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چکیده
پیچیده تریــن،  از  یکــی  تاالبــی  اکوسیســتم های 
اکوسیســتم های  تولیدتریــن  پــر  و  پرتنوع تریــن 
ــادی از  ــمار زی ــه ش ــوند ک ــوب می ش ــکی محس خش
ــات  ــه خــود وابســته و خدم ــوران را ب گیاهــان و جان
متعــددی بــرای انســان فراهــم آورده انــد. کنوانســیون 
حفاظــت از تاالب هــا در تاریــخ 2 فوریــه ســال 

ــکل  ــر ش ــهر رامس ــن 1349( در ش 1971 )13 بهم
ــد. در حــال  ــه اجــرا درآم ــت و از ســال 1975 ب گرف
حاضــر، کنوانســیون رامســر شــامل 171 کشــور 
ــده اســت  ــایت تعیین ش ــش از 2410 س ــا بی عضــو ب
ــار  ــون هکت ــه 254 میلی ــک ب ــوع نزدی ــه درمجم ک
مســاحت دارنــد. ایــن کنوانســیون معیارهایــي بــراي 
اهمیــت  داراي  تاالب هــای  انتخــاب  و  گزینــش 
امــکان مقایســه ی  تــا  نمــود  جهانــي طراحــي 
انتخــاب،  شایســتگي  معیارهــاي  بــا  تاالب هــا 
ممکــن شــود. بــر همیــن اســاس فهرســتي در 
کنوانســیون رامســر بــه نــام فهرســت مونتــرو منتشــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــه تاالب های ــوط ب ــه مرب ــود ک می ش
ــد  ــه گرفته ان ــر فاصل ــیون رامس ــاي کنوانس از معیاره
ــر  ــای رامس ــت تاالب ه ــت از فهرس ــور موق و به ط
خــارج می شــوند. در حــال حاضــر 49 ســایت از 
ــرار دارد.  ــرو ق ــت مونت ــان در فهرس ــور جه 27 کش
ــور  ــه کش ــوط ب ــرو مرب ــایت های مونت ــترین س بیش
یونــان بــا 7 ســایت و پــس از آن مربــوط بــه 
ایــران بــا 6 ســایت اســت. ضمــن توجــه بــه ارتقــاء 
ــای  ــای کشــور، بخصــوص تاالب ه ــت تاالب ه کیفی
فهرســت کنوانســیون رامســر، الزم اســت اهتمــام ملی 
و پشــتیبانی فنــی و کارشناســی توســط دانشــگاه ها و 
ــود  ــه بهب ــبت ب ــتی، نس ــی محیط زیس ــز پژوهش مراک
ــت  ــران در فهرس ــایت ای ــتی 6 س ــرایط محیط زیس ش
ــن  ــروج ای ــرای خ ــی ب ــح فن ــم لوای ــرو و تنظی مونت

ــرد.  ــورت گی ــده ص ــاد ش ــت ی ــا از فهرس تاالب ه

کلمــات کلیــدی: تــاالب، کنوانســیون رامســر، 
ســایت  رامســر و فهرســت مونتــرو

مقدمه
پیچیده تریــن،  از  یکــی  تاالبــی  اکوسیســتم های 
اکوسیســتم های  تولیدتریــن  پــر  و  پرتنوع تریــن 
ــادی از  ــمار زی ــه ش ــوند ک ــوب می ش ــکی محس خش
ــات  ــه خــود وابســته و خدم ــوران را ب گیاهــان و جان
ــا  ــد. تاالب ه ــرای انســان فراهــم آورده ان ــددی ب متع
طیــف وســیعی دارنــد و اصطالحــات متعــددی بــرای 
توصیــف انــواع آن بــه کار گرفتــه می شــود، بــا 
ــر  ــت تأثی ــا تح ــدی آن ه ــواع و طبقه بن ــود ان این وج
ــده  ــادی ش ــوالت زی ــار تح ــر دچ ــیون رامس کنوانس
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ــن  ــا آخری ــش از کنوانســیون رامســر تاالب ه اســت. پی
مرحلــه از تکامــل یــک اکوسیســتم آب شــیرین داخــل 
خشــکی تلقــی می شــدند کــه از چنــد مرحلــه دریاچه های 
الیگوتروفیــک )Oligotrophic Lakes(، دریاچه های مزوتروفیک 
 Eutrophic( ــک ــای یوتروفی )Mesotrophic Lakes( و دریاچه ه
Lakes( گــذر نمــوده و ســرانجام در مرحلــه دریاچه هــای 

