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زیباتریــن،  بی نظیرتریــن،  از  یکــی  تاالب هــا   
بکرتریــن و شــگفت انگیزترین پدیده هــای طبیعــی هســتند 
ــب،  ــع، جال ــیار بدی ــای بس ــک دارای جلوه ه ــر ی ــه ه ک
ناشــناخته و پررمــز و رازی هســتند. تاالب هــا، مهمتریــن، با 
ــن  ــتم های روی زمی ــن اکوسیس ــن و پیچیده تری ارزش تری
هســتند و دلیــل آن هــم کارکردهــای متنوعــی اســت کــه 
ــع اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطــی  ــک مناف هــر ی
ــی  ــوان یک ــه عن ــد و ب ــر می گیرن ــادی را در ب ــی زی و علم
ــن  ــن و در عی ــت، مفیدتری ــای خلق ــن زیبایی ه از بارزتری
ــمار  ــه ش ــت ب ــتم های طبیع ــن اکوسیس ــال بدبیارتری ح
ــه  ــوع از جمل ــی و متن ــتگاه های حیات ــن زیس ــد، ای می رون
ــن  ــا جایگزی ــه مطلق ــتند ک ــی هس ــای حیات بخش نظام ه
ــه  ــی ک ــوع گونه های ــوع زیســتی، ژنتیکــی و تن ــد؛ تن ندارن
ــاالب زندگــی می کننــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار  در ت
ــرای  ــد ب ــع درآم ــک منب ــوان ی ــه عن ــروزه ب ــت و ام اس
خانــواده بــه خصــوص در مناطــق محــروم محســوب

 می شــود . بــرای حفــظ وحراســت از این اکوسیســتم های 
طبیعــی نیاز اســت نهایــت تالش صــورت گیرد.

مظاهــر  زیباتریــن  از  می تــوان  را  تاالب هــا   
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــد. محیط های ــان نامی ــی در جه حیات
حتــم در ابتــدا حیــات را در خــود پروراندنــد و بــا نهایــت 
ــت  ــاخته دس ــارهای س ــواع فش ــل ان ــماجت در مقاب س
انســان، مقاومــت کردنــد تــا همچنــان حیــات را در 
دامــان خــود حفــظ کننــد. امــا بایــد بدانیــم کــه اگــر چه 
ــات را  ــه حی ــد ک ــی بوده ان ــتین مکان های ــا نخس تاالب ه
ــه نظــر می رســد کــه در  ــد، چنیــن ب در خــود پرورانده ان
عیــن حــال اولیــن مناطقــی هــم هســتند کــه از حیــات 
عــاری می شــوند. شــکنندگی، پیچیدگــی و ویژگی هــای 
ــا  ــز تاالب ه ــاختار اعجاب انگی ــیمیایی و س ــی و ش فیزیک
مناطقــی را بــه وجــود آورده انــد کــه شــناخت آن هــا الزم 
اســت. زیــرا بــه نظــر می رســد کــه انســان، ایــن مناطــق 
بهشــتی را بــا ســرعتی مهارگســیخته از دســت می دهــد

ــر  ــه دیگ ــد ک ــر می کن ــان دســتخوش تغیی ــا گاه چن و ی
ــی، شــناخته نمی شــوند.  ــاالب طبیع ــک ت ــوان ی ــه عن ب
فــراوان  تنــوع  از  خــود  درون  تاالب هــا   
ــد و ایــن امــر موجــب پیچیدگــی  زیســتگاهی برخوردارن
ــد آمــده  ســاختار و عملکــرد آن هــا می شــود. تنــوع پدی
درون و اطــراف تاالب هــا، پذیــرای انــواع حیــات گیاهــی 
و جانــوری شــده اســت. تنــوع زیســتگاهی موجــب تنــوع 
زیســتی می شــود و از ایــن دیــد تاالب هــا طیفــی متنــوع 
ــه  ــد ک ــم کرده ان ــود فراه ــت گاه ها را در خ ــواع زیس از ان
ــع  ــرای جم ــی پذی ــه راحت ــود ب ــه خ ــه نوب ــدام ب ــر ک ه

