
  زيبا احمدي
چند سالي است که اس�تان خوزستان درگير گرد 
و غبارها و ريزگردهايي اس�ت که بعض�اً چند روز 
شهرهاي مختلف آن را به تعطيلي کشانده و زندگي 
را در اين منطقه از ايران مخت�ل مي کند. معضلي 
که به گفت�ه مديرکل مديريت بحران خوزس�تان 
عدم اجرای پيوس�ت های زيست محيطی موجب 
ش�ده مس�ائل زيس�ت محيطی را تش�ديد کند.

    
بر اساس گزارش هاي سازمان حفاظت محیط زیست 
در ایران علل گرد و غبار و ریزگردها می تواند نسبت 
به هر شهر متفاوت باشد اما یکی از اصلی ترین اینها، 
زمین و دشت های رها شده و خشکی باتالق ها است. 
همچنین وج��ود خشکس��الی در منطق��ه می تواند 
پیش زمینه ای برای ایجاد زمین های رها ش��ده و در 
نتیجه پیدایش گرد و غبار ش��ود. ام��ا آنچه مي تواند 
چاره اي بر این معضل باش��د برنامه ریزي درس��ت و 
پاي کار آمدن تمام س��ازمان ها و نهادهاست. گرد و 
غبارهاي خوزس��تان هم از جمله دردهایي است که 
گویي در بازي هاي بین س��ازماني نسخه درمانش گم 
شده است. در همین رابطه مدیرکل مدیریت بحران 
خوزستان با بیان اینکه انتظار داریم همه دستگاه های 
متولی پروژه های خود را بر اساس پیوست های زیست 
محیطی اجرا کنند و قرار نیست درآمد برای جای دیگر 
و دودش برای مردم خوزستان باشد، مي گوید: »باید 
بپذیریم که کل کش��ور و استان خوزس��تان با پدیده 
گرد و غبار مواجه هس��تند که دلیل اصلی این پدیده 
به تغییر ش��رایط اقلیمی برمی گردد. همه تغییرات 
اقلیمی به قهر طبیعت  مربوط نیس��ت. شاید حدود 
۵۰ درصد این مسائل به دلیل دس��تبردهای بشر به 
محیط زیست است که موجب قهر طبیعت می شود و 
می بینیم که مشکالتی برای مردم ایجاد کرده است و 

حتی سالمت آنها را به خطر انداخته است.«
کیامرث حاج��ی زاده ادامه مي ده��د: »بخش دیگر 
این مسائل به دلیل این است که کشورهای همسایه 
توجه الزم را به محیط زیست نداشته اند و علت عدم 
توجه کشورهای همس��ایه به محیط زیست، درگیر 
ش��دن س��اختارهای مدیریتی و دولت های منطقه 
با مسائلی اس��ت که اس��تکبار در به وجود آمدن آنها 

نقش اساسی داشته است.  همچنین سدسازی های 
بی حد و حصری که روی رودخانه هاي دجله و فرات 
انجام شده، مشکالتی برای عراق، سوریه و ایران ایجاد 

کرده است.«
  خوزستان در رتبه سوم پربارش ها

بر اس��اس گزارش هواشناسي خوزس��تان میانگین 
ساالنه روزهای خاکی در اهواز حدود ۶۱ روز است و از 
سال ۷۲ تا ۹۶ هر ساله یک روز و نیم به تعداد روزهای 

گرد و خاک اهواز افزوده شده است.
به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان دو مورد گرد 
و خاک وجود دارد، گرد و خاک های گس��ترده که از 
کشورهای همسایه منطقه را تحت تأثیر قرار می دهند 
و گرد و خاک محلی که در داخل استان رخ می دهند.