ــاالب  ــه ت ــد ک ــدا می کردن ــیمایی پی ــتروفیک س دیس
خوانــده می شــدند. ایــن دســته از پیکره هــای آبــی 
ــوه ای و  ــاال، آب قه ــوس ب ــا هوم ــي ب ــرایط باتالق ش
ــن  ــیه ای ــتند. حاش ــک داش ــید هومی ــاد اس ــت زی غلظ
دریاچه هــای باتالقــي، پــر از تــورب بــود و بــه تدریــج به 
خالش هــاي توربــي )Peat bogs( و ســپس بــه توربــزار 
)Peatland( تبدیــل مي شــوند. ایــن دریاچه هــا عمیــق 
ــر  ــیژن فقی ــم اکس ــر حج ــد و از نظ ــم عمق ان ــا ک ی
محســوب مي شــوند. جمعیــت جانــوري آن هــا گرایــش 
بــه گونه هــای دوزیســت و اغلــب وابســته بــه خشــکی 
دارد و جمعیــت حشــرات و الرو آن هــا در آن چشــمگیر 
ــناختی،  ــوم ش ــوالت ب ــق تح ــل مطاب ــت. در عم اس
تاالب هــا پهنه هــای آب شــور، آب هــای ســاحلی 

ــامل  ــار( را ش ــار، آبش ــی )رود، جویب ــای آب و جریان ه
ــیون  ــری کنوانس ــکل گی ــان ش ــا از زم ــدند. ام نمی ش
ــوم  ــت ب ــا از وضعی ــرد تاالب ه ــش و عملک ــر نق رامس
شــناختی تکاملــی آن هــا فراتــر رفــت و از آن هــا یــک 
سیســتم بــوم شــناختی طبیعــی و شــبه طبیعــی فراگیــر 
ــاده 1-1 کنوانســیون رامســر  ــق م ســاخته شــد. مطاب
ــای  ــد علفزاره ــه می توان ــتند ک ــی هس ــا نواح تاالب ه
یــا  توربــزار،   ،)Fen( مانــداب   ،)Marshes( تاالبــی 
ــا انســان  ــه صــورت طبیعــی ی ــی کــه ب پیکره هــای آب
ــا آب جــاری یــا ســاکن،  ســاخت، دائمــی یــا موقــت، ب
شــیرین، لــب شــور )Brackish( و شــور، مشــاهده 
ــی  ــای دریای ــای کرانه ه ــی از آب ه ــی بخش ــود. حت ش
ــر مبنــای پایین تریــن میــزان جــزر، 6 متــر عمــق  کــه ب
داشــته باشــد تــاالب محســوب می شــود. بــا ایــن وجــود 
کنوانســیون در مــاده 2-1 نیــز تصریــح می کنــد، اراضــی 
حاشــیه ای و بالفصــل پهنه هــای آبــی و نواحــی ســاحلی 
همجــوار تاالب هــا، جزایــر و پیکره هــای آبــی دریایــی بــا 
اعمــاق بیــش از 6 متــر را نیــز می تــوان حســب ضــرورت 

ــود. ــداد نم ــا قلم ــف تاالب ه در ردی
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 2 تاریــخ  در  تاالب هــا  از  حفاظــت  کنوانســیون 
فوریــه ســال 1971 )13 بهمــن 1349( در شــهر 
ــرا  ــه اج ــال 1975 ب ــت و از س ــکل گرف ــر ش رامس
از  عاقالنــه  اســتفاده   .)Ramsar/C, 2019( درآمــد 
ــایت های  ــن س ــق تعیی ــی از طری ــتم های آب اکوسیس
واجــد شــرایط به عنــوان تاالب هایــی بــا اهمیــت 
ــه  ــیون ب ــن کنوانس ــی ای ــف اصل ــی از وظای بین الملل
حســاب می آیــد کــه به ســایر اهــداف ایــن کنوانســیون 
ــات  ــق اقدام ــت از طری ــن حفاظ ــه تضمی ــوان ب می ت
ــی در  ــکاری بین الملل ــی و هم ــه ای، مل ــی، منطق محل
ــان  ــدار در سراســر جه ــه توســعه ی پای ــل ب جهــت نی
ســنایی پور،  و  )رمضانی قوام آبــادی  کــرد  اشــاره 
1392(. در حــال حاضــر، کنوانســیون رامســر شــامل 
ســایت   2410 از  بیــش  بــا  عضــو  کشــور   171

