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 های مناطق شمال ایرانهای آبی و تاالبحفاظت از اکوسیستم

 2*، فاطمه تورانی1کمال عطایی سلوط

 چکیده 
غذا، تغذیه  نیتأمتفرجی نظیر دهنده خدمات متنوع معیشتی وارائه حفاظت تنوع زیستی و ها درترین اکوسیستممهم ها یکی ازتاالب

توجهی به وضعیت تاالبگردشگری طبیعی به جوامع بشری هستند اما کم ترل سیالب، وسفرهای آب زیرزمینی، تعدیل شرایط اقلیمی، کن
های جدی مواجه ساخته است. اثرات این روند تخریبی بر بسیاری از نقاط با چالش را در های آبی ارزشمندروند توسعه، این اکوسیستم ها در

های جدید مدیریتی با دستیابی به اشته تا با تدابیر بازدارنده و یا کاربرد شیوهآن د را بر تنوع زیستی بسیاری از کشورها ها وزندگی انسان
 کردیروها اقدام کنند. به طور کلی دو رویکرد در مواجهه با تغییرات محیط زیستی وجود دارد. احیا تاالب توسعه پایدار نسبت به حفاظت و

 ،گرید کردیرو .نخواهد داشت یدر پ ستیزطیمح شتریب بیجز تخر یاجهینتو ادامه وضع موجود است که  راتییتغ نیگرفتن ا دهیاول ناد
 تیبهبود وضع یبرا یزیرو برنامه راتییتغ نیکنترل ا یبرا یستیزطیمح تیریبرنامه مد نیاز گذشته تاکنون و تدو راتییتغ نیا ییشناسا

 یشمال کشور و حفظ کارکردها و خدمات آن برا یطق ساحلدر منا ژهیها به وتاالب تیبا توجه به اهم ،منظور نیبد .است ستیزطیمح
تعهد به  ی،تیریمد یهاوهیبه کار بردن ش ی،گذاردر برابر عوامل مخرب با کمک ارزش یعیطب ستمیاکوس نیتا از ا شودتالش  ی،جوامع بشر

 .شودمحافظت  یموهبت اله نیاز ا یمل یهااستیها و سرامسر و برنامه مناسب در طرح ونینوانسک
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 مقدمه 

ها نقش کلیدی ویژه تاالبهای آبی بهبومبا توجه به وضعیت اقلیمی ایران از نظر محیط زیستی، زیست

این درحالی است  کنند.های خشکی ایفا میبومدر حفاظت از تنوع زیستی و حتی تنظیم سایر زیست

-های طبیعی شناخته میترین اکوسیستمترین و غنیخود به عنوان یکی از مهمها به خودی بکه تاال

های مختلف از برداریمحیطی هستند. بهرهها دارای کارکردهای متعدد اکولوژیکی و زیستشوند. تاالب

-میهای سطحی و زیرزمینی صورت های متفاوت از آبهای آبخیز به شکلمنابع آبی درسطح حوضه

گذارد. بخشی از فرایندهای اجرای یر میتأثها پذیرد که بالطبع بر رژیم آبی حوضه و همچنین تاالب

محیطی متعددی است که تغییر الگوی جریان و بیالن های توسعه منابع آب دارای اثرات زیستطرح

باشد )طرح ترین اثرات حاصله میدست ازجمله مهمهای سطحی پایینها و کاهش آبطبیعی رودخانه

 (.1932حفاظت ازتاالب های ایران، 

خشک کره زمین، تنوع شرایط و نیمهرغم قرارگیری قسمت اعظم کشور در محدوده مناطق خشک به

گردد. تاکنون های منحصر به فرد مینظیر و با ویژگیهای بسیار وسیع، کمگیری تاالباقلیمی سبب شکل

های های ایران به ویژه تاالبزیستی و پوشش گیاهی در تاالبمطالعات زیادی ازنظر اکولوژیک، تنوع 

های شمال و غرب مانند است. به عنوان نمونه مطالعات زیر را در زمینه تاالب المللی به انجام رسیدهبین

گمیشان، میانکاله، تاالبکیاشهر، تاالب استیل آستارا، تاالببوجاقامیرکالیه، تاالبانزلی، تاالبتاالب

 Naghinezhad (2015توان نام برد گلستان و تاالب هشیالن در کرمانشاه می سولوکلی در پارک ملیالبتا

& hosseinzadeh,.)                            

های طبیعی، کارکردهای بسیار گوناگونی بومبوم ارزشمندی است که در بین انواع زیستتاالب زیست

و اجتماعی دیگری نیز هست.  های طبیعی، اقتصادیزیستی، دارای ارزش از تنوع دارد و عالوه بر حفاظت

ها را بر های انسانی، بیش از سایر عوامل نظم و تعادل زیستی آندر این میان تهدیدات ناشی از فعالیت

 . (Talaei & daryadel, 2016زند )هم می

-ون رامسر و دارای اهمیت بسیار از جنبهشده در کنوانسیهای ثبتانزلی که یکی از تاالب در مورد تاالب

ها و مواد مغذی به شود که تبدیل زمین و ورود رسوبات و انواع آالیندههای مختلف است نیز مشاهده می
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که در صورت تاالب، باعث کاسته شدن از عمر طبیعی این اکوسیستم آبی با ارزش شده است، به طوری 

 روند درک .دتر از سرنوشت طبیعی خود از میان خواهد رفتادامه وضعیت کنونی این تاالب بسیار زو

 طور عام و به ها اکوسیستم تحوالت سیر شناخت و تغییر

 روند کنونی ادامة صورت در هاآن آیندة وضعیت از بینیپیش در حدی تا تواند می اخص، طور به ها تاالب

