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آیا ریزگردها این بار شمال و شمال شرقی ایران را در مینوردد؟

خطر کارخانه بازیافت زباله شرق گلستان
برای سالمت ساکنان آزادشهر

زهرا کشوری
خبرنگار

تسنیم

زخم خلیج گرگان اگر جراحی نشــود،
عفونــت میکنــد .گــرد و غبــار را بــه
جــان دو اســتان گلســتان و مازنــدران
میانــدازد .بــا دو کانــون گــرد و غبــار
موجــود در مــرز ایــران  -ترکمنســتان
همدست میشــود و بحران ریزگردها
را بــه یــک معضــل جدی در شــمال و
شــمال شــرقی ایــران تبدیــل میکند.
نفــس کشــیدن در خراســان بــزرگ را
ســخت میکند .پیامدهای خشکیدگی
و پــسروی خلیــج گــرگان بــه همیــن
جا ختم نمیشــود .میانکالــه را از یک
جغرافیای ســبز به ســرزمینی خشــک
و قهــوهای تبدیــل میکنــد .نفــس
تــاالب زاغمــرز را میگیــرد .ماهیــان
در معــرض انقــراض خاویــا ر را نایاب
میکند .اقتصاد گردشــگری در منطقه
را به ورشکســتگی میرســاند .تورهای
ماهیگیران منطقــه را خالی میگذارد.
پرنــدگان کــوچرو را هم برای همیشــه
از منطقــه میتارانــد .در نهایــت هــم
جریــان را تبدیــل بــه یــک موضــوع
ط زیست میکند؛
امنیتی در حوزه محی 
روند خطرناکی که شــروع شــده است.
۱۰هزار هکتــار از خلیج گرگان خشــک
شــده و آژیر قرمز مدت هاســت که به
صــدا درآمده اســت .تعــداد  ۶۰۰هزار
بــال پرنــدهای کــه بــه خلیج گــرگان و
میانکالــه کــوچ میکردنــد بــه عــددی
بین  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار بال رســیده است.
قایقهای گردشــگری قایقرانان مسیر
خلیــج گــرگان تــا میانکالــه بیمســافر
توگو
مانده اســت .کارشناســان در گف 
بــا «ایــران» میگوینــد« :قبــل از آنکــه
مباحــث امنیــت زیســتمحیطی بــا
جغرافیای سیاسی منطقه گره بخورد،
بایــد راهحل جــدی و اولویــتدار روی
میز تصمیمگیری برود».

در وضعیــت امــروز خلیــج گــرگان
هــم پــای سدســازی در میــان اســت
امــا گســترش بیضابطــه زمینهــای
کشــاورزی همــان مســائلی اســت کــه
دریاچه ارومیه را هم خشک کرد.
خشــکیدگی را عواملــی چــون
جنگلزایی ،فرســایش خــاک بهدنبال
گســترش زمینهــای کشــاورزی در
اراضــی شــیبدار ،ورود کــود و مــواد
شــیمیایی و برداشــت شــن و ماســه
رودخانههــا بــه جــان خلیــج گــرگان
انداخــت .زخمــی کــه میانکالــه را هم
درگیــر کــرد .مــزدک دربیکــی عضــو
کمیســیون مناطــق حفاظــت شــده
(iucnاتحادیــه جهانــی حفاظــت
از طبیعــت) بــه «ایــران» میگویــد:
«مطالعــات  ۲۰ســاله دلیــل اصلــی
خشــک شــدن خلیــج گــرگان را
رســوب گــذاری و ورود آالیندههــا
میداند که ارتباط دهانه خلیج گرگان
بــا دریــای کاســپین(خزر) را مســدود
کــرد ».او از مطالعاتی ســخن میگوید
که نشــان میدهــد اگر نســخه درمانی
خلیــج گرگان نوشــته نشــود بزرگترین
خلیــج خــزر بیــن ۴تــا  ۸ســال دیگــر
خشــک میشــود .این فاجعــه فقط به
از دســت دادن خلیــج گــرگان منتهــی
نمیشــود .تــاالب میانکالــه هــم زخم
میبینــد و زاغمــرز نیــز رنجــور خواهد
شــد .اینجا هم پای مداخالت انســانی
در میــان اســت .ایــن مداخــات راه
ورود رودخانههایــی کــه از کوهســتان
سرچشــمه میگرفت ،به خلیج گرگان
را بســت .پــای تغییــرات اقلیمــی و
کاهش بارندگیها هم در خشک شدن
خلیج گرگان در میان اســت .برداشت
از رودخانــه ولــگا در روســیه و کاهــش
ورودی آن بــه خــزر نیــز حــال خلیــج
گــرگان و تاالب میانکالــه را بد میکند.
تغییــر اقلیم هــم یکــی از عوامل حال

