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استاد دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبیعی ،گروه محیطزیست

 13( 1971بهمــن  )1349در شــهر رامســر شــکل
گرفــت و از ســال  1975بــه اجــرا درآمــد .در حــال
حاضــر ،کنوانســیون رامســر شــامل  171کشــور
عضــو بــا بیــش از  2410ســایت تعیینشــده اســت
کــه درمجمــوع نزدیــک بــه  254میلیــون هکتــار
مســاحت دارنــد .ایــن كنوانســيون معيارهايــي بــراي
گزينــش و انتخــاب تاالبهــای داراي اهميــت
جهانــي طراحــي نمــود تــا امــكان مقايســهی
تاالبهــا بــا معيارهــاي شايســتگي انتخــاب،
ممكــن شــود .بــر همیــن اســاس فهرســتي در
كنوانســيون رامســر بــه نــام فهرســت مونتــرو منتشــر
میشــود كــه مربــوط بــه تاالبهایــی اســت كــه
از معيارهــاي كنوانســيون رامســر فاصلــه گرفتهانــد
و بهطــور موقــت از فهرســت تاالبهــای رامســر
خــارج میشــوند .در حــال حاضــر  49ســایت از
 27کشــور جهــان در فهرســت مونتــرو قــرار دارد.
بيشــترين ســایتهای مونتــرو مربــوط بــه كشــور
يونــان بــا  7ســايت و پــس از آن مربــوط بــه
ايــران بــا  6ســايت اســت .ضمــن توجــه بــه ارتقــاء
کیفیــت تاالبهــای کشــور ،بخصــوص تاالبهــای
فهرســت کنوانســیون رامســر ،الزم اســت اهتمــام ملی
و پشــتیبانی فنــی و کارشناســی توســط دانشــگاهها و
مراکــز پژوهشــی محیطزیســتی ،نســبت بــه بهبــود
شــرایط محیطزیســتی  6ســایت ایــران در فهرســت
مونتــرو و تنظیــم لوایــح فنــی بــرای خــروج ایــن
تاالبهــا از فهرســت یــاد شــده صــورت گیــرد.
کلمــات کلیــدی :تــاالب ،کنوانســیون رامســر،
ســایت رامســر و فهرســت مونتــرو

مقدمه

چکیده

اکوسیســتمهای تاالبــی یکــی از پیچیدهتریــن،
پرتنوعتریــن و پــر تولیدتریــن اکوسیســتمهای
خشــکی محســوب میشــوند کــه شــمار زیــادی از
گیاهــان و جانــوران را بــه خــود وابســته و خدمــات
متعــددی بــرای انســان فراهــم آوردهانــد .کنوانســیون
حفاظــت از تاالبهــا در تاریــخ  ۲فوریــه ســال

