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چکيده
ــوب می شوند.  ــتم هاي کرة زمین محس ــتي در زمره متنوع ترین اکوسیس تاالب ها از نظر زیس
ــب و دسترسی آسان به تاالب ها، اغلب موجب شده است که در گذشته  ویژگی های طبیعی مناس
در تصمیم گیری ها برای استفاده و حفاظت، مورد غفلت قرار گیرند و این امر لزوم توجه به تاالب ها 
ــگان دارای جایگاه خاصی  ــان تاالب های موجود در ایران تاالب بزن ــدان می نماید. در می را دوچن
ــرق ایران، در استان خراسان رضوی، است  ــت زیرا بزرگ ترین و تنها دریاچة طبیعی شمال ش اس
که پرندگان بسیاری برای زمستان گذرانی یا جوجه آوری به سوي آن می آیند. تاالب بزنگان از نوع 
ــر در گروه Q از تاالب های داخلی قرار  ــت و مطابق طبقه بندی رامس دریاچه های هولومیکتیك  اس
می گیرد که این طبقه معرف دریاچه های شور و لب شور دائمی است. به دلیل موقعیت خاصی که 
ــت و نسبت به مناطق جغرافیایی دیگر کمتر با  این تاالب دارد، محل تردد و گذر دائمی افراد نیس
ــت. برای مدیریت صحیح این تاالب نظرات و ایده های مختلفی ارائه شده  رفت وآمد افراد روبه روس
ــود که در مدیریت  ــر می ش ــت ولی حفاظت صحیح، پایدار و یکپارچه از تاالب تنها زمانی میس اس
ــازمان های مردم نهاد و جامعه محلی تدارک  ــازوکارهای جلب مشارکت س پایدار تاالب بزنگان، س
دیده شود. چنین اقداماتی نه تنها به ارزش افزوده این سرمایه طبیعی در منطقه خواهد افزود بلکه 
ــتر الزم را برای دستیابی به توسعة پایدار با گسترش فعالیت های طبیعت گردی، به ویژه حضور  بس

گردشگران حیات وحش و گردشگران پرنده نگر، فراهم خواهد نمود.

كليدواژه ها: تاالب بزنگان، ویژگی های زیستگاهی، توسعه پایدار، وابستگی های انسانی

 تاالب بزنگان
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مقدمه
ــتي در زمرة متنوع ترین اکوسیستم هاي  تاالب ها از نظر زیس
ــوند )Smardon, 2009(. ویژگی های  ــوب می ش کرة زمین محس
طبیعی مناسب و دسترسی آسان به تاالب ها، اغلب موجب شده 
ــت که در تصمیم گیری ها برای استفاده و حفاظت، کم ارزش  اس
ــر زمین  ــاب آیند )Akter et al., 2009(. آن ها در سرتاس به حس
گسترده شده اند و نقش مهمي در چرخة آب دارند، سیالب هاي 
ــتند، موجب  ــایش هس ــه اي را کنترل مي کنند ، مانع فرس منطق
ــوند و مکان امنی  ــواد مغذي مي ش ــش م ــة آب و بازچرخ تصفی
ــرای گونه های در معرض خطر فراهم می کنند. تاالب ها همچنین  ب
ــکي و آبي محسوب مي شوند و  نواحي انتقالي بین محیط هاي خش
به عنوان جاذب  و مبدل مواد شیمیایي و زیستي، ارزش فراواني دارند 

 .)Mitsch & Gosselink, 1993; Woodward & Wui, 2001(
ــاس بودن این  ــا و تاالب ها به دلیل حس ــه دریاچه ه توجه ب
ــرایط محیطی بسیار ضروری است،  اکوسیستم ها به تغییرات ش
ــناخت ویژگی ها و  ــر برنامه ریزی باید ابتدا به ش ــی پیش از ه ول
شرایط محیطی این مناطق پرداخت و سپس به انجام برنامه های 
گوناگون برای اداره آن اقدام کرد. سهم ایران از تاالب های جهان، 
250 تاالب با مساحتی در حدود 2/5 میلیون هکتار است. از نظر 
ــاحت حدود 60 درصد از این تاالب ها )1/5 میلیون هکتار(  مس
ــیون رامسر تحت 24 عنوان تاالب بین المللی به ثبت  در کنوانس
ــاحت تنها مقدار ناچیزي از  ــت. اگرچه از لحاظ مس ــیده  اس رس
ــده است،   تاالب هاي جهان )حدود 0/3 درصد( در ایران واقع ش
ــي و موقعیت جغرافیایي هر یك  ــرایط خاص اقلیم اما به دلیل ش
ــتند که  ــاي ایران داراي ویژگي هاي منحصربه فردي هس از تاالب ه
 FAW,( ــاید نظیر آن را کمتر جایي از جهان بتوان مشاهده کرد ش
2013(. تاالب های ایران به رغم اهمیت و کارکردهای چندگانه با 
ــبب شده است که  ضعف مدیریت حفاظتی مواجه اند. این امر س
اغلب تاالب های کشور با تنش ها و آشفتگی های گوناگون رودررو 
ــوند،  ــك ش ــند و به تبع آن، دچار کمبود آب و یا حتي خش باش

