
شناختی مناطق کوهستانی و تاالبی شکار ممنوع حنا با تاکید بر امکان ارتقاء منطقه به حفاظت  مطالعات بوم
  شده و ثبت تاالب در کنوانسیون رامسر 

  چکیده:

  
ریزي علمی و عملی جهت استفاده پایدار از یک بوم سازگان زمانی میسر است که اجـزاي آن بـه خـوبی مطالعـه شـده و       برنامه
شـناختی منـاطق کوهسـتانی و     هاي آن مشخص گردد. در این راستا مطالعـات بـوم   ها و محدودیت کارکردها، پتانسیلها،  ارزش

تاالبی منطقه شکار ممنوع حنا با تاکید بر امکان ارتقاء آن به منطقه حفاظت شده و ثبت تاالب حنا در کنوانسـیون رامسـر بـر    
ط زیسـت اسـتان اصـفهان و دانشـکده منـابع طبیعـی دانشـگاه صـنعتی         اساس قرارداد منعقد شده بین اداره کل حفاظت محی

  انجام گرفت. 14/1/1386مورخ  176-324به شماره  اصفهان
شناسـی، فیزیـوگرافی، خـاك، هیـدرولوژي، هـوا و       بخش شامل زمین 9سازگان منطقه شکار ممنوع حنا در  مطالعه اجزاي بوم 

اجتماعی به صورت مطالعات مجزا از تابستان سال  -ش و مطالعات اقتصاديشناسی، لیمنولوژي، پوشش گیاهی، حیات وح اقلیم
به مدت یک سال بصورت فصلی و در میانه هر فصل انجـام گرفـت. در بخـش سـنتز و تلفیـق از مجمـوع        1387تا بهار  1386

ن بـه منطقـه   اطالعات بدست آمده جهت مشخص کردن ارزش حفاظتی منطقه شکار ممنوع حنـا  و پیشـنهاد بـراي ارتقـاي آ    
حفاظت شده استفاده شد. عالوه بر این قابلیت تاالب حنا به عنوان بخشی از این منطقه براي معرفـی بـه کنوانسـیون رامسـر و     

تواند جهت تدوین برنامه راهبردي حفاظت  ثبت به عنوان تاالب بین المللی ارزیابی شد. اطالعات به دست آمده در این طرح می
  منوع و تاالب حنا مورد استفاده اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان قرار گیرد.و مدیریت منطقه شکار م

اي قابل مالحظه و زیسـتگاه   مجموعه شرایط اکولوژیک منطقه سیستم مناسبی را شکل داده است که حمایت کننده تنوع گونه
گونه پرنده  50زیستگاه زمستان گذرانی بیش از باشد. تاالب حنا  هاي آسیب پذیر یا در معرض خطر انقراض می تعدادي از گونه

باشد که در بین آنها تعدادي گونه در معرض خطر در سطح بین المللی قـرار دارنـد. غـاز پیشـانی سـفید       آبزي و کنار آبزي می
) و اردك مرمري و اردك بلوطی و پلیکان پاخاکستري در طبقه آسیب ENکوچک و اردك سرسفید در طبقه درمعرض خطر (

  ) قرار دارند.  VUیر (پذ
باشـد.   گونه خزنده مـی  12گونه پرنده خشکی زي، و  103گونه پستاندار،  24هاي خشکی پیرامون تاالب محل زیست  زیستگاه

راه و ) و کفتـار راه VUبز کوهی و گوسپند وحشی دو گونه علفخوار بزگ جثه منطقه می باشـند کـه در طبقـه آسـیب پـذیر (     
پشـت  ) قرار دارند. از بـین گونـه هـاي خزنـده شناسـایی شـده در منطقـه، الك       NTک به تهدید (شنگ معمولی در گروه نزدی
  گیرد. ) قرار میVUپذیر (مهمیزدار در طبقه آسیب

وجود انبوه گیاهان آبزي مختلف در تابستان این منطقه اثرات بسیار مهمی را بر ویژگی هـاي مرفولوژیـک و اکولوژیـک تـاالب     
) گذاشته  است. وجود این گیاهان عالوه بر اینکه در طی زمان بر ساختار سـواحل و عمـق تـاالب    Polymicticچند گردشی (

تاثیر گذار است، مکان مناسبی براي تغذیه بسیاري از پرندگان آبزي و کنار آبزي بوده و ضمن پناه دادن و حمایت از آنها امکان 
د این گیاهان بستر مناسبی براي تخم ریزي آبزیان وپناهگاه مناسـبی  جوجه آوري آنها را نیز فراهم می نماید. عالوه بر آن وجو