اکوسیســتمهای تاالبــی یکــی از پیچیدهتریــن،
پرتنوعتریــن و پــر تولیدتریــن اکوسیســتمهای
خشــکی محســوب میشــوند کــه شــمار زیــادی از
گیاهــان و جانــوران را بــه خــود وابســته و خدمــات
متعــددی بــرای انســان فراهــم آوردهانــد .تاالبهــا
طیــف وســیعی دارنــد و اصطالحــات متعــددی بــرای
توصیــف انــواع آن بــه کار گرفتــه میشــود ،بــا
اینوجــود انــواع و طبقهبنــدی آنهــا تحــت تأثیــر
کنوانســیون رامســر دچــار تحــوالت زیــادی شــده
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اســت .پیــش از کنوانســیون رامســر تاالبهــا آخریــن
مرحلــه از تکامــل یــک اکوسیســتم آب شــیرین داخــل
خشــکی تلقــی میشــدند کــه از چنــد مرحلــه دریاچههای
اليگوتروفيــك ( ،)Oligotrophic Lakesدریاچههای مزوتروفيك
( )Mesotrophic Lakesو دریاچههــای یوتروفيــك (Eutrophic
 )Lakesگــذر نمــوده و ســرانجام در مرحلــه دریاچههــای
دیســتروفیک ســیمایی پیــدا میکردنــد کــه تــاالب
خوانــده میشــدند .ايــن دســته از پیکرههــای آبــی
شــرایط باتالقــي بــا هومــوس بــاال ،آب قهــوهای و
غلظــت زيــاد اســيد هوميــك داشــتند .حاشــيه ايــن
دریاچههــای باتالقــي ،پــر از تــورب بــود و بــه تدریــج به
خالشهــاي توربــي ( )Peat bogsو ســپس بــه توربــزار
( )Peatlandتبديــل ميشــوند .ايــن درياچههــا عميــق
يــا كــم عمقانــد و از نظــر حجــم اكســيژن فقيــر
محســوب ميشــوند .جمعيــت جانــوري آنهــا گرایــش
بــه گونههــای دوزیســت و اغلــب وابســته بــه خشــکی
دارد و جمعیــت حشــرات و الرو آنهــا در آن چشــمگیر
اســت .در عمــل مطابــق تحــوالت بــوم شــناختی،
تاالبهــا پهنههــای آب شــور ،آبهــای ســاحلی
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و جریانهــای آبــی (رود ،جویبــار ،آبشــار) را شــامل
نمیشــدند .امــا از زمــان شــکل گیــری کنوانســیون
رامســر نقــش و عملکــرد تاالبهــا از وضعیــت بــوم
شــناختی تکاملــی آنهــا فراتــر رفــت و از آنهــا یــک
سیســتم بــوم شــناختی طبیعــی و شــبه طبیعــی فراگیــر
ســاخته شــد .مطابــق مــاده  1-1کنوانســیون رامســر
تاالبهــا نواحــی هســتند کــه میتوانــد علفزارهــای
تاالبــی ( ،)Marshesمانــداب ( ،)Fenتوربــزار ،یــا
پیکرههــای آبــی کــه بــه صــورت طبیعــی یــا انســان
ســاخت ،دائمــی یــا موقــت ،بــا آب جــاری یــا ســاکن،
شــیرین ،لــب شــور ( )Brackishو شــور ،مشــاهده
شــود .حتــی بخشــی از آبهــای کرانههــای دریایــی
کــه بــر مبنــای پایینتریــن میــزان جــزر 6 ،متــر عمــق
داشــته باشــد تــاالب محســوب میشــود .بــا ایــن وجــود
کنوانســیون در مــاده  1-2نیــز تصریــح میکنــد ،اراضــی
حاشــیهای و بالفصــل پهنههــای آبــی و نواحــی ســاحلی
همجــوار تاالبهــا ،جزایــر و پیکرههــای آبــی دریایــی بــا
اعمــاق بیــش از  6متــر را نیــز میتــوان حســب ضــرورت
در ردیــف تاالبهــا قلمــداد نمــود.

کنوانسیون رامسر
کنوانســیون حفاظــت از تاالبهــا در تاریــخ ۲
فوریــه ســال  13( 1971بهمــن  )1349در شــهر
رامســر شــکل گرفــت و از ســال  1975بــه اجــرا
درآمــد ( .)Ramsar/C, 2019اســتفاده عاقالنــه از
اکوسیســتمهای آبــی از طریــق تعییــن ســایتهای
واجــد شــرایط بهعنــوان تاالبهایــی بــا اهمیــت
بینالمللــی از وظایــف اصلــی ایــن کنوانســیون بــه
حســاب میآیــد کــه به ســایر اهــداف ایــن کنوانســیون
میتــوان بــه تضمیــن حفاظــت از طریــق اقدامــات
محلــی ،منطقــهای ،ملــی و همــکاری بینالمللــی در
جهــت نیــل بــه توســعهی پایــدار در سراســر جهــان
اشــاره کــرد (رمضانیقوامآبــادی و ســناییپور،
 .)1392در حــال حاضــر ،کنوانســیون رامســر شــامل
 171کشــور عضــو بــا بیــش از  2410ســایت

