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شناخت و اهمیت

تاالبهای شهری

سیام سفیدیان

دانشجو دکتری محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان

تاالبهــا اکوسیســتمهای مهمــی در ســطح
جهــان هســتند .بــا ایــن حــال ،ایــن زیســتگاهها
بهواســطه شهرنشــینی تهدیــد میشــوند .بیــش از 50
درصــد جمعیــت جهــان در شــهرها ســاکن هســتند،
تخلیــه و پــر کــردن تاالبهــا و تأمیــن زمیــن بــرای
مناطــق مســکونی و زیرســاختهای شــهری یکــی
از بزرگتریــن علــل از دســت رفتــن ایــن نــوع
تاالبهاســت (.)Mackintosh and Davis, 2013
تاالبهــای شــهری مناطقــی هســتند کــه
بهصــورت فصلــی یــا دائمــی آبگیــری میشــوند.
ایــن تاالبهــا در مرزهــای شــهری ،بــه عبارتــی در
داخــل و یــا اطــراف و حومههــای شــهر قــرار دارنــد و
شــامل رودخانههــا و دشــتهای ســیالبی ،دریاچههــا،
باتالقهــا و همچنیــن انــواع ســاحلی ماننــد تاالبهــای
شـ�ور ،مانگـ�رو و صخرههـ�ای مرجانـ�ی یمیشــوند (�Ram
 .)sar handout, 2018نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت
کــه تاالبهــا بــه نــدرت در انــزوا از ســایر آبراههــا
تشــکیل میشــوند .ایــن نــوع از تاالبهــا میتواننــد
طبیعــی ،انسانســاخت یــا ترکیبــی از هــر دو باشــد.
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.)and Polasky, 2004

تهدیدات

از آنجایــی کــه تاالبهــای شــهری در درون شــهر
ع شــدهاند ،اثــرات فعالیتهــای
و یــا حومــه آن واقــ 
انســانی بیــش از ســایر تاالبهــای خــارج شــهری بــر
آنهــا مشــهود اســت و معمــوال ایــن مخاطــرات ب ـه طــور
مســتقیم بــر آنهــا اعمــال میشــوند .از جملــه ایــن
تهدیــدات میتــوان بــه تخریــب زیســتگاه (بــه دلیــل
توســعه و ســاخت و ســاز ،جادههــا ،گــود بــرداری و
نظایــر آن) ،تغییــر رژیــم آب (بــه دلیــل احــداث ســدها
 /موانــع ،تغییــر مســیر ،اســتخراج آب  ،و غیــره) ،انتشــار
آلودگــی (بــه دلیــل انباشــت زبالــه ،فاضــاب ،نفــت و دفــع
مــواد شــیمیایی ،آفتکشهــا و ســموم پخــش در هــوا
و  ،) ...از دســت دادن تنــوع زیســتی بــه دلیــل معرفــی
گونههــای بیگانــه (علفهــای هــرز ،آفــات و حیوانــات
خانگــی) و ســایر تغییــرات اکوسیســتم (بهعنــوان مثــال
تغییــر رژیمهــای آتشســوزی و تغییــرات در شــوري و
 )...اشــاره کــرد (.)Ramsar handout, 2018