ــه 254  تعیین شــده اســت کــه درمجمــوع نزدیــک ب
 .)Ramsar/C1, 2021( میلیــون هکتــار مســاحت دارنــد
ایــن کنوانســیون معیارهایــي بــراي گزینــش و انتخاب 
تاالب هــای داراي اهمیــت جهانــي طراحــي نمــود تــا 
امــکان مقایســه ی تاالب هــا بــا معیارهــاي شایســتگي 
انتخــاب، ممکــن شــود. نخســتین معیارهــاي تــدارک 
دیــده  شــده مربــوط بــه ســال 1980 بــود و در 
ــی و  ــا بازبین ــن معیاره ــال های 1987 و 1990 ای س
ــه روز رســانی شــد )Ramsar/C, 2009(. تاالب هــای  ب
منتخــب، بــرای واجــد شــرایط بــودن در تعیین ســایت 
رامســر، حداقــل یکــی از 9 معیــار تعیین شــده بایــد در 
Ramsar Conven� )تــاالب موردنظــر در جریــان باشــد 

:)tion, 1971; Gaget, 2020

کنوانسیون رامسر
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1. معیارهــای مربــوط بــه تاالب هــای معــرف و 
د به فــر منحصر

ــرف  ــه مع ــاخص )a,b,c,d( ک ــته ش ــر 4 دس ــتمل ب مش
بــودن در ســطح جغرافیــاي زیســتي، معرف بــودن نقش 
ــرد  ــه و منحصربه ف ــک منطق ــک و اکولوژی هیدرولوژی

ــد.  ــامل می ش ــودن را ش ب
2. معیارهای عمومی بر اساس گیاهان یا جانوران

مشــتمل بــر 4 دســته شــاخص )a,b,c,d( کــه دارا بودن 
گونه هــای حفاظتــي، اهمیــت بــراي نگهــداري تنــوع 
ژنتیکــي و اکولوژیــک، اهمیــت زیســتگاهي و معــرف 
ــراي گونه هــای اندمیــک را شــامل می شــد. ــودن ب ب

3.معیار ویژه بر اساس پرندگان آب زی
مشــتمل بــر 3 دســته شــاخص )a,b,c( کــه شــمار 
مشــخصي از پرنــدگان آبــزي و ســهم جمعیــت یک گونه 
یــا زیرگونــه پرندگان وابســته به تــاالب ازجملــه معیارهاي 

ایــن بخــش اســت.
4.معیارهای ویژه بر اساس ماهیان

ــر 3 دســته شــاخص )a,b,c( کــه ســهمي از  مشــتمل ب
گونــه یــا زیرگونــه ماهیــان وابســته بــه تــاالب و اهمیت 
زیســتگاهي و نســل آوری ماهیــان ازجملــه معیارهــاي 

ایــن بخــش اســت.
کنوانســیون رامســر از ســال 1996 معیارهاي خود را بازبیني 
ــاي  ــد، راهکاره ــاي جدی ــي معیاره ــن معرف ــود و ضم نم
انطبــاق معیارهــاي جدیــد و قدیــم را نیــز معلــوم ســاخت. 
:)Ramsar, 2009( معیارهــاي جدیــد بــه شــرح زیــر اســت

گــروه اول: تاالب هــای معــرف )تاالب هــای شــاخص، 
کمیــاب یــا منحصربه فــرد( 

معیار 1: نمونه های شاخص کمیاب یا منحصربه فرد
ــاالب  ــوع زیســتي ت ــی تن ــش بین الملل ــروه دوم: نق گ
ــظ  ــرای حف ــی ب ــت بین الملل ــای دارای اهمی )تاالب ه

تنــوع زیســتی(
معیــار 2: تاالب های پشــتیبان کننــده گونه های آســیب پذیر 
یــا درخطــر بحــران انقــراض و یــا جوامــع بوم شــناختی در 

ــرض تهدید؛ مع
معیــار3: پشــتیباني از جمعیت هایــی از گیاهــان یــا جانورانی 
کــه بــرای حفــظ تنــوع زیســتی یــک منطقــه جغرافیایــی 

