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حفاظت از تاالب ها
دانیال نیری

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

تغییــرات  دســتخوش  جهــان  سرتاســر  در  تاالب هــا 
ــی  ــای فصل ــده اند، تاالب ه ــان ها ش ــط انس ــادی توس زی
%۶ ســطح کــره زمیــن را فــرا می گیرنــد ولــی تنهــا ۱۱% 
آن هــا حفاظــت شــده اند. بیشــترین مســاحت تاالب هــای 
دنیــا در آســیا قــرار دارنــد کــه نــرخ باالیــی از تاثیــرات 
ــیار  ــا بس ــد(Reis et al. 2017)تاالب ه ــز دارن ــانی نی انس
ــی  ــا عل ــوع زیســتی غنــی هســتند آن ه ــا و دارای تن زای
ــک  ــا ی ــعه آن ه ــال توس الخصــوص در کشــورهای در ح
ــتند و  ــی هس ــع محل ــرای جوام ــاش ب ــرار مع ــع ام منب
توســط بســیاری از فرهنگ هــای ســنتی بســیار بــا ارزش 

ــوند. ــی می ش تلق
ــای  ــد و تاالب ه ــی 75 درص ــکی ۶۹ ال ــای خش تاالب ه
ســاحلی ۶۲ الــی ۶۳ درصــد در قــرن ۲0 کاهــش داشــته 
ــک  ــت اکولوژی ــا و وضعی ــترده تاالب ه ــش گس ــد. کاه ان
آن هــا در اثــر اســتفاده انســانی و احیــاء اراضــی بــه طــور 
گســترده باعــث شــده کــه تالشــرها در سرتاســر جهــان 

بــرای حفاظــت و بازســازی آن هــا انجــام شــود.
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نتیجه گیری
خیلــی از تاالب هــا در سرتاســر دنیــا تحــت تاثیــر   
فشــارهای انســانی قــرار دارنــد حتــی در داخــل مناطــق 
حفاظــت شــده و ایــن ســوال را در ذهــن محققیــن 
ــه  ــده ب ــت ش ــق حفاظ ــا مناط ــه آی ــد ک ــاد می کنن ایج
تنهایــی بــرای حفاظــت تاالب هــا کافــی هســتند یــا نــه. 
بــا رشــد هــر چــه بیشــتر جمعیــت و فشــار جهانــی بــر 
ــا  ــرای توســعه چارچوب ه ــوری ب ــدام ف ــا اق روی تاالب ه
بــرای برنامه ریــزی حفاظــت از تاالب هــا را می طلبــد. 
ــف  ــای مختل ــژه از نوع ه ــرای حفاظــت وی ــزی ب برنامه ری
ــرد  ــا و عملک ــان و فض ــن زم ــر گرفت ــا در نظ ــا ب تاالب ه
ــر  ــی موثرت ــای حفاظت ــعه برنامه ه ــه توس ــرزمین ب و س

ــد. کمــک می کن
مناطــق حفاظت شــده در  اینکــه مدیریــت  علیرغــم 
ــت  ــود، مدیری ــد انجــام ش ــه بای ــران آنطــور ک کشــور ای
ــوب  ــی مص ــود قانون ــال وج ــن ح ــا ای ــی ب ــود. ول نمی ش

ــد اهرمــی باشــد  ــرای حفاظــت از ایــن مناطــق می توان ب
ــد  ــن می توان ــران و همچنی ــه مدی ــال فشــار ب ــرای اعم ب
ــن  ــی در ای ــی مردم ــای حفاظت ــده فعالیت ه توجیه کنن
مناطــق باشــد. تاالب هــا در ایــران متاســفانه جــزو 
ــه ســازمان محیــط زیســت نمی باشــند  مناطــق چهارگان
و دخــل و تصــرف در ایــن مناطــق بســیار فــراوان 
ــذا در حــال  ــل پیگیــری نمی باشــند. ل می باشــد کــه قاب
ــگام  ــت هم ــی در جه ــا فعالیت های ــاز اســت ت حاضــر نی
کــردن جوامــع درگیــر و بخصــوص جوامــع محلــی بــرای 
حفاظــت از ایــن اکوسیســتم های ارزشــمند صــورت 
گیــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه شــعار امســال روز جهانــی 
تاالب هــا بــا عنــوان "تاالب هــا بــرای آینــده پایــدار 
ــز در  ــهری نی ــع ش ــد جوام ــر می رس ــه نظ ــهرها" ب ش
آینــده بــه صــورت مســتقیم درگیــر مســائل حفاظــت از 
ــد. ــد ش ــا خواهن ــر آنه ــه بهت ــناخت هرچ ــا و ش تاالب ه
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چگونه از تاالب ها محافظت کنیم؟
حفاظــت از تاالب هــا بــا ایــن تفاســیر کار چالــش 
برانگیــزی اســت زیــرا اطالعــات و داده هــا از تاالب هــای 
 Reis( سرتاســر جهــان منطقــه بــه منطقــه متفــاوت اســت
et al 2017.( شــناخت و نقشــه بــرداری پراکنــش تاالب ها 
در مقیــاس وســیع بــرای ارزیابــی آن هــا یــک قدم بســیار 
مهــم بــه منظــور تعریــف کــردن و اولویت بنــدی نیازهــای 
حفاظتــی ویــژه آن هــا می باشــد. راه هــای متفاوتــی 
ــه شــده  ــا ارائ ــه تاالب ه ــه گرایان جهــت حفاظــت مداخل
اســت: )ســایت hillsdale county قســمت حفاظــت از 

