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کارشناسان بهدلیل اختالف ارتفاع دریای خزر ،الیروبی تاالبها را باعث خشکی کامل آنها در شمال میدانند
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خبرنگار

ایرنا

چنــدی پیــش معــاون امــور دریایــی
ســازمان بنادر و دریانوردی کشور بهطور
رســمی از کاهش  20سانتیمتری سطح
تــراز آبی دریای خزر بهطور ســاالنه خبر
داده و گفتــه بــود ایــن موضــوع را زنــگ
خطــری جدی بــرای تاالبهای شــمال
میدانــد .کاهــش تــراز دریــای خــزر،
تاالبهای منطقه را تشــنهتر و خشکتر
میکند .برخی از کارشناســان الیروبی را
یکی از راهکارها بــرای نجات تاالبها از
ایــن وضعیت میدانند .براســاس آمار،
ســاالنه فقط از باالدست و فاضالبهای
شــهری از شــهرهای رشــت و شــهرهای
همجوار  600هزار تن رســوب وارد تاالب
انزلی میشود .این وضعیت دهشتناک
در همــه تاالبهای گیــان که حدود 30
هکتــار از اراضــی این اســتان را تشــکیل
میدهنــد بخوبــی حس میشــود .حال
آنکــه ســؤال اینجاســت ،آیــا در فصــل
بارندگــی عملیــات الیروبــی میتوانــد
راهگشــای احیــای تاالبهــا باشــد یــا
اســتفاده از ظرفیت سیالبهای فصلی
بهترین گزینه برای ممانعت از خشــک
شدن تاالبها است؟
یــک عضــو هیــأت مدیــره انجمــن
مهندسی ســواحل و ســازههای دریایی،
دربــاره اهمیــت الیروبــی در جهت احیا
و ممانعــت از خشــک شــدن تاالبهــا
میگوید« :احیا نیاز به آب دارد .چنانچه
قــرار باشــد عملیــات الیروبــی و احیا در
خلیــج گــرگان صــورت گیــرد بهدلیــل
همجــواری بــا دریــا ایــن کار امکانپذیــر
اســت اما در تاالبهــای انزلی و زیبا کنار
یــا بوجاق بهدلیــل فاصلهای کــه از دریا
دارند عملیــات الیروبی ممکن نخواهد
بــود ،زیرا هماکنون از دریاچه خزر تا این
تاالبهــا حــدود  4متــر اختــاف ارتفاع
وجــود دارد و هــر چقــدر هــم الیروبــی
صــورت گیــرد بــاز هــم آب موجــود در
تاالبها به دریا سرازیر میشود».

دکتــر همایون خوشــروان که معتقد
اســت راه نجــات تاالبهــا از خشــک
شــدن اســتفاده از ظرفیــت ســیالبها
اســت ،میافزایــد« :ایــن طــرح زمانــی
محقــق خواهد شــد که ســیالبهایی را
کــه بهصورت دورهای اتفــاق میافتد در
ابتدا جمعآوری کرده و ســپس به داخل
تاالبها و ســرانجام دریای خزر هدایت
کــرد .در واقــع بایــد بــا ایجــاد ســدهای
خاکــی مانع خــروج آب از تاالبها شــد
تــا ســفرههای زیرزمینــی پــرآب شــود.
همچنیــن برخــی از رودخانههایــی هم
که منتهی به این تاالبها میشوند باید
بــه گونــهای ســاماندهی شــوند کــه وارد
تاالبها شــده و در آنجا ماندگار شوند تا
تاالبها احیا شوند».
رئیــس اداره حفاظــت و احیــای
تاالبهــای محیطزیســت گیــان نیز در
خصــوص تأثیــر الیروبیهــا در احیــای
تاالبها و ممانعت از خشک شدن آنها
میگویــد« :تــا زمانی کــه در مطالعات و
بررسیها بهطور کامل مشخص نشود که
انجام الیروبی میتواند در جهت احیای
تاالبها اثرگذار باشــد یــا خیر نمیتوان
در ایــن خصوص اظهار نظر کرد .اگرچه
برخی کارشناسان دلیل خشکی تاالبها
را وجــود رســوبات و برخــی دیگــر نیــز
پســروی دریا و برداشت بیش از حد آب
تشــخیص داده و معتقدنــد بارندگیها
میتوانــد باعــث بــاال آمدن ســطح تراز
دریا و پر آب شــدن تاالب انزلی شود اما
نکتــه حائز اهمیت این اســت که امکان
دارد برداشــت رســوبات بــرای تــاالب
خطرآفریــن باشــد .زیــرا همانطــور که
مطلــع هســتید برخی تاالبهــا همانند
تاالب انزلی متصل به دریای خزر است
و هنگامی که پســروی میکند آب تاالب
هــم بــه ســمت دریــا ســرازیر میشــود،
از ایــنرو وقتــی ایــن موضــوع همــراه با
مصــرف بیرویــه آب بــرای کشــاورزی و
ســایر موارد باشــد بالطبع آب ورودی به
ســوی تاالب کم شــده و رســوبات هویدا

