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زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

 تبدیل 3میلیون از اراضی دیم به کانون ریزگرد
ستادملیمدیریتگردوغبار:2میلیونهکتاراراضیکشاورزیآبیو1.5میلیونهکتارعرصههایتاالبی

چشمهگردوغبارشدهاند

گردوغبارکانونهایغربیبــاکوچکترینوزش
بادبلندشدهوکیلومترهاآنطرفتربرسرساکنان
مناطقشرقیمینشــیند.یکروزشــرقکشور
وروزدیگــردرغرب،ذراتکمتــراز2.5میکرون
غلظتآالیندههارابسیاربیشترازتواندستگاههای

سنجشآلودگینشانمیدهند.
براســاسبرآوردهایجدیدســتادملیمقابلهبا
گردوغبارزمینهایدیمبا3میلیونهکتاربهیکی
ازمهمترینکانونهایگردوغبارکشورتبدیلشده
است.رتبههایبعدیرازمینهایکشاورزیآبیو

بعدهمبسترتاالبهابهخوداختصاصدادهاست.
توسعهکشاورزیدیموآبیبرایسودبیشتریادر
راستایتحققشعارهایخودکفاییدرمحصوالت
کشاورزی،حاالبرایساکناناینمزارعگردوغبار
وفرســایشخاکبههمراهداشــتهاست.تاالبها
درانتهایحوضههایآبریــز،ریزدانهتریناجزای
خاکرادرونخودنگهمیدارند.سالهاستحقابه
تاالبهاازجریانطبیعیرودهاپرداختنشدهودر
نتیجه،تاالبهانیزبــهکانونهایاصلیگردوغبار

تبدیلشدهاند.
علیمحمدطهماســبیبیرگانی،دبیرســتادملی
سیاســتگذاریوهماهنگیمدیریتگردوغباراز
وجود2۷۰میلیــونکیلومترمربعکانونگردوغبار
دراطرافایرانبهایسناخبردادوگفت:خاورمیانه
پسازصحرایبزرگآفریقــادومینتولیدکننده
بزرگگردوغبارجهاناست.آنچهایرانرامانندسایر
کشورهایجنوبغربیآســیاطیسالهااستمرار
کمبارانی،بهاینجارسانده»خشکسالیعام«است
کهدرآنبــراثرکمبودبــارشمراتعکیفیتخود
راازدســتمیدهند.بهگفتهطهماسبیبیرگانی،
3میلیونهکتــاراراضیزراعیدیــم،2میلیوناز
زمینهایکشــاورزیآبیو1.5میلیونهکتاراز
تاالبهابهکانونگردوغبارتبدیلشــدهاند.ازاین
مساحت3.5میلیونهکتارتحتمدیریتسازمان

حفاظتمحیطزیستاست.
محمدخسروشاهی،رئیسبخشتحقیقاتبیابان
درمؤسســهتحقیقاتجنگلهاومراتعکشــوربه
همشهریمیگوید:نقشــههایاولیهپایشمنابع
گردوغبــارتایکماهدیگرمنتشــرخواهدشــدو

تحقیقاتبخــشمرتعودیمزارهایکشــورنیزبا
رویکردبررسیمنشأگردوغبارانجامشدهاست.

اوبااشارهبهتحقیقیکه2ســالرویکانونهای
گردوغبارسیســتانوبلوچســتانوخوزســتان
انجــامدادهاســت،میگویــد:بخشزیــادیاز
کانونهایگردوغبار،اراضیدیمرهاشــدهاست.
خشکســالیهایمکررحتیباعثشدهبخشیاز
اراضیآبیرهاشــدهنیزمنشــأگردوغبارباشند.
همچنیندراستانسمنان،برداشتبیرویهازمنابع
آبیدرطولسالیانگذشــتهباعثشدهکهسطح

آبخوانهایحاشیهکویرمرکزیبسیارپایینبیاید
وآنچنانکهدراطرافقمرخداده،آبهایشــور
بهسطحبیایدوزمینهایکشاورزیراشورکنند.
شوریخاکبهاندازهایشــدهاستکهکشاورزی
رابدونصرفهکردهاســت.بخشیازگردوغباراین
مناطقکهعمدتاهمراهنمکاست،ماحصلشوری