نیم ëëخشکیدگیوپسرویخلیجگرگان ،میانکالهراازیکجغرافیایسبزبهسرزمینیخشکوقهوهایتبدیلمی کند.
نگاه نفــس تاالب زاغمرز را میگیرد .ماهیان خاویا ر در معرض انقراض را نایاب میکند .اقتصاد گردشــگری در منطقه را به
ورشکســتگی میرســاند .تورهای ماهیگیران منطقه را خالی میگذارد  .پرندگان کوچرو را هم برای همیشــه از منطقه
میتاراندودرنهایتهمجریانراتبدیلبهیکموضوعامنیتیدرحوزهمحیطزیستمیکند
رنجــور ایــن روزهــای خلیــج گــرگان
اســت .هرچند تغییر اقلیم هم نتیجه
مداخالت انســانی اســت اما کنترل آن
در حــوزه خلیج گرگان الاقل از دســت
ط زیســت خارج
مســئوالن ایرانی محی 
ط زیســتیها باید بــا وارد
اســت .محیــ 
کــردن دســتگاههای مختلــف چــون
جهادکشــاورزی و وزارت نیــرو حقابــه
خلیــج گــرگان و تــاالب میانکاله را هم
از ســدها بگیرنــد هــم از زمینهــای
کشــاورزی .امــا مهمتریــن گام در ایــن
مســیر ،باز کــردن دهانه خلیــج گرگان
است؛ جایی که با خزر پیوند میخورد.
به گفتــه مــزدک دربیکی بــرای باز
کــردن دهانــه خلیج گــرگان و الیروبی
آن ،ســناریوی قابل اعتمادی روی میز
تصمیمگیــران نیســت .الیروبــی ایــن

دهانه یکی از گزینهها اســت اما مشاور
طرح نمیتواند اطمینان بدهد بعد از
الیروبــی دهانــه ،آبــی در خلیج گرگان
بمانــد .بــه گفتــه دربیکــی ایــن تــرس
شــدید وجــود دارد کــه آب بــه ســمت
کاســپین برگــردد و خلیــج گــرگان از
هســتی ساقط شــود .چون شیب زمین
به ســمت خزر اســت .او میگوید« :در
این خصــوص بایــد مطالعــات دقیق
انجام شــود و برخی کارشناسان بر این
باورند چون سطح تراز خلیج از دریای
خــزر باالتر اســت ممکن اســت باعث
خالی شدن همین میزان آب از خلیج
گرگان شود».
ایــن دلنگرانــی را «علــی اکبــر
یداللهــی» معــاون فنــی اداره کل
ط زیســت مازنــدران
حفاظــت محیــ 