 یا اطراف داخل، رد که هاییفعالیت برای برنامه باشد. به همین علت ارائه راهگشا

 و احیا حفاظت، آن، هدف گرفته که صورت آن اطراف انسانی هایکاربری یا طبیعی، های بخش در تاالب

      (.Zebardast & jafari, 2012 ضروری است. ) است تاالب های ارزش و کارکردها بهسازی

 روش تحقیق

شمال کشور شامل انزلی، میانکاله، های در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی، مجموعه تاالب

محیطی و خدمات ارائه شده توسط های زیستها و چالشفریدونکنار وگمیشان، عوامل مخرب آن

ها و ها از منابع رسمی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از دادههای آبی و تاالباکوسیستم

 رائه شد. پیشنهاداتی ا اطالعات این منابع رسمی و علمی تحلیل و

 نتایج و بحث

 ها عمومی تاالب هایویژگی

 توان به دو گروه شامل تعاریف بسته و تعاریف فراگیرها ارائه شده را میتعاریفی که تاکنون برای تاالب

ترین و فراگیرترین مرجع شده تعریف کنوانسیون رامسر که مهمبندی نمود. در بین تعاریف ارائهتقسیم

ها است در زمره تعاریف باز وگسترده است. طبق این تعریف بسترهای حفاظت تاالب االمللی مرتبط ببین

ها، های شیرین، رودخانههای گلی و سنگی، درختان حرا، آبدریایی در مناطق ساحلی، پهنه علفی

هایی بومشوند و حتی زیستها محسوب میهای شور نیز جزء تاالبو دریاچه های جنگلیها، مردابمصب

شوند. در سطح ملی نیز چندین گردند نیز به عنوان تاالب شناخته میکه به صورت مصنوعی تشکیل می

ها تعریفی است که در قانون اراضی ترین آناست که مهم ها ارائه گردیدهتعریف در ارتباط با تاالب

-تعریف شده شده است. طبق این قانون تاالب بدین شرح ارائه 23/4/1934مستحدث و ساحلی مصوب 

بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج تاالب، اعم ازاراضی مرداب، باتالق یا آب»است، 

 (. 1932های ایران، )طرح حفاظت از تاالب« هکتار کمتر نباشد
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 ها  بندی انواع تاالبطبقه

ناختی اعم از فیزیکی یا زیستی و های مورد استفاده از هر منبع بوم شتوان بر اساس دادهها را میتاالب

همچنین اهداف مورد نظر به روش های گوناگون طبفه بندی کرد. برای مثال کنوانسیون رامسر در یک 

 & Mahini)گروه فرعی جای داده است:  42ها را در سه گروه کلی و دسته بندی اجمالی تاالب

Sefidiyan,2013) 

 های ساحلی دریایی تاالب 

 خشکی های درونتاالب 

 های مصنوعی  تاالب 

 

ها از نظر زیستگاهی های مدیترانه ای نیز کاربرد دارد، تاالببندی که در روش تاالب در نوعی دیگر از رده

 (Mahini & Sefidiyan,2013)گیرند: در پنج دسته قرار می

 های دریاییتاالب 

 های مصبی تاالب 

 های رودخانه ایتاالب 

 دریاچه ای هایتاالب 

 های باتالقیبتاال 

 

 محیطی های زیستتعاریف و مفاهیم پایه نیاز آبی وجریان

ها از دو جنبه قابل بررسی است: از یک سو آب در فرایندهای طبیعی پایه نقش آب در اکوسیستم

ها مورد نیاز است و از سوی دیگر از لحاظ زیستگاهی دارای اهمیت است. در مباحث مربوط به ارگانیسم

کارکرد زیستگاهی آن  اًگیرد ولی غالبمیمحیطی هردو جنبه کارکرد آب مورد نظر قرارزیست نیاز نیتأم

کند. بنابراین به خوبی مشخص است که نظر به نقش کلیدی و چند جانبه آب در تری را ایفا مینقش مهم
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عنوان  های آبی، محیط زیست بهاکوسیستم خصوصاًها های بیولوژیک و اکولوژیک اکوسیستمکارکرد

رود ولی جهت تعیین میزان این حقابه به کنندگان حقابه بران ثابت منابع آبی بشمار مییکی از مصرف

های آبی نیازاست. مدیریت پایدار منابع آب برقراری ترین آب مورد نیاز اکوسیستمشناخت کافی از بهینه

های آبی بع آب و اکوسیستمکنندگان آب و توسعه اقتصادی با حفاظت مناتعادل بین نیازهای مصرف

باید متعادل گردد و های آبی میاست. فرایندهای تخریبی منابع آب جهت حفاظت بلندمدت اکوسیستم

های انسانی مرتبط با منابع آب های الزم و همچنین بازنگری در فعالیتاین امر مستلزم تدوین برنامه

های تاالبی نیز مفهوم آب به اکوسیستم محیطی، تخصیصاست. با این هدف عالوه بر جریانات زیست

شود. مطابق تعریف کنوانسیون زیست بکار گرفته میجدیدی است که در مدیریت منابع آب و محیط

کمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ یک » های تاالبی عبارت است از: رامسر تخصیص آب به اکوسیستم

ها و خدمات یک اکوسیستم تاالبی ری کارکردپایدا نیتأمویژگی اکولوژیکی مشخص منابع آب برای 

ترین مبانی اصلی ها حفظ کارکرد اکولوژیک از مهمدر تعیین نیازآبی تاالب«. مشخص مورد نیاز است

-هیدرولوژیکی حوضه هاسامانههای سرزمینی بخش تلفیقی ها و به ویژه تاالباست. از آنجایی که تاالب

