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 چکیده

ستند. حفظ اض روبرو هتی انقرحمحیط زیست، در ایران به شکلی است که بسیاری از منابع طبیعی با مخاطرات جدی و روند فعلی حفاظت عمومی از 
 والبها از جمله منابع ین میان تااد؛ در محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یکی از سه رکن توسعه پایدار، نقش بنیادینی در توسعه آینده کشورها دار

طقه داشته و کوسیستم منایستی و زکه با خطر جدی روبرو هستند. تاالبها به دلیل تدارک و تنظیم آب، نقش اساسی در حفظ تنوع مواهب غنی هستند 
میت روز افزون هابا توجه به  باشند.تر از زمینهای مجاور بوده و دارای ارزشهای زیست محیطی و اقتصادی بسیار زیادی میبه لحاظ تنوع زیستی غنی

ن امر شود تا از منظر حقوقی دالیل ایهای اخیر در کشور ما این نیاز احساس میها و خشکیدگی فراگیر و مدیریت ضعیف سالدر حیات انسان هاتاالب
آن، در  مع محلی اطرافمعقول جوا ها و استفادهاین نوشتار با پیروی از اهداف کنوانسیون رامسر مبنی بر حفاظت از تاالبمورد نقد و بررسی واقع شود. 

اقص و کاستیهای بیان نومن اده و ضداست با نگاهی آسیب شناسانه قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران را مورد نقد و ارزیابی قرار صدد 
 ردد.گگردد دستاوردهای این تحقیق به عنوان الگوی مطلوب حفاظت از تاالبها ارائه موجود داخلی، در نهایت سعی می
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Abstract  
The current process of general protection of the environment in Iran is somehow that many natural 

resources faces dangerous threats and even extinction.  Protection of environment and natural 
resources, as one of three elements of sustainable development, plays a fundamental role in future 

developing of countries. In the meantime, wetlands are one of the richest in danger sources. Wetlands, 

due to their effects on preparing water, have a major role in preserving ecosystems in the region and 

are rich in bio-diversity from other lands from around. Whereas the increasing importance of wetlands 
in human life, and whereas their widespread poor management in recent years in our country, it’s 

necessary to observe this issue legally. This essay depend on Ramsar Convention on wetland 

protection and sensible use of local wetlands for communities, is seeking to critically evaluate the 
laws and regulations in Iranian legal system with a pathetic glance and also finally, while expressing 

internal deficiencies, and presenting an authentic model for wetlands protection. 
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 مقدمه -1 
نها آحفاظت از  های زمین هستند وها از مهمترین اکوسیستمتاالب

در  آورد.امکان بهره برداری معقول و پایددار از آنهدا را فدراهم مدی    
ن از ها در سراسر جهاطول یک قرن گذشته بیش از نیمی از تاالب

در بهبود و ای ها نقش عمدهاند، در حالی که وجود تاالبمیان رفته
ع زنددگی جوامد  چرخه زیستی موجودات زنده پیرامون خود و  غنای

 در مقابددل، (Barbier, 1997)انسددانی محلددی داشددته اسددت  
زار و کداهش کیفیدت زیسدتی    خشکی آنها منجر به افزایش شدوره 

 گردد. موجودات زنده می

 هایتاالبها محل سکونت موجودات زنده بیشماری از پادتن
م ن چشر ایمتنوع گیاهان اند که دمیکروبی سازگار شده تا اجتماع 

طبیعی به  (. این منابعTyler, 2010)انداز قابلیت پیدایش دارند 
ه امعواسطه ارایه کاالها و خدمات مستقیم و غیرمستقیم به ج
این  ند.بشری و نیز به عنوان یک دارایی بسیار حائز اهمیت هست

 وا یای برای احامر باعث شده در جوامع مختلف توجه فزاینده
اهمیتی  (.42: 1393نگهداری آنها صورت گیرد )منتظر و دیگران، 

به  لکهبندارد که یک تاالب تا چه اندازه بزرگ یا کوچک باشد، 
ی نسانتأثیری که بر حیات موجودات زنده و معاش جوامع اخاطر 

به  میتاطراف خود دارند، حفاظت از آنهاست که در این میان اه

بر  با این وجود امروزه بنا (.Gardner, 2011)سزایی دارد 
وره ه شبدالیل گوناگونی تاالبها در حال خشکیدگی و تبدیل شدن 
 یوهشزار هستند. نظام حقوقی کشور ما تا کنون نتوانسته به 
و  مطلوبی به وضع قوانین یکپارچه و منسجم در خصوص حفاظت

موثری  نحو ا بهها بپردازد و یا نیازآبی آنها ربرداری از تاالببهره
 واجهموص تعیین کند و از این رو با بحرانهای متعددی در این خص

 است. 

پرسش اصلی که این مقاله این است که نظام حقوقی ایران در 
زمینه حفاظت از تاالبها با چه چالشهایی مواجه است و اساسا 
الگوی مطلوب حفاظت از تاالبها چگونه است؟ مقاله حاضر با 

ستم تاالبها در جوامع کنونی طرح ریزی اذعان به اهمیت اکوسی
شده است. ساماندهی این مقاله به این صورت است که در ابتدا 

شود و سپس ماهیت و اهمیت تاالبها در عصر کنونی بررسی می
المللی ضمن اشاره به کنوانسیون رامسر به عنوان مهترین سند بین

نظام  گردد با نگاهی آسیب شناسانهدر خصوص تاالبها، سعی می
حقوق حاکم بر حفاظت از تاالبها در ایران مورد تبیین و ارزیابی 

گردد الگوی مطلوب حفاظت از واقع گردد. در نهایت سعی می
 تاالبها با هدف دستیابی به توسعه پایدار در ایران مطرح گردد.

شناخت ماهیت، جایگاه و اهمیت تاالبها در عصر  -2

 کنونی
زا، کارکردها و ویژگیهایی است و اکوسیستم یک تاالب دارای اج

-بندی میمحققان یک تاالب را بر اساس آنها شناسایی و دسته

کنند. به دلیل متنوع بودن تاالبها ارائه تعریفی دقیق نیز از آنها 
مشکل است؛ اما شاید بتوان تعریفی که در کنوانسیون رامسر ارائه 

 ,barbier)شده است را به عنوان تعریفی کامل پذیرفت 

به »در این کنوانسیون در این خصوص آمده است:  (.1997
شود مناطق مرداب یا مانداب اعم از طبیعی یا مصنوعی اطالق می

که دارای آب دائمی یا موقت، دارای جریان یا ساکن هستند و 
توانند شور، لب شور یا شیرین باشند. معموال در مجاورت دریا می

-مد از شش متر تجاوز نمی هستند و عمق آنها در وضعیت جزر و

 (. Ramsar Convention, 1971)« کند

تاالبها کاالها و خدمات زیست محیطی متعددی به بشر و 
-یمرا  نهاآدهند و همچنین به آبزیان، پرندگان و گیاهان ارائه می

متر کعی توان شاهکار خلقت به حساب آورد. در مجموعه منابع طبی
نها ورد آمکرد که تا بدین حد در توان پیدا زیستگاه مهمی را می

یات ای حتوان از جمله نظامهغفلت شده باشد و این مناطق را می
د رش بخشی به حساب آورد که مطلقا جایگزین ندارند. با وجود

ه های مردم نسبت به اهمیت محیطهای طبیعی، به ویژآگاهی
و  کردتاالبها، اما متاسفانه هنوز درک واقعی از اهمیت، کار

ست یت این زیستگاههای حیاتی و پیچیده بسیار پایین احساس
 (.1389)امیرنژاد، 

ل ه گبرخی از کارکردهای مهم تاالب شامل کنترل سیالب، ذخیر
ه و الی، کنترل فرسایش، تصفیه آب و پساب، ایجاد زیستگا

