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بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تاالب ها

چکیده

در دهه های اخیر پدیده  تغییر اقلیم تهدیدی مهم برای بقای گونه ها و سالمت اکوسیستم های جهانی به شمار می رود. 
تغییر اقلیم با تغییر در میزان بارش، دما و تبخیر، بیالن آبی تاالب ها را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است 
که برنامه های احیا و مدیریت تاالب ها پیچیده تر شود. با توجه به تعاریف موجود در خصوص تاالب ها، مشخصه  تاالب بر 
اساس میزان رطوبت و تداوم رطوبتی خاک در حداقل مدت معینی از سال طبقه بندی و سنجیده می شود. تاالب ها یکی 
از مهم ترین بوم نظام های )اکوسیستم ( طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک هستند که در دهة اخیر بیالن رطوبتی 
آن ها به دلیل تأثیرنامطلوب تغییراقلیم و خشکسالی ها دچار نوسان منفی شده است. بنابراین الزم است اثر چنین رویدادی 
در بوم نظام های مختلف، به ویژه این بوم نظام های ارزشمند مورد ارزیابی قرارگیرد. در این مقاله با بررسی اثرات تغییرات 
اقلیمی بر اکوسیستم تاالب ها تالش شده است تا مهم ترین اثرات فیزیکی و بیولوژیکی گرمایش جهانی بر این اکوسیستم 

تبیین شود. 

کلمات کلیدی: 
تغییرات اقلیمی، تاالب، گازهای گلخانه ای، آب وهوا.
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مقدمه

بحران های محیط زیستی را عده ای ناشی از تغییر نگرش انسان از سنت به مدرنیسم افراطی می دانند و برخی آن را ناشی از 
تغییرات اقلیمی اجتناب ناپذیر طبیعی تصور می کنند. اما واقعیت آن است که تغییرات اقلیمی علت های متفاوتی )طبیعی و 

غیرطبیعی( دارد. 
علل طبیعی معموالً فرایندهای کند ولی طوالنی است، شامل نحوه گردش زمین، حرکت و جابجایی قاره ها، فوران آتشفشان ها 
و حرکت آب های گرم و سرد اقیانوسی است، تغییرات بلندمدت اقلیمی را به نحوه گردش زمین نسبت به خورشید و حرکت 

قاره ها نسبت داده اند که اثرات آن ها در بلند مدت خود را نشان می دهد. 
مطالعات زمین شناسی نشان می دهد که هر هزار سال یکبار یک دوره یخبندان و یک دوره گرمایشی در سطح کره ی زمین 
داریم. عالوه بر این فوران آتشفشان ها حجم زیادی گاز و حرارت به سطح زمین وارد می کند که تأثیرات کوتاه مدتی بر افزایش 
دمای سطح زمین دارد. حرکت آب های گرم و سرد اقیانوسی که تحت عنوان گلف استریم و حرکات البرادور شناخته می شوند، 

نیز در گرمایش زمین و تغییر اقلیم مؤثر هستند. 
علل غیرطبیعی یا انسانی معموالً فرایندهای تند ولی کوتاه مدت است. این فرایندها شامل مصرف بیش از اندازه انرژی های 
حرارتی، افزایش گازهای گلخانه ای، افزایش دمای سطح زمین، گسترش فضاهای صنعتی و شهری و ایجاد جزایر گرمایی، 
تخریب جنگل ها و فضاهای سبز، افزایش تبخیر و کاهش منابع آب است. این تغییرات کوتاه مدت اقلیمی می تواند ناشی از 
مصرف بیش ازحد از انرژی های حرارتی باشد که خود سبب افزایش گازهای گلخانه ای و در نتیجه افزایش دمای سطح زمین 

شده است.
افزایش فضاهای شهری و تخریب جنگل ها سبب شده است که بازتابش خورشید در سطح زمین بیشتر شود و ایجاد جزایر 
گرمایی کند. این خود عامل افزایش تبخیر در زمین است. افزایش تبخیر نیز کاهش منابع آب را به دنبال دارد و هرچه منابع 