تعیینشــده اســت کــه درمجمــوع نزدیــک بــه 254
میلیــون هکتــار مســاحت دارنــد (.)Ramsar/C1, 2021
ایــن كنوانســيون معيارهايــي بــراي گزينــش و انتخاب
تاالبهــای داراي اهميــت جهانــي طراحــي نمــود تــا
امــكان مقايسـهی تاالبهــا بــا معيارهــاي شايســتگي
انتخــاب ،ممكــن شــود .نخســتين معيارهــاي تــدارك
دیــدهشــده مربــوط بــه ســال  1980بــود و در
ســالهای  1987و  1990ایــن معیارهــا بازبینــی و
بــه روز رســانی شــد ( .)Ramsar/C, 2009تاالبهــای
منتخــب ،بــرای واجــد شــرایط بــودن در تعیین ســایت
رامســر ،حداقــل یکــی از  9معیــار تعیینشــده بایــد در
تـ�االب موردنظـ�ر در جریـ�ان باشـ�د( (�Ramsar Conven
:)tion, 1971; Gaget, 2020
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 .1معیارهــای مربــوط بــه تاالبهــای معــرف و
منحصر بهفــر د
مشــتمل بــر  4دســته شــاخص ( )a,b,c,dكــه معــرف
بــودن در ســطح جغرافيــاي زيســتي ،معرف بــودن نقش
هيدرولوژيــك و اكولوژيــك منطقــه و منحصربهفــرد
بــودن را شــامل میشــد.
 .2معیارهای عمومی بر اساس گیاهان یا جانوران
مشــتمل بــر  4دســته شــاخص ( )a,b,c,dكــه دارا بودن
گونههــای حفاظتــي ،اهميــت بــراي نگهــداري تنــوع
ژنتيكــي و اكولوژيــك ،اهميــت زيســتگاهي و معــرف
بــودن بــراي گونههــای اندميــك را شــامل میشــد.
.3معیار ویژه بر اساس پرندگان آبزی
مشــتمل بــر  3دســته شــاخص ( )a,b,cكــه شــمار
مشــخصي از پرنــدگان آبــزي و ســهم جمعيــت یکگونه
يــا زيرگونــه پرندگان وابســته به تــاالب ازجملــه معيارهاي
ايــن بخــش اســت.
.4معیارهای ویژه بر اساس ماهیان
مشــتمل بــر  3دســته شــاخص ( )a,b,cكــه ســهمي از
گونــه يــا زيرگونــه ماهيــان وابســته بــه تــاالب و اهميت
زيســتگاهي و نســل آوری ماهيــان ازجملــه معيارهــاي
ايــن بخــش اســت.
كنوانســيون رامســر از ســال  1996معيارهاي خود را بازبيني
نمــود و ضمــن معرفــي معيارهــاي جديــد ،راهكارهــاي
انطبــاق معيارهــاي جديــد و قديــم را نيــز معلــوم ســاخت.
معيارهــاي جديــد بــه شــرح زيــر اســت (:)Ramsar, 2009
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پــس از معرفــي معيارهــاي شايســتگي كنوانســيون
رامســر ،هميــن معيارهــا بــراي مديريــت بهينــهی
كشــورهاي ميزبــان تاالبهــا مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .بــر همیــن اســاس فهرســتي در كنوانســيون
رامســر بــه نــام فهرســت مونتــرو منتشــر میشــود
كــه مربــوط بــه تاالبهایــی اســت كــه از معيارهــاي
كنوانســيون رامســر فاصلــه گرفتهانــد و بهطــور
موقــت از فهرســت تاالبهــای رامســر خــارج
میشــوند .فهرســت مونتــرو فهرســتی از تاالبهــای
بینالمللــی اســت کــه بــا تغییراتــی در ویژگیهــای
محیطزیســتی تاالبهــا همــراه بــوده يــا در
معــرض چنیــن تغییراتــی قــرار دارنــد كــه میتوانــد

