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 چکیده

 ستمیاکوس کی برای حفاظت از یجهانالمللی معاهده بین نیاول رامسرکنوانسیون 
 استفاده و تاالب از حفاظت هایجنبه تمام پوششاست و هدف آن  خاص

 یستیز تنوع از حفاظت های تاالبی که برایاکوسیستمخردمندانه و شناسایی 
 رانیکل ا وسیعی از سطحی است. انسان جوامع رفاهو  آب تیریمد ،هستند یاتیح

 یاتیح فراگرفته است که خود بر نقش و ارزش یابانیب مهیو ن یابانیرا مناطق ب
 و اقلیمی تغییرات با بیشتر که اکنون. دیافزایم یبه مقدار قابل توجه هاتاالب
 نمایان پیش از بیش هاتاالب کارکرد ، اهمیتهستیم روبرو کشور در آب بحران

های کشور عدم است. عالوه بر خشکسالی، بیشترین خسارات وارد بر تاالب شده
مدیریت مناسب است. همچنین ناکافی بودن و در موارد بسیاری فقدان اطالعات 

زیست تاالبی و ی ما را از شناخت محیطای از جمله مواردی است که توانایپایه
ترین اقدامات پژوهشی مورد نیاز دارد. از این رو، مهممدیریت صحیح آن باز می

توان تعیین مرز تر را میهای کشور در راستای مدیریت خردمندانهتاالب
ها بندی و احیا و ترمیم تاالبزیستی، زونمحیطقابه اکولوژیکی، برآورد ح

-ها به لحاظ اکولوژیکی، زمینوه، شناسایی ساختار تاالبدانست. به عال
ها و ارزیابی بندی گیاهان آبی و خشکی تاالبشناسایی و طبقهشناختی، آب

ای در شناخت هرچه بهتر این زیستگاه جانوران تاالبی از جمله موارد پایه
ی و ها به تنهایها هستند. ذکر این نکته ضروریست که مدیریت تاالباکوسیستم

پذیر نخواهد بود. اتخاذ دیدگاه توسط یک ارگان یا سازمان خاص امکان
های سازمانی در میان ارگانای و بینرشتهای و به کارگیری مدیریت بینرشتهفرا

اجرایی و نظارتی کشور منجر به ایجاد نتایج بهتر و موفقیت هرچه بیشتر در 
 ها خواهد شد.مدیریت و حفاظت تاالب

 

المللی، ایرانهای بینتاالبپژوهشی، مدیریت، نیازمندی  :ی کلیدیواژه ها

 مقدمه
شود که ای اطالق میبه ناحیه (Wetlandتاالب )

های زیرزمینی یا سطحی به خاک آن توسط آب

صورت اشباع درآمده و در طی یک دوره کافی و 

ای از شرایط عادی محیطی تکامل یافته و دسته

ص که امکان زندگی در گیاهان و جانوران خا

اند، در آن به چنین شرایط اکولوژیکی را داشته

ی مندبهره(. 4اند )شکل وجود آمده و رشد کرده

یک تاالب از منابع گوناگون آب، به موقعیت پستی 

ی سطحی و زیرزمینی هاانیجر، هایبلندو 

بستگی دارد که در نهایت منجر به گوناگونی 

. برای مثال، شودیها مبه فرد تاالباشکال منحصر 
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ای های نمکی شرایط ویژهجهت تشکیل دریاچه

سه  ،Eugsterو Kelts، 4334در سال  الزم است.

