستفاده  پس لز لخذ نقطه نظرلت . روش دلفع ل

نان، امل    ندهآ هدیدکن  حملدث طبیتع،حمزۀ در چهار  ت

ملدث لجتمااع و ح -، حملدث لقتصیییادیزیسیییتعحملدث 

سایع. امل   لندگرفته قرلرفرهنگع   هایدر حمزه شدهشنا

 لرلئه شده لست.( 1)ل و ختلف در جد
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 اجتماعی و فرهنگی-بعد طبیعی، زیستی، اقتصادی 4تاالب چغاخور در در  شدهشناساییتهدیدکنندۀ عوامل . 1جدول

 حملدث طبیتع

 به دلی  کاهش نزوالت جمی( آبع کم هایدوره، وقمع  دتطمالنع سالعخشک( 

 و پر شدن تدریجع تاالب گذلریرسمب 

 طبیتع هایآلمدگع 

 طبیتع زلرهایبیشهسد به الت خشک شدن  دستپاییندر  خصمصاً خاک و گردو وقمع  زلیعبیابان 

  برف خصمصاًکمع بارش 

 های طبیتع کمه کالرتغییر لقلیم و آب شدن یخچال 

  هاجلبکخطر  ردلبع شدن و کاهش لکسیژن  حلمل در آب تمسط هجمم 

 حملدث زیستع
 لی(چرلی غیر جاز دلم )بیش لز ظرفیت تملید گیاهان المفه 

 های  اهیان غیربم ع و خرچنگ(های غیربم ع به تاالب )گمنهورود گمنه 

 لز بین رفتن تنمع و ترلکم پمشش گیاهع تاالب 

 -حملدث لقتصادی

 لجتمااع

 نظمر  تیشت، تتلیف دلم و تأ ین سمخت و  ...المفه( بهرویه لز  نابع طبیتع تاالب ) اهع، پرنده، بردلشت بع  

 های تاالبعتغییر کاربری زیستگاه 

 سازی در لطرلف تاالبجاده 

 های  نتهع  به درون تاالبتخلیه رسمبات ناشع لز طرم الیروبع رودخانه 

 لفزلیش ورود باقیمانده  ملد شیمیایع کشاورزی به تاالب 

  تاالب( نطقۀ های سطحع و زیرز ینع در سازی آب)آلمدهدفن زباله در لرلضع تاالب 

 هالفزلیش جریانات ورودی زهکش 

 )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 

 تاالببردلری پایدلر لز کمبمد لسترلتژی  دیریتع برلی بهره 

  حیطع  تاالب نسجم و کارآ د برلی پایش زیستبرنا ۀ نبمد یک  

 های لطرلف تاالب های و خشک شدن چشمهبمملنتقال آب سبز کمه به تاالب چغاخمر که بااث برهم خمردن تتادل زیست

 های لطرلف تاالب(های تاالب و ز ینبممزیستتهدیدکنندۀ ترین امل   شمد. )یکع لز  هم ع

 گیری و شکار غیر جاز اهی 

 های نا ناسب در لطرلف تاالبتغییر کاربری 

 حملدث فرهنگع

 های دولتع در ل مر  ربمط به تاالبادم هماهنگع لرگان 

 ع حیطضتف فرهنگ زیست -بردلریهای بهرهرسانع و آگاهع لفرلد ذینفع لز روشادم لطالع 

 زیستع تاالبهای ادم آگاهع بم یان  نطقه و جمل ع  حلع لز لرزش 

 

 طبیعی حوادث حوزۀبندی در اولویت .1.3
 شیییخص لسیییت لز نظر ( 2)طمر که در جدول همان