های اکولوژیکی ها برای بقای ویژگیمدیریتی محدود به مرزهای آنباشند، تعیین اهداف های آبریز می

ها، ها فاقد کارایی الزم است. بنابراین در تدوین اهداف مدیریتی برای حفظ بقا تاالباین اکوسیستم

ها و دیگر منابع آبی داخل حوضه آبریز که دارای ارتباط هیدرولوژیک یا اکولوژیک برقراری روابط بین آن

گذاری مدیریتی ضروری است که ارتباطات د، بسیار ضروری است. همچنین در هدفباشنمی

ها با دیگر منابع آبی نیز در نظر گرفته شود. در تدوین اهداف مدیریتی برای بقاء هیدرولوژیکی تاالب

های بزرگ در درجه اول از ها به ویژه در حوضهها باید همچنین به خاطر داشت که حفظ تاالبتاالب

های ایران، گرفت )طرح حفاظت از تاالب یق مالحظات مدیریتی منابع آب کل حوضه صورت خواهدطر

1932.) 

 ها در تنوع زیستی نقش تاالب

های ها سبب شده است تا آنان از منظر تنوع زیستی و نیز غنای گونهآبی تاالب-ویژگی بینابینی خشکی 

بر میزبانی از زیستمندان در  ها عالوهشده که تاالبزیستی منحصر به فرد شوند. این ویژگی خاص باعث 

های تنوع زیستی ها به عنوان گهوارهای را به جوامع بشری ارائه دهند. از تاالبحال زندگی، خدمات ویژه

های بی شود که با فراهم ساختن آب و قابلیت زاد آوری اولیه نقش مهمی در بقاء گونهدنیا نام برده می
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های پستانداران، ها از اجتماعات انبوه گونهکند. آنوجانوران وابسته به خود ایفا می شماری از گیاهان

 . Shafizadeh & Zare, 2018)کنند )مهرگان حمایت میخزندگان، دوزیستان، ماهیان و بی

 آب  نیتأمریزی برنامه

کند و ها کفایت نمیبمحیطی تاالها به تنهایی برای حفظ شرایط زیستمحیطی تاالبمحاسبه نیاز زیست

شود. بر اساس فرایندهای مختلف  ریزی منابع آب حوضه واردآب در برنامه نیتأم باید نحوه قاعدتاً

برداری به صورت حقابه ریزی و تخصیص منایع آب در وزارت نیرو، میزان آب تخصیص به هر بهرهبرنامه

-های مجوزدار یا حقابهانات طبیعی و برداشتشود و بیالن آبی حوضه با در نظر گرفتن میزان جریثبت می

ها که اغلب در مناطق محیطی تاالبگردد. در شرایط کنونی بدون در نظر گرفتن نیاز زیستها تنظیم می

پذیرد و بدیهی است که اگر نیاز ربزی آب صورت میاند، برنامههای آبریز نیز قرارگرفتهدست حوضهپایین

رت یک تخصیص در بیالن اعمال نگردد، احتمال تخصیص کل آب حوضه ها به صومحیطی تاالبزیست

ها فراهم محیطی تاالبنیاز زیست نیتأمبرداران مختلف وجود خواهد داشت که در این صورت امکان بهره

 (.1932های ایران،شد )طرح حفاظت از تاالبنخواهد 

 

 سالی گذاری و محاسبه نیاز آبی در شرایط خشکهدف

های آبخیز همواره یکسان نیست لذا ممکن است در ه این که شرایط اقلیمی و منابع آبی حوضهبا توجه ب

ها اتفاق بیافتد. این شرایط ممکن است شرایط مختلف نوساناتی در وضعیت اقلیمی و هیدرولوژی حوضه

ها سیالب های پرآبی که بصورتکند و یا دورهسالی بروز میآبی که به شکل خشکهای کمبه صورت دوره

های آبخیز و های پرآبی افزایش منابع آب حوضهپیوندد، اتفاق بیافتد. در شرایطی که دورهبه وقوع می

شود. این دو حالت در شرایط طبیعی بخشی از ها میآبی باعث کاهش آب تاالبها را در پی دارد، کمتاالب

شوند، های انسانی تشدید میبا فعالیتها محسوب می شوند ولی هنگامی که فرایندهای اکولوژیک تاالب

 (.  1932 های ایران،کنند )طرح حفاظت از تاالبها ایجاد میپیامدهای منفی را برای تاالب

 ها در کنترل و کاهش سیالب اهمیت تاالب

های کلیدی از جمله کنترل و کاهش قدرت سیالب، پاالیش و تصفیه آب، ها و ارزشها دارای نقشتاالب

ها خطر وقوع سیالب را های مصنوعی در تاالبو سپس تخلیه آب هستند. افزایش زهکشیذخیره 
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و به  ماًیمستقهای ناشی از بارندگی و ذوب برف و غیره را های زهکشی روانابدهد، زیرا کانالافزایش می

ز آنجایی ها جزء بسیار مهمی از چرخه آب هستند، اکنند. تاالبسرعت به رودها و جویبارها منتقل می

ترین ها متفاوت و متنوع است. مهمهای آنیکسانی نیستند، عملکردها و ارزش منشأها دارای که تاالب

 :  (Zamanifaradonbeh, 2014توان به صورت زیر بیان کرد )ها را میویژگی تاالب

 تجمع در سطح زمین یا در نزدیک سطح زمین که به صورت دائمی یا  به صورت آب ساکن که

 شود. لی در بخشی از سال باعث مرطوب شدن زمین میفص

 ها در تمام یا بخشی از سال و قدرت جذب و هایی که نشان از اشباع بودن آنهایی با ویژگیخاک

 عبور باالی آب است. 