شرط اصلی و اساسی را برای تشکیل چنین 

 -4است از:  یی ذکر کردند که عبارتهااچهیدر

 رودیممقدار آبی که از هر راهی از دریاچه بیرون 

شناسی ه چرخه آبباید محدود باشد، به طوری ک

مقدار تبخیر  -3ای را موجب شود؛ حوضه بسته

ی فرا رسیده بیشتر هاآبآب دریاچه نسبت به 

ای به اندازه رسدیممقدار آبی که بدان  -9نباشد؛ 

باشد که بتوان آن را یک حوضه بسته رسوبی یا 

 (.4934دریاچه نامید )سلمان ماهینی و سفیدیان، 

رامسر  کنوانسیون عریفت اساس بر مناطق تاالبی

 زارتورب آبگیر، مردابی، مناطق کلیه» اند ازعبارت

 یا دائم مصنوعی، طبیعی، صورت به آبی ،(زارپیت)

 یا شور شیرین، جاری یا ساکن آب با موقت

 که دریایی هایآب از دسته آن بر مشتمل شورلب

 «نکند تجاوز متر 6 از پایین کشند در آب عمق

 (.3144 رامسر، ونکنوانسی راهنمای)

 

 ( تاالب آلماگل، استان گلستان1شکل )

 

که در  یالمللنیب ینشست درکنوانسیون رامسر 

 رانیا رامسر شهر در خزر یایدر یساحل حگاهیتفر

شکل  ،شد برگزار توسط سازمان شیالت و شکار

 هیفور 3 خیتار در ونیکنوانس نیا متن گرفت.

 از یندگانیانم بعد توسط روز و شد موافقت 4394

 ،4391 ربدسام در معاهده نیا .شد کشور امضا 43

 بیترت نیا بهبه ثبت رسید.  ونسکوید یتأی از پس

 ایمدرن بر یجهانالمللی معاهده بین نیاول رامسر

 و استی عیطب منابع از داریپا استفاده و حفاظت

 حفاظت از به کهای است معاهده تنها هم هنوز

 این متن .ردتعلق دا خاص ستمیاکوس کی

 این هدف بود بخشالهام خود زمان در ونیکنوانس

 و هاتاالب و مردم متقابل یوابستگبر  شدت به و

 چرخه در هاتاالب که یمهم اریبس نقشنیز 

دارند، تاکید  آب ردایپا تیریمد و یکیدرولوژیه

خط  ه اینفلسف ونیکنوانس زمان، آن از .داشت

 از حفاظت یهاجنبه تمام پوشش برای فکری را

 مثال، عنوان به) خردمندانه استفاده و تاالب

 های تاالبی که برایشناسایی اکوسیستم ،(داریپا

 تیریمد ،هستند یاتیح یستیز تنوع از حفاظت

 چشم تحققی و در نهایت انسان جوامع رفاهو  آب

 گسترش، ونیکنوانس یاصل متن از یکامل انداز

 نام ونیسکنوان بعدها لیدل نیهم به .داده است

ی با هاتاالب از حفاظت ونیکنوانس» به را خود

کنوانسیون »که به  داد رییتغ« المللیاهمیت بین

  شهرت دارد.« رامسر
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  هاتاالب بندیطبقه

بر اساس  توانیمرا  هاتاالببا این وجود که 

ی اعم شناختبومی مورد استفاده از هر منبع هاداده

اهداف مورد  از فیزیکی و یا زیستی و همچنین

ی نمود، بندطبقهی گوناگونی هاروشنظر، به 

 هاتاالبی کلی بنددستهکنوانسیون رامسر در یک 

ی ساحلی/دریایی؛ هاتاالب -4را در سه گروه کلی 

ی هاتاالب-9 ی؛خشکی درون هاتاالب -3

گروه فرعی جای داده و کدبندی  13و  مصنوعی

 Ramsar Classification System for)کرده است 

Wetland Type, 2009). 

