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ايران و ھفت تاالب در معرض خطر

روز جھانی تاالبھا که مصادف با سالروز انعقاد کنوانسيون رامسر يا کنوانسيون حفاظت از تاالبھای جھان است فرا رسيد .ايران در
شرايطی اين روز را جشن میگيرد که  ٧تاالب بينالمللی آن در معرض خطر قرار دارند.
دوم فورﯾه روز جھانی تاالبھاست .ھر ساله در اﯾن روز در سراسر جھان مراسمی بر پا میشود .ھدف از
برگزاری اﯾن مراسم باال بردن آگاھی عمومی ،بازگوﯾی اھميت تاالبھا و تأثير آن بر حيات و فعاليتھای اجتماعی
و اقتصادی انسان است.
روز جھانی تاالبھا مصادف با سالگرد انعقاد کنوانسيون حفاظت از تاالبھای جھان است .اﯾن کنوانسيون که به
کنوانسيون رامسر معروف است در سال ١٣) ١٩٧١بھمن  (١٣۴٩در شھر رامسر به امضا رسيد .کنوانسيون
رامسر  ۴سال پس از انعقاد آن ﯾعنی در سال  ١٩٧۵به اجرا درآمد.
ھدف از اﯾن کنوانسيون که تا کنون  ١۵٨کشور جھان به آن ملحق شدهاند ،حفاظت ھر چه بيشتر از تاالبھا و
اکوسيستمھای آبی بود .ﯾکی از شروط ثبت نام تاالب در اﯾن کنوانسيون ،پذﯾرا بودن دست کم  ٢٠ھزار پرنده
مھاجر در سال است.
اﯾران ٣٩ ،سال پس از کنوانسيون رامسر

دکتر اسماعيل کھرم ،استاد دانشگاه در اﯾران و متخصص محيط زﯾست اﯾران ،ميزبان
کنوانسيون حفاظت از تاالبھای جھان ٣٩ ،سال پس از عقد اﯾن کنوانسيون بيشترﯾن تاالبھای در معرض خطر را
در فھرست قرمز )فھرست مونترو( دارا است.
 ٢٢تاالب از مجموع بيش از  ٨۴تاالب بينالمللی کشور در فھرست کنوانسيون رامسر به ثبت رسيده ،اما از اﯾن
تعداد  ٧تاالب در فھرست تاالبھای در معرض خطر اﯾن کنوانسيون قرار دارند.
اﯾن در حالیست که عمده دالﯾل از بين رفتن تاالبھا عملکرد انسان است .ورود آالﯾندهھای مختلف ،عدم رعاﯾت
مالحظات زﯾستمحيطی در پروژهھای عمرانی ،سدسازی ،حفر چاهھای غير مجاز ،شکار و صيد غير مجاز و
بیروﯾه ،بھرهبرداریھای نامناسب از منابع آبھای زﯾرزمينی در اطراف تاالبھا ،واگذاری اراضی اطراف و تغيير
کاربری اراضی از مھمترﯾن دالﯾلی است که تاالبھای اﯾران را تھدﯾد میکند.
تاالب چيست؟

تاالبھای محيطھاﯾی با وﯾژگیھاﯾی بين خشکی و درﯾا ھستند .تاالبھا ممکن است ھمواره دارای آب ﯾا گاھی
دارای آب و گاھی نيز خشک باشند .برخی از تاالبھا فصلی و برخی دائمی ھستند.
تاالبھا نزدﯾک به  ۶درصد از کرهی زمين را در برمیگيرند و با قابليت زادآوری نقش مھمی

در بقای گونهھای پرشماری از گياھان وجانوران وابسته به خود اﯾفا میکنند.
تاالبھا ذخيرهگاه ارزندهای برای انبوه پرندگان ،خزندگان ،دوزﯾستان ،ماھيان و بیمھرهھا محسوب میشوند.
دکتر اسماعيل کھرم ،متخصص رشتهی محيط زﯾست و استاد دانشگاه در اﯾران ،اھميت وﯾژهای برای تاالبھای
اﯾران قائل است» :تاالبھای ما اھميت بسيار بيشتری از تاالبھای اروپاﯾی دارند به خاطر اﯾنکه
کشور ما در منطقهی خشک و نيمه خشک جھان قرار گرفته که ميزان تبخير آب به مراتب بيش از
ميزان آبی است که ما درﯾافت میکنيم .درسال ما حدود  ٢۵٠ميلیمتر باران به طور متوسط درﯾافت
میکنيم ،در حالی که جھان حدود  ٨۵٠ميلیمتر درﯾافت میکند .تازه اﯾن در فصلھا و سالھاﯾی
است که اﯾران پرآب است و آب مناسب و کافی دارد .در حالی که در بسياری از سالھا مانند
سالھای اخير ميزان آب به ﯾکدوم کاھش پيدا کرده است«.
دکتر کھرم میگوﯾد ،به غير از عوامل طبيعی مانند خشکسالی که تاالب را از بين میبرد عواملی مانند
»جادهسازی ،استخراج بيش از حد آب و سد زدن بر روی رودخانهھا بدون لحاظ کردن حقآبهھا« نيز موجب شده
که تاالبھای اﯾران با وضعيت اسفبار کنونی مواجه گردد.
کھرم ابراز اميدواری میکند که روز جھانی تاالبھا موجب شود که »بيش از مردم ،مقامات به اھميت تاالبھا
واقف شوند« .وی میگوﯾد » :بنده سال گذشته از تاالب پرﯾشان بازدﯾد کردم .در تاالب پرﯾشان که در ١٢
متری کازرون در استان فارس ھست دﯾدم  ٨۵٠حلقه چاه عميق و نيمهعميق دارد برای مزارع
کشاورزی آب میکشد .اﯾنھا چاهھای رسمی بودند که جواز داشتند در حاليکه در کنار اﯾنھا ۵۵٠
حلقه ھم چاه غير مجاز بود .وقتی ما اعتراض و پيشبينی کردﯾم که به زودی اﯾن تاالبھا خشک