سخ شاهده  ۀدهندگان در حمزپا حملدث طبیتع، لختالف  

یانگین اا   بههای امل    ختلف شییییده بین   جز 

 05/0تر لز های طبیتع در سیییطن خطای کمچکآلمدگع

نابرلین در دلر  تنع یۀ حملدث طبیتع حمزۀ لسیییت. ب کل

لز نظر های طبیتع جز اا   آلمدگعبهامل   بررسع شده 

پاسیییخ دهندگان به انملن تهدید جدی برلی لین تاالب 

 مند.شتلقع  ع

کار در حمزۀ حملدث وهای کسیییببندی فرصیییترتبه

(، اا   تغییر 3طبیتع به روش فرید ن نشان دلد )جدول 

شدن یخچال های طبیتع کمه کالر با  یانگین لقلیم و آب 

های طبیتع با در لولمیت لول و اا   آلمدگع 04/6ل تیاز  

در لولمیت لنتهایع قرلر گرفت لسییت.  39/2 یانگین ل تیاز 

بمد و  12/513همچنین آ یاره خع دو برلی لین آز من 

 (.4بمده لست )جدول  00/0دلری سطن  تنع
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 تاالب چغاخورآبخیز حوزۀ در  طبیعی حوادثحوزۀ در  شدهشناساییتهدیدکنندۀ عوامل  آمار توصیفی. 2 جدول

 Tآ ارۀ  قدلر  تتدلد حملدث طبیتع
سطن 

 دلری تنع
 بیشترین کمترین لنحرلف  تیار  یانگین

66/16 315 کالرهای طبیتع کمه تغییر لقلیم و آب شدن یخچال  000/0  18/4  867/0  2 5 

88/0 315 های طبیتعآلمدگع  382/0  07/3  93/0  1 5 

67/5 315 خاک و گردو وقمع  زلیعبیابان  000/0  36/3  78/0  2 5 

  آبعکم هایدوره، وقمع  دتطمالنع سالعخشک

 )به دلی  کاهش نزوالت جمی(
315 67/10  000/0  69/3  79/-  2 5 

خطر  ردلبع شدن و کاهش لکسیژن  حلمل در آب 

هاجلبکتمسط هجمم   
315 61/6  000/0  5/3  94/0  2 5 

16/3 315 و پر شدن تدریجع تاالب گذلریرسمب  000/0  24/3  94/0  1 5 

34/12 315 برف خصمصاًکمع بارش   000/0  8/3  79/0  2 5 

 

 با روش فریدمنبندی عوامل تهدیدکننده در حوزۀ حوادث طبیعی . رتبه3جدول

 ها یانگین رتبه حملدث طبیتع

04/6 های طبیتع کمه کالرتغییر لقلیم و آب شدن یخچال  

39/2 های طبیتعآلمدگع  

38/3 زلرهای طبیتعدست سد به الت خشک شدن بیشهزلیع و وقمع گرد و خاک خصمصاً در پایینبیابان  

5/4 دلی  کاهش نزوالت جمی(آبع )به های کم دت، وقمع دورهسالع طمالنعخشک  

 85/3 هاخطر  ردلبع شدن و کاهش لکسیژن  حلمل در آب تمسط هجمم جلبک

96/2 گذلری و پر شدن تدریجع تاالبرسمب  

88/4 کمع بارش خصمصاً برف  

 

 داری عوامل تهدیدکننده در حوزۀ عوامل طبیعی حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور. آزمون آماری تفاوت معنی4جدول

 آ اره آز من

 315 تتدلد

12/513 آ اره خع دو  

 6 درجه آزلدی

000/0 دلریسطن  تنع  

 

 فرهنگی حوادثحوزۀ بندی در اولویت .2.3
 شییخص لسییت، لختالف ( 5)که در جدول  طمرهمان

شاهده کنندۀ تهدید امل   کلیۀ های بین  یانگین شده  

در سطن خطای حملدث فرهنگع حمزۀ شناسایع شده در 

نابرلین دلر لسیییت. تنع 05/0لز  ترکمچک یه امل    ب کل

لز نظر پاسیییخ  حملدث فرهنگعحمزۀ بررسیییع شیییده در 

تاالب تلقع  جدی برلی لین  ید  هد به انملن ت گان  ند ده

ن امل   د در جهت حفظ و بهبمد تاالب به لیشمند و بای ع

   تمجه شمد.
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 تاالب چغاخورآبخیز حوزۀ فرهنگی در  حوادثحوزۀ در  شدهشناساییتهدیدکنندۀ آمار توصیفی عوامل . 5جدول 