محمد سبزه زاری مي گوید: »کانون های مختلف گرد 
و خاک در خوزستان وجود دارند. کانون های جنوب 
شرق، جنوب و غرب اهواز و قسمت های بین هندیجان 
و ماهش��هر کانون های فعال گرد و خاک هستند که 

طی چند سال گذشته اهواز، شهرهای شمالی استان 
خوزستان و حتی استان های ایالم و کرمانشاه را تحت 

تأثیر خود قرار داده اند.«
وي ادامه مي ده��د: »عالوه بر ای��ن، کانون های گرد 
و خاک در مناطق جنوب ش��رقی عراق بس��یار فعال 
هستند و تقریباً این کانال ها را نیز به عنوان کانون های 
محلی گرد و خاک می دانیم زیرا فاصله زیادی با استان 
خوزستان ندارند. گرد و خاک بیشتر این کانون ها به 
سمت کشورهای کویت و ش��مال عربستان هدایت 
می ش��ود اما گرد و خاک یکی از کانون ها در ش��مال 
اماره، اه��واز را درگی��ر خود می کند ک��ه یک پدیده 

کوتاه مدت است.«
س��بزه زاری با بیان اینکه طبق آماری که در دس��ت 
اس��ت ۷ درصد زمین های جنوب ش��رق اهواز که به 
کانون های گرد و خاک تبدیل شده اند زمین کشاورزی 
بوده ، مي گوید: »یکی از موارد مربوط به تبدیل شدن 
زمین های کش��اورزی به ش��وره زار و گ��رد و خاک، 

خشکسالی اس��ت اما  موارد دیگری نیز در این زمینه 
تأثیرگذار هس��تند از جمله سدسازی هایی که انجام 
شده اس��ت؛ البته سدس��ازی مزایای زیادی دارد اما 
یکی از معایب آن جلوگیری از سیالب های طبیعی و 
کاهش حق آبه پایین دست ها و در پی آن خشک شدن 

رودخانه ها است.«
وی تأکید مي کند: »میانگین روزهای گرد و خاکی از 
سال ۷۲ تا ۹۶ در فصل بهار ۲۱ روز، در فصل تابستان 
۲۰ روز، در فصل پاییز ۷.۳ روز و در زمس��تان ۱۲.۱ 
روز اس��ت. میانگین س��االنه روزهای خاکی در اهواز 
حدود ۶۱ روز است و از س��ال ۷۲ تا ۹۶ هر ساله یک 
روز و نیم به تعداد روزهای گ��رد و خاک اهواز افزوده 

شده است.«
نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس گزارش هاي سازمان 
هواشناسي خوزستان، امس��ال بارش های خوبی در 
اس��تان صورت گرفت��ه و در حال حاضر  رتبه س��وم 

بارندگی در کشور در اختیار خوزستان است.

  عليرضا آل قيس
اوايل سال گذشته بود که نايب رئيس فراکسيون 
محيط زيست و توسعه پايدار مجلس با بيان اينکه 
احتمال ب�ارش باران های نمکی به دليل خش�کی 
درياچه نمک قم وجود دارد، گفت: »بايد سازمان 
حفاظت محي�ط زيس�ت وارد عمل ش�ده و مانع 
بحرانی شدن درياچه نمک قم شود« و حاال بدون 
اينکه کاري براي احياي اين درياچه صورت گرفته 
باشد مديرکل حفاظت محيط زيس�ت استان قم 
معتقد اس�ت هر اقدام غيرکارشناس�ی می تواند 
فرصت اس�تفاده از درياچه نمک را ب�ه تهديدی 
جدی برای ۲۵ درصد از جمعيت کشور تبديل کند.

    
دریاچه نمک، شوره زار ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربعی 
است که به رغم این که می تواند یک ثروت خدادادی نه 
تنها برای استان قم بلکه برای دو استان همجوار دیگر 
باشد ولی امروز به دلیل روند خشکسالی های اقلیمی و 
برداشت های بی رویه آبی و عالوه بر همه این عوامل قطع 
حق آبه دریاچه نمک این روزها حال خوشی ندارد و اگر 
برای این چالش فکری نشود می تواند آن را در آینده به 