خواھد شد مسئلهی معيشت پيش آمد و قرار بر اﯾن گذاشتند که کماکان اجازه دھند که کشاورزھا
آب را استخراج کنند .اسفندماه تاالبھای ما خشک شد«.
کھرم با اشاره به وضعيت دﯾگر تاالبھای اﯾران خاطرنشان میسازد» :تاالب انزلی به خاطر احداث راه در
حال احتضار ھست .به تاالب اروميه بر اثر اﯾنکه ما در ارتفاعات رودخانهھای مشروبکنندهی آن مثل
رودخانهھای باراندوز چای،تلخهرود ،شھرچای ،سيمينهرود و زرﯾنهرود ،سد ساختيم آب
مشروبکننده نمیرسد .ما  ۵و نيم ميليارد متر مکعب در سال از طرﯾق اﯾن رودخانهھا به تاالب
اروميه آب داشتيم که االن اﯾن ميزان زﯾر ﯾک ميليارد متر مکعب قرار گرفته .در نتيجهی اﯾن اقدامات و
نيز احداث جادهی شھيد کالنتری عمق آب از  ١٣متر به  ۶متر تنزل پيدا کرده است«.

تاالبھای اﯾران و اھميت آنھا
اسماعيل کھرم شمار تاالبھای اﯾران را  ٢۵٢تاالب عنوان کرده و میگوﯾد ،اﯾن تاالبھا از نظر ساختاری به
تاالبھای آب شيرﯾن ،آب شور ،آب لبشور و ھمچنين تاالبھاﯾی که در داخل خشکی ھستند مانند تاالب
پرﯾشان و دشت ارژن ﯾا تاالبھاﯾی که به درﯾا راه دارند مانند تاالب ميانکاله و تاالب انزلی تقسيم میشوند .اﯾران
ھمچنين تاالبھاﯾی دارد که در ارتفاعات به دور از ھر گونه تأسيساتی مانند کارخانهھا و پتروشيمی قرار گرفتهاند
مانند نئور و گھر.
دکتر کھرم در توضيح اھميت تاالبھا میگوﯾد» :تاالب درﯾاچهی اروميه در کشورھای اﯾران ،عراق و ترکيه
اﯾجاد آب و ھوا میکند .ھر حبهی انگور و ھر دانهی سيب که در اﯾن  ٣کشور در جوار نعمت
درﯾاچهی اروميه سبز میشود و میروﯾد مرھون و مدﯾون اﯾن ھست .ما وقتی تاالب ھامون را که در

سيستان واقع است از دست دادﯾم آب و ھوای منطقه عوض شد .شھر زابل که شھر پرآبی است
درﯾافتکننده شن و رﯾگ و سنگ شد .تمام زمينھای کشاورزی را ماسهھای بادی فرا گرفت .تمام
چاهھای آب خشک شد و کسانی که مرتعداری ﯾا کشاورزی ﯾا دامداری میکردند ،دامھاﯾشان را
فروختند و آن گاوھای سيستانی که از فرزندان گاوھای برھمای ھندی است ھمه از بين رفتند و
 ٢۴٠ھزار نفر در اطراف تاالب ھامون جابجا شدند«.
دکتر کھرم ابراز اميدواری میکند که »روز جھانی تاالبھا زنگ خطر را به صدا در آورد« و ھشدار میدھد» :اگر
تاالب درﯾاچهی اروميه خشک شود و تمام قشر ميليونھا سال نمک را باد پراکنده کند ﯾک باغ در
استان آذرباﯾجان غربی باقی نخواھد ماند ،ﯾک درخت باقی نخواھد ماند .تغيير آب و ھوا ،افزودن به
سفرهی آب زﯾرزمينی ،فراھم نمودن ﯾک اﯾستگاه برای جانوران و گياھان تاالبی ،انواع پرندهھا و
ماھیھا که باعث افزودن به نعمت سفرهھای حاشيهنشينان میشود و نيز جلوگيری از سيالبھا
از فواﯾد وجود تاالبھا است .سيالب که در زمين جاری میشود و با سرعت میآﯾد وقتی به تاالبھا
میرسد ﯾک مرتبه متوقف میشود .ھمهی اﯾن فواﯾد و بسيار از فواﯾد که برای ما ھنوز مکشوف
نيست ،از نعماتی است که تاالبھا در اختيار ما میگذارد و در صورت از بين رفتن آن ما دچار انواع
بليه خواھيم شد«.
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