    

محیط زیست و گر دشگری

كارشناسان دليل اصلي طوالنيشدن آتشسوزي هورالعظيم را پرداخت نشدن حقابه ميدانند

خبر
قطع  ۲۰۰اصله درخت پارك شاهد ايالم

مسئوالن :مجوز داشتيم

در چند روز اخير قطع  ۲۰۰اصله درخت در پارك تپه شاهد شهر
ايالم با انتقاد مردم و كاربران فضاي مجازي روبهرو شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،رضا حيدري ،از شهروندان
استان ،گفت :اين درختان داراي قدمت بيش از  ۴۰سال هستند ،به چه
دلیل همه درختان را قطع كردهاند؟ وي افزود :مسئوالن به جاي آنكه
به فضاي سبز رسيدگي كنند متأسفانه تنه درختان را قطع ميكنند،
سالها طول ميكشد كه اين درختان دوباره از نو بازپروري شوند .مريم
جانبخشي ،عضو شوراي شهر ايالم ،نیز در این باره اظهار کرد :طي
بررسيهاي صورتگرفته مشخص شد كه فقط دستور قطع درختان
خشك پارك از جانب شخص شهردار صادر شده بود ،متأسفانه به دلیل
ن تر نيز قطع
نبود نظارت صحيح بر روند انجام كار ،تعدادي از درختا 
شدهاند .وي افزود :هيچكدام از اعضاي شوراي شهر ايالم در جريان اقدام
نبوده و از آن حمايت نميكنند و براي قطع و حتي فروش تنه درختان
خشك نيز هيچ مصوبهاي از جانب شورا صادر نشده بود.
مسئوالن ،قطع اين درختان را كارشناسيشده ميدانند
علي هواسي ،مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري
ايالم ،گفت ۲۰۰ :اصله از درختان تپه شاهد خشك يا آسيبديده و
آفتزده بودند که آنها را شناسايي كرديم و توانستيم طي چند روز
گذشته به قطع این درختان اقدام كنيم .وي افزود :قطع این درختان
با مجوز شهرداري و دادستاني بوده است و شهرداري براي جايگزين
كردن درختان قطعشده برنامههايي دارد كه در فصل زمستان درختان
متناسب با آبوهواي ايالم جايگزين آنها خواهد شد .تپه شاهد يكي از
قديميترين پاركهاي شهر ايالم است كه براي زيباسازي فضاي سبز
آن بايد برنامهريزيهاي مدوني انجام شود .تپه شاهد قرار است در آينده
نزديك به پارك بانوان تبديل شود.
توضيحات شهردار ايالم
شهردار ايالم در این باره اظهار کرد :طبق مصوبهاي كه با حضور
استاندار ،اعضاي شوراي شهر و دادستان محترم ايالم به تصویب رسید،
مقرر شد تپه شاهد ايالم ساماندهي و به پارك بانوان تبدیل شود .طالب
صادقيان گفت :بعد از انجام مراحل اداري و ابالغ مصوبه و تخصيص
اعتبارات الزم ،از هفته گذشته عمليات عمراني احداث پارك بانوان
در تپه شاهد ايالم آغاز شد .شهردار ايالم اضافه كرد :در نخستين اقدام
و برای سالمسازي فضاي سبز و پاكسازي درختان تپه شاهد ،به قطع
درختان خشك و هرس درختان بيمار (با هماهنگي متخصصان فضاي
سبز و در راستاي جلوگيري از انتقال بيماري به ديگر درختان سالم تپه
شاهد) اقدام شد .صادقيان افزود :براي ايجاد فضايي مفرح و سالم براي
بانوان شهر ايالم و در راستاي بهرهبرداري اين عزيزان از فضاي سبزي
مناسب و درخور جايگاه آنان ،مطالعات كامل صورت گرفته و همه
اقدامات كام ً
ال كارشناسيشده خواهند بود .وي تصريح كرد :از طرفي
ساماندهي تپه شاهد دغدغه همه ما و نيز نهادهاي امنيتي و انتظامي
بود ،متأسفانه اين مكان به علت عدم ساماندهي به فضايي براي حضور
افراد معتاد و خالفكار تبديل شده بود و همين موضوع تخريب درختان
و فضاي سبز تپه شاهد را به همراه داشت .براي پاكسازي اين تخريبها
و ايجاد فضاي سبزي سالم و در شأن بانوان ،تعدادي از درختان خشك
بايد قطع و تعدادي از درختان بيمار هم بايد هرس ميشدند .صادقيان
در پايان گفت :امیدواریم با جديتي كه در همكاران ما در شهرداري
وجود دارد ،پارك بانوان ايالم در آيندهاي نزديك ساخته شود و تپه
شاهد به عنوان مكاني مناسب براي ورزش و نرمش و سپري كردن
اوقات فراغت بانوان ساماندهي شود.

میراث

حراجسربازهخامنشيچگونه
درنمايشگاهپاييزهنيويوركمتوقفشد؟

معاون ميراث فرهنگي كشور با ارائه گزارشي از مفقود شدن سر سرباز
هخامنشي درباره چگونگي توقف حراج اين سرديس در نمايشگاه
پاييزه نيويورك توضيحاتي ارائه داد .به گزارش «سبزینه » به نقل از
فارس ،نقشبرجسته سرباز هخامنشي نخستينبار در سال  1932طي
كاوش مؤسسه شهرشناسي شيكاگو به سرپرستي ارنست هرتسفلد
در قسمت ايوان جنوبي كاخ شورا نمايان شد ،آنچه مسلم است اين
نقشبرجسته مربعيشكل تا سال  1936در محل اصلي خود وجود
ت جمشيد در سال
داشته است .بعد از اتمام كار هرتسفلد در تخ 
ك اف .اشميت در اواخر همان سال سرپرستي كاوش تخت
 1934اري 
جمشيد را از سوي مؤسسه شرقشناسي شيكاگو بر عهده گرفت،
نماينده اشميت يعني معاون سايت به نام دونالد مككاون نخستين
كسي بود كه به شكل رسمي مفقود شدن نقشبرجسته را در سال
 1936و بر اساس مستندات موجود در آرشيو مؤسسه شرقشناسي
شيكاگو ،به مقامات ايران گزارش داد .در تاريخ  29مهرماه 96
ايميلي به معاونت ميراث فرهنگي واصل شد كه حاكي از نمايش يك
ت جمشيد
قطعهسنگ نقشبرجسته سرباز هخامنشي متعلق به تخ 
توسط « »Rupert Wace Ancient Artدر نمايشگاه پاييزه نيويورك
( )TEFAFدر فاصله زماني بين  28اكتبر تا اول نوامبر ( 2017شش
تا  11آبان  )96به قصد فروش بود و فرصت براي توقف نمايش و
حراج اين نقشبرجسته بسيار اندك بود .اگرچه اطالعات مختصري از
مدارك و اسناد مربوط به حفاريهاي تختجمشيد از سوي مؤسسه
شرقشناسي شيكاگو در سال  1930به دست آمده بود ،اما نيازمند كار
تطبيقي ميداني ،مشاهده تصاوير وضع موجود و انطباق قطعهسنگ
مورد نظر با جاي خالي آن در