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شماره 22

تـاالب و چه اهـرم کنترلـی بـرای حفاظت 
آن منطقـه مـی تـوان در نظـر گرفت؟

پیوند اکوتوریسم با عشق آباد
باشـگاه پرنـده نگـری ایرانیـان کـه بـا هدف 
توسـعه پرنـده نگـری، آمـوزش، آگاهـی 
بخشـی عمومـی و حفاظـت از زیسـتگاه هـا 
توسـط عـده ای از عالقمنـدان ایـن رشـته 
تأسـیس شـده اسـت، معتقـد اسـت قـدم 
هـای آهسـته و منطقـی در راسـتای آگاهی 
بخشـی و همچنیـن منفعـت آفرینـی برای 
ذینفعان تـاالب اقدامی پیشـگیرانه خواهد 
بـود کـه مـا را از درمـان هـای آتـی بـی نیاز 
خواهـد نمـود. در این راسـتا با بررسـی های 
به عمل آمده توسـط باشـگاه پرنـده نگری 

ایرانیـان و پـس از مشـورت بـا صاحب نظـران و هـم چنیـن مذاکـرات 
انجـام شـده بـا مسـتاجر تـاالب، شناسـایی انتظـارات و دغدغـه هـای 
ایشـان و نیز شـفاف سـازی خدمات گردشـگری مسـوالنه، به این جمع 
بندی رسـیدیم کـه اخـذ ورودی از گردشـگران، که رویه ای مرسـوم در 
تمـام دنیـا بـرای حفاظـت از مناطـق بـا ارزش و زیسـتگاه ها می باشـد، 
نخسـتین گامی اسـت که برای ایجاد رویکرد گردشـگری مسـووالنه در 
تـاالب ارائـه خواهد شـد. بدیهی اسـت در ادامه بـا اقداماتی سـاختاری، 
امنیـت منطقـه و الزامـات یـک زیسـتگاه مناسـب تأمین شـود. حضور 
پرنده نگـران و برگـزاری تورهـای تخصصـی پرنده نگـری بـا قواعـد 
و اصـول خـاص ایـن رشـته گامـی مثبـت بـرای حصـول نتایـج دلخواه 

خواهـد بـود.
توسـعه دیگـر جنبه هـای گردشـگری نظیـر قایق رانـی، ایجـاد فضای 

اسـت از روی کـم اطالعی آسـیب هایـی به محیـط زیسـت وارد نمایند 
و بـه دالیـل خـاص خـود، راضـی بـه حضـور گردشـگران نباشـند را به 

حامیـان و حافظـان اصلـی طبیعت مبـدل نمود؟

تاالب عشق آباد
تـاالب عشـق آباد در 25 کیلومتـری مرکـز شهرسـتان ری، در منطقـه 
قلعـه نـو و مجاور روسـتای عشـق آباد قـرار گرفته اسـت. مسـاحت کل 
تـاالب 185 هکتـار شـامل دریاچـه و حوضچه هـا و زمین هـای اطراف 

اسـت. 
در حـال حاضـر عشـق آبـاد به منظـور پـرورش ماهی اجـاره داده شـده 

اسـت!
"عشـق آباد" به دلیل وجـود دریاچه، ثبت و مشـاهده حـدود 200 گونه 
پرنـده مهاجـر و بومـی، جاذبه هـای تاریخی نزدیـک بـه آن و همچنین 
مسـافت کـم تـا پایتخـت،  دارای پتانسـیل بسـیار باالیـی بـرای مطرح 

شـدن به عنـوان یکـی از مقاصد گردشـگری اطـراف پایتخت اسـت.
قـرار گرفتن تاالب عشـق آبـاد در مسـیر )Corridor( مهاجـرت پرندگان 
سال هاسـت کـه ایـن دریاچـه مصنوعـی را بـه یـک زیسـتگاه مناسـب 

