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ماهیان حوضچه های پرورشی با سیالب های اخیر 
به زیستگاه های طبیعی نشت کردند. رودخانه های 
گاماسیاب، خرسان، زز، هراز، فین و چندین رودخانه 
دیگر مثل بســیاری از رودها و مسیل های کشور در 
روزهای اخیر سرشار از سیالب های فصلی شدند. این 
رودخانه ها سال هاست به عنوان محل پرورش ماهی 
استفاده می شوند. این در حالی است که رودخانه ها در 
طغیان های طبیعی و فصلی، هر آنچه بر سر راه باشد 
به پایین دســت حوضه های آبریز منتقل می کنند؛ 
از درخت و خانــه و محصول کشــاورزی تا ماهیان 

پرورشی!

جای تیالپیا در تاالب نیست
چندین ســال اســت کــه رودخانه های کشــور 
محل پرورش ماهیــان اقتصادی ماننــد قزل آالی 
رنگین کمانی شده است. این تصمیم اگرچه منجر 
به تغییر زیســتگاه های طبیعی به نفــع گونه های 
غیربومی و مهاجم شده است، اما با بروز سیالب های 
فصلی بخش دیگری از جمعیــت این مهاجمان به 

زیستگاه های طبیعی سرازیر شده اند. 
باربد صفایی، اکولوژیست در گفت و گو با همشهری 
می گوید: سال هاست که متخصصان محیط زیست 
نسبت به نشت قزل آالی رنگین کمانی که گونه ای 
پرورشی است، به زیستگاه های طبیعی هشدار داده اند، 
ولی مســئوالن توجهی به این موضــوع نمی  کنند. 
هیچ گاه به این ســؤال جواب نمی دهند که آیا جای 
گونه های غیربومی مثل اردک ماهی و کاراس در تاالب 
زریوار، بیست وپنجمین تاالب ثبت شده بین المللی 
کشور اســت؟ یا گونه مهاجم تیالپیا، باید دست باال 
را در تاالب بین المللی هورالعظیم داشــته باشــد؟ 
جواب همه اکولوژیســت ها به این ســؤاالت منفی 
است. شیالت حتی برخی مناطق جنوب غرب کشور 
را  »ماهی دار« کرده اســت. درحالی که این مناطق 
میلیون ها ســال اســت که 150گونه ماهی به طور 
طبیعی دارنــد و نیازی نبود که گونــه غیربومی به 
آن اضافه کننــد. این را بگذارید کنار ســدهایی که 
زیستگاه های رودخانه ای را تکه تکه می کنند و آرام آرام 
زایایی جمعیت و تنوع گونه ها را از بین می برند. دراین 
شرایط حذف گونه غیربومی هزینه بر و نشدنی است. 

هیچ کدام از گونه های غیربومی نیز شکارگرهای خود 
را به همراه نیاورده اند.

او با تأکید بر اینکه بســتر رودخانه جای کشاورزی، 
باغداری و پرورش ماهی غیربومی نیست، می گوید: 
با ســیالب های اخیر نه تنها گونه های غیربومی به 
اکوسیستم های آبی راه  پیدا کرده اند، بلکه آلودگی 
بیولوژیکی و شیمیایی حوضچه های پرورشی نیز به 

رودخانه ها راه یافته است.

چرا باید از تیالپیا بیشتر از قزل آال ترسید؟
عمده گونه ماهی پرورشی که در کشور تولید می  شود، 
قزل آالست. اکثر ماهی های پرورشی در رودهایی که 
سیل به حوضچه های پرورش ماهی شان آسیب وارد 
کرده  نیز قزل آال هســتند. به گفته میالد خسروی، 
محقق ماهیان غیربومی، خطر این گونه اگرچه کمتر 
از گونه های غیرخوراکی اســت، اما آسیب خود را به 
همراه دارد.  این متخصص بیوسیستماتیک جانوری در 
گفت وگو با همشهری توضیح می دهد: شیالت مدعی 
است در تکثیر گونه مهاجم تیالپیا مانع از ورود گونه ها 
به زیستگاه های طبیعی اســت، ولی یکی از راه های 
جابه جایی گونه های غیربومی در کشور سیالب است و 
اگر ماهی های پرورشی بتوانند شرایط گل آلود رودهای 
خروشان را تحمل کنند به زیستگاه جدید »معرفی« 

 و به »جمعیــت پیوند خورده« با زیســتگاه تبدیل 
می شوند.قزل آال البته به اندازه تیالپیا مهاجم نیست. 

