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زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

بررســیتیمیازمحققاننشــانمیدهدکهسهم
تغییراتاقلیميبرخشکشــدن6تاالبمهمکشور،
بسیارکمترازســهمعواملانسانیاست.اینتحقیق
اینامیدرامیدهددرشــرایطیکهازسیاستگذارتا
مصرفکنندهمنابعآبی،درکدرستیازمحدودیتهای
منابعآبداشتهباشند،میتوانعاملتغییراتاقلیمیرا

درخشکیدگیتاالبهاکماثرتردانست.
داوودمشیرپناهی،پژوهشگرمنابعآبوازمحققاناین
پژوهشدرگفتوگوباهمشهریمیگوید:تاالبهای
ایرانامروزهباشرایطنگرانکنندهایمواجههستند.جز
دریاچهارومیهکهبهدلیلوسعتزیادآن)بزرگترین
دریاچهایرانودومیندریاچهشوردنیا(مطالعاتزیادی
برایتعییننقشعواملمختلفمؤثردرکاهشوسعت
آنانجامشدهاستوعمدهاینتحقیقاتنیزتأکیدبر
نقشپررنگترانسانوتوسعه)توسعهناپایدار(دراین
افتدراماتیکمســاحتدریاچهارومیهدارند.امادر
نقطهمقابلسایرتاالبهایایرانکمترموردتوجهواقع
شدهاند.لذاباتوجهبهاینخألتحقیقاتیتیمماتصمیمبر
انجامیکمطالعهباروشییکسانروی6تاالب)بختگان
ومهارلو،گاوخونی،دریاچهنمک،هورالعظیم،خلیج
گرگانودریاچهارومیه(ازمناطقمختلفاقلیمیایران
راآغازکرد.هدفازاینتحقیقجواببهاینسؤالبوده
کهآیاعاملاصلیتغییراتمساحت)کاهش(تاالبهای
موردبررسیتغییراتاقلیمیبودهیافعالیتهایانسانی؟
باتوجهبهعدمدردســترسبودناطالعاتعمقاین
تاالبها،ازاطالعاتماهوارهایدردســترسمرتبط
بامســاحتتاالبهایمذکوراســتفادهشدهاست.
بایددرنظرداشت2منبعتغذیهاصلیتاالبهابارش
رویتاالبهاوروانابهایواردشــدهبهآنهاازحوضه
آبریزباالدستهســتند.همچنینتغییراتدمانقش
کنترلکنندهایدرشارخروجیازتاالبهابهصورت

تبخیرراداراهستند.
اودربارهنتیجهاینتحقیقمیگوید:»نتایجاینتحقیق
نشاندادتمامتاالبهایموردمطالعه،کاهشمساحت
تاالبهابهمقدارکمیبــاافزایشدماوکاهشبارش
همبســتگیدارند،البتهدرحوضهآبریزدریاچههای
مهارلووبختگاندرجاتیازهمبستگیبینتغییرات
دماییوتغییراتمساحتقابلمشــاهدهاست.در
اینتحقیقبااستفادهازمتدهایدردسترسوالبته

توســعهآنها،درصدتغییراتمیزانروانابناشــیاز
فعالیتهایانسانیوتأثیرتغییراقلیمبرتاالبهابه
تفکیکحوضههایآبریزمشخصشد.درنتیجهآن،
ابتدامشخصشدکهدرتمامحوضههایموردبررسی
روانابورودیبهتاالبهاکاهشچشمگیریداشتهاند.
دراینکاهشنیزنقشتوســعههایاراضیباالدست
)شهریوکشاورزی(وسایرفعالیتهایانسانیبهطور
میانگینبیشاز60درصدبودهونقشتغییراتاقلیمی
درکاهشروانابهایخروجیازحوضهآبریز)ورودی
بهتاالبها(کمتراست.داوودمشیرپناهی،دربارهسایر
تاالبهامیگوید:وضعیتدرســایرتاالبهامشابه
استهرچنددرروندکاهشمساحتآنهاتفاوتهایی
قابلمشاهدهاست.سرعتخشکشدنخلیجگرگان
بهدلیلارتباطیکهبادریادارد،بهنسبتسایرتاالبها
کندتراســتامابهدلیلجنگلزداییوجایگزینیبا
اراضیکشــاورزیوشــهریمقدارروانابیکهبایداز
باالدستحوضهبهخلیجواردشود،بسیارمحدودشده
است.عمدهدلیلخشکشدندریاچهنمکبهتوسعه
صنعتوکشاورزیدرباالدســتوبرداشتبیرویه
ازچاههابرمیگردد.روانابواردشــدهبهایندریاچه
اگرچهدرمقایسهباسایرحوضههایآبریزایرانبسیار
کمتراست،ولیوجودآنباعثحفظرطوبتخاکو
تثبیتآندرگسترهایندریاچهمیشود.اماکاهش
رواناببهایندریاچهزمینهبروزتوفانهایگردوغبار
کهدرمناطقمجاورآنرافراهــممیآورد.درحوضه