کننـدگان،   هاي غـذایی و روابـط اکولوژیـک بـین تولیـد      ها و نوزادان ماهیان، دوزیستان و حشرات آبزي بوده و زنجیره براي الرو
از پوشش گیاهی نیز مسـتقیماً  کنند. بخشی  کنندگان در سطوح مختلف غذایی و تجزیه کنندگان را ایجاد یا حمایت می مصرف

ها و دوزیستان مورد تغذیه قرار گرفته و نقش مهمی را در تامین غذاي آنها بر عهده دارند.  به وسیله برخی از آبزیان مانند ماهی
  در مجموع چهار گونه ماهی و یک گونه دوزیست در منطقه شناسایی شده است.

مختلف گیـاهی از تنــوع فلوریســتیک بـــاالیی برخـوردار اسـت. بـه دلیـل       گونه 307جوامع گیاهی این منطقه با دارا بودن 
  گونه تهدید شده در منطقه وجود دارد.  50شدت تخریب اعمال شده توسط دام و انسان حدود 

دریاچه سد حنّا بعنوان یک زیستگاه تاالبی ویـژه در منطقـه از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت بطوریکـه در فصـل مهـاجرت،          
هاي قابل توجهی از انواع پرندگان آبزي و کنارآبزي در مسیر مهاجرت خود به سمت نـواحی گرمسـیري از ایـن ناحیـه      عیتجم
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هاي آبی در فـالت مرکـزي ایـران، ایـن منطقـه اهمیـت        ها و زیستگاه کنند و با توجه به خشک شدن تعدادي از تاالب عبور می
  ن مهاجر پیدا نموده است. خاصی را در فراهم نمودن زیستگاه مناسب پرندگا

هـاي  نتایج حاصل از سرشماري پرندگان در منطقه نشان داد که بیشترین تعداد پرندگان آبزي و کنارآبزي این تـاالب در سـال  
-قطعـه پرنـده) مـی    2792( 1387قطعه پرنده) و کمترین تعداد مربوط به بهار  7526( 1386، مربوط به تابستان 1386ـ   87

تغییرات تعداد گونه هاي پرندگان تاالب حنا در فصول مذکور روند صعودي داشته است بطوریکه بیشترین تعداد عالوه  باشد. به
گونه و کمترین تعداد گونه ثبت شده مربـوط   37به تعداد  1387هاي پرندگان آبزي و کنارآبزي تاالب حنا، مربوط به بهار گونه

-را مـی  1386اي پرندگان کنـارآبزي در زمسـتان   یل اصلی کاهش غناي گونهباشد.  دل گونه می 21به تعداد  1386به زمستان 
  توان یخ زدگی سطح دریاچه در آن فصل عنوان نمود. 

توانـد   اي پرندگان آبزي کمتر از پرندگان کنارآبزي بدست آمد که احتماالً می، تغییرات غناي گونه1387و  1386هاي  در سال 
 1387) تاالب براي این گروه از پرندگان باشد. در واقـع فصـل بهـار    Carrying capacityبه دلیل تکمیل بودن ظرفیت برد (

  اي پرندگان در منطقه، فراوانی عددي کمتري از پرندگان را نسبت به سایر فصول نشان داد. علی رغم باال بودن تنوع گونه
ورد مطالعـه مربـوط بـه خـانواده مرغابیـان      هـاي پرنـدگان آبـزي و کنـارآبزي تـاالب حنـا در  فصـول مـ        بیشترین تعداد گونه 

(Anatidae) باشـند. از   هاي متعلق به خانواده مرغابیان میمورد مطالعه، گونه ترین پرندگان مهاجر در تاالببود. بنابراین مهم
تـرین عامـل   همرسد که م شوند. بنابراین به نظر می هاي با پوشش گیاهی کم و اندك، مشاهده میطرفی مرغابیان معموالً در آب

هـاي زیسـتگاهی   ها، عامل امنیت (شکار و صید) و محدودیتاي پرندگان موجود در تاالباختالف در فراوانی، غنا و ترکیب گونه
هاي مهـاجر در تـاالب حنـا، چنگـر،      ترین گونه (پوشش گیاهی) باشد. نتایج شناسایی و سرشماري پرندگان نشان داد که فراوان

  باشند.یخوتکا و اردك سرسبز م
هـاي پرنـدگان    ترین زیسـتگاه  گیري نمود که تاالب حنا بدون شک یکی ازمناسب نتیجه توان می شده انجام مطالعات به توجه با

