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چغاخور و اكوتوريسم
دكتر حميدرضا وارثي                                                  دكتر اصغر نوروزي آورگاني

دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان                                    استاديار گروه جغرافياي دانشگاه پيام نور استان اصفهان

چكيده
وجود داشته و اين امري  بازديد از طبيعت همواره در روح و خاطر بشر 
است كه ريشه در فطرت جمال دوستي انسان دارد. از طرفي انسان معاصر در 
روند تداوم زندگي ماشيني و خسته كننده خود، آرامش و طراوات را در سايه 

توجه به طبيعت جستجو مي  كند.
دلپذير، خنك و ماليم،  چغاخور با طبيعتي دل انگيز، آب و هوايي  منطقه 
مصفا،  باغات  و  مزارع  افسونگر،  رنگارنگ  بيشه زارهاي  و  گياهي  پوشش 
چشم  انداز  با  خروشان  جويبارهاي  جريان  صداي  و  زالل  چشمه سارهاي 
دامنه  در  مهاجر،  و  بومي  پرندگان  و  وحش  حيات  چغاخور،  تاالب  سحرانگيز 
كيلومتري  فاصله 60  در  متر)،  ارتفاع 3832  (با  كالر  كشيده  فلك  به  سر  كوه 
(مركز  بروجن  كيلومتري   45 و  بختياري)  و  چهارمحال  استان  (مركز  شهركرد 
شهرستان) در بخش مركزي نگين زيباي زاگرس، استان چهارمحال و بختياري 
قرار دارد و گالري كاملي است كه مي  تواند طيف گسترده  اي از توقعات انسان 

خسته از زندگي شهري را تأمين كند. 
با  محيطي  و  طبيعي  امكانات  و  جاذبه  بودن  دارا  لحاظ  به  چغاخور  منطقه 
ارزش، از جمله مناطق با پتانسيل باالي گردشگري و تفريحي استان چهارمحال 
و بختياري است، به طوري كه بازديد از اين استان بدون ديدن تاالب چغاخور 
و زيبايي  هاي منطقه كه جاذب گردشگراني است كه قصد بازديد از طبيعت يا 

همان اكورتوريسم را دارند، ناقص است. 
جامع  نگر،  ديدي  با  است،  ميداني  اسنادي-  بررسي  يك  كه  مقاله  اين  در 
و  جاذبه  ها  مهمترين  معرفي  به  چغاخور  منطقه  طبيعي  ويژگي هاي  بيان  ضمن 
توان هاي اكورتوريسمي منطقه، شامل تاالب چغاخور، كوه ها و ارتفاعات، چشمه 
سارها و جويبارها، باغات و تفرجگاه ها، مراكز مذهبي و تاريخي، فرهنگي و... 
پرداخته مي  شود. در پايان هم اثرات منفي توسعه اكوتوريسم به همراه راهكارها 

و پيشنهاداتي جهت بهره  برداري بهينه از منابع محيطي منطقه ارائه مي  گردد. 
واژه  هاي كليدي: اكوتوريسم، چغاخور، محيط هاي روستايي و عشايري، 

تاالب.

1- مقدمه 
در جهان امروز كه تكنولوژي مدرن دگرگوني  هاي همه جانبه  اي را پديد 
آورده و ارتباطات و حمل و نقل بسيار پيشرفته شده، زندگي انسان بويژه 
در جوامع شهري با مشكالت زيادي مواجه شده است، لذا مسافرت و تغيير 
مكان موقت براي رفع خستگي  ها و تجديد قواي جسماني و روحي امري 
ضروري به نظر مي  رسد. (رضواني 1377،8) از سويي دامان پرمهر و مصفاي 
طبيعتِ تكرار ناپذير كه هر لحظه جاذبه  هاي نو وحالوت تازه اي را هديه 

مي  كند و به قول شاعر و عارف بزرگ، مولوي:
هر زمان نو مي  شود دنيا و ما                               بي خبر از نو شدن اندر بقا

مي  تواند مرهمي بر زخم  هاي كهنه روح و روان انسان جوياي آسايش 
چشم  اندازهاي  و  طبيعي  پديده  هاي  لذا   (5  ،1375 (ايافت،  گردد.  آرامش  و 
در  گردشگري  توسعه  و  توريسم  مهم  عوامل  از  يكي  به  جغرافيايي  جالب 
جهان و ايران تبديل شده، به طوري كه همه ساله ميليون ها جهانگرد طبيعي 
(اكوتوريست) با ميليون ها دالر هزينه به دورافتاده  ترين نقاط اين كره خاكي 
سفر مي  كنند و اقصي نقاط مناطق طبيعي عالم را در مي  نوردند تا به مشاهده 
و تحسين پديده  هاي طبيعي با ساير مناطق و چشم  اندازها بپردازند و از اين 

همه زيبايي لذت فراوان كسب كنند و روح و روان خود را آرامش دهند.
همچنين الزم به ذكر است كه براساس گزارشWTO(1) نرخ رشد اكوتوريسم 
آنچنان فزاينده است كه قرن 21، قرن اكوتوريسم خواهد بود. انتظار مي  رود 
در دهه نخستين اين قرن رشد عمومي تجارت توريسم بين 4/3 تا 6/7%، واز 
اين مقدار بيشترين سهم از آن اكوتوريسم باشد، به گونه  اي كه سرمايه  گذاري در 
اين بخش تا 30% رشد خواهد داشت. داده  ها و شواهد موجود نشان مي  دهند 
برنامه  ريزي  هاي  اصلي  محور  عنوان  به  را  اكوتوريسم  بايستي،  ايران  در  كه 
مربوط به توسعه ملي توريسم در نظر گرفت زيرا ايران به عنوان يكي از پنج 
كشور برخوردار از بيشترين تنوع محيطي و جغرافيايي شناخته شده و يكي از 
ذخيره گاه هاي مهم تنوع زيستي به شمار مي  آيد. (وارثي، 1381، 34) لذا ايران 
مي  تواند از اين صادرات نامرئي به عنوان راهبردي جهت رسيدن به توسعه 

