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خطر آتش سوزی در منابع طبیعی ادامه دارد
مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا طی اطالعیه ای اعالم کرد که بادهای فون 
که این روزها در جنگل ها و تاالب های کشور می وزند، خطری جدی برای تشکیل حریق های احتمالی 
هستند. وزش این بادها موجب افزایش محسوس دما در شمال کشور می شود و خطر آتش سوزی 
جنگل ها را در پی دارد. به گزارش همشهری، صادق ضیاییان، رئیس این مرکز اعالم کرد که بادهای 
جنوبی، بادهایی هستند که در استان های ساحلی دریای خزر واقع در شمال رشته کوه البرز می وزند و از 
لحاظ علمی به »بادهای فون« معروف هستند. این بادها با شکل گیری جریانات باد در جنوب رشته کوه ها 
شکل می گیرند. وقتی بادهای گرم می وزند و به سمت پایین  یا دشت حرکت می کنند، در یک گرمایش 
آدیاباتیک )افزایش دما بدون افزودن یا حذف گرما(، هوای گرمی را با خود به سمت پایین دست کوه ها 
منتقل می کنند ؛ بنابراین از روی رشته  کوه ها به سمت پایین  دشت می روند و در سمت شمالی به آنها 
»گرم باد« نیز گفته می شود. براساس پیش بینی ها طی هفته جاری بادهای گرم، نواحی شمالی کشور 
به ویژه استان های گیالن، مازندران، گلستان و بخش هایی از استان اردبیل را درگیر می کنند و یکباره 
در یک روز دمای هوای این مناطق ۸درجه سانتی گراد یا بیشتر افزایش می یابد. این بادها احتمال وقوع 

آتش سوزی را به نحو مؤثری در منابع طبیعی افزایش می دهند.

مکث

ســریال آتش ســوزی در منابع طبیعی   تجربه تلخ 
سال99 استان فارس و آتش سوزی های مکرر میانکاله 
در بهار1400 در امسال تابستان نیز در تاالب انزلی در 
حال تکرار است. تنها طی 7هفته اخیر که از تابستان 
گذشته، 5آتش سوزی عمدی در محدوده تاالب رخ 
داده که 50هکتار از نیزارها و زمین های این محدوده از 

منابع طبیعی کشور را خاکستر کرده است.
تاالب بین المللی انزلی با مساحت ۲0هزار هکتاری 
از شمال به انزلی، از جنوب به صومعه سرا، از شرق به 
خمام، از جنوب شرقی به رشت و از غرب به کپورچال 
و آبکنار انزلی محدود است. اما آتش زدن زمین های 
این محدوده هر سال وسعت بیشــتری می یابد. در 
سال گذشته 40هکتار از این عرصه به صورت عمدی 
آتش گرفت و در سال99 نیز 10هکتار از نیزارها عمدا 
طعمه حریق شد. طبق گزارش های دادستانی منطقه، 
سودجویانی که قصد فروش زمین یا ویالسازی حوالی 
تاالب را دارند، بیشــترین ســهم را در آتش سوزی 

سال های اخیر داشته اند.
تــاالب انزلی ســال1۳54 در فهرســت تاالب های 
بین المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. همچنین 
ســازمان بین المللی حیات پرنــدگان، این تاالب را 
به عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص 
داده  که جزو تاالب های طبیعی و آب شیرین کشور 
و ازجمله زیباترین مناظر آبی منطقه است. این تاالب 
محل تخم ریزی آبزیان و پناهــگاه و مامن پرندگان 
 بومی و مهاجر اســت و با بیــش از 100 گونه پرنده،
 50 گونه ماهــی و صدها گونه موجــودات گیاهی، 

اکوسیستم کم نظیری دارد.

تکرار تلخ سال های گذشته
تاالب انزلی که این روزها مکررا در آتش می ســوزد، 
در سال1400 نیز شــاهد چندین مورد آتش سوزی 
بزرگ بــود کــه در آن بخش وســیعی از نیزارهای 
روستاهای شــانگهای پرده،  طالب آباد، لیجارکی و 
منطقه چراغ پشتان انزلی طعمه آتش شدند که همه 
این حریق ها به قصد تصرف اراضی و توسط سودجویان 
انجام شد. در این سال 40هکتار از تاالب انزلی سوخت. 
همچنین در ســال99 حدود 10هکتار از نیزار های 
تاالب بین المللی انزلی توســط سودجویان به آتش 

کشیده شد.