عکاس :فرشید دیلمقانی

پــارک تاالبــی در هنگکنــگ
نمون ـهایازیــکتــاالبشــهری

ارزشها و کارکردها
تاالبهــای شــهری بــرای انســان از ارزش
بیشــتری نســبت بــه تاالبهــای غیرشــهری برخــوردار
اســت .ازجملــه خدمــات اکوسیســتمی تاالبهــای
شــهری میتــوان بــه حــذف آلودگــی فاضــاب ،کنتــرل
ســیل ،حمایــت از تنــوع زیســتی ،تســریع کربــن
اشــاره کــرد (.)Mackintosh and Davis, 2013
همچنیــن آنهــا ســبب کاهــش خطــر آتشســوزی
و حفاظــت در برابــر فرســایش رودخانههــا و خطــوط
ســاحلی میشــوند .تاالبهــای شــهری و گیاهــان آن
میتواننــد در ماههــای تابســتان تأثیــر خنککنندگــی
در مناطــق اطــراف داشــته باشــند و همچنیــن ســپری
در برابــر بادهــای قــوی باشــند و از ایــن طریــق اقلیــم
محلــی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .تاالبهــا همچنیــن
میتواننــد بــا ایجــاد فضاهــای ســبز شــهری کــه باعــث
جذابیــت و زیبایــی میشــوند ،تنــوع چشــمانداز و
فرصتهــای تفرجــی بیشــتری را فراهــم کنــد و بــه
رفــاه جامعــه کمــک کننــد .آنهــا همچنیــن میتواننــد
بــه حفــظ میــراث فرهنگــی ،ارزشهــای معنــوی و زندگی
روزمــره مــردم بومــی کمــک کننــد .عــاوه بــر ایــن،
تاالبهــا فرصتهــای آموزشــی را بــه راحتــی قابــل
دسترســی بــرای یادگیــری در مــورد محیطزیســت
فراهــم میکننــد (Ramsar handout, 2018; Boyer
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در داخــل شــهر قرارگرفتــه و در ایــن ســالها شــاهد
افزایــش بیســابقه جمعیــت در شــهر رشــت بودهایــم
و ایــن حجــم انبــوه جمعیــت ،موجــب گردیــده تــا بــه
نســبت تاالبهــای دیگــر ،ایــن تــاالب بــا مشــکالت
بیشــتری مواجــه شــود کــه میتــوان بــه ساختوســاز
در حریــم تــاالب اشــاره کــرد .همچنیــن ،ورود فاضالب و
هجــوم گیاهــان آبدوســت (ماننــد آزوال) بــه ایــن تــاالب
ازجملــه عوامــل تهدیــد ایــن تــاالب بــه شــمار م ـیرود،
تــا آنجــا کــه بــه جایــگاه دفــع زبالــه تبدیــل شــده اســت
(اکبــری پــور ســلیمی و رادمنــش.)1392 ،

نمونههایی از تاال بهای شهری
تاالب شــهری در ملبورن ،استرالیا

جمعبندی:

اهمیــت تاالبهــای درونشــهری بــه انــدازهای
اســت کــه کنوانســیون رامســر شــعار ســال  2018را
«تاالبهــا بــرای آینــده شــهری پایــدار» قــرار داده
اســت .بررســی وضعيــت تاالبهــاي شــهري حائــز
اهمیــت اســت و در صــورت لــزوم بایــد طرحهایــی بــراي
آنهــا عــاوه بــر جلوگیــری از ســیل در حوضههــای
محلــی ،بــا افزایــش نفــوذ ناپذیــری زیرســاختهای
شــهری (جادههــا و ســاختمانها) موجــب بهبــود
شــبکه هیدرولــوژی میشــوند .بــه همیــن ترتیــب نقــش
حیاتــی در کاهــش اثــرات محیطزیســتی شهرنشــینی
حوضــه آبخیــز اجــرا میکننــد .عــاوه بــر ایــن
آنهــا زیســتگاههای مهمــی را بــرای حیاتوحــش و
مکانهایــی بــرای تفریــح مــردم محلــی و راهــی بــرای
شــناخت بیشــتر از محیــط اطرافشــان فراهــم میکننــد.

(.)Melbourne Water, 2010
تاالب شهری در رشت ،ایران
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تــاالب عینــک بزرگتریــن تــاالب شــهری
ایــران و دومیــن تــاالب بــزرگ اســتان گیــان
اســت .ایــن تــاالب در غــرب شهرســتان رشــت
واقــع اســت .تــاالب گســتره غربــی شــرقی دارد
و بــه دلیــل آنکــه در عکسهــای هوایــی شــبیه
عینــک اســت بــه ایــن نــام خوانــده میشــود .ایــن
تــاالب یکــی از مناطــق گردشــگری مهــم در شــهر
رشــت بــه حســاب میآیــد .شــرایط تــاالب عینــک
نســبت بــه تاالبهــای دیگــر اســتان گیــان
اندکــی خــاص اســت از آن لحــاظ کــه ایــن تــاالب