اقتصادي- اجتماعي كشور و خصوصًا در بخش روستايي از آن بهره ببرد.
منطقه چغاخور با داشتن طبيعت زيبا، بكر و دست نخورده و برخوردار از 
مواهب الهي و جاذبه  هاي متنوع طبيعي در فصول مختلف سال، با توان باالي 
تأمين طيف وسيعي از توقعات و نظرات اكوتوريسم  ها پذيراي مسافرين و 
طبيعت  گردهاي زيادي است كه از سراسر كشور و بويژه استان  هاي همجوار 
و نيز داخل استان، براي لذت بردن از اين امكانات خدادادي رهسپار دامان 

پرمهر طبيعت منطقه مي  شوند.

2- تعريف مفاهيم
الف) گردشگري

زبان هاي  در   Tourism واژه  دقيق  كامالً  و  فارسي  معادل  گردشگري 
فارسي  زبان  در  مصطلح  صورت  به  كه  است  آلماني  و  فرانسوي  انگليسي، 
به شكل جهانگردي ترجمه شده است. (رهنمايي، 1378، 7) به عبارت ديگر 
توريسم به كليه فعاليتهاي افرادي اطالق مي  شود كه به مكان هايي خارج از 
محيط عادي خود به منظور گذارندن ايام فراغت، انجام كار و ساير هدف ها 

براي مدت كمتر از يك سال مي  روند.
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(Ecotourism) ب) اكوتوريسم
عبارت است از مسافرت مسؤالنه و مبتني بر اصول پايداري به نواحي 
به  رواني  و  روحي  نيازهاي  ارضاي  و  معنوي  بهره  گيري  منظور  به  طبيعي 
مردم  ارزش هاي  نظام  به  احترام  و  آگاهي  كسب  و  شناخت  با  كه  گونه اي 
محلي توأم باشد و به محافظت از نواحي طبيعي و ارتقاي رفاه جامعه ميزبان 
كمك كند. (زاهدي، 1385، 2) به عبارت ديگر اكوتوريسم؛ نوعي از گردشگري 
طبيعت است كه حفاظت از محيط زيست را انتشار مي  دهد و براي جوامع 
شارپلي،  (جوليا  است.  پايدار»  «توريستي  حقيقت  در  و  است  سودمند  محلي 

(4 ،1380

 ج) تاالب
بركه  هاي  توربزار،  مردابي،  مناطق  تمامي  به  رامسر،  كنوانسيون  ديدگاه  از 
مصنوعي يا طبيعي كه به طور دائم يا موقت داراي آب ساكن يا جاري، شيرين، يا 
لب شور يا شور، مشتمل بر مناطقي از آبهاي دريايي كه عمق آب هنگام پايين  ترين 

(www.hamtanab-m.persianblog.com) .جزر بيش از 6 متر نباشد تاالب گفته مي  شود

3- هدف پژوهش
اين پژوهش با هدف بررسي و معرفي مهمترين ويژگي  هاي اكوتوريسمي 
منطقه چغاخور (كه خود يكي از مهم ترين مناطق توريستي استان چهارمحال 

بختياري است) انجام گرفته است.

4- روش پژوهش
در اين تحقيق كه يك مطالعه اسنادي - ميداني است، ابتدا با استفاده از 
نقشه توپوگرافي 1:50000 شيت آورگان موقعيت جغرافيايي منطقه تشريح 
جاذبه  هاي  از  كلي  شناخت  يك  به  دستيابي  منظور  به  سپس  است،  شده 
اكوتوريسمي منطقه چغاخور، مطالعات كتابخانه  اي انجام و منابع و اطالعات 
آماري بررسي شده و براساس اين منابع يك شماي كلي از ويژگي  هاي منطقه 
و توانهاي اكوتوريسمي آن بدست آمده است. در ادامه به بررسي داده  هاي 
در  مهمي  نقش  كه  منطقه  هوايي  و  آب  ويژگي  هاي  زمينه  در  بويژه  آماري 
جذب اكوتوريسم دارد پرداخته شد و سپس به منظور تكميل توصيفات و 
ارائه تصاويري از جاذبه  هاي اكوتوريسمي چغاخور مطالعات ميداني به روش 
مصاحبه و جمع  آوري اطالعات غيرمكتوب، همچنين مشاهده و تهيه عكس 
از برخي مناظر صورت گرفته است. لذا در واقع مي  توان گفت روش پژوهش 

از نوع پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است.

5- معرفي استان چهارمحال و بختياري 
استان چهارمحال و بختياري با مساحتي حدود 16533 كيلومترمربع، در 
ناحيه غربي ايران بين 31 درجه و 9 دقيقه تا 32 درجه و 48 دقيقه عرض شمالي 
و 49 درجه و 28 دقيقه تا 51 درجه و 25 دقيقه طول شرقي از نصف  النهار 
گرينويچ در بخش مركزي كوههاي زاگرس واقع شده است. اين استان از 
شمال و مشرق به استان اصفهان، از جنوب به استان كهگيلويه و بويراحمد و 
از مغرب به استان خوزستان و از شمال غرب به استان لرستان محدود مي  شود. 