 دوست معروف هستند.  های اشباع از آب که به نام گیاهان آبپوشش گیاهی خاص خاک 

های فصلی باعث حفظ تنوع زیستی و پراکنش داشت که وقوع سیالب این نکته را نیز باید در نظر

. توانایی در کاهش سطح حداکثر سیالب و یا به شودموجودات در پهنه دشت سیالبی و رودخانه نیز می

گونه های محصور در خشکی است. اینتاالب شدهها یکی از عملکردهای شناختهتأخیرانداختن سیالب

های تاالب در زمان وقوع بارش ناگهانی و در حوضچه اسطه ذخیره آب سطحیعملکردها بخصوص به و

جاری شدن حجم زیاد آب و زمان ذوب برف در فصول گرم سال و نیز از طریق عبوردادن توده آب از 

   (.Zamanifaradonbeh, 2014شود )میان پوشش گیاهی و سراسر خاک سطحی انجام می

های ها و سیالبهای ساحلی در حفاظت از مناطق ساحلی از طوفاناالبها، تدر مورد نقش حفاظتی تاالب

باشند. از آنجایی که مناطق ساحلی نسبت به طوفان های دریایی قدرتمند دریایی دارای نقش مهمی می

تواند در معرض قدرت ها میپذیراست و انواع عوارضی ساحلی بخصوص مناطق مسکونی و بندرگاهآسیب

 ,Zamanifaradonbehکند )ها کمک میها قرار گیرند، به کاهش آسیب این گونه طوفانفانکامل اینگونه طو

2014.)     

 تاالب میانکاله 

های ویژه های پیچیده حیاتی است که با ویژگیتاالب میانکاله واقع در استان مازندران یکی از زیست بوم

به ویژه پرندگان مهاجر بوده و تحت عنوان های جانوری وگیاهی و بوم شناختی به عنوان زیستگاه گونه

ذخیرهگاه بیوسفر نیز به کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو معرفی شده است. این تاالب در 
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توان از منابع بیوفیزیکی قالب پناهگاه حیات وحش مدیریت گردیده که تنها اهداف حفاظتی نداشته و می

 (.Esmaeili et al.,2013)آن تا حدی استفاده نمود 

 

 تاالب فریدونکنار

شده در کنوانسیون رامسر در ایران تاالب ثبت 22المللی فریدونکنار مازندران یکی از مجموعه تاالب بین

ویژه گونه در معرض خطر درنای سیبری است. این است که زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر کمیاب به

ای نزدیک به دریای خزر، برخوردار از دامنه وسیعی از صلههکتار و در فا 3425منطقه با وسعتی معادل 

و  وحش، مزارع برنجها، استخرها، پناهگاه حیاتبندانهای طبیعی و مصنوعی شامل انواع آبرویشگاه

خزری است. تاالب فریدونکنار یک اکوسیستم فعال در تمام طول سال است. این  های جنگلی پستلکه

پرنده است. هرساله تعداد این پرنده مهاجر 11111و زیستگاه دائمی بیش از  منطقه محل زمستان گذرانی

های گیاهی منطقه نیز تحت آسیب شدید انسانی و رو به کاهش است. عالوه بر حیات جانوری گونه

 .  (,Naghinezhad & hosseinzadeh 2015تخریب قرار دارند )

 تاالب انزلی  

 ایران است که در فهرست کنوانسیون رامسر قرارگرفته است. تاالب های مهمانزلی یکی از تاالب تاالب

های شهری، کشاورزی و صنعتی، نوسانات سطح آب انزلی بنا به دالیل متعددی از جمله ریختن فاضالب

دریای مازندران، واردشدن گونه گیاهی غیربومی و هرز آزوال و ساخت جاده کنارگذر بندر انزلی در خطر 

های در معرض انقراض قرار گیرد. استان گیالن موجب شده این تاالب در فهرست تاالب نابودی است که

ها یعنی تاالب انزلی ترین آنتوان به مهمشناختی است که میهای بسیار غنی از نظر بومدارای عرصه

ن گیالن است گردی در استاهای بومالمللی باالیی دارد. تاالب انزلی یکی از قطباشاره کرد که اهمیت بین

 & Talaeiنشینان دارد )وهوای محلی، زیست پرندگان و آبزیان و اقتصاد حاشیهای بر آبو تاثیر عمده

daryadel, 2016 .) 
  محیطی عمده تاالب انزلیهای زیستچالش

 با وجود اینکه تاالب انزلی کارکرد و اهمیت فراوانی برای جوامع محلی و نیز برای کل کشور   دارد، این

اش به های تاالبی در جهان قربانی استفاده نادرست شده و وضعیتبوم، همچون سایر سرزمینزیست

اند. بحران تاالب انزلی نحوی است که برخی روزگار تاالب انزلی را در اغمای پیش از مرگ تلقی کرده
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 )گیرد ه میهای انسانی و توسعه شهری سرچشمپیش از آنکه ناشی از عوامل طبیعی باشد از فعالیت

Talaei & daryadel, 2016 .)  

