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حفاظت از تاالبها
دانیال نیری

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

عکاس :صیاد شیخی ئیالنلو

تاالبهــا در سرتاســر جهــان دســتخوش تغییــرات
زیــادی توســط انســانها شــدهاند ،تاالبهــای فصلــی
 6%ســطح کــره زمیــن را فــرا میگیرنــد ولــی تنهــا 11%
آنهــا حفاظــت شــدهاند .بیشــترین مســاحت تاالبهــای
دنیــا در آســیا قــرار دارنــد کــه نــرخ باالیــی از تاثیــرات
انســانی نیــز دارنــد()2017 .Reis et alتاالبهــا بســیار
زایــا و دارای تنــوع زیســتی غنــی هســتند آنهــا علــی
الخصــوص در کشــورهای در حــال توســعه آنهــا یــک
منبــع امــرار معــاش بــرای جوامــع محلــی هســتند و
توســط بســیاری از فرهنگهــای ســنتی بســیار بــا ارزش

تلقــی میشــوند.
تاالبهــای خشــکی  69الــی  75درصــد و تاالبهــای
ســاحلی  62الــی  63درصــد در قــرن  20کاهــش داشــته
انــد .کاهــش گســترده تاالبهــا و وضعیــت اکولوژیــک
آنهــا در اثــر اســتفاده انســانی و احیــاء اراضــی بــه طــور
گســترده باعــث شــده کــه تالشــرها در سرتاســر جهــان
بــرای حفاظــت و بازســازی آنهــا انجــام شــود.
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کنوانسیون رامسر

کنوانســیون رامســر از قدیمیتریــن موافقــت
نامههــای بیــن دولتــی در حیطــه محیــط زیســت
میباشــد کــه در ســال  1971شــکل گرفــت کــه اســم
آن از شــهر رامســر در ایــران گرفتــه شــده اســت .اولیــن
کشــوری کــه کنوانســیون را امضــا کــرد اســترالیا بــود.
و تنهــا موافقــت نامــهای اســت کــه تنهــا بــرای یــک
اکوسیســتم (تــاالب) اختصــاص داده شــده اســت .اعضای
ایــن کنفرانــس هر  3ســال بــرای تصمیمــات دور یکدیگر
جمــع میشــوند کــه تــا بــه امــروز  12کنفرانــس اعضــا
برگــزار شــده اســت و نشســت  13ام آن در ســال 2018
در دبــی برگــزار خواهــد شــد .امــروزه ایــن کنوانســیون
 169عضــو دارد  2293تــاالب زیــر نظــر ایــن کنوانســیون
میباشــد.
ایــن کنوانســیون یــک چارچــوب و اقــدام عملــی

در ســطح ملــی و همــکاری در ســطح بیــن المللــی بــرای
حفاظــت و اســتفاده از منابــع تاالبهــا میباشــد .علــی
الخصــوص حفاظــت از زیســتگاههای پرنــدگان آبــزی.
ایــن کنوانســیون بــا ســازمانهای بیــن المللــی بزرگــی
ماننــد WWF, IUCNو ســازمان بیــن المللــی تاالبهــا و
 ...همــکاری میکنــد .ســایر دســتاوردها و مقــاالت ایــن
کنوانســیون از طریــق ســایت آن قابــل پیگیــری میباشــد
(ســایت کنوانســیون رامســر).
همچنیــن طــرح حفاظــت از تاالبهــای ایــران بــا
همــکاری دولــت ایــران و  gefو  UNDPدر ســال 2005
بــا هــدف کاهــش یــا حــذف دائمــی تهدیــدات و بــه
طورکلــی پایــداری و بقــاء اکوسیســتمهای تاالبــی ایــران
شــکل گرفــت کــه از دیگــر نهادهایــی اســت کــه در راه
حفاظــت از تاالبهــا قــدم بــر میدارنــد (ســایت طــرح
حفاظــت از تــاالب هــای ایــران)

نتیجهگیری

خیلــی از تاالبهــا در سرتاســر دنیــا تحــت تاثیــر
فشــارهای انســانی قــرار دارنــد حتــی در داخــل مناطــق
حفاظــت شــده و ایــن ســوال را در ذهــن محققیــن
ایجــاد میکننــد کــه آیــا مناطــق حفاظــت شــده بــه
تنهایــی بــرای حفاظــت تاالبهــا کافــی هســتند یــا نــه.
بــا رشــد هــر چــه بیشــتر جمعیــت و فشــار جهانــی بــر
روی تاالبهــا اقــدام فــوری بــرای توســعه چارچوبهــا
بــرای برنامهریــزی حفاظــت از تاالبهــا را میطلبــد.
برنامهریــزی بــرای حفاظــت ویــژه از نوعهــای مختلــف
تاالبهــا بــا در نظــر گرفتــن زمــان و فضــا و عملکــرد
و ســرزمین بــه توســعه برنامههــای حفاظتــی موثرتــر
کمــک میکنــد.
علیرغــم اینکــه مدیریــت مناطــق حفاظتشــده در
کشــور ایــران آنطــور کــه بایــد انجــام شــود ،مدیریــت
نمیشــود .ولــی بــا ایــن حــال وجــود قانونــی مصــوب

* نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی بوم کره ،جلد  2شماره  ،1تابستان 1397

بــرای حفاظــت از ایــن مناطــق میتوانــد اهرمــی باشــد
بــرای اعمــال فشــار بــه مدیــران و همچنیــن میتوانــد
توجیهکننــده فعالیتهــای حفاظتــی مردمــی در ایــن
مناطــق باشــد .تاالبهــا در ایــران متاســفانه جــزو
مناطــق چهارگانــه ســازمان محیــط زیســت نمیباشــند
و دخــل و تصــرف در ایــن مناطــق بســیار فــراوان
میباشــد کــه قابــل پیگیــری نمیباشــند .لــذا در حــال
حاضــر نیــاز اســت تــا فعالیتهایــی در جهــت همــگام
کــردن جوامــع درگیــر و بخصــوص جوامــع محلــی بــرای
حفاظــت از ایــن اکوسیســتمهای ارزشــمند صــورت
گیــرد .همچنیــن بــا توجــه بــه شــعار امســال روز جهانــی
تاالبهــا بــا عنــوان "تاالبهــا بــرای آینــده پایــدار
شــهرها" بــه نظــر میرســد جوامــع شــهری نیــز در
آینــده بــه صــورت مســتقیم درگیــر مســائل حفاظــت از
تاالبهــا و شــناخت هرچــه بهتــر آنهــا خواهنــد شــد.
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حفاظــت از تاالبهــا بــا ایــن تفاســیر کار چالــش
برانگیــزی اســت زیــرا اطالعــات و دادههــا از تاالبهــای
سرتاســر جهــان منطقــه بــه منطقــه متفــاوت اســت (Reis
 ).2017 et alشــناخت و نقشــه بــرداری پراکنــش تاالبها
در مقیــاس وســیع بــرای ارزیابــی آنهــا یــک قدم بســیار
مهــم بــه منظــور تعریــف کــردن و اولویتبنــدی نیازهــای
حفاظتــی ویــژه آنهــا میباشــد .راههــای متفاوتــی
جهــت حفاظــت مداخلــه گرایانــه تاالبهــا ارائــه شــده
اســت( :ســایت  hillsdale countyقســمت حفاظــت از
تاالبهــا)
قــرار دادن النــه هــای مصنوعــی بــرای زادآوری
•
پرنــدگان (بهتــر اســت نصــب نشــوند)
بافــر هــا و کمربندهــای ســبز :شــاید بهتریــن
•
راه بــرای حفاظــت از تاالبهایــی کــه در نزدیکــی جوامــع
انســانی قــرار دارنــد باشــد ،کــه بــا کاشــتن درختهــا
و درختچههــای بومــی و عــدم اســتفاده از ســموم و
کودهــای شــیمیایی .جلوگیــری از فرســایش خــاک
و پناهــگاه و کوریــدور بــرای حیــات وحــش از دیگــر

ویژگیهــای کمربندهــای ســبز اســت.
حفاظــت از سرچشــمه و زمینهــای باالدســت
•
تــاالب
فنــس کشــی :در مناطقــی کــه چــرای بــی رویــه
•
دام وجــود دارد و مناطقــی کــه تنــزل زیســتگاه بــه طــور
مســتقیم روی کیفیــت آب از طریــق فرســایش و تــه
نشینســازی الزامــی اســت.
مدیریت آب باران و برف و ...
•
مدیریــت سیســتم ســپتیک (جهــت جلوگیــری از
•
نشــتی نداشــتن و درســت کارکــردن)
کودها و آفت کشها
•
کارکرد تفریحی
•
فرسایش خط ساحلی
•
گونههــای مهاجــم :جلوگیــری از پراکندگــی و
•
فراگیــر شــدن گونههــای مهاجــم
طبــق ( ).Reis 2017 et alجدیتریــن تهدیــدات
•
تاالبهــا تحــت تاثیــر اثــر مســتقیم یــا غیــر مســتقیم
اســتفاده انســان از آنهــا میباشــد.
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S. Naderi, A. Mirzajani, H. RajabiMaham, E. HadipourCaspian J. Environ. Sci. 2017, Vol. 15 No. 3 pp. 223~235
-https://www.worldwildlife.org/habitats/wetlands
صندوق جهانی حامیت از طبیعت
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/intro/wetland_conservation/
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