 بیشترین کمترین لنحرلف  تیار  یانگین دلری تنعسطن  Tآ ارۀ  قدلر  تتدلد حملدث فرهنگع

 دولتع  هایساز انادم هماهنگع 

  ربمط به تاالبدر ل مر 
315 91/17 000/0 22/4 83/0 2 5 

 ادم آگاهع بم یان  نطقه و جمل ع  حلع 
 زیستع تاالب هایلرزشلز 

315 88/11 000/0 81/3 84/0 2 5 

 و آگاهع لفرلد ذینفع  رسانعلطالعادم 

 بردلریبهره هایروشلز 
315 57/13 000/0 93/3 84/0 2 5 

 

تایج لولمیت ندی حملدث فرهنگع ن ید ن ب به روش فر

های (، اا   ادم هماهنگع سییاز ان6نشییان دلد )جدول 

لز  35/2با  یانگین ل تیاز  دولتع در ل مر  ربمط به تاالب

ت لول رل به خمد لختصییاد دلده دهندگان لولمینظر پاسییخ

لسیییت، و طبق نتایج به دسیییت آ ده ادم آگاهع بم یان 

قه و جمل ع  حلع لز لرزش با  نط تاالب  های زیسیییتع 

یاز  یانگین ل ت که  74/1  فت،  هایع قرلر گر یت لنت در لولم

برلی لین   00.0دلری و سییطن  تنع 48/97خع دو آ ارۀ 

 (.7باشد )جدول آز من  ع

 فرهنگی با روش فریدمنحوادث حوزۀ در  تهدیدکنندهبندی عوامل رتبه. 6جدول

 ها یانگین رتبه حملدث فرهنگع

 35/2 دولتع در ل مر  ربمط به تاالب هایساز انادم هماهنگع 

 74/1 زیستع تاالب هایلرزشادم آگاهع بم یان  نطقه و جمل ع  حلع لز 

 91/1 بردلریبهره هایروشو آگاهع لفرلد ذینفع لز  رسانعلطالعادم 

 

 آبخیز تاالب چغاخورحوزۀ عوامل فرهنگی حوزۀ در  تهدیدکنندهعوامل  داریمعنیآزمون آماری تفاوت . 7جدول 

 آ اره آز من

 315 تتدلد

 48/97 آ اره خع دو

 2 درجه آزلدی

 000/0 دلری تنعسطن 

 

 زیستی حوادثحوزۀ بندی در اولویت .3.3
 شیییخص لسیییت لز نظر ( 8) جدول در که طمرهمان

کنندۀ امل   تهدید کلیۀ های دهندگان بین  یانگینپاسخ

شده در حمز سایع  ستعحملدث  ۀشنا سطن خطای  زی در 

نابرلین تنع 05/0تر لز کمچک یۀ  دلر لسیییت. ب امل   کل

لز نظر پاسیییخ  زیسیییتعحملدث حمزۀ بررسیییع شیییده در 

به انملن  گان  ند یدیده تاالب تلقع امل   کل  برلی لین 

 شمند. ع

جام ید ن لن به آز من فر جه  جدول  با تم ته ) (، 9گرف

بندی حملدث زیسیییتع، اا   چرلی غیر جاز جهت لولمیت

فه هان الم یا ید گ یت تمل یانگین دلم )بیش لز ظرف با   لی( 

در لولمیت لول قرلر گرفته لسیییت و اا   ورود  29/2ل تیاز 
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لولمیت   77/1های غیربم ع به تاالب با  یانگین ل تیاز گمنه

لنتهایع رل به خمد لختصیییاد دلده لسیییت،که آ ارۀ خع دو 

 (.10باشد )جدول  ع 00.0دلری و سطن  تنع 39/63

 تاالب چغاخورآبخیز حوزۀ در  زیستیحوادث حوزۀ در  شدهشناساییتهدیدکنندۀ آمار توصیفی عوامل . 8جدول 

