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جهـــــــا نــــی

تــــــــا لـــا بهــــــــــا

چهلمين سالگرد

40

كنوانسيون رامسر

حفاظت از تاالب ها

درحال حاضر درچه وضعيتي هستيم ؟

جهـــــــا نــــی
تــــــــا لـــا بهــــــــــا

 160كشور عضو کنوانسیون هستند
 1896سايت رامسر دركل جهان به ثبت رسیده كه معادل مساحتي حدود  185ميليون هكتاراست – بزرگترين شبكه
مناطق حفاظت شده درجهان
 5نهاد بسيارفعال بين المللي به عنوان همكار کنوانسیون هستند  -تشکل های غیر دولتی قوی وزيادی درسرتاسر جهان
درراستاي حفاظت از تاالبها به كنوانسيون كمك مي كنند.
ايجاد يك مکانیسم موثر براي حفاظت از رامسر سايتهایي كه به داليل مختلف درمعرض خطر اكولوژيكي هستند
كمك رساني و راهنمايي به كشورها درسطح ملي و محلي براي حفاظت از تاالب
برگزاري روزجهاني تاالبها درسرتاسرجهان در دوم فوريه هرسال
آيا تمايل داريد كه به مراسم چهلمين سالگرد رامسر بپيونديد؟ مي توانيد به وب سايت www.ramsar.org/40-Anniversary
مراجعه كنيد و کلیه محصوالت توليد شده مناسب برای اين روز را از روي وب سايت دريافت نمائيد .
به زودي در روز جهاني تاالبها بروشور كنوانسيون ارائه خواهد شد كه درصورت تمايل به ترجمه به زبان
هركشور مي توانيد فايل آنرا دريافت كنيد.

روز

دوم فوريه  1971روزتولد و تاسيس كنوانسيون رامسر درشهر رامسر درايران است .دوم فوريه امسال 2011
چهلمين سالگرد تاسيس اين معاهده بين المللی است كه منحصرا برروي يك نوع از اكوسيستم يعني تاالبها تمركز دارد.
درسال 1997كنوانسيون روز جهاني تاالبها را به عنوان يك برنامه ساالنه براي كساني كه به تاالبها و زيبایي و
مزاياي آنها اهميت مي دهند معرفي نمود.
اميدواريم روزجهاني تاالبها درسال  2011فرصتي باشد براي حاميان تاالب كه بتوانند به كنوانسيون رامسر و نقش
آن در نجات تاالبهاي درحال تخريت توجه ویژه كنند.
آيا كنوانسيون پيشرفت داشته است ؟ بعداز سال  1971كنوانسيون از هرسو ارتقا يافته است.
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نتيجه گيري در خصوص

جنگلها

تاالبها

و

:اين كتابچه به موارد زير اشاره داشته است
ما باور داریم كه روز جهاني
 فرصتي را2011 تاالبها درسال
ايجاد مي كند كه نگاهي داشته باشيم
به تاالبهاي جنگلي و مزايايي كه آنها
 همچنين جنگلهاي.برايمان دارند
حوزه آبريز خود را بررسي كنيم
تا مطمئن شويم آب كافي و با
.كيفيت خوب وارد تاالبها مي گردد
اميد داريم كه كشورهاي عضو
كنوانسيون رامسر تاالبهاي جنگلي
بيشتري را به عنوان تاالبهاي مهم به
كنوانسيون معرفي كنند و اين هدیه
چهلمين سالگرد تولد كنوانسيون
.خواهد بود

 همچنين.است وابسته به جنگلها است
كيفيت آب شيرين به وجود جنگلها
.بستگي دارد
نقش جنگلها درعملكرد تاالبها
بسيار ساده است سالمت تاالبها چه
تاالبهاي جنگلي و چه ساير تاالبها
ارتباط نزديكي با سالمت جنگل
 از دست دادن و.درحوزه آبريز دارد
تخريب جنگل به معناي از دست دادن
.و تخريب تاالبها مي باشد
با توجه به نقش حياتي
كه جنگلها درزندگي ما دارند (براي
) براي معيشت و غيره، براي غذا،آب
بدون آنها چه جنگلهاي خشكي و چه
جنگلهاي تاالبي نمي توانيم زندگي
.كنيم

تاالبهاي جنگلي و اهميت و مزاياي
 جنگلهاي، تورب زارها، مانگروها:آنها
 داراي تنوع زيستي بااليي:آب شيرين
مي باشند كه به ما كمك مي كنند
بتوانيم آبهاي شيرين را مديريت كنيم
و خدماتی را در اختيار قرار مي دهند
ازجمله نقش حياتي آن در ذخيره
كربن كه برگ برنده درمقابل تغييرات
 برخالف كارايي شان.اقليم مي باشد
آنها معموال در معرض تهديد هستند
 تبديل،كه غالبا به صورت اثر توسعه
.اراضي و زهكشی صورت مي پذيرد
-نقش جنگلها – خشكي يا آبي
درزندگي ما و چرا بايد از آنها
 دسترسي جهاني به آب.حفاظت كنيم
شيرين كه براي زندگي بشرحياتي