(معاونت برنامه  ريزي استانداري استان چهارمحال و بختياري،1382، 3)
 1385 سال  در  مسكن  و  نفوس  عمومي  سرشماري  نتايج  براساس 
جمعيت ساكن استان برابر با 843784 نفر  بوده است. بررسي تركيب شهري 
و روستايي جمعيت استان نيز نشان مي دهد كه از مجموع جمعيت، 50% در 
مناطق شهري و 50% در مناطق روستايي سكونت دارند.(معاونت برنامه ريزي 

استانداري استان چهارمحال و بختياري،1387،1)

6- موقعيت و ويژگي هاي منطقه چغاخور
بروجن،  شهرستان  بختياري،  و  چهارمحال  استان  در  چغاخور  منطقه 
بخش بلداجي و از نظر موقعيت رياضي بينً 16 َ 50  ْ 31 وً 6 َ 58 ْ 31 عرض 
جغرافيايي و 44ً  48َ  50ْ و 42ً  0َ 51ْ طول جغرافيايي قرار دارد و داراي 
موقعيت نسبي، از شمال با دشت شلمزار از غرب و شمال غرب با ناغان و 
اردل، از جنوب و جنوب غربي با رشته كوه سبز كوه و از شرق و جنوب 

شرق با بلداجي و دشت گندمان مي  باشد. (نقشه توپوگرافي 1:50000 آورگان)

نقشه1- موقعيت دهستان چغاخور در استان چهارمحال و بختياري

7- موقعيت طبيعي چغاخور
منطقه چغاخور شامل يك فرونشيني يا ناوديس به نام تاالب چغاخور (با 
ارتفاع 2225 متر از سطح دريا) و مجموعه ارتفاعات متعددي است. تاالب 
چغاخور تا سال 1369، قبل از احداث سدخاكي چغاخور به صورت يك 
بيشه با پوشش گياهي متنوع بوده ولي از اين سال و احداث سد، بيشه  زار به 
صورت درياچه  اي تبديل گرديده است. مجموعه ارتفاعات نيز شامل: كوه 
غرب  جنوب  و  جنوب  قسمت  در  دريا  سطح  از  متر  ارتفاع 3832  با  كالر 
منطقه (كه به علت پايين بودن درجه حرارت، برف در تمام طول سال بر 
ارتفاعات و دره  هاي اين ارتفاعات وجود دارد و منبع اصلي تأمين آب تاالب 
چغاخور است)، كوه برآفتاب در شمال شرق تاالب با ارتفاع 2775 متر كه به 
صورت ديواري بلند چسبيده به تاالب قرار دارد. كوه حمزه علي در شمال 
شرق حوضه با ارتفاع 2700 متر، كه به صورت نواري كشيده شده و بارگاه 
امامزاده حمزه علي(ع) با چشم  اندازي زيبا و جذاب بر باالي اين ارتفاعات 
قرار دارد، كوه شاهپور ناز در شمال غرب تاالب چغاخور با ارتفاع 2900 
متر از سطح دريا و كوه چاله باغ با ارتفاع 3000 متر واقع در جنوب شرق 

منطقه را مي  توان نام برد.
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8- ويژگي  هاي آب و هواي منطقه چغاخور
در حوضه چغاخور ايستگاه كليماتولوژي آورگان تنها ايستگاه هواشناسي 
منطقه مي  باشد، كه وضعيت پارامترهاي اقليمي آن به طور خالصه به شرح 

زير است. (اداره كل هواشناسي استان چهارمحال و بختياري،1386)

- ميزان بارندگي، درجه حرارت، درجه حرارت فصل توريسم
متوسط بارندگي ساالنه در طول دوره 20 ساله مورد مطالعه (1365-85) 
برابر 531/1 ميليمتر مي  باشد كه قريب به 75% آن در شش ماهه دوم سال 
باالخص فصل زمستان و به صورت برف نزول مي  كند. متوسط دماي ساالنه 
حوضه برابر 10/1 درجه سانتي گراد و متوسط درجه حرارت فصل توريست 
(شامل ماه  هاي خرداد، تير،مرداد و شهريور) برابر 19 درجه سانيتگراد مي  باشد.

- تعداد ساعات آفتابي و طول روز آفتابي
ميانگين كل ساعات آفتابي ماهانه، 263 ساعت، باالترين تعداد ساعات 
آفتابي  ساعات  تعداد  كمترين  و  ساعت  با 348  و  خرداد  در  ماهانه،  آفتابي 
ماهانه در آذر ماه با 156 ساعت است. كمترين ساعات آفتابي در طول روز 
در دي ماه، با 6/4 ساعت آفتابي و بيشترين ساعات آفتابي در طول روز در 

خرداد ماه با 10/9 ساعت آفتابي مي  باشد.

- سردترين و گرمترين ماه سال
سانتي گراد  درجه   -1/85 ميانگين  با  ماه  دي  زمستان  ماههاي  بين  در 
سردترين و تيرماه با ميانگين 20/99 درجه سانتي گراد گرمترين ماه تابستان، 

در طول سال مي  باشند.

- متوسط تعداد روزهاي يخبندان
در طول دوره مورد مطالعه (2006-1990ميالدي) ميانگين ساالنه برابر 
121 روز يخبندان بوده كه دي ماه  با متوسط حدود 20 روز، باالترين تعداد 

روزهاي يخبندان را دارا مي  باشد.