او در مورد آسیب های نســبی ماهی های پرورشی و 
قزل آالی رنگین کمانی در زیســتگاه های طبیعی 
می گوید: وقتی این گونه ها به صورت دستی تغذیه 
نشــوند در کنار گونه های بومی بــه رقابت غذایی 
می پردازند و باعث می شوند شانس باروری گونه های 
بومی کاهش یابد. چون بیشتر انرژی شان در تقابل بین 

گونه ها صرف می شود.
آزادماهیان پرورشی نیز بســتر رودخانه ها را برای 
النه سازی تغییر شکل می دهند که به ضرر دوزیستان 
و ماهیان است. استخر های پرورش ماهی هم پساب 
سرشار از نیترات، فسفر و سایر مواد مغذی را بدون 
نظارت و تصفیه وارد رودخانه ها می کنند. در نتیجه 
چرخه غذایی برهم خورده و بخش هایــی از رودها 
لجن زار می شوند. مثل آنچه در تاالب زریوار کردستان 
و نئور اردبیل رخ داد. این پدیده در درازمدت منجر 
به مرگ ومیر آبزیان بومی می شود. ماهیان پرورشی 
البته  انواع بیماری های ناشــی از قارچ و انگل را که 
خود بدان مقاومند، به زیســتگاه ها  جدید می برند.

بنابراین وقتی بدون توجه به توان اکولوژیک رودخانه 
اقدام به احداث مجموعه پرورش ماهی شود، آسیب 
مستقیم و غیرمستقیم به اکوسیستم های آبی کشور 

وارد می شود.
سرریز آب مخازن سد ها بر اثر سیالب نیز می تواند 
اکوسیستم های آبی کشــور را دچار اختالل کند. 
سازمان شیالت در دهه های قبل به منظور »ماهی دار 
کردن سدها« و »افزایش پتانسیل شیالتی« گونه 
کپور معمولی )گونه  ایرانی( و انواع کپور چینی )کپور 
فیتوفاگ، کپور سرگنده، آمور( را به مخازن سدها 
افزود. درحالی که به گفته میالد خسروی، متخصص 
بیوسیســتماتیک جانوری، جابه جایی گونه ها از 
زیستگاه های همیشگی به زیســتگاه های جدید، 
می  تواند خســارات اکولوژیک وارد کند. سیالب  ها 
نیز گونه  های مختلف کپورماهیان را به گونه  »پیوند 
خورده« با اکوسیستم  تبدیل می کنند. بیشترین 
نگرانی میالد خســروی اما در مورد انواع گونه های 
تیالپیا ست. اگرچه این ماهی در ابتدا قرار بود فقط 
در 5اســتان بیابانی کشور تولید شــود، ولی سر از 
حوضه های آبریز رودخانه ای و تاالب های بین المللی 
درآورد. خســروی می گوید: وقتــی گونه تیالپیا 
به خصوص گونه موزامبیکی که جــزو 100گونه 
به شدت مهاجم در فهرست IUCN است در بازارهای 
غیررسمی، به صورت اینترنتی برای فروش به سراسر 
کشور ارسال می  شود، دیگر نمی توان از عدم نشت آن 

به اکوسیستم های آبی کشور مطمئن بود.

هجوم گونه های مهاجم به رودخانه های سیالبی
سیالب های اخیر انواع گونه های غیربومی ماهیان را وارد اکوسیستم های طبیعی کشور کرد

خطر در کمین شهر جهانی 
سیالب یزد به بافت تاریخی ثبت جهانی شده این شهر رسید. 
یزد دارای تنها بافت تاریخی ثبت جهانی شــده کشــور در 
فهرست میراث جهانی یونســکو و تنها شهر خشتی جهانی 
شده است. حاال با سیالبی که از روز جمعه به این شهر رسید 
زنگ خطر تخریب بناهای تاریخی به صدا درآمد. بسیاری از 
بناهای تاریخی یزد خشتی اســت و خطر نم کشیدگی این 

بافت جهانی همچنان وجود دارد.
به گزارش همشــهری، براســاس برنامه جامــع مدیریتی 
بافت تاریخی یزد در پرونده ثبــت جهانی این بافت قرار بود 
آبراه هایی در بافت تاریخی ایجاد شــود تا خطر آبگرفتگی و 
هجوم آب های سطحی درصورت وقوع سیالب را از بین ببرد. 
اما به نظر می رســد این برنامه در جلوگیری از جاری شدن 