نداز اشمه چگیاهی و جانوری، ایجاد بستر تفریحی و اقتصادی و ارائ
که  است تاالب اکوسیستم بسیار پرتولیدی باشد.زیبای طبیعی می

ر ن دباشد. همچنیقادر به تامین غذای بسیاری از جانوران می
 هنگام خشکسالی این اکوسیستم، پناهگاه مهمی برای حیات

(. مطالعات اقتصادی Tuan, 2009)شود وحش محسوب می
 200برابر جنگلها و  10حاکی از آن است که یک تاالب حدود 

 نی،تصادی دارد )سلیمی ترکماهای زراعی ارزش اقبرابر زمین
1390.) 
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. است شتهای داتخریب تاالبها در دو سده اخیر روند نگران کننده
بهای طبیعی درصد از تاال 60و  50در امریکا و انگلستان به ترتیب 
حلی نابود شده درصد از تاالبهای سا 40از بین رفته و در قاره اروپا 

ز هرچند در مجموع اطالعات دقیقی ا. (Durgan, 1992) است
اما  روند آسیبهای وارد بر تاالبهای ایران در دسترس نیست،

 بررسیهای به عمل آمده بیانگر وضعیت نابسامان پیش روی
م عد وتاالبهای ایران است. عدم وجود یک نظام حقوقی کارآمد 

شر شناخت ارزش بالقوه و نقش و اهمیت تاالبها در زندگی ب
ز بسیاری از اقداماتی شده که سعی در حفاظت ا موجب شکست
 تاالبها دارند.

 1ها در کنوانسیون رامسرنگاهی به جایگاه تاالب -3

 یجادمت اساز حرکت به ستخریب تاالبها در اروپا در واقع زمینه
ود بدی چارچوبی حقوقی جهت حفاظت و نجات تاالبها از خطر نابو

الها ز شد و و پس از سمیالدی آغا 1962که این حرکت از سال 
الدی می 1971تالش و برگزاری نشستهای مختلف نهایتا در سال 

ای به نتیجه رسید و اولین کنوانسیون مدرن زیست محیطی بر
 حفاظت از تاالبها منعقد شد.

ده اری شگذکنوانسیون رامسر به عنوان تنها کنوانسیون جهانی پایه
ظت حفا ید برجهانی با تاکالدولی ترین معاهده بیندر ایران، قدیمی

از  فاظتحلی الملو استفاده پایدار از طبیعت و تنها کنوانسیون بین
 مهم بهاکنوانسیون تاال»تاالبهاست. گرچه نام اصلی کنوانسیون، 

ولی  ست،ا« بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی
 هطی گذشت سالها کنوانسیون نگرش خود را چنان گسترش داد

ا در ها رالبکه تمام ابعاد حفاظت و استفاده معقول و پایدار از تا
ه بیا  گیرد. از این رو به کنوانسیون حفاظت از تاالبهابرمی

 (.1390کنوانسیون رامسر شهرت دارد )سلیمی ترکمانی، 

با تصویب مجلس شورای  14/3/1364دولت ایران در مورخ 
ن ای حق شد. تصویباسالمی به طور رسمی به این کنوانسیون مل

 ل ازعقومکنوانسیون برای دولت ایران به خاطر حفاظت و استفاده 
های آن یتتوان با توجه به ظرفدارد و می ها اهمیت فراوانیتاالب

ده المللی استفاهای بینهای فنی دبیرخانه و همکاریاز کمک
   نمود.

                                                             
1 Convention on Conservation of Wetlands of 

International Importance Especially as Waterbirds 

Habitat (Ramsar Convention), December 21, 1971 

دف المللی است که هکنوانسیون رامسر سند زیست محیطی بین
 ریقطن حفاظت و استفاده معقول از تاالبهای مهم جهانی از آ

 ضو وعالمللی کشورهای اتخاذ اقدامات ملی و نیز همکاری بین

بق . ط(Jones, 1971)المللی مربوطه است سایر نهادهای بین
ر یر دت زمواد این کنوانسیون دولتهای عضو مکلف به ایفای تعهدا

ل یک سایت تاالبی دارای بت حداقث -1قبال کنوانسیون هستند: 
 المللی در فهرست رامسر، مطابق با معیارهایاهمیت بین

و استفاده معقول از  ترویج حفاظت -2(. 2کنوانسیون )ماده 
ر ها داالبتالمللی و گنجاندن برنامه حفاظت از تاالبهای مهم بین
گاههای طبیعی تاالبی و  ایجاد ذخیره -3(. 3طرحهای ملی)ماده 

 -4(. 4اده برداری از تاالبها )مش در ارتباط با بهرهترویج آموز
 مشاوره با دیگر دولتهای عضو کنوانسیون در خصوص اجرای

 (.5کنوانسیون )ماده 

های بایست تاالبها میبه موجب ماده دوم این کنوانسیون، دولت
ثبدت  که اهمیت زیستی برای پرندگان و آبزیان دارند،  مهم خود را

های مهم ایران نیز شناسایی و در این راستا، تاالب المللی کنند.بین
المللدی در فهرسدت   بنددی اهمیدت محلدی، ملدی و بدین     با درجده 
الزم به ذکر اسدت کده   های این کنوانسیون ثبت شده است. تاالب

اگرچه درج یک تاالب در فهرست رامسر به حقوق حاکمده دولتهدا   
کندد، امدا   در خصوص تاالب واقع در سرزمینشان خدشه وارد نمدی 

کنوانسیون رامسر اعمال حاکمیدت دولتهدای عضدو بدر تاالبهدای      
سرزمینی شان را با مسئولیت آنها به حفاظت و اسدتفاده معقدول از   

تاالبهایی کده   (.Timoshenko, 1988)داند تاالبها مرتبط می
بنا به عوامل مختلف از جمله خطرات طبیعی یا فعالیتهای انسدانی  

گیرندد، از  ناصحیح در معرض نابودی قرار میبرداری از جمله بهره
فهرست رامسر حذف شده و به فهرست قرمز تاالبهدا، موسدوم بده    

شوند. با ورود یک سایت به ایدن فهرسدت   وارد می 2فهرست مونترو
غالبا سایر اعضای کنوانسیون رامسر برای بهبود وضع چنین تاالبی 

 ,Recommendation REC)دهند اقدامات فوری انجام می

1990). 

توان بده بندد   در خصوص اجرای مواد این کنوانسیون در ایران می
قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم اشاره داشت که  193ماده « ج»

بدرداری کشداورزی، گردشدگری و    برای حدل چدالش آبدی، بهدره    
نامده و تشدکیل   اقتصادی و شکنندگی تاالبی، اختیدار وضدع آیدین   

دولت داده است. این در را به هیأت  هاکمیسیون مشترکی از ارگان
حالی است که این آیین نامه تا کنون به تصدویب نرسدیده اسدت.    

