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و یــا گاه چنــان دســتخوش تغییــر میکنــد کــه دیگــر
بــه عنــوان یــک تــاالب طبیعــی ،شــناخته نمیشــوند.
تاالبهــا درون خــود از تنــوع فــراوان
زیســتگاهی برخوردارنــد و ایــن امــر موجــب پیچیدگــی
ســاختار و عملکــرد آنهــا میشــود .تنــوع پدیــد آمــده
درون و اطــراف تاالبهــا ،پذیــرای انــواع حیــات گیاهــی
و جانــوری شــده اســت .تنــوع زیســتگاهی موجــب تنــوع
زیســتی میشــود و از ایــن دیــد تاالبهــا طیفــی متنــوع
از انــواع زیســتگاهها را در خــود فراهــم کردهانــد کــه
هــر کــدام بــه نوبــه خــود بــه راحتــی پذیــرای جمــع
کثیــری از انــواع زیســتمندان شــده اســت.

تعریف تاالب

عکاس :صیاد شیخی ئیالنلو

پیش گفتـاری در مورد

تاالب

و ارزشـهـای آن
حوریه صباغیان
4

دانشجو کارشناسی محیطزیست دانشکده
منابع طبیعی دانشگاه تهران

تاالبهــا یکــی از بینظیرتریــن ،زیباتریــن،
بکرتریــن و شــگفتانگیزترین پدیدههــای طبیعــی هســتند
کــه هــر یــک دارای جلوههــای بســیار بدیــع ،جالــب،
ناشــناخته و پررمــز و رازی هســتند .تاالبهــا ،مهمتریــن ،با
ارزشتریــن و پیچیدهتریــن اکوسیســتمهای روی زمیــن
هســتند و دلیــل آن هــم کارکردهــای متنوعــی اســت کــه
هــر یــک منافــع اقتصــادی ،اجتماعــی ،زیســت محیطــی
و علمــی زیــادی را در بــر میگیرنــد و بــه عنــوان یکــی
از بارزتریــن زیباییهــای خلقــت ،مفیدتریــن و در عیــن
حــال بدبیارتریــن اکوسیســتمهای طبیعــت بــه شــمار
میرونــد ،ایــن زیســتگاههای حیاتــی و متنــوع از جملــه
نظامهــای حیاتبخشــی هســتند کــه مطلقــا جایگزیــن
ندارنــد؛ تنــوع زیســتی ،ژنتیکــی و تنــوع گونههایــی کــه
در تــاالب زندگــی میکننــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت و امــروزه بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد بــرای
خانــواده بــه خصــوص در مناطــق محــروم محســوب

میشــود  .بــرای حفــظ وحراســت از این اکوسیســتمهای
طبیعــی نیاز اســت نهایــت تالش صــورت گیرد.
تاالبهــا را میتــوان از زیباتریــن مظاهــر
حیاتــی در جهــان نامیــد .محیطهایــی کــه بــه طــور
حتــم در ابتــدا حیــات را در خــود پروراندنــد و بــا نهایــت
ســماجت در مقابــل انــواع فشــارهای ســاخته دســت
انســان ،مقاومــت کردنــد تــا همچنــان حیــات را در
دامــان خــود حفــظ کننــد .امــا بایــد بدانیــم کــه اگــر چه
تاالبهــا نخســتین مکانهایــی بودهانــد کــه حیــات را
در خــود پروراندهانــد ،چنیــن بــه نظــر میرســد کــه در
عیــن حــال اولیــن مناطقــی هــم هســتند کــه از حیــات
عــاری میشــوند .شــکنندگی ،پیچیدگــی و ویژگیهــای
فیزیکــی و شــیمیایی و ســاختار اعجابانگیــز تاالبهــا
مناطقــی را بــه وجــود آوردهانــد کــه شــناخت آنهــا الزم
اســت .زیــرا بــه نظــر میرســد کــه انســان ،ایــن مناطــق
بهشــتی را بــا ســرعتی مهارگســیخته از دســت میدهــد

