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شناخت و اهمیت 
تاالب های شهری

سیام سفیدیان
دانشجو دکتری محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی

و منابع طبیعی گرگان
ســطح  در  مهمــی  اکوسیســتم های  تاالب هــا   
ایــن زیســتگاه ها  ایــن حــال،  بــا  جهــان هســتند. 
ــش از 50  ــوند. بی ــد می ش ــینی تهدی ــطه شهرنش به واس
ــتند،  ــاکن هس ــهرها س ــان در ش ــت جه ــد جمعی درص
ــرای  ــن ب ــن زمی ــا و تأمی ــردن تاالب ه ــر ک ــه و پ تخلی
یکــی  شــهری  زیرســاخت های  و  مســکونی  مناطــق 
نــوع  ایــن  رفتــن  دســت  از  علــل  بزرگ تریــن  از 
.(Mackintosh and Davis, 2013) تاالب هاســت 

کــه  هســتند  مناطقــی  شــهری  تاالب هــای   
می شــوند.  آبگیــری  دائمــی  یــا  فصلــی  به صــورت 
ایــن تاالب هــا در مرزهــای شــهری، بــه عبارتــی در 
ــد و  ــرار دارن ــهر ق ــای ش ــراف و حومه ه ــا اط ــل و ی داخ
ــا،  ــیالبی، دریاچه ه ــت های س ــا و دش ــامل رودخانه ه ش
ــد تاالب هــای  ــواع ســاحلی مانن ــن ان ــا و همچنی باتالق ه
Ram-) یشــور، مانگــرو و صخره هــای مرجانــی م شــوند

ــت  ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب sar handout, 2018). نکت
کــه تاالب هــا بــه نــدرت در انــزوا از ســایر آبراه هــا 
تشــکیل می شــوند. ایــن نــوع از تاالب هــا می تواننــد 
ــد. ــر دو باش ــی از ه ــا ترکیب ــاخت ی ــی، انسان س طبیع

تهدیدات 
از آنجایــی کــه تاالب هــای شــهری در درون شــهر   
اثــرات فعالیت هــای  و یــا حومــه آن واقــع  شــده اند، 
ــر  ــهری ب ــارج ش ــای خ ــایر تاالب ه ــش از س ــانی بی انس
آن هــا مشــهود اســت و معمــوال ایــن مخاطــرات بــه  طــور 
مســتقیم بــر آن هــا اعمــال می شــوند. از جملــه ایــن 
ــل  ــه دلی ــتگاه )ب ــب زیس ــه تخری ــوان ب ــدات می ت تهدی
توســعه و ســاخت و ســاز، جاده هــا، گــود بــرداری و 
ــدها  ــداث س ــل اح ــه دلی ــم آب )ب ــر رژی ــر آن(، تغیی نظای
ــره(، انتشــار  ــر مســیر، اســتخراج آب ، و غی ــع، تغیی / موان
آلودگــی )بــه دلیــل انباشــت زبالــه، فاضــالب، نفــت و دفــع 
ــوا  ــش در ه ــموم پخ ــا و س ــیمیایی، آفت کش ه ــواد ش م
ــی  ــل معرف ــه دلی ــتی ب ــوع زیس ــت دادن تن و ... (، از دس
گونه هــای بیگانــه )علف هــای هــرز، آفــات و حیوانــات 
ــال  ــوان مث ــتم )به عن ــرات اکوسیس ــایر تغیی ــی( و س خانگ
ــوري و  ــرات در ش ــوزی و تغیی ــای آتش س ــر رژیم ه تغیی