                                                             
2  Montereux Record. 
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بایدد   قانون پنجساله توسعه ششدم، دولدت   38البته به موجب ماده 
های موجود را برداری از تاالببرنامه حفاظت، احیا، مدیریت و بهره

بیندی شدده   و پدیش  های متعدد اجرا نمایدبا هدف همکاری ارگان
های بحرانی کشور تا پایان سدال اجدرای ایدن قدانون     تاالب 20%

( احیا گردند. تصویب این مواد قانونی و دیگدر قدوانین   1400)سال 
)مصدوب  هدای کشدور   قانون حفاظت، احیا و مدیریت  تاالبمانند 
   .  تواند گامی در راستای ایفای این تعهدات قلمداد شود( می1396

ها ناسانه جایگاه حفاظت از تاالبشبررسی آسیب -4

 در نظام حقوقی ایران
ت در زیس حیطدر ابتدا برای تبیین بهتر مبنای الزام به حفاظت از م

خالی از  قانون اساسی ایران 50نظام حقوقی ایران اشاره به اصل 
، در جمهوری اسالمی»فایده نیست. در این اصل آمده است: 
ن آنسلهای بعد باید در حفاظت محیط زیست که نسل امروز و 

 لقیحیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی ت
دگی آلو شود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که بامی

د، محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کن
 یکی از اصول مترقی در حوزه محیطاین اصل «. ممنوع است

وجه تتوان محورهای زیر را در آن مورد زیست تلقی شده و می
راده ملی برای پاسداری از میراث اتجلی عزم و  -1قرار داد: 
تقدم حفظ  -3حفظ محیط زیست،  همگانی بودن -2طبیعی، 

(. اما 1391اقتصادی)رمضانی قوام آبادی، محیط زیست بر توسعه 
و  خیراعلی رغم وجود چنین اصلی در قانون اساسی، در چند دهه 

ن، ایرا های متعدد توسعه درگیری برنامهبا توسعه سریع و شکل
ته محیط زیست آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرف
های یاراست. امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از مناسبترین مع

ی قرار انونی قتوسعه پایدار بوده و این موضوع باید در قالب الزامها
 گاهینبا  ر ادامه سعی خواهیم نمود کهد. گرفته و به اجرا درآید

در  بهاانتقادی به بررسی آسیب شناسانه جایگاه حفاظت از تاال
 نظام حقوقی ایران بپردازیم:

 ها در حقوق ایرانأمین حقابه تاالبت -4-1

تعیین و تأمین نیاز آبی تاالبی از اهم توجهاتی است که نسبت بده  
در سدطح  گیدرد.  ر مدی های کشور مورد توجه قراخشکیدگی تاالب

برای واژه نیاز آبدی   1المللی حفاظت از طبیعتالمللی اتحادیه بینبین
رژیدم آبدی فدراهم شدده     »دهد: ها چنین تعریفی را ارائه میتاالب

                                                             
1 IUCN: International Union for Conservation of 

Nature 

« هدا و مندافع آنهدا   ها به جهت حفاظدت از اکوسیسدتم  برای تاالب

Dyson,2003))    نظربه اینکه یکی از مهمترین عوامدل تهدیدد
ها بده دلیدل احدداث    االبها، رعایت نکردن حقابه این تاالبکننده ت
بند و انحراف رودخانه و... اسدت، لدذا ایدن موضدوع بایدد      سد و آب

 توسط قوانین و مقررات کارآمد، لحاظ گردد.

ین بد عدادل  مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آبی نیازمند برقدراری ت  
هدای  وسیسدتم مصرف آب و توسعه اقتصادی در برابر حفاظت از اک

ایدد  بهای بلندمددت بدرای ایدن منظدور     آبی است. بنابراین، برنامه
 طراحی شود. در بند هشتم قطعنامده صدادره در اجالسدیه هشدتم    

قد شده منع 2002کنفرانس رامسر که در شهر والنسیای اسپانیا در 
هدای  مبود، رهنمودهایی راجع به تعیین حداقل نیاز آبی اکوسیسدت 

ه بود. ته شدرایط اقلیمی آنها مورد توجه قرار گرفتاالبی، بسته به ش
از آنهدا   ها و نگهدداری در این قطعنامه با هدف رفع نیاز آبی تاالب

هدا، بده   ریزی آمایشی برای مدیریت تاالبمقرر شده بود که برنامه
و بندد   8اده م 8ها انجام بشود )بند ویژه برای تعیین نیاز آبی تاالب

گیدری از  ظف به همکاری جهانی و بهدره (؛ کشورها مو14ماده  10
(؛ و 16مداده   10های علمی یکدیگر شده اندد )بندد   تجارب و یافته

ه های ناشی از دست دادن یک تاالب جبران ناپدذیر شدناخت  آسیب
 شده است.

ا بد المللدی هدم ایندک در رابطده     بر اساس رهنمودهای اسناد بدین 
ب تداال  آبی ایدن  دریاچه ارومیه، در گام نخست راجع به تأمین نیاز

هدای  یدت فعال مطالعاتی درحال انجام است. عالوه بر دریاچه ارومیه
مان مشابهی نیز برای تاالب شادگان و پریشان نیدز از سدوی سداز   

: 1393)سیاح مفضلی، محیط زیست کشور درنظر گرفته شده است 
هدا نیدز   در ماده دوم قانون حفاظت، احیدا و مددیریت تداالب   (. 89

ان نیازآبی تداالبی در سراسدر کشدور توسدط سدازم     تعیین و تأمین 
 محیط زیست و وزارت نیرو پیش بینی شده است. 

در حال حاضر، در بُعد الزام قدانونی در خصدوص تدأمین نیداز آبدی      
مصوبه راهبرد توسعه بلند مددت مندابع آب کشدور،     )حقابه( کشور،
ها، با این موضوع مدرتبط اسدت.   در برخی از جنبه( 1382)مصوب 
انتهای ماده دوم این مصوبه هدف از تعیین میدزان حقابده ایدن    در 

های طبیعی آبی به صورت حداقل نیاز محیط امر ذکر شده که باید
هدا در ایدن   به هر حدال، نیازهدای آبدی تداالب     پایدار تأمین گردد.

مصوبه، نه تعریف شده و نه به طور مستقیم به آن اشاره شده، ولی 
ها جدزو مندابع آبدی هسدتند،     ه تاالبشود گفت که از آنجایی کمی
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راهبردهای مدیریت آب در تأمین نیاز آبی آنها در بلندمددت مدورد   
 اند.تأکید قرار گرفته

تدوان بده سدری    ها مدی از دیگر مبانی قانونی تأمین نیاز آبی تاالب
پدنجم )در   (،16چهارم )در بند الف از ماده قوانین پنج ساله توسعه 

ره و تبصد  3و گدزاره   9از بخدش   38اده ( و ششم )در مد 184ماده 

اجدع بده   ( اشاره کرد. در ایدن قدوانین ر  6ماده  "ب"مربوطه از بند 
کانی و نیداز بده توسدعه در آمدایش     م -ها و توزیع زمانیمحدودیت

ها تأکیدد شدده   سرزمینی در سطح کشور در حوضه آبریز در تاالب
 است تا هدف تأمین نیاز آبی در کشور ملحوظ شده باشد.

د ها در بنبه صورت تلویحی درباره توان طبیعی و اکولوژیک تاالب
ده کده  شقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اشاره  193ماده «  د»

هدای کشدور و چدالش تخصدیص     با توجه به شکننده بودن تاالب
، هدای موجدود در بخدش آب   منابع آب، دولت با ساماندهی سازمان
و گردشدگری نسدبت بده     کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیسدت 

بدرداران دشدت حدول    اعمال مدیریت یکپارچه  با مشدارکت بهدره  
 تاالب اقدام نماید.