:منابع و ماخذ برای کسانی که نیاز به اطالعات بیشتری دارند
1. Millenium Ecosystem assessment Wetland Synthesis. 2005. www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf
2. Page, S., Hoscilo, A., Wosten, H., Jauhianen, J., Silvius, M., Rieley, J., Ritzema, H., Tansey, K., Graham, l., Vasander, H., and S. Limin (2009).
restoration Ecology of lowland Tropical peatlands in South-east asia - Current knowledge and future research directions. Ecosystems (2009) 12: 888-905.
www.springerlink.com/content/63g28g6777447834/fulltext.pdf
3. World atlas of Mangroves. UNEP. 2010 www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=630&ArticleID=6645&l=en&t=long
4. global biodiversity Outlook 3. CBD. 2010. www.cbd.int/gbo3
5. In the Front line: shoreline protection and other ecosystem services from mangroves and coral reefs. UNEP-WCMC. 2006.
www.unep-wcmc.org/resources/PDFs/In_the_front_line.pdf
6. global Forest resources assessment 2010: key Findings. FAO. http://foris.fao.org/static/data/fra2010/KeyFindings-en.pdf
7. The Natural Fix. UNEP. www.grida.no/_res/site/file/publications/natural-fix/BioseqRRA_scr.pdf
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-47-en.pdf
9. a good practice guide: drinking Water, biodiversity and development. Cbd. 2010.
www.unwater.org/worldwaterday/downloads/cbd-good-practice-guide-water-en.pdf
10. Nature for Water: protecting water-related ecosystems for sustainable development. uNECE. 2005.
www.unece.org/env/water/meetings/ecosystem/Brochure_final.pdf
11. Dye, P, and Jarmain, C. (2004). Water use by black wattle (Acacia mearnsii): implications for the link between removal of invading trees
and catchment streamflow response. South African Journal of Science 100: 40-44. www.dwaf.gov.za/wfw/docs/Dye&Jarmain,2004.pdf
12. Simply rEdd: CIFOr’s guide to forests, climate change and rEdd. CIFOR. 2009. www.cifor.cgiar.org/Knowledge/Publications/Detail?pid=2812
13. Forests: the green and rEdd of Climate Change. uN-dESa policy brief No. 16. 2009. www.un.org/esa/policy/policybriefs/policybrief16.pdf

All weblinks correct as at July 2010

جهـــــــا نــــی

: سایر منابع مفید

- Forests and water. FAO Forestry Paper 155. 2008.
www.fao.org/docrep/011/i0410e/i0410e00.htm

تــــــــا لـــا بهــــــــــا

8. Water, Wetlands and Forests. a review of Ecological, Economic and policy linkages. CBD Technical Series No. 47 2009.
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روز جهاني تاالبها 2011

,,

وتاالبها
جنگلها

هيچ چيزي زيباتر از چشم
انداز جنگل قبل از طلوع
جرج واشنگتن
آفتاب نيست.

,,

روز

تــــــــا لـــا بهــــــــــا

در آب غوطه ورند مانند جنگلهاي مانگرو ،جنگلهاي سيالبي،
جنگلهاي تورب زاري و غيره داشته باشد.
چه زماني مناسب تر از اين كه نگاهي جامع به اهميت تاالبها
براي مردم داشته باشيم ،براي آناني كه نزديك اين مناطق
زندگي مي كنند چرا كه منافع زيادي از اين مناطق به دست مي
آورند .همچنين فرصت مناسبي براي تمركز بر روي تهديدات
بيشماري كه اين مناطق را به مخاطره مي اندازد مي باشد.

جهـــــــا نــــی

مخاطبين ما چه كساني هستند؟
اصوال گروه هدف ما براي بروشور روز جهاني تاالبها
فعاالن كليدي در برگزاري روز جهاني تاالبها در سراسر
جهان مي باشند .امسال به دنبال آن هستيم تا آگاهي عمومي
را در نمايي وسيع تري از جنگل ها و تاالبها ايجاد نماييم تا
به گسترش پيام ملي و محلي خود در رابطه با شعار امسال
بپردازيم .البته اين كتابچه براي هركسي كه توجه خاص به
تاالبها دارد و قادر است در مديريت و درک درست از فوايد
تاالب تغييري ايجاد كند مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

شعار امسال ما براي روز جهاني
" 2011تاالبها و جنگلها" مي باشد .اين
شعار خاصي براي ماست ،زيرا كه
سازمان ملل متحد سال  2011را سال
جهاني جنگلها ناميده است .بنابراين
فرصت ايده آلي براي كنوانسيون
رامسر است تا تمركز ويژه اي بر
روي تاالبهاي جنگلي كه اغلب اوقات
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جهـــــــا نــــی

تــــــــا لـــا بهــــــــــا

حوزه آبريز :

شکل  . 3چرخه آب

سطحي از زمين كه
آب باران و برف و يخهاي
ذوب شده پس از عبور از
آن وارد بدنهاي از آب مثل
رودخانه ،درياچه ،ذخيره گاه،
دهانه ،و دريا مي شود .حوزه
آبريز شامل رودخانه ها و
نهرهايي ميشود كه آب را
هدايت مي كنند و همچنين
سطحی از زمين كه آب از
طريق آن جذب كانالها مي
شود .بنابراين حوزه هاي
آبريز مثل يك قیف آب را
از طريق كانالهایي وارد
آبهاي روان مي كنند.