- بادغالب و جهت آن
بررسي وضعيت بادها نيز نشان مي  دهد كه، در منطقه چغاخور باد غالب 
جهت غربي- شرقي و به نسبت كمتري جنوب غربي دارد و باالترين سرعت 

باد 12 متر بر ثانيه اندازه  گيري شده است.

- رطوبت نسبي
كليماتولوژي  ايستگاه  ساله   20 آمار  نسبي  رطوبت  متوسط  مورد  در 
نسبي  رطوبت  متوسط  است،  حاكي  حاصل  نتايج  كرده،  بررسي  را  آورگان 
كه  است  دي ماه  به  مربوط  ماهانه  متوسط  باالترين  كه  بوده   %49/7 ساالنه 
برابر 69/1% و پايين ترين متوسط رطوبت نسبي ماهانه مربوط به مرداد ماه، 

با 34/2% است.

- ميزان تبخير 
ميزان تبخير ساالنه از تشت در ايستگاه كليماتولوژي آورگان 1463/6 
ميليمتر است. با توجه به ويژگي هاي اقليمي فوق  الذكر، منطقه چغاخور به 

طور كلي داراي اقليمي نيمه  مرطوب و سرد است كه تابستانهاي معتدل و 
خنك و زمستانهاي سرد و برفي دارد.

9- جاذبه  هاي طبيعي و توانهاي اكوتوريسمي منطقه چغاخور
- تاالب چغاخور

تاالب چغاخور در دامنه هاي شمالي كوه كالر در فاصله 10 كيلومتري از 
امامزاه حمزه علي، با امكان دسترسي مناسب واقع شده است. اين تاالب با 
تصويري دل  انگيز بين ارتفاعات نسبتًا بلند برآفتاب در شمال، كوه كالر در 
جنوب و كوه شاهپورناز در غرب واقع گرديده و در زمره زيباترين تاالبهاي 
استان مي  باشد. به همين دليل قبًال تفرجگاه خوانين بختياري بوده و در حال 
اتراق  محل  آن  اطراف  مناطق  و  استان،  سياحتي  مراكز  از  يكي  نيز  حاضر 
هكتار،  تاالب 1360  سطح  حداكثر  است.  ييالق  فصل  در  بختياري  عشاير 
متوسط عمق آن حدود 2 متر و قسمت اعظم آب آن توسط چشمه  هاي كوه 
كالر تأمين مي  شود. با احداث سدي با ارتفاع 6 متر در جلوي اين تاالب 
آمده  بوجود  قايقراني  براي  مناسبي  منطقه  سد،  پشت  در  آب  آمدن  باال  و 
تمام  در  چغاخور  تاالب  طرفي  از  برنامه  ريزي،ص8)  و  مديريت  (سازمان  است. 
فصول سال محل زندگي پرندگان بومي و مهاجري است، كه عمدتًا از نوع 
مرغابي، غاز،اردك، انفوت، چنگو، حواصيل، لك لك سفيد، خروس كولي و 
فالمينگو مي  باشند. وجود كوه كالر با قله  اي به بلندي 3832 متر در جنوب 
كرده  چندان  دو  را  تاالب  جاذبه  آن،  قله  در  گل(2)  قزل  درياچه  و  تاالب 
است. مضافًا اينكه دشت هاي سرسبز اطراف تاالب در فصول بهار و تابستان 
پذيراي عشايري است كه با افراشتن سياه چادرهاي خود به صفاي منطقه 
مي  افزايند. (سازمان مديريت و برنامه  ريزي استان چهارمحال و بختياري، صص،5 و6) 
با وجود مرغزار چغاخور در پايين دست سد و مرغزارهاي نواري در حاشيه 
و  تاالب  آب  تأمين  چشمه  هاي  همچنين  و  غربي  جنوب  حاشيه  و  غربي 
پرواز پرندگان و پوشش هاي گياهي شگفت  انگيز رنگارنگ، سبزه زارها، مراتع 
رنگارنگ  گياهان  و  تاالب  شرقي  شمال  و  شرقي  جنوبي،  حاشيه  باغات  و 
تاالب  فيروزه اي  نگين  همچنين  و  تابستان  و  بهار  فصل  در  تاالب  آبزي 
در انگشتري برف هاي سفيد زمستاني و زيبايي  هاي پاييز رنگارنگ (بويژه در 
باغات پيرامون)، ديدگان هر گردشگر طبيعت و اكوتوريست را متحير مي  كند. 

نگاره1: منظره  اي از تاالب چغاخور در فصل بهار
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الزم به توضيح است كه تاالب چغاخور براساس اولويت بندي تاالبهاي 
كشور بر پايه موقعيت ارزشي و منزلت آنها با استفاده از معيارهاي پنج گانه 
پرندگان، ماهيان، عوامل تهديدكننده، مسايل اقتصادي-اجتماعي و موقعيت 
ميانكاله،  هورالعظيم،  از  بعد  كشور  تاالب  هشتمين  عنوان  به  آنها،  حفاظتي 
شادگان، حله، انزلي، دشت ارژن و هامون و پوزك معرفي شده است.(حسن 

زاده و ديگران،1383،ص74).