آبریزمهارلووبختگاننقشاقلیمکمیبیشترازسایر
حوضههاست؛اماهمچنانازتأثیرعاملانسانیجلو
نمیافتد.درهورالعظیمکهتاالبمشترکبینایران
وعراقاســت،بهدلیلاحداثدایکمرزی،تاالببه
دونیمهتقسیمشدهاستبههمیندلیلمطالعاتو
دادههادراینتحقیقبرقسمتایرانیتاالبمتمرکز
شــد.حوضهباالدســتاینتاالبدرکرخهمتاثراز
سدسازیهایمکرروذخیرهآببرایبخشکشاورزی
است.درنتیجهســیالبهایفصلیکهنقشمهمی
درتغذیهاینتاالبداشتهاند،حذفشدهاند.بررسی
تغییراتکاربریاراضیوهمبستگیآنهاباتغییرات
مساحتتاالبهاحاکیازاینمطلباستکهدرتمام
حوضههایآبریزموردبررسی،توسعهاراضیکشاورزی
وشهریبیشترینهمبســتگیراباکاهشمساحت
تاالبهاداراهســتند.دردورهمــوردمطالعه)3دهه
اخیر(توسعهشهریبهطورمیانگیندرتمامحوضه
بیشاز140درصدرشدداشتهاست.اینامرمنجربه
فشاربرمنابعآبدرراستایتامینآبموردنیازخدمات
شهریبودهاست.همچنینرشداراضیکشاورزیبهدو
طریق1-افزایشمساحتو2-تغییرکاربریاراضی
دیموسایراراضیبهکشــاورزیآبیوباغها،منجربه
فشاربرمنابعآبسطحیوزیرسطحیبیشازظرفیت
آبقابلتجدیدساالنهشدهاســت.درنتیجهاینامر
روانابهایخروجیازحوضههایآبریزهمانگونهکه
پیشترگفتهشد،باکاهشچشمگیریمواجهبودهاند.

اواصلیترینراهبرایمقابلهباخشــکیدگیتاالبها
راقبولمشکلودرکازشرایطاقلیمیایرانوایجاد
برنامههایســازگاریباشــرایطاقلیمی،همچنین
تأکیدبــرپرداخــتحقابههایطبیعــیمیداندو
میگوید:»درکاینمطلبکهایراندراقلیمخشک
ونیمهخشکقراردارد،میزان»آبتجدیدپذیر«در
کشورمحدوداستوبخشمهمیازاینآبمتعلقبه
طبیعتاست،میتواندکارسازباشد.برنامههایتوسعه
بایدبراســاسمحدودیتهایمنابعآبیطرحریزی
شود.گاماول)سیاستگذارانومصرفکنندگانآب(
سازگاریباشرایطاقلیمیدرکشورومشارکتتمام

جامعهاست.«
»درکمحدودیتمنابعآبی«ابرچالشمحیطزیست
کشــورشــدهاســت.فراوانیپروژههایانتقالآب
بینحوضهای،نهتنهابرایشــربکهبرایتوســعه
کشاورزیوصنعت،توسعهســطحزیرکشتدرهمه
مناطق،کشــتمحصوالتآببردرپایابســدهاو
باالدستحوضهآبریزو...نشانمیدهدکهچنیندرک
مشترکیازشرایطموجودهنوزحاکمنشدهاست.در
شرایطیکهتجربهنشاندادهاستبخشکشاورزیبه
هرمیزانآبدراختیارداشتهباشد،آنراصرفتوسعه
سطحزیرکشتمیکند،صحبتازشرایطعادیدشوار
است،امامیتوانداینامیدراایجادکندکهدرصورت
مدیریتصحیحدرمصرفبهینهآب،ميتوانبرتأثیر

اجتنابناپذیرتغییراتاقلیمیغلبهکرد.

6تاالب ایران، قربانی فعالیت انسانی 
پژوهشگرانبابررسیتاالبهایایراننقشتغییراقلیمدرخشکیدگیآنهاراناچیزاعالمکردند

انتقال آب دریای خزر منتفی شد
پروژهانتقالآبدریایخزربهســمنانمنتفیشدهاست.
اینخبرمهمراعلیســالجقه،رئیسســازمانحفاظت
محیطزیستاعالمکرد.طیســالهایاخیربارهاازسوی
مسئوالنرســمیکشــوراینطرححمایتشــدهبوداما
دیروزســالجقهخطبطالنبــرهمهایــناظهارنظرهای