 T قدلر آ اره  تتدلد زیستعحملدث 
سطن 

 دلری تنع
 بیشترین کمترین لنحرلف  تیار  یانگین

 5 1 83/0 39/3 000/0 77/5 315 به تاالب غیربم ع هایگمنهاا   ورود 

دلم )بیش لز ظرفیت  غیر جازچرلی 

 (لیالمفه گیاهانتملید 
315 24/11 000/0 74/3 81/0 2 5 

بین رفتن تنمع و ترلکم پمشش گیاهع لز 
 تاالب

315 36/6 000/0 51/3 99/0 1 5 

 

 بندی عوامل تهدیدکننده در حوزۀ حوادث زیستی با روش فریدمن. رتبه9جدول

 ها یانگین رتبه حملدث زیستع

 77/1 های غیربم ع به تاالباا   ورود گمنه

 29/2 لی(المفهچرلی غیر جاز دلم )بیش لز ظرفیت تملید گیاهان 

 95/1 لز بین رفتن تنمع و ترلکم پمشش گیاهع تاالب

 

 داری عوامل تهدیدکننده در حوزۀ عوامل زیستی حوزۀ آبخیز تاالب چغاخور. آزمون آماری تفاوت معنی10جدول 

 آ اره آز من

 315 تتدلد

39/63 آ اره خع دو  

 2 درجه آزلدی

 000/0 دلریسطن  تنع

 

 -حوادث اقتصاااادی حوزۀبندی در اولویت .4.3

 اجتماعی
ست،( 11)طمر که در جدول همان شخص ل لختالف   

کنندۀ تهدید  امل  کلیۀ های بین  یانگین شییده شییاهده

 لجتمااع، –حملدث لقتصییادی حمزۀ شییناسییایع شییده در 

در سییطن خطای  غیر جاز اهیگیری و شییکار اا    جزبه

حملدث حمزۀ در  بنابرلین دلر لست. تنع 05/0لز  ترکمچک

امل   بررسییع شییده به جز کلیۀ  ،لجتمااع – لقتصییادی

 اهیگیری و شیییکار غیر  جاز دلم به انملن تهدید جدی 

 شمند.برلی لین تاالب تلقع  ع

(  شیییخص لسیییت لزنظر 12طمر که در جدول )همان

لجتمااع اا    -لقتصییادیدهندگان لز بین حملدث پاسییخ

اث برهم  با که  غاخمر  تاالب چ به  قال آب سیییبز کمه  لنت

های بم ع و خشییک شییدن چشییمهخمردن تتادل زیسییت

، در لولمیت 69/11شمد با  یانگین ل تیاز لطرلف تاالب  ع

لول قرلر گرفته لست و اا    اهیگیری و شکار غیر جاز با 

به خمد لختصییاد ، لولمیت لنتهایع رل 57/4 یانگین ل تیاز 

دلری و سیییطن  تنع 1020دلده لسیییت، که آ ارۀ خع دو 

 (.13باشد )جدول برلی لین آز من  ع  00.0
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 تاالب چغاخورآبخیز حوزۀ  اجتماعی در -حوادث اقتصادیحوزۀ در  تهدیدکنندهآمار توصیفی عوامل . 11جدول 

 بیشترین کمترین لنحرلف  تیار  یانگین دلری تنعسطن  T قدلر آ اره  تتدلد لجتمااع -حملدث لقتصادی