- چشمه سارها و رودخانه  ها
تعداد چشمه  هاي موقت و شبكه  هاي فرعي نهرها خصوصًا در فصل بهار 
از شمارش خارج است. وليكن منطقه داراي حدود يكصد چشمه (كوچك و 
بزرگ) و تعداد چهار رودخانه دائمي است. وجود اين چشمه  ها و رودخانه  ها 
و حركت آنها از ميان دره  هاي سرسبز و عميق و باغات مصفا و مزارع زيبا و 
كانونهاي روستايي، امكانات كم نظيري را براي گذران اوقات فراغت مردم 
بومي، مسافران و گردشگران طبيعت فراهم آورده است. از ميان چشمه  هاي 
مهم و پربيننده منطقه مي  توان «چشمه  خان» در باغ زيباي خان، چشمه  هاي 
«آب رو، تنگ سياه، سيبك، گلوگرد، شيرگشته، چشمه سيب» و ساير چشمه  هاي 
اطراف كوه كالر و حاشيه تاالب چغاخور را نام برد؛ كه اين چشمه  ها هر 
ساله در فصل بهار و تابستان گردشگران زيادي را در پناه خود به آرامش و 
تحسين طبيعت زيبا وامي  دارند. وضعيت رودخانه  هاي منطقه مانند: رودخانه 
چغاخور، رودخانه آورگان و ساير رودخانه  ها كه اين منطقه را مستعد توسعه 
اكوتوريسم براي جويندگان طبيعت بكر و دست نخورده كرده  اند، نيز همين 

طور است.

- كوه  ها و قله  ها   
از جلوه  هاي ديگر اكوتوريسم در چغاخور كوه  ها و قله  ها است، كه با 
قابليت بااليي در زمينه ورزش هاي كوهنوردي، كوهپيمايي، صخره نوردي، 
اسكي و دارابودن هوايي لطيف و پوشش گياهي رنگارنگ و معطر، امكانات 
متري   3832 قله  بويژه  مي  آورند.  فراهم  اكوتوريسم  ها  براي  را  نظيري  كم 
كالركه به دليل برفگير بودن، طوالني بودن دوره ريزش برف در منطقه (از 
حرارت  درجه  متوسط  بودن  پايين  فروردين)،  اوايل  و  اسفند  اواخر  تا  آذر 
يخچال  هاي  ايجاد  سبب  سال،  طول  تمام  در  برف  شدن  ماندگار  و  ساالنه 
دائمي به نام «برف پير» مي  شود، كه امكاناتي را براي پرداختن به ورزش  هاي 
زمستاني بويژه اسكي، كه يكي از ارزنده  ترين و جالب ترين جاذبه  هاي توريستي 
و اكوتوريسمي محسوب مي  شود، ايجاد مي  كند. (متأسفانه برخالف وجود 
اين توانهاي طبيعي در منطقه مذكور، هيچ نوع امكانات انجام اين ورزش، اعم 
ازپيست و غيره وجود ندارد) همچنين ارتفاعات كوه صخره  اي و ديواره  اي 
برآفتاب (باارتفاع 2775 متر) جهت صخره نوردي، كوهنوردي، سنگ نوردي 
و كوه حمزه  علي (با ارتفاع 2700 متر)، كوه شاهپور ناز(با ارتفاع 2900متر)، 
كوه چاله باغ(با ارتفاع 3000متر)، جهت كوهپيمايي، راهپيمايي،كوهنوردي 
و تپه  نوردي، توانمندي هاي بااليي را براي اكوتوريست ها و گردشگراني كه 
به اين ورزش ها عالقه دارند، ارائه مي  دهد. بعالوه موقعيت قرارگيري كوه 
كالر در كنار تاالب چغاخور و پوشش برفي سفيد يكدست آن در زمستان، 

و  دامنه  ها  در  رنگارنگ  گل هاي  و  شقايق ها  رويش  سفيدبرف،  رگه  هاي  و 
برگشت  و  برفها  ذوب  از  ناشي  جويبارهاي  جريان  چشمه سارها،  جوشش 
عشاير به ييالق و تالش و كوشش مردم روستاها در مزارع، باغات در فصل 
بهار و تابستان فضاي اكوتوريسمي شگفت انگيز و توصيف ناپذيري را پديد 

مي  آورد كه توجه هر گردشگر طبيعت را به سمت خود جلب مي  كند.

نگاره2: منظره  اي از تاالب چغاخور در دامنه كوه كالر

- باغ خان
باغ  چغاخور،  منطقه  اكوتوريسمي  جاذبه  هاي  پرطرفدارترين  از  يكي    
خان است، كه قدمت چند صد ساله  اي دارد و به گفته اهالي منطقه احداث آن 
به زمان حكومت زنديه مي  رسد. اين باغ وسيع 3 هكتاري، با درختان تنومند 
گردو و چنارهاي سر به فلك كشيده و ساير درختان مثمر و غيرمثمر ديگر 
فاصله 2  خروشان در  جويبارهاي  و  چمنزارها  پرآب،  متعدد  چشمه  هاي  و 
كيلومتري جنوب روستاي آورگان در مسير جاده ارتباطي آورگان به سيبك 
قرار دارد. اين باغ از زمان هاي قديم محل ييالق گردي و اتراقگاه خوانين 
شاهپور  و  بختياري  سرداراسعد  بختياري،  تيمور  جمله  از  بختياري  بزرگ 
و  فراغت  اوقات  منطقه،  كدخدايان  و  خوانين  عالوه  به  است.  بوده  بختيار 
استراحت و مراسم مختلف مهماني، جشنها و مالقات با سران مملكت و ... 
خود را در اين باغ برگزار مي  كردند. امروزه اين باغ به علت نزديكي به تاالب 
و سدچغاخور، موقعيت خاصي جهت پذيرش اكوتوريستها دارد. به طوري 
كه عده زيادي از اقصي نقاط استان چهارمحال و بختياري و ساير استانهاي 
همجوار براي گذران اوقات فراغت خود و لذت بردن از طبيعت زيبا و هواي 