مالچپاشیدرخوزستانهمچنانممنوعاست

نهالکاری و مدیریت روانآبها نسخهای برای مهار ریزگردها
گــروه ایران زمیــن ۳۰ -میلیون هکتار
بیابــان در ایــران پهنــهای وســیع و
تهدیدآمیــز اســت کــه خــود مولــد و
منشــأ گســترش بیشــتر عرصههــای
بیابانــی و کانونهای ریزگردها اســت.
یــک پنجــم ایــن وســعت کــه حــدود
 ۶میلیــون هکتــار را در بــر میگیــرد،
بهعنوان عرصههای بحرانی توصیف
میشــوند .مناطقی کــه در کویر زایی و
بیابان زایــی فعالند و ســکونتگاههای
انســانی و عرصههای زیستمحیطی
را تهدیــد میکننــد .کانونهــای فعال
ریزگردهــا در جنــوب غربــی ،مرکــز و
شــرق ایران در همین مناطق بحرانی
قــرار دارنــد .از هورالعظیــم گرفتــه تا
پریشــان و گاوخونــی وجازموریــان و
هامون؛ مناطقی که سالهاست دچار
تنش آبیاند .شــکی نیست که تأمین
حقابــه زیســتمحیطی ایــن مناطــق
و کشــت گیاهــان مقــاوم بــه خشــکی
و کــم آبــی و در کنــار آن کاهــش بهره
برداریهــای کشــاورزی و اقتصادی از
مناطق دچار تنش آبــی میتواند حد
اقــل از ریزگــرد زایــی آنهــا پیشــگیری
کند .اینهــا راهکارهایــی دراز مدت و
نیازمند هماهنگی و انسجام مدیریتی
اســت کــه در حــال حاضر کمتــر دیده
میشود .به جای آن البته راهکارهای
کوتاه مدت ،پرهزینه و دارای عوارض
ضــد محیــط زیســتی کــم نیســت.
ماننــد مالچپاشــی کــه مدتهاســت
هــر ســاله در مناطــق بیابانــی کــه بــا
پدیــده شــنهای روان مواجهانــد و در
مجاورت مناطق شــهری و تأسیســات
قــرار دارنــد انجاممیشــود .مالــچ
پاشــی نفتــی همــواره بــا تعارضــات
زیســتمحیطی همراه بوده است .در
اســتان خوزســتان بهدلیــل فعالیت و
حساسیت تشکلهای زیستمحیطی
اعتراضهــا بــه مالــچ پاشــی نفتــی
در یکســاله اخیــر نتیجــه داده اســت
بهطــوری کــه در پــی اعتراضــات
فعاالن محیط زیســت و کارشناسان و
شــکایت انجمن دیدهبان جلگه ســبز
خوزســتان ،اردیبهشت امسال منصور
رئیــس ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری ،در دیــدار بــا تعــدادی از
استادان دانشگاه اعالم کرد که ضمن
انجــام باقیمانــده تعهدات ســال ۹۸
در مناطق بحرانی ،مالچ پاشی نفتی

نیم ëëرئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور :سیاست فعلی سازمان
نگاه جنگلها اســتفاده حداقلــی از مالچ نفتی اســت .هــم اکنون با
بیش از  ۳۰میلیون هکتار عرصه بیابانی و  ۶میلیون هکتار عرصه
بحرانی ،مجموع عملیات مالچ پاشی به  ۳۰۰هزار هکتار نمیرسد ،بنابراین
مــا تنهــا در مناطقــی کــه شــنهای روان ،تأسیســات و زیســتگاهها را تهدید
میکند از مالچ پاشــی نفتی اســتفاده میکنیم .در خوزستان نیز مالچ نفتی
در سالهای گذشته که جایگزینی نداشته اجرا شده است
را تا دســتیابی به پروتــکل و مجموعه
قوانیــن و روشهــا و شــاخصهای
مکانیابــی تعییــن شــده تا یک ســال
متوقف میکند.
روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته هــم
رئیــس ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری کشــور در حاشــیه طــرح
ســاماندهی نــزوالت آســمانی در
ماهشــهر بــا اشــاره بــه دیدگاههــای
مختلــف دربــاره مالــچ نفتــی بــه
ایرنــا گفــت :در خوزســتان بر اســاس
دیدگاههــای موجــود ،مالــچ پاشــی
حدود یک سال متوقف بوده است.
مســعود منصور با اشــاره بــه اینکه
در یــک ســال گذشــته کــه اســتفاده از
مالــچ نفتــی متوقف بــوده ،جلســات
زیادی با استادان دانشگاه و مؤسسات
پژوهشــی و دانش بنیان در این زمینه
برگزار شده است گفت :طرح استفاده
از «مالــچ رســی» بهعنــوان جایگزین
مالچ نفتی در ســطح  ۲۰۰هزار هکتار
در اســتان سیســتان و بلوچســتان
بهصــورت آزمایشــی اجرا شــده که در
انتظــار نتایج آن هســتیم و در صورت
نتیجه مثبت ،تعمیم داده میشود.
وی سیاســت فعلــی ســازمان
جنگلها را اســتفاده حداقلی از مالچ
نفتــی بیــان کــرد و گفــت :هــم اکنون
بــا بیــش از  ۳۰میلیون هکتــار عرصه