 5 2 86/0 24/4 000/0 73/17 315 به تاالب چغاخمر سبز کمهلنتقال آب 

 5 1 03/1 15/3 071/0 81/1 315 غیر جاز اهیگیری و شکار 

 5 1 83/0 43/3 000/0 39/6 315 نا ناسب در لطرلف تاالب هایکاربریتغییر 

 ملد شیمیایع کشاورزی باقیماندۀ لفزلیش ورود 

 به تاالب
315 71/10  000/0 7/3  8/0  2 5 

85/6 315 دفن زباله در لرلضع تاالب  000/0 53/3  95/0  2 5 

25/4 315 لز  نابع طبیتع تاالب رویهبعبردلشت   000/0 35/3  02/1  1 5 

63/12 315 هازهکشلفزلیش جریانات ورودی   000/0 81/3  79/0  2 5 

 پایدلر  بردلریبهره دیریتع برلی  تدبیرکمبمد 

 لز تاالب
315 39/16  000/0 14/4  85/0  2 5 

رسمبات ناشع لز طرم الیروبع تخلیۀ 

  نتهع به درون تاالب هایرودخانه
315 98/1  05/0  17/3  03/1  1 5 

94/4 315 تاالبع هایزیستگاهتغییر کاربری   000/0 35/3  86/0  1 5 

برلی   مردنیازکمبمد ل کانات و تجهیزلت 
 حفاظت لز تاالب

315 96/10  000/0 71/3  8/0  2 5 

94/6 315 در لطرلف تاالب سازیجاده  000/0 54/3  95/0  2 5 

12/4 315 کاهش ورودی آب تاالب  000/0 32/3  95/0  1 5 

 نسجم و کارآ د برلی پایش برنا ۀ نبمد یک 

 تاالب  حیطعزیست
315 07/13  000/0 83/3  78/0  2 5 

 

 اجتماعی با روش فریدمن -بندی عوامل تهدیدکننده در حوزۀ حوادث اقتصادی. رتبه12جدول

 هامیانگین رتبه اجتماعی -حوادث اقتصادی

69/11 لنتقال آب سبز کمه به تاالب چغاخمر  

57/4  اهیگیری و شکار غیر جاز  

های نا ناسب در لطرلف تاالبتغییر کاربری  41/6  

26/8 لفزلیش ورود باقیمانده  ملد شیمیایع کشاورزی به تاالب  

09/7 دفن زباله در لرلضع تاالب  

86/7 رویه لز  نابع طبیتع تاالببردلشت بع  

05/9 هالفزلیش جریانات ورودی زهکش  

21/11 بردلری پایدلر لز تاالبکمبمد تدبیر  دیریتع برلی بهره  

67/4 های  نتهع  به درون تاالبالیروبع رودخانه تخلیۀ رسمبات ناشع لز طرم  

87/5 های تاالبعتغییر کاربری زیستگاه  

35/8 کمبمد ل کانات و تجهیزلت  مردنیاز برلی حفاظت لز تاالب  

14/7 سازی در لطرلف تاالبجاده  

63/5 کاهش ورودی آب تاالب  

19/9 تاالب حیطع  نبمد یک برنا ۀ  نسجم و کارآ د برلی پایش زیست  
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 اجتماعی تاالب چغاخور -داری عوامل تهدیدکننده در حوزۀ عوامل اقتصادی. آزمون آماری تفاوت معنی13جدول

 آماره آزمون

 315 تتدلد

 1020 آ اره خع دو

 13 درجه آزلدی

000/0 دلریسطن  تنع  

 

 مختلف هایحوزه بینبندی اولویت .5.3
بین  شده شاهدهلختالف ( 14نتایج نشان دلد )جدول 

سطن خطای حمزههای  یانگین  ترکمچکهای  ختلف در 

نابرلین  دلر لسیییت. تنع 05/0لز  ید ب هد ندۀ امل   ت کن

لز نظر پاسیییخ  شیییناسیییایع شیییده در حمزه های  ختلف،

تاالب تلقع  جدی برلی لین  ید  هد به انملن ت گان  ند ده

 شمند. ع

 تاالب چغاخور آبخیزحوزۀ  های مختلف دردر حوزه شدهشناساییتهدیدکنندۀ آمار توصیفی عوامل . 14جدول 

 بیشترین کمترین لنحرلف  تیار  یانگین دلری تنعسطن  T قدلر آ اره  تتدلد  ختلف هایحمزه

6/8 315 لجتمااع  000/0  59/3  84/0  57/1  5 

05/8 315 زیستع  000/0  25/3  83/0  33/1  5 

13/15 315 فرهنگع  000/0  99/3  79/0  2 5 

31/8 315 طبیتع  000/0  55/3  81/0  71/1  5 

 

ز نظر ل شییخص لسییت ( 15)طمر که در جدول همان

دث فرهنگع با های  ختلف، حملدهندگان در حمزهپاسیییخ

 لول رل به خمد لختصیییاد دلدهرتبۀ  87/3 یانگین ل تیاز 

ست و حملدث  ستعل در لولمیت  92/1 با  یانگین ل تیاز زی

 96/247خع دو آ ارۀ همچنین  لنتهایع قرلر گرفت لسییت.