لطيف و خنك به اين مكان وارد مي شوند. (مطالعات ميداني،1387)

10- جاذبه  هاي مذهبي (امامزاده حمزه علي)  
امامزاده حمزه  علي(ع) از نوادگان حضرت امام سجاد (ع) است و شجره 
وي با 7 واسطه به آن بزرگوار مي  رسد. آن حضرت در زمان خالفت فضل 
و  (اهواز)  ناصريه  شهر  سمت  به  خود  انصار  از  جمعي  همراه  به  عباسي، 
خبر  شوند؛  طوس  سرزمين  رهسپار  تا  نمودند  حركت   بختياري  سرزمين 
ورود ايشان به دشمنان رسيده و در نتيجه به علت نا آشنابودنشان با مسير، 
در جنگي كه با دشمنان در گرفته بود، به شهادت رسيدند و در همان محل 
دفن شدند. براي مدت زماني قبر آن بزرگوار به غير از خواص براي عموم 
نامعلوم بود؛ تا اينكه قبر وي در زمان امير تيمور گوركاني كشف شده و به 
سبك و سليقه معماري افغاني، به دست معماران سمرقندي و بخارايي بقعه  اي 
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بر باالي قبرش ساخته شد كه اين بقعه بعدها توسط افراد نيكوكار و خيّر 
تجديد بنا گرديد. (يوسفي، بدون تاريخ، ص13) محل استقرار اين امامزاده بين 
شهر بلداجي و روستاي كلبيبك و فاصله آن تا شهركرد از طريق بروجن 81 
كيلومتر مي  باشد. اين مكان در هفته حدود 2000 نفر زائر و گردشگر را پذيرا 

است. (سازمان مديريت و برنامه  ريزي استان چهارمحال و بختياري، ص16)

نگاره3: نمايي از آستان مقدس امامزاده حمزه  علي در ارتفاعات
 كوه برآفتاب

روزهاي  و  بوده،  تابستان  بويژه  و  بهار  بيشتر  زائرين  مراجعه  فصول 
پرتجمع اين مكان مقدس، در طول سال روزهاي عيد، سالروزهاي شهادت 
و ميالد ائمه و در فصل گرم سال (بهار و تابستان)، عالوه بر روزهاي مذكور 
روزهاي تعطيل (پنجشنبه و جمعه) را نيز مي  توان ذكر كرد. از طرفي وجود 
تاالب چغاخور در فاصله 10 كيلومتري امامزاده و ديگر جاذبه  هاي طبيعي در 
نزديكي اين منطقه و احداث سد چغاخور كه هواي منطقه را مناسب و لطيف 
كرده، محلي تفريحي، سياحتي و زيارتي را در دوره گرم سال براي هزاران 

نفر زائر و گردشگر بومي و غيربومي بوجود آورده است.

طور  به  چغاخور  منطقه  اكوتوريستي  جاذبه  هاي  ساير   -11
مختصر به شرح زير است

- محيط هاي روستايي و عشايري
در نظر بسياري از بازديد كنندگان، مخصوصًا كساني كه در محيط هاي 
در  شركت  براي  استراحتگاهي  فقط  روستا  مي  كنند،  كار  و  زندگي  شهري 
فعاليت  هاي معين نيست و جاذبه  هاي روستا فراتر از ويژگي  هاي آشكارا و 

قابليت هاي ذاتي آن است. (جوليا شارپلي،1380،ص18) 
  محيط  هاي روستايي بنا به ماهيت خود و متأثر از ساختارهاي فرهنگي، 
جاذبه  هاي  و  چشم  اندازها  و  جغرافيايي  محيط  بويژه  و  اجتماعي-اقتصادي 
براي  استراحتگاهي  و  ييالقي  اماكن  و  فضاها  عنوان  به  مي  توانند  طبيعي 
گذران اوقات فراغت توريست  ها و بويژه اكوتوريست  ها به شمار آيند. منطقه 
نسبت  برتر  نسبي  موقعيت  هاي  با  روستايي  نقطه  بودن 14  دارا  با  چغاخور 
مزارع  و  باغات  بين  در  قرارگيري  و  اكوتوريسمي  و  طبيعي  محيط  هاي  به 
مطبوع،  هوايي  و  آب  با  تاالب،  حاشيه  و  جويبارها  و  چشمه  ها  كنار  در  و 
چشم  اندازهاي زيبا و شيوه  هاي معيشتي و آداب و رسوم و فرهنگ خاص 
و  طبيعت  اثرات  آميختگي  هم  در  كه  ويژه  معماري  همراه  به  روستانشينان 

كه  مي  آورد  بوجود  را  ناپذيري  وصف  فضاي  يك  مي كند،  نمايان  را  انسان 
و  گردشگر  و  شهرنشين  و  ماشيني  زندگي  از  خسته  جمعيت  هر  جاذب 

پژوهشگر روستاشناس و طبيعت گرد مي  باشد.

نگاره4: منظره  اي از فضاي روبروي كوه حمزه  علي 
(چادرهاي اسكان زائران در تابستان)

 عالوه بر محيط  هاي روستايي، فضاهاي عشايري يكي ديگر از جاذبه  هاي 
اكوتوريسمي منطقه چغاخور مي  باشند كه با توجه به ويژگي ييالقي منطقه هر 
ساله طوايفي از ايل بختياري با برپايي سياه چادرهاي خود در اطراف جاده 
اصلي، قسمت پايين دست سد و غرب تاالب چغاخور و بويژه در دامنه  ها و 
كوهستانها دوره ييالق خود را سپري مي  كنند. صحنه  هاي زندگي اين عشاير، 
آداب و رسوم، صنايع دستي، شيوه زندگي، زبان و گويش شيرين بختياري، 
لباسهاي زيباي رنگارنگ، صداي ني چوپانها، مراسم عروسي و چوب بازي 
گردشگر  و  بيننده  هر  توجه  كه  است  جاذبه  هايي  از  جوانان،  سواركاري  و 

غيربومي را به خود جلب مي  كند.