ــت.   ــده اس ــتمندان ش ــواع زیس ــری از ان کثی
تعریف تاالب

کلمــه تــاالب از نظــر لغــوی معــادل ِوتلنــد   
)wetland( بــه کار بــرده شــده اســت؛ امــا هنــوز تعریف 
ــه  ــت، اگرچ ــه اس ــام نگرفت ــی از آن انج ــل و جامع کام
ــک موضــوع  ــا در ی ــه تاالب ه ــوط ب ــا مرب ــام تعریف ه تم
دارای وجــه اشــتراک هســتند و آن وجــه اشــتراک وجــود 

ــت. ــاک اس ــباع خ آب و اش
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 
ــر  ــرح زی ــه ش ــف ب ــن تعری ــه ای ــد ک ــد آم ــر پدی رامس

ــت: اس
ــده، اراضــی ســیاه  ــی، آب مان ــه مناطقــی مرداب ــاالب ب ت
ــه  ــه ب ــی ک ــا طبیع ــی ی ــای مصنوع ــی، برکه ه آب باتالق
ــازه،  ــاری، ت ــده، ج ــت دارای آب مان ــا موق ــم ی ــور دائ ط
ــه شــرطی  ــه آب هــای دریاهــا ب ــا ب ــوده و ی ــب شــور ب ل
ــر  ــش مت ــتر از ش ــاع آب بیش ــزر، ارتف ــگام ج ــه هن ک

ــردد.  ــالق می گ ــد اط نباش
 ۶۲ ســال  در  کشــور  تاالب هــای  کمیســیون   
بــرای تاالب هــا تعریــف کــم  و بیــش کاملتــری را نســبت 
بــه تعاریــف قبلــی بیــان نمــود کــه تــا ایــن لحظــه بــه 
عنــوان قابــل قبول تریــن تعریــف تــاالب ایــران شــناخته 

می شــود:
ــت  ــدادادی اس ــی خ ــر طبیع ــه ای از مظاه ــاالب ناحی ت
ــای  ــه وســیله آب ه ــش، خــاک آن ب ــد پیدای ــه در رون ک
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 

پیش گفتـاری در مورد 

تاالب
و ارزشـهـای آن

حوریه صباغیان
دانشجو کارشناسی محیط زیست دانشکده

 منابع طبیعی دانشگاه تهران
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اهمیت تاالب ها: 
ــی دارای  ــور طبیع ــه ط ــه ب ــتند ک ــی هس •  مناطق

ــند. ــاد می باش ــیار زی ــد بس تولی
•  از نظر وضعیت آب فواید متعددی دارند.

ــش  ــی نق ــور طبیع ــه ط ــیالب ها ب ــرل س •  در کنت

ــد. ــری دارن موث
•  کیفیــت آب را بــه جهــت قــدرت پاالیــش بســیار 

ــند. ــود می بخش ــاد بهب زی
•  الیه های آب زیرزمینی را غنی می نمایند.

•  جریانــات آب نهرهــا و رودخانه هــا را تثبیــت 

. ینــد می نما
•  بــرای منابــع آبــزی و حیات وحــش زیســتگاه 

مناســبی را بــه وجــود می آورنــد.
•  نقــش آن هــا در بــاال بــردن تولیــدات کشــاورزی و 

چوب هــای جنگلــی انــکار ناپذیــر اســت. 
•  دارای امکانــات تفرجگاهــی، زمینه هــای علمــی و 

ــام المنفعــه ای می باشــد. ــع زیبا شــناختی و ع مناب

   ارزش تاالب ها:
ارزش های تاالب ها از دو جنبه مورد بررسی است:
الف( کیفیت های ذاتی و بالقوه موجود در تاالب ها

ب( ارزش های اکولوژیک تاالب ها

کیفیت های ذاتی و بالقوه موجود در تاالب ها:
1.تاالب هــا بــه عنــوان مناطــق دســت  نخــورده شــناخته 
می شــوند و براســاس  مطالعــات بســیار زیــادی کــه 
ــک  ــی ی ــده کــه ارزش  زیبای ــوم گردی ــه معل انجــام گرفت
ــه  ــی از درج ــوارض طبیع ــایر ع ــه س ــبت ب ــاالب نس ت