.(Ramsar handout, 2018) ...( اشــاره کــرد 

ارزش ها و کارکردها 
ارزش   از  انســان  بــرای  شــهری  تاالب هــای   
ــوردار  ــهری برخ ــای غیرش ــه تاالب ه ــبت ب ــتری نس بیش
تاالب هــای  اکوسیســتمی  خدمــات  ازجملــه  اســت. 
شــهری می تــوان بــه حــذف آلودگــی فاضــالب، کنتــرل 
کربــن  تســریع  زیســتی،  تنــوع  از  ســیل، حمایــت 
 .)Mackintosh and Davis, 2013( کــرد  اشــاره 
همچنیــن آن هــا ســبب کاهــش خطــر آتش ســوزی 
ــوط  ــا و خط ــایش رودخانه ه ــر فرس ــت در براب و حفاظ
ــان آن  ــهری و گیاه ــای ش ــوند. تاالب ه ــاحلی می ش س
ــی  ــر خنک کنندگ ــتان تأثی ــای تابس ــد در ماه ه می توانن
ــن ســپری  ــند و همچنی ــته باش ــراف داش در مناطــق اط
ــم  ــق اقلی ــن طری ــوی باشــند و از ای ــای ق ــر باده در براب
محلــی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. تاالب هــا همچنیــن 
ــا ایجــاد فضاهــای ســبز شــهری کــه باعــث  می تواننــد ب
و  چشــم انداز  تنــوع  می شــوند،  زیبایــی  و  جذابیــت 
فرصت هــای تفرجــی بیشــتری را فراهــم کنــد و بــه 
رفــاه جامعــه کمــک کننــد. آن هــا همچنیــن می تواننــد 
بــه حفــظ میــراث فرهنگــی، ارزش هــای معنــوی و زندگی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــک کنن ــی کم ــردم بوم ــره م روزم
تاالب هــا فرصت هــای آموزشــی را بــه راحتــی قابــل  
دسترســی بــرای یادگیــری در مــورد محیط زیســت 
 Ramsar handout, 2018; Boyer) ــد ــم می کنن فراه

.(and Polasky, 2004

ــگ  ــی در هنگ کن ــارک تاالب پ
ــه ای از یــک تــاالب شــهری نمون
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اروپایی هــا،  اســتقرار  از  قبــل   
ــادی در منطقــه  تاالب هــا و باتالقی هــای زی
ــه  ــورن وجــود داشــت ک ــی شــهر ملب کنون
ــدگان  ــی پرن ــی از زندگ ــط فراوان در آن رواب
ــاالب  ــن ت ــورد. بزرگ تری ــم می خ ــه چش ب
 Caramm Carrum Swamp در ملبــورن
بــود. ایــن تــاالب در قســمت شــرقی خلیــج 
ــول آن ۱5  ــود. ط ــع ب ــپ واق ــورت فیلی پ
کیلومتــر، حداکثــر عــرض 5 کیلومتــر و 
ــش  ــا افزای ــود. ب ــار ب ــاحت ۴000 هکت مس
ــات  ــرای خدم ــار ب ــورن، فش ــت ملب جمعی
ــه  ــع زبال ــن آب و دف ــاده، تأمی ــکن، ج مس
ــچ  ــال هی ــرض 50 س ــت. در ع ــش یاف افزای
بخشــی از ملبــورن وجــود نداشــت کــه 
ــی  ــد. زهکش ــعه نیافته باش ــوی توس ــه نح ب

ــا  ــد. ام ــاز ش ــا آغ ــایر تاالب ه ــی و س ــای طبیع باتالق ه
ــرای  ــا ب ــی از آن ه ــدند و بعض ــود نش ــا ناب ــه تاالب ه هم
در  احتمالــی حفــظ شــدند.  از ســیل های  حفاظــت 
ســال ۲00۱ آن هــا به عنــوان تاالب هــای بین المللــی 
جــز  و  شــده اند  نام گــذاری  رامســر  کنوانســیون  در 
ــورت  ــده در پ ــی باقی مان ــای طبیع ــن تاالب ه بزرگ تری
ــاد  ــای ایج ــایر تاالب ه ــتند. س ــتپرتین هس ــپ و وس فلی
ــرای حفاظــت  ــا ب ــورن، عمدت ــی ملب شــده در شــبکه آب
از کیفیــت آب در آب هــای دریافتــی خلیــج پــورت 
 .Cherry ــه ــد دریاچ ــت، مانن ــده اس ــپ ساخته ش فیلی

ــای  ــیل در حوضه ه ــری از س ــر جلوگی ــالوه ب ــا ع آن ه
محلــی، بــا افزایــش نفــوذ ناپذیــری زیرســاخت های 
بهبــود  موجــب  ســاختمان ها(  و  )جاده هــا  شــهری 
شــبکه هیدرولــوژی می شــوند. بــه همیــن ترتیــب نقــش 
ــینی  ــتی شهرنش ــرات محیط زیس ــش اث ــی در کاه حیات
ایــن  بــر  عــالوه  می کننــد.  اجــرا  آبخیــز  حوضــه 
آن هــا زیســتگاه های مهمــی را بــرای حیات وحــش و 
ــرای  ــی ب ــی و راه ــردم محل ــح م ــرای تفری ــی ب مکان های
شــناخت بیشــتر از محیــط اطرافشــان فراهــم می کننــد. 