یک تهدید جدی تبدیل کند.
  ۲۵ درصد ايران تحت تأثير درياچه قم

سال گذشته جبار کوچکی نژاد نایب رئیس فراکسیون 
محیط زیست و توس��عه پایدار مجلس ضمن هشدار 
نس��بت به وضعیت دریاچه نمک قم، گفت: »به علت 
فقدان مدیریت جامع در حوزه آبی کش��ور خطرات 
جدی کشور را تهدید می کند از جمله برداشت های 

بی رویه آب غیراصولی از دریاچه ارومیه، باعث ش��د 
زنگ خطر این دریاچه به صدا درآید این در حالی است 
که وضعیت دریاچه نمک قم نیز حاکی از بحرانی بودن 
آن است.« به طور کلي دریاچه هایی که دارای نمک 
هستند اگر خشک شوند، نمک موجود در آنها مانند 
ریزگردها در هوا معلق خواهد شد و محیط کل استان 
و اس��تان هاي همجوار را به خطر می اندازد و احتمال 

بارش باران های شور را دوچندان می کند.
هرچند این دریاچ��ه در جوار دو اس��تان دیگر غیر از 
استان قم هم قرار گرفته ولی هنوز همگرایی مناسبی 

برای اقدام کارشناس��ی جهت کاهش این تهدیدات 
جدی انجام نش��ده اس��ت در حالی که بای��د اعمال 
کارشناس��ی و برنامه ریزی برای این تهدید زیس��ت 
محیطی مدیریت شود. اما نکته قابل توجه اینکه یکي 
از ظرفیت های موج��ود دریاچه نمک این اس��ت که 
طبق مطالعه کارشناسی و تحقیقات اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت استان قم، این دریاچه عالوه بر ظرفیت 
طبیعی و توریستی که دارد ثروتی بالغ بر  ۲۰ میلیارد 
دالر از انواع مواد معدنی و کانی ها را در دل خود جای 
داده اس��ت هرچند محیط زیست اس��تان قم هشدار 

داده بهره گیری از این ظرفیت و استخراج معادن باید 
با نظارت این نهاد صورت پذیرد. به حال و در این گیر و 
دار و ناهماهنگي بین سازمان ها و استان ها، زنگ خطر 
حمله غول دریاچه قم به استان هاي مختلف ایران صدا 
درآمده و حق آبه س��االنه و یا آورده آب��ی این دریاچه 
طبیعی را با کاهش ۴۵۰ میلی��ون متر مربعی روبه رو 
کرده اس��ت و با وجود پوش��ش نمک در این دریاچه 
ظرفیت پرخط��ری مانند گرد و غبار آغش��ته با نمک 
می تواند اس��تان های تهران، اصفهان، س��منان و قم 
را روبه رو و زنگ خطری ب��رای ۲۵ درصد از جمعیت 
کشور همراه باشد. وی افزود: »یکی از طرح ها اجرای 
تراریوم »گلخانه گسترده بیابانی« بود که این طرح  یک 
شیوه  درمانی برای مناطق خشک شده دریاچه است، 
این طرح به تأیید فنی اداره کل محیط زیست و ستاد 
بحران استان قم رسید و در مرحله تأمین اعتبار برای 
اجرای پایلوت قرار دارد.« عکس های هوایی ۴۰ سال 
اخیر دریاچه نمک، روند تغییرات آن را نشان می دهد، 
در این عکس ها مشخص اس��ت که یک سوم شمالی 
دریاچه همیشه دارای منابع آبی بوده است و پرندگان 
مهاجر نیز در آن منطقه بوده اند ولی حاال آن منابع آبی 
محدود نیز از بین رفته است. البته قرار بود طرح  تراریوم 
»گلخانه گسترده بیابانی« در این منطقه اجرایي شود 
که این طرح  یک ش��یوه  درمانی برای مناطق خشک 
شده دریاچه است هرچند این طرح به تأیید فنی اداره 
کل محیط زیست و ستاد بحران استان قم هم رسید، 
اما آن قدر در مرحله تأمین اعتبار برای اجرای پایلوت 

ماند که هیچ نتیجه اي از آن حاصل نشد.