زیســتی خــاص اهمیــت دارنــد؛
معیــار4: پشــتیباني از جمعیت هایــی از گیاهــان و جانوران 

در طی شــرایط نامســاعد؛
معیار5: پشتیباني دائم از حداقل 20 هزار پرنده آبی؛

معیــار6: پشــتیباني دائــم از 1% افــراد جمعیــت یک گونه 
یــا زیرگونــه از پرنــدگان آبی؛

ــان  ــی از ماهی ــهم قابل توجه ــتیباني از س ــار 7: پش معی
بومــی کــه نشــان دهنــده فوایــد و یــا ارزش هــای تاالب 

اســت؛ 
معیــار8: منبــع مهــم غذایــی، محــل تخم ریــزی، محــل 

پــرورش نــوزادان و یــا مســیر مهاجرتــی ماهیان؛ 
معیــار9: پشــتیباني دائــم از 1% افــراد جمعیــت یک گونه 
یــا زیرگونــه از حیوانــات وابســته بــه تــاالب )غیــر از 

پرندگان(.

فهرست مونترو1 
ــیون  ــتگي کنوانس ــاي شایس ــي معیاره ــس از معرف پ
ــه ی  ــت بهین ــراي مدیری ــا ب ــن معیاره ــر، همی رامس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــان تاالب ه ــورهاي میزب کش
می گیــرد. بــر همیــن اســاس فهرســتي در کنوانســیون 
ــود  ــر می ش ــرو منتش ــت مونت ــام فهرس ــه ن ــر ب رامس
ــه از معیارهــاي  ــی اســت ک ــه تاالب های ــوط ب ــه مرب ک
به طــور  و  گرفته انــد  فاصلــه  رامســر  کنوانســیون 
خــارج  رامســر  تاالب هــای  فهرســت  از  موقــت 
ــای  ــتی از تاالب ه ــرو فهرس ــت مونت ــوند. فهرس می ش
ــای  ــی در ویژگی ه ــا تغییرات ــه ب ــت ک ــی اس بین الملل
در  یــا  بــوده  همــراه  تاالب هــا  محیط زیســتی 
ــد  ــه می توان ــد ک ــرار دارن ــی ق ــن تغییرات ــرض چنی مع

تحــت تأثیــر تحــوالت تکنولوژیــک، گســترش آلودگــی 
 Ramsar/C,( ــد ــانی باش ــای انس ــر دخالت ه ــا دیگ و ی
2010(. فهرســت مونتــرو توســط قطعنامــه 4.8 کنفرانس 

طرف هــای متعاهــد )1990( ایجــاد شــد. قطعنامــه 5.4 
ــرو  ــن کــرد کــه فهرســت مونت ــس )1993( تعیی کنفران
ــی  ــرای حفاظت ــیب دیده ب ــایت های آس ــرای س ــد ب بای
مثبــت در ســطح ملــی و بین المللــی مورداســتفاده قــرار 
ــری  ــای دقیق ت ــه VI .1 )1996( روش ه ــرد. قطعنام گی
ــا  ــرو ب ــت مونت ــم فهرس ــتفاده از مکانیس ــرای اس را ب
ــرد  ــاد ک ــی ایج ــه گام ها ی ــوط ب ــتورالعمل های مرب دس
ــرار دادن ســایت های رامســر در فهرســت  ــرای ق ــه ب ک
وحــذف ســایت ها از آن مورداســتفاده قــرار گیــرد. 

1 Montreux Record
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ــه  ــد، ب ــن متعاه ــب طرفی ــا تصوی ــط ب ــایت ها فق س
فهرســت اضافــه و حــذف  می شــوند. در ســپتامبر 
2007 )شــهریور 1386(، 59 ســایت رامســر در فهرســت 
ــرف  ــت ط ــورت درخواس ــدند. در ص ــت ش ــرو ثب مونت
ــه  ــاالب آســیب دیده(، دبیرخان متعاهــد )کشــور دارای ت
ممکــن اســت یــک مأموریــت فنــی بــه نــام »مأموریت 
مشــورتی رامســر 2« بــرای تجزیــه  و تحلیــل وضعیــت 
یــک یــا چنــد ســایت خــاص کــه در مونتــرو ثبت شــده 
اســت ارســال کنــد، مشــورت الزم در مــورد اقدامــات و 