بیابانــی و  ۶میلیــون هکتــار عرصــه
بحرانــی ،مجمــوع عملیــات مالــچ
پاشــی بــه  ۳۰۰هزار هکتار نمیرســد،
بنابرایــن مــا تنهــا در مناطقــی کــه
شنهای روان ،تأسیسات و زیستگاهها
را تهدید میکند از مالچ پاشــی نفتی
اســتفاده میکنیــم .در خوزســتان نیز
مالــچ نفتــی در ســالهای گذشــته
کــه جایگزینــی نداشــته اجــرا شــده و
در مناطقــی همچــون جــاده اهــواز -
اندیمشــک ،گمبوعــه و غــرب کرخــه
که مشــکالت جدی داشــتیم اگــر این
اقدامات انجام نمیشــد آســیبهای
زیادی میدیدیم.
منصــور ،بــا بیــان اینکــه بــرای
اســتفاده از مالچپاشی ســه اولویت را
مدنظر داریم ،افزود :اولویت نخست،
اســتفاده از خاکپــوش جایگزیــن که
توجیــه اقتصــادی و قابلیــت تطبیــق
داشــته باشــد در برنامه داریــم ،که در
ایــن زمینــه دو ســه نمونــه بهصــورت
آزمایشــی اجــرا شــده و منتظــر نتایج
آن هســتیم و خوزســتان از جملــه
استانهایی اســت که تالش داریم در
آن از مالچ غیرنفتی استفاده کنیم.
وی اضافــه کــرد :اولویــت دوم در
جاهایی که ضرورت اســتفاده از مالچ
نفتــی باشــد ،روی کیفیــت آن اقدام و
ترکیــب و نوع مالچی کــه وزارت نفت

تأمین میکند ،مناسبتر شود.
منصــور ادامــه داد :اولویــت ســوم
نیــز افزایــش کیفیــت پاشــش مالــچ
اســت ،زیرا در بســیاری از مــواردی که
ایــراد وارد بوده ،پاشــیدن مالچ بدون
مالحظــه از ســوی مجــری ،باعــث
آسیب شده بود.
ëëراهی بجز مالچپاشی
اینکــه ســازمان جنگلهــا و مراتــع
کشــور در اســتان خوزســتان کــه بــا
بحــران ریزگردهــا روبهروســت مالــچ
پاشــی را بهطــور موقــت متوقــف کند
یــک موفقیــت بــرای محیــط زیســت
ایــران اســت و نشــان میدهد بــاور به
«دفــع ضــرر با ضــرر؛ ضرر اســت» در
بدنــه اجرایــی و تصمیمگیــری کشــور
تســری یافته اســت .امــا بایــد در نظر
داشــت کــه تــا زمانــی کــه بــرای مهار
ریزگردها راهــکاری پایدار ،اثربخش و
کم عوارض پیدا نشــود ،ممکن اســت
در ســالهای آینده مدیــران به همان
تفکر مالچ پاشی بر گردند.
رئیس ســازمان جنگلهــا ،مراتع و
آبخیزداری کشــور با اشــاره به وسعت
 ۳۵۰هــزار هکتــاری کانونهــای گــرد
و غبــار در خوزســتان گفــت :اقدامات
بیابانزدایــی در ایــن کانونهــا کــه
مشکالتی برای مردم ایجاد کرده بود،
از ســال  ۹۶بهصــورت جدی آغاز شــد
کــه تاکنون ادامــه دارد .منصــور ادامه
داد :تاکنــون حدود  ۱۷۰هــزار هکتار از
کانونهای گرد وغبار در خوزســتان به
نوعی زیرپوشــش طرحهــای مختلف
قــرار گرفتــه که یکــی از ایــن برنامهها
مدیریت روان آب اســت که با کارهای
فیزیکی و نگهداشــت آبی کــه جریان
دارد ،پوشــش گیاهــی بتدریــج احیــا
میشود.
وی اضافــه کــرد :در بخشــی از
کانونهــای گــرد و غبــار ،گونههــای
درختــی همچــون کهــور پاکســتانی
کاشته شده ،بخشــی نیز که در گذشته
پوشــش مرتعــی بــوده ،باید بــا انجام
اقداماتــی ایــن مراتــع را احیــا کــرده و
ش آن را بازگرداننــد .البته اکنون
پوشــ 
تمرکــز بیشــتر روی احیــای پوشــش
گیاهــی مرتعــی و زادآوری طبیعی با
اقداماتــی مثــل مهــار روان آب اســت
و بخــش کمتری بــه کشــت گونههای
درختی ،اختصاص دارد.

