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تخریب جنگل، قطــع درختان، قاچــاق چوب و 
تولید زغال همــواره موضوع حاد رویشــگاه های 
جنگلی کشور بوده و هست. نوع تخریب  جنگل ها 
کامال به نوع گونه های آن بســتگی دارد. پوشــش 
گیاهــی در جنگل های زاگرس بیشــتر به صورت 
بلوط، در جنگل های شــمال و هیرکانی  به صورت 
گونه هایی همچون توسکا و ممرز و در مناطق بیابانی 
و رویشــگاه های خلیج عمانی بیشــتر گونه هایی 

همچون گز و جنگل های حراست.
در عین حال ساالنه گزارش های زیادی از تخریب 
جنگل ها و مراتع ازجمله آتش سوزی، قطع درختان، 
چرای بی رویه، قاچاق چوب و زغال منتشر می شود. 
البتــه در مناطق مختلــف، انگیزه افــراد از انجام 
اقدامات مخرب متفاوت است و در بسیاری از مواقع 
ریشه در فقر و معیشت و برخی مواقع نیز ریشه در 
ســودجویی و منفعت طلبی دارد. بــا اجرای طرح 
تنفس جنگل و نیاز صنایع کشور به چوب، واردات 
آن الزم و ضروری است، اما باید این امر ساماندهی 
شــود تا هم خیال صنایع از بابت تامین نیازشــان 
راحت باشد و هم به جنگل های کشور آسیب نرسد.

علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
در این باره می گوید: ایجاد شورای راهبردی چوب 
در کشور می تواند یک راه حل باشد. برای این منظور 
باید کارگروهی متشکل از ســازمان های حفاظت 
محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفظ 
نباتات و نیز وزارت صمت، نمایندگانی از دانشگاه، 

پژوهشگاه و صنعت تشــکیل شود و در مورد ایجاد 
شورای راهبردی چوب تصمیم گیری کنند. در این 
مسیر، آزادســازی واردات چوب با پوست اقدامی 
مؤثر در راستای اشتغال زایی و نیز تامین 15میلیون 

مترمکعب چوب مورد نیاز صنایع کشور است.
اگر همه کارخانه هایی کــه در صنعت تولید چوب 
مجوز فعالیت دریافت کرده اند مشــغول کار شوند، 
ساالنه به 15 میلیون مترمکعب چوب نیاز است، اما 
کارخانه هایی که اکنون بــا همه ظرفیت خود فعال 
هستند، به ۹ میلیون مترمکعب چوب در سال نیاز 
دارند. این در حالی اســت که اینک تنها 5 میلیون 
مترمکعب چوب به این کارخانه ها می رسد. البته از 
۹ مهر امسال با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی، واردات 
چوب با پوست به کشور با رعایت دستورالعمل خاص 
آزاد شده است تا نیاز فعلی صنایع کشور به چوب را 
تامین کند. این دســتور البته اقدامی مثبت برای 

کاهش برداشت از درختان جنگلی 
است، اما نشــان می دهد همه وعده ها 

درباره خودکفایی از زراعت چوب توخالی 
بوده است. براساس آمار ســازمان جنگل ها، 

روند قاچاق چوب طی 3سال اخیر افزایشی بوده 
و این درست همان سال هایی اســت که باید طرح 
تنفس با طرح جدیدی به روز می شده. طبق برنامه  
ششم توسعه از ســال ۹6 تا ۹۹طرح تنفس جنگل 
برای حفاظت کامل از جنگل های کشــور اجرایی 
شــده تا در آن هیچ برداشــتی از درختان جنگلی 
صورت نگیرد. اما طی 3سال اخیر این طرح به خوبی 
اجرا نشده و خألهای آن، باعث افزایش قاچاق چوب 

از سال ۹۹ تا سال جاری شده است.