طوري که از جغرافیای طبیعی کشور حذف گردند.
در میان تاالب های موجود در ایران تاالب بزنگان، در استان 
خراسان رضوی و شهرستان مرزی سرخس دارای جایگاه خاصی 
ــت زیرا بزرگ ترین دریاچه طبیعی شمال شرق ایران به شمار  اس
ــتاییان اطراف، ُکل بی بی خوانده  مي رود. این تاالب در میان روس
می شود. ُکل در زبان محلی به معنی گودال و آبگیر است و بی بی 
ــگاه در جوار این تاالب  ــه از مقبره بانویی به صورت زیارت برگرفت
ــتحفاظی آن  ــت )بهروزی راد، 1386(. این تاالب و حریم اس اس
ــیده و تحت مدیریت و نظارت  جزء آثار ملی طبیعی به ثبت رس
ــازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این محدوده همچنین  س

ــوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در  از س
ــگری استان انتخاب و معرفی  ردیف یکی از مناطق نمونه گردش
ــت )قنبرزاده و بهنیافر، 1389(. تصویر 1 این تاالب را  ــده اس ش

نشان می دهد.

موقعيت تاالب
ــت و مطابق  تاالب بزنگان از گروه تاالب های دریاچه ای1 اس
طبقه بندی رامسر در گروه Q از تاالب های داخلی قرار می گیرد. 
ــور دائمی است. این  ــور و لب ش این طبقه معّرف دریاچه های ش
 36° 18  ́36 ــا̋  19 °36 ت  ́6 ــت جغرافیایی̋  ــاالب در موقعی ت
ــة  ــرقی و در دامن 28 °60 ش  ́32 ــا̋  29 °60 ت  ́5 ــمالي و̋  ش
ــته ارتفاعات بزنگان از البرز شرقی قرار دارد. مساحت تاالب  رش
ــعت محدودة استحفاظی آن 4331 هکتار است.  69 هکتار و وس
ارتفاع متوسط تاالب از سطح دریا 1850 متر است. )قنبرزاده و 
ــتای بزنگان  بهنیافر، 1389( و نزدیك ترین آبادی به تاالب، روس

در مي�ان تاالب های موج�ود در ايران تاالب 
و  رض�وی  خراس�ان  اس�تان  در  بزن�گان، 
شهرس�تان م�رزی س�رخس دارای جاي�گاه 
خاصی است زيرا بزرگ ترين درياچه طبيعی 

شمال شرق ايران به شمار مي رود

تصویر 1. نمایي از بخش شرقي و جنوبي تاالب بزنگان
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ــت. تاالب بزنگان در  ــمال غربی آن اس در فاصله 5 کیلومتری ش
ــرق شهرستان مشهد و 94 کیلومتری  فاصله 120 کیلومتری ش
ــتان سرخس واقع است )غالمی و همکاران،  جنوب غربی شهرس
1385(. نمایی از این تاالب و موقعیت قرارگیری آن در استان را 
می توان در تصویر 2 مشاهده کرد. به طور کلی منابع تأمین کننده 
ــمه ها )کارستی، جوششی و کنتاکتی(، سیالب  آب تاالب را چش
ــکیل  ــاره( و ریزش های جوی تش ــیالب به ــای اطراف )س روده
ــه به صورت کف جوش در  ــمه هایی ک مي دهند. از مهم ترین چش
ــتر تاالب قرار دارد می توان به چهار چشمه دائمی به نام های  بس
ــمال تاالب، چشمه  ــمه ش ــمه زیرمکر، چش ــمه النگ، چش چش
ــمه ضلع جنوبی و چشمه  ــمة فصلی )چش زیارتگاه و نیز دو چش

نی زار( اشاره نمود )بهروزی راد، 1386(. 
ویژگی های زمين

ــدی به ارتفاع  ــته کوه بلن ــاالب بزنگان از ضلع غربی به رش ت
ــته کوه فوق از جنوب به وسیله  ــده است. رش 990 متر محدود ش
ــی تاالب از آن می گذرد،  ــه ارتفاع 870 متر که راه اصل دره ای ب
ــمه کوچکی  ــا دره دیگری که چش ــمال ب قطع می گردد و از ش
ــود. در ضلع  ــا ارتفاع 865 متر قطع می ش ــان دارد، ب در آن جری
شرقی تاالب زمین هایی قرار دارد که پیوسته دیم کاری می شوند. 
ــت. شمال شرقی  طول این ضلع از تاالب در حدود 2 کیلومتر اس
ــبت به جنوب غربی مرتفع تر است. ناحیه شمالی تاالب با  آن نس
شیب 5 درصد مالیم ترین بخش تاالب است و تنها در این مکان 
ــیه ای رویش دارند )بهروزی راد، 1386(.  گیاهان آبدوست حاش
ــیب تاالب در بخش های زیادی، بسیار تند ولی در کرانه غربی  ش
ــاحل غربی تاالب پوشش انبوهی از گیاهان  مالیم تر است. در س
آبزی به خصوص نی جلب نظر می کند که زیستگاه مناسبی برای 
ــش جنوبی تاالب نیز  ــت. در بخ ــدگان آبزی فراهم آورده اس پرن