بده  « های کشورها و تاالبنجات و احیای دریاچه»از طرفی، طرح 
تقدیم مجلس گشدت   1389صورت ماده واحده ای یک شوری در 

اما تا کنون تصویب نشده است. هرچندد طدرح ویدا الیحده هدی       
هنجداری ندارندد، امدا آگداهی در خصدوص آنچده بدالقوه         خاصیت

سدازد کده دولدت جمهدوری     خصلت هنجارساز است، متوجده مدی  
گیر موجود، در اسالمی ایران برای برون رفت از  مشکالت گریبان

ها به دنبال در برابر تاالب ها و لوایح،کنار نقاط قوت و ضعف طرح
هیه ماهه برای ت 3در این طرح به دولت فرصت  یک راهکار است.
ز سدال ا  3های در خطر  داده شده کده حدداک ر در   فهرست تاالب
هدا  الببه تات احیای آنها باید به نتایج برسد. تأمین حقاآغاز عملیا

(، احیدای فضدای سدبز    2توسط سدازمان محدیط زیسدت )تبصدره     
(، 4 (، ت بیت خداک اطدراف تداالب )تبصدره    3پیرامون آنها )تبصره 
صدره  ای ایران در فهرست کنوانسیون رامسر )تبهثبت کلیه تاالب

  ( در این طرح مورد اشاره واقع شده است.5

هدایی اسدت کده    های این طرح بیشتر شامل حال تاالببینیپیش
هایی کده وضدعیت وخدیم    اقدامات آن برای تاالب پابرجا هستند و

راجدع   رسد. البته در این طرح به صراحتدارند مطلوب به نظر نمی
های کشور سخنی به میان یابی در خصوص خشکی تاالببه علت

نیامده است اما با توجه به جنبه پیشگیرانه آن، در صورت تصدویب  

خواهدد  « هدا قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب»در واقع مکمّل 
 گیرانه علیه خاطیان را دارد.بود که جنبه پی

ها در برابر آلودگی صنعتی و حفاظت از تاالب -4-2

 دنیمع
 (1353قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست )مصدوب   9در ماده 

 منظور از آلوده ساختن محدیط زیسدت عبدارت   »چنین آمده است: 
مدین  است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یدا ز 
بده   به میزانی که کیفیت فیزیکدی، شدیمیایی یدا بیولوژیدک آن را    

و یدا   سدایر موجدودات زندده    آور به حال انسان و یانحوی که زیان
همین  10ده و طبق ما «.گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد را تغییر دهد

 قانون اقدام به هر عملی کده موجبدات آلدودگی محدیط زیسدت را     
 فراهم کند، ممنوع است. 

هدای  ( تمامی آب1373نامه جلوگیری از آلودگی آب )مصوب آیین
، داده ان را مدنظر قدرار داخلی و مرزی و دریایی تحت حاکمیت ایر

ته و اما در تعریف تاالب به برداشت عرفی و سنتی آن توجده داشد  
ن ها را مطابق مفهوم جهدان شدمول کنوانسدیو   مفهوم وسیع تاالب

دریاها  قانون حفاظت از 24بر طبق ماده  .رامسر لحاظ ننموده است
 راندی در مقابدل آلدودگی مدواد نفتدی     های قابدل کشدتی  و رودخانه
 بومی و پیشدگیری (  بررسی شرایط اقلیمی و زیست1389 )مصوب

بده   از هرگونه آلودگی آبی بر عهده سازمان محیط زیسدت بدوده و  
وان آن مبالغ مربوط به خسارت وارد شده تحت عن 21موجب ماده 

یی و جبران خسارت وارده به بنادر، تأسیسات، محیط زیست دریدا »
ه، شدد  داری کدل واریدز  به حسابی متمرکز در خزانه« حیات آبزیان

 وآن صرف بهسازی و بازسازی محیط زیست دریایی  %100آنگاه 
 سواحل خواهد شد.  

هدای  ضوابط زیسدت محیطدی فعالیدت   »نامه آیین 2بر طبق ماده 
ز ( هرگونه فعالیدت اکتشدافی و اسدتخراج ا   1384)مصوب « معدنی

ده معادن در اطراف مناطق چهارگانه حیات وحش ممنوع اعالم شد 
ب قانون برنامه پنجسداله توسدعه )مصدو    193. همچنین ماده است
راف برداری جدید صدنعتی و معددنی را در اطد   ( هرگونه بهره1389
 ایدن  در ها به منظور توسعه پایدار ممنوع اعالم شدده اسدت.  تاالب
نجم توسعه قانون برنامه پنج ساله پ 193اجرای بند الف ماده راستا 

ی شدهرهای سداحلی در حدوزه    مبنی بر مدیریت جدامع پسدماندها  
عیت تواندد بده وضد   تاالبهای داخلی از جمله اقداماتی است که مدی 

 یرد.گهای وارد شده به تاالب مدنظر قرار ها و زبالهآالینده
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های ها در برابر فعالیتحفاظت از تاالب -4-3

 اقتصادی
کلدف  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دولدت م  193طبق ماده 
هدای  شکننده بودن محیط زیسدت تداالبی و فعالیدت    شده به دلیل

هدای جهداد   اقتصادی و تنوع زیستی آنها با ساماندهی مجدد ارگان
کشاورزی، گردشگری، محیط زیست و منابع طبیعدی کشدور و بدا    

 .مدخالن به اعمال مدیریت یکپارچه دست پیدا کندمشارکت ذی

هدا،  لر، مسدی هدا، انهدا  نامه بستر و حدریم رودخانده  آیین 1در ماده 
هدای آبرسدانی، آبیداری و    هدای طبیعدی و شدبکه   ها، برکده مرداب

 تعریف واژگان نهدر، رودخانده، مدرداب و   ( 1379زهکشی )مصوب 
ماده  رد. درالمللی رامسر تطبیق نداباتالق با تعریف کنوانسیون بین

ایجداد   بدرداران از آب اگدر بدرای دیگدر بهدره    نامه نیز، این آیین 7
هدا، انهدار و   کشت موقت و برداشت آب از رودخانده ، مزاحمت نکند

ل ها مجاز قلمداد شده است. این مداده بده صدراحت در حدا    مرداب
-هدای آیندده مدی   و حقوق نسلنقض کردن حقوق محیط زیستی 

آن در صدورت تصدرف محدددوده    9باشدد. همچندین، طبدق مدداده    
ی ارو بدر ها و انهار توسط اشخاص، آنگاه وزارت نیها، رودخانهبرکه

ه بد تعیین حریم آنها اقدام خواهد کدرد، ایدن در حدالی اسدت کده      
 حدریم  ضابطه و معیاری برای این امر اشاره نداشته است و تعیدین 

غدو  ها پس از تصرف آنها توسط اشخاص عملی لها و برکهرودخانه
ات نامده موجبد  و بیهوده خواهد بود. نواقص موجدود در ایدن آیدین   

 وبه ویژه کشاورزی ویدا سداخت   های متعدد انگاری در بخشسهل
یگداه  البتده بدا توجده بده جا     گردد.رویه میسازهای غیرمجاز و بی

رسدد در خصدوص معضدل    محیط زیستی شمال ایران به نظر مدی 
ردن شوند و از میان بهای کشاورزی که به تاالب سرریز میپساب

ن پوشش گیاهی و شکار افراطی پرندگان مقدررات مناسدبی در اید   
 ی وضع بشود.  خصوص بایست

 هاگردشگری پیرامون تاالب -4-4
های تنوع و جاذبهها با توجه به وجود گردشگری در پیرامون تاالب

اندازهای خاص خود در سراسر دنیدا حدائز   همچنین چشمزیستی و 
اهمیت بوده و مناطق ساحلی و تاالبی بیشترین مقصد گردشدگران  

سهم باالی گردشگری  اند. با توجه بهرا به خودشان اختصاص داده
ریدزی و  در سراسر دنیا و بهره اندک ایرانیان از این حرفه با برنامده 

صنعت اکوتوریسم )گردشگری در توان از مدیریت کارا و بهینه می
)مسدعودی و  طبیعت( به نفع اقتصاد جوامدع محلدی بهدره جسدت     

البته قانونی که مختص گردشگری در طبیعدت و   .(1394دیگران، 

ظت شده باشد در ایران موجدود نیسدت؛ از ایدن رو بدر     مناطق حفا
اساس اهداف و اصول کلی مستفاد از کنوانسیون رامسدر و تهدران   

در برابر تخریب و آلودگی و توسعه پایدار ها مانند حفاظت از تاالب
تدوان  آنها به راهکاری برای ایجاد گردشگری پایدار در منطقه مدی 

  رسید. 