بـرای پرنـدگان مبدل سـاخته اسـت. 
ایـن تـاالب در هیـچ یـک از مناطـق چهارگانه تحـت حفاظت سـازمان 
محیـط زیسـت جای نگرفتـه اسـت، از طرفـی حضورپرنـدگان و تغذیه 
برخـی از آن هـا از ماهـی هـای تحت پـرورش، قطعـا به نفع مسـتأجری 
که هـدف اصلـی او از اجاره دریاچـه، پـرورش ماهی اسـت، نخواهد بود. 
این شـرایط منطقه را مسـتعد شـکار کنترل نشـده یا در بهترین حالت، 
توسـعه گردشـگری عمومـی کنتـرل نشـده و نهایتـاً آسـیب و تخریب 
زیسـتگاه مـی نماید. پس چـه انگیزه حفاظتـی برای مالـکان خصوصی 

گردشگری مسوالنه
میـان گردشـگری عـام)Tourism( و گردشـگری مسـؤوالنه یـا بـوم 
گـردی)Eco -Tourism( مـرز حساسـی اسـت و آن چه باعـث حفظ یک 

زیسـتگاه مـی شـود توسـعه »گردشـگری مسـؤوالنه« خواهـد بـود.
گردشـگری مسـؤوالنه، طبیعت گردی با رویکرد عدم آسـیب رسـانی و 
حفـظ گونـه های جانـوری و گیاهـی، کمک بـه جامعه محلی یـا جامعه 
میزبـان و ایجـاد انتفـاع برای ایشـان بـه منظـور حفظ محیط زیسـت و 
تنـوع زیسـتی می باشـد. چگونـه می تـوان جامعـه محلی را کـه ممکن 

گردشگری مسووالنه 
در تاالب عشق آباد 

 حامد موسوی

فالمینگو در تاالب عشق آباد- عکس از: بشیر شریف نیا

پیـک نیـک، ماهیگیـری و ... کـه بـه طـور غیـر کارشناسـی بـرای ایـن 
منطقـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت گرچـه ممکـن اسـت از نظـر عـوام 
مطلـوب به نظر برسـد اما آسـیب هـای احتمالی کـه آنها به ایـن منطقه 
بـه عنـوان زیسـتگاه و مامـن پرنـدگان مهاجـر وارد مـی کننـد نیـاز به 

بررسـی و اظهـار نظـر کارشناسـانه تـری دارد.
مـا نمی دانیـم چـه کمکـی میتوانیـم بـه فریدونکنارهـا، هامـون هـا، 
گاوخونـی هـا و دریاچـه ارومیـه هـا بکنیـم امـا معتقدیـم توسـعه 
اکوتوریسـم و پرنده نگـری پایـدار در عشـق آباد باعـث حفاظـت آن 

مـکان ارزشـمند خواهـد شـد. 
بـر اسـاس آنچـه آموختـه ایـم و تجـارب کشـورهای پیشـرو در ایـن 
زمینـه، قاعـده بـر ایـن اسـاس اسـت کـه مطالعـات امـکان سـنجی بر 
مبنـای آمایش سـرزمین توسـط مراجـع ذیربط بـر روی منطقـه انجام 
گیـرد، لیکن چـه کنیـم که جـای این 
مطالعـات در ابـر پـروژه هـای ملـی 
خالیسـت چه برسـد بـه این تـاالب. از 
سـویی بـرای ایجاد یـک رویه حسـاب 
شـده و مطالعاتـی، دسـتمان خالـی و 

بضاعتمـان انـدک اسـت. 
این کـه بهینـه تریـن حالـت تـاالب 
بـرای داشـتن یک زیسـتگاه مناسـب 
چیسـت جـای بررسـی و همـکاری 
دسـت انـدر کاران و صاحـب نظـران 
بـه عنـوان یـک اقـدام خیرخواهانـه را 

رد. دا
بـا مـا همـراه باشـید اگـر عملگرایـی 
را مقـدم بـر هیجانـات و فرمایشـات 

حاشـیه سـاز مـی دانیـد:
iranianbirdingclub.com

دم جنبانك سر زرد - عکس از: از بشیر شریف نیا

نمای عمومی تاالب - عکس از: از جمشید کریمی زاده