خوزستان در رتبه سوم پربارش ها و رتبه اول گرد و غبار!

ثروت ۲0 ميليارد دالري، بالي جان يک چهارم ايران می شود

خوزستان

اين شماره:
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 تراريخته  ها
 سونامي  هولناک عليه گياهان ايران

مدتي اس��ت محصوالت تراریخته به دلیل اینکه در مقابل 
آفات و صدمات ناش��ي از آن بس��یار مقاوم هس��تند مورد 
استقبال کشاورزان و باغداران ایراني قرار گرفته اند اما نکته 
قابل تأمل این اس��ت که این محصوالت نس��بت به سموم 
مقاوم هستند، در نتیجه س��موم و آفات را طوالنی مدت در 
خود نگه می دارند و این موضوع س��بب بیماری های نهان 
و آلرژی های گوناگون در بدن انس��ان می شود. مشکالت و 
صدماتي که حاال اکثر کشاورزان در مورد آنها هشدارهاي 
اساس��ي داده و ممنوعیت  هایي را نس��بت ب��ه مصرف این 
محصوالت اعمال کرده اند اما آمارهاي مس��تندي که طي 
سال  هاي اخیر منتشر شده نش��ان مي دهد طي سال  هاي 
اخیر ش��یوع واردات محصوالت تراریخته به کشور و توجه 
به تغییرات ژنتیکی بر  روی بذرها به بهانه مقاوم س��ازی در 
برابر آفت ها و تغییرات اقلیمی غیرقابل پیش بینی، اتفاقات 
ناخوشایندي را در این عرصه به وجود آورده است. هر چند 
در دنیا گروهي حل تمام مشکالت کمبود و فقر غذایی و راه 
دستیابی به کشاورزی پیشرفته را به این فناوری نسبت داده 
و گروهي دیگر به علت گستردگی و تنها مجهول بودن ابعاد 
آثار این فناوری و حتی اثرات مخربی که بر تنوع زیس��تی 
و بر هم خوردن چرخه زیستی می ش��ود، در حد محدود و 
کنترل شده در محیط آزمایشگاه بسنده می کنند اما واردات 
محصوالت تراریخته به ایران آن قدر بي ضابطه پیش رفته 
که کارشناسان از آن با عنوان سونامی هولناک علیه ذخایر 

ژنتیکی گیاهی و خوراکی کشور نام مي برند.
درباره تولید محص��والت تراریخته در ایران آمارهاي ضد و 
نقیضی وجود دارد. به ادعای برخی افراد، در سال های 8۳، 
8۴ و 8۵ تولیدات��ی از این محصوالت در ایران داش��ته ایم 
و تحقیقی هم انجام ش��د و پژوهش��گرانی ادعا کردند که 
۴۷درصد از برنج های موجود در ب��ازار )ایرانی و خارجی( 
تراریخت��ه بوده اند ام��ا در مقابل این ادعاه��ا وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم می کند تا به حال هیچ مجوزی برای تولید 

محصوالت دستکاری شده ژنتیکی داده نشده است.
همچنین گزارش هایی وج��ود دارد که بدون رعایت اصول 
آزمایش های میدانی، بذر محصوالت دس��تکاری شده در 
ایران کش��ت می ش��ود که بذر همین محصوالت می تواند 
به وسیله حش��رات و پرندگان به نقاط دیگر منتقل شود و 
بدون اینکه اطالع داشته باشیم، کشورمان را دربر بگیرد. به 
همین دلیل اظهارنظرات ضد و نقیض درباره این محصوالت 
نگرانی ها را بیشتر می کند. به هر حال انتظار جامعه این است 
که تیمي  متشکل از چند وزارتخانه و با یک رویکرد محرمانه 
این مسائل را بررسی کرده و به جمع بندی و تصمیم درست 
و قاطع برسد تا حداقل مردم با آس��ودگي خاطر به سمت 