ارزیابــی مطلــوب انجــام  می شــود کــه تــا یــک ســایت از 
مونتــرو خــارج شــود. زمانــی کــه ایــن اقدامــات بــه نحــو 
ــا  مطلــوب صــورت گیــرد خــروج ســایت از فهرســت ب
موفقیت انجــام می شــود )Ramsar/C,2010(.کشــورهاي 
میزبــان فرصــت دارنــد تــا بــا ارتقــاء مدیریــت و اصــالح 
ــاالب  ــود داده و ت شــرایط، معیارهــاي فروکاســته را بهب
 .)Ramsar/C, 2020( را بــه فهرســت رامســر بازگرداننــد

مأموریت مشورتی رامسر
حفاظــت ویــژه بــه کمــک کشــورهای عضــو در مدیریــت 
و حفاظــت از ســایت های آســیب دیده، کــه ویژگــی 
اکولوژیــک آن هــا تحــت تهدیــد اســت، صــورت می گیرد. 
ــه  ــر ک ــورتی رامس ــت مش ــق مأموری ــورد از طری ــن م ای
یــک مکانیســم کمــک فنــی اســت بــه صــورت رســمی 
ــه تصویــب رســید.  توســط توصیــه 4,7 در ســال 1990 ب
هــدف اصلــی ایــن مکانیســم، ارائــه کمــک به کشــورهای 
درحال توســعه و توســعه یافته بــه طــور یکســان در 
ــه  ــت ک ــایت هایی اس ــای س ــکالت و تهدیده ــل مش ح
در فهرســت مونتــرو ثبت شــده اند. در بیشــتر مــوارد، 
ــط  ــد توس ــکل از بازدی ــم متش ــن مکانیس ــتفاده از ای اس
یــک گــروه از دو یــا چنــد متخصــص اســت کــه گــزارش 
خــود را در مــورد یافته هــا و توصیه هــای خــود ارائــه 
می کننــد. پــس از دریافــت درخواســت از طــرف متعاهــد، 
ــات  ــا مقام ــت ب ــع مأموری ــه مرج ــه موافقت نام دبیرخان
ذی ربــط را تشــخیص مي دهــد و نــوع تخصصــي را 
کــه بــراي گــروه مالقاتــي الزم اســت، تعییــن مي کنــد. 
ــه  ــرای بررســی مجــدد ب ــروه ب ــزارش گ ــس گ پیش نوی
ــه  ــد، ارائ ــت کرده ان ــت را درخواس ــه مأموری ــات ک مقام
ــه  ــده آن ب ــر ش ــی تجدیدنظ ــزارش نهای ــود و گ می ش
ســندی عمومــی تبدیــل می شــود کــه می توانــد مبنایــی 
بــرای اقــدام حفاظــت در ســایت باشــد. بیــن ســال های 
ــر  ــورتی رامس ــت مش ــم مأموری 1988 و 2007، مکانیس
ــت.  ــه اس ــتفاده قرارگرفت ــر مورداس ــایت رامس در 58 س
مأموریت هــای اولیــه شــامل یــک دیــدار کوتــاه از 
ــود، امــا  ــه ب ســوی یکــی از اعضــای کادر فنــی دبیرخان
ــا  ــه مأموریت ه ــن شــد ک ــر ای ــح ب طــی ســال ها ترجی
رســمی تر و دقیق تــر شــوند درنتیجــه ایــن رونــد 
شــامل گروه هــای چندرســانه ای و در مــواردی بــا 

ــراث  ــد کنوانســیون می همــکاری ســایر ســازمان ها مانن
جهانــی، اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعت3 ، ســازمان 
Ram�( 4 شــد  آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد

sar/C, 2007( . از این  رو کنوانســیون رامســر پرسشنامه ای 

را بــرای تاالب هــای در دو بخــش در نظــر گرفــت کــه بــه 
:)Ramsar/C.2015( شــرح زیــر اســت

بخــش اول: اطالعاتی بــرای ارزیابی احتمالــی درج یک 
سایت رامســر ذکرشــده در فهرست مونترو

الف( ماهیت تغییر
1. نام سایت؛

ــایت  ــرای اسم نویســی س ــای رامســر ب ــر معیاره 2. ذک
ــی؛  ــایت بین الملل ــوان س به عن