 ی ایران المللنیبهای تاالب

ی خشک و نیمه هانیسرزمایران در بخشی از 

خشک آسیا واقع شده است که بارندگی در اکثر 

مناطق آن به نسبت کم است. به همین رو، 

های داخلی آن کم و اغلب در فرو دریاچه

ساختی جوان قرار دارد. های زمینرفتگی

دائمی ایران بیشتر به مناطق پر باران  هایدریاچه

شمال، غرب و جنوب غربی ایران محدود است. در 

از نوع فصلی  هااچهیدرمناطق خشک و صحرایی، 

شور است )آقانباتی،  هاآنای است و آب و پایانه

ست هااز تاالب یانواع گوناگون یدارا رانیا(. 4931

ه یک های ایران که همه سالنظر به اهمیت تاالبو 

گونه  411تا چهار میلیون پرنده مشتمل بر 

نمایند، تاکنون بیست مختلف را به خود جلب می

المللی با و چهار سایت تاالبی بین

)حدود یک از کشور  هکتار 4،136،193 مساحت

در کنوانسیون رامسر به  درصد کل مساحت ایران(

 (. Ramsar List, 2014ثبت رسیده است )

ی به المللنیتاالب ب 31 ایدار رانیاهم اکنون 

 شرح زیر است: 

مجموعه آالگل، آلماگل و . 3 ،شانیتاالب گم. 4

 .گلستاندر  گلیآج

 مازندراندر  گرگان جیو خل انکالهیم رهیشبه جز. 9

  گلستان،و 

 رود درازباران و سرخ ،کناردونیفری هابندانآب. 1

 .مازندران

کوالب  .9 ،یمجموعه تاالب انزل. 6،  هیرکالیام .1

  .النیگدر  درودیو دهانه سف اشهریبندر ک

 .یشرق جانیآذربادر  گلیقور. 3

 ،یباباعلیتاالب قوپ. 41 ه،یاروم اچهیتاالب در. 3

و  و شورگل یسنگدورگه ادگارلو،ی یهاتاالب. 44

  .یغرب جانیآذربادر  برازانیتاالب کان .43

 اچهیدر .41 و کمجان، زیرین یهاتاالب. 49

 .فارسدر  و دشت ارژن شانیپر

 در یو خور موس هیتاالب شادگان، خوراالم. 41

 .خوزستان

هامون  .49 رمند،یو هامون ه یهامون صابر. 46

در ور باهو خگواتر و  جیخل یهاتاالب .43پوزک، 

 .و بلوچستان ستانیس

شور،  یمجموعه رودها. 31خور خوران،  .43

را، گز و ح یرودها. مصب 34 ناب،یو م نیریش

 .هرمزگاندر  دوریش رهیجز. 33

 .اصفهانی در تاالب گاوخون .39

 ی.اریچهارمحال و بختدر تاالب چغاخور . 31

های پژوهشی در جهت مدیریت نیازمندی

  خردمندانه

 هاییفعالیت شامل کلی طور به تاالب مدیریت

 تواندساخت می یا انسان و به طور طبیعی که است

 احیا، حفاظت، ه منظورب آن، تاالب یا اطراف در

های تاالب ارزش و بهبود کارکردها یا دستکاری و

( 4 با مرتبط مسائل به تاالب مدیریت. اعمال شود

 هایی کهفعالیت( 3 طبیعی؛ هایتاالب از حفاظت

 طور به طبیعی را در برگرفته است و هایتاالب

 و ایجاد( 9 اند؛معاف تنظیمی الزامات از خاص

 بهبود برای ساخت تاالب( 1 وتاالب  احیای

 شوند.می آب تقسیم کیفیت
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 ی زمین، باقرارگیری ایران در کمربند خشک کره

 نقش و ارزش ی وسیع،ابانیب مهیو ن یابانیمناطق ب

 یبه مقدار قابل توجه یآب یهاستگاهیز نیا یاتیح

ایران یکی از با این وجود که . دیافزایم

 است، رامسر المللیبین کنوانسیون گذارانبنیان

ها و زیست آن به خصوص در مورد تاالبمحیط

های گوناگون های آبی همیشه با بحراناکوسیستم

 روبرو بوده است. 