نگاره5: سياه چادر عشاير

- جاذبه  ها و آثار باستاني و تاريخي منطقه چغاخور
تعداد اين جاذبه  ها در منطقه چغاخور زياد است. اما آنچه بيشتر توجه 
هر بيننده را به خود جلب مي  كند، مي  توان از شيرهاي سنگي در روستاهاي 

سيف آباد و خاني آباد، قلعه  خان، قبرستان ارامنه و... نام برد.
شيرهاي سنگي بر روي قبور جنگاوران و كشته  شدگان در جنگ  ها، يادآور 
تاريخ پرحادثه و پُرفراز و نشيب و گذشته  اي همراه با جنگها، خونريزي  ها و 
ستيزه جويي  هاي منطقه  اي است. حك شمشير، تفنگ، باروت دان و طپانچه 
برروي سنگ در هيبت شير و قرار دادن آن بر مزار جوانان ناكام، مرهمي 
بردل داغديده مادران جوان از دست داده بوده است.(آخوندي،76،ص157) اين 
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شيرهاي سنگي، به عنوان نماد پهلوانان و بزرگان ايل بختياري، روي قبور 
مشاهير اين قوم نصب مي  شده و حاوي اطالعات ارزشمندي از فرد متوفي، 
ابزارهاي جنگي مورد استفاده وي و ويژگي  هاي مردم شناسي قوم بختياري 
است و هر كدام از آن ها از لحاظ فرم، منحصر به فرد هستند. هرچند سابقه 
نصب مجسمه شيرسنگي بر روي قبر، به دوره عيالمي مي  رسد، اما در منطقه 
مورد مطالعه، از دوره صفويه تا قاجاريه و حتي معاصر، نمونه  هايي از اين 

قبور با شيرهاي سنگي ديده مي  شود.(مطالعات ميداني فروردين 1387)

نگاره6: نمايي از 
شيرسنگي، بر روي 

قبرهاي دالور مردان و 
شيرمردان بختياري

قلعه  خان بر روي تپه  اي جزيره  اي در داخل تاالب چغاخور (قسمت غربي)، 
باغ خان با درختان گردوي تنومند و كهنسال دوره زنديه در روستاي آورگان، تپه 
باستاني مالعلي در شمال روستاي دستگرد، بقاياي يك قبرستان قديمي مربوط به 
عصر صفوي در دامنه كوه برآفتاب و قبرستان هاي مربوط به زمان زندگي ارامنه 

در روستاي گلوگرد و ساير موارد ديگر از جمله اين جاذبه  ها مي  باشند. 

نگاره7: منظره اي از مخروبه قلعه  خان در داخل تاالب چغاخور

به طوركلي ارامنه ايران در سال 1013 هجري قمري برابر با 1604 ميالدي 
از سرزمين ارمنستان به ايران كوچانده شدند. اين گروه كه براي اولين بار به 
فرمان شاه عباس اّول به ايران آورده شدند، در جلفاي اصفهان ساكن و در 
خدمت شاه عباس به پيشبرد هنرهايي همچون نگارگري، معماري، موسيقي، 
تئاتر و... مي  پرداختند. اما در مورد ارامنه منطقه چغاخور الزم به ذكر است كه 
آنها نيز گروهي از همين ارامنه كوچانده شده  اي بودند كه پس از مدتي از جلفا 
به ساير مناطق اطراف از جمله منطقه چغاخور وارد شدند. اين گروه تا زماني 
كه طوايف هفت لنگ بختياري كمتر منطقه چغاخور را در تصرف خود قرار 
مي  دادند در منطقه ماندگار بودند اما با تسلط بيشتر عشاير بختياري بر منطقه به 
علت اهميت مراتع چغاخور به عنوان منطقه ييالقي،به مرور از منطقه كوچ و در 
دو روستاي «قلعه ممكا و حاجي آباد» در 20 كيلومتري محل قبلي ساكن شدند 
كه از آنجا نيز به علت اختالفات ديني، فرهنگي، قومي، نژادي و... با اهالي 

اطراف به جلفا بازگشتند. (مطالعات ميداني،تير1386 و فروردين 1387)

نگاره8: قبرستان ارامنه در شمال غرب روستاي گلوگرد

- جاذبه  هاي ورزش  هاي آبي در تاالب چغاخور (قايق  سواري- 
ماهيگيري)

وجود آب دائمي، آرام و غيرمتالطم در پشت سدچغاخور، هواي آفتابي، 
دماي مناسب، نسيم خنك و امواج آرام آب، امكاناتي ويژه را جهت انجام 
ورزش هاي قايقراني و قايق  سواري فراهم آورده است. بعالوه ماهيگيري يكي 
ديگر از ورزش هاي آرام بخش براي اكوتوريست  ها و هر گردشگر طبيعت 
است كه از انجام اين كار در هواي ماليم و خنك و صداي روح نواز امواج 
لذت مي  برد. (الزم به ذكر است در تاالب چغاخور ماهيگيري با تور و دام به 
علت حفظ محيط زيست جانوري و برخي آبزيان نادر فقط تا نيمه  هاي مرداد 
مجاز مي  باشد ولي اكوتوريست ها جهت لذت بردن از اين ورزش مي  توانند 

با قالب در تمام طول سال به ورزش فرح بخش ماهيگيري بپردازند.)