 ها به تاالب انزلی  الف( ورود انواع آالینده

های شهری، صنعتی و روستایی به سمت های گذشته در اثر ورود پسابوضعیت تاالب انزلی در طی دهه

تاثیرات  های وارده به تاالبشدن پیش رفته است. به طور کلی این عقیده وجود دارد که آلودگیبحرانی

 گذارد.  زیست آن میناگواری برمحیط

های است، فعالیتهایی که تاالب انزلی را به شدت تحت فشار تخریب و آلودگی قرارداده یکی از پدیده

 توان به موارد زیر تقسیم کرد: انسانی در حوضه آبخیز تاالب است. منابع اصلی آلودگی را می

 لیون تن( می 91های خانگی )ساالنه فاضالب -1

 کارخانه(  31های صنعتی )حدود فاضالب-2

 فضوالت دامی  -9

 هزار لیتر(  4های حاصل از آبیاری شالیزارها )پساب-4

 های حاصل از آبیاری اراضی ورود سایر پساب-3

 ها و مراتع  تخریب و فرسایش جنگل-6

های حوضه تاالب ای که به رودخانهشود. مقدار زبالهمقادیر زیادی زباله نیز در حوضه تاالب تخلیه می

هایی اغلب حاوی مواد شیمیایی است. چنین زبالهشده تن در نفر تخمین زده 3شود نزدیک به تخلیه می

بر نباتات و  ماًیمستقتواند ها میخطرناک است و برای چشم انداز تاالب مضر است. مواد سمی زباله

 (.  Talaei & daryadel, 2016منفی بگذارد) ریتأث حیوانات تاالب
 ب( نوسانات سطح آب دریای مازندران 

اقتصادی محیطی و اجتماعی ، پیامدهای زیستنوسانات سطح آب دریای مازندران در اثر تغییرات اقلیمی

زیست مازندران وابسته به برنامه توسعه های برنامه محیطداشت. بر اساس تخمینآوری خواهد زیان

-21آب دریای مازندران به میزان  1933شد تا سال شدن زمین، باعث خواهد رممتحد گ ملل سازمان

-ای آن، با نوسانهای حاشیهمتر در سواحل ایران باال بیاید. نوسانات در آب تاالب انزلی و زمینسانتی121

ل دست ارتباط مستقیم دارد. تاالب انزلی به دلیهای فصلی باالمازندران و سیالب های آب دریای

تنها محدودیت در عمق و ارتفاع، نسبت به باال آمدن آب حساس است. باال آمدن آب دریای مازندران نه

های شد، بلکه سطوح مختلف شن و رسوبات، بخش گرفتگی مناطق پست ساحلی خواهدباعث آب
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گذاری، فرسایش سواحل گرفت. ورود آب دریای مازندران، باعث افزایش رسوب وسیعی را دربر خواهد

   (.Talaei & daryadel, 2016شود )شناختی تاالب انزلی میکناری و تغییر در شرایط بوم

 

  رویه گیاه آزوال ج( رشد بی

شود. های انسان و سایر موجودات میاین گیاه آبزی با رشد بیش از اندازه، مانع انجام بسیاری از فعالیت

بسیاری از آبگیرهای شمال کشور وجود دارد. رشد بیش از اندازه این  آزوال علف هرز آبزی است که در

نامطلوب بر  ریتأثعلف هرز آبزی بر سطح آب در آبگیرهای شمال کشور و به ویژه تاالب انزلی موجب 

کاران این همچنین ایجاد مشکل برای شالی کیفیت آب، کاهش تنوع موجودات جانوری وگیاهی تاالب و

-عالوه بر این، رشد انبوه این علف هرز بر سطح آب باعث جلوگیری از نفوذ نور به الیهاست.  منطقه شده

ور در تاالب انزلی و در نهایت های زیرین سطح آب شده که این عمل، مانعی برای رشد گیاهان غوطه

است. کنوانسیون رامسر، طی قطعنامه هایی، ورود کاهش تنوع گیاهی و جانواری وابسته به آن شده 

شناختی تواند با تغییرهای بومهای وحشی مهاجر را یکی از عمده تهدیداتی اعالم کرده که میگونه

خواهد از وارد بنابراین از کشورها می؛ ها را با خطر نابودی مواجه کندبومها، حیات این زیستتاالب

با اتخاذ اقدامات و ها ها به تاالبکنند و در صورت وارد ساختن آن ها خودداریساختن این گونه

   (.Talaei & daryadel, 2016ها را کنترل کنند )رویکردهای مناسب رشد هرز گونه آن

 

 گذر بندر انزلی د( ساخت جاده کنار

گرفته محل دقیق اجرای این طرح در داخل محدوده حفاظتی و گردشگری تاالب های انجامطبق بررسی

بوم تخریب یافته این ناحیه، اجرای پروژه به طور قطع، زیست انزلی قرار دارد که با توجه به شکنندگی

شود چرا که اصرار برای احداث این جاده نابودی خطر جدیدی برای تنوع زیستی تاالب محسوب می

  (.Talaei & daryadel, 2016کند)های گیاهی و جانوری وابسته به آن را نزدیک میتاالب و مرگ گونه

 الب میانکاله های زیست محیطی تاچالش

ها و تهدیدات محیط زیستی تاالب میانکاله، خشکسالی و تغییر رژیم آبی، تغییرات ترین چالشمهم

های های صنعتی، کشاورزی و شهری، تخریببرداری بی رویه، ورود آالیندهها و بهرهکاربری اراضی تاالب



 

8032 

 

راراضی، رسوبگذاری و سایر عوامل های توسعه د، اجرای طرحناشی از فشار فزاینده جمعیت بر تاالب

 (.Ghiyumi,2018طبیعی است )

 های زیست محیطی تاالب فریدونکنار چالش

های های کشاورزی که حاوی مقادیر قابل توجهی کودخطراتی چون مردابی شدن در اثر ورود پساب

ن تنوع گیاهی و ها وسایر مواد مغذی، ساده کردشیمیایی هستند و همچنین دربعضی موارد ورود فاضالب

های جانوری گیاهی بومی و غیر بومی تبدیل و ها از طریق حذف، کاهش و یا افزایش گونهجانوری تاالب

