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بخشاول

تاالب ها و كشاورزي؛ همراهاني براي رشد و بالندگي
 ندا اسد فلسفی زاده ،مهدی صفری اسكویی ،محمد شریفی مقدم

تاالب ها به عنوان يكي از بارزترين زيبايي هاي خلقت ،مفيدترين و در عين حال بدبيارترين
اكوسيستم هاي طبيعت به شمار مي روند ،اين زيستگاه هاي حياتي و متنوع از جمله نظام هاي
حيات بخشي هستند كه مطلقا جايگزين ندارند؛ اما هيچ يك از اكوسيستم هاي جهان به اندازه
تاالب ها صدمات ناشي از برخوردهاي سطحي و كوته فكري بشر و تمايالت خودخواهانه انسان
محوري را تجربه نكرده اند و متأسفانه هنوز روند تخريب اين بوم سازگان طبيعي كه د ه ها
كاركرد متفاوت و موزون را يكجا در خود دارند متوقف نشده است .در طول تاريخ زندگي انسان
ها ،تاالب ها به عنوان اراضي نامناسب ،بي فايده ،مضر و بستري براي زندگي وحوش و مأمني
براي حشرات ناقل بيماري ها شناخته مي شدند و يا باتالقي تصور مي شد كه هر كسي در آن
پاي بگذارد در كام مرگ فرو مي رود.
مجموعه اين صفات ،انگيزه اي جز ستيز دائمي انسان عليه آن بوجود نمي آورد؛ به همين دليل
رابطه انسان با تاالب ها هميشه خصمانه و در جهت تخريب آن بوده است .بطوري كه مهار
تاالب ها و تبديل آنها به گستره هاي قابل كشت و كار يا حتي تبديل آن به اراضي باير و رها
شده از جمله موفقيت هاي جامعه انساني تلقي مي شد.
ما تبديل تاالب ها به ساير كاربري ها نظير كشاورزي ،آبزي پروري ،زهكشي و خشكاندن آنها
براي توسعه اراضي زراعي يا تحصيل زمين براي توسعه صنعت زماني موجه است كه دستاوردي
بيش از فوايد چند جانبة تاالب ها داشته باشد .بايد توجه داشت كه بدون ارزيابي و مقابله
كاربري ها با يكديگر ،زهكشي و خشكاندن تاالب ها در نهايت چيزي جز تخريب و يكنواخت
سازي پيچيدگيهاي طبيعت و افزايش خطر ريسك پذيري و آسيب ديدگي انسان نيست .مداخله
انسان عصر حاضر در طبيعت ،تباهي منابع ،به خطر افتادن حيات و ناپديد شدن گونه هاي
مختلف جانوري و گياهي ارزشمند را بدنبال داشته و توازن معقوالنه حيات موجودات را در كره
زمين بر هم زده است .نابودي تاالبها مختص كشورهاي در حال رشد نيست بلكه در كشورهاي
صنعتي نيز گسترش كشاورزي با اتكاء به نابودي تاالبها صورت گرفته است و از اين نظر هر دو
گروه از كشورهاي در حال توسعه و صنعتي جهان داراي ويژگي مشتركي هستند.
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تاالب ها طی هزاران سال به ویژه در حاشيه روزخانه ها و دشت های
سيالبی که دارای خاک های حاصلخيز و آب فراوان هستند ،جهت کشاورزی
مورد استفاده قرار گرفته اند .در حقيقت ،تاالب ها پرورش دهنده انواع کشت
و زرع های مهم در اقصی نقاط جهان بوده اند ،اما بعد منفی آن این است که
خشك کردن و تصرف تاالب ها برای مصارف کشاورزی بسيار گسترده و
کاربردی شده است .در بعضی از مناطق دنيا بيش از  50درصد از
توربزارها ،مردابها ،مناطق ساحلی ،حواشی رودخانه ها و دشت های سيالبی
به دليل تغيير کاربری به زمين های کشاورزی از بين رفته اند که این مسئله
از اصلی ترین دالیل تخریب و از بين رفتن روزافزون تاالب ها می باشد.
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کنوانسيون رامسر به مناسبت نامگذاری بين المللی امسال توسط سازمان
ملل متحد به نام "کشاورزی خانوادگی" ،شعار "تاالب ها و کشاورزی؛
همراهانی برای رشد و بالندگی" را برای روز جهانی تاالب ها در سال
 2014انتخاب نموده است .این نامگذاری فرصت مناسبی را برای برجسته
نمودن اهميت تاالب ها در حمایت از کشاورزی را فراهم می آورد ،به ویژه
که بسياری از فعاليت های کشاورزی خانوادگی متكی به خاک ،آب  ،گياهان
و حيوانات تاالبی است که امنيت غذایی و معيشت ایشان را فراهم می کنند.
بنا به تعريف عمومي كنوانسيون رامسر ،تاالبها شامل؛ درياچه ها ،رودخانه ها ،بركه ها،
مرداب ها ،چمنزارهاي مرطوب ،تورب زارها ،واحه ها ،مصب رودخانه ها ،دلتاها ،سواحل
جزر و مدي ،سواحل درياها ،مانگرو ،صخره هاي مرجاني ،سازه هاي دست ساز بشر نظير
استخرهاي پرورش ماهي ،مخازن آب ،شاليزارهاي برنج و حوضچه هاي نمك مي شوند.
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در این بخش به بخشی از وابستگی های مهم متقابل کشاورزی ،آب و
تاالب ،با تأکيد بر نقش تاالب در فراهم آوردن زیرساخت طبيعی جهت
حمایت از توليدات و فعاليت های کشاورزی اشاره می شود .همچنين به
چگونگی یافتن راهكارهای عملی در برخی نقاط دنيا برای حل بعضی از
تضادها و تنش ها نيز اشاره می شود.
پيش از پرداختن ریشه ای به تقابل های تاالب-کشاورزی ،در ابتدا باید
کشاورزی را بسته به نوع و مقياس فعاليت آن شناخت .اگر مقياس توليد
خانوار در حد نياز مصرفی باشد ،کشاورزی صرفا جهت امرار معاش
خانواده معنا می شود؛ در صورتی که مقياس توليد بيش از نياز خانوار
و قابل تجارت یا فروش باشد ،به آن کشاورزی در مقياس کوچك یا
صنایع دستی اطالق می شود؛ و در جایی که توليد در مقياس انبوه و
معموال به صورت تك محصولی صورت می گيرد ،کشاورزی تجاری
شكل می گيرد.
سيستم های متمرکز کشاورزی از نهاده های زیادی (نظير انواع کود،
مواد شيميایی ،ماشين های کشاورزی مدرن یا نيروی کار سنتی) جهت
توليد بسيار باال در سطح محدود استفاده می کنند .در سيستم های
کشاورزی غير متمرکز به نسبت مساحت زمين از نهاده های کمتری
استفاده می شود و توليد بيشتر متكی به فرآیندهای طبيعی است.