جنگلها
و تغييرات اقليم :

تــــــــا لـــا بهــــــــــا

يك گروه جدید كه نقش جنگلها رابه عنوان منبع ذخيره
كربن و جذب كننده دياكسيدكربن شناخته است .هدف آن برقراري
ارتباط بين منابع مالي و فعاليتهاي حفاظتي و مديريت پايدار جنگلها
و افزايش ميزان ذخيره كربن از طریق گسترش جنگلها ميباشد.

روز

–REDDكاهش گازهاي ناشي از جنگل زدائي و تخريب جنگل در كشورهاي درحال توسعه :

جهـــــــا نــــی

جنگلها و مديريت آنها نقش
مهمي درمباحث تغييرات اقليم دارند .ما در
ابتدا اشاره اي داشتيم به اهميت تاالبهای
جنگلي در جذب و ذخيره سازي كربن و
درمقياس و سیعتر جنگل ،محاسبه شده
كه جنگل زدائي و تخريب جنگل باعث مي
شود ساالنه حدود  17تا  20درصد از
گازهاي گلخانه اي كه منبع اصلي ايجاد
تغييرات اقليم است توليد شود .به عبارت
ديگراين مقدار بيش ازمقدار گازي است
كه توسط بخش حمل و نقل جهاني توليد

مي شود .همچنين تخريب و از دست
دادن جنگل يك ضرر دو جانبه است چرا
كه جنگلها باعث جذب دي اكسيد كربن و
ذخيره سازي آن مي شوند.
ازطرف ديگرجنگلها فرصتي را
براي سازگاري با تغيير اقليم (به عنوان
مثال ازطريق جنگلكاري مانگروها) ايجاد
مي كنند و كاهش اثرات تغيير اقليم باعث
افزايش سازگاري اكوسيستم ها و مردم
با این پدیده مي شود.
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جنگلها ،تاالبها و آب
يك ارتباط قوي
امروزه دولتمردان بر
روي مسئله آب متمركز شده اند.
با افزايش جمعيت جهاني ،نياز
بيشتر به آب در زندگي امروزي،
و افزايش تاثيرات تغييرات اقليم
دسترسي به آب شيرين تبديل
به يك بحران جهاني گشته است.
منابع آب وابسته به تاالبهای

سالم مي باشند ،جنگلهاي سالم
به حمايت و حفاظت از تاالبها
كمك مي كنند .آمار اين مسئله را
به وضوح نشان مي دهد .كاهش
آب شيرين و دسترسي محدود به
آب 2-1 ،ميليون نفر را تحت تاثير
قرارمي دهد و شرايط درصورت
عدم مديريت محيط زيست مي تواند

جنگلها نسبت به گياهان
كوتاهتر مثل علفزارها آب بيشتري
مصرف مي كنند ،چرا كه درآنها
سرعت تبخير باالتر است  .ولي خاك
جنگل آب را راحت تر جذب و نگهداري
مي كند .اگرچه جنگلها ،آبهای درحال
جريان را كه وارد سيستم هاي آبي
مي شوند را جذب مي نماييد ،ولي
آنها از اين آب براي توليد محصوالت
مفـيـد استفـاده مـي كنـند .جنـگـلـها
همچنين باعث كاهش فرسايش خاك
و درنتيجه افزايش كيفيت آب ذخيره
شده مي شوند :حفظ پوشش خوب
جنگلي درحوزه هاي آبريز جنگلي
موثـرتـرين مكـانيـسم بـراي كاهـش
رسوب گذاري درتاالبهاي پايين دست
مي باشد همچنين باید اشاره داشت
كه بسياري از كاربريهاي ديگر از
زمين ( مثل كشاورز ،شهرسازي
وتوسعه صنعتي ) توليد آلودگي
مي كنند كه از طريق بارش ها وارد
تاالبها و درنهايت آب آشاميدني مي

گردد ( اگرتصفيه خوب وگرانقيمت
انجام نشود ) .ازطرف ديگر جنگلها،
حتي آنهايي كه به خوبي مديريت مي
شوند از آلودگي كمتري برخوردار
هستند.
ولي مسئله تنها افزايش
كيفيت آب نیست .جنگلهاي خشكي
و تاالبي نقش مهمي درچرخه آبي
جهان دارند .چرخه اي از آب شيرين
كه دنياي ما را زنده نگه مي دارد
(شكل .)3جنگلها تاثير زيادي برروي
سطح تبخير و فرا تراوش آب به هوا
كه درنهايت برروي بارش تاثير مي
گذارد ،دارند .آنچه مهم است نه
تنها نقش جنگلها دراين چرخه بوده
بلكه مي توان گفت ساير پوشش
هاي سطح زمين نمي توانند چنين
اثري داشته باشند .بنابراين اراضي
كشاورزي آبياري شده نمي توانند
همانند جنگلها آب زيادي را جذب
و حفظ كنند و به لحاظ آنكه از نظر
سطح تبخير و تعرق آب به اتمسفر