احیــا و ترمیــم آنهــا ارائــه شــود تــا طيــف گســتردهای
از خدمــات اكوسيســتمي را بــراي مــردم و تنــوع زيســتي
ارائــه دهنــد .همچنیــن ،بایــد فرایندهــای برنامهریــزی و
اقدامــات عملیاتــی در حفاظــت از تاالبهــا و اســتفاده
خردمندانــه شــهرداریها از ایــن تاالبهــا صــورت
گیــرد کــه ازجملــه آنهــا میتــوان بــه ارزیابــی اثــرات
مســتقیم و غیرمســتقیم محیطزیســتی تاالبهــای
شــهری و حفــظ و یــا افزایــش کارکردهــای اکولوژیکــی
تاالبهــای شــهری و نیمهشــهری و حفاظــت از
آنهــا در مقابــل تأثیــرات منفــی افزایــش مصــارف
شــهری محصــوالت و خدمــات اکوسیســتم تــاالب
یــاد کــرد (Ramsar Convention Secretariat,
 .)2010درمجمــوع ،حفــظ کارکردهــای ایــن تاالبهــا
میتواننــد تضمینکننــده حمایــت از تنــوع زیســتی و
نیــز موجودیــت شــهری پایــدار باشــد.

.1اکبری پور سلیمی ،شایان و فریدون رادمنش .۱۳۹۲ .از زبالهدانی تا تفرجگاه نمونه موردی تاالب عینک رشت ،اولین همایش حفاظت از تاالبها و اکوسیستمهای
آبی ایران.

2.Boyer, T., & Polasky, S. (2004). Valuing Urban Wetlands: A Review of non material valuation Studies. Wetlands, 24(4), 744-
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3.Mackintosh, Tand Davis, J .2013. The importance of urban wetlands,.In Paul, S. (Ed). Workbook for managing urban wetlands in Australia. Sydney Olympic Park Authority
4.Melbourne Water (2013). ‘Sites of Biodiversity Significance.’ Available at http://www.melbournewater.com.au/content/rivers_and_creeks/our_programs_and_projects/river_health_programs/sites_of_biodiversity_significance.asp?bhcp=1 [Accessed
6 July 2013].
5.Ramsar Convention Secretariat, 2010. Wise use of wetlands: Concepts and approaches for the wise use of wetlands. Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, 4th edition, vol. 1. Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland.
Ramsar handout, 2018 Available at http://www.worldwetlandsday.org/

عکاس :صیاد شیخی ئیالنلو

قبــل از اســتقرار اروپاییهــا،
تاالبهــا و باتالقیهــای زیــادی در منطقــه
کنونــی شــهر ملبــورن وجــود داشــت کــه
در آن روابــط فراوانــی از زندگــی پرنــدگان
بــه چشــم میخــورد .بزرگتریــن تــاالب
در ملبــورن Caramm Carrum Swamp
بــود .ایــن تــاالب در قســمت شــرقی خلیــج
پــورت فیلیــپ واقــع بــود .طــول آن 15
کیلومتــر ،حداکثــر عــرض  5کیلومتــر و
مســاحت  4000هکتــار بــود .بــا افزایــش
جمعیــت ملبــورن ،فشــار بــرای خدمــات
مســکن ،جــاده ،تأمیــن آب و دفــع زبالــه
افزایــش یافــت .در عــرض  50ســال هیــچ
بخشــی از ملبــورن وجــود نداشــت کــه
بــه نحــوی توســعهنیافته باشــد .زهکشــی
باتالقهــای طبیعــی و ســایر تاالبهــا آغــاز شــد .امــا
همــه تاالبهــا نابــود نشــدند و بعضــی از آنهــا بــرای
حفاظــت از ســیلهای احتمالــی حفــظ شــدند .در
ســال  2001آنهــا بهعنــوان تاالبهــای بینالمللــی
در کنوانســیون رامســر نامگــذاری شــدهاند و جــز
بزرگتریــن تاالبهــای طبیعــی باقیمانــده در پــورت
فلیــپ و وســتپرتین هســتند .ســایر تاالبهــای ایجــاد
شــده در شــبکه آبــی ملبــورن ،عمدتــا بــرای حفاظــت
از کیفیــت آب در آبهــای دریافتــی خلیــج پــورت
فیلیــپ ساختهشــده اســت ،ماننــد دریاچــه .Cherry
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