گــروه اول :تاالبهــای معــرف (تاالبهــای شــاخص،
کمیــاب یــا منحصربهفــرد)
معیار  :1نمونههای شاخص کمیاب یا منحصربهفرد
گــروه دوم :نقــش بینالمللــی تنــوع زيســتي تــاالب
(تاالبهــای دارای اهمیــت بینالمللــی بــرای حفــظ
تنــوع زیســتی)
معیــار  :2تاالبهای پشــتیبان کننــده گونههای آســیبپذیر
یــا درخطــر بح ـران انق ـراض و یــا جوامــع بومشــناختی در
معــرض تهدید؛
معیــار :3پشــتيباني از جمعیتهایــی از گیاهــان یــا جانورانی
کــه بـرای حفــظ تنــوع زیســتی یــک منطقــه جغرافیایــی
زیســتی خــاص اهمیــت دارنــد؛
معیــار :4پشــتيباني از جمعیتهایــی از گیاهــان و جانوران
در طی شــرایط نامســاعد؛
معیار :5پشتيباني دائم از حداقل  20هزار پرنده آبی؛
معیــار :6پشــتيباني دائــم از  %1افــراد جمعیــت یکگونه
یــا زیرگونــه از پرنــدگان آبی؛
معیــار  :7پشــتيباني از ســهم قابلتوجهــی از ماهیــان
بومــی کــه نشــان دهنــده فوایــد و یــا ارزشهــای تاالب
اســت؛
معیــار :8منبــع مهــم غذایــی ،محــل تخمریــزی ،محــل
پــرورش نــوزادان و یــا مســیر مهاجرتــی ماهيان؛
معیــار :9پشــتيباني دائــم از  %1افــراد جمعیــت یکگونه
یــا زیرگونــه از حیوانــات وابســته بــه تــاالب (غیــر از
پرندگان).

تحــت تأثیــر تحــوالت تکنولوژیــک ،گســترش آلودگــی
و یــا دیگــر دخالتهــای انســانی باشــد (Ramsar/C,
 .)2010فهرســت مونتــرو توســط قطعنامــه  4.8کنفرانس
طرفهــای متعاهــد ( )1990ایجــاد شــد .قطعنامــه 5.4
کنفرانــس ( )1993تعییــن کــرد کــه فهرســت مونتــرو
بایــد بــرای ســایتهای آســیبدیده بــرای حفاظتــی
مثبــت در ســطح ملــی و بینالمللــی مورداســتفاده قــرار
گیــرد .قطعنامــه  )1996( VI .1روشهــای دقیقتــری
را بــرای اســتفاده از مكانیســم فهرســت مونتــرو بــا
دســتورالعملهای مربــوط بــه گامهایــی ایجــاد كــرد
كــه بــرای قــرار دادن ســایتهای رامســر در فهرســت
وحــذف ســایتها از آن مورداســتفاده قــرار گیــرد.
Montreux Record
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ســایتها فقــط بــا تصویــب طرفیــن متعاهــد ،بــه
فهرســت اضافــه و حــذفمیشــوند .در ســپتامبر
( 2007شــهریور  59 ،)1386ســایت رامســر در فهرســت
مونتــرو ثبــت شــدند .در صــورت درخواســت طــرف
متعاهــد (کشــور دارای تــاالب آســیبدیده) ،دبیرخانــه
ممکــن اســت یــک مأموریــت فنــی بــه نــام «مأموریت
مشــورتی رامســر  »2بــرای تجزیــهو تحلیــل وضعیــت
یــک یــا چنــد ســایت خــاص کــه در مونتــرو ثبتشــده
اســت ارســال کنــد ،مشــورت الزم در مــورد اقدامــات و