7 تیر  ۳حریق عمدی 
در هفته نخست تابستان امسال ۳فقره حریق عمدی 
در تاالب انزلی رخ داد که با سرعت مهار شد. نکته قابل 
توجه که مورد اشــاره دادستان بندرانزلی نیز هست 
اینکه حریق ها بیشتر با هدف تصرفات غیرقانونی و 
دســت درازی به بیت المال در حاشیه تاالب صورت 
می گیرد. اکبر سبحانی در این باره به همشهری گفت: 
افراد خاطی که قصد دست درازی به تاالب را داشتند 
شناسایی شدند و برای آنها پرونده تشکیل شد. در یک 
دادرسی عادالنه با رعایت اصل بی طرفی به اقدامات 
این افراد رسیدگی و پرونده پس از صدور رأی به دادگاه 

تجدید نظر ارسال شد. خاطیان از حیث حریق عمدی 
و آلودگی محیط زیستی به مجازات محکوم شدند و 

احکام کیفری به مرحله اجرا در آمد.

۳۱تیر حریق 9/5هکتاری
چهارمین آتش ســوزی ۳1تیرماه به وقوع پیوست 
و طی درگیری لکه ای حریــق، 9.5هکتار از اراضی 
حاشیه تاالب انزلی به طور کامل سوخت. اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرانزلی در این باره 
اعالم کرد که متأســفانه افرادی هستند که توجهی 
 به اهمیت و ارزش اکولوژیکی تــاالب انزلی ندارند و 

ســهل انگاری آنان موجب می شــود شــاهد وقوع 
آتش سوزی حتی با ته سیگار باشیم؛ گاهی نیز هدف از 
ایجاد آتش سوزی تصرف اراضی حاشیه تاالب است. از 
سویی این منطقه باتالقی است و عملیات اطفا در آن 
بسیار سخت ادامه می یابد و بیش از هر چیز به امکانات 
 پیشرفته و دستگاه های ســنگین مانند هلی کوپتر

آب پاش نیاز دارد.

۱۱شهریور 40هکتار
طی پنجمین آتش ســریالی، قسمت مرکزی تاالب 
انزلی در محدوده چراغ پشــتان از بامداد روز جمعه 
اسیر شعله های آتش شد. بنابر اعالم فرماندار انزلی، 
40هکتار از تاالب سوخته است. ۲بالگرد سپاه برای 
اطفای آتش به تاالب اعزام شدند. در عین حال طبق 
پیش بینی محیط زیســت اگر آتش خاموش نشود 
حدود 1۲0هکتار از تاالب را آتش فرا می گیرد. دلیل 

این آتش سوزی نیز عمدی است.
حســن جعفری، سرپرســت اداره محیط زیســت 
بندر انزلی به همشــهری گفت: بــرای اطفاء حریق 
اقدامات الزم در حال انجام است. پس از دریافت خبر 
آتش سوزی در تاالب انزلی مدیریت بحران به محل 
مورد نظر اعزام شدند. دستگاه های خدمت رسان هم 
در منطقه مستقر هستند. این پنجمین آتش سوزی 

تاالب انزلی در تابستان امسال است.

تاالب انزلی در تب پنجمین آتش
از ابتدای تابستان تاکنون 50هکتار از اراضی تاالب انزلی به صورت عمدی طعمه حریق شده است

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

 آبخیزداری 
منجی کرمان از خشکسالی 

طرح های آبخیزداری، تنهاترین، ارزان ترین و ســریع ترین 
راه نجات اســتان کرمان از بحران خشکســالی هســتند. 
دســتاوردهای طرح های آبخیزداری بــا نزدیک به 8هزار 
ســازه که در 18درصد حوضه آبخیز شــمال استان اجرا 
شــده، این اســت که با این میزان درصد اجرا و براساس 
بارش میانگین ســاالنه اســتان )1۳0میلی متــر(، تقریبا 
460میلیون مترمکعب رواناب مدیریت شده است. بنابراین 
1۲.5میلیون تن فرســایش خاک کنترل و همچنین بین 
170 تا ۲00میلیون مترمکعب آب به سفره های زیرزمینی 

تزریق شده است.
به گزارش همشــهری، مهدی رجبــی زاده، مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمان دربــاره آبخیزداری و 
مدیریت رواناب گفت: اگــر بارش باران مدیریت شــود به 
جای آنکه تبدیل به جریان ســیالبی شود، می توان آن را به 
سفره های زیرزمینی نفوذ داد و با این اقدام ضمن جلوگیری از 