اراضیکشاورزیآبیاست.
اومثالهایــیازکویرهایمرطــوب،مانند»حاج
علیقلی«دامغــان،»کویرنمک«قــموکویرهای
مرکزیمیزندکهحاالتبدیلبهمنشــأگردوغبار

شــدهاند؛چونپوششگیاهیشورپســنددراین
مناطقبسیارفقیرشدهاســت.اودلیلاینمسئله
راپایینرفتنآبزیرزمینیدرمناطقباالدســت
وخشــکیدگیاقلیممیداندومیگوید:گردوغبار
نمکیباعثازبینرفتنزمینهایکشاورزیودر
نتیجهرهاشدنآنهاتوسطصاحبانشانشدهاست
کهباعثشدهوضعیتگردوغباراسفناکوبسیاری

ازروستاهاخالیازسکنهشود.
اینمتخصــصهیدرولوژیبااشــارهبهتحقیقات
جامعیکــهازوضعیــتتاالبهــایگاوخونی،
جازموریان،مهارلو،بختگانوشــادگانانجامداده
اســت،میگوید:تحقیقاتنشانمیدهدمیانگین
بارندگیســاالنهدرتاالبگاوخونیاندکیکاهش
یافته،ولیدماباشــیبتندترافزایشیافتهاست.
مسئوالنوزارتنیروتصمیمگرفتهاندآبراپشت
سدهادرباالدســتنگهداریکنند،امامیبینیداز
اینآببرایکشــتبرنجدر2۰هزارهکتاراراضی
باالدستاستفادهمیشود؛درحالیکهاگرمدیریت
آببهســمتتغییــرالگویکشــتمیرفتوبه
جایبرنج،ذرتبامصرفآبکمترکشــتمیشد
3۰۰میلیونمترمکعبآببهنفعتاالبگاوخونی

صرفهجوییمیشد.

کوه خواری روی رودخانه آهار 

درفاصلهیکماهازگزارشهمشهریدربارهکوهخواریدر
کوهستانهایشمالتهرانوتابلوهاییکهدردرههایمسیر
گالبدرهباعنوانملکخصوصینصبشدهبود،خبررسید
کهدرمســیررودخانهآهار،ملکیچندطبقهساختهشده
است.بهگزارشهمشــهری،طیدهههایاخیرباافزایش
قیمتزمین،زمینخوارهابهسمتمنابعطبیعیازجمله
کوه،جنگلوساحلرفتهاند.شواهدارسالشدهبههمشهری
نشانمیدهد،کوهستانخوارینیزپدیدهجدیدیاستکه
درسایهکوهخواریشکلگرفتهوهرروزبروسعتآنافزوده
میشود.البتهجدیتدســتگاهقضاییدربرخوردباموارد
مشابه،افزایشقابلتوجهیداشــتهامانبایدفراموشکرد
کهچنیناقداماتخالفقانونیچونکوهخواریدرمسیر

رودخانهاقدامیعاجلوقطعیمیطلبد.
استانتهرانبهدلیلرشدتصاعدیقیمتزمینورونقنسبی
ساختوسازیکهدرحومهآنوجوددارد،طیسالهایاخیر
درکوههایشمالیبهمناسبتریننقطهبرایسودجوییدر

کوهخواریتبدیلشدهاست.
اماویالییکهدرمســیررودخانهآهارســاختهشدهمورد
عجیبیاستکهبایدهرچهسریعتردستگاهقضاییومنابع
طبیعیتهرانباآنبرخوردجدیداشتهباشد.حسینآخانی،
استاددانشــگاهدراینبارهبههمشهریگفته:چندیاست
کهیکویالیعجیبدرمسیررودخانهآهاررودبارقصران
خودنماییمیکندامامشــخصنیستسازندهومالکاین
ویالچگونهتیرآهنومصالحآنرابهاینمحلبردهوچنین