ــت.  ــوردار اس ــری برخ باالت
ــراوان  ــوع ف ــتن تن ــت داش ــه عل ــر ب ــای بزرگت 2.تاالب ه
گیاهــی و جانــوری، عــالوه بــر داشــتن زیبایی هــای مــورد 
ــوا دارای اهمیــت  ــدال ه ــر در اعت ــه لحــاظ تاثی بحــث ب

ویــژه می باشــند.
ــر  ــالوه  ب ــا، ع ــژه در تاالب ه ــور وی ــون و فل ــود ف 3.وج
ــر  ــد از نظ ــا می دهن ــه آن ه ــه ب ــی ک ــای زیبای جلوه ه
ــد دارای  ــم می کنن ــه فراه ــتی ک ــف زیس ــکال مختل اش

اهمیــت بســیار می باشــند.
پرنــدگان آبــزی مثــال خوبــی بــرای ایــن تنــوع و   
ــا،  ــیاری از اردک ه ــای بس ــند و گونه ه ــت می باش اهمی
چنگــر، مرغابی هــا و ... هســتند کــه حیاتشــان بــه طــور 

ــت. ــا اس ــه تاالب ه ــته ب ــی وابس کل
4.تفرجگاه و محل آموزشی

و جانــوران ویــژه اســت کــه امــکان ســازگاری در چنیــن 
شــرایط اکولوژیکــی را دارا می باشــند، از قبیــل: مــرداب، 

باتــالق، برکــه، آب بنــدان و....

ارزش های اکولوژیک تاالب ها
اثــرات متقابــل کــه بیــن رژیــم آبــی و وضعیــت   
درونــی تــاالب از نظــر پســتی و بلنــدی کــف آن، خــاک 
ــود دارد،  ــی وج ــناور و زیرآب ــان ش ــده و گیاه ــباع ش اش
باعــث کنتــرل فرآیند هــای عــام و یــا خــاص حاصــل در 

می شــود. تاالب هــا 
ــم و  ــان مفاهی ــا هم ــن فرآینده ــع در ای در واق  
مــواردی هســتند کــه ارزش هــای اکولوژیــک تاالب هــا را 

می نماینــد . معنــی دار 
بــه عنــوان مثــال ریشــه های گیاهــی درون   
ــی کــه در دشــت های  ــه خصــوص در تاالب های خــاک، ب
ــان  ــم خــاک و گیاه ــث تحکی ــد، باع ــرار دارن ســیالبی ق
ــا  ــی گشــته و از فرســایش در مناطــق ســیالبی و ی تاالب
می نماینــد.   جلوگیــری  ســاحلی  محیط زیســت های 

تعدیل موضعی حرارت:
ــدار  ــع آب ــود مناب ــه خ ــا ک ــن تاالب ه ــود؛ بنابرای ــرم می ش ــرد و گ ــتگی س ــه آهس ــن، آب ب ــا زمی ــه ب در مقایس  

می باشــند، می تواننــد در تغییــر درجــه حــرارت روزانــه تعدیــل نســبتاً زیــادی را بــه  وجــود آورنــد.
در نتیجه هر قدر عمق آب در تاالب ها  کمتر باشد، از قدرت تعدیل به همان اندازه کاسته می شود.  

تاالب هــا بــه علــت تبخیــری کــه از ســطح آب آن هــا و همچنیــن از گیاهــان )تبخیــر و تعــرق(  موجــود در آن هــا صــورت 
می گیــرد در رونــد بارندگــی یــک منطقــه تاثیــر بــه  ســزایی دارنــد.

در مطالعــه ای کــه بــر روی ابر هــا در فلوریــدا ی آمریــکا صــورت گرفــت معلــوم شــده کــه دریاچه هایــی بــا قطــر   
ــد.  ــه دارن ــای منطق ــر روی ابر ه ــی ب ــل توجه ــر قاب ــل، تاثی ــک مای ــتر از ی بیش

نتیجه گیری:
بــا توجــه بــه اهمیــت و ارزش هــای تاالب هــا اعــم از تعدیــل موضعــی حــرارت، کنتــرل ســیالب ها و ... می تــوان   
دریافــت کــه بایــد از تاالب هــا محافظــت و حراســت شــود تــا تعــادل اکوسیســتم و صــد البتــه تعــادل در زندگــی بشــر 

بــه  هــم نخــورد.
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