میشود .بنابراین یکی از موضوعاتی که
در برنامه هفت ساله احیای تاالب انزلی
در دســتور کار داریم بررســی هیدرولیک
دینامیک رســوب اســت .لذا به اعتقادم
برای ایــن کار باید یک مدیریت تلفیقی
صــورت گیــرد و همــه مــوارد و نتایــج
هیدرولیــک دینامیــک را بررســی کرد تا
بــه یک نتیجه درســت دســت یابیم .به
عبارتی با مدیریت آب میتوان مناطقی
را کــه رســوب وجــود دارد الیروبــی کــرد
تــا تــاالب یکدســت شــود ضمــن آنکــه
اکوسیستم تاالب هم از بین نمیرود».
دکتــر عبــاس عاشــوری ،همچنیــن
درباره مدیریت ســیالبها بــرای تأمین
آب تاالبهــا در زمان بــارش میافزاید:
«ســیالبها همانطور که مفید هســتند

و در دوره هــای کمآبــی کمک میکنند،
میتوانند حادثهساز نیز باشند .بنابراین
اگــر بخواهیــم از ظرفیــت ســیالبها
اســتفاده کنیــم بایــد خــارج از محدوده
تاالبهــا و بــا مدیریت و همــکاری همه
دســتگاههای ذیربــط باشــد .همچنین
در بحث کاهش خســارتهای احتمالی
کــه ممکــن اســت ســیالبها برجــای
گذارنــد بایــد در حــوزه آبخیــزداری و
حفاظــت از چراگاههــا و جنگلها به این
موضوع پرداخته شــود .البته با استفاده
از ظرفیت رودخانههای متعددی که در
سراسر کشور داریم میتوانیم سیالبها
را مدیریت کرده و خسارتهای ناشی از
آن را تــا حــدود زیادی کم کنیــم .اگرچه
ســیالبها ســموم و رســوباتی هــم بــه

همراه دارند و بخشــی از آنها به تاالبها
و ســرانجام در دریــا ســرازیر میشــوند
امــا بازهــم میتوانــد بســیار مفیــد واقع
شــود .چراکه تاالبها خودشــان قادر به
پاالیــش ســموم بــوده و بخشــی از آن را
نیــز روانــه دریا میکننــد اما بــا این حال
تصفیه ســموم تاالبها از وظایف حوزه
آبخیزداری اســت و در بحث کشــاورزی
هــم بایــد بــه ســمت کاهــش مصــرف
ســموم و کودهــای شــیمیایی برویــم
تــا اثــرات منفــی ســیالبها تا حــدودی
کاهش یابد».
در ادامــه دبیــر شــبکه ســازمانهای
مردمنهاد محیطزیست استان گیالن با
بیان اینکه؛ بالطبع وقتی ســیالب جاری
میشــود رســوباتی نیــز بــه همــراه دارد

از ایــنرو نــه تنهــا تجمیع آن بــرای رفع
کمبــود آب تاالبهــا فایده زیــادی در بر
نخواهد داشــت بلکه باعث از بین رفتن
موجــودات زنــده شــده و ایجاد دردســر
بــرای قایقرانــان و ماهیگیــران میکنــد.
بخصــوص اینکه تــاالب انزلــی بهدلیل
اکوسیســتم متفاوتی که با سایر تاالبها
دارد ایــن مشــکالت بیشــتر نمــود پیــدا
میکند .ناگفته نماند که در تاالب انزلی
تلههای رسوبگیر کار گذاشته شده است
اما تعدادش کافی نبوده و برای رسیدن
بــه نتیجه مطلوب بایــد از این تلهها نیز
در باالدســت استفاده شــود .البته منابع
طبیعی در این زمینه تالشهای بســیار
خوبــی انجــام داده اســت امــا نیازمنــد
تخصیص اعتبارات کافی است.
ëëورود فاضالبهــای بیمارســتانی بــه
تاالبها
رامیــن شــیرعلیپور بــا بیــان اینکــه
بهعنــوان ســازمان مردمنهــاد بارهــا
در خصــوص موضــوع آبخیــزداری در
باالدســت تاالبهــا و رودخانههایــی که
به تاالبها سرازیر میشوند و همچنین
مشــخص شــدن وضعیــت گوهــررود
و زریــنرود رشــت کــه باعــث انتقــال
فاضالبهای بیمارستانی و صنعتی به
تاالبهــا میشــوند بهعنــوان دو چالش
بزرگ و مهم اســتان گیالن مطالبهگری
بســیار کردهایــم ،میافزایــد« :تــا زمانی
که مشــکل تصفیــه فاضالبهــا و [خأل]
آبخیــزداری در باالدســت رفــع نشــود،
وضعیــت تاالبهــا بهتــر نخواهد شــد.
اگرچه البته شرکت آب و فاضالب استان
در این راستا اقدامات خوبی انجام داده
و پیشــرفت خوبی در تصفیهخانه رشت
داشــته اســت اما برای اینکه آبخیزداری
در باالدســت تاالبهــا اتفــاق بیفتــد و
بحــث تصفیهخانه رشــت نیز بــه اتمام
برســد نیــاز بــه اعتبارات اســت کــه باید
هرچــه زودتــر در اختیار منابــع طبیعی
قــرار گیرد تــا بتوانیم مشــکالت پیش رو
را در جهت احیای تا البها حل کنیم».

