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یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

نقلقولخبر
جبرئیل نوکنده
رئیس موزه ملی ایران
ضروری اســت طرح کارشناســی نشــده
«اســتفاده بهینــه از اشــیای باســتانی و
گنجهــا» در اســرع وقــت از دســتور کار
مجلس خــارج شــود .این طرح نشــانگر
عدمآگاهــی طراحــان از مبانــی موضــوع
و عدمآشــنایی قانونگــذاران از قوانیــن
مصوب مرتبط در مجلس طی صد سال
گذشته و پیامدهای شوم آن است.

عدد خبر
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درصد افزایش گردشگران ورودی به
ایــران در پاییز ســالجاری پیشبینی
میشــود و ابراهیــم پورفــرج ،رئیــس
جامعــه تورگردانــان ایــران میگوید:
با توجه به رزروهایی که برای مهرماه
صورت گرفته ،پاییــز امیدبخشتری
در پیش رو خواهیم داشــت که البته
آن هــم نهایتــا بــا  ۱۵درصــد افزایش
گردشگران ورودی همراه باشد .بهار
سال آینده این عدد  50درصد است.
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خانــه تاریخــی تهــران ثبــت ملــی شــد و
علــی دارابــی ،معــاون میــراث فرهنگــی
و قائممقــام وزیــر میرا ثفرهنگــی،
ی به
گردشگری و صنایعدستی در نامه ا 
محسن منصوری ،استاندار تهران مراتب
ثبت ملی خانههای تاریخی را ابالغ کرد.
خانههای تاریخی ثبت ملی شــده شــهر
تهــران در خیابانهای امیرکبیر ،شــهید
معیری ،شــریعتی ،ایران ،مفتح جنوبی
و چهارراه گلوبندک قرار دارند.

کوه خواری روی رودخانه آهار

ستاد ملی مدیریت گردوغبار2:میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی و 1.5میلیون هکتار عرصههای تاالبی
چشمه گرد و غبار شدهاند

گزارش

زهرا رفیعی

روزنامهنگار

گردوغبار کانونهای غربی بــا کوچکترین وزش
باد بلند شده و کیلومترها آنطرفتر بر سر ساکنان
مناطق شرقی مینشــیند .یک روز شــرق کشور
و روز دیگــر در غرب ،ذرات کمتــر از 2.5میکرون
غلظت آالیندهها را بسیار بیشتر از توان دستگاههای
سنجش آلودگی نشان میدهند.
براســاس برآوردهای جدید ســتاد ملی مقابله با
گردوغبار زمینهای دیم با 3میلیون هکتار به یکی
از مهمترین کانونهای گردوغبار کشور تبدیل شده
است .رتبههای بعدی را زمینهای کشاورزی آبی و
بعد هم بستر تاالبها بهخود اختصاص داده است.
توسعه کشاورزی دیم و آبی برای سود بیشتر یا در
راستای تحقق شعارهای خودکفایی در محصوالت
کشاورزی ،حاال برای ساکنان این مزارع گردوغبار
و فرســایش خاک به همراه داشــته است .تاالبها
در انتهای حوضههای آبریــز ،ریزدانهترین اجزای
خاک را درون خود نگه میدارند .سالهاست حقابه
تاالبها از جریان طبیعی رودها پرداخت نشده و در
نتیجه ،تاالبها نیز بــه کانونهای اصلی گردوغبار
تبدیل شدهاند.
علیمحمد طهماســبیبیرگانی ،دبیر ســتاد ملی
سیاســتگذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار از
وجود ۲۷۰میلیــون کیلومترمربعکانون گردوغبار
در اطراف ایران به ایسنا خبر داد و گفت :خاورمیانه
پس از صحرای بزرگ آفریقــا دومین تولیدکننده
بزرگ گردوغبار جهان است .آنچه ایران را مانند سایر
کشورهای جنوبغربی آســیا طی سالها استمرار
کمبارانی ،به اینجا رسانده «خشکسالی عام» است
که در آن بــر اثر کمبود بــارش مراتع کیفیت خود
را از دســت میدهند  .به گفته  طهماسبیبیرگانی،
۳میلیون هکتــار اراضی زراعی دیــم۲ ،میلیون از
زمینهای کشــاورزی آبی و 1.5میلیون هکتار از
تاالبها به کانون گردوغبار تبدیل شــدهاند .از این
مساحت 3.5میلیون هکتار تحت مدیریت سازمان
حفاظت محیطزیست است.
محمد خسروشاهی ،رئیس بخش تحقیقات بیابان
در مؤسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور به
همشهری میگوید:نقشــههای اولیه پایش منابع
گردوغبــار تا یکماه دیگر منتشــر خواهد شــد و