کلمــه تــاالب از نظــر لغــوی معــادل ِوتلنــد
( )wetlandبــه کار بــرده شــده اســت؛ امــا هنــوز تعریف
کامــل و جامعــی از آن انجــام نگرفتــه اســت ،اگرچــه
تمــام تعریفهــا مربــوط بــه تاالبهــا در یــک موضــوع
دارای وجــه اشــتراک هســتند و آن وجــه اشــتراک وجــود
آب و اشــباع خــاک اســت.
تــاالب از دو کلمــه «تــال» و «آب» تشــکیل
شــده اســت؛ کلمــه تــال لغتــی هنــدی بــوده و بــه معنــی
آبگیــر اســت.
اولیــن تعریــف نســبتا کامــل تــاالب در کنوانســیون
رامســر پدیــد آمــد کــه ایــن تعریــف بــه شــرح زیــر
اســت:
تــاالب بــه مناطقــی مردابــی ،آب مانــده ،اراضــی ســیاه
آب باتالقــی ،برکههــای مصنوعــی یــا طبیعــی کــه بــه
طــور دائــم یــا موقــت دارای آب مانــده ،جــاری ،تــازه،
لــب شــور بــوده و یــا بــه آبهــای دریاهــا بــه شــرطی
کــه هنــگام جــزر ،ارتفــاع آب بیشــتر از شــش متــر
نباشــد اطــاق میگــردد.
کمیســیون تاالبهــای کشــور در ســال ۶۲
م و بیــش کاملتــری را نســبت
بــرای تاالبهــا تعریــف کـ 
بــه تعاریــف قبلــی بیــان نمــود کــه تــا ایــن لحظــه بــه
عنــوان قابــل قبولتریــن تعریــف تــاالب ایــران شــناخته
میشــود:
تــاالب ناحیــه ای از مظاهــر طبیعــی خــدادادی اســت
کــه در رونــد پیدایــش ،خــاک آن بــه وســیله آبهــای
ســطحی و زیرزمینــی بــه صــورت اشــباع درآمــده اســت
و طــی یــک دوره کافــی و شــرایط عــادی محیطــی
تشــکیل شــده و دارای توالــی زیســتی اســت .ایــن
مجموعــه (اکوسیســتم) دارای جوامعــی از گیاهــان و
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و جانــوران ویــژه اســت کــه امــکان ســازگاری در چنیــن
شــرایط اکولوژیکــی را دارا میباشــند ،از قبیــل :مــرداب،

اهمیت تاالبها:

• مناطقــی هســتند کــه بــه طــور طبیعــی دارای

باتــاق ،برکــه ،آب بنــدان و....

کیفیتهای ذاتی و بالقوه موجود در تاالبها:

.1تاالبهــا بــه عنــوان مناطــق دســتنخــورده شــناخته
میشــوند و براســاس مطالعــات بســیار زیــادی کــه
انجــام گرفتــه معلــوم گردیــده کــه ارزش زیبایــی یــک
تــاالب نســبت بــه ســایر عــوارض طبیعــی از درجــه
باالتــری برخــوردار اســت.
.2تاالبهــای بزرگتــر بــه علــت داشــتن تنــوع فــراوان
گیاهــی و جانــوری ،عــاوه بــر داشــتن زیباییهــای مــورد
بحــث بــه لحــاظ تاثیــر در اعتــدال هــوا دارای اهمیــت
ویــژه میباشــند.
.3وجــود فــون و فلــور ویــژه در تاالبهــا ،عــاو ه بــر
جلوههــای زیبایــی کــه بــه آنهــا میدهنــد از نظــر
اشــکال مختلــف زیســتی کــه فراهــم میکننــد دارای
اهمیــت بســیار میباشــند.
پرنــدگان آبــزی مثــال خوبــی بــرای ایــن تنــوع و
اهمیــت میباشــند و گونههــای بســیاری از اردکهــا،
چنگــر ،مرغابیهــا و  ...هســتند کــه حیاتشــان بــه طــور
کلــی وابســته بــه تاالبهــا اســت.
.4تفرجگاه و محل آموزشی

ارزشهای اکولوژیک تاالبها

ارزش تاالبها:
ارزشهای تاالبها از دو جنبه مورد بررسی است:
الف) کیفیتهای ذاتی و بالقوه موجود در تاالبها
ب) ارزشهای اکولوژیک تاالبها
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اثــرات متقابــل کــه بیــن رژیــم آبــی و وضعیــت
درونــی تــاالب از نظــر پســتی و بلنــدی کــف آن ،خــاک
اشــباع شــده و گیاهــان شــناور و زیرآبــی وجــود دارد،
باعــث کنتــرل فرآیندهــای عــام و یــا خــاص حاصــل در
تاالبهــا میشــود.
در واقــع در ایــن فرآیندهــا همــان مفاهیــم و
مــواردی هســتند کــه ارزشهــای اکولوژیــک تاالبهــا را
معنــیدار مینماینــد.
بــه عنــوان مثــال ریشــههای گیاهــی درون
خــاک ،بــه خصــوص در تاالبهایــی کــه در دش ـتهای
ســیالبی قــرار دارنــد ،باعــث تحکیــم خــاک و گیاهــان
تاالبــی گشــته و از فرســایش در مناطــق ســیالبی و یــا
محیطزیســتهای ســاحلی جلوگیــری مینماینــد.

تعدیل موضعی حرارت:

در مقایســه بــا زمیــن ،آب بــه آهســتگی ســرد و گــرم میشــود؛ بنابرایــن تاالبهــا کــه خــود منابــع آبــدار
میباشــند ،میتواننــد در تغییــر درجــه حــرارت روزانــه تعدیــل نســبتاً زیــادی را بــه وجــود آورنــد.
در نتیجه هر قدر عمق آب در تاالبها کمتر باشد ،از قدرت تعدیل به همان اندازه کاسته میشود.
تاالبهــا بــه علــت تبخیــری کــه از ســطح آب آنهــا و همچنیــن از گیاهــان (تبخیــر و تعــرق) موجــود در آنهــا صــورت
میگیــرد در رونــد بارندگــی یــک منطقــه تاثیــر بــهســزایی دارنــد.
در مطالع ـهای کــه بــر روی ابرهــا در فلوریــدای آمریــکا صــورت گرفــت معلــوم شــده کــه دریاچههایــی بــا قطــر
بیشــتر از یــک مایــل ،تاثیــر قابــل توجهــی بــر روی ابرهــای منطقــه دارنــد.

نتیجهگیری:

بــا توجــه بــه اهمیــت و ارزشهــای تاالبهــا اعــم از تعدیــل موضعــی حــرارت ،کنتــرل ســیالبها و  ...میتــوان
دریافــت کــه بایــد از تاالبهــا محافظــت و حراســت شــود تــا تعــادل اکوسیســتم و صــد البتــه تعــادل در زندگــی بشــر
بــههــم نخــورد.

عکاس :صیاد شیخی ئیالنلو

تولیــد بســیار زیــاد میباشــند.
• از نظر وضعیت آب فواید متعددی دارند.
• در کنتــرل ســیالبها بــه طــور طبیعــی نقــش
موثــری دارنــد.
• کیفیــت آب را بــه جهــت قــدرت پاالیــش بســیار
زیــاد بهبــود میبخشــند.
• الیههای آب زیرزمینی را غنی مینمایند.
• جریانــات آب نهرهــا و رودخانههــا را تثبیــت
مینما ینــد .
• بــرای منابــع آبــزی و حیاتوحــش زیســتگاه
مناســبی را بــه وجــود میآورنــد.
• نقــش آنهــا در بــاال بــردن تولیــدات کشــاورزی و
چوبهــای جنگلــی انــکار ناپذیــر اســت.
• دارای امکانــات تفرجگاهــی ،زمینههــای علمــی و
منابــع زیباشــناختی و عــام المنفع ـهای میباشــد.
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 .5منصوری ،جمشید و خراسانی ،نعمت اهلل ، ۱۳۶۴ .تاالبها و ارزشها و اهمیتهای آن برای انسان ،مجله محیط شناسی ،سال دوازدهم ،شماره ۱۳
 .6روزنامه اطالعات ،مورخ ۱۳آذر ۱۳۹۲
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