تنها راه موجود
زراعت چوب در همه نقــاط دنیا برای جلوگیری از 
قاچاق چوب استفاده می شود، اما در ایران تاکنون 
نتوانسته راه حلی برای رفع نیاز صنایع باشد؛ مثال 
ســال گذشــته از مجموع ۲۰ هزار هکتار زراعت 
چوب، یک میلیون مترمکعب چوب تولید شــد که 
یک پنجم نیاز فعلی و یک پانزدهم نیاز واقعی کشور 
است. براساس بند 3۸ قانون ششم، بهره برداری از 
جنگل های کشــور ممنوع است که این ممنوعیت 
فشار مضاعفی بر نیاز چوبی کشور وارد کرده است. 
در عین حال برنامه های توســعه زراعت چوب نیز 
اگرچه هر ساله افزایش می یابد، اما از مهرماه امسال 
با دستور واردات چوب، ممکن است این برنامه ها به 
حاشیه رانده شود و بودجه الزم نیز به آنها اختصاص 

نیابد.

 روند رو به رشد
قاچاق چوب

سال گذشته یک میلیون مترمکعب چوب 
 در طرح های زراعت  چوب تولید شد
 که یک پنجم نیاز فعلی کشور است

استخراج متان از پسماند به صرفه نیست

آمارهای جهانی در سال۲۰۲1 نشان داد که ایران رتبه1۷ تولید 
زباله را در جهان داشته است. تولید گاز متان از مراکز دفن زباله 
به عنوان یک منبع درآمد در کشورهای توسعه  یافته است و به 

نسبت سایر منابع سوختی آالیندگی کمتری تولید می کند.
قدمت مراکــز دفن زباله در کشــور به 6۰ تا ۷۰ســال پیش 
برمی گردد؛ ازاین رو امکان استخراج گاز متان از آنها وجود ندارد. 
سازمان محیط زیست دستورالعمل ایجاد مراکز جدید را تهیه 
و ابالغ کرده که یکی از آنها لوله گذاری برای استخراج گاز متان 
است تجربه و تحقیقات نشان داده مزایای استفاده از زباله برای 

تولید گاز متان بسیار بیشتر از دفن آن است.
پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت 
محیط زیســت درباره تولید متان از زباله در کشــور به ایرنا 
می گوید: بــا برنامه ریزی می توان از زباله درآمد کســب کرد 
که یکی از آن تولید گاز متان اســت. به راحتی می توان آن را 
به مصارف شهری رســاند اما مسئله این است که چون قیمت 
حامل های انرژی در کشور پایین است، سرمایه گذاری در این 
زمینه مقرون به صرفه نیست و نهاد یا شرکتی به دنبال این کار 
نمی رود. اکنون فقط یک مرکز در حلقه دره کرج داوطلب شده 
تا گاز متان را از پســماند این مرکز استخراج کند. لوله گذاری 
کرده اما هنوز استخراج انجام نشده اســت چون بازار فروش 
ندارد؛ بنابراین رونق این بخش نیاز به حمایت دارد چون عالوه 
بر اینکه انرژی هدر می رود موجب آلودگی محیط زیست هم 

می شود.
جوهرچی گفت: تا 4 سال گذشته حدود 6۹۰مرکز دفن زباله 
در کشور وجود داشــت که اکنون به حدود 3۰۰مرکز کاهش 
یافته است. سیاست ما به سمت کاهش مراکز دفن است چون 
در تالش هستیم نقاط آلوده را کاهش دهیم؛ در واقع تا پیش 
از این هر شهر کوچکی برای خود یک مرکز دفن زباله داشت 
اما اکنون در حال تجمیع این مراکز هســتیم تــا تعداد آنها 

کاهش یابد.
وی درباره گزارشی از انتشار متان در حوالی تهران گفت: هنوز 
مکان دقیق آن مشخص نشده است. در حال بررسی هستیم 
اما این حجمی که اعالم کرده شــاید مرکز دفن آرادکوه باشد 
اما این هم جای شــک دارد چون به نظر نمی رسد این حجم 
متان از آرادکوه متصاعد شــود اما یک هفتــه تا 1۰روز دیگر 
نتایج بررسی ها مشخص خواهد شد. برای آرادکوه چند برنامه 
تعریف کردیم. دستور انتقال آرادکوه به منطقه ای دیگر را هم 
از رئیس جمهوری گرفتیم اما درحقیقت مکان یابی مرکز دفن 
زباله در تهران کار دشواری است چون شهر به سمت آرادکوه 
رفته؛ آرادکوه که به سمت شــهر حرکت نکرده است. حدود 
6۰سال است که زباله ها در آن مکان انبار می شود؛ در واقع تا 
چند سال پیش مکان مناسبی برای دفن بود چون خاک رس 
آن منطقه به گونه اي است که شیرابه ها را در خود حل می کرد 
و خارج از آبخوان شهر تهران بود اما دیگر ظرفیت آن به پایان 

رسیده است.