مأموریت مشورتی رامسر

حفاظــت ویــژه بــه کمــک کشــورهای عضــو در مدیریــت
و حفاظــت از ســایتهای آســیبدیده ،کــه ویژگــی
اکولوژیــک آنهــا تحــت تهدیــد اســت ،صــورت میگیرد.
ایــن مــورد از طریــق مأموریــت مشــورتی رامســر کــه
یــک مکانیســم کمــک فنــی اســت بــه صــورت رســمی
توســط توصیــه  4.7در ســال  1990بــه تصویــب رســید.
هــدف اصلــی ایــن مکانیســم ،ارائــه کمــک به کشــورهای
درحالتوســعه و توســعهیافته بــه طــور یکســان در
حــل مشــکالت و تهدیدهــای ســایتهایی اســت کــه
در فهرســت مونتــرو ثبتشــدهاند .در بیشــتر مــوارد،
اســتفاده از ایــن مکانیســم متشــکل از بازدیــد توســط
یــک گــروه از دو یــا چنــد متخصــص اســت کــه گــزارش
خــود را در مــورد یافتههــا و توصیههــای خــود ارائــه
میکننــد .پــس از دريافــت درخواســت از طــرف متعاهــد،
دبيرخانــه موافقتنامــه مرجــع مأموريــت بــا مقامــات
ذیربــط را تشــخيص ميدهــد و نــوع تخصصــي را
کــه بــراي گــروه مالقاتــي الزم اســت ،تعييــن ميکنــد.
پیشنویــس گــزارش گــروه بــرای بررســی مجــدد بــه
مقامــات کــه مأموریــت را درخواســت کردهانــد ،ارائــه
میشــود و گــزارش نهایــی تجدیدنظــر شــده آن بــه
ســندی عمومــی تبدیــل میشــود کــه میتوانــد مبنایــی
بــرای اقــدام حفاظــت در ســایت باشــد .بیــن ســالهای
 1988و  ،2007مکانیســم مأموریــت مشــورتی رامســر
در  58ســایت رامســر مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت.
مأموریتهــای اولیــه شــامل یــک دیــدار کوتــاه از
ســوی یکــی از اعضــای کادر فنــی دبیرخانــه بــود ،امــا
طــی ســالها ترجیــح بــر ایــن شــد کــه مأموریتهــا
رســمیتر و دقیقتــر شــوند درنتیجــه ایــن رونــد
شــامل گروههــای چندرســانهای و در مــواردی بــا

ارزیابــی مطلــوب انجــاممیشــود کــه تــا یــک ســایت از
مونتــرو خــارج شــود .زمانــی کــه ایــن اقدامــات بــه نحــو
مطلــوب صــورت گیــرد خــروج ســایت از فهرســت بــا
موفقیت انجــام میشــود (.)Ramsar/C,2010كشــورهاي
ميزبــان فرصــت دارنــد تــا بــا ارتقــاء مديريــت و اصــاح
شــرايط ،معيارهــاي فروكاســته را بهبــود داده و تــاالب
را بــه فهرســت رامســر بازگرداننــد (.)Ramsar/C, 2020

همــکاری ســایر ســازمانها ماننــد کنوانســیون می ـراث
جهانــی ،اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعت ، 3ســازمان
آموزشـ�ی ،علمـ�ی و فرهنگـ�ی ملـ�ل متحـ�د  4شــد (�Ram
 . )2007 ,sar/Cاز اینرو کنوانســیون رامســر پرسشنامهای
را بـرای تاالبهــای در دو بخــش در نظــر گرفــت کــه بــه
شــرح زیــر اســت (:)Ramsar/C.2015
بخــش اول :اطالعاتی بــرای ارزیابی احتمالــی درج یک
سایت رامســر ذکرشــده در فهرست مونترو
الف) ماهیت تغییر
 .1نام سایت؛
 .2ذکــر معیارهــای رامســر بــرای اسمنویســی ســایت
بهعنــوان ســایت بینالمللــی؛
 .3چکیدهای از توصیفات ویژگی محیطزیستی؛
 .4بررســی اجــزای اکولوژیــک ،فرایندهــا و خدمات تحت
تأثیــر تغییــرات /بهعنــوان مثــال تغییــرات نامطلــوب
ناشــی از فعالیتهــای انســانی؛
 .5ماهیــت و میــزان تغییــر /احتمــال تأثیــر تغییــر در
شــرایط اکولوژیــک ســایت؛
 .6دلیل تغییرات ایجادشده؛
ب) اقدامات مدیریتی در محل
 .7تاریخ ارسال آخرین برگه اطالعات رامسر ()RIS؛
 .8برنامــه پایــش موجــود در ســایت ،در صــورت وجــود
(شــرح روشهــا ،اهــداف و ماهیــت دادههــا و اطالعــات
جمعآوریشــده)؛
 .9روشهــای ارزیابــی در صــورت وجــود (نحوه اســتفاده
از اطالعــات بهدس ـتآمده از برنامــه نظــارت)؛
 .10اقدامــات بهبــودی و ترمیمــی در صــورت وجــود یــا
برنامهریزیشــده تاکنــون؛
RAM
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3 IUCN: International Union for Conservation of Nature