آب کاهش پیدا کند سطح زمین خشک تر و گرما تشدید می شود.
چشم انداز تغییرات اقلیمی در جهان آنچنان اهمیتی یافته است که عالوه بر مراکز علمی دنیا، سازمان ملل بخش ویژه ای را 
برای رصد و ارزیابی آن تأسیس کرده است که گزارش های دوره ای ارائه می کند. مقاله حاضر بر اساس این گزارش ها و به شیوه 

توصیفی و تحلیلی تدوین شده است.

اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست طبیعی 

یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی کشور در حوزه تنوع زیستی است. در ایران 250 تاالب بزرگ و کوچک با مساحت 
محل  تاالب ها  این  دارند.  قرار  معرض خشک شدن  در  آن ها  از  بسیاری  هم اکنون  که  دارد  وجود  هکتار  میلیون   5.2 حدود 

زیست طبیعی انواع گونه های جانوری و گیاهی است.
تغییرات اقلیمی بر تنوع زیستی دارای آثاری همچون کاهش بارش ها و افزایش دما در اکثر مناطق کشور به ویژه در البرز و 
زاگرس، اکثر تاالب های کشور را با کاهش قابل مالحظه آب روبه رو کرده و زندگی حیوانات، پرندگان و گونه های گیاهی ساکن 
در این تاالب ها را با تهدید روبرو خواهد کرد. نکته مهم دیگر خشک شدن تاالب ها باعث ایجاد حوضه های بیابانی جدید و 
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افزایش تولید گرد و غبار خواهد کرد. 
در حال حاضر با کم شدن شدید آب تاالب هامون، منطقه سیستان به شدت از گردوغبار رنج می برد. کم شدن شدید آب 
تاالب های خوزستان باعث تشدید زمانی و مکانی گردوغبارهای محلی شده است. کم شدن شدید آب دریاچه ارومیه و دریاچه 

نمک قم از تهدیدات آتی هجوم گردوغبار نمکی برای مناطق آذربایجان و تهران محسوب می شود.
در طی این سال ها زنجیره زاد و ولد حیات وحش تغذیه کننده از جنگل ها و مراتع کشور در معرض تهدید و انقراض قرار خواهد 
گرفت. افزایش دما کاهش زاد و ولد گونه های جانوری و پرندگان را موجب خواهد شد و مهاجرت پرندگان از کشور را افزایش 
خواهد داد. افزایش دما، کاهش طول زمستان و بهار زودرس بر چرخه تولیدمثل گیاهان و جانوران تأثیر خواهد داشت و خطر 

انقراض نسل های گیاهی و جانوری را افزایش می دهد.

اثرات تغییرات اقلیمی
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انواع تاالب

مشخصه اصلی تاالب ها ماندگاری نسبی آب در آن ها است، بر این اساس تاالب ها به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند:
باتالق؛ زمین های آبدار با پوشش گیاهی.. 	
مانداب یا هور؛ با آبی راکد و پوشش گیاهی بیشتر از جنس علف و نی.. 2
خالش؛ آبگیری است که رستنی های آن پوسیده باشد.. 	
خلنگزار؛ تاالب هایی که به شکل خارستان هستند.. 	
لشاب؛ تاالبی نیزاری است که آب آن از پوشش گیاهی آکنده شده است.. 5
تاالب های مصنوعی؛ برای سیلگیری رودخانه ها و دریاها احداث می شود.. 	
آب بندان؛ گونه ای از تاالب های مصنوعی ساخته دست بشر جهت پرورش ماهی و ذخیره آب.. 	