روز

جهـــــــا نــــی

تــــــــا لـــا بهــــــــــا

جنگلها و آب :
آنچه بايد بدانيم.
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درختان خوب و درختان بد

 Black wattleيك گونه بومي استراليا به عنوان يك منبع
چوب با رشد سريع وارد بسياري از كشورها شده است .اين گونه
مي تواند به عنوان يك گونه مهاجم ،گياهان بومي را تهديد كند و باعث
كاهش آب شود .درآفريقاي جنوبي اين گونه مهاجم درمناطق فشرده
تر رشد مي كند كه جايگزين پوشش گياهي طبيعي شده و بسته به
شرايط ،برداشت آن مي تواند منجر به افزايش قابل مالحظه آب شود.
اين مسئله براي كشورهايي كه با كمبود آب مواجه هستند بسيار مهم
است و روشی براي مديريت آب درآفريقاي جنوبي مي باشد.

بدتر شود .اخيرا یک بررسي بر
روي  1000شركت Fortune
انجام شد كه نشان داد  40درصد
از شركتها احساس مي كنند كاهش
آب مي تواند تاثير "شديد" و يا"
فاجعه بار" برروي تجارتشان نيز
داشته باشد.

نقش خيلي كمتري دارند بنابراین
سهم آنها در چرخه آب بسيار كم
است .به طورخالصه ،دريك حوزه
آبريز جنگلها دو نقش را ايفا مي كنند.
آنها هم بخش مهمي از چرخه آب
هستند و هم تاثیر زيادي را برروي
نحوه جريان و جذب آب درحوزه
دارند.
اين نقش توضيح مي دهد
كه چرا بسياري از كشورها سرمايه
گذاري زيادي برروي حفاظت از
جنگلها و حوزه آبريز مي نمایند.
يك مثال قديمي ازاين "ارزش" شهر
نيويورك است كه به اين نتيجه رسيد
که باسرمايه گذاري  1ميليون دالري
برروي اقدامات مديريتي و حفاظتي
حوزه آبريز جنگلي ،ديگر نيازي
به هزينه  4تا  6ميليون دالر براي
دستگاههاي تصفيه آب نيست .در
مثال دیگری از شهري كوچكتر ولي
با اهميت زياد مي توان به شهر بازل
دركشور سوئيس اشاره نمود كه آب
رودخانه راين را با هدايت به سمت
كانالهایي با پوشش جنگلي تصفيه مي
كند .با اين روش ديگر نيازي به تصفيه
آب شهر وجود ندارد .درسطح ملي
استفاده از آب تصفيه نشده زيرزميني
كه ازحوزه هاي آبخيز جنگلي مي
آيند براي كشور سوئيس حدود 64
ميليون دالر در سال بودجه ذخيره
مي كند .بنابراين مديريت جنگلها به
ما كمك مي كند تا آب را براي مردم،
براي كشاورزي ،براي صنعت و براي
تاالبها مديريت كنيم .