كشاورزي و تاالب:
تعاماي پيچيده در مجموعه اي پيچيده
تاالب ها عالوه بر تأمين آب و توليد غذا ،به عنوان ابزاری کليدی
برای رسيدن به هدف کاهش فقر در کل دنيا به شمار می آیند که
اصطالحا می توان آنها را نجات دهندگان حيات دانست .مانند واحه
ها و چشمه هایی که به خصوص در مناطق خشك ،غذا ،آب و
چرای حيوانات در فصل گرم و خشك را تأمين می کنند.
امروزه بسياری از اکوسيستم های تاالبی سراسر دنيا ،به طور
جدی از فعاليت های کشاورزی مورد آسيب قرار گرفته اند .برای
مثال کاهش آب دریاچه آرال به ميزان دو سوم و افزایش شوری
آن به دليل افزایش تقاضا در باالدست برای آبياری اتفاق افتاد.
کاهش سفره های آب زیرزمينی حوزه آبریز گوادیانا در اسپانيا به
خشكی رودخانه ها و تاالب ها در پایين دست منجر شد ،فشار
جوامع انسانی و افزایش درجه حرارت هوا به بروز منظم
خشكسالی در رودخانه زرد کشور چين انجاميد.

توليد محصوالت زراعی می تواند به صورت دیم یا آبی باشد .در
سيستم آبی ،آبياری می تواند از طریق آب های سطحی و به
روش فارو ،مه پاشی ،قطره ای یا بارانی انجام شود .در بسياری
از مناطق کم باران جهان ،کشاورزان با استفاده از روش های
سنتی یا به کمك تكنولوژی روز به مدیریت رطوبت خاک می
پردازد تا آب کافی و الزم برای توليد محصول در اختيار گياهان
قرار دهند.