اجتماعات گز غلبه دارد )قنبرزاده و بهنیافر، 1389(.
حوضه از نظر نفوذپذیری از دو دسته سنگ، یکي سنگ های 
ــنگ های  ــزدوران و تیرگان، و دیگري س ــازندهای م کربناتة س
ــت. با  ــده اس ــکیل ش دانه ریز با نفوذپذیری کم یا خیلی کم تش
توجه به فسیل های پیدا شده، خاک منطقة فوق مربوط به دوران 
ــت که به نظر  پروزوئیك و از نوع آهکی با ضخامت 500 متر اس
ــد در اثر انحالل مواد آهکی حاصل شده است. در گذشته  می رس
ناحیه شرقی آن پست تر از امروز بوده، ولي در اثر فرسایش بادی، 
ــدت زیادی دارد، بر ارتفاع آن افزوده شده  که در مناطق فوق ش

است )بهروزی راد، 1386(.

ویژگی های آب و هوایی 
ــوم به حوضه شورلق( از متوسط   حوضه تاالب بزنگان )موس
ــاالنه 276 میلی متر برخوردار است. بیشترین میزان  بارندگی س

نزديك تري�ن آب�ادی ب�ه تاالب، روس�تای 
بزنگان در فاصله 5 كيلومتری ش�مال غربی 
آن اس�ت. ت�االب بزن�گان در فاصل�ه 120 
كيلومتری ش�رق شهرس�تان مش�هد و 94 
كيلومتری جنوب غربی شهرستان سرخس 

واقع است

تصویر 2. موقعیت جغرافیایي تاالب بزنگان در استان خراسان رضوي
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ــت. براساس آمار سال  و صنعت )0/5 درصد( اختصاص یافته اس
82 در بخش کشاورزی 2/17 و شرب 0/3 میلیون مترمکعب آب 

برداشت شده است.
ــر  ــدی آب از نظ ــی در طبقه بن ــای کیف ــن معیاره مهم تری
ــدیم موجود در آن است. زیرا این  ــاورزی، شوری و مقدار س کش
ــد گیاه مؤثرند، بلکه درجه تناسب آب را از نظر  دو نه تنها بر رش
ــازند. تاالب  ــخص می س آبیاری و تأثیر بر نفوذپذیری خاک مش
ــوری آن  ــت5 و میزان ش بزنگان از نوع تاالب های دریاچه ای اس
ــیرین با  ــت، لذا در گروه آب های ش کمتر از 0/5 گرم در لیتر اس

کد F6  قرار می گیرد. 
ــچ گاه یخ  ــالح آن هی ــر باالبودن ام ــه به خاط ــطح دریاچ س
ــیل ها و  ــوری برخی منابع آبی حوضة ش ــدد. علل لب ش نمي بن
مارن های گچدار، سازند آبدراز و تشکیالت سرخ قاره ای پستلیق 
و در بخش کوهستانی، حوضه تشکیالت گچدار شوریجه است. با 
اینکه در حوضه تشکیالت شورکننده منابع آب و خاک )تشکیالت 
شوریجه( وجود دارد و تاالب بزنگان مطابق طبقه بندی رامسر در 
گروه Q )معرف دریاچه های شور و لب شور دائمی( از تاالب های 
داخلی قرار می گیرد اما آب موجود در حوضه آب ها را شور نکرده 
ــدن آب ها در این منطقه پوشیده بودن این  است. دلیل شور نش
ــکیالت با خاک هایی است که در طی مدت زمان طوالنی در  تش
ــن مناطق با ضخامت قابل توجه به وجود آمده اند. بنابراین چه  ای
ــتناد EC7  آب های مورد آزمایش قرار گرفته حوضه و چه  به اس
براساس بررسی های صحرایی، همه آب های حوضه تاالب شیرین 

یا نسبتاً شیرین هستند.

پوشش گياهی 

ــفند ماه )58 میلی متر( ریزش دارد. بیشترین مقدار  بارش در اس
ــزان 27 میلی متر و  ــل از ذوب برف در بهمن ماه به می آب حاص
کل آب حاصل از ذوب برف ساالنه حدود 81 میلی متر در حوضه 
برآورد شده است. آب تاالب به دلیل عمق زیاد و امالح فراوان، به 
خصوص کلرید سدیم، هیچ گاه در طی سال یخ نمی بندد. مطابق 
ــردترین  ــرداد گرم ترین و دی و بهمن س ــود، تیر و م ــار موج آم
ماه های سال است )بهروزی راد، 1386(. میانگین دمای حداکثر 
ــاه منطقه به ترتیب 32/9 و  ــردترین م گرم ترین ماه و حداقل س
ــاالنه منطقه 2540  ــانتي گراد و میزان تبخیر س 0/8- درجه س
میلي متر است )غالمی و همکاران، 1385(. این تاالب و محدودة 
ــاالنه 14/7، حداقل مطلق  ــط دماي س پیرامون آن دارای متوس
ساالنه 23/5- در بهمن ماه و حداکثر مطلق ساالنه 44/3 درجه 
سانتی گراد در تیرماه است. بیشترین تعداد روزهای یخبندان در 
ــال  ــاه به تعداد 13 روز و ایام یخبندان در طول س دي و بهمن م
ــت. جهت باد غالب این محدوده شمال غربي است که  61 روز اس
حدود 20/5 درصد از کل بادها را تشکیل می دهد. رطوبت نسبی 
ــگان بین 47 تا 49 درصد  ــه و زیرحوضه های تاالب بزن در حوض
است. بر مبنای اقلیم نمای آمبرژه2، حوضه تاالب بزنگان، دارای 

اقلیم خشك و سرد است.

ویژگی های آبشناختی
ــرة زمین محدود  ــدار کل آب موجود درک ــا توجه به اینکه مق ب
ــتم هیدرولوژیکي کره زمین را یك  ــت مي توان سیس و ثابت اس
سیستم بسته در نظر گرفت ولي بیشترین کاربردهای تحقیقاتی، 
ــیر  ــمتي از مس ــت که در قس ــه حوضه هاي کوچکي اس در زمین
ــرار دارند و براي یك  ــیکل هیدرولوژیکی کره زمین ق جریان س
حوضه آبریز نمي توان چنین سیستم هایي را بسته به شمار آورد. 
تاالب بزنگان از نوع دریاچه های هولومیکتیك3 )دارای چرخه 
ــوع دایمیکتیك4   ــت و از نظر تعداد چرخه ها از ن ــل آب( اس کام
ــن چرخه ها، تاالب  ــت؛ به تبع ای ــال( اس )دارای دو چرخه در س
ــکون تابستانه و زمستانه و  دو چرخة پاییزه و بهاره  دارای دو س
ــت. حداکثر عمق تاالب در زمستان 13 متر و در دیگر فصول  اس
ــده است. سختی آب تاالب 2800  حدود 11 متر تخمین زده ش
ــده و این نشان دهندة آن است  میلی گرم در لیتر اندازه گیری ش
ــنگین می باشد )غالمی و همکاران،  که آب تاالب جزو آب های س

1385؛ بهروزی راد، 1386(.
ــال 1372، 3 رشته قنات، 23 دهانه  براساس آماربرداری س
ــمه، 1 حلقه چاه عمیق و 1 حلقه چاه نیمه عمیق با تخلیه  چش
ــده است. قسمت  ــال گزارش ش کل 3 میلیون متر مکعب در س
اعظم آب مصرفی در بخش کشاورزی )حدود 92 درصد( مصرف 
شده است و بخش محدودی از آن به مصارف شرب )7/5 درصد( 

در طي پايش�ی كه اخي�راً در اين 
منطق�ه انجام ش�ده، تع�داد 155 
مختل�ف  خان�واده   36 از  گون�ه، 
پرن�دگان آب�زي، كن�ار آب�زي و 

خشکي زي مشاهده و ثبت شد

ــیه تاالب بزنگان از پوشش  دامنه های اطراف و کوه های حاش
گیاهی نسبتاً خوبی برخوردارند اما با نزدیك تر شدن به تاالب به 
دلیل چرای بی رویه و ایجاد میکرو تراس ها روی دامنه ها، پوشش 
گیاهی فقیرتر می شود. ناحیه بزنگان جزو ناحیه رویشی ایرانی ـ 
تورانی بوده و از میان بوته ها و درختچه های آن گونه هایی مانند 
درمنه، افدرا، ورگ، گل ختمی و خارشتر دارای بیشترین فراوانی 
هستند. نمونه ای از این پوشش ها را می توان در تصویر3 مشاهده 
ــاالب، به خصوص در بخش  ــز در اطراف ت ــود. وجود نی ها نی نم
ــبب  ــد می کنند، س ــی و غربی که تا ارتفاع 1/5 متری رش جنوب
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ــدن محیط تاالب و جذب گونه های مختلف جانوری به  زیباتر ش
خصوص پرندگان شده است.

ــش گیاهی در حوضه آبخیز منطقه مورد مطالعه، شامل  پوش
این گیاهان است )غالمی و همکاران، 1385؛ قنبرزاده و بهنیافر، 
ــه داغی، قدومه، چوبك، کاله  ــن گندمي، درمنه کپ 1389(: چم
ــي، گون، گون یکساله، گون  ــن، بادام وحشي، پیاز وحش میرحس
زرد، خارشتر، کاروان کش، تلخه بیان، علف پشمکی، دم گربه ای، 
ــاخي، مرغ، اویارسالم، خارلته،  هزارخار، گل گندم، جگن، سرش
گلرنگ وحشی، میخك وحشي، شکر، نوعي زونا، تیغال، بوقناق، 
ــیرین بیان، شقایق، کنگر، آفتاب پرست، جو  فرفیون، سریش، ش
ــزک، چمن علفي،  ــی، ورک، ارس، جارو، ترتی ــش، جو وحش بنف
ــاع، خارگون، دم  ــکا، یونجه زرد، نعن ــي، چلیپا، ملی لب خرگوش
ــپرس، زیره سیاه، جعفري کوهي، گوش بره، برازنیل،  روباهی، اس
چمن پیازدار، علف هفت بند، پرند، بارهنگ، بنه، پسته، جاشیر، 
ورث، ترشك، گل گندمي، جارو سفید، سنگ اسبي، مریم گلي، 
ــور خاردار، قفقازی، گیس پیرزن، گل  سنبله اي، شور بیابانی، ش
میمون، چای چوپان، بابونه، آویشن، کلپوره، گز، شنبلیله، شبدر، 

ماشك، گل ماهور، کاکوتي و قیچ.