هــم دارد .به گفته او مشــاوری که طرح
الیروبــی دهانــه گــرگان را بــه محیــط
زیســتیها داده بــه آنها اطمینــان نداد
که بعد از برداشــتن رسوب دهانه ،آبی
ج گرگان بمانــد .بنابراین طرح
در خلی 
اجرایی نشد.
یداللهــی وســعت خلیــج گــرگان
و تــاالب میانکالــه را  ۴۲هــزار هکتــار
میدانــد کــه بیــن  ۸تــا ۱۰هــزار هکتار
آن خشــک شــده اســت .دامنــه ایــن
خشکســالی بیــش از هــر شــهری بــه
بهشهر میرسد .خشکسالی از سال ۹۰
بــه جان خلیــج گرگان افتاد و در ســال
 ۹۴ســرعت گرفت .یداللهــی از انجام
اقدامــات کوتــاه مــدت بــرای نجــات
خلیج گرگان ســخن میگوید اما آن را
کافی نمیداند .به گفته او خلیج گرگان

در میانکالــه ســکته قلبی کرده اســت.
او میگویــد« :الیروبــی  ۶۶کیلومتــر از
کانالهــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان
مثــل بــاز کــردن و بالــن زدن رگهای
مســدود شــده این قلب است و خلیج
گــرگان برای نجــات ،نیازمنــد جراحی
قلــب اســت ».بــه گفتــه او اگــر زخــم
خلیج گرگان درمان نشود ریزگردها تا
ده سال دیگر به معضل جدی در یکی
ازسه استان ســبز کشور تبدیل میشود
که البته گیالن دیگر اســتان ســبز کشور
را هــم درگیــر خواهــد کــرد .نزدیکــی
گلســتان به ترکمنســتان هم دو کانون
موجــود ریزگــرد در مــرز دو کشــور را با
ریزگردهای خلیج گرگان یکی میکند.
دود این همدســتی نامیمون به چشم
خراســان بــزرگ مــیرود .او یکــی از
گامهــای ضــروری برای نجــات خلیج
گــرگان را گرفتــن حقابــه از ســدهای
ساخته شــده روی نکارود از جمله سد
«گلهورد» میداند .یداللهی میگوید:
«حقابــه خلیج گــرگان از منابع تغذیه
کننــده آن بین  ۲۰تا  ۳۰درصد اســت.
امــا همیــن حقابــه تا قبــل از رســیدن
بــه خلیــج گــرگان و تغذیــه میانکاله،
صــرف کشــاورزی میشــود ».ســاخت
حوضچههای پرورش ماهی یکی دیگر
از عوامل نرسیدن آب به خلیج گرگان
اســت .هر چنــد هنــوز راه حلی قطعی
برای نجــات خلیج گرگان کــه پناهگاه
میانکاله و ذخیره گاه محیط زیســت را
هم شامل میشود به دست نیامده اما
ط زیست
یداللهی اعتقاد دارد اگر محی 
گلســتان از ایستگاه بیپولی عبور کند و
اگر اعتبار خواســته شــده بــه آنها داده
شــود میتوانند با یــک جراحی بزرگ
و انتقــال آب نــکارود خلیج گرگان را از
مــرگ نجات بدهند .برآورد این اعتبار
در ســال  ۹۸بدون احتساب تورم سال
 ۱۵ ،۹۹میلیارد تومان است.