3. چکیده ای از توصیفات ویژگی محیط زیستی؛
4. بررســی اجــزای اکولوژیــک، فرایندهــا و خدمات تحت 
ــوب  ــرات نامطل ــال تغیی ــوان مث ــرات/ به عن ــر تغیی تأثی

ناشــی از فعالیت هــای انســانی؛
ــر در  ــر تغیی ــال تأثی ــر/ احتم ــزان تغیی ــت و می 5. ماهی

ــایت؛  ــک س ــرایط اکولوژی ش
6. دلیل تغییرات ایجادشده؛

ب( اقدامات مدیریتی در محل
7. تاریخ ارسال آخرین برگه اطالعات رامسر )RIS(؛

8. برنامــه پایــش موجــود در ســایت، در صــورت وجــود 
)شــرح روش هــا، اهــداف و ماهیــت داده هــا و اطالعــات 

جمع آوری شــده(؛
9. روش هــای ارزیابــی در صــورت وجــود )نحوه اســتفاده 

از اطالعــات به دســت آمده از برنامــه نظــارت(؛
10. اقدامــات بهبــودی و ترمیمــی در صــورت وجــود یــا 

برنامه ریزی شــده تاکنــون؛

2 RAM
3 IUCN: International Union for Conservation of Nature
4 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural31



ــه  ــابه، پیوندیافت ــر مش ــای مداخله گ ــایر فرآینده 11. س
ــال فرایند هــای  ــا برنامه ریزی شــده، به عنــوان مث فعــال ی
ــه؛ تحــت ســایر توافق نامه هــای محیط زیســتی چندجانب

ــرف  ــط ط ــده توس ــت های ارائه ش ــت پیوس 12. لیس
قــرارداد کشــور دارای تــاالب آســیب دیده )در صــورت 

وجــود(؛
ــه  13. لیســت پیوســت های ارائه شــده توســط دبیرخان

رامســر )در صــورت وجــود(؛

بخــش دوم: اطالعاتــی بــرای ارزیابی حذف یــا خروج 
احتمالی یک ســایت ذکر شــده از فهرســت مونترو

اقدامات مدیریتی در محل
1. تاریخ ارسال آخرین برگه اطالعات رامسر )RIS(؛

2. برنامــه پایــش موجــود در ســایت ، در صــورت وجــود 
)شــرح روش هــا، اهــداف و ماهیــت داده هــا و اطالعــات 

جمع آوری شــده(؛
3. روش هــای ارزیابــی در صــورت وجــود )نحوه اســتفاده 

از اطالعــات به دســت آمده از برنامــه نظــارت(؛
4. اقدامــات بهبــودی و ترمیمــی در صــورت وجــود 

ــون؛ ــده تاکن ــا برنامه ریزی ش ی

ارزیابی حذف سایت رامسر از فهرست مونترو
5. موفقیــت اقدامــات بهبــودی، ترمیــم یــا نگهــداری 
)درصورتــی کــه بــا مــوارد ذکرشــده در بخــش یــک 

ایــن پرسشــنامه متفــاوت باشــد(؛
6. روش هــای پیشــنهادی نظــارت و ارزیابــی )در صورتــی 
کــه بــا آنچــه در بخــش یــک ایــن پرسشــنامه قــرار دارد 

ــد(؛ متفاوت باش
ــا  ــزای محیط زیســتی، فرآینده ــدازه اج ــه ان ــا چ 7. ت
و خدمــات ســایت بازیابــی یــا حفــظ شــده اند )ارائــه 

جزئیــات(؛
8. دالیل خروج از فهرست مونترو

9. وضعیــت فرآیندهــای مداخله گــر مشــابه )فرایند هــای 
تحــت ســایر توافق نامه هــای زیســت محیطی چندجانبــه(؛

10. اقداماتــی کــه طــرف قــرارداد بــرای حفــظ 
ویژگــی محیط زیســتی ســایت بــا شــاخص های 

مشــخص بــرای پیگیــری انجــام خواهــد داد،
11. لیست پیوسته ای بیشتر )در صورت وجود(.