4 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural
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 .11ســایر فرآیندهــای مداخلهگــر مشــابه ،پیوندیافتــه
فعــال یــا برنامهریزیشــده ،بهعن ـوان مثــال فرایندهــای
تحــت ســایر توافقنامههــای محیطزیســتی چندجانبــه؛
 .12لیســت پیوســتهای ارائهشــده توســط طــرف
قــرارداد کشــور دارای تــاالب آســیبدیده (در صــورت
وجــود)؛
 .13لیســت پیوس ـتهای ارائهشــده توســط دبیرخانــه
رامســر (در صــورت وجــود)؛
بخــشدوم:اطالعاتــیبـرایارزیابیحذفیــاخروج
احتمالییکســایتذکرشــدهازفهرســتمونترو
اقدامات مدیریتی در محل
 .1تاریخ ارسال آخرین برگه اطالعات رامسر ()RIS؛
 .2برنامــه پایــش موجــود در ســایت ،در صــورت وجــود
(شــرح روشهــا ،اهــداف و ماهیــت دادههــا و اطالعــات
جمعآوریشــده)؛
 .3روشهــای ارزیابــی در صــورت وجــود (نحوه اســتفاده
از اطالعــات بهدس ـتآمده از برنامــه نظــارت)؛
 .4اقدامــات بهبــودی و ترمیمــی در صــورت وجــود
یــا برنامهریزیشــده تاکنــون؛
ارزیابی حذف سایت رامسر از فهرست مونترو
 .5موفقیــت اقدامــات بهبــودی ،ترمیــم یــا نگهــداری
(درصورتــی کــه بــا مــوارد ذکرشــده در بخــش یــک
ایــن پرسشــنامه متفــاوت باشــد)؛
 .6روشهــای پیشــنهادی نظــارت و ارزیابــی (در صورتــی
کــه بــا آنچــه در بخــش یــک ایــن پرسشــنامه قــرار دارد
متفاوت باشــد)؛
 .7تــا چــه انــدازه اجــزای محیطزیســتی ،فرآیندهــا
و خدمــات ســایت بازیابــی یــا حفــظ شــدهاند (ارائــه
جزئیــات)؛
 .8دالیل خروج از فهرست مونترو
 .9وضعیــت فرآیندهــای مداخلهگــر مشــابه (فرایندهــای
تحــت ســایر توافقنامههــای زیسـتمحیطی چندجانبــه)؛
 .10اقداماتــی کــه طــرف قــرارداد بــرای حفــظ
ویژگــی محیطزیســتی ســایت بــا شــاخصهای
مشــخص بــرای پیگیــری انجــام خواهــد داد،
 .11لیست پیوستهای بیشتر (در صورت وجود).
در حــال حاضــر  49ســایت از  27کشــور جهــان در
فهرســت مونتــرو قــرار دارد .بيشــترين ســایتهای
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مونتــرو مربــوط بــه كشــور يونــان بــا  7ســايت و
پــسازآن مربــوط بــه ايــران بــا  6ســايت اســت
(شــکل .)1الزم بــه ذكــر اســت كــه تــا ســال ،1388
 7ســايت ايــران در فهرســت مونتــرو قــرار داشــت و
پــس از خــروج ســايت آلمــاگل ،آجــي گل و آالگل،
ايــن تعــداد بــه  6ســايت كاهــش پيــدا كــرد .در
جــدول  1تمامــی ســایتهای موجــود در فهرســت
مونتــرو بــا ذکــر دالیــل آن مشــاهده میشــود.