گزارش

خلیج گرگان تا مرگ قطعی چهارسال زمان دارد

گنبــدکاووس -کارخانه بازیافت زباله آزادشــهر اگرچه برای دفن بهداشــتی و
بازیافت طالی کثیف هفت شــهر شرق استان گلســتان مورد نیاز است اما کم
توجهی به مشــکالتی مانند انتشــار بوی بد و نفوذ شــیراب ه زباله به ســفره آب
زیرزمینی ،سالمت مجاوران این سایت بازیافت را با خطر مواجه خواهد کرد.
هدف از راهاندازی ســایت بازیافت شرق گلســتان ،جمعآوری و بازیافت زباله
آزادشهر ،رامیان ،مینودشت ،گالیکش ،کالله و مراوهتپه واقع در زمین هشت
هکتاری دفن زباله آزادشهر بود اما با گذشت  ۱۵سال از راهاندازی این سایت،
مردم ســاکن پیرامون این مرکز بهدلیل برخی مشکالت مانند استمرار پخش
بوی بد زباله از فعالیت آن ناراضی هستند.
بوی تعفن ناشی از دپوی روزانه حدود  ۳۰۰تن زباله که از شهرها و روستاهای
شرق گلستان به سایت بازیافت زباله آزادشهر منتقل میشود ،عالوه بر مردم
این شهر  ۵۰هزار نفری ،اهالی روستاهای همجوار و نیز شهروندان نگین شهر

را نیز آزار میدهد .خطر نفوذ شــیراب ه زبالهها به منابع آب زیرزمینی و اراضی
ی مردم و مسئوالن آزادشهر است .به گزارش ایرنا،
زراعی اطراف ،از دیگر نگران 
جانمایی نادرســت ســایت بازیافت زباله آزادشهر سبب شــد  ۲۳اردیبهشت
امســال دادستان عمومی و انقالب این شــهر دستور پلمب  ۱۰روزه این سایت
را بهدلیل انتشار مستمر بوی ناشی از دفن غیربهداشتی زباله و احتمال ایجاد
خطر و تهدید ســامتی شــهروندان صادر کند .این مقام قضایی گفته بود که
مراجعه مکرر شهروندان برای تعیین تکلیف این مشکل و خلف وعده مدیران
شــهری بــرای از بین بردن یــا کاهش بوی نامطبوع ،دلیــل اتخاذ این تصمیم
بود .هادی هاشــمیان رئیس کل دادگســتری گلســتان همان زمان در جلســه
رسیدگی به مشکل بوی نامطبوع سایت دفن زباله آزادشهر به استانداری یک
ماه مهلت داد این مشــکل را برطرف کند .در همین جلســه ،معاون عمرانی
اســتاندار گلســتان از اختصــاص  ۸۰میلیارد ریــال اعتبار برای رفع مشــکالت
ســایت زباله آزادشــهر خبر داده و گفته بود که تا پایان خرداد بخشــی از سایت
که احتمال داده میشود منشأ بوی نامطبوع باشد با بستری از خاک پوشانده و
درختکاری میشود .میرمحمد غراوی افزوده بود که همزمان با رفع مشکالت
گودال دفع سایت زباله ،ساخت بخش جدید دفن استاندارد زباله و جمعآوری
شیراب ه در سایت زباله آزادشهر آغاز خواهد شد .چند هفته بعداز این جلسه در
خرداد ۹۹عملیات بهینهسازی سایت پسماند زباله آزادشهر با ساخت لندفیل
(چاله خاک) جدید برای حل مشکل دفع شیرابه زبالهها و رفع بوی نامطبوع
با اعتبار ۲۰میلیارد ریال آغاز و مقرر شد در  ۶ماه به بهرهبرداری برسد .با وجود
اقدامات انجام شده بهنظر میرسد ،مشکل بوی نامطبوع سایت بازیافت زباله
آزادشهر و خطر شیرابه زبالههای آن همچنان مردم منطقه را آزار میدهد.