بوده  یااز منابع آب به گونه یبرداربهره ،تاکنون

 ی هموارهآب یهاستمیها و اکوساست که تاالب

معموالً آب و  اندآب بوده برداشت ی برایانهیگز

 است. دهیگرد هیها تخلآن حوضه به ازیبر ناضافه 

از  یاریبس دنید بیآس ط،یشرا نیا جهینت

 مهیدر مناطق خشک و ن ژهیکشور به و یهاتاالب

 یکم آب یهادر سال طیشرا نیخشک بوده است. ا

ها از که تاالب ستی ادر حالو  دهیگرد دیتشد زین

و عالوه بر  هستندجهان  یهاستمین اکوسیتریغن

در سطح  یو مل یع متعدد در سطح محلمناف

 یمتعدد یکارکردها یدارا زین یالمللنیب

  .باشندیم

 و اقلیمی تغییرات با قبل از بیشتر که اکنون

 ،(3)شکل  هستیم روبرو کشور در آب بحران

 شده نمایان پیش از بیش هاتاالب کارکرد اهمیت

 در ما علمی آگاهی و دانش که حالی در است،

 اً صرف -باشد موجود اگر - کشور هایالبتا مورد

 هاتاالب باقی و است خاص تاالب چند به محدود

 حدودی تا رامسر کنوانسیون در ثبت وجود با

است.  شده توجه کمتر هاآن به و اندمانده مهجور

عامل در حفظ  نیترمهمهمانطور که ذکر شد، آب 

 منابعبه عنوان ها تاالب و هاستتاالبو نگهداری 

 یاژهیو گاهیجاخصوصاً در مناطق خشک ایران آب 

 .دارند

 

؛ الف: نمای غربی 1931المللی آالگل و خشک شدن بخش وسیعی از آن در تابستان ( تاالب بین2شکل )

 تاالب، ب: نمای شمالی تاالب

عالوه بر خشکسالی که معموالً به دالیل طبیعی 

های بافتد، بیشترین خسارات وارد بر تاالاتفاق می

کشور عدم مدیریت مناسب است. باید خاطر نشان 

کرد که ناکافی بودن و در موارد بسیاری فقدان 

شناختی، آبشناختی و ای زمیناطالعات پایه

شناختی، نظیر وضعیت پوشش بخصوص بوم

زیستی پرندگان و جانوران از جمله  گیاهی، تنوع

مواردی است که توانایی ما را از شناخت 

تاالبی و مدیریت صحیح آن باز  زیستمحیط

 دارد. می

های از این رو، اقدامات پژوهشی مورد نیاز تاالب

کشور در راستای مدیریت هرچه بهتر و حفظ 

های تاالب برای زیستمندان آن و کارکرد و ارزش

 (ب) )الف(
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جوامع انسانی وابسته )مستقیم و غیرمستقیم( در 

 ادامه این بحث پیشنهاد شده است. 