ــا(   تاالب ه
ــرای زادآوری  ــی ب ــای مصنوع ــه ه ــرار دادن الن ق  •

نشــوند( نصــب  اســت  )بهتــر  پرنــدگان 
ــن  ــاید بهتری ــبز: ش ــای س ــا و کمربند ه ــر ه باف  •
راه بــرای حفاظــت از تاالب هایــی کــه در نزدیکــی جوامــع 
ــا  ــتن درخت ه ــا کاش ــه ب ــد، ک ــد باش ــرار دارن ــانی ق انس
و درختچه هــای بومــی و عــدم اســتفاده از ســموم و 
کودهــای شــیمیایی. جلوگیــری از فرســایش خــاک 
ــر  ــش از دیگ ــات وح ــرای حی ــدور ب ــگاه و کوری و پناه

ویژگی هــای کمربندهــای ســبز اســت.
ــت  ــای باالدس ــمه و زمین ه ــت از سرچش حفاظ  •

تــاالب
فنــس کشــی: در مناطقــی کــه چــرای بــی رویــه   •
دام وجــود دارد و مناطقــی کــه تنــزل زیســتگاه بــه طــور 
ــه  ــایش و ت ــق فرس ــت آب از طری ــتقیم روی کیفی مس

نشین ســازی الزامــی اســت.
مدیریت آب باران و برف و ...  •

مدیریــت سیســتم ســپتیک )جهــت جلوگیــری از   •
نشــتی نداشــتن و درســت کارکــردن(

کودها و آفت کش ها  •
کارکرد تفریحی  •

فرسایش خط ساحلی  •
ــی و  ــری از پراکندگ ــم: جلوگی ــای مهاج گونه ه  •

مهاجــم  گونه هــای  شــدن  فراگیــر 
طبــق )Reis 2017 et al.) جدی تریــن تهدیــدات   •
ــر مســتقیم  ــا غی ــر مســتقیم ی ــر اث ــا تحــت تاثی تاالب ه

ــد.  ــا می باش ــان از آن ه ــتفاده انس اس

کنوانسیون رامسر
کنوانســیون رامســر از قدیمی تریــن موافقــت   
نامه هــای بیــن دولتــی در حیطــه محیــط زیســت 
ــه اســم  ــت ک ــه در ســال ۱۹7۱ شــکل گرف می باشــد ک
آن از شــهر رامســر در ایــران گرفتــه شــده اســت. اولیــن 
ــود.  ــرد اســترالیا ب ــه کنوانســیون را امضــا ک کشــوری ک
ــک  ــرای ی ــا ب ــه تنه ــت ک ــه ای اس ــت نام ــا موافق و تنه
اکوسیســتم )تــاالب( اختصــاص داده شــده اســت. اعضای 
ایــن کنفرانــس هر ۳ ســال بــرای تصمیمــات دور یکدیگر 
جمــع می شــوند کــه تــا بــه امــروز ۱۲ کنفرانــس اعضــا 
برگــزار شــده اســت و نشســت ۱۳ ام آن در ســال ۲0۱8 
ــی برگــزار خواهــد شــد. امــروزه ایــن کنوانســیون  در دب
۱۶۹ عضــو دارد ۲۲۹۳ تــاالب زیــر نظــر ایــن کنوانســیون 

می باشــد.
ایــن کنوانســیون یــک چارچــوب و اقــدام عملــی   

در ســطح ملــی و همــکاری در ســطح بیــن المللــی بــرای 
حفاظــت و  اســتفاده از منابــع تاالب هــا می باشــد. علــی 
ــزی.  ــدگان آب ــتگاه های پرن ــت از زیس ــوص حفاظ الخص
ــی بزرگــی  ــا ســازمان های بیــن الملل ــن کنوانســیون ب ای
ماننــد WWF, IUCNو ســازمان بیــن المللــی تاالب هــا و 
... همــکاری می کنــد. ســایر دســتاورد ها و مقــاالت ایــن 
کنوانســیون از طریــق ســایت آن قابــل پیگیــری می باشــد 

ــایت کنوانســیون رامســر(. )س
همچنیــن طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران بــا 
ــال ۲005  ــران و gef و UNDP در س ــت ای ــکاری دول هم
ــه  ــدات و ب ــی تهدی ــذف دائم ــا ح ــش ی ــدف کاه ــا ه ب
طورکلــی پایــداری و بقــاء اکوسیســتم های تاالبــی ایــران 
شــکل گرفــت کــه از دیگــر نهادهایــی اســت کــه در راه 
ــد )ســایت طــرح  ــر می دارن ــدم ب ــا ق حفاظــت از تاالب ه

ــران( ــای ای ــاالب ه ــت از ت حفاظ
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