جدول -1سایتهای موجود در فهرست مونترو در جهان ()Ramsar/c,2018
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شکل -1نمودار وفور تاالبهای فهرست مونترو در کشورهای عضو کنوانسیون رامسر

تاالبهای ایران در فهرست مونترو

در حــال حاضــر  41تــاالب تحــت عنــوان  25ســایت
بــا مســاحت بالــغ بــر  1میلیــون و  400هــزار هکتــار
در فهرســت کنوانســیون رامســر قــرار دارد (جــدول
 )2و هــم اکنــون از ایــن مجموعــه  6ســایت بــه
دالیــل مختلــف بــه فهرســت مونتــرو راه یافتــه
اســت .قدیمیتریــن پیکرههــای آبــي كشــور در
ايــن فهرســت مربــوط بــه  7ســایت مشــتمل بــر
 18پیکــرهی آبــی اســت كــه در ســال ( 1354برابــر
بــا  )1975بــه ایــن فهرســت وارد شــدند .جديدتريــن
تــاالب كشــور در فهرســت رامســر ،درياچـهی زريــوار
اســت كــه در ســال ( 1398برابــر بــا  )2019بــه
فهرســت كنوانســيون رامســر راه يافــت .از طرفــی
بزرگتریــن پهنــهی آبــي كشــور در فهرســت
رامســر درياچــهی اروميــه بــا وســعت حــدود 480
هــزار هكتــار و کوچکتریــن تــاالب كشــور در ايــن
فهرســت ،لپــوي فریدونکنــار بــا وســعت  48هكتــار
اســت (.)Bagherzadeh Karimi and Rouhany, 2007
مجموعــه تاالبــی انزلــی ،ســايت هامــون پــوزک،
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دریاچههــای هامــون صابــري و هیرمنــد ،دریاچههــای
نیریــز و کمجــان ،ســایت شــادگان ،دریاچههــای
شــورگل ،یادگارلــو و دورگــه ســنگی از تاالبهــای بیــن
المللــی کشــور در فهرســت مونتــرو هســتند .بررس ـيها
نشــان ميدهــد بســياري از تاالبهــاي كشــور
كــه بخــش زيــادي از آنهــا در ســطح بينالمللــي
نيــز شناختهشــده اســت در اثــر ســوء مديريــت در
تخصیــص آب یــا حفاظــت از محیطزیســت و منابــع
طبیعــی ،در معــرض نابــودي و خشــک شــدن يــا
از دســت دادن عملکردهــای بــوم شــناختی خــود
قــرار دارنــد كــه پیامدهــای تــداوم آن میتوانــد بــه
نابــودي پرنــدگان نـــادر و حفاظتــی ،کاهــش تنــوع و
غنــای آبزیــان بومــی و گسســت ارتبــاط تاریخــی
حاشــیه نشــینان تــاالب بــا خدمــات تاالبــی منجــر
شــود .متاســفانه مداخــات مخاطــره آمیــز بســیاری
همچــون صــدور مجوزهــای قانونــي شــکار،
سياســتهاي راهســازی باهــدف كوتــاه كــردن
مســیر دسترســی ،اجــراي طرحهــاي کشــاورزی

آب بــر ،بهرهگیــری از تــاالب بهعنــوان مخــزن
آب كشــاورزی در دســترس ،واردکــردن گونههــای
غیربومــی گیاهــی و جانــوری ،احــداث و توســعه
مــزارع پــرورش میگــو در حاشــیه تاالبهــا ،شــرایط
تاالبهــای کشــور ،بویــژه تاالبهــای بینالمللــی

را در شــرایط پــر تنــش و نگــران کننــدهای قــرار
داده اســت و میــزان آســیب پذیــری بســیاری از
تاالبهــا بــه گونــهای افزایــش یافتــه اســت کــه
تــوان تــابآوری طبیعــی در مقابــل خشکســالیها
و کمبــود بارشهــای ادواری را از دســت دادهانــد.