غیرکارشناسیکشید.
بهگزارشهمشهری،ویدراینبارهگفت:منابعآبیدرکشور
محدوداســتبنابراینبایدازتمامظرفیتهاییکهوجود
دارددرتامینآبشرب،صنعت،کشاورزیومحیطزیست
استفادهکنیموالبتهدراینمسیربایدنیازهااولویتبندی
شوند.همچنیندربارهاستفادهازآبهایژرفهمبایددقیق
عملکنیموتمامزوایاسنجیدهوحتیاستفادهازاینمنبع
همبایداولویتبندیشود.سالجقهدربارهانتقالآبدریای
عمانبهسیستانوبلوچستانگفت:درمجموعاگرقراراست
انتقالبینحوضهایصورتگیردبایدبراســاسمجوزهای
محیطزیستیباشد،همچنینحقابهمحیطزیستیدرمبدا
ومسیرتامینشود.مسئلهآبدرکشوریکیازدغدغههای
اصلیدولتاســت.دربحــثآبآنچیزیکــهامروزدر
محیطزیستمیگذردنتیجهیکروزیا10سالنیستبلکه
نتیجهسالهاعدممدیریتصحیحمنابعاستبهطوریکه
امروزمنابعآبیبهآستانهتحملرسیدهاند،درواقعهمیشه
باآببهعنوانسرمایهایکههمیشــهساریوجاریاست
برخوردکردیمامادیدیماینسرمایهدرحالکمشدناستو
اکنونبامشکلروبهروهستیم،زمانبارشدرکشورجابهجا
شدهوکشوردچارخشکسالیشدهاست،درواقعبامنابعآب
چهآبهایسطحیوچهآبهایزیرزمینیخوببرخورد
نکردیم،حتیامروزههمباوجوداینکهمدامگفتهمیشــود
منابعآبیمحدوداستامامیبینیمکهبرخیخانوادههااز

آببهدرستیاستفادهنمیکنند.
رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستدراینبارهتأکیدکرد:
بهطورمداومازوزارتنیروپیگیرتامینحقابهمحیطزیست
هســتیمالبتهاینمســئلههموارهمدنظروزیرنیرواست،
همچنیندرزمینهکشاورزیهمازوزارتجهادکشاورزی
خواستیمتادرزمینهکشتهایجایگزینیعنیکشتهایی
کهنسبتبهکمآبیوخشکیمقاومهســتنداقدامکنند.
سالجقهدرادامهبااشارهبهسفراخیرهیأتدولتبهاستان
چهارمحالوبختیاریگفت:ایناستانیکیازسرشاخههای
رودکاروناستودرسفررئیسجمهورینیزبهموضوعآب
درایناستاناشارهشد،اینجاگرههایآبزیاداستازاینرو
یکبستهکاملدربخشتامینآبشرب،کشاورزی،صنعت
ومحیطزیستوگردشگریدرچهارمحالوبختیاریتهیه
شدهاستکهبهزودیتوسطوزارتنیرورونماییمیشود
تابتوانیمداشــتههایفعلیراحفظکنیــموچالشهارابا
استفادهازظرفیتدانشبنیانیبهفرصتتبدیلکنیمواز

اینشرایطفاصلهبگیریم.

مجتبی ذوالجودی
معاون محیط زیست دریایی سازمان 

حفاظت محیط زیست
اســتقرار صنایــع در ســواحل جنوبــی 
بــدون مکان یابــی صحیــح امکانپذیــر 
نیست. پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها 
آلودگی های زیادی را وارد خلیج فارس 
می کنند، بر این اســاس آنطور که باید 

به این پهنه های آبی توجه نکرده ایم.

علی محمد طهماسبی بیرگانی
دبیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار

مدیریــت نامناســب ترکیــه بــر منابــع 
آبــی باالدســت و احــداث ســد موجب 
تشــدید پدیــده گردوغبــار در منطقــه 
و پاییــن دســت رودخانه هــای دجلــه و 
فــرات به ویــژه در کاربری هــای اراضــی 
کشــاورزی و تاالب هــا شــده اســت. 
عملکرد نادرست ترکیه روی منابع آبی 
و احداث سد مشکل گردوغبار در عراق 

و سوریه را تشدید کرده است.

نقلقولخبر

قطعــه بچــه ماهــی بومــی در ســد 
تنظیمــی حمیدیه رهاســازی شــد. به 
گزارش ایرنــا، سیدموســی فاضلی راد 
رئیــس اداره شــیالت حمیدیــه گفت: 
بــا رهاســازی ایــن تعــداد بچــه ماهی، 
مجمــوع ماهیــان رهــا شــده در مــاه 
خرداد امسال در دریاچه سد تنظیمی 
حمیدیــه، بــه یک میلیــون و ۳۸۴ هزار 

بچه ماهی بومی رسید.

یک 
میلیون 

گونــه دوزیســت در ایــران زیســت 
می کننــد کــه ۲گونــه  آنهــا در آســتانه 
انقراض و ۳گونه دیگر در رده گونه های 
آســیب پذیر قــرار دارنــد. ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت نیــز اعــالم 
کــرده اســت، بیشــترین تنــوع گونه ای 
دوزیســتان در کشــور ایــران مربــوط 
بــه دو ناحیــه از جنگل هــای زاگــرس 
و  جنگل هــای خــزری - هیرکانــی بــا 
برخورداری از ۱۸گونه دوزیست است.
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