ها برای کشاورزی حیات حال و آینده تاالب را ها همانند زهکشی و پر کردن آنتغییر کاربری تاالب

  (.Babazadeh et al.,2016) کندتهدید می

 محیطی تاالب انزلی های زیستبرای حل چالشگرفته اقدامات انجام

های مختلف غیر تاکنون در فهرست مونترو قرار داشته و انجام فعالیت1339اگرچه تاالب انزلی از سال

بوم را به خطر انداخته است، ایران به عنوان یکی از ای اهمال کارانه هر چه بیشتر این زیستتوسعه

است که برخی اقدامات مقتضی را در حد امکان بر  امکان کوشیدهاعضای طرف کنوانسیون رامسر تا حد 

ای های منطقههای ملی و نیز همکاریهای کنوانسیون رامسر در قالب سیاستاساس راهکارها و راهبرد

از نابودی  های در خطر انقراض خارج کرده و آن راانجام دهد تا بتواند تاالب انزلی را از فهرست تاالب

   (.Talaei & daryadel, 2016دهد ) نجات

 

 الف ( اجرای پروژه ملی احیای انزلی 

سال آغاز شد. در قالب 3میلیارد ریال به مدت 311با اعتباری حدود1933طرح احیای تاالب انزلی در سال

شناختی، بررسی امکان پرورش کپور ماهیان درپن کالچر، پروژه مطالعاتی شامل پایش بوم3این طرح، 

سنجی پرورش ماهیان اقتصادی روزرسانی مطالعات طرح جامع و امکان هیان بومی تاالب، بهسازی مامدل

روزرسانی شد. است که با مشارکت جایکا )شرکت ژاپنی( بههای تاالب انجام گرفته در حاشیه سرزمین

و گردی طبیعت گردی،شناختی تاالب از قبیل پایش، بومدستور اقدام برای مدیریت بوم4همچنین 

های گیری در دهانه رودخانهتله رسوب4پروژه عملیاتی شامل نصب 6بندی تهیه شد. عالوه بر این، منطقه

پروژه الیروبی در پهنه تاالب و پروژه احداث و 2پیربازار، پسیخان، سیاهدرویشان و شیله سر و نیز 

  (.Talaei & daryadel, 2016ها منتهی به تاالب در دست اجرا است)احیای آبراه
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 ب( اجرای برنامه حفاظت از محیط زیست دریای مازندران 

آبی از  زیست دریای مازندران به جهت نوسانات سطح آب دریا آلودگی، نواحی اطراف این پهنهمحیط

های ساحلی است که به صورت جداگانه یا بنابراین این وظیفه دولت؛ گیردجمله تاالب انزلی را در بر می

زیست و استفاده از گیری، کاهش و کنترل آلودگی دریا، حفاظت و احیای محیطشمشترک در خصوص پی

المللی های بینزیست دریایی مضر نباشد، با یکدیگر و سازمانای که برای محیطمنابع دریا به گونه

 ,Talaei & daryadelدهند) انجام مربوطه برای تحقق اهداف کنوانسیون همکاری کرده و اقدامات الزم را

2016.)  

 ج(تدوین و اجرای قوانین ملی در ارتباط با مدیریت پسماند 

کنندگان و مسئوالن های اجرایی، تولیدکلیه دستگاه 1939بر اساس قانون جامع مدیریت پسماند مصوب 

شامل پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی . . )باید در جهت مدیریت، دفع و بازیافت پسماندها 

ساله پنجم قانون برنامه پنج 139ت و تدابیر الزم را اتخاذ کنند. همچنین اجرای بند ) الف ( ماده .( اقداما

های داخلی از جمله های ساحلی در حوضه تاالبتوسعه، مبنی بر مدیریت جامع پسماندهای شهر

 & Talaeiبخشند )شده به تاالب سامان های واردها و زبالهتواند به وضعیت آالیندهاقداماتی است که می

daryadel, 2016.)  

 

 سازی و الیروبی تاالب انزلی د( پاک

بار و کشاورزی سازمان ملل متحد برآورد بار رسوبی وارده به تاالب انزلی های سازمان خواروطی بررسی

ی تن از بندر الیروب914311است و ساالنه حدود تن بوده 936612خانه عمده به تاالب حدود شاخه رود 11

شود. کارشناسان روسی در طرح هیدروپروژکت تاالب انزلی، کارشناسان فائو، کیمبال و جایکا ضمن می

های مهندسی هیدرولیک و کنترل هایی را در زمینهمطالعه برای کنترل فراغنی شدن تاالب انزلی توصیه

اند. از جمله: جه قرار دادههای اصالحی را در داخل حوضه آبخیز مورد توداده و برخی روش آلودگی ارائه

خوار، الیروبی، ایجاد کانال، احداث سد ماهی علفنی بری، برداشت گیاهی همچون آزوال، رهاسازی بچه

 Talaeiهای تصفیه فاضالب شهری )ها برای کاهش بار رسوبی وارده و احداث ایستگاهدر کوهپایه رودخانه

& daryadel, 2016 .) 
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 محیطی بی اثرات زیستکنوانسیون رامسر و ارزیا

المللی و ملی، عبارت از ارزیابی تمام آثار احتمالی محیطی به عنوان راهکار قانونی بینارزیابی زیست

زیست و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن آثار است. اگرچه کنوانسیون ای بر محیطهای توسعهپروژه

های کنوانسیون، دارد، رهنمودطی را مقرر نمیخود، تعهد به اجرای ارزیابی زیست محیرامسر به خودی 

محیطی را در مراحل طراحی پروژه و اجرای آن الزم های زیستاست که ارزیابیچندین توصیه ارائه کرده 