هدا  ببرداری عادالنه از تداال ص بهرهالبته به صورت کلی در خصو
ان یک نیز اشاره کرد که به عنو قانون اساسی 48توان به اصل می

در کند. می برداری عادالنه از منابع طبیعیاصلی کلی تأکید بر بهره
 ادالنده برداری از مندابع طبیعدی و توزیدع ع   این اصل راجع به بهره

کده   آمده، به طدوری ثروت و رفع تبعیض میان آنها سخن به میان 
اده شدد. مد  هر منقطه به فراخور نیازها و استعداد خود رشد داشته با

قدانون اساسدی جمهدوری اسدالمی       48واحده قانون اجرای اصل 
(، دولدت را موظدف بده تهیده طدرح آمدایش       1380ایران، )مصوب 

ت. کدرده اسد   1383سرزمینی و اقدامات قانونی آن از آغداز سدال   
مینی ال آیین نامه ضوابط ملی آمایش سدرز هیأت وزیران در این س

جملده   یلدی از نامه بنا به دالرا به تصویب رسانید. این قانون و آیین
ب در گرایدی و تمرکززدایدی مناسد   نبود بستر مناسب و نظام منطقه

 کشور چندان موفق عمل ننموده است.

در این راستا، طبدق ایدن اصدل هدر منطقده تداالبی کده مسدتعد         
ت )اکوتوریسم( باشد، متناسب بدا اسدتعدادهای   گردشگری در طبیع

خودش امکان برقراری گردشگری در طبیعت را دارد. درآمد حاصل 
از ایددن صددنعت بددرای رشددد همددان منطقدده و همچنددین کدداهش  

های اجتماعی و اقتصادی مردم ایدن منطقده بایدد صدرف     نابرابری
با اهداف کنوانسیون رامسر مبنی بدر حفاظدت    48و  50شود. اصل 

ها و قرار دادن آنها به عنوان وسیله توسعه پایدار همسو به تاالب از
قانون برنامه پنجساله ششم  100ماده « ب»رسد. البته بند نظر می

( تدددوین برنامده گردشددگری متناسددب بددا  1395توسدعه )مصددوب  
در یک  به هر حال های گوناگون در ایران را مقرر کرده است.اقلیم

انجام شدده،   1وتوریسم و توسعه پایدارنظرسنجی که توسط مرکز اک
المللی به مسائل اجتماعی، دهد که بیشتر گردشگران بیننشان می

فرهنگی، و محیط زیستی مرتبط با مقاصد گردشگری عالقه دارند 
کنند که متعهدد بده پاسدداری از فرهند      هایی را پسند میو هتل

نوری بومی و محیط زیست، از جمله حفاظت از پوشش گیاهی و جا
 .(Moore, 2006) همان محل هستند

                                                             
1 CESD: Centre of Ecotourism & Sustainable 

Development  
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 هاحمایت از پوشش گیاهی و جانوری تاالب -4-5
سدازی  نامه قانون حفاظت و بهدر مناطق تاالبی حفاظت شده آیین

هدا را  خود از میان بردن هرگونه رسدتنی  11محیط زیست در ماده 
ی گیدر هدا یدا زغدال   به هر شیوه از جمله قطع اشجار، کندن بوتده 

حدیط  و تعلیف احشام را تحت ضوابط سازمان م اعالم کردهممنوع 
 ها و مراتع دانسته است.و جنگل زیست

(، عددم تحصدیل   1346قانون شکار و صدید )مصدوب    12در ماده 
وعده  پروانه صید و شکار و یا شکار جدانورانی کده در فهرسدت ممن   

طدق  ها و آتش سوزی در محددوده مندا  قرار دارند و تخریب چشمه
های حیدات وحدش را بدا ضدمانت اجدرای      و پناهگاهحفاظت شده 

سدت.  ساله و جریمه نقدی جرم انگاری نموده ا 3ماهه تا  3حبس 
 رسد با توجه به تهدیدهای جدی که پوشدش گیداهی و  به نظر می

 جراهدا اجانوری ایران و منطقه را در خطر قرار داده است، ضدمانت  
ید ی باوران بومهای از میان بردن گیاهان و جانموثرتر و ممنوعیت

   تر اعمال گردد. گیرانهسخت

هدای گیداهی و   ای کده گونده  های ناشناختهالبته با توجه به آسیب
جانوری غیربومی ممکن است به یک منطقه وارد سدازند، در مداده   

ورود « هدای کشدور  حفاظت، احیا و مددیریت تداالب  »سوم قانون 
محوطدده هددای غیربددومی، اعددم از جددانوران و گیاهددان، بدده  گوندده

هدای  ها ممندوع اعدالم شدده اسدت. ورود گونده     اکوسیستم تاالب
رسدانی بده   تواندد منجدر بده آسدیب    غیربومی گیاهی و جانوری می

های ناشناخته و جدید شده های بومی از طریق انتشار بیماریگونه

 ,White)و یا زنجیره غذایی و اکوسیستم منطقه را تهدیدد کندد   

عیت علمی و بنا بر اصل احتیاط این از این رو با وجود قط (.1995
 رسد. پذیر به نظر میها توجیهممنوعیت

توان با هزینده کمتدر و   به طورکلی، با مدیریت محلی منابع آبی می
بدومی  به طور طبیعی کیفیت منابع آبی را به کمک رویکرد زیسدت 

پاکسازی کرد. در پاکسازی هم منابع سطحی و هدم زیرزمیندی در   
های محلی چون طیف وسیعی از ید لحاظ شوند. آبکنار یکدیگر با

رسانند، نابودی آنهدا سدبب ندابودی    حیاتی را خدمات میهای گونه
شدود  معاش بومیان و بهبودشان باعث رونق اقتصدادی مدردم مدی   

. با مقابله بدا ایجداد تغییدرات در حدوزه     (1386)جعفری و دیگران، 
دام جوامدع   ها نظیدر سداماندهی کشداورزی و چدرای    آبخیز تاالب

محلی، جلوگیری از برداشت شن و ماسه اطراف تاالب، مقابلده بدا    
هددا و بدا توجدده بدده  برقدراری ممنوعیددت شدکار و صددید در تداالب   

توان به حفظ تاالب و زنجیره غذایی آن کمدک  شکنندگی آنها می
 (.  1392)عادلی، کرد 

ها راهکارهای کلی پیشدنهاد  البته در مدیریت محیط زیستی تاالب
با کمک از خود طبیعت به پاکسازی آن پرداخت؛  توانمی شده که

غرس گیاهدان چدوبی مانندد توسدکا در اطدراف لدب       برای نمونه: 
کاشتن گیاهدان مرتعدی بده منظدور      ی منتهی به تاالب؛هارودخانه

هدا  جلوگیری از رسوبات؛ کشت گیاهانی در ورودی مصب رودخانه
ی بدزرگ و پرتدردد در   هاعدم احداث جاده ؛به منظور جذب سموم

حاشیه تاالب برای جلوگیری از نفوذ سولفور به آب و خاک منطقه 
 .(Maute, 2015)و... اشاره کرد 

 هاهای عمرانی حریم تاالبتملک و فعالیت -4-6
بدرداری،  ( بهدره 1354قانون اراضی مستحدث و سداحلی )مصدوب   
هدا در حدریم مسدتحدثات    ساخت و ساز و تملک در حدریم تداالب  
کدرده   هدا را ممندوع اعدالم   )محدوده جزر و مد( در دریاها و تاالب

ر است و تعیین حریم اراضی مستحدث بر عهده وزارت کشدور قدرا  
ای رسد امروزه ایجداد چندین محددودیتی بدر    داده شده. به نظر می

هدا  چنددان   جلوگیری از ساخت و سازهای مخرب سواحل و تاالب
ی و بدردار رای تملدک، بهدره  کارا نباشد و در عمل امکان وسیعی ب

 ایجاد اعیان )باغی، اسکله و سکونتگاه( وجود دارد.