ــان در  در حــال حاضــر 49 ســایت از 27 کشــور جه
ــایت های  ــترین س ــرار دارد. بیش ــرو ق ــت مونت فهرس

ــایت و  ــا 7 س ــان ب ــور یون ــه کش ــوط ب ــرو مرب مونت
ــت  ــایت اس ــا 6 س ــران ب ــه ای ــوط ب ــس ازآن مرب پ
)شــکل1(. الزم بــه ذکــر اســت کــه تــا ســال 1388، 
7 ســایت ایــران در فهرســت مونتــرو قــرار داشــت و 
پــس از خــروج ســایت آلمــاگل، آجــي گل و آالگل، 
ــرد. در  ــدا ک ــش پی ــایت کاه ــه 6 س ــداد ب ــن تع ای
ــت  ــود در فهرس ــایت های موج ــی س ــدول 1 تمام ج

ــود. ــاهده می ش ــل آن مش ــر دالی ــا ذک ــرو ب مونت
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شکل1- نمودار وفور تاالب های فهرست مونترو در کشورهای عضو کنوانسیون رامسر

تاالب های ایران در فهرست مونترو 
در حــال حاضــر 41 تــاالب تحــت عنــوان 25 ســایت 
بــا مســاحت بالــغ بــر 1 میلیــون و 400 هــزار هکتــار 
ــدول  ــرار دارد )ج ــر ق ــیون رامس در فهرســت کنوانس
ــه  ــایت ب ــه 6 س ــن مجموع ــون از ای ــم اکن 2( و ه
ــه  ــرو راه یافت ــت مونت ــه فهرس ــف ب ــل مختل دالی
اســت. قدیمی تریــن پیکره هــای آبــي کشــور در 
ــر  ــتمل ب ــایت مش ــه 7 س ــوط ب ــت مرب ــن فهرس ای
18 پیکــره ی آبــی اســت کــه در ســال 1354 )برابــر 
بــا 1975( بــه ایــن فهرســت وارد شــدند. جدیدتریــن 
تــاالب کشــور در فهرســت رامســر، دریاچــه ی زریــوار 
ــه  ــا 2019( ب ــر ب ــال 1398 )براب ــه در س ــت ک اس
ــی  ــت. از طرف ــر راه یاف ــیون رامس ــت کنوانس فهرس
فهرســت  در  کشــور  آبــي  پهنــه ی  بزرگ تریــن 
ــدود 480  ــعت ح ــا وس ــه ب ــه ی ارومی ــر دریاچ رامس
هــزار هکتــار و کوچک تریــن تــاالب کشــور در ایــن 
فهرســت، لپــوي فریدون کنــار بــا وســعت 48 هکتــار 
.)Bagherzadeh Karimi and Rouhany, 2007( اســت 

ــوزک،  ــون پ ــایت هام ــی، س ــی انزل ــه تاالب مجموع

دریاچه هــای هامــون صابــري و هیرمنــد، دریاچه هــای 
ــای  ــادگان، دریاچه ه ــایت ش ــان، س ــز و کمج نیری
ــن  ــای بی ــنگی از تاالب ه ــه س ــو و دورگ ــورگل، یادگارل ش
ــرو هســتند. بررســي ها  ــی کشــور در فهرســت مونت الملل
نشــان مي دهــد بســیاري از تاالب هــاي کشــور 
ــي  ــطح بین الملل ــا در س ــادي از آن ه ــش زی ــه بخ ک
ــت  در  ــوء مدیری ــر س ــت در اث ــده اس ــز شناخته ش نی
تخصیــص آب یــا حفاظــت از محیط زیســت و منابــع 
ــا  ــدن ی ــک ش ــودي و خش ــرض ناب ــی، در مع طبیع
ــود  ــناختی خ ــوم ش ــای ب ــت دادن عملکرده از دس
ــه  ــد ب ــداوم آن می توان ــد کــه پیامدهــای ت قــرار دارن
نابــودي پرنــدگان نـــادر و حفاظتــی، کاهــش تنــوع و 
ــاط تاریخــی  ــان بومــی و گسســت ارتب ــای آب زی غن
ــی منجــر  ــا خدمــات تاالب ــاالب ب حاشــیه نشــینان ت
شــود. متاســفانه مداخــالت مخاطــره آمیــز بســیاری 
شــکار،  قانونــي  مجوزهــای  صــدور  همچــون 
سیاســت هاي راه ســازی باهــدف کوتــاه کــردن 
مســیر دسترســی، اجــراي طرح هــاي کشــاورزی 
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آب بــر، بهره گیــری از تــاالب به عنــوان مخــزن 
ــای  ــردن گونه ه ــترس، واردک ــاورزی در دس آب کش
غیربومــی گیاهــی و جانــوری، احــداث و توســعه 
مــزارع پــرورش میگــو در حاشــیه تاالب هــا، شــرایط 
ــی  ــای بین الملل ــژه تاالب ه ــور، بوی ــای کش تاالب ه