تخلفآشکاریانجامداده؟
بهگفتهاینفعالمحیطزیســت،ویالســازیدرحاشــیه
رودخانههاپدیدهتازهاینیست،بهخصوصدررودخانههای
کوههایالبرز.امااینویالازبسیاریجهاتمنحصربهفرد
است:همجایگاهآن،همنحوهساختوهمخطراتیکهدر
هنگامســیلایجادخواهدکردنمونهایازاوجتخلفاست.
مدتیاستکهدستگاهقضاییشروعبهتخریباینسازههای
غیرمتعارفدرمسیررودخانههاوسواحلکردهاست.شاید
هنوزکســیخبراینویالرابهگوشمســئوالننرسانده
اســت.امیدوارمبهزودیاثریازاینویالنباشد.اگرچنین
سازههاییرابهسرعتجمعآوریکنند،دیگرکمترکسی

جرأتمیکندسرمایهخودرادرچنینمکانیهزینهکند.

جبرئیل نوکنده
رئیس موزه ملی ایران

  ضروری اســت طرح کارشناســی نشــده 
»اســتفاده بهینــه از اشــیای باســتانی و 
گنج هــا« در اســرع وقــت از دســتور کار 
مجلس خــارج شــود. این طرح نشــانگر 
عدم آگاهــی طراحــان از مبانــی موضــوع 
و عدم آشــنایی قانونگــذاران از قوانیــن 
مصوب مرتبط در مجلس طی صد سال 

گذشته و پیامدهای شوم آن است.

اسکندر مختاری
استاد دانشگاه و کارشناس مرمت 

سیســتم پیمانکاری برای مرمت بناهای 
تاریخی صدمه زننده است و روش امانی 
با حضور استادکار و کارگر ماهر، بهترین 
شیوه است. اشخاصی که تجربه مرمت 
بناهای تاریخــی را دارند دور نگهداشــته 
شــده اند و نظرخواهی از آنها نمی شــود. 
درحالی کــه بســیاری از آنهــا حاضرنــد 
داوطلبانــه و رایــگان امر  مرمــت را انجام 

دهند.

نقلقولخبر

درصد افزایش گردشگران ورودی به 
ایــران در پاییز ســال جاری پیش بینی 
می شــود و ابراهیــم پورفــرج، رئیــس 
جامعــه تورگردانــان ایــران می گوید: 
با توجه به رزروهایی که برای مهرماه 
صورت گرفته، پاییــز امیدبخش تری 
در پیش رو خواهیم داشــت که البته 
آن هــم نهایتــا بــا ۱۵ درصــد افزایش 
گردشگران ورودی همراه باشد. بهار 
سال آینده این عدد ۵0 درصد است.
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خانــه تاریخــی تهــران ثبــت ملــی شــد و 
علــی دارابــی، معــاون میــراث فرهنگــی 
میراث فرهنگــی،  وزیــر  قائم مقــام  و 
گردشگری و صنایع دستی در نامه ای  به 
محسن منصوری، استاندار تهران مراتب 
ثبت ملی خانه های تاریخی را ابالغ کرد. 
خانه های تاریخی ثبت ملی شــده شــهر 
تهــران در خیابان های امیرکبیر، شــهید 
معیری، شــریعتی، ایران، مفتح جنوبی 

و چهارراه گلوبندک قرار دارند.
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عددخبر

خبرروز

جدول آماری از کانون های انتشار ریزگردها در ایران

سطح غبارخیز داخل کشور:
34.6میلیون هکتار

ســطح مراتــع فقیر کــه تبدیل بــه کانون 
گردوغبار می شوند: ۱۵میلیون هکتار

اراضی کشــاورزی دیم که کانون انتشــار 
ریزگرد شدند: 3میلیون هکتار

اراضی کشــاورزی آبی که کانون انتشــار 
ریزگرد شده اند
۲میلیون هکتار 

وســعت اراضی تاالبی که تبدیل به کانون 
گردوغبار شدند: ۱.۵میلیون هکتار 

وسعت کانون های گردوغبار تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست: 3.۵میلیون 
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