 برای مناطق محیط زیستی حساس و توریستی، قدانون و مقدررات  
 ها و امکانات گردشگری وجودخاصی در خصوص وضعیت اقامتگاه

اشدته  دبا این حال، قانون اراضی مستحدث و ساحلی اعدالم  ندارد. 
 ها بدر عهدده وزارت  حدود اراضی تاالب که تصویب عرض حریم و

 کشور است. هرگونده احدداثات سداختمانی و اعیدان )خدواه بدرای      
های مدذکور،  سکونت یا کشاورزی( بر این اساس، عالوه بر وزارت
های تفریحدی  نیازمند اخذ پروانه از وزارت کشاورزی بوده و اسکله

ش پدی  حدریم  2طلبد. طبق مداده  نیز اجازه وزارت کشاورزی را می
ب در آمتر از آخرین نقطه پیشدرفتگی   60بینی شده در این قانون 

االبی این قانون از نقاط آبدی و تد  سواحل حاشیه دریای خزر است. 
کند که بزرگترین عامل جذب گردشگر است، حدال آن  صحبت می

هدای  فریحدی و خانده  ت -که تمایزی میدان نهادهدای گردشدگری   
از  نها به ذکر عرض حریممسکونی شهروندان قائل نشده است و ت

سدنده  بنامه از وزارت کشداورزی  نوع اعیان و ارجاع به کسب اجازه
 نموده است.

ها در قوانین مسئولیت آسیب زنندگان به تاالب -5

 ایران
از تخریدب آنهدا   ها و جلوگیری های حفاظت از تاالبیکی از روش

تعیین مسئولیت شخص متخلف و برخود قانونی متناسدب در ایدن   
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تدوان سده ندوع    زمنیه است، که در این خصوص حسب مدورد مدی  
مسئولیت را در نظر گرفت. مدورد اول مسدئولیت مددنی و جبدران     

کنندده و نهادهدای   اشدخاص تخریدب   خسارت مدالی وارده توسدط  
نوع دوم مسئولیت کیفری بوده کده دادگداه    ها است.آالینده تاالب
های مردم نهاد گیری سازمان محیط زیست و یا سازمانپس از پی

جریمه مضاعف اشخاص وارد کننده آلودگی  و اثبات مدعی، امکان
و سموم را به سبب تخریب تاالب دارد )نظریه مسئولیت بر اساس 

رسد قانونگدذار نیدز در قدانون    تقصیر مستقیم شخص(. به نظر می
( بده ایدن نظریده    1396ها )مصوب حفاظت، احیا و مدیریت تاالب

الی اسدت کده گداه اثبدات عامدل وارد کنندده       این درح قائل باشد.
آلودگی دشوار است، پس هدر شخصدی کده از محدیط نفدع ببدرد       
مسئولیت جبران خسارت را نیز دارد )نظریه مسدئولیت بدر اسداس    

های متعددد دارندد، بده دلیدل     ریسک(. البته در مناطقی که آالینده
رسد جبدران خسدارت میدان    تعیین مسئول به نظر می دشواری در

   (.1390)مشهدی، آن محیط باید تقسیم شود یندگان آال

ث، بده  قانون برنامه ششم توسعه در زمینه موضوع مورد بح 6ماده 
ر عوارض آالینددگی واحددهای تولیددی اشداره دارد. ایدن مداده د      

نفدر کدارگر(    50خصوص واحدهای صدنعتی بدزرگ )بدا بدیش از     
ا شدگری ر های کشداورزی و گرد باشد و آلودگی ناشی از فعالیتمی

یریت بر اساس مداده اول قدانون حفاظدت، احیدا و مدد     در بر ندارد. 
ها، سازمان محیط زیست کشور مرجع تشدخیص تخریدب و   تاالب

یده  وا علها خواهد بود و حق اقامه دعآلودگی غیرقابل جبران تاالب
ی و این قانون اشدخاص حقیقد   4در ماده خاطیان را خواهد داشت. 

مان ا در صورت اقامه دعوا توسط سازحقوقی متخلف مکلف شدند ت
محیط زیست، عالوه بر جبران خسارت، بر حسب تشخیص مراجع 

داخدت  برابر  جریمه معدین شدده پر   8تا  6قضایی مبلغی به میزان 
ب کنند. درآمد ناشی از اجرای وصول جرایم و خسدارات بده حسدا   

گانده  داری ریخته شده و در قانون بودجه هرسال ردیفدی جدا خزانه
حیا ااین مبلغ صرف جبران خسارات وارده،  %100اهد داشت تا خو

ه صدالح در ایدن مداد    مرجدع قضدایی   ها گردد. و حفاظت از تاالب
رسد کده دادگداه عمدومی    مشخص نشده است، هرچند به نظر می

 محل وقوع تخلف است.

های مردم نهاد در کندار  نقص دیگر این ماده به نگنجاندن سازمان
گدردد،  برای اقامه دعوا علیه خاطیدان برمدی  سازمان محیط زیست 

قانون آیین دادرسدی کیفدری، ایدن حدق را بدرای       66هرچند ماده 
با این وجود، ایدن   های مردم نهاد به رسمیت شناخته است؛سازمان

هدا را  قانون برای اولین بار در حقوق ایران صورت تخریدب تداالب  

از آسدیب   بیشتر شامل تدابیری است که پدس جرم انگاری کرده و 
بدا اخدذ جریمده از    در این خصدوص  شوند. دیدن تاالب اجرایی می

توان وضع مالیات سبز می تخریب کنندگان محیط زیست منطقه و
ضمانت اجرای مناسبی برای صنایع، کشداورزان و  جوامدع محلدی    

سداختن تداالب بده     برای بهبود وضعیت خودشدان در برابدر آلدوده   
هدای صدنعتی و   ز صاحبان آالیندده ارمغان آورد. با وضع مالیات سب

کشاورزی برای کاستن از بار مالیاتی خویش ملدزم بده اسدتفاده از    
)جعفددری و  ابزارهدای اسددتاندارد و کدداهش آلددودگی خواهنددد شددد 

 .  (1386دیگران، 

ف از کارمندان دولتدی در برابدر تخلد    نوع سوم مسئولیت، مسئولیت
 انندد مق تاالبی مقررات اداری مرتبط با مدیریت و حفاظت از مناط

صدور مجوز بدون رعایدت مالحظدات محدیط زیسدتی بده جهدت       
 9ه احداث صنایع در این منطقه است، که در این صورت طبق ماد
هدایی  قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت با مجازات

 نظیر اخطار، توبیخ، تنزل مقام و... مواجه خواهند شد.

 منابع آبی ایرانفیت بررسی نهادهای متصدی کی -6

ن های اجرایی حامی کیفیت منابع آبی در مرتبه اول سدازما دستگاه
یز محیط زیست بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ن

، بآنامده جلدوگیری از آلدودگی    آیدین  4و تبصره  3بر اساس ماده 
. موظف به اقدامات موثر برای حفاظدت کیفدی از مندابع آب اسدت    

 قدانون توزیدع   46مداده  محیط زیسدت بندا بدر     سازمان حفاظت از
ب وظیفده  آنامه جلوگیری از آلودگی آیین 4و  3عادالنه آب و ماده 

ممانعددت، پیشددگیری و جلددوگیری از آلددودگی منددابع آب و پددایش 
 کیفیت آن را بر عهده دارد. 

( 1373نامه جلوگیری از آلودگی آب )اصالحی سال به موجب آیین
بیده  نظور پیشگیری از آلودگی امکان تنسازمان محیط زیست به م

. (20ه مسئولین آلوده کننده به رفع آلودگی را خواهد داشدت )مداد  
شدور  کاین سازمان مکلف به آزمایش منابع آبی داخلی و غیرمرزی 

نطقده  ( و اعالم مسئوالن آلدوده کنندده بده دادسدتان آن م    7)ماده 
ه ساختن آلود قانون شکار و صید 12(. در ماده 10خواهد بود )ماده 

های حفاظت شده به موادی که باعث آلدودگی آب و مدرگ   تاالب
بداب   آبزیان آن شود، جرم انگاری شده است. به هر روی، در ایدن 

 نهادهای متصدی به منظور بررسی احتماالت زیسدت شدناختی در  
د سطح هر تاالبی پدایش مسدتمر آنهدا را بایدد مددنظر قدرار دهند       

 (.1391)رمضانی قوام آبادی، 
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ندد  توانیهای بین استانی نیز بسیار مد در این میان تشکیل کارگروه
ک هدای بدین اسدتانی ید    مفید واقع گردند. از آنجایی که همکاری

ط ا توسمسازوکار حقوقی الزم دارد و این سازوکار در حقوق اداری 
« ریدزی اسدتان و کدارگروه تخصصدی    نامده شدورای برنامده   آیین»

 ارگروهدو ک نامهبه موجب این آیین( تدبیر شده، لذا 1384)مصوب 
آمدایش و محدیط   »و « آب، کشاورزی و منابع طبیعدی »تخصصی 
بینی شدده اسدت. بدر اسداس ایدن امکدان حقدوقی        پیش« زیست
یاچه های مشترک بین استانی نظیر کارگروه حفاظت از درکارگروه

 ، تشکیل شده است. نارومیه و کمیته نجات خلیج گرگا

 ب حفاظت از تاالبهاارائه الگوی مطلو -7
-ینهدا و نهادهدای بد   با توجه به تجاربی که در حقوق دیگر دولت

هدا  الببرداری معقول نسبت به تدا المللی در زمینه حفاظت و بهره
 ولحاظ شده و همچنین اقدامات مدیریتی کده بدر اسداس قدوانین     

تدوان در  مقررات داخلی کشورمان تاکنون صورت گرفته است، مدی 
ز ل را به عندوان دسدتاوردهای حقدوقی مدورد نیدا     مجموع نکات ذی

 :برای الگوی مطلوب حفاظت از تاالبها مورد توجه قرار داد

اظت از بحث از حفاظت از محیط زیست به طور عام و حف -1
ه بواند تیالمللی نمتاالبها به طور خاص جز از روزنه همکاری بین

 از نحو شایسته و مطلوبی محقق شود. ایران به عنوان یکی
لب قا اعضای متعاهد کنوانسیون رامسر باید تعهدات خود را در
ن سیوکنوانسیون ایفا کند و در جهت نیل به هدف نهایی کنوان
 یرانالت یعنی توسعه پایدار، تالشهای الزم را به عمل آورد. دو
-هوسعتموظف است تا با برقراری ارتباط و همکاری با کشورهای 

های ی و نیز گسترش همکارییافته و گرفتن مساعدتهای فن
ای هادهنهمچنین ای زمنیه احیای تاالبها را فراهم سازد. منطقه

 وسعهالمللی م ل گروه بانک جهانی، بانک تمالی و پولی بین
 امینر تدتوانند آسیایی، صندوق برنامه عمران ملل متحد و... می

ا ران اعتبار مالی برای حل معضالت زیست محیطی تاالبها، ایر
وص ن خصترین منبع در ایورد حمایت مالی واقع سازند. مستقیمم

رانس توسط کنف 1990صندوق حفاظت از تاالبها است که در سال 
ر ی ددولتهای عضو کنوانسیون رامسر به منظور کمک به کشورها

 حال توسعه ایجاد شده است. 

با اندک تاملی در بحرانهای مختلف زیست محیطی که بشر  -2
یابیم که آموزش همواره کارآمدترین ه است، در میپشت سر نهاد

روی انسان ابزار برای به زانو در آوردن مشکالت و چالشهای پیش
ترین علل تخریب و آلودگی محیط زیست باشد. یکی از اصلیمی

عدم آگاهی مردم و مسئولین نسبت به مسائل زیست محیطی 

وژیکی، است. نبود اطالعات کافی باعث شده که عملکرد اکول
ارزش اقتصادی، اهمیت تاالبها به درستی نشان داده نشود. اگر 
افراد در درون خود وظیفه اخالقی و وجدانی برای حفظ محیط 
-زیست را احساس نمایند، مقدمات اولیه مشارکت آنها در برنامه

(. 1392شود )رمضانی قوام آبادی، میهای زیست محیطی فراهم 
ندمدت محافظت از تاالبها، ارتقای بنابراین از جمله روشهای بل

سطح فرهنگی جامعه است که این مهم در سایه باال بردن آگاهی 
 عمومی نسبت به اهمیت تاالبها محقق خواهد شد.

دهند که بسیاری از چالشهای زیست یممطالعات نشان  -3
 یداراپانمحیطی امروزه نتیجه رفتارهای ناسازگار و الگوی زیست 

 این از ز بین رفتن اکوسیستم تاالب نیز خارجانسان است. علل ا
 حیطه نیست. الگوی رفتاری و شیوه زیست نامناسب ساکنان
ی، حاشیه تاالبها در بخشهای اکولوژیک، اجتماعی و اقتصاد

ر دست. ه اوضعیت نسبتا ناپایداری را برای تاالبها به وجود آورد
تا عمد بهااک ر تاالبهای ایران، زیست جوامع روستایی حاشیه تاال
دیدنظر م تجتلزناپایدار است و از این رو ادامه حیات پایدار آنها مس

 وسعهریزی روستایی و تدر فرضیاتی است که مدل رایج برنامه
 لدینااند )رکنهجوامع محلی پیرامون بر پایه آن قرار گرفت

 (.1395افتخاری، 

میان حقوق محیط زیست و توسعه اقتصادی  ایجاد تعادل -4
ه باشد. توسعترین شیوه برای حفاظت از تاالبها میبمطلو

جه به ا تو. باقتصادی این مناطق نباید منجر به توسعه ناپایدار شود
ت جه گیرانهارزش باالی اقتصادی تاالبها، تصویب قوانین سخت
همچنین  شود.جلوگیری از تغییر کاربری اراضی تاالبها توصیه می

 گرییست محیطی خود را بازنایران باید قوانین اقتصادی و ز
فع ررا  بهااساسی کند و عوامل منجر به استفاده غیرمعقول از تاال

ید با کند. سیستمهای ارزیابی زیست محیطی و نظارتی در ایران
فاظت مر حی اارتقا یابند و باید هماهنگی کامل میان ارگانهای متول

 ودجواز محیط زیست و سازمان های متولی امر توسعه اقتصادی 
 داشته باشد.

ای ضامن اجرا و پایداری آن پروژه مشارکت مردم در هر پروژه -5
است و این مساله در حفاظت از منابع طبیعی اهمیت بیشتری دارد. 

ریزی، اجرا، بنابراین باید بر نقش مردم در تصمیم گیری، برنامه
نظارت و ارزشیابی هر برنامه حفاظتی اذعان کنیم. بنابراین نظام 

ریتی مناسب برای حفاظت از تاالبها مدیریتی مبتنی بر جوامع مدی
محلی است که در آن مردم و گروههای غیردولتی داوطلب نقش 

ریزی از باال به پایین کنند. تصمیم گیری و برنامهاساسی را ایفا می
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های حفاظت از منابع طبیعی و عدم توجه به نیازها در تدوین پروژه
وه مناسبی برای حفاظت پایدار از این منابع و توانمندیهای مردم شی

 نخواهد بود.