باشییید برلی لین آز من  ع  00.0دلری و سیییطن  تنع

یع شناساکنندۀ امل   تهدید (. بنابرلین باید به 16)جدول 

ر لین حمزه تمجه جدی دحملدث فرهنگع حمزۀ شیییده در 

 .ریزلن قرلر گیردبرنا هشمد و در دستمر کار  دیرلن و 

شاخص .6.3 صیف  های مرکزی و پراکندگی تو

عوامال تهادیادکننادۀ تنوع زیساااتی آبخیز تااالب 

 چغاخور در حوزۀ حوادث کلی
جدول ) طابق  که شییییاخص17  های  رکزی و ( 

تهدید های دلده شیییده به امل   پرلکندگع تمزیع پاسیییخ

شان  ع شده در تاالب چغاخمر رل ن سایع  شنا دهد، کنندۀ 

  یانگین امل   تهدید کنندۀ تنمع زیسیییتع حمزۀ آبخیز

 باشد. ع 67/3تاالب جغاخمر لز نظر پاسخگمیان 

 مختلف با روش فریدمن هایحوزهدر  تهدیدکنندهبندی عوامل رتبه. 15 جدول

 ها یانگین رتبه  ختلف هایحمزه

18/2 لجتمااع  

92/1 زیستع  

87/3 فرهنگع  

03/2 طبیتع  
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 آبخیز تاالب چغاخورحوزۀ های مختلف در حوزه تهدیدکنندهعوامل  داریمعنیآزمون آماری تفاوت . 16جدول 

 آ اره آز من

 315 تتدلد

96/247 آ اره خع دو  

 3 درجه آزلدی

000/0 دلری تنعسطن   

 

 شده در تاالب چغاخورهای نمونۀ آماری به عوامل تهدیدکنندۀ شناسایی. توزیع فراوانی و درصد پاسخ17جدول 

 آز من تع تک نممنه

 حملدث کلع
 لنحرلف لستاندلرد  یانگین لنحرلف  تیار  یانگین تتدلد

315 67/3 81/0 66/0 

 

(  شیییخص لسیییت 18طمر که در نتایج جدول )همان

قدلر  بهآز من بزرگآ ارۀ   قدلر  آ ده تع  دسیییتتر لز  

ست. بنابرلین  ع تملن گفت لز دیدگاه  ردم امل   جدول ل

آبخیز تاالب چغاخمر در حمزۀ تنمع زیسیییتع تهدیدکنندۀ 

 های  ختلف در حد  تمسط و باالتر قرلر گرفته لست.حمزه

 تاالب چغاخورآبخیز حوزۀ در  شدهشناساییتهدیدکنندۀ عوامل آزمون تی تک نمونه برای . 18جدول 

 آز من تع تک نممنه

 حملدث کلع

 3=  قدلر آز من

 کرلن باال کرلن پایین ها یانگینتفاوت  دلری تنعسطن  درجه آزلدی T قدلر آ اره 

06/10 314 000/0 67/0 54/0 8/0 

 

  گیریبحث و نتیجه. 4
 باهای تاالب چغاخمر دلرلی لکمسیییسییتم آبخیزحمزۀ 

قرلر گرفته لست. لرزش   طالته  مردلست که کمتر  لرزشع

زیسیییت  طالتاتع فمن و فلمر  نطقه، سیییاختار و کارکرد 

شییناسییع و های  نطقه و همچنین سییاختارهای ز ینبمم

شع باالی  شان لز کارکرد المع و پژوه  نابع فیزیکع آن ن

 که آنجا لزرل دلرد.  شدهحفاظت نطقۀ  انملنبهلین  نطقه 

لذل  ،شییمد لع  حسییمب  عسییر ایۀ  انملنبهتاالب فمق 

 حفاظت لز آن لهمیت بسزلیع دلرد.