سیالب در بافت تاریخی چندان موفق نبود.
استاندار یزد در بازدید از مناطق ســیل زده این شهر گفت: 
در ۲00هکتار از بافت ثبت جهانی شده یزد، شاهد خسارت 
جرئی بودیم. البته مورد خاصی وجود ندارد.  مهران فاطمی 
اعالم کرد: متوسط بارش ساالنه در شهر یزد ۴5میلی متر بود 
که حجم بارش ها ظرف چند ساعت به ۹0میلی متر و به اندازه 

بارش ۲ سال یزد رسید و حجم رواناب زیادی ایجاد کرد.
به گفته استاندار یزد، سیل بندهای اطراف شهر همگی تکمیل 
و سرریز آنها با سیالب شهری به هم پیوست و سبب باالزدگی 

فاضالب و مشکالت دیگر شد.
بافت تاریخی ثبت جهانی شــده یــزد زیرمجموعه قوانین 
 یونسکو است و حفاظت از آن  در درجه اول اهمیت است. با 
این حال تصاویر منتشر شده در شبکه های مجازی مشخص 
کرده است که برخی بناهای واقع در این بافت دچار خسارات 

ناشی از سیالب شده اند.
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی در تماس با مدیرکل 
میراث فرهنگی یزد وعده داد خســارات وارد شده به بافت 
تاریخی یزد جبران شود. وزارت میراث فرهنگی اعالم کرد، 
جلسه فوق العاده بررســی ابعاد و میزان خسارت و ارزیابی 
اقدامات پیشگیرانه در مقابله با سیالب یزد با حضور طاهره 
قیومی، دســتیار ویژه ســیدعزت اهلل ضرغامی در اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد برگزار 

و تصمیمات الزم گرفته شد.
علی دارابی، معــاون میراث فرهنگی نیــز از مدیران مراکز 
استان های یزد، سیستان وبلوچســتان و هرمزگان خواست 
با توجه به ســیالب اخیر  خســاراتی که  به بافت ها، بناها و 
اماکن تاریخی وارد شــده را به ســرعت گزارش کنند. رضا 
ســامه، مدیرکل دفتر امور پایگاه های میراث ملی و جهانی 
نیز به استان یزد اعزام شده و سیدهادی احمدی، مدیرکل 
حفظ و احیای بناها، محوطه هــا و بافت های تاریخی نیز به 
سیستان وبلوچســتان و هرمزگان سفر کرده است. احمدی 
همچنین مســئولیت اعزام ها و هماهنگــی و تهیه گزارش 

میدانی برای معاونت میراث فرهنگی کشور را برعهده دارد.

نقل قول خبر

   کشــور هشــدار ســفر گرفتند و ستاد 
مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر، 
دربــاره ســفر جــاده ای بــه مشــهد و 
7اســتان ســیل زده، هشــدار داد. این 
ستاد اعالم کرد: بارش  در استان های 
یــزد، فــارس، کرمــان و نیمه شــرقی 
تهــران بیشــتر و احتمــال وقــوع ســیل 
در اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، 
شــرق  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 

خوزستان نيز وجود دارد.

8 
استان

در منطقه ثبت جهانی شــده هورامان 
وجــود دارد و در ســالروز یک ســالگی 
ثبت جهانــی منظر فرهنگــی هورامان 
در یونســکو، پویــا طالب نیــا، مدیــر 
پایگاه میــراث جهانــی هورامــان گفته 
است، بخش هایی از بافت های اصیل 
روســتاهای خانقاه، نودشــه، نوسود، 
دشه و... آســیب دیده که اصالح آنها 

نیاز به زمان دارد.

700 
روستا

عدد خبر

خبر روز

محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس 

وزیــر میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی و تشــکل های مردم نهــاد، 
مراقبت از ساکنان و گردشگران و صیانت 
از بافت های تاریخی را پیگیری کنند. باشد 
که در سایه لطف و عنایت الهی و توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( شاهد کاهش آثار 
این بلیه طبیعی و استقرار شرایط عادی در 

مناطق سیل زده باشیم.

پرهام جانفشان
مدیرکل میراث  فرهنگی استان تهران 
اعالم دقیق خســارت به بنــای تاریخی 
امامــزاده داوود تــا پایــان آواربــرداری و 
الیروبــی امکان پذیــر نیســت. بعــد از 
پایــان الیروبــی به ســرعت کار بررســی 
بخش های آسیب دیده از سیل توسط 
کارشناســان معاونت میراث  فرهنگی 
استان انجام می شود. تا اعالم شرایط 
جــوی آرام نیــز از ورود گردشــگران بــه 
جاذبه های در مسیر سیالب جلوگیری 

می شود.

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار


