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  مقدمه -١
وب در جنو هاي بزرگ ايران است. اين تاالب در جنوب غربي ايران يكي از تاالب تاالب بين المللي شادگان

شد كه  نبر ايتصميم  سايت در رامسربر اساس مستندات موجود است. شهر شادگان در استان خوزستان واقع شده

يون شناخته شود. كنوانس تاالب شادگانواحد يعني عنوان يك سه تاالب شادگان، خورموسي و خور االميه با 

. در رسيدها به منظور حفظ و نگهداري تاالب شورك ١٦٩به امضاي  ١٩٧١المللي است كه در اي بينرامسر معاهده

رست شهرت دارد. در اين فه» فهرست رامسر«هاي مهم جهان نيز تهيه شده كه به اين كنوانسيون فهرستي از تاالب

تاالب هزار كيلومتر مربع تاالب، از لحاظ وسعت ركورددار  ١٣٠تاالب از لحاظ تعداد و كانادا با  ١٦٤بريتانيا با 

يز بدليل نپيش از اين  ))مقر دائمي كنوانسيون در گلند، سوئيس است(( ثبت شده در رامسر سايت مي باشندهاي 

 عوامل تهديد كننده و مخرب تاالب كه باعث كاهش كيفيت زيستي و اكوسيستمي تاالب گرديد همچون

ارخانه كو  پرورش ماهي، اي چون مزارع نيشكرهاي آلودهسدسازي و رعايت نشدن نياز آبي تاالب، تخليه پساب

هاي شهري، واحد پتروشيمي و تخليه زباله ٣٠فعاليت  جاده سازي ، وجود بندر تجاري وهاي نفتي،، عبور لولهفوالد

ز ا بطور عمده الملليآب اين تاالب بين .را دچار بحران هاي متعددي نموده استفرد  به نحصراين تاالب م

 هك مي گردد صورت از طريق خوريات متصل به دريا جزر و مد خليج فارس و نيزهاي جراحي و كارون رودخانه

به  ارس،ج فيلا و خورهودن به خل بصتل ميه دلاالب بور تن آن، آب شرييش آب شخم فصلي بودن به رغب البته

  باشد.مي شورم دايشكل 

 تاالب شادگان كليمشخصات   -٢

  هزار هكتار ٤٠٠حدود  : وسعت كلي تاالب -١-٢

 رهكتا ٣٢٨٤٩٥ با مساحت پناهگاه حيات وحش: منطقه تحت مديريت در تاالب شادگان : -٢-٢

 پناهگاه حيات وحشبه آبادان در ضلع غربي تاالب و  اهوازاتوبان : به تاالب  هاي دسترسيرا ه - ٣-٢

از محل سه راه دارخوين تا ابتداي ورودي شهر شادگان و از سه راه دارخوين تا ابتداي ورودي شهر  شادگان

كند شماره ثبت در فهرست جاده آسفالته آبادان ماهشهر كه از وسط تاالب و پناهگاه عبور مي -آبادان

 .٢١R006 :) ٢٣/٦/١٩٧٥(تاريخ  كنوانسيون رامسرلمللي اهاي بينتاالب

  



 

ويژگي و سيماي عمومي منطقه (شامل وضعيت توپوگرافي، چشم انداز، پوشش گياهي، وضعيت  -٣

 عمومي حيات وحش و گونه هاي شاخص و كريدور ها)

تاالب و پناهگاه شادگان در اراضي پست جلگه يا دشت خوزستان و در ناحيه جنوب غربي كشور واقع شده است. 

اين دشت توسط رسوبات آبرفتي پوشيده تاالب نيز پوشيده از رسوبات آبرفتي است. تاالب شادگان تاالبي دائمي 

 بر الوهع و تاالب، رودخانه جراحي بوده  با آب شيرين، شور و لب شور است . عمده ترين منبع تأمين كننده آب

 تاالب به منتهي ساحلي خورهاي طريق از دريا مد و جزر و جراحي كارون، رودخانه طريق از تاالب آب آن

 متر ٥-٧ دريا سطح از تاالب ارتفاع. شود مي تأمين... و خوركويرين ، ملح خور قناقه، خور دورق، خور همچون

سيستمي ايده آل در منطقه بوجود آورده است بطوري كه مي توان آن را يك ذخيره اكو شادگان تاالب. باشد مي

گاه تلقي كرد. وجود پوشش گياهي انبوه آن عالوه بر تامين علوفه و غذاي مورد نياز وحوش و پرندگان و آبزيان 

  موجود, سبب بوجود آمدن مامن و پناهگاهي عالي براي حيات وحش منطقه شده است. 