تمامی این تاالب ها در بعضی ویژگی ها مشترک می باشند، تمامی آن ها دارای آب کم عمق بوده و یا خاک اشباع از آب دارند، 
در تمامی آن ها مواد آلی گیاهی تجمع یافته است و به آهستگی تجزیه می شوند و همگی دارای گونه های مختلف گیاهی و 

جانوری است که به شرایط غرقابی تطابق دارند.
از لحاظ تغذیه آب، تاالب ها به چهار دسته تقسیم می شوند:

تاالب های جنگلی مناطق بارانی.. 	
تاالب های تحت تاثیر جزر و مد.. 2
تاالب های تحت تاثیر آب های زیرزمینی.. 	
تاالب های تحت تاثیر آب های سطحی.. 	

اثرات فیزیکی

افزایش دمای اتمسفر منجر به خشک شدن بسیاری از تاالب ها می شود، مگر اینکه بارندگی میزان تبخیر را متعادل کند. 
تاالب های موقت بدون جریان ورودی به داخل یا خارج، می توانند به طور کامل ناپدید شوند، به خصوص اگر میزان بارندگی 

کاهش یابد و آب های زیرزمینی برای مصارف داخلی برداشته شوند. 
از سوی دیگر، افزایش میزان بارندگی می تواند منجر به جاری شدن سیل، گسترش و تعمیق زیستگاه تاالب شود. در مقابل، 
افزایش بارندگی ممکن است منجر به افزایش سهم رسوبات و آالینده ها شود و اگر پوشش گیاهی یا سایر ویژگی های حیاتی 

زیستگاه به طور کامل زیر آب رود، می تواند برخی از تاالب ها را از بین ببرد. 
تاالب هایی شود که در عرض های  تغییرات چشمگیری در رژیم هیدرولوژیکی  به  افزایش دما می تواند منجر  این،  عالوه بر 
بهره وری خالص در  افزایش  به  افزایش غلظت دی اکسیدکربن در جو می تواند منجر  دارند.  قرار  استوا  از  باالتر  جغرافیایی 

سیستم های پوشش گیاهی شود و باعث تجمع کربن در پوشش گیاهی در طول زمان شود. 
محیط های تاالب های گرمسیری در برابر تغییرات آب وهوایی بسیار آسیب پذیر در نظر گرفته می شوند و ممکن است به چهار 
تغییرات دما، رطوبت و  بارش؛  الگوهای  تغییرات در  تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی.  قرار گیرند:  روش مختلف تحت تأثیر 
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افزایش فراوانی رویدادهای شدید آب وهوایی. عالوه بر این ها، تاالب های ساحلی مانند حرا نیز ممکن است تحت تأثیر افزایش 
سطح دریا قرار گیرند.

تأثیر بیولوژیکی

اگر تاالب های موقتی خشک شوند، گونه های کمیاب ممکن است از بین بروند. به عنوان مثال، گونه های بومی متعددی در 
کالیفرنیا که به شدت در معرض خطر از دست دادن زیستگاه هستند )Belk and Fugate 2000( در صورتی که کاهش 

بارندگی و افزایش تبخیر اتفاق بیافتد، می توانند منقرض شوند. 
از بین رفتن تاالب ها باعث کاهش تعداد و اندازه حوضچه های موجود و همچنین افزایش فاصله بین برکه ها می شود )گیبز 
	99	؛ سملیچ و برودی 998	(. ارتباط زیستگاه ها در مقیاس منطقه ای به دلیل از بین رفتن و خشک شدن تاالب ها کاهش 

می یابد فلذا پرندگان مهاجری را که به شبکه ای از تاالب ها در طول مسیر مهاجرت خود متکی هستند، به خطر می اندازد. 
تغذیه  بی مهرگان  و  قورباغه ها  از  که  ماهی هایی  کنند،  حفظ  را  بیشتری  ماهی های  می توانند  پایدار  و  مرطوب  تاالب های 

 .)Semlitsch and Brodie 	998( می کنند، معموالً تاالب های فصلی را با کاهش فشار شکار اشغال می کنند