ــرار  ــده ای ق ــران کنن ــش و نگ ــر تن ــرایط پ را در ش
داده اســت و میــزان آســیب پذیــری بســیاری از 
ــه  ــت ک ــه اس ــش یافت ــه ای افزای ــه گون ــا ب تاالب ه
ــالی ها  ــل خشکس ــی در مقاب ــاب آوری طبیع ــوان ت ت
ــد. ــت داده ان ــای ادواری را از دس ــود بارش ه و کمب
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نتیجه گیری
تاالب هــای کشــور فراهــم کننــده، خدمــات اکوسیســتمی 
متعــددی بــرای کشــور و جامعــه محلــی وابســته بــه آن 
هســتند. عملکــرد برخــی از تاالب هــای کشــور بــه ســبب 
حمایــت از پرنــدگان مهاجــر آب زی، فراملی اســت و ســبب 
شــده اســت 41 تــاالب کشــور بــا 25 عنــوان بــه فهرســت 
کنوانســیون رامســر راه یابــد، بــا ایــن وجود ضعــف مدیریت 
ــه ســبب ســد ســازی ها در یــک  حفاظتــی از تاالب هــا ب
ــاورزی  ــهری و کش ــی، ش ــعه صنعت ــی، توس دوره تاریخ
نامتعــادل، برداشــت نامتــوازن آب زیــان و شــکار غیرمجــاز، 
ــور در  ــای کش ــی از تاالب ه ــت برخ ــتگی عضوی برشایس
ــه فهرســت  فهرســت رامســر اثرگــذار باشــد و آن هــا را ب
ــرای کشــوری کــه  ــن رخــدادی ب ــد. چنی ــرو وارد کن مونت
مســبب شــکل گیــری ایــن کنوانســیون و میــزان آب بوده 
اســت و نــام کنوانســیون وابســته بــه ایــن کشــور اســت از 
حیــث اعتبــار بیــن المللــی نیــز در خــور توجــه اســت، پس 
ــور،  ــای کش ــت تاالب ه ــاأ کیفی ــه ارتق ــه ب ــن توج ضم
بخصــوص تاالب های فهرســت کنوانســیون رامســر، الزم 
اســت اهتمــام ملی و پشــتیبانی فنی و کارشناســی توســط 
ــه  دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی محیط زیســتی، نســبت ب

بهبود شــرایط محیط زیســتی 6 ســایت ایــران در فهرســت 
مونتــرو و تنظیــم لوایــح فنی بــرای خــروج این تاالب هــا از 
فهرســت یادشــده صــورت گیــرد. بررســی های اخیر نشــان 
داده اســت هنــوز برخــی از تاالب هــای کشــور در فهرســت 
مونترو از ارزش زیســتگاهی قابل توجهــی برخوردارند و نقش 
و عملکــرد فراملــی خــود را بــازی  می کننــد. ضروری اســت 
کمیتــه ملــي کنوانســیون رامســر در کشــور از حمایت مالی 
بهتــری برخــوردار شــود تــا بتوانــد پیشــران چنیــن تحولی 
ــي،  ــدرت اجرای ــه ســبب ضعــف در ق ــن نهــاد ب باشــد. ای
ــج  ــدان اثربخشــی نداشــته اســت و نتای دســتاوردهای چن
عملکــرد ایــن کمیتــه تنهــا در حــد تئــوري، پیــش رفتــه 
اســت. بنابراین پیشــنهاد می شــود بــا اســتفاده از روش های 
مختلــف تصمیم گیــری، مدل ســازی، برنامه ریــزی خطــی، 
ــرداری و  ــاره، نمونه ب ــد معی ــری چن ــای تصمیم گی روش ه
مطالعــات آزمایشــگاهی در زمینــه آلودگــی و بهبود کیفیت 
ــه و  ــه جانب ــی هم ــیب دیده، تالش ــایت های آس آب در س
فراگیــر توســط پژوهشــگران عالقه منــد به محیط زیســت 

کشــور در دســتور کار قــرار گیــرد.
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