12- نتيجه  گيري
و  طبيعي  پتانسيل  هاي  ارزيابي  و  شده  انجام  بررسي  هاي  براساس 
اكوتوريسمي منطقه، مشخص شده كه منطقه چغاخور با داشتن جاذبه  هاي 
اماكن  رودخانه  ها،  و  چشمه  سارها  ارتفاعات،  تاالب،  شامل  زيادي  طبيعي 
بالقوه  توان  از  طبيعت  گردها،  براي  جذاب  چشم  اندازهاي  ساير  و  مذهبي 
از  وسيعي  طيف  مي  تواند  و  است  برخوردار  اكوتوريسم  جذب  در  بااليي 

توقعات اكوتوريست ها را تأمين كند. 
توانسته  خود  توانهاي  حّد  در  حاضر  حال  در  منطقه  ديگر  سوي  از 
طبيعت  گردها و اكوتوريست ها را جذب كند و اين امر مهم ضرورت مي  يابد 
تا توانهاي محيطي و اكوتوريسمي چغاخور به نحو بهتري معرفي و شناسانده 
گرفته و روح تشنه طبيعت  گردشگرها قرار  استفاده صحيح  شوند تا مورد 

گردي آنها را سيراب كند.
در پايان الزم به ذكر است كه هم مسؤوالن و هم استفاده كنندگان، بايد 
اثرات اكوتوريسم بويژه جنبه  هاي منفي آن، كه پيامدهاي جبران ناپذيري بر 
محيط زيست وارد مي  كند، را در نظر داشته باشند و احتياط  هاي الزم را در 
برنامه  ريزي  ها و بهره  برداري از توان هاي اكوتوريسمي منطقه مورد توجه قرار 

دهند. 
لذا آسيب ها و نتايج منفي گسترش توريسم و اكوتوريسم در منطقه را 

مي  توان چنين برشمرد:
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الف) اقتصادي:
 - افزايش هزينه  هاي خدمات عمومي و زيربنايي در منطقه

  - افزايش بي  رويه قيمت زمين و تغيير كاربري اراضي (بويژه از كشاورزي 
به مسكوني).

  - تغيير در شيوه بهره  برداري از اراضي و كاهش اشتغاالت توليدي.

ب) اجتماعي:
- افزايش رفتارهاي ضدارزشي در جامعه روستايي.

  - هجوم فرهنگ  هاي بيگانه به محيط روستا و از بين رفتن ارزش هاي سنتي 
و فرهنگي روستا (به دنبال ايجاد ارتباط بين گردشگران و اهالي).

ج) زيست محيطي:
- افزايش آلودگي هاي زيست محيطي (آلودگي آبها، خاك، صوتي و...).

  - تخريب محيط زيست و تحديد حيات جانوري و گياهي منطقه .

نگاره9: غروب زيباي 
پاييزي در چغاخور

نقشه2: راه ها، مناطق 
روستايي، جاذبه  هاي 

توريستي و اكوتوريستي 
چغاخور

13- پيشنهادات 
به منظور توسعه اكوتوريسم در منطقه چغاخور و حداكثر بهره  برداري 
از منابع محيطي موجود، ضمن حفظ محيط زيست منطقه، راهكارهاي زير 

پيشنهاد مي  گردد:
1- معرفي بيشتر جاذبه  هاي توريستي و اكوتوريستي منطقه و حتي استان از 

طريق رسانه  هاي گروهي بويژه صدا و سيماي استان.
2- ايجاد امكانات رفاهي- خدماتي اوليه مانند؛ چايخانه  هاي سنتي، كمپينگ، 
مراكز خريد (بويژه موادغذايي)، سرويسهاي بهداشتي عمومي و... در منطقه، به 
همراه ايجاد فضاهاي تفريحي و جاذبه  هاي جنبي مانند پارك و شهربازي، زمين 
ورزشي، مكان بازي و سرگرمي براي كودكان و نوجوان و ساير جاذبه  هاي ديگر.

3- ساماندهي شبكه ارتباطي موجود و استاندارد نمودن جاده  هاي داخل منطقه 
بويژه جاده  هايي كه به مراكز تفريحي، توريستي، زيارتي و غيره ختم مي  شوند.
4- فراهم كردن شرايط مناسب و فرهنگ سازي بين اهالي، جهت شركت گردشگرها 

و توريست ها در مراسم مختلف كه در نقاط روستايي و عشايري برگزار مي  شود.
به  منطقه  در  گردشگري  راهنمايان  و  انتظامي  نيروهاي  فعال تر  حضور   -5

منظور ايجاد نظم، امنيت و راهنمايي توريستها بويژه در ايام تعطيل.
6- از همه مهمتر، توجه به حفاظت از محيط زيست از طريق آموزش اهالي 
و گردشگرها و تمامي كساني كه از گردشگري روستايي سود مي  برند، به 

منظور جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست منطقه.
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داراي  كه  اين  با  درياچه  اين  است.  طاليي  استخر  معني  به  آذري  زبان  در   -2
مي  باشد.  مناسب  مسير  و  راه  فاقد  متأسفانه  اما  است  زيبايي  بسيار  انداز  چشم 
اكوتوريستها فقط از طريق كوهپيمايي مي  توانند از اين درياچه زيبا ديدن كنند.