تاالب های در معرض خطر ایران
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حفظ ناهمگونی زیستگاه و تنوع زیستی

انعطاف پذیری در برابر گونه ها و تنوع زیستگاهی می شود، زیرا تنوع زیستی  افزایش مقاومت و  تغییرات آب وهوایی منجر به 
طیف وسیع تری از تحمل استرس و گزینه های سازگار را فراهم می کند.  نرخ تنوع زیستی باال اغلب در زیستگاه های آبی قدیمی 
یا راکد و در مناطقی با ناهمگونی زیستگاهی باال به ویژه زیستگاه های پویا در سطح آب یافت می شود )دشت های سیالبی 
رودخانه های تاالب های فصلی؛ آبل و همکاران 2002(. بسیاری از این مناطق گونه های کمیابی را در خود جای داده اند که در 

یک زیستگاه خاص تکامل یافته و محدود باقی مانده اند. 
تاالب هایی با تنوع زیستی باال ممکن است با حفاظت از گونه های نادر و آسیب پذیر محافظت شوند. حفاظت از گونه های کمیاب 
می تواند به جلب توجه عمومی و اختصاص بودجه به تالش های حفاظتی کمک کند، اما این سیاست ها منحصراً با هدف حفظ 
گونه های شاخص هستند و احتماالً ممکن است از اهداف مطلوب تر حفاظت از کل عملکرد اکوسیستم )Junk 2002( و افزایش 

مقاومت و انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی محدود شوند. 
حفاظت از مناطق مزایایی را به همراه دارد که امکان جابجایی محدوده به دلیل تغییرات آب وهوایی را دارد و می تواند به حفظ 
انواع زیستگاه ها کمک کند. حفاظت از انواع زیستگاه ها ممکن است به افزایش مقاومت و انعطاف پذیری در گونه های آسیب پذیر 
کمک کند. برای مثال، حفاظت از حوضچه های طبیعی با طیف وسیعی از اندازه ها و دوره های آبی منجر می شود که دوزیستان 

.)Semlitsch 2002( بدون توجه به تغییرات آب وهوایی به مکان های تولیدمثل مناسب دسترسی دارند
به جای  تعادل مواد مغذی،  و  مانند جریان آب، مورفولوژی کانال  اساسی  اکوسیستم ها توسط ویژگی های فیزیکی  عملکرد 
مجموعه گونه ها تعیین می شود )Moss 2000(. حفاظت از الگوهای جریان، کیفیت و کمیت آب برای حفاظت از تنوع زیستی 
در زیستگاه های آب شیرین بسیار مهم است )Abell et al. 2002(. در بسیاری از موارد، عملکرد یک گونه خاص در یک 
اکوسیستم آب شیرین بسیار مهم تر از هویت آن است. به عنوان مثال، گیاهان از اجزای ضروری برخی از زیستگاه های آبی 

هستند )پوشش گیاهی دشت سیالبی و گیاهان آبزی در دریاچه های کم عمق(. 
به دلیل گرم شدن کره ی زمین و تغییرات بارندگی، انتظار می رود بسیاری از ویژگی-های فیزیکی اکوسیستم های آب شیرین 
مانند رودخانه ها، دریاچه ها و تاالب ها دستخوش تغییرات زیادی شوند. حذف موانع موجود در جریان آب، حفظ حوضه های 
رودخانه ای سالم و کاهش ورود مواد مغذی و سمی، احتمال سازگاری اکوسیستم های آب شیرین را با تغییرات آب وهوایی 

افزایش می دهد.
ارتباط یکی از ویژگی های ضروری بسیاری از اکوسیستم های آب شیرین است، زیرا می تواند به حفظ رژیم های جریان کمک 
کند، یکپارچگی اکولوژیکی را تقویت کند و به حیوانات مهاجر اجازه دهد تا بین زیستگاه های مختلف حرکت کنند. ارتباط 
 Abell( نه تنها بین زیستگاه های مختلف آب شیرین بلکه بین زیستگاه-های آب شیرین و منابع آب زیرزمینی نیز مهم است

 .)et al. 2002
اما گرمای محیط،  اقلیمی در زیستگاه های فعلی شان سازگار شوند،  با تغییرات  بتوانند  از گونه ها ممکن است  اگرچه برخی 
گونه های دیگر را مجبور می کند تا به پناهگاه های خنک بروند، جایی که دما کمتر از حد تحمل حرارتی خود باقی می ماند و 
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نیازهای متابولیکی کمتر است. 