ه نهاد یکی از عناصر اصلی جامعمنها و سازمانهای مردمس -6
عی جتماالمللی هستند و از جمله زیرساختهای امدنی ملی و بین

به  ادهان نهباشند. ایای میبرای ایجاد توسعه پایدار در هر جامعه
د در چارچوب اساسنامه خو م ابه گروههای فشاری هستند که

 ا ازهادهنکنند تا اهداف مورد نظر را تحقق بخشند. این تالش می
ز ظت احفا های پایدار درطریق اطالع رسانی، ارشاد و اشاعه شیوه

 بین دهی مشارکتهای مردمی و گسترش هماهنگیتاالبها، سامان
بخشهای دولتی و مردمی، برگزاری کارگاههای آموزشی و 

ر دتوانند نقش بسزایی ی علمی و فرهن  سازی، میسمینارها
عدم  ادهانه حفاظت از تاالبها داشته باشند. از جمله ویژگیهای این

ین وابستگی تصمیمات آنها به یک فرد یا گروه خاص است و ا
ب های حفاظت از محیط زیست طلدقیقا چیزی است که برنامه

ی کارمل و همکند. البته موفقیت این سازمانها در گرو تعامی
های باشد و مطلوب است که در این خصوص ارگانبخش دولتی می

 دولتی ذیربط مساعدت الزم را داشته باشند.

واهی یکی از پرسشهای مهم در مورد حق بر قابلیت دادخ -7
 محیط زیست و جبران خسارتهای وارده است. حق دسترسی به

ز اکی یهاد نمراجع دادگستری برای سازمانهای غیردولتی و مردم
ز بی اتوان به نحو مطلومعیارهایی است که با توجه به آن می

حقوق محیط زیست به صورت عام و حقوق تاالبها به صورت 
 خاص، حمایت کرد. در آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت

ده شته سازمانهای غیردولتی، به طور مستقیم به این مهم پرداخ
ند در ه این نهادها حق دارناماین آیین 16است. مطابق ماده 

 موضوع فعالیتهای خود برای حمایت از منافع عمومی علیه
اما  اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا کند.
امه نننکته قابل توجه این است که این حقوق و تکالیف در آیی
ن انوقمورد شناسایی واقع شده است و ضمانت اجرای الزمی م ل 

صل اتر این مطلوب است قانونگذار جهت تحقق مناسبندارد. بنابر
ر درا  نهاپنجاهم قانون اساسی مقدمات مشارکت فعاالنه این سازما

 م ومرحله دارسی فراهم کند. همچنین تدوین سازوکارهای الز
انین قانون اساسی در قو 50موثر برای اجرا و نظارت بر اصل 

، اشدبها داشته تواند نقش بسزایی در حفاظت از تاالبعادی می
 د.انامری که هی  یک از قوانین عادی به آن اشاره نداشته

تواند با آموزش و تربیت قضات متخصص در قوه قضائیه می -8
حوزه جرایم زیست محیطی یا ایجاد شعب اختصاصی در محاکم 
عمومی نقش بسزایی در تحقق قضائی حقوق محیط زیست داشته 

-اداری نیز در ابطال بخشنامهباشد. همچنین نقش دیوان عدالت 

تواند اهمیت بسزایی در این های مخالف حقوق نسلهای آینده می
زمینه داشته باشد، چنانکه این موضوع در برخی از آرای صادره از 

 دیوان مشهود است. 

خصوص متولی امر محیط زیست در ایران  بحث دیگر در -9
مان است. سازمان حفاظت از محیط زیست در قالب یک ساز

 ستقلنه مشود و بهتر است به یک وزارتخامستقل اجرایی اداره می
گو تبدیل شود تا هم رئیس این سازمان در مقابل مجلس پاسخ
ر دست باشد و همچنین با این تغییر ساختار حفاظت از محیط زی

ایت های دولت قرار گرفته و حمدستور کار تمامی وزراتخانه
 یستبحث حفاظت از محیط ز موثرتری از آن به عمل آید. زیرا

ی دهاامری فرابخشی است و نیازمند اتحاد و انسجام کلیه نها
 دولتی و غیردولتی دارد. 

 گیرینتیجه -8
 به روند فعلی حفاظت از محیط زیست به صورت عام، در ایران
ی حت شکلی است که بسیاری از منابع طبیعی با مخاطرات جدی و

 چند دهه اخیر اقداماتانقراض روبرو هستند. چنانکه در 
ست. افته نگر ای که بتواند این روند را تغییر دهد، صورتپیشگیرانه

کن ه رحفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یکی از س
این  . درارددتوسعه پایدار، نقش بنیادینی در توسعه آینده کشور ما 
ی ر جدخط میان تاالبها از جمله منابع و مواهب غنی هستند که با

بود نه، روبرو هستند. شاید یکی از مهمترین دالیل این عدم توج
-می درک کافی بین سیاستگذاران از ارزش این ثروتهای طبیعی

 باشد.

موعده  همانطور که بررسی شد، در نظام حقوقی ایران متاسفانه مج
هدا وجدود   جانبه از تاالبقوانین جامع و منسجم برای حفاظت همه

در ایدن   های موجود از پراکندگی زیدادی نامهآیینندارد و قوانین و 
المللی های بینبرند. همچنین با وجود کنوانسیونخصوص رنج می

در  متعدد و الحاق دولت ایدران بده آنهدا و تصدویب مقدررات الزم     
هدا و نواقصدی   کاستیراستای اهداف این کنوانسیونها اما همچنان 

 شود.در مقررات موجود، مشاهده می
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انین شناسانه مجموعده قدو  مقاله سعی شد با نگاهی آسیبدر این 

ایدت  موجود در این خصوص مورد نقد و بررسی قرار گیدرد. در نه 

 االبهدا باید اذعان نمود که مسئولیت حفاظت مطلوب و معقول از ت

ز ته و ابر عهده همه است و نیاز به عزم و اراده جدی و ملدی داشد  

 وو کلیده نهادهدای    باشدد عهده یک نهاد یا سدازمان خدارج مدی   

 ارگانهددای ذیددربط ملددی و محلددی و مردمددی بایددد در ایددن راسددتا

قابده  در این راه، نیاز اسدت تدا ح  صدا عمل کنند. هماهن  و یک

 های زراعی، صنعتیهای کشور تعیین و تأمین شود؛ آالیندهتاالب

 اظت ازو معدنی کنترل و مهار گردد و با توجه به فرهنگسازی حف

ر دی، به صدورت پایددا  های اقتصاکشور، فعالیتمحیط زیست در 

 رونق بیابد. همچنین پوشش گیداهی و جدانوری طبیعدی و بدومی    

رابدر  بتاالبی باید به کمک قوانین و مقررات حفاظدت گدردد و در   

امدون  های عمرانی، تفریحی، اقتصادی و شکار پیرهرگونه فعالیت

ر م بده ذکد  الز ها از کارآمدی الزم برخوردار باشند. در انتهدا تاالب

 ت موجدود مسدئولیت آسدیب   است که هر چند در قوانین و مقدررا 

داری زنندگان به اکوسیسدتم تداالبی در ابعداد مددنی، کیفدری و ا     

ورت صد لحاظ شده است اما باید تناسب میان تخریبها و آسیبهای 

از  تدری و ضمانت اجراهای موجود متناسب باشد تا به نحو جدامع 

 ها پیشگیری به عمل آید.تخریب هر چه بیشتر تاالب
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