المللی و بین هایتاالب اکولوژیکی مطالعات انجام

های آبی پایش اکوسیستم هایبرنامه تدوین

بدون رفع  های مهم کشور،بخصوصاً در تاال

تعارضات میان مدعیان استفاده از موجودی آب 

 هایپذیر نیست. یکی از شاخصتاالب امکان

 سازمان مدیریت تحت هایدر تاالب مؤثر مدیریتی

تعیین مرز اکولوژیکی این المللی، بین در سطح

هاست. مرزبندی اکولوژیکی به عنوان یک تاالب

سند قانونی، سبب رفع تعارضات میان مدعیان 

استفاده از منابع آب تاالب خواهد شد. موجودیت 

آن است.  یآب یپهنهیک تاالب فراتر از گسترش 

هایی هستند که در ینزم هاتاالببسیاری از 

کم آب و یا خشک  ی مختلفی از سالهازمان

شوند، در نتیجه، مرز آبی متغیر است و یم

تواند تنها معیار تعیین مرز تاالب باشد. از ینم

فرم اطالعات  a-6 اساس بندر طرف دیگر ب

پیشنهادی کنوانسیون رامسر، برای ثبت یک تاالب 

المللی، مرزهای قانونی و مرزهای تعیین شده ینب

فی و مشخص شده مسر باید معربرای کنوانسیون را

المللی که ینبی هاتاالبدر حالی که در بین باشند 

رسند، به این امر ضروری یمدر ایران به ثبت 

شود. مرز ینمبه شکل اصولی توجهی  معموالً

زیستی یطمحهای یژگیوتاالب باید متناسب با 

یک  مرز اکولوژیکی یینو تع ییشناساباشد، زیرا 

تخاب مناطق حفاظت ان یبرا یضرور یابزار تاالب

، )بافر( یحفاظت یمحدوده یینتع ی،تاالب یشده

و به تبع آن سبب جلب  مدیریت خردمندانه

 یکاربرییرتوقف تغ یبرا یقانون یتحما

)سفیدیان و  خواهد بود یتاالب هاییستگاهز

 (.4934همکاران، 

میزان آبی است زیستی یک تاالب، محیطقابه ح

اشته باشد تا بتواند در یک تاالب وجود د بایدکه 

بقای اکوسیستم آن را تضمین نماید. در اسناد 

المللی، بین به عنوان یک نهاد کنوانسیون رامسر

صریحًا به زیستی محیطقابه ح ها برحق تاالب

عدم رعایت حقابه  است.شده  رسمیت شناخته

تاالب منجر به خشک شدن بخش یا تمام یک 

، اقتصادی و تاالب خواهد شد که پیامدهای زیستی

های موجود در کشور مانند در نمونهاجتماعی آن 

های خشک تاالب هامون، ارومیه و دیگر تاالب

سد و تغییر مسیر  شده قابل مشاهده است. احداث

 حقابه رعایت عدم نتیجه در و  آب ورودی به تاالب

 ینا و شودمی یک تاالب خشک شدن تاالب سبب

دارد.  نقش مهمی زیستمندان آن کاهش درامر 

های اخیر سال در که است معضلی نیز خشکسالی

است.  شده اضافهسایر مشکالت  به به شدت

محاسبه میزان موجودیت آب مورد نیاز یک تاالب، 

های زیستی و اکولوژیکی آن برای حفظ کارکرد

به عنوان  ضروریست. در شرایطی که یک تاالب

ای هالمللی ثبت شده است. تاالبتاالب بین

 پرندگاناز  زیستی برای حمایتالمللی، محیطبین

 و غذا، آب به منظور تامینو پستانداران  آبزی

مهاجرت و  زمانخصوص در  به ،سرپناه

، پرندگانها، یماه از آوری و حمایتجوجه

 یهاگونهبه عنوان  وحشحیات  یگردپستانداران و 

 است.  نادر و در خطر انقراض

برد برای راهبری بندی روشی پر کارزون

رویکردهای مدیریتی از لحاظ مکانی و به شکلی 

های بزرگ ساختارمند است. در بسیاری از تاالب

که توسط مردم و برای مقاصد مختلف مورد 

گیرند، اهدافی وجود خواهند استفاده قرار می

توان به صورت یکنواخت و مشابه به داشت که نمی

برنامه  کل تاالب تعمیم داد. بنابراین، یک

بندی مورد نیاز است. از جمله مزایای زون

. تامین حفاظت 4توان به بندی یک تاالب میزون

ها و فرآیندهای اکولوژیک ها، گونهبرای زیستگاه
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های پرندگان زادآور، حیاتی و یا نادر )گروه

 .3ریزی و زادآوری ماهیان(؛ های تخممحدوده

نسانی های مناقشه برانگیز اجداسازی فعالیت

. فراهم 9)مانند تماشای پرندگان و یا شکار(؛ 

های انسانی )عمدتًا نمودن امکانات برای فعالیت

اند، مانند سنتی( که به سالمت تاالب وابسته

ماهیگیری، برداشت نی و یا طبیعت گردی، به 

منظور تداوم ایجاد مزایای اجتماعی و اقتصادی 

نطقه؛ برای جوامع محلی و به طور کلی اقتصاد م

. فراهم ساختن امکان جداسازی و قُرُق 1

شده از جمعیت، دیده و یا خالیهای آسیبمحدوده

 برای احیاء و بازسازی، اشاره کرد.