نابع  مجمد در  نطقه  نات و   کا که ل  به لین با تمجه 

رلین هر رفتار لشیییتباهع در  مرد آن  حدود لسیییت؛ بناب

 جمله لزرل لیجاد کند.  ناپذیریجبرلنتملند خسیییارلت  ع

به  سییبز کمههای نا ناسییب، طرم لنتقال آب لز لین فتالیت

های شییدید در حال  خالفت وجمد باکه  هسییتچغاخمر 

 .هستلنجام 

له لز قال آب برلی  جم که لین لنت هایع  ید هد حمزۀ ت

های دلرد، خشیییک شیییدن چشیییمه آبخیز تاالب چغاخمر

و ورود آب با جریان و رسییمبات  هسییتتاالب کنندۀ تغذیه

تاالب لز رسمب و همچنین  پر شدنزیاد به تاالب که بااث 

که لین  هسیییتتاالب  زیسیییت بم عبرهم خمردن تتادل 
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شابه های نتایج با یافته در  مرد خطرلت و  [2]تحقیقات  

 خملنع دلرند.هم هاتاالبتهدیدلت 

امل   همۀ های بین  یانگین شییده  شییاهدهلختالف 

سایع های طبیتع و  اهیگیری و آلمدگع جز به شده شنا

دلر لسییت. بنابرلین حملدث فرهنگع،  تنع غیر جازشییکار 

تاالب  در تهدید زیسییتعلجتمااع، طبیتع و  -لقتصییادی

 [24، 10، 9]تحقیقات  شیییابه که با نتایج  هسیییتند  ؤثر

کلیۀ همچنین نتایج نشییان دلد که  یانگین  دلرد.  طابقت

ضتیت  تهدیدکنندهامل    سبتاًدر و نا طلمبع قرلر دلرند  ن

 ( باالتر هستند.3)نمره  و لز حد  تمسط

شمندگان  دیریت  بتنع بر آ مزش و پرسشاقیدۀ به 

 دیریتع بمده شیییمۀ سییازی جمل ع  حلع بهترین فرهنگ

 لست.

آبخیز حمزۀ  دیریتع  هایریزیبرنا هبدین  نظمر در 

به امل   فرهنگع و لقتصییییادی ید  با غاخمر   -تاالب چ

های لی شیییمد و لین اا   در لولمیتتمجه ویژه جتمااعل

به نظرلت لفرلد  جه  با تم کاری قرلر گیرد. همچنین  لول 

قه  امل    انملنبه طبیتع و زیسیییتعامل    تأثیر نط

ندۀ  یدکن هد غاخمآبخیز حمزۀ تنمع زیسیییتع ت ر تاالب چ

 ع شده لست.نسبت به دیگر امل   کم لرزیاب

های  دیریتع تاالب امل   زیریبدین  نظمر در برنا ه

 -و طبیتع بتد لز امل   فرهنگع و لقتصیییادی  زیسیییتع

مااع مان، گیردقرلر  ع لجت قان دیگر که  طمره  [5] حق

نیز تمجه به  سییائ  فرهنگع، لقتصییادی و لجتمااع رل در 

 لند.لهمیت دلنسته  هم و با هاتاالب دیریت پایدلر 

 در بین امل   فرهنگع،بندی نشیییان دلد نتایج لولمیت

دولتع در ل مر  ربمط به  هایساز اناا   ادم هماهنگع 

آگاهع تاالب در لولمیت لول قرلر گرفته لسییت و اا   ادم 

زیسییتع تاالب  هایلرزشلز  بم یان  نطقه و جمل ع  حلع

ه خمد لختصییاد دلده لسییت. همچنین لولمیت لنتهایع رل ب

صادی در بین سبز لجتمااع اا    لنتقال آب  -امل   لقت

که  هسیییتاا    ترین هم انملنبهبه تاالب چغاخمر  کمه

باید تمجه جدی به آن شیییمد و اا    اهیگیری و شیییکار 

 لولمیت لنتهایع رل به خمد لختصییاد دلده لسییت. غیر جاز

ید  دیر با نابرلین  نا هب یت بهتر لن و بر ریزلن برلی  دیر

یکع لز  تاالب با لین امل   تمجه بیشییتری دلشییته باشییند.