مواد غذایي بروند.
بر اس��اس گزارش  هایي که از نحوه و مقدار تولید و واردات 
محصوالت تراریخته در کشورهاي دیگر وجود دارد، مي توان 
متوجه شد حتي در کشور  هاي پیش��رفته اي که این کار را 
انجام مي دهند با رعایت اس��تانداردهای ق��وی تنها به کار 
تحقیقاتی پرداخته و خصوصاً در تولید، رهاسازی و مصرف 
این گونه محصوالت غذایی و کشاورزی محدودیت شدیدی 
قائل هس��تند. در برخي کش��ورهایي هم که تولید تجاری 
این محصوالت را تأیید مي کنن��د، محصوالت تولیدی را با 
برچسب تراریخته به بازار عرضه مي کنند و فقط کشورهایي 
که به خاطر نداشتن قانون الزم و مدیریت صحیح، بالتکلیف 

مانده اند، ناچار به استفاده از این محصوالت هستند.
در پژوهش��ي که  در رابطه ب��ا مزایا و مض��رات روش های 
اصالح ژنتیکی صورت گرفته مشخص شده این محصوالت 
برای س��رمایه داران، تولیدکنندگان، کشاورزان و دولت ها 
از نظر اقتصادی به صرفه تر و مناس��ب تر اس��ت اما سالمت 

مصرف کننده را هدف قرار مي دهد.
با وجود آنکه واردات محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا 
آزاد اس��ت اما طبق قانون، این کش��ورها مختار هستند تا 
کشت این محصوالت را درون خاک خود محدود یا ممنوع 
کنند، ضمن اینکه بیشتر محصوالت تراریخته در کشورهای 

دنیا مصارف غیرخوراکی یا غیرمستقیم دارند.
مطالعات انس��انی نش��ان می دهد محص��والت تراریخته 
می توانند با ایجاد مواد زاید در بدن انسان  منجر به اختالالت 
طوالنی  مدت ش��وند، ژنی که به داخل س��ویای تراریخته 
تزریق می شود، می تواند وارد DNA باکتری زنده داخل 
روده های انسان ش��ود، همچنین سموم حشره کشی که با 
ذرت تراریخته تولید می شود، در خون زنان باردار و کودکان 

متولدشده هم یافت شده است.

 سيالب ها  نتيجه  بي توجهي
 به آبخيزداري

باران، سیل، خرابي و ویراني؛ این تمام ماجراي یک بارش 
معمولي در کشور ش��ده و فرقي نمي کند در کدام استان 
یا منطقه باش��د. از استان هاي ش��مالي و پر باران گرفته 
تا استان هاي خشک و کم بارش��ي مثل خراسان جنوبي 
و سیستان و کرمان. مهم هم نیس��ت چه فصلي از سال 
باشد، چون وقتي آس��مان دلش براي زمینیان مي سوزد 
و سفره رحمتش را مي گش��اید، به خاطر بي توجهي ها و 
بي برنامگي زمینیان، این بارش ها به سیالب هاي کوچک 
و بزرگي تبدیل شده و در مسیر خود هر آنچه وجود دارد، 
اعم از جنگل و خانه و زمین کش��اورزي را ویران مي کند 

و مي گذرد.
اما حقیقت این است که وقوع س��یل را نمی توان به یک 
عامل نس��بت داد بلکه عوامل مختلفی منجر به افزایش 

احتمال وقوع یا تشدید آن می شود.
روند وقوع سیالب ها طي سال هاي اخیر در ایران بیانگر 
این موضوع است که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم 
س��یالب های مخرب قرار دارند و ابعاد خسارات و تلفات 
جانی و مالی س��یل در حال افزایش است و در این میان، 
اقدامات آبخی��زداری یکی از راه های برتر و مناس��ب در 
تعدیل خطرات سیالب اس��ت که کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. سیالب هایي که عالوه بر ایجاد خسارت به 
محیط زیست، حاال شهرها و روستاها را نیز درنوردیده و 