ی باید توجه داشت نابودی یک تاالب در نتیجه

عدم مدیریت معقول، تغییرات اقلیمی و خسکسالی 

های زیستی یک زیستی و کارکردنه تنها بر تنوع

بلکه بر سالمت و اقتصاد جوامع محلی  تاالب،

های وابسته به تاالب و در مقیاس بزرگتر سرزمین

مجاور آن نیز اثرات جبران ناپذیری خواهد 

ی امروزه، پدیده ریزگردها در منطقهگذاشت. 

ترین تهدیدات خاورمیانه یکی از جدی

شود که جز موارد زیستی محسوب میمحیط

 آب صیتخصر موارد طبیعی آن، متاسفانه در بیشت

گونه اینو ها به دیگر مصارف ها و دریاچهتاالب

ها علت اصلی بروز و تشدید این تیریمد ءسو

مدهای ردها یکی از پیای ریزگپدیده است. پدیده

ها و های آبی نظیر تاالبخشک شدن اکوسیستم

ها، خصوصاً در انواع داخل خشکی دریاچه

جاور و گاه در هاست. این پدیده برای مناطق مآن

تری در ناحیه، مشکالت فراوان سطح وسیع

زیستی، بهداشتی و نیز اقتصادی به همراه محیط

های کاهش یکی از راهخواهد داشت. از این رو، 

ریزگردها و مواجه شدن با این پدیده، احیای 

 هاست. تاالب

احیای تاالب فرآیند بهبود کارکردهای اکولوژیک 

است. منظور از  های تخریب یافتهتاالب

های متقابل کارکردهای اکولوژیک همان کنش

، خاک و پوشش گیاهی تاالب است. کهیدرولوژی

این فرآیندها در سالمت، رفاه و بهداشت انسان 

دخیل بوده و به طور خالصه عبارتند از: افزایش 

دهی آن، ذخیره کردن آب آب زیرزمینی و بیرون

اد مانع در ها و رهاسازی تدریجی آن، ایجسیالب

مخرب  فشارهایمقابل اثر امواج و جلوگیری از 

ناشی از آن، جذب رسوبات، نگهداری مواد غذایی و 

های زنجیره غذایی، فراهم حذف آن، بهبود چرخه

آبزیان و حیات وحش، تفرج آوردن زیستگاه 

از  یاریدر بس متمرکز و گسترده و ارزش فرهنگی.

 لیخشک جهان، به دل مهیمناطق خشک و ن

، خصوصاً به منظور انسانبیش از اندازه استفاده 

در حال  زیستدر محیطآب  هایانیجر یکشاورز

و  یخشکسال باروند ممکن است  نیکاهش است. ا

 در. ترکیب شود بلند مدت ییآب و هوا راتییتغ

و حجم  هااز رودخانه یاریدر بس هاانیجر جه،ینت

دست )به  نییپا هاها و تاالباچهیبه در یآب ورود

تا حد ، تاالب هامون( ه،یاروم اچهیعنوان مثال در

 دیشد اثرات یافته است که منجر به کاهش یادیز

شود. می یو اقتصاد یاجتماع ،زیستیمحیط

های اخیر خصوصًا در احیای تاالب در سال

های بیشتری پیش روی شرایطی که خشکسالی

ماست، توجه زیادی را به خود جلب نموده ولی 

علمی این کار اغلب بسیار ضعیف بوده  مبنای

است. همچنین اقدامات زیادی جهت احیاء 

های مختلف صورت گرفته است. اما تاالب

دستاوردهای آن به طور هدفمند و مستند موجود 

نبوده و معموالً فاقد معیارهای طراحی و برآورد 

 اند. موفقیت بوده یا بسیار ضعیف بوده

ناخت ساختار آن برای شناخت یک اکوسیستم، ش

یک تاالب مساحتی اشباع شده از آب ضروریست. 
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ی متمادی است و عوامل اقلیم، پستی هاسالبرای 