عکس :همشهری /حمید صادقی

اسکندر مختاری
استاد دانشگاه و کارشناس مرمت
سیســتم پیمانکاری برای مرمت بناهای
تاریخی صدمهزننده است و روش امانی
با حضور استادکار و کارگر ماهر ،بهترین
شیوه است .اشخاصی که تجربه مرمت
بناهای تاریخــی را دارند دور نگهداشــته
شــدهاند و نظرخواهی از آنها نمیشــود.
درحالیکــه بســیاری از آنهــا حاضرنــد
داوطلبانــه و رایــگان امر مرمــت را انجام
دهند.

تبدیل 3میلیون از اراضی دیم به کانون ریزگرد

خبر روز

تحقیقات بخــش مرتع و دیمزارهای کشــور نیز با
رویکرد بررسی منشأ گردوغبار انجام شده است.
او با اشاره به تحقیقی که 2ســال روی کانونهای
گردوغبار سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان
انجــام داده اســت ،میگویــد :بخش زیــادی از
کانونهای گردوغبار ،اراضی دیم رها شــده است.
خشکســالیهای مکرر حتی باعث شده بخشی از
اراضی آبی رها شــده نیز منشــأ گردوغبار باشند.
همچنین در استان سمنان ،برداشت بیرویه از منابع
آبی در طول سالیان گذشــته باعث شده که سطح

آبخوانهای حاشیه کویر مرکزی بسیار پایین بیاید
و آنچنان که در اطراف قم رخ داده ،آبهای شــور
به سطح بیاید و زمینهای کشاورزی را شور کنند.
شوری خاک به اندازهای شــده است که کشاورزی
را بدون صرفه کرده اســت .بخشی از گردوغبار این
مناطق که عمدتا همراه نمک است ،ماحصل شوری
اراضی کشاورزی آبی است.
او مثالهایــی از کویرهای مرطــوب ،مانند «حاج
علیقلی» دامغــان« ،کویر نمک» قــم و کویرهای
مرکزی میزند که حاال تبدیل به منشــأ گردوغبار

جدول آماری از کانونهای انتشار ریزگردها در ایران
سطح غبارخیز داخل کشور:
34.6میلیون هکتار

اراضی کشــاورزی آبی که کانون انتشــار
ریزگرد شدهاند
۲میلیون هکتار

ســطح مراتــع فقیر کــه تبدیل بــه کانون
گردوغبار میشوند۱۵ :میلیون هکتار

وســعت اراضی تاالبی که تبدیل به کانون
گردوغبار شدند1.5 :میلیون هکتار

اراضی کشــاورزی دیم که کانون انتشــار
ریزگرد شدند۳ :میلیون هکتار

وسعت کانونهای گردوغبار تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیطزیست3.5 :میلیون
هکتار