خبردرخبر

نسخه ممنوعه

ایســنا -نعمیه احمد بنکاری نماینده ســازمان جهانی یونسکو در بازدید از
ماســوله این ســایت را دارای پتانســیل تبدیل شدن به ســایت جهانی عنوان
کــرد .او گفــت :کارهای بســیار خوبی توســط مــردم و مســئوالن در این زمینه

انجام شده و ماسوله پتانسیلهای زیادی برای پیوستن و تبدیل شدن به یک
سایت جهانی را دارد.
وی با توصیف وضعیت ماســوله و اقدامات اثربخش برای ثبت جهانی این
شــهر تاریخی ،گفت :زندگی مدرن در بافت معماری ســنتی ماســوله تغییر
خاصی ایجاد نکرده و تمدن آن حفظ شده است.
احمد بنکاری برنامههای مسئوالن در شهر تاریخی ماسوله برای جلوگیری
از ورود خودروها و عبور و مرور گردشــگران از طریق وسایل نقلیه عمومی در
جهت کاهش ترافیک و حفظ شــرایط آب و هوایی را بســیار مناسب ارزیابی
کرد.
ث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی گیالن نیز
ولی جهانی ،مدیرکل میرا 
بازدید ارزیابهای یونسکو از ماسوله را رضایتبخش توصیف کرد ،اما گفت:
ثبت جهانی ماسوله به نتیجه نهایی گزارش ارزیابهای یونسکو منوط است.
ایرنا  -عباس ظاهری ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون،
ســاماندهی پســماند در این شهرســتان و تعییــن تکلیــف کانونهای اصلی
تخلیه زباله در مرز کارون و اهواز را خواستار شد.
مهــر -رســول صنوبــری ،رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری گناباد گفت :طرح احداث باغ راه محور گردشــگری قنات قصبه
گناباد به عنوان نخستین باغ راه گردشگری شرق کشور در حال اجرا است.
ایسنا -مهدی غالمی ،رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
شهرستان کبودرآهنگ با بیان اینکه فسیلهای فیل دریایی شیرینسو متعلق
به دوران میوسین پیشین یعنی  ۲۰میلیون سال قبل است ،گفت :این جاذبه
گردشگری بینظیر میتواند تأثیر زیادی در جذب گردشگر داشته باشد.
تســنیم -غالمرضــا ابدالــی ،سرپرســت دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیــات
وحش ســازمان حفاظت محیط زیست گفت :در بودجه سال  ،۱۴۰۱سازمان
حفاظت محیط زیســت ردیف بودجه  ۱۰۰میلیارد تومانی برای بیمه حیات
وحش پیشــنهاد شــده بود اما این ردیف بودجه البهالی تبصرههای اضافی
مجلس شورای اسالمی حذف شد.
ایرنــا -محمد علــی حیدری ،مســئول کارگاه تاکســیدرمی ســازمان حفاظت
محیــط زیســت گفــت :در یــک ســال گذشــته عــاوه بــر تعمیــرات و تجهیز
تأسیســات کارگاه تاکســیدرمی بیش از  ۴۵۰نمونه پوســت و الشــه گونههای
جانــوری موجود که در  ۱۵ســال گذشــته در این کارگاه جمعآوری شــده بود،
ساماندهی و پس از کارشناسی دقیق  ۱۰۰نمونه تاکسیدرمی آمادهسازی شد.