 .(Melbourne Water, 2010)

شهری تاالب های  از  نمونه هایی 
تاالب شــهری در ملبورن، استرالیا

ــاهد  ــال ها ش ــن س ــه و در ای ــهر قرارگرفت ــل ش در داخ
ــم  ــت بوده ای ــهر رش ــت در ش ــابقه جمعی ــش بی س افزای
ــه  ــا ب ــده ت ــوه جمعیــت، موجــب گردی ــن حجــم انب و ای
ــکالت  ــا مش ــاالب ب ــن ت ــر، ای ــای دیگ ــبت تاالب ه نس
ــاز  ــه ساخت وس ــوان ب ــه می ت ــود ک ــه ش ــتری مواج بیش
در حریــم تــاالب اشــاره  کــرد. همچنیــن، ورود فاضالب و 
هجــوم گیاهــان آب دوســت )ماننــد آزوال( بــه ایــن تــاالب 
ازجملــه عوامــل تهدیــد ایــن تــاالب بــه شــمار مــی رود، 
تــا آنجــا کــه بــه جایــگاه دفــع زبالــه تبدیــل شــده اســت 

ــش، ۱۳۹۲(. ــلیمی و رادمن ــور س ــری پ )اکب
جمع بندی:

ــدازه ای  ــه ان ــهری ب ــای درون ش ــت تاالب ه اهمی  
ــال ۲0۱8 را  ــعار س ــر ش ــیون رامس ــه کنوانس ــت ک اس
»تاالب هــا بــرای آینــده شــهری پایــدار« قــرار داده 
اســت. بررســی وضعیــت تاالب هــاي شــهري حائــز 
اهمیــت اســت و در صــورت لــزوم بایــد طرح هایــی بــراي 

احیــا و ترمیــم آن هــا ارائــه شــود تــا طیــف گســترده ای 
از خدمــات اکوسیســتمي را بــراي مــردم و تنــوع زیســتي 
ارائــه دهنــد. همچنیــن، بایــد فرایندهــای برنامه ریــزی و 
ــتفاده  ــا و اس ــت از تاالب ه ــی در حفاظ ــات عملیات اقدام
صــورت  تاالب هــا  ایــن  از  شــهرداری ها  خردمندانــه 
ــرات  ــی اث ــه ارزیاب ــوان ب ــه آن هــا می ت ــرد کــه ازجمل گی
تاالب هــای  محیط زیســتی  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
ــا افزایــش کارکردهــای اکولوژیکــی  شــهری و حفــظ و ی
از  حفاظــت  و  نیمه شــهری  و  شــهری  تاالب هــای 
آن هــا در مقابــل تأثیــرات منفــی افزایــش مصــارف 
تــاالب  اکوسیســتم  خدمــات  و  محصــوالت  شــهری 
 Ramsar Convention Secretariat,) کــرد  یــاد 
ــا  ــن تاالب ه ــای ای ــظ کارکرده ــوع، حف 2010). درمجم
ــتی و  ــوع زیس ــت از تن ــده  حمای ــد تضمین کنن می توانن

ــد.  ــدار باش ــهری پای ــت ش ــز موجودی نی

تاالب شهری در رشت، ایران

تــاالب عینــک بزرگ تریــن تــاالب شــهری   
ــالن  ــتان گی ــزرگ اس ــاالب ب ــن ت ــران و دومی ای
ــت  ــتان رش ــرب شهرس ــاالب در غ ــن ت ــت. ای اس
ــرقی دارد  ــی ش ــتره غرب ــاالب گس ــت. ت ــع اس واق
ــه دلیــل آن کــه در عکس هــای هوایــی شــبیه  و ب
عینــک اســت بــه ایــن نــام خوانــده می شــود. ایــن 
تــاالب یکــی از مناطــق گردشــگری مهــم در شــهر 
رشــت بــه حســاب می آیــد. شــرایط تــاالب عینــک 
نســبت بــه تاالب هــای دیگــر اســتان گیــالن 
ــاالب ــن ت ــه ای ــی خــاص اســت از آن لحــاظ ک اندک
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