ی در تعیین شرایط آبشناسنیزمو بلندی و 

ی طبیعی موثر است. اقلیم تعیین هاتاالبشناختی 

کننده آب و هوای تاالب و به طبع آن میزان 

گوناگونی سرانجام منجر به  بارندگی است که

و هر نوع  شودیها مبه فرد تاالباشکال منحصر 

ی تاالب را شناختآبی ریپذبیآسمیزان  تواندیم

ی انسانی، یا انواع آلودگی آب هاتیفعالاز نظر 

های ایران تاالب یشناسنیزماطالعات دهد.  نشان

محدود به دریاچه ارومیه، بختگان، پریشان، 

امون است و از های هگاوخونی و مجموعه تاالب

نقاط مختلف  کوچکهای به نسبت تاالبدیگر 

 ستینی در دسترس چنداناطالعات  رانیا

ی هاهیال(. همچنین، در خصوص 4931)آقانباتی، 

ی ایران و نفوذپذیری هاتاالبزیرین تمام مناطق 

متاسفانه اطالعاتی وجود ندارد. در حالی که  هاآن

ها بشناسی تاالشناسی و آببا دانش زمین

یی را که به تاالب تحمیل سواثرات  توانیم

دارای حساسیت  هاتاالبی کرد. نیبشیپ، شودیم

شناختی هستند و یک تغییر کوچک در هر یک آب

سطح آب تاالب  تواندیماز ورودی و خروجی آب 

و  هایآلودگرا تغییر دهد. درجه حساسیت به 

-بندی زمیناقدامات مدیریتی براساس طبقه

ی انواع مختلف ریپذبیآسها، ناختی تاالبشآب

از ها را به فعالیت مورد نظر متفاوت کرده است. آن

ها و از تاالب انتیکه حفظ و ص ییجاآن

 کیها و عادالنه از آن یو اقتصاد نهیبه یبرداربهره

است و منابع آب موجود در حوزه  یمسأله جهان

و  نیسرزم شیآما یبه عنوان عنصر اصل زیآبر

ی و شناسآب د،یآیحوزه به شمار م داریوسعه پات

شناسایی منابع احتمالی آالینده و مخرب هر 

به  هاتاالبتاالب، امری ضروری در حفاظت از 

 (.4934)سلمان ماهینی و سفیدیان،  دیآیمشمار 

 و پرندگانگیاهان،  از یاگسترده فیط هاتاالب

دهند که را مورد حمایت قرار می پستانداران

ی برای استفاده هرچه بهتر زیانگشگفت یسازگار

با وجود اهمیت اند. از این جوامع پویا پیدا کرده

آبی و  بندی گیاهان اکوسیستمشناسایی و طبقه

ها و ارزیابی زیستگاه جانوان تاالبی خشکی تاالب

ها، خصوصًا به منظور درک بهتر کارکرد تاالب

یی سریع ها و شناسابندی تاالبمرزبندی و زون

المللی در آینده، تاکنون مطالعات های بینتاالب

های کشور صورت نگرفته جامعی برای تمام تاالب

ای برای شناخت هرچه است. این اطالعات پایه

 بهتر اکوسیستم یک تاالب ضروریست. 

 پایش برای سنجش از دور فنون از استفاده امروزه

ت. زیست و اجزای آن بسیار معمول شده اسمحیط

 تعیین و شناسایی فن سنجش از دور به معنی

 کسب هاییداده اساس بر زیستمحیط هایپدیده

شده از راه دور است. روشن است که این فن برای 

کسب آگاهی در رابطه با آب و پوشش گیاهی 

از  سنجش هایتکنیک کند.نقش مهمی ایفا می

 و پایدار مدیریت برای دقیقی نسبتاً  دور اطالعات

 ها،نقشه کند. از این رو، تهیهها ارائه میتاالب مؤثر

اهداف  به کمک و مدیریت برای زیادی هایقابلیت

تغییرات زمانی در  بررسی پایش و حفاظتی دارند.