ظارت  یدلر آ مزش و ن پا یت  تات امل    دیر طال در  

شده  [24، 22] حققان  شمرده  تملند با که لین  هم  عبر

سیییاز ان حفاظت  ویژهبهدولتع  هایسیییاز انهماهنگع 

 تحقق یابد. زیست حیط

اا   تغییر ، در در لین تحقیق بین امل   طبیتع، 

 انملنبههای طبیتع کمه کالر لقلیم و آب شیییدن یخچال

اا   در لولمیت لول قرلر گرفته لسیییت و اا    ترین هم

های طبیتع لولمیت لنتهایع رل به خمد لختصیییاد آلمدگع

ست. همچنین در بین امل    ستعدلده ل ،  اا   چرلی زی

لی( در المفه گیاهاندلم )بیش لز ظرفیت تملید  غیر جاز

نه اا   ورود گم ته لسیییت و  یت لول قرلر گرف های لولم

لولمیت لنتهایع رل به خمد لختصاد دلده  به تاالب غیربم ع

ست. ست لین همانبنابر ل شده ل شاره   [22، 19]طمر که ل

نا ه ظارت در  لجرلریزی،  دیریت تنمع زیسیییتع رل بر و ن

ستع یا لاتالی آن در  سطن تنمع زی صمد حفاظت لز  خ

لند پایدلر لز حیات  ترفع نممدهیک حمزه برلی پشییتیبانع 

که در لین لرتباط باتمجه به نتایج کسیییب شیییده لز لین 

تملن لذاان نممد سیییهم زیادی لز حفاظت باید تحقیق  ع

فرهنگع جهت کسب  ، آ مزشع و تطمف بر  سائ  لنسانع

شییترین نتایج  ثبت لز ذخیره لرزشییمندی به نام تاالب بی

 باشد.

ذکر   نطقهدر پایان با تمجه به نظرلت لفرلد سییاکن در 

تهدیدکنندۀ که وضتیت امل   لین نکته الزم به ذکر لست 

نا طلمبع قرلر دلرد و آبخیز حمزۀ  حد  غاخمر در  تاالب چ

و  همچنین امل   فرهنگعباالتر لز حد  تمسیییط لسیییت. 

اا    انملنبهرل  تأثیربیشیییترین  لجتمااع -لقتصیییادی

در تنمع زیستع تاالب به خمد لختصاد دلده لست  لثرگذلر

سئمالن و   ربمطه رل در حفظ  هایساز انکه نیاز تمجه  

آبخیز تاالب حمزۀ  دیریت پایدلر  بیشیییتر لین تاالب دلرد.

های و فرلهم کردن ز ینه سازیفرهنگ یگرو درچغاخمر 

سیییاکنان  حلع  ویژهبه بردلرلنبهرهقتصیییادی ذینفتان و ل

 .هست
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 سپاسگزاری
ند ع الزم برخمد  ؤلفین یت  لز تا دلن گاه ترب دلنشییی

 درس در حمایت لز لین تحقیق، همچنین برخمردلری لز 

سان  شنا ستان ساز ان حفاظت  حیطنظرلت کار ست ل زی

یاری،  حال و بخت هار  نابع طبیتع و آبخیزدلری لدلرۀ چ  

کشاورزی و  ، دلنشگاه شهرکرد و  رکز تحقیقاتلین لستان

ستان چهار حال و بختیاری و وزلرت  جهاد  نابع طبیتع ل

 صییمیمانه  رلح  لجرلی لین تحقیقکلیۀ کشییاورزی در 

 سپاسگزلری نمایند.
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