خبر روز نقل قول خبر

نفر در آفریقــا و خاورمیانه در ســال2021 
به دلیــل بالیــای طبیعــی مجبور بــه کوچ 
شــده اند. به گفتــه امــی پــوپ، معــاون 
سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( اگر 
مــردم نتواننــد کشــاورزی و کار کننــد یــا 
غذا داشــته باشــند، جایگزین های کمی 
برای کوچ اجباری دارند. تقریبا ۹0درصد 
از پناهندگان، از کشورهایی با بیشترین 
آســیب پذیری و کمتریــن آمادگــی بــرای 

سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند.

3
میلیون

 پرنــده مهاجــردر فصــل مهاجــرت بــه 
پــارک ملــی بوجــاق مهاجــرت می کننــد. 
پــارک ملــی خشــکی - دریایی بوجــاق به 
مســاحت ۳۴۴۷هکتــار دارای مناطقــی 
چــون تــاالب بوجــاق، تــاالب 22بهمــن، 
دشــت و آبگیر هــا و عرصه هــای طبیعــی 
اســت. درحــال حاضــر 12گونــه ازایــن 
جانداران در معرض انقراض قرار دارند، 
لذا این موضوع اهمیت حفاظت را در این 

منطقه تشدید می کند.

۲3۴
گونه

عدد خبر

غالمرضا ابدالی
سرپرست دفتر حفاظت حیات وحش 
خــرس ســیاه آســیایی بــه عنــوان گونه ای 
در معــرض انقــراض، فقــط در ۳ اســتان 
کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
مهم تریــن دلیــل تعــارض در زیســتگاه 
این گونــه، تخریــب زیســتگاه، عدم دفن 
مناســب و صحیــح زبالــه در حاشــیه 
جوامع انســانی، احداث باغ ها و کندوها 
در عمــق زیســتگاه های بکــر این گونــه، 
عدم مستحکم ســازی آغل هــا و مراقبــت 
مناســب از دام  و عدم تامیــن حقابــه 

حیات وحش در سرچشمه هاست.

جواد اوجی 
وزیر نفت

تولیــد گاز شــیرین بایــد نزدیــک بــه 
یک میلیــاردو۳00 میلیــون مترمکعب 
باشــد کــه متأســفانه به دلیــل نبــود 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه، امــروز 
۷20 تــا ۷۴0میلیــون مترمکعــب گاز 
داریــم. بنابرایــن مجبوريــم در فصــل 
سرما صنایع و کارخانجات و نیروگاه ها 
را بــه ســمت ســوخت مایــع )مــازوت( 
ببریــم تــا مــردم در زمســتان بتوانند از 
سیستم گرمایش خود استفاده کنند.

علل قاچاق چوب
 رویشگاه زاگرس: تولید زغال 

رویشگاه هیرکانی:  اســتفاده در صنایع 
چوب و کاغذ

بیشترین کشفیات چوب
رویشگاه زاگرس: انواع بلوط

رویشگاه هیرکانی:  سرخدار، زربین، نارون، 
شمشاد

روند رشد قاچاق چوب در ایران
ســال 99: افزایش 10درصدی نسبت به 

سال 98
ســال 1400: افزایش 35درصدی نسبت 

به سال 99
سال 1401: افزایش 22درصدی نسبت به 

سال 1400)آمار 6ماهه(

بیشترین کشفیات قاچاق در هیرکانی
استان گیالن 

نیاز 
 ساالنه به چوب
 با همه ظرفیت

 15 میلیون متر مکعب
 نیاز ساالنه کشور به چوب

در شرایط فعلی
9میلیون متر مکعب

میزان چوب تامین شده صنایع 
هم اکنون

5میلیون مترمکعب

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

بیشترین کشفیات قاچاق در زاگرس
اســتان های کهگیلویــه و بویراحمد، 
لرستان، خوزستان، چهارمحال  و بختیاری