ای با مفهوم استفاده معقول و کند که آیا طرح توسعهمحیطی مشخص میداند. در واقع ارزیابی زیستمی

هایی برای کاهش و شامل توصیه معموالً، سازگار است یا نه. این فرایند شناختی تاالبحفظ ویژگی بوم

های اقتصادی شود. هدف از این امر جلوگیری از اجرای پروژهرفع آثار سوء احتمالی چنین اقداماتی می

-رسد از نظر زیستمدت است، به نظر میاست که اگرچه به لحاظ اقتصادی متضمن منافع فوری یا کوتاه

کند. بنابراین الزم است نامطلوب بسیار دیر بروز می راتیتأث فاجعه بار باشد. در برخی موارد اینمحیطی 

های اقتصادی بررسی شود. ازآنجایی که ارزیابی زیست محیطی یکی از محیطی پروژهاز قبل نتایج زیست

قالب الزامات قانونی  رود، باید درزیست به شمارمیترین معیارهای توسعه پایدار و مدیریت محیطمناسب

  (. Talaei & daryadel, 2016قرارگرفته و به اجرا درآید )

 

 های ملی ها در طرح ها و سیاستدرج برنامه حفاظت ازتاالب

ها و ها گامی مهم در به رسمیت شناختن مشکالت آنتدوین سیاست یا راهبرد خاصی برای تاالب

ها، فرصت روشنی های انحصاری برای تاالبت. تهیه سیاستها اسدار برای پرداختن به آناقدامات هدف

ها مستلزم هایی است که مدیریت و حفاظت ازآ نها به عنوان زیست بومبرای به رسمیت شناختن تاالب

-ها تحت الشعاع اهداف مدیریت بخشی قرار نمیرویکردهای متفاوتی است. در این حالت مدیریت تاالب

محیطی، های زیستهای تاالبی، بخشی از توسعه پایدار ملی، سیاستسیاست گیرد. در بسیاری از موارد

های های تاالبی، به ویژه در کشورها و دستگاهها است. در این صورت سیاستبخش آب یا دیگر بخش

اهداف  ریتأثاند، پراکنده شده و تحت مرتبطی که کارشناسان کمی دارند و با حجم کار زیادی مواجه

ها، توجه مسئولین و مردم را به مشکالت گذاری خاص برای تاالبگیرد. تدوین سیاسترمیتر قراوسیع

کند. یکی از تعهدات عمده کشورهای عضو در قبال کنوانسیون رامسر، درج ها معطوف میبوماین زیست

است.  های ملیها و سیاستشان در قالب طرحهای حوزه سرزمینیهای حفاظتی از تاالبو اجرای برنامه

های مرتبط با چارچوب حقوقی و دستورالعمل»ای تحت عنوان اجالس اعضای رامسر نیز طی قطعنامه
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ها و کند تا سیاستاعضای رامسر را مکلف می« هاتاسیسی الزم برای حفاظت و استفاده معقول از تاالب

و توسعه دهند و تمامی  ها ارتقاهای ملی تاالبی خود را برای حمایت از استفاده معقول از تاالبطرح

کنند. همچنین از هریک از ها را در یک چارچوب ملی بررسی های مرتبط با آن تاالبمشکالت و فعالیت

ها را با تعهد خود به استفاده معقول از ها را بررسی کرده و آنها و سیاستخواهد تا این طرحاعضا می

 ( .   Talaei & daryadel, 2016ها مطابق نمایند )تاالب

 تاالب گمیشان و اهمیت آن

است و حتی روبه خشک شدن بوده 1936 از سالهای آبی است که تا قبل تاالب گمیشان ازجمله تاالب

و 1936است. ولی بعد از سال های کشور وجود نداشتهنامی از این تاالب وسیع و با اهمیت در لیست تاالب

رفته حیات خود را  بازیافت. تاالب گمیشان گرفته، رفته هایی که در دریای خزر صورتثیر فعالیتأتحت ت

آور اهمیت بسیار زیادی دارد. تاالب گذران و جوجه برای طیف وسیعی از پرندگان مهاجر آبزی زمستان

های اکولوژیکی، تفریحی و اقلیمی و آموزشی که دارد در حفظ مناسبات اقتصادی گمیشان عالوه بر ارزش

های اهمیت بسزایی دارد. صید ماهیان و شکار پرندگان آبزی از عمده فعالیت و اجتماعی منطقه نیز

گیرد و اجتماعی برخی از ساکنین مجاور منطقه است که در فصل پاییز و زمستان صورت  میاقتصادی 

ای بن در آب و کشت محصوالت ها از گیاهان حاشیهدهد. چرای دامبخشی از درآمد آنها را تشکیل می

 اجتماعی است. های اقتصادی، نظیر گندم و پنبه در اراضی اطراف تاالب از دیگر فعالیتکشاورزی

-این تاالب به دالیل انسانی احداث سدهای مختلف بر روی گرگانرود و طبیعی همچون خشک متأسفانه

کیلومتر از طول این تاالب 3سالی و عدم رسیدگی مطلوب  در حال خشک شدن است و حدود نزدیک به 

-گاهی و جانوری گردیده شک گردیده و مکانی برای چرای دام و احشام و به دنبال آن تخریب زیستخ

    (.Jafarinezhad et al., 2013است )

 

 پرندگان تاالب گمیشان  تیجمعبررسی روند تغییرات، تنوع و فراوانی 

اله از سال س3پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی زمستان گذران تاالب گمیشان در یک دوره 

قطعه پرنده 411331مورد سرشماری و بررسی قرار گرفت. در طول دوره بررسی، مجموعاً 1931تا1936