گویي چیزي مانع ویرانگریشان نیست.
از جمله آثار مخرب سیالب ها مي توان به سرعت بخشیدن 
به فرسایش خاک اش��اره کرد. با این حال اگر چه حفظ 
خاک در جای خ��ود و جلوگیری از فرس��ایش در اذهان 
متخصصین آبخیزداری واجد اولین اولویت اس��ت، لکن 
عدم جامع نگری و عدم توجه به فرسایش پذیری حوزه های 

آبخیز، خود نشانه غفلت است.
وقتي آبخیزداري در ایران مورد بررسي قرار مي گیرد به  
هفت چالش مي رسد که رفع این مشکالت باید در رأس 
امور سازمان هاي مربوطه و مسئوالن امر قرار گیرد. تغییر 
کاربري اراضي، وجود دا م هاي مازاد ب��ر ظرفیت مراتع، 
آتش سوزي، جاده س��ازي، خالي شدن روستاها از سکنه 
و شور ش��دن اراضي از جمله چالش هاي کشور در حوزه 
آبخیزداري است که باید با رفع این موانع و حل مشکالت 

موجود، حوزه آبخیزداري در کشور ارتقا یابد.
البته الزم به ذکر اس��ت ک��ه این هفت چال��ش از طرف 
سازمان ملل در حوزه آبخیزداري مطرح شده که ایران هم 
با آنها مواجه است. اگر بخواهیم اولین تأثیرات آبخیزداري 
را عنوان کنیم باید به تأثیرات آن در کاهش اثرات بحران 
ناشی از س��یل اش��اره کنیم. بر همین اس��اس ارزیابی 
پروژه های آبخی��زداری از بنیادی ترین اقداماتی اس��ت 
که به منظور برنامه ریزی های آتی در خصوص طرح های 
اجرایی و مدیری��ت منابع طبیعی باید م��ورد توجه قرار 
گرفته و انجام شود. احداث سازه های گابیونی در راستای 
کاهش فرسایش و جلوگیری از کنش بستر و کناره های 
آبراهه، کاهش س��رعت آب و کنترل سیل، جلوگیری از 
ته نشست حجم انبوهی از رسوبات در مخازن سازه ها و به 
تبع آن جلوگیری از ورود این رسوبات به مخزن سدها که 
تأمین کننده بخش عظیمی از آب مصرفی هستند، نقش 

بسیار آشکار و چشمگیری دارد.
پر شدن مخازن س��دها، افزایش هزینه های پاالیش آب، 
تغییر در ویژگی های آب شناختی رودخانه ها، بروز سیالب، 
کاهش منابع آبی، تخریب خاک های کشاورزی، کاهش 
حاصلخیزی خاک، افت سطح سفره های آب زیرزمینی، 
کاهش توان رویش در زمین های کشاورزی، تأثیرات منفی 
زیست محیطی، آثار مخرب اقتصادی و مالی، ایجاد زمینه 
مهاجرت روس��تاییان و س��اکنان حوزه آبخیز به مناطق 
دیگر از جمله تبع��ات بی توجهی به مدیریت آبخیزداری 
است ولي آنچه موجب شده طرح هاي آبخیزداري در ایران 
مورد تهدید و آسیب قرار گیرد و تهدید شود، عدم نظارت 
و سرکشي مسئوالن از نحوه پیشرفت آنهاست. برخي از 
این طرح ها دور از انظار مردم و در نبود ناظر طرح به شکلی 
تأسفبار و با مصالحی فوق العاده سست و نامطمئن مراحل 
س��اخت را طی مي کنند. همچنین عدم نظارت اصولی 
و دقیق بر کار پیمانکار توسط دس��تگاه کارفرما و اصرار 
برخی مسئوالن  بر انجام ضربتی سریع طرح به دلیل برخی 
مالحظات اجتماعی و بعضاً سیاس��ی نه تنها باعث عدم 
کارآیی این طرح ها در درازمدت خواهد شد بلکه موجب  

افزایش هزینه و کاهش کیفیت کار نیز مي شود.
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