 باال، دقت با اراضی پوشش و کاربری هاینقشه

 و هادر تاالب تغییرات روند به پایش توانمی

 کمک کند. مدیریت روند بررسی

 مانند یعیطب گاهبه عنوان یک ذخیره اهتاالب

ی های جریان یافتهآبها آن، کنندعمل می اسفنج

را به مدت زمان  هابمناطق اطراف، خصوصاً سیال

در نتیجه، د. نکنمیرها به تدریج  وطوالنی ذخیره 

هر  د. ندهیرا کاهش مها تخریبی سیالب ندآیفر

ا یک و حدوداً یک ت تواندیتاالب میک از  هکتار

کند.  رهیذخرا در خود  البیگالن س نیم میلیون

ممکن است بسته به  لیسدر کنترل تاالب  هر اثر
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 ،یاهیپوشش گ تیوضع تاالب، نوعو  اندازه منطقه

 آن تاالب و خاکدر مسیر سیل بودن یک  ب،یش

. از متفاوت باشد لیشدن س یتاالب قبل از جار

سیالب  این رو، شناسایی میزان و چگونگی کنترل

ها به عنوان یک کارکرد مهم باید توسط تاالب

 مورد توجه قرار گیرد.

ای با ویژه مناطق های آبی ارزشمند،این اکوسیستم

. هستندارزش اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی 

اندازهای طبیعی و چشمبه دلیل ، همچنین

ها ترین کاربری آناز مهم، فرهنگی منحصر به فرد

ها به با این حال، تاالب. م استتوریساکوتفرج و 

بیشترین  ها وترین اکوسیستمعنوان غنی

پذیر و و تا حدودی آسیب ناپایدار ،زیستیتنوع

. بر خالف رشد و آگاهی مردم و هستندحساس 

های طبیعی بویژه کشورها نسبت به اهمیت محیط

ها هنوز درک واقعی از اهمیت، کارکرد و تاالب

ای حیاتی و متنوع بسیار هحساسیت این زیستگاه

ه ئاراها در بررسی پتانسیل تاالب. پایین است

های توسعه اکوتوریسم کمک شایانی به زمینه

اطق در این مناقتصاد و آموزش جوامع محلی 

 هادر تاالبی مهای اکوتوریسفعالیت .نمودخواهد 

هدف توسعه پایدار گردشگری و حفاظت از  ید بابا

ابی به این هدف نیاز به و دستیباشد زیست محیط

  .ریزی و مدیریت منسجم داردبرنامه ،مطالعه

 بندیجمع
روزافزون با گسترش در آخر باید خاطر نشان کرد، 

ها و راهکارهای کارگیری روشدانش، ارائه و به

 زیستمنابع طبیعی و محیط مدیریتدر نوین 

مواردی که بیان شد به کند. اهمیت بسیار پیدا می

یت بخش پژوهش را در مدیریت خوبی اهم

های پژوهشی ها نشان داده است و نیازمندیتاالب

ای و ساختارمند ذکر شده مبنی بر مطالعات پایه

های کشورمان، پیشنهاداتی برای پژوهشگران تاالب

ها به تنهایی و توسط مدیریت تاالبخواهد بود. 

پذیر نخواهد بود. یک ارگان یا سازمان خاص امکان

کارگیری مدیریت ای و بهرشتهدیدگاه فرااتخاذ 

های سازمانی در میان ارگانای و بینرشتهبین

اجرایی و نظارتی کشور منجر به ایجاد نتایج بهتر و 

موفقیت هرچه بیشتر در مدیریت و حفاظت 

ها خواهد زیست و در این مورد خاص، تاالبمحیط

 شد.
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