فرسایش خاک، پوشش گیاهی نیز احیا می شود.
میانگین فرسایش ساالنه خاک در دنیا 4تن در هکتار و در 
ایران حدود 16تن در هکتار است اما در استان کرمان بین 
۳0 تا 40تن در هکتار اســت، لذا فرسایش خاک در کرمان 

حداقل ۲برابر کشور و 8برابر میانگین جهانی است.
به گفته رجبی زاده، چون خاک را ارزشــگذاری نمی کنیم، 
نمی دانیم چه سرمایه عظیمی را از دست می دهیم. وسعت 
حوضه های آبخیز شمال استان 10.5میلیون هکتار است که 
باید کارهای اجرایی در آن انجام شــود که تا امروز در سطح 
4میلیون هکتار آن مطالعات انجام شــده و عملیات اجرایی 
روی تقریبا یک میلیون و 800هزار هکتــار صورت گرفته 
است؛ لذا در ســطح حدود 18درصد از حوضه آبخیز شمال 
استان، طرح های آبخیزداری اجرا شــده است. متأسفانه تا 
4سال پیش به بحث آبخیزداری توجه جدی نمی شد و نگاه ها 
بیشتر به سمت سدسازی بود اما در ســیل های اخیر همه 

نگاه ها بر اجرای طرح های آبخیزداری متمرکز شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان البته آفت 
اجرای طرح های آبخیــزداری را عدم انجام مطالعات دقیق 
دانسته و گفت: برخی اوقات جوی ایجاد می شود و شروع به 
ساخت وساز بدون پشتوانه کارهای کارشناسی کرده که بعدها 
تبعات آن را مشاهده می کنیم. در دهه70 بندهای خاکی با 
نگاه دپوی آب احداث می شد. شــاید برای دوره کوتاه مدت 
این طرح خوب بود اما جلوی عبور طبیعی آب که سفره های 
زیرزمینی و قنات و... در این مســیر تغذیه می کرد، گرفته و 
باعث خشک شدن قنات ها و چاه ها شد. طرح های آبخیزداری 
به گونه ای است که باید ظرف ۲4 تا 7۲ساعت آب را از خود 
عبور دهند و فقط جلوی سرعت آب را می گیرند ضمن آن که 

رسوب سیالب پشت بند خاکی گرفته می شود.

حسن اکبری
معاون محیط زیست طبیعی سازمان 

حفاظت محیط زیست
باتوجــه بــه برداشــت  آب هــای زیرزمینــی و 
چرای بی رویه با تخریب زیستگاه در کشور 
مواجهیــم، از طرفــی در دهه هــای ۵۰، ۶۰ و 
۷۰ فرصت احیای گونه ها را از دست دادیم. 
تخریب زیستگاه ها عرصه را بر محیط زیست 
تنگ کرده اما وظیفه داریم محیط زیست را 
به حالت تعادل برگردانیم که این امر باید با 

مشارکت مردم صورت گیرد.)ایسنا(

عباسعلی نوبخت
سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور

کشور ما با سرعت فرسایش خاک جدی 
مواجه اســت و بایــد در برابر آن پوشــش 
گیاهی را افزایش داد و تمام فعالیت های 
آبخیزداری باید در راســتای حفظ، احیا، 
توســعه و ارتقــای کمی و کیفی پوشــش 
گیاهی باشد تا بتوان خاک را حفظ کرد. 
ســازمان منابع طبیعــی وظیفــه دارد به 
بهترین شکل آب و خاک کشور را مدیریت 

کند تا امنیت زیستی ایران حفظ شود.

نقل قول خبر

عدد خبر

گزارش۲

برای مقابله با برگخوار بلوط اختصاص 
می یابد. به گزارش همشهری، ذبیح هللا 
اعظمی ،سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
مجلس بــا اعــام ایــن خبر گفــت: طی 
بررســی های انجــام گرفتــه درگیــری و 
خسارت های این آفت در مناطق جنگلی 
شهرستان رستِم استان فارس و باشت 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بیشــتر 
مشــاهده شــد که باید تا مهار کامل آن 

اقدامات ادامه یابد.

50
میلیارد تومان 

خسارت به علت خشکسالی به نواحی 
چهارگانــه محیط زیســت کشــور وارد 
شــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، بــرای 
مقابلــه بــا آتش ســوزی های ناشــی از 
خشکسالی در مناطق زیست محیطی 
بیشــترین مبلــغ اعتبــارات معــادل ۱۷ 
میلیــارد تومان امســال بــه ادارات کل 
استان ها واریز شــده اما هنوز برآوردی 
از میزان خسارت خشکسالی در منابع 

طبیعی در دسترس نیست.
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