حيات وحش و زیستگاه های جانوری 
ــل موقعیت خاصی  ــگان، به دلی ــاره کردیم که تاالب بزن اش
ــبت به مناطق  ــت و نس ــل تردد و گذر مردم نیس ــه دارد، مح ک
ــت. همین امر  جغرافیایی دیگر کمتر با رفت وآمد افراد روبه روس
ــده که توجه طبیعت دوستان و جانورشناسان بیش از  موجب ش
پیش به آن جلب شود. در حوضه تاالب بزنگان انواعی از جانوران 
ــره داران را می توان یافت. تاکنون وجود 12  مختلف رده های مه
گونه از پستانداران، 155 گونه از پرندگان، 14 گونه از خزندگان، 
ــه از ماهی ها در این تاالب و  ــتان و چهار گون یك گونه از دوزیس

پیرامون آن گزارش شده است.
ــن ناحیه انواع  ــتانداران موجود در ای ــه مهم ترین پس از جمل
شغال، گرگ، روباه معمولی، خارپشت گوش دراز، پایکا )خرگوش 
ــی، گراز، گربه جنگلی، گربه وحشی، آهو و  موش(، خرگوش، تش
ــته ساکن و مهاجر  ــت. پرندگان تاالب به دو دس قوچ و میش اس
ــه  ــوند که در این میان پرندگان مهاجر نیز به س ــیم می ش تقس
ــتة مهاجران عبوری، زمستان گذران ها و جوجه آورها تقسیم  دس
ــوند )بهروزی راد، 1386(. در طي پایشی که اخیراً در این  می ش
ــواده مختلف  ــداد 155 گونه، از 36 خان ــده، تع منطقه انجام ش
ــد  ــاهده و ثبت ش ــکي زي مش پرندگان آبزي، کنار آبزي و خش
ــداول 1 و 2 رایج ترین پرندگان آبزی و کنار آبزی این تاالب  )ج
ــاکن، 32 درصد  ــان می دهند(. از این گونه ها 28 درصد س را نش
ــتان گذران و 15 درصد عبوري بودند.  جوجه آور، 25 درصد زمس
ــد که  ــایي ش در مجموع 77 گونه پرندة زادآور در منطقه شناس
ــِي زاد آور و تعداد 44  ــداد 33 گونه آن یعني 43 درصد، بوم تع
ــك  ــي 57 درصد آن، مهاجر جوجه آور بوده اند. سوس ــه، یعن گون
ــروصدا8  بیشترین وابستگي را به نیزارهاي دریاچه و  تاالبي پر س
پرستوي معمولي9 بیشترین جمعیت را در میان گونه هاي مهاجر 

جوجه آور منطقه داشته است )خانی و زمانی، 1391(. 
ــت. خزندگان به طور  ــن متغیر برای خزندگان دماس مهم تری
ــانتی گراد را می پسندند. با  کلی دماهای بین 28 تا 38 درجه س
ــرایط برای حضور تعداد زیادی  ــك و گرم، ش توجه به اقلیم خش
ــت. بیشتر خزندگان منطقه  از خزندگان در این منطقه فراهم اس
ــوان به انواع زیر  ــده می ت ــاهده ش گیاه خوارند و از خزندگان مش
ــاره نمود: خانواده آگامیده )آگامای قفقازی، آگامای خراسانی  اش
ــت خمیده  ــواده جگونیده )جگوی انگش ــای چابك(، خان و آگام
ــمار دم دراز ایرانی(، خانواده  ــرتیده )سوس خزری(، خانواده الس
اسکینگ  )اسکینگ خال قرمز(، خانواده بزمچه )بزمچه بیابانی(، 
خانواده الک پشت زمینی )الک پشت مهمیز دار شرقی(، خانواده 
ــار بیابانی، مار آبی،  ــواده کلوبریده )تیرم ــرا )کفچه مار(، خان کب

با توجه به اينکه جمعيت غالب 
در منطقه را افراد جوان تشکيل 
می دهند، می توان آن ها را با آموزش 
و توسعه طرح های توانمند سازی 
به ويژه در پروژه های گردشگری به 
مشاركت فراخواند

تصویر 3. پوشش گیاهي اطراف تاالب بزنگان
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آلوسر( و خانواده افعی )گرزه مار، افعی پلنگی(. تصویر 4 گونه ای 
از خانواده آگامیده را نشان می دهد که در تاالب بزنگان مشاهده 
ــت موجود در این تاالب، قورباغه  شده است. فراوان ترین دوزیس

است )بهروزی راد، 1386(.
ــف ویژگی های متفاوتی  ــمت های مختل تاالب بزنگان در قس
دارد. مثاًل در ضلع غربی، به دلیل شیب کم و مواد آلی باال، شرایط 
اکولوژیك خوبی برقرار است. همچنین کدورت آب در این ناحیه 
ــب برای تخم ریزی کپور ماهیان را  ــیار باالست و بستر مناس بس

عوامل تهديدكننده اين تاالب هم طبيعي و هم انساني است. در اين ميان 
سهم عوامل طبيعي، خصوصًا خشك سالي، بيشتر بوده است

جدول 1. تراکم پرندگان آبزي رایج تاالب بزنگان )بهادري و همکاران، 1386(
تعدادخانوادهنام علمينام فارسي

Fulica atraRallidae1459چنگر

Anas plathyrhynchosAnatidae- surface feeding ducks961اردک سرسبز

Anas creccaAnatidae- diving ducks119خوتکا

Podiceps cristatusPodicipedidae28کشیم بزرگ

Larus argentatusLaridae70کاکایي نقره اي

Phalacrocorax carbaAerdeidae12باکالن بزرگ

Tadorna ferrugineaAnatidae- shelducks250تنجه

Netta rufinaAnatidae- diving ducks74تاجدار

Aythya fuligolaAnatidae- diving ducks90اردک سیاه کاکل

Tachybatus rufficolisPodicipedidae12کشیم کوچك

Anas penelopeAnatidae- surface feeding ducks6گیالر

Aythya ferinaAnatidae- diving ducks9اردک سرحنایي

Gallinula chloropusRallidae3چنگر نوک سرخ

Mergus merganserAnatidae6مرگوس بزرگ

ــده در این  ــاهده ش ــم می کند. نمونه های غالب ماهیان مش فراه
ــامل کپور نقره ای، کپور معمولی، قزل آالی رنگین کمان  تاالب ش
ــت. وجود بندپایانی همچون میگوی آب  ــیرماهی بومی اس و ش
شیرین )گاماروس( که غذای مهمی برای کپور ماهیان محسوب 
ــور ماهیان در این تاالب  ــود، یکی از فاکتورهای مهم حض می ش

است. 

تصویر 4. آگاماي قفقازي در تاالب بزنگان
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ویژگی های انسانی 
از روستاهای حوضه بزنگان می توان به بزنگان، کالته عوض، 
ــتر قدیمی های منطقه حداقل  ــاره نمود. بیش ارتنج و زلوغال اش
ــتاها را بیش از 120 سال می دانند. در سال های  قدمت این روس
ــالی، بیکاری،  ــر عوامل مختلفی از جمله، کم آبی و خشك س اخی
ــد و کمبود امکانات رفاهی باعث مهاجرت و کاهش  کمبود درآم
ــت. این نوسانات  ــده اس ــتاهای مورد مطالعه ش جمعیت در روس
ــاهده نمود. از نظر  ــماره 3 مش جمعیتی را می توان در جدول ش
ــتاهای موصوف در شرایط نسبتاً مناسبی  امکانات زیربنایی روس
ــه توجه و تکمیل این امکانات  ــر می برند اما همچنان نیاز ب به س
ــاس  ــتاهاي ارتنج و زلوغال کاماًل احس به خصوص در مورد روس
ــود. با توجه به تحقیقات انجام شده، از کل جمعیت حوضه  می ش
ــني 1-4 ساله، 9 درصد در  مورد مطالعه 7/9 درصد در گروه س
گروه 5-9 ساله، 10/1 درصد در گروه سني 10-14 ساله، 11/3 
ــني 15-19 ساله و 5/9 درصد در گروه سني  درصد در گروه س

ــاله و بیشتر قرار دارند و 55/8 درصد افراد باقی مانده بین  65 س
ــتاي بزنگان داراي دو  ــنین 20-64 سال قرار می گیرند. روس س
باب دبستان، دو باب مدرسه راهنمایي و دو باب دبیرستان است. 
طبق آمار به دست آمده نسبت باسوادي براي مردان در روستاي 
ــتا 46/4 درصد برآورد  ــگان53/6 درصد و براي زنان این روس بزن

گردیده است.

ــگان، از بین  ــتاي بزن ــده در روس ــبات انجام ش طبق محاس
ــاغل هستند و مابقي جزء  جمعیت فعال مردان، 79/5 درصد ش
ــوب مي  گردند. همچنین از بین  ــروه بیکار یا جویاي کار محس گ
ــوب  ــاغل محس ــتا 12/8 درصد ش جمعیت فعال زنان این روس
ــده اند. در  ــده و مابقي در گروه افراد جویاي کار طبقه بندي ش ش
روستاي بزنگان تاکنون حدود 30 خانوار در دهه گذشته به طور 
کامل از روستا کوچ نموده اند و در تهران و مشهد ساکن شده اند. 

جدول 3. جمعیت روستاهاي حوضه مورد مطالعه از سال 1365 تا سال 1390

        سال
 نام آبادي

13651375138513871390

تعداد خانوارجمعیتتعداد خانوارجمعیتتعداد خانوارجمعیتتعداد خانوارجمعیتتعداد خانوارجمعیت

22804513123661370191536179273268946بزنگان

505105443139764181903220821229کالته عوض

009618617500ارتنج

4648569491562125614138607147زلو غال

32496414269897504512275151129046961322جمع

جدول 2. سایر پرندگان مشاهده شده در تاالب بزنگان )بهروزي راد، 1386(
نام علمينام فارسينام علمينام فارسي