اند. بر اساس این پژوهش بیشترین تعداد پرنده در گونه زمستان گذرانی نموده34آبزی و کنارآبزی از 
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-گونه بوده  41قطعه با 33339با1931گونه و کمترین آن در سال33قطعه با113269با1936سال

 (. Behruzirad et al., 2013است)

 

 
  1931تا1936های روند تغییرات تعداد کل گونه پرندگان در تاالب گمیشان سال -1شکل

 

 محیطی تاالب گمیشان گذاری اقتصادی مواهب زیستارزش

یت اقتصادی استفاده از محیط زیست را ها اهمزیست، برخالف تمام کاستیاعطای ارزش پولی به محیط

سازد. و از نقطه نظر علمی کاربرد این شیوه به اهداف اساسی آن، یعنی بررسی محیط زیست به آشکار می

شود. در ضمن های بخش عمومی در زمینه حفاظت، بازسازی و ارتقای آن محدود میمنظور آسانی تصمیم

ثیرگذار بر أهای تمیم گیران در خصوص اقدامات و فعالیتها ابزاری برای تصتعیین و سنجش این ارزش

گذار را بر چگونگی مشارکت آنها در ثیرأهای تبود و از طرفی نقش جوامع بومی و نیز حوزه ها خواهدتاالب

کرد. طبق برآورد ارزش تفرجی  سازگان ارزشمند مشخص خواهدمدیریت و استفاده مطلوب از این بوم

ریال است. و ارزش تفرجی تاالب 1431111111گذاری مشروط در سال ساس روش ارزشتاالب انزلی بر ا

است. در خصوص ارزش وجودی تاالب مشخص شد که در بین ریال برآورد شده 11431111گمیشان برابر

درصد نیز موافق این موضوع بودند که حفظ 43و حدوددرصد به شدت موافق 41مردم مناطق بومی حدود

درصد مخالف این نظر 5برداری از تاالب دارد و تنها ب اهمیت بیشتری نسبت به بهرهارزش وجودی تاال

-ها نیز به طور عمده این بود، که این افراد اعتقاد داشتند که مواهب زیستبودند که علت مخالفت آن
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ی است. ارزش وجودمحیطی موجود در تاالب گمیشان )ماهی و پرندگان( برای استفاده بشر ایجاد شده 

ها تواند برای مردم مناطق بومی بیشتر از مناطق غیر بومی باشد، ولی طبق بررسیتاالب گمیشان می

-ها کمتراست. این مسئله ناشی از درآمد پایین مردم، نبود آگاهی و فرهنگ زیستمبلغ پرداختی آن

  (. Jafarinezhad et al.,2013)محیطی و نیاز شدید مردم این مناطق به تاالب گمیشان است 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

های است، فعالیتها را به شدت تحت فشار تخریب و آلودگی قرار داده هایی که تاالبیکی از پدیده

محیطی و تهدیداتی که نظم و های زیستانسانی در حوضه آبخیز تاالب است. با وجود این گونه چالش

از آنجا که اکثر این گونه عوامل ناشی از توسعه  است و ها را به هم زدهمحیطی تاالبتعادل زیست

ای انسانی است باید برای نجات آن اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از های توسعهشهرنشینی و فعالیت

محیطی، پیش از های زیستنابودی این تاالب جلوگیری شود. یکی از ابزارهای توسعه پایدار انجام ارزیابی

ها تواند به حفاظت تاالبهاست که میو برآورد میزان خطرات ناشی از این طرحای های توسعهانجام طرح

-ها گامی مهم در به رسمیت شناختن مشکالت آنکمک کند. تدوین سیاست یا راهبرد خاصی برای تاالب

رود که ایران در اجرای کامل و ها است. در نهایت امید میدار برای پرداختن به آنها و اقدامات هدف

های تاالبی به بومهای زیستیق تعهدات خود نسبت به کنوانسیون رامسر و نیز توجه بیشتر به ارزشدق

های بوم ارزشمند و خروج آن از فهرست تاالببخشی این زیستویژه تاالب انزلی، زمینه را برای بازتوان

 در معرض نابودی فراهم آورد.  

-گذاران با تدوین بودجه الزم به افزایش کیفی قابلیتتشود سیاسمی با توجه به ارزش تاالب پیشنهاد

 گردد: ها زیر عنوان میبوم کمک نمایند. در همین راستا پیشنهادهای این زیست

ی حفاظتی از این تاالب ثیر مستقیم بر پذیرش مبلغ پیشنهادی جهت استفادهأمتغیر درآمد خانواده ت

حیطی کاالیی با کشش باالست، لذا تنها در صورت تقویت مهای زیستاست. ازآنجایی که پرداختداشته 

 باشند. درآمد اشخاص است که بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت بابت آن می

ها های اخیر یکی از مشکالت و دالیل تخریب تاالبسطح آگاهی مردم منطقه از مواهب تاالب نیز در سال

ی و برگزاری کالس یا پخش بروشور و غیره بین مردم توان با پویش همگانبوده است. که این مشکل را می

 برطرف نمود. 
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کند نبود امکانات رفاهی مناسب و در رابطه با تاالب و جذب گردشگر اولین مشکلی که جلب توجه می

 شود. ها بهداشتی در محل اسکان است که باعث نارضایتی گردشگران میسرویس

ریزی اصولی و تخصیص بودجه الزم زمینه را برای انجام برنامههای مسئول با انجام ها و مدیریتسازمان

 های مطالعاتی فراهم سازند. چنین پروژه

-بوم طبیعی چشمها با توجه به نقش حیاتی آن در حفظ زیستبررسی تمایالت افراد جهت حفظ تاالب

 دهد.های آتی به دست میگذاریانداز مناسبی را جهت سیاست
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