تاالب ها عالوه بر تأمین آب و
تولید غذا ،به عنوان ابزاری کلیدی
برای رسیدن به هدف کاهش فقر
در کل دنیا به شمار می آیند که
اصطالحا می توان آنها را نجات
دهندگان حیات دانست

در نقاط مختلف جهان از سيستم های مختلط کشاورزی به طور
همزمان نيز استفاده می کنند ،بدین معنی که زراعت ،دامداری و
آبزی پروری را در یك مزرعه و توما انجام می دهند ،که می تواند
سيستم متمرکز یا غيرمتمرکزباشد.

سال سوم /شماره دهم /بهار 93

52

info@kanoonejahadgaran.ir

فصلنامه کانون جهادگران جهاد سازندگی

www.kanoonejahadgaran.ir

همچنين تاالب ها به صورت فزاینده ای تحت تأثير فعاليت های
توليد انرژی ،به عنوان مثال از طریق افزایش تقاضا برای آب و
تغيير کاربری مناطق تاالبی برای توليد سوخت های زیستی
هستند.
تاالب ها به صورت فزاینده ای تحت تأثير سوخت های زیستی
قرار گرفته اند .اثرات احتمالی تغيير اقليم نيز استرس مضاعفی را
بر گونه های جانوری و گياهی تاالب ها که هم اکنون برای فراهم
آوردن غذا و آب شيرین به انسان ها در تالشند ،وارد می آورند.
این اثرات امكان پيش بينی بارندگی در بسياری از نقاط دنيا را
کاهش داده و در نتيجه بر فعاليت کشاورزی تأثير می گذارند.
این امر ،تاالب ها را در ميان چرخه انرژی-آب-غذا-اکوسيستم
قرار می دهد که بر این اساس ،تاالب هم بر انرژی ،آب و سياست
های غذایی اثر گذاشته و هم اکنون از این عوامل تأثير می پذیرد.
چالش اساسی کنونی در بسياری از کشورها ،تفكر هماهنگ برای
مدیریت روابط درونی است.
تاالب هایی که برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گيرند شامل
انواع ذیل هستند:
 اکوسيستم های تاالبی که تا حدودی تغيير کاربری یافته اند اما
خدمات اکوسيستمی محدودی برای حمایت از فعاليت های
کشاورزی را دارا می باشند .نمونه هایی از این نوع تاالب ها
شامل دامبوها ،بسوندها ) ،(Basvandsدره های محصور و
دیگر تاالب های کوچك فصلی موجود در آفریقا می شوند؛
مانند دشت های سيالبی که در آنها فعاليت های کشاورزی و
آبزی پروری فصلی به هنگام پس روی سيالب انجام می شود؛
شاليزارها و تاالب های ساحلی چراگاهی.
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 تاالب هایی که برای حفظ ویژگی های اکولوژیكی خود به فعاليت های
کشاورزی از قبيل چرای دام یا برداشت علوفه در چمنزارهای
مرطوب وابسته هستند .بسياری از چمنزارهای مرطوب ،عالوه بر
فعاليت های کشاورزی و پرورش ماهيان آب شيرین از لحاظ
کارکردهای هيدرولوژیكی و تنوع زیستی نيز اهميت دارند.

 تاالب هایی که با هدف توليد برداشت محصوالت مختلف در
وضعيت طبيعی حفظ شده اند .باتالق های جنگلی کاکاگون و بد
ریور ) (Bad Riverدر ایالت متحده آمریكا نمونه ای از این
تاالب ها هستند که در آن ها برنج زارهای وحشی با استفاده از
روش های سنتی تحت مدیریت و زراعت قرار می گيرند.
 آن دسته از سيستم های تاالبی که به منظور فعاليت های
کشاورزی ایجاد و مدیریت می شوند نيز می توانند دارای
ارزش های تنوع زیستی باشند ،مانند استخرهای پرورش
زرشك یا ذخيره گاه هایی که به منظور آبياری کشاورزی
ساخته می شوند و در عين حال زیستگاه پرنده های آبی و
گونه های تاالبی هستند.
امروزه بسياری از اکوسيستم های تاالبی سراسر دنيا ،به طور
جدی از فعاليت های کشاورزی مورد آسيب قرار گرفته اند .برای
مثال کاهش آب دریاچه آرال به ميزان دو سوم و افزایش شوری
آن به دليل افزایش تقاضا در باالدست برای آبياری اتفاق افتاد.
کاهش سفره های آب زیرزمينی حوزه آبریز گوادیانا در اسپانيا به
خشكی رودخانه ها و تاالب ها در پایين دست منجر شد ،فشار
جوامع انسانی و افزایش درجه حرارت هوا به بروز منظم
خشكسالی در رودخانه زرد کشور چين انجاميد.
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