حفاظت از اکوسیستم ها در برابر فعالیت های انسانی و گونه های غیر بومی

اکوسیستم های تحت فشار، مقاومت و انعطاف پذیری کمتری را در برابر تغییر نشان می دهند، به ویژه آن مناطقی که تمایل 
به کاهش تنوع دارند احتماالً با متغیرتر شدن اقلیم اهمیت بیشتری پیدا می کنند )ناس 	200(. 

فعالیت های انسانی، مانند بهره برداری بیش از حد و شیوه های ضعیف استفاده از زمین و تغییر کاربری اراضی باید تا حد 
امکان کاهش یابد. افزایش تالش ها برای جلوگیری از دسترسی گونه های مهاجم و از بین بردن گونه های مضر موجود در این 

بین مهم است. 
جداسازی زیستگاه های آسیب پذیر از سایر اکوسیستم های آب شیرین ممکن است در برخی موارد مضر باشد، اما ایجاد موانعی 
که جریان را با جلوگیری از دسترسی گونه های غیر بومی محدود می کند ممکن است آسیب بیشتری به همراه داشته باشد.  
در مواردی که مهاجرت برای گونه های بومی مهم است و احتمال تهاجم کمتری وجود دارد، بهتر است سطوح فعلی ارتباطات 

حفظ شود و در عین حال نظارت دقیق بر اکوسیستم ها انجام شود.

نتیجه گیری

گسترش  صنعتی،  فعالیت های  توسعه  و  گلخانه ای  گازهای  افزایش  اثر  در  زمین  گرمایش  طورکلی  به  جهانی  مقیاس  در 
شهرنشینی، باعث تغییرات اقلیمی در کره ی زمین خواهد شد. این تغییرات بر منابع آب شیرین، بر نواحی ساحلی، بر تنوع 
اثرات  باغی و گلخانه ای، دامداری  بر تولیدات محصوالت زراعی،  زیستی جهان، بر کاهش مقدار جنگل ها و مراتع و حتی 

شگرفی خواهد گذاشت. 
به طوری که ممکن است حیات بشری را به نابودی سوق دهد. این تغییرات در کشورهایی مثل ایران به دلیل داشتن محیط 
اقلیمی  تغییرات  برابر  در  ما  عامل دیگری که سبب می شود کشور  بیشتری خواهد داشت.  اثرات سوء  زیست آسیب پذیر، 
به هم  نیز سبب  افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی  است.  زیرزمینی  و  منابع آب سطحی  باشد کاهش  آسیب پذیرتر 
خوردن تعادل اکوسیستم شده است. باکاهش بارش ها و افزایش دما حجم آب اکثر تاالب های کشور کاهش و از این طریق 

زندگی بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی در معرض تهدید خواهد بود.
بدین ترتیب طی سال های آینده تغییرات اقلیمی منابع تولید در بخش کشاورزی و محیط زیست را با آسیب های گسترده و
قابل توجهی روبه رو خواهد کرد و کاهش ظرفیت های تولید در این بخش و بحران منابع آب وخاک و محیط زیستی کشور که

در سال های اخیر روند فزاینده ای یافته اند را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی رصد و مدیریت پیامدها و آسیب های 
تغییرات آب وهوایی می تواند تا حدودی این آسیب ها را کاهش داده و از نابودی کامل ظرفیت های تولید جلوگیری کند.
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