تاالبهاي

جـنـگلی

تاالبها چيستند؟
مناطق آبي موقت و يا دايمي مانند
درياچه ها ،رودخانه ها ،استخرها ،باتالقها،
مرداب هـا ،تـورب زارها ،جنگـلهاي حرا،
درياچه هاي شور ،سواحل شني ،سواحل
مرجاني وغيره.
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تواند مقدار زيادي كربن را وارد
اتمسفركند و فرصت نگهداري
كربن براي آينده (تثبيت كربن)
را كاهش دهد و بر مصيبت هاي
موجود تغيير اقليم در جهان
بيافزايد .شكل  1نشان مي دهد
كه چه مقدار از ذخيره كربن در
اثر از بين رفتن تاالبهاي جنگلي
(و ديگر تاالبها) به علت سو
مديريت و عدم كارايي كيفيت از
بين مي رود.
چه تهديداتي براي اين
نوع تاالبها وجود دارد؟ نياز
به زمين براي توسعه شهري،
كشاورزي و كشت آبي ،استخراج
نفت ،برداشت بي رويه آب در
باال دست و غيره ،همچنين ديگر
تهديداتي كه ديگر انواع تاالب ها
را تهديد مي كند.
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منظور ما از تاالبهاي
 ) 2010و مساحتي بيش از 79
جنگلي چيست؟ برخي از جنگلها
ميليون هكتار را پوشش مي دهند
خشك هستند مانند جنگلهاي
كه به طور كلي مي توان گفت كه
خشكي ولي برخي ديگر غالبا در
حداقل حدود  53درصد از رامسر
آب شنـاورند .كنوانسيون رامسر
سايتهاي جهاني را تشكيل ميدهند.
سيستم طبقه بندي خاصي جهت
هر سه طبقه به طور كلي
شناسايي تاالبها براي ثبت رامسر
تاالبهاي جنگلي خوانده ميشوند
سايتها (تاالبهاي با اهميت بين
و هر نوع تاالبي كه پوشش
المللي) دارد و در اين نوع طبقه
جنگلي داشته باشد در اين طبقه
بندي سه نوع تاالبهاي جنگلي
قرار مي گيرد .اندازه درختان
مشخص شده است:
تاالبهاي جنگلي از  1تا  2متر تا
ارتفاع  50متر متغير مي باشد.
تاالبهاي جنگلی جز و مدي:
تاالبهاي جنگلي داخل خشكي از
شامل تاالبهاي مانگرو (حرا)
حوزه آبخيز محافظت مي كنند در
تاالبهاي  nipahو تاالبهای جنگلی
حالي كه تاالبهاي جنگلي ساحلي
جزر و مدي آب شيرين.
از سواحل در مقابل طوفانها و
باال آمدن سطح دريا در
رامسر سايت چيست؟
برخي موارد حفاظت مي
تمامي كشورهايي كه عضو مي
كنند .تمامي تاالبهاي جنگلي
باشند مي بايستي حداقل يك تاالب
با اهميت بين المللي كه تحت عنوان
محل توليد ماهيان و بسياري
رامسر سايت خوانده مي شود را
از غذاهاي آبي جانوراني و
ثبت كنند.
گياهان كه توسط انسانها در
سراسرجهان مورد استفاده
تاالبهاي پوشيده ازدرخت در آب
قرار مي گيرد مي باشند .اين مناطق
شيرين:
زيستگاههاي متنوعي براي طيف
شامل جنگلهاي آب شيرين،
گسترده اي از گونه هاي گياهي و
فصلي
سيالبي
جنگلهاي
جانوري كه به عنوان تنوع زيستي
وباتالقهاي درختي.
با اهميت بين المللي شناخته مي
شود را فراهم مي نمايد و همچنين
تورب زارهاي جنگلي:
معيشت جوامع محلي را تامين مي
شامل جنگلهاي توربي
كنند .به طور كلي ارزش اقتصادي
در حالي كه بسيار
خدماتي كه توسط تاالبهاي جنگلي
مشكل است كه تعداد تاالبهاي
فراهم ميشود بسيار بيشتر از
جنگلي جهان را ارزيابي كرد
فوايد كوتاه مدتي است كه مورد
ولي مي توان تعداد اين جنگلها
استفاده قرار مي گيرد.
كه تحت عنوان رامسر سايت به
واضح است كه تاالبهاي
ثبت رسيده اند را مشخص نمود
جنگلي منبع ذخيره خاصي براي
كه شامل  825منطقه از 1891
كربن مي باشند .نابودي آنها مي
رامسر سايت مي باشد (تا جوالي
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توربزارهای جنگل

تورب زارها (چه جنگلي چه غير
جنگلي) ذخيره گاه مناسبي براي كربن بوده
و منطقه وسيعي از جهان را پوشش مي
دهند .به طور جهاني برآورد مي شود كه
 400ميليون هكتار تورب زار در  173كشور
وجود دارد.
يادآور مي شویم كه پهناورترين
تورب زارهاي جنگلي در شمال اروپا ،روسيه
و كانادا وجود دارد و همچنين مناطق با
اهميتي از تورب زارهاي جنگلي در جنوب
شرق آسيا كه حفاظت از مناطق با پوشش
گياهي در سطح بااليي مي باشد ،وجود دارد.
بررسيهاي اخير نشان داده كه  13ميليون
هكتار از  27ميليون هكتار در جنوب شرق
آسيا جنگل زدايي شده و اين امر عمدتا به
دليل استخراج روغن خرما و گسترش مزارع
برنج و پروژه هاي تغيير كاربري بوده است.
 Berbakيك رامسر سايت با
وسعت  175هزار هكتار يكي از بزرگترين
تورب زارهاي جنگلي دركشور سوماترا و
در منطقه مي باشد .اين رامسر سايت از نظر

تنوع زيستي بسيار مهم و با اهميت بوده و
گونه هاي مهمي همچون ببر سوماترايي و
 Malay tapirرا در خود جاي داده است.
 Berbakنقش مهمي در ذخيره كربن و
جريان مداوم آب بازي مي كند .حتي در
داخل منطقه حفاظت شده آتش سوزي و قطع
غير قانوني درختان جريمه هاي سنگيني در
طول ساليان دراز داشته است .سازمان بين
المللي تاالبها( )Wetland International
كار مداومي را براي دستيابي به يك تعادل
پايدار بين فعاليتهاي مردمي كه در اطراف
اين منطقه زندگي مي كنند و اين اكوسيستم
توربي منحصر بفرد انجام مي دهد .در
مقايسه با اين سايت در معرض تهديد ،يك
تاالب بين مرزي در شمال اروپا با مساحتي
بالغ بر  17575هكتار با پوشش تورب زاري
جنگلي و غير جنگلي وجود دارد .اين منطقه
شامل سه رامسر سايت متصل به هم مي
باشد كه دو تاالب در کشور استوني و يك
تاالب در کشور لیتوانی قرار دارد و توسط
دو كشور به ثبت رسيده وتحت عنوان

يك منطقه اكولوژيكي و هيدرولوژيكي
مشترك حفاظت و مديريت مي شود .با
توجه به جمعيت انساني پراكنده اطراف
اين مناطق ،جمع آوري تمشك ،شكار و
ماهيگيري تاثير كمي بر اكوسيستم تاالب
مي گذارد.
دسترسي كم مردم به اين تاالب
به خاطر فاصله زياد ازآن (همينطور در
مورد مردم محلي) منجر به ايجاد منافع
زيادي براي آنها شده زيرا كه اين تاالب
سالم نقش مهمي در ابقاء كيفيت آب در
منطقه و مخازن آبي دارد .يكي ديگر از
نكات مهم در مورد اين تاالب تنوع باالي
گونه هاي جانوري و گياهي است كه در
اين تورب زار به پايداري رسيده اند و
شامل تعداد زيادي از پستانداران مانند
گرگ ،خرس قهوه اي ،گوزن شمالي و
بسياري از گونه هاي پرندگان ،شامل
پرندگان در خطر انقراض مي باشد.

شکل  .1ارزیابی مقایسه ای ذخیره کربن در انواع تاالبها

Fig. 1 Comparative assessment of carbon storage capacity across wetland types
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From Achieving Carbon Offsets through Mangroves and Other Wetlands available here: www.ramsar.org/pdf/DFN_report_Final.pdf

توجه ويژه :
جنگلهاي ريپارين ()RIPARIAN
جنگلهاي  Riparianدراطراف رودخانه ها ،نهرها و درياچه ها وجود دارند
تثبيت سواحل و كاهش فرسايش
جلوگيري از ورود رسوبات به آب
كاهش سرعت حرکت آب پس از
طوفان
كاهش تركيبات مضر (مثل سموم
و آفت كش ها )
افزايش جمعيت حشرات آبي و
درنتيجه افزايش كيفيت آب
ايجاد سايه و كاهش دماي آب
توليد برگ و میوه و ورود به
زنجيره غذايي
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چرا مهم است ؟
دراينجا اشاره اي داريم
به خدماتي كه جنگلها ارائه مي
كنند.
 30درصد ازجنگلها در
دنیا به عنوان منبع توليد محصوالت
چوبي و غير چوبي استفاده مي
شوند واين شامل چوب براي
ساخت وساز و سوخت مي باشد
درحال حاضر  12درصد از كل
جنگلها در دنيا به منظور حفظ تنوع زيستي
شان درشرايط حفاظت شده مي باشند
پاركهاي ملي ،دخيزه گاهها مناطق بكر
و ساير مناطق حفاظت شده بيش از 10
درصد از كل مساحت جنگلي دربسياري از
كشورها و مناطق مي باشد.
ولي بسياري نیز محصوالت غير
چوبي مثل غذا توليد مي كنند و
همچنین آب تميز توسط جنگلها
تامين مي شود  .جنگلها مي
توانند عسل و ميوه توليد نموده
و محصوالت غير چوبي و ماهيان
نيز از آنها بدست مي آيند.

جنگلها مزاياي بسياري
براي مردم دارند .از جمله آنها می
توان به كنترل سيالبهاي محلي،
حفاظت در برابر فرسايش بادي و
خاكي ،كاهش آلودگي هوا ،حفاظت
در برابر بهمن در مناطق كوهستاني،
حفاظت در برابر طوفان درمناطق
ساحلي و ايجاد فرصتهاي تفریحی
دربرخي مناطق اشاره نمود.
جنگلها زيستگاه گونه هاي متنوع
و جالبي مي باشند .حدود 80
درصد از تنوع زيستي خشكي
در زيستگاههاي جنگلي وجود
دارد .همچنين جنگلها نقش مهمي
در كاهش و سازگاري با شرايط
تغيير اقليم دارند ،جنگلهاي
استوايي و نيمه استوايي منبع
غني ذخيره کربن هستند پس از آن
جنگلهاي  borealقراردارند وسپس
جنگلهاي  temperateمي باشند .به
طور کل جنگلها تقریبا  60درصد از
كل کربن خشكي جهان را ذخيره مي
كنند.

براساس محاسبات،
جنگلها بهمعيشت 1.6بيليون
نفر كمك مي كنند و بيش از 2
بیلیون نفر نيز از سوختهاي
فسيلي عمدتا چوب براي
آشپزي و گرمايش خانه
هايشان استفاده نماييد.
تمام جنگلها اين مزايا را به
مردم ارائه نمي كنند بلكه كليه جنگلهاي
طبيعي يكسري مزايايي دارند كه به
آن خدمات اكوسيستم گفته مي شود.
بنابراين از دست دادن آنها توسط
تبديلشان به ساير استفاده ها (مثل
كشاورزي و شهرسازي) و حتي
تخريب آنها دراثر برداشتهاي مخرب
به معناي از دست دادن خدمات آنها
مي باشد .ارزش گذاري اقتصادي
برروي اين خدمات همانگونه كه
درشكل  2نشان مي دهد مثالي از سه
نوع جنگلي است كه مديريت صحیح
و تبديل آن مي تواند دركاهش ارزش
اقتصاديشان موثر باشد.