Merops apiasterزنبورخوارArdea cinereaحواصیل خاکستري

Epupa epopeهدهدEgretta garzettaاگرت کوچك

Passer domesticusگنجشك خانگيAnser anserغاز خاکستري

Galerida cristataچکاوک کاکليTadorna ferrygineaاَنقوت

Alectoris chukarکبكTringa totanusآبچلیك پاسرخ

Athene noctuaجغد کوچكCaldris minutaتلیله کوچك

Apus apusبادخورکHimantopus himantopusچوب پا

Hirumdo rusticaچلچلهCharadrius dubiusسلیم طوقي کوچك

Sturnus vulgarisسارTringa nebulariaآبچلیك پاسبز

Corvus coroneکالغCharadrius hiaticulaسلیم طوقي

Pica picaزاغيTringa erythropusآبچلیك خالدار

Garrulus glandariusسبزقباCulomba liviaکبوتر چاهي
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ــاور به بزنگان نقل  ــتاهاي مج همچنین حدود ده خانوار از روس
مکان نموده اند. روستای بزنگان فاقد سامان عرفی ممیزی شده 
است و حدود آن با توجه به نظر کارشناسان مرکز منابع طبیعی 
ــگان و بازدیدهای  ــتای بزن ــالمی روس ــورای اس مزداوند، نظر ش
میدانی ترسیم گردیده است. مساحت این سامان عرفی 31011 

.)FAW, 2013( هکتار و دارای 10123 نفر جمعیت است
ــتاهای حوضه شورلق در بخش  ــتغال افراد در روس سهم اش
کشاورزی )غالباً زراعت( شامل 44/9 درصد، بخش خدمات 30/5 
و بخش صنعت 22/4 درصد است. بهره برداری های کشاورزی بر 
ــب نوع فعالیت در روستای بزنگان در برگیرنده فعالیت های  حس
زراعت، باغداری، پرورش طیور خانگی، پرورش دام های بزرگ و 
پرورش دام های کوچك است. سطح زیرکشت اراضی آبی و دیم 
ــد. در حال حاضر بخش  ــه ترتیب 395 و 9911 هکتار می باش ب
ــهم بزرگی را در تأمین  ــاورزي و باغداري با 92/5 درصد س کش
درآمد خانوار دارا می باشد. دامداری و دامپروری نیز با6/1 درصد 
ــدید به مراتع اطراف تاالب است و اهمیت و  ــتگی ش دارای وابس

نقش مهمی را در تأمین معیشت خانواده ها ایفا می کند.

وابستگی مردم به تاالب
ــت و اهمیت آن براي مردم  ــود آرامگاه ُگل بی بی و قداس وج
موجب شده که مردم محلی برای انجام اکثر نذورات و فعالیت های 
ــن آرامگاه همچنین  ــود در این مکان حضور یابند. ای معنوی خ
یکی از جاذبه های الزم برای حضور گردشگران است که می تواند 
ــتغال هایی  ــراد زیادی را به خود جذب کند و موجب ایجاد اش اف
در زمینه راهنمایی افراد و برگزاری تورهای گردشگری در مکان 
ــرایط زمینه الزم برای فروش محصوالت  ــود. این ش موردنظر ش
ــور آن ها در منطقه  ــگران در زمان حض مردم محلی را به گردش
ــته اجازه فعالیت ماهی گیری  موردنظر فراهم می نماید. در گذش
ــدید آن بر  ــد ولی به دلیل تأثیرات ش با تور در تاالب داده می ش
ــت  ماهی های این تاالب، از این فعالیت ممانعت به عمل آمده اس
و در زمان حال تنها گاهی ماهی گیری با قالب صورت می پذیرد. 
ــرایط گردشگران و ماهی گیران را برای صید و انجام  البته این ش
ــانده و لزوم برنامه ریزی  ــای تفریحی به این تاالب کش فعالیت ه
ــان  ــهیالت و امکانات را برای این افراد نش ــم نمودن تس و فراه

می دهد. 

تهدیدات و مشکالت تاالب
ــاني  ــاالب هم طبیعي و هم انس ــل تهدیدکننده این ت عوام
ــهم عوامل طبیعي، خصوصاً خشك سالي،  ــت. در این میان س اس
ــت )خانی و زمانی، 1391(. البته عواملی مانند  ــتر بوده اس بیش

ــگران در محیط، عدم برآورد ظرفیت برد محیطی  حضور گردش
ــاالب نیز در  ــع محیطی ت ــت از مناب ــای نادرس و بهره برداری ه
کاهش کیفیت آن و اراضی پیرامونی نقش داشته اند. در مجموع 
ــکالت تاالب بزنگان را می توان به شرح  مهم ترین تهدیدات و مش

زیر مورد اشاره قرار داد:
ـ رها کردن زباله  توسط گردشگران، بازدیدکنندگان و حتی 

برخی مردم محلی و افزایش آلودگی های محیطی؛
ــگری مانند اردوگاه،  ــهیالت و تأسیسات گردش ـ فقدان تس
ــدان، سطل زباله، سرویس های بهداشتی و  مکان پیك نیك، آتش

پارکینگ؛
ـ  عدم تبلیغات مناسب جهت معرفی و شناساندن ظرفیت هاي 

طبیعت گردی تاالب؛
ــوص وجود  ــتی ـ درمانی به خص ــات بهداش ــدان امکان ـ فق

درمانگاه و مرکز فوریت های پزشکی؛
ــتاها به شهرستان سرخس با  ــتی روس ـ افزایش مهاجر فرس