هاي مهم این گونه ها در سـطح   گذران در سطح استان و یکی از زیستگاه هاي مهاجر زمستان آبزي و کنار آبزي بویژه براي گونه
می تواند در نائل شدن به اهداف حفاظتی در سطح جهانی مـؤثر افتـد. عـالوه بـر ایـن، اگـر چـه         کشور است که حفاظت از آن

منطقه شکار ممنوع حنا در مقایسه با سایر مناطق تحت حفاظت در سطح اسـتان از وسـعت زیـادي برخـوردار نیسـت، معهـذا       
هاي تهدید شده نظیر بز  از جمله برخی از گونه بدلیل برخورداري از تنوع زیستگاهی قابل مالحظه و تنوع قابل توجهی از حیات

انـد، لـزوم اقـدامات عاجـل      کوهی و گوسفند وحشی که به دلیل تخریب زیستگاه و شکار غیرمجاز در آستانه انقراض قرار گرفته
  دهد.   حفاظتی در این زمینه را نشان می

سـیاري از گونـه هـاي حیـات وحـش نظیـر خـرس        نزدیکی منطقه حنا به منطقه حفاظت شده دنا با توجه به امکان مهاجرت ب
اي و گوسفند وحشی بین این دو منطقه، این منطقه را نسبت به مناطق مستعد دیگر در سطح استان جهـت قـرار گـرفتن     قهوه

هـا و   دهد. لذا ارتقاي سطح حفاظتی این منطقه، که ترمیم زیستگاه در فهرست مناطق حفاظت شده در اولویت باالتري قرار می
  باشد.   هاي حیات وحش آن را به دنبال خواهد داشت، نیازمند اقدامات قانونی مرتبط در این رابطه می یتجمع

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تاالب حنا به عنوان بخشی از منطقه شکار ممنوع حنا، از پتانسیل باالیی براي قرارگیـري  
یسته است تالش کافی جهت قرارگیري آن در فهرست کنوانسیون رامسر هاي بین المللی برخوردار است و شا در فهرست تاالب

هـاي   گیـري ایـن تـاالب در فهرسـت تـاالب      الزم به ذکر است که به منظور فراهم شدن شـرایط الزم بـراي قـرار    .صورت پذیرد
همجـوار تـاالب    هاي معـارض  کنوانسیون رامسر، ساماندهی و رفع تهدیدهاي زیست محیطی موجود در منطقه از جمله کاربري

  ) ضروري است. "آب بر"هاي کشاورزي  (مانند طرح
هاي انسانی و تغییرات اقلیمی دستخوش تغییر گشته المللی موجود در ایران به واسطه دخالتهاي بیناز آنجایی که اکثر تاالب

هـا ضـروري    ریزي مدیریت تاالب برنامه ها با معیارهاي کنوانسیون رامسر برايها و مقایسه آناند، لذا ارزیابی وضعیت این تاالب
)، IBAالمللی و نیز یکی از منـاطق مهـم حضـور پرنـدگان (     رود با معرفی این ناحیه بعنوان یک تاالب مهم بین است. انتظار می

گیـري از   هـاي مـدیریتی مناسـب (نظیـر بهـر      بتوان اقدامات امنیتی (قدرت بخشیدن به پاسگاه محیط زیست منطقـه) و روش 
مردم محلی) براي حفاظت از این منطقه فراهم نمود. در این راستا،آموزش و تنویر افکـار عمـومی و ایجـاد انگیـزه در      مشارکت

مردم محلی براي مشارکت در امر حفاظت از اهمیت زیادي در منطقه برخوردار است. جهت مـدیریت مطلـوب منطقـه توصـیه     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


اي انتخاب  ه و حیات وحش صورت گیرد و راهکارهاي حفاظتی به گونهشود بررسی جامعی در ارتباط با تعامالت مردم منطق می
  گردند که رضایت مردم و امنیت حیات وحش تامین گردد.

هـاي حیـات    هـا و جمعیـت   امید است در آینده نزدیک شاهد ارتقاي سطح حفاظتی این منطقه، و به طبع آن تـرمیم زیسـتگاه  
دست آمده فرم مربوط به پیشنهاد و ثبت تاالب حنـا بـه عنـوان تـاالب بـین      وحش آن باشیم. در این زمینه براساس اطالعات ب

  المللی در کنوانسیون رامسر با توجه به شرایط زمان مطالعه تکمیل شد.
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