شکل  .2ارزش خالص کنونی به دالر در هر هکتار
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Source : Millennium Ecosystem Assesment

;The 12,800 hectare Losiny Ostrov National Park is located very close to the city of Moscow and includes coniferous and birch forests on peatland
Source : Millenniumthis
Ecosystem
area is the Assesment
source of the Yauza and Pekhora rivers.

جنگلهاي

پوشيده از آب شيرين

مانگروها يا جنگلهاي حرا در
 123كشور جهان در مناطق گرمسيري
و نيمه گرمسيري يافت مي شوند.
براساس بر آورد برخي از كارشناسان
از سال  1980تا سال  20 ، 2005درصد
از جنگلهاي مانگرو كاهش يافته اند كه
علت اصلي آنها تغيير كاربري آنان به
زمين هاي كشت آبي (براي ماهيان ،ميگو،
خرچنگ و غيره) ،كشاورزي و توسعه
زمين هاي شهري بوده است .اين تهديد
در مورد بيش از  200منطقه مانگروي
ديگر كه تحت عنوان رامسر سايت به ثبت
رسيده اند وجود دارد .با قرار دادن اين
نابودي ها در يك هفته در يك دور نما
برآورد مي شود كه بين  2000تا 9000
دالر در هر هكتارتوليد ساالنه مانگروها
بيش از كاربري هاي جايگزين از قبيل
زمين هاي كشاورزي آبي باشد.
امروزه جنگلهاي مانگرو بيشتر
براي حفاظت مورد توجه دولتها هستند
و اين مسئله نه تنها به خاطر محصوالت
متنوع و معيشتي است كه ايجاد مي كنند
بلكه به دليل حفاظت ازنوار ساحلي مي
باشد ،چرا كه دراغلب مناطق تغييرات
اقليم باعث افزايش طوفانهاي ساحلي
گشته است .بعنوان مثال كشور ويتنام
 1ميليون دالر را براي كاشت  12هزار
هكتار از جنگلهاي مانگرو اختصاص داد
و در ازاي آن  7ميليون دالر از هزينه هاي
ساالنه اش برای سد سازي و نگهداري

روز

جهـــــــا نــــی

عكس  :سايت رامسر  Cienga Grande de Santa Martaبا وسعت  400هزار هكتار
دركشور كلمبيا مهمترين و بزرگترين منطقه مانگروي درسواحل كارائيب كلمبيا مي باشد
كه براي ماهیگيري محلي و تنوع زيستي حياتي است .

تــــــــا لـــا بهــــــــــا

اينها جنگل هاي سيالبي
هستند كه فصلي يا دايمي مي باشند
و از آب شيرين پوشيده شده اند و
در تمامي جهان از منطقه حاره اي
تا معتدل و تا قطبي وجود دارند.
رودخانه  Orinocoكه در برزيل،
كلمبيا و ونزوئال جريان دارد ،بسيار
شگفت انگيز مي باشد .این رودخانه
در برخي از مواقع سال سريز شده
و يكي از بزرگترين و قابل توجه
ترين جنگلهاي سيالبي را در جهان
به وجود ميآورد .اين جنگل باتالقي
به نام  varzeaبيش از  1000گونه از
ماهيان و گونه هاي با اهميت جانوري
و گياهي شامل گونه هاي در خطر
انقراض از قبيل كروكوديل Orinocoو
شنگ Giantميشود.خاكحاصلخيز
باعث جذب دامداران و كشاورزان شده
و متاسفانه اين سيستم از تهديدات
هميشگي موجود شامل ايجاد سدها و
پروژه هاي آبي و رسوب حاصل از
جنگل زدايي و فعاليتهاي معدني رنج
مي برد.
يكي ديگر از نمونه هاي
جنگل هاي سيالبي  Mamiravaمي
باشد كه براي توسعه پايدار اختصاص
داده شده است.يك رامسر سايت
 1/124/000هكتاري است كه دركشور
برزيل از شاخه اي از آمازون تغذيه مي
شود .از سرآغاز حيات هدف ويژه اي
داشته :پايداري جوامع محلي و فنون
مديريت سنتي آنها و همچنين تنوع
زيستي منحصر به فرد .مثال مشابه
از كاربري متعدد انساني ذخيره گاه
حيات وحش ملي Okefenokee
ميباشد .يك رامسر سايت /635
162هكتاري در آمريكا اين دومين
مجموعه تاالب بزرگ در ايالت متحده
بوده و شامل مناطق با ارزشي از
جنگلهاي سرو سيالبي مي باشد.اين
ذخيره گاه در سال حدود 400/000
بازديد كننده دارد که به منظور پياده
روي ،قايقراني ،کمپینگ و بسياري از
فعاليت هاي پايدار ديگر از این منطقه
استفاده می کنند.