جدول  -2تاالبهای ایران در فهرست رامسر و مونترو
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نتیجهگیری

تاالبهــای کشــور فراهــم کننــده ،خدمــات اکوسیســتمی
متعــددی ب ـرای کشــور و جامعــه محلــی وابســته بــه آن
هســتند .عملکــرد برخــی از تاالبهــای کشــور بــه ســبب
حمایــت از پرنــدگان مهاجــر آبزی ،فراملی اســت و ســبب
شــده اســت  41تــاالب کشــور بــا  25عنـوان بــه فهرســت
کنوانســیون رامســر راه یابــد ،بــا ایــن وجود ضعــف مدیریت
حفاظتــی از تاالبهــا بــه ســبب ســد ســازیها در یــک
دوره تاریخــی ،توســعه صنعتــی ،شــهری و کشــاورزی
نامتعــادل ،برداشــت نامتـوازن آبزیــان و شــکار غیرمجــاز،
برشایســتگی عضویــت برخــی از تاالبهــای کشــور در
فهرســت رامســر اثرگ ـذار باشــد و آنهــا را بــه فهرســت
مونتــرو وارد کنــد .چنیــن رخ ـدادی ب ـرای کشــوری کــه
مســبب شــکل گیــری ایــن کنوانســیون و میـزان آب بوده
اســت و نــام کنوانســیون وابســته بــه ایــن کشــور اســت از
حیــث اعتبــار بیــن المللــی نیــز در خــور توجــه اســت ،پس
ضمــن توجــه بــه ارتقــاأ کیفیــت تاالبهــای کشــور،
بخصــوص تاالبهای فهرســت کنوانســیون رامســر ،الزم
اســت اهتمــام ملی و پشــتیبانی فنی و کارشناســی توســط
دانشــگاههاومراکــزپژوهشــیمحیطزیســتی،نســبتبــه
منابع
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بهبود شـرایط محیطزیســتی  6ســایت ایـران در فهرســت
مونتــرو و تنظیــم لوایــح فنی بـرای خــروج این تاالبهــا از
فهرســت یادشــده صــورت گیــرد .بررسـیهای اخیر نشــان
داده اســت هنــوز برخــی از تاالبهــای کشــور در فهرســت
مونترو از ارزش زیســتگاهی قابلتوجهــی برخوردارند و نقش
و عملکــرد فراملــی خــود را بــازیمیکننــد .ضروری اســت
كميتــه ملــي كنوانســیون رامســر در کشــور از حمایت مالی
بهتــری برخــوردار شــود تــا بتوانــد پیشـران چنیــن تحولی
باشــد .ایــن نهــاد بــه ســبب ضعــف در قــدرت اجرايــي،
دســتاوردهای چن ـدان اثربخشــی نداشــته اســت و نتايــج
عملکــرد ايــن كميتــه تنهــا در حــد تئــوري ،پیــش رفتــه
اســت .بنابراین پیشــنهاد میشــود بــا اســتفاده از روشهای
مختلــف تصمیمگیــری ،مدلســازی ،برنامهریــزی خطــی،
روشهــای تصمیمگیــری چنــد معیــاره ،نمونهبــرداری و
مطالعــات آزمایشــگاهی در زمینــه آلودگــی و بهبود کیفیت
آب در ســایتهای آســیبدیده ،تالشــی همــه جانبــه و
فراگیــر توســط پژوهشــگران عالقهمنــد به محیطزیســت
کشــور در دســتور کار قـرار گیــرد.
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