شــدهاند؛ چون پوشش گیاهی شورپســند در این
مناطق بسیار فقیر شده اســت .او دلیل این مسئله
را پایین رفتن آب زیرزمینی در مناطق باالدســت
و خشــکیدگی اقلیم میداند و میگوید :گردوغبار
نمکی باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی و در
نتیجه رها شدن آنها توسط صاحبانشان شده است
که باعث شده وضعیت گردوغبار اسفناک و بسیاری
از روستاها خالی از سکنه شود.
این متخصــص هیدرولوژی با اشــاره به تحقیقات
جامعی کــه از وضعیــت تاالبهــای گاوخونی،
جازموریان ،مهارلو ،بختگان و شــادگان انجام داده
اســت ،میگوید :تحقیقات نشان میدهد میانگین
بارندگی ســاالنه در تاالب گاوخونی اندکی کاهش
یافته ،ولی دما با شــیب تندتر افزایش یافته است.
مسئوالن وزارت نیرو تصمیم گرفتهاند آب را پشت
سدها در باالدســت نگهداری کنند ،اما میبینید از
این آب برای کشــت برنج در 20هزار هکتار اراضی
باالدست استفاده میشود؛ درحالیکه اگر مدیریت
آب به ســمت تغییــر الگوی کشــت میرفت و به
جای برنج ،ذرت با مصرف آب کمتر کشــت میشد
300میلیون مترمکعب آب بهنفع تاالب گاوخونی
صرفهجویی میشد.

در فاصله یک ماه از گزارش همشهری درباره کوهخواری در
کوهستانهایشمال تهران و تابلوهایی که در درههای مسیر
گالبدره با عنوان ملک خصوصی نصب شده بود ،خبر رسید
که در مســیر رودخانه آهار ،ملکی چند طبقه ساخته شده
است .به گزارش همشــهری ،طی دهههای اخیر با افزایش
قیمت زمین ،زمینخوارها به سمت منابع طبیعی از جمله
کوه ،جنگل و ساحل رفتهاند .شواهد ارسالشده به همشهری
نشان میدهد ،کوهستانخواری نیز پدیده جدیدی است که
در سایه کوهخواری شکل گرفته و هر روز بر وسعت آن افزوده
میشود .البته جدیت دســتگاه قضایی در برخورد با موارد
مشابه ،افزایش قابل توجهی داشــته اما نباید فراموش کرد
که چنین اقدامات خالف قانونی چون کوهخواری در مسیر
رودخانه اقدامی عاجل و قطعی میطلبد.
استان تهران بهدلیل رشد تصاعدی قیمت زمین و رونق نسبی
ساختوسازی که در حومه آن وجود دارد ،طی سالهای اخیر
در کوههای شمالی به مناسبترین نقطه برای سودجویی در
کوهخواری تبدیل شده است.
اما ویالیی که در مســیر رودخانه آهار ســاخته شده مورد
عجیبی است که باید هرچه سریعتر دستگاه قضایی و منابع
طبیعی تهران با آن برخورد جدی داشته باشد .حسین آخانی،
استاد دانشــگاه در اینباره به همشهری گفته :چندی است
که یک ویالی عجیب در مسیر رودخانه آهار رودبار قصران
خودنمایی میکند اما مشــخص نیست سازنده و مالک این
ویال چگونه تیرآهن و مصالح آن را به این محل برده و چنین
تخلف آشکاری انجام داده؟
بهگفته این فعال محیطزیســت ،ویالســازی در حاشــیه
رودخانهها پدید ه تازه ای نیست ،بهخصوص در رودخانههای
کوههای البرز .اما این ویال از بسیاری جهات منحصر به فرد
است :هم جایگاه آن ،هم نحوه ساخت و هم خطراتی که در
هنگام ســیل ایجاد خواهد کرد نمونهای از اوج تخلف است.
مدتی است که دستگاه قضایی شروع به تخریب این سازههای
غیرمتعارف در مسیر رودخانهها و سواحل کرده است .شاید
هنوز کســی خبر این ویال را به گوش مســئوالن نرسانده
اســت .امیدوارم بهزودی اثری از این ویال نباشد .اگر چنین
سازههایی را به سرعت جمعآوری کنند ،دیگر کمتر کسی
جرأت میکند سرمایه خود را در چنین مکانی هزینه کند.