مانگروها

و حفاظت از ساحل و حفظ معيشت مردم
كاسته شد.
اگر چه همچنان دعوا براي
تبديل جنگلهاي مانگرو به ساخت و
سازهاي ساحلي و كشت آبي ادامه دارد
خبرخوشحال كننده آن است كه سرعت
از بين رفتن مانگروها درسالهاي اخير به
جز در آسيا به شدت كاهش يافته است .به
عالوه تالشها براي احياي جنگلها درسالهاي
اخير منجر به كاشت  400هزار هكتار از اين
جنگلها شده است كه به نفع مردم و حيات
وحش می باشد.
پـنجـمـيـن سـايـت رامسـر
دركشوركامرون ،ريودل ري (Rio Del
 ،)Reyمنطقه جالبي است با وسعت 165
هزار هكتار كه نیمی از پوشش جنگلهاي
مانگروي كشور در اين منطقه قرار دارد و با
یک منطقه مانگروي بزرگ دیگر درآنطرف
مرز دركشور نيجريه همجوار است .ريودل
ري ( )Rio Del Reyنه تنها زيستگاهي
براي گونه هاي مختلف بومي و درمعرض
تهديد مثل قورباغه ( Goliathقورباغه
بزرگي با وزن  3كيلوگرم) مي باشد بلكه
وجود دهانه رودخانه دراين منطقه خدمات
بيشتري را ارائه مي نمايد .نقش اين سايت
در ايجاد زيستگاهي مناسب براي ماهيان،
حفاظت از نوار ساحلي ،تامين ماهي ،چوب
و ساير محصوالت كمك كننده به اقتصاد
محلي و همچنين ارزشهاي هيدرولوژيكي
آن درتامين منابع آبهاي زيرزميني ،اين
منطقه را به يك اكوسيستم با ارزش براي
كل كشور تبديل نموده است.
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جنگل ها :
نگاهی به تصویر بزرگتر
ما در ابتدا نگاهی به تاالبهاي
جنگلي داشتیم چرا كه شعار و توجه
امسال کنوانسیون رامسر است ولي
بسيارمهم است كه نگاهي جامع تر
به جنگلها داشته باشيم و دليل آنرا
درمطالب زير خواهيد خواند.
اوال به يك نکته كه توسط
گروه جنگلهاي سازمان ملل متحدد
ارائه شده اشاره مي كنيم:
روزانه حدود  350كيلومتر
مربع ازجنگلها درسطح جهان درحال
تخريب است .تبديل جنگلها به اراضي
كشاورزي،برداشتغيرپايدارچوب،عدم
مديريت اراضي و ايجاد سكونتگاهها
داليل اصلي اين تخريب است.
آيا اين اتفاق مهمي است؟
اگرغذاي ما از اراضي كشاورزي تامين
شود و مقداري از اراضي جنگلي را
نيز براي تامين چوب و كاغذ دراختيار
داشته باشيم ،بنابرين ديگر چه نيازي به
مناطق وسيع جنگلي داريم؟ در واقعيت
اين چنين نيست !

جنگلها و مردم

داليل مختلفي وجود دارد ولي
معموال علت آن تبديل اراضي جنگلي به
اراضي كشاورزي براي حمايت از رشد
جمعيت  ،تامين نياز روز افزون جمعيت
به چوب و دربسياری از كشورها براي
تبديل به مناطق شهري و سكونت مردم
مي باشد به عالوه  ،ضعف مديريت در
جنگلها برروي عملكرد آنها تاثير داشته
است .
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جنگلها نقش مهمي براي مردم دارند.

چرا جنگلهارا ازبين
مي بريم ؟

جهـــــــا نــــی

هرساله از بين رفته اند .اگرچه اين آمار
نسبت به دهه  1995كه هرساله حدود
 160هزار كيلو متر مربع از جنگلهاي
از بين مي رفتند ،پيشرفت محسوب مي
شود ولي همچنان يك تخريب بزرگ
به حساب مي آيد .همزمان احياي
جنگلها درسطوح وسيع به اين كاهش
كمك ميكند .احياي جنگلها دربرخي
از كشورها منجر به كاهش تخريب
مساحت جنگلها و درختان شده
جنگل خشكي – جنگل آبي
است به طوريكه جنگلهای دست
كاشت حدود  7درصد (يا 264
بيشتر جنگلهاي ما خشكي
ميليون هكتار) از كل مساحت
هستند ولي برخي از آنها تاالبهای
جنگلي مي باشد.
جنگلی مي باشند .خشكي يا آبي،
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درحال حاضر بيش از 4
بيليون هكتار از جنگلها درجهان وجود
دارد .اين وسعت  31درصد از كل سطح
زمين و حدود  0/6هكتار بر نفر است .
بنظر زياد مي رسد ولي بيش از نیمی از
اين مناطق جنگلي تنها دركشور برزيل ،
كانادا ،چين ،روسيه و آمريكا قراردارند.
درسطح جهان سرعت تخريب جنگلها
درحال كاهش است .بين سالهاي 2000
تا  130 ،2010هزار كيلومتر مربع از
جنگلها (وسعتي برابر اندازه كشور
يونان و يا  2برابر كشور سريالنكا)
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