توجه به فعال شدن تدریجی منطقة ویژه اقتصادی سرخس؛
ـ کمبود شدید منابع آب و تهدید تنش های خشك سالی؛

ــرای دام در  ــانی مانند چ ــده انس ـ فعالیت های مدیریت نش
ــب از بوته ها به منظور  ــاالب، بهره برداری نامناس ــع اطراف ت مرات
سوخت و تخریب پوشش گیاهی و ورود سموم و آفات کشاورزی 

به پهنه آبی؛
ــه ای و  ــر بادهای ماس ــون تأثی ــی همچ ــرات طبیع ـ مخاط
طغیان های رودخانه ای به دالیلی همچون کم آبی و خشك سالی؛

پيشنهادها
ــرق ایران  ــمال ش ــا دریاچه طبیعي ش ــگان تنه ــاالب بزن ت
ــتان  ــتان گذراني پرندگان در اس ــم زمس ــي از مناطق مه و یک
ــت. با توجه به ظرفیت مهم  ــناخته شده اس ــان رضوي ش خراس
ــش، احداث زیربناهایی  ــگر حیات وح این تاالب در جذب گردش
ــگران در منطقه موردنیاز است. براساس  برای حضور این گردش
ــی های میدانی، پرس وجو از کارشناسان و مردم  مطالعات و بررس
ــت تاالب بزنگان برای توسعه خدمات  محلی می توان اظهار داش
ــناختی خود با برخی کمبودها و تنگناها مواجه است. برای  بوم ش
ــاالب در دراز مدت،  ــری از تنزل ت ــکالت و جلوگی رفع این مش
ــت تا  ــن برنامه مدیریت راهبردی این تاالب گریزناپذیر اس تدوی
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ــوت و فرصت، بر ضعف ها غلبه  ــوان با کمك گرفتن از نقاط ق بت
کرد و مانع از توسعه تهدیدها در آینده شد. 

ــازمان  ــتگاه های ذی ربط مانند س هماهنگی الزم میان دس
ــگری، سازمان حفاظت  ــتی و گردش میراث فرهنگی، صنایع دس
ــزداری و آب  ــا، مراتع و آبخی ــازمان جنگل ه ــت، س محیط زیس
منطقه ای استان برای پیشگیری از مشکالت آینده و فائق آمدن 
ــت. همچنین الزم است  بر معضالت موجود اقدامی ضروری اس
ــرمایه گذاری  ــارکت بخش خصوصی در س اهتمام الزم برای مش
ــا رویکرد مدیریت  ــگری ب ــت بهره برداری از خدمات گردش جه
ــی از  ــود. مقابله با تهدیدات ناش ــدار این پهنه آبی فراهم ش پای
ــددی همچون احداث  ــتلزم اقدامات متع مخاطرات طبیعی مس
بادشکن های طبیعی در اطراف تاالب، احیاي علفزارهای حاشیه 
ــن تثبیت و بهبود  ــت که ضم ــعة گیاهان بومی اس تاالب و توس
ــم اندازهای منطقه  ــازی کیفیت چش اراضی موجب ارتقا و بهس

ــد.  نیز خواهد ش
ــه را افراد جوان  ــه جمعیت غالب در منطق ــا توجه به اینک ب
ــکیل می دهند، می توان آن ها را با آموزش و توسعه طرح های  تش
ــارکت  ــگری به مش ــازی به ویژه در پروژه های گردش توانمند س
ــی در زمینه  ــن مردم محل ــش آگاهی بی ــرای افزای ــد. ب فراخوان
ــرای حفاظت از محیط  ــاالب و ایجاد انگیزه ب ــع حاصل از ت مناف
ــورها،  ــت تاالب از روش هایی همچون تبلیغات، تهیه بروش زیس
ــار کتابچه های آموزشی و برگزاری کالس های اطالع رسانی  انتش
بهره گیری شود. چنین اقدامی سبب خواهد شد هم مردم محلی 
ــهیم و هم مشکل بیکاری جوانان مرتفع شود.  در منافع تاالب س
ــش به خصوص پرنده  نگرها و  ــگران حیات وح جهت بازدید گردش
به منظور کاهش تردد بازدیدکنندگان در اطراف تاالب، الزم است 
ــه تاالب مکان یابی و  ــرف ب مکان های دیده بانی در ارتفاعات مش
ــکوپ در آن  ــمی و تلس ــداث و تجهیزاتی مانند دوربین چش اح
نصب شود. حفاظت صحیح، پایدار و یکپارچه از تاالب تنها زمانی 
ــر می شود که در مدیریت پایدار تاالب بزنگان، سازوکارهای  میس
ــازمان های مردم نهاد و جامعه محلی تدارک  ــارکت س جلب مش
ــود. چنین اقداماتی نه تنها بر ارزش این سرمایة طبیعی  دیده ش
ــتیابی به  ــتر الزم را برای دس ــد افزود بلکه بس ــه خواه در منطق
ــردی، به ویژه  ــترش فعالیت های طبیعت گ ــعه پایدار با گس توس
ــگران پرنده نگر، فراهم  ــگران حیات وحش و گردش حضور گردش

خواهد نمود.

پينوشتها

1. Lacustrine wetland
2. Emberger
3. Holomictic
4. Dimictic
5. Lacustrine
6. Fresh

7. Electrical Conductivity
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