  :گياهي تاالب شادگانجوامع -١-٣

(لوئي), ني (قصب), علف شور  چوالن (جگن) , بردي گياهي در تاالب گوه هايي چون گونه هاي عمده از جمله

مي باشد. گونه هاي ديگر آن نيز به لحاظ تجمع و همزيستي ويژه خود جوامع گياهي متنوعي را بخصوص در 

آالله آبي و نيلوفر آبي از اين نوع محسوب مي شوند. در  البالي جوامع گياهي ياد شده بوجود آورده كه گياهان

حاشيه تاالب شادگان و در اراضي خشك حاشيه گياهان مرتعي (بوته اي ) چون كنگر وحشي, يوالف, سوروف, 

خارشتر, شوره, گل رنگ وحشي ديده مي شوند عالوه بر گونه هاي فوق االشاره گونه هاي درختي و درختچه 

خت نخل را در حاشيه تاالب كه اهميت اقتصادي تعيين كننده اي در شادگان دارند نيز مشاهده اي از نوع گز و در

مي گردد. حيات وحش تاالب عمدتاً پرندگان و سپس ماهيان و ساير آبزيان را شامل ميشود. هر ساله تعداد 

سرد  اواسط آن) از نقاط بيشماري از گونه هاي مختلف پرنده هاي آبزي و كنار آبزي با شروع فصل پائيز ( و يا

شمالي بسوي اراضي مناطق جنوبي تر و گرمسير بمنظور زمستان گذراني, مهاجرت مي نمايند. تاالب شادگان از 

اين جهت يكي از مهم ترين زيستگاههاي تاالبي بشمار مي آيد. پرندگان مهاجر تاالب شامل انواع اردك ها, 

  اشند.ل گوشت و قابل استفاده ميبفالمينگو است. اغلب اين پرندگان حالمرغابيها, غازها, قره غازها, پليكان ها و 

  :تاالب پرندگان-٢-٣

گونه آن در تاالب وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از  ١٥٤شناسايي شده در كشور  هپرندگونه  ٤٩٥از 

اردك مرمري و گيالنشاه خالدار كه از پرندگان نادر جهان محسوب مي شوند. از انواع ديگر پرندگان مي توان 

  د. ... را نام برتنجه و خوتكا و  ،فالمينگو ،خروس كولي ،انواع كاكائي ،چنگر ،ليكوتاالبي ، ميوه خور

  



  :تاالب آبزيان-٣-٣

 ي،ماهحمري ،ماهيبني شناسايي شده كه مهمترين آنها عبارتند از : ماهيگونه ماهي  ٣٦حدود  شادگان تاالب در 

و  و كپور سرگنده و كپور رنگي كپور معمولي هامور، ماهي ،ماهي شلج ،ماهي شيربت ،ماهيبرزم گتان، ماهي

 فوِق رفمص قابل ماهيان بر عالوه  صبور و ماهي ماهي پيكو،كفشك ،ماهيشانك ،ماهي بياح , ماهيايآينهكپور 

 مختلف نقاط در ماهي كوسه و مارماهي ،بوشلمبو، ماهي گربه مانند مصرف قابل غير آبزيان و ماهيان انواع الذكر

  .نيز وجود دارد قهمنط آبي

 دارند. اين را بعهده در تاالب توجهي قابل اكولوژيك ارزشمند نقش تاالب اينپستانداران   :پستانداران-٤-٣

اند.  افتهي سازگاري آن مختلف مي كنند و با شرايط زيست تاالب نقاط خود در تمام هاي گونه با تنوع جانوران

 كه است كرذ شايان  . كفتار و راسو ، شغال ،موش ،انواع،گراز،روباهگرگ  پستانداران خشكزي تاالب عبارتند از :

 انورانج اين است بديهي. افزايندمي آن برغناي كه داشته وجود تاالب حاشيه در خزندگان و دوزيستان انواع

اين  آب نندهمنابع تامين ك. از مهمترين دارند بسزائي نقش شادگان تاالبي اكوسيستم پايداري در طعمه بعنوان

تاالب, آبهاي ورودي از رودخانه جراحي, نهر بحره, مسيل مالح, بارندگيهاي زمستانه و مقدار آبي است كه از 

طريق جزر و مد خليج فارس تامين مي شود.در فصل پرآبي رودخانه كارون (از طريق نهر مارد) و رودخانه جراحي 

ف چون نهر عطش و رگبه و ...) و آبهاي خليج فارس (از طريق خوردورق , خور سلج و (از طريق نهرهاي مختل

...) وارد تاالب شادگان مي گردد. به همين دليل بخش شمالي تاالب شادگان داراي آب شيرين و بخش مياني و 

ي و شور مجنوبي آن به علت مجاورت با خورهاي خليج فارس (خوردورق) به ترتيب داراي نواحي آب لب شور 

باشد و اين امر موجب مي شود كه ماهيان آب شيرين و آب شور در اين تاالب مشاهده شود.بدين ترتيب با پديد 

 آمدن اكوسيستم هاي متنوع موجبات بوجود آوردن اجتماعات متنوع در اين تاالب فراهم گرديده است.

 )١٣٩٥ -١٣٨٥ساله  ١٠(آمار   وضعيت بارندگي منطقه اجمالي بررسي-٤

به منظوربررسي ميزان بارندگي تاالب شادگان از آمارايستگاه منطقه شادگان (ايستگاه باران سنجي و تبخيرسنجي 

ستفاده گرديد آمارمربوطه درجدول١٠سازمان هوا شناسي ) دريك دوره  ارائه گرديده است  ١و نمودار  ١ساله ا

ميليمتردرسال  ١/٢٩٦ساالنه دراين ايستگاه معادلگردد حداكثر بارش همانگونه كه درجدول ذيل نيز مشاهده مي

ثبت شــده اســت متوســط بارش  ١٣٨٥-٨٦ميليمتردرســال آبي  ٦/٢٢و حداقل بارش ســاالنه معادل ١٣٩٣-٩٤آبي 

  ميليمتربوده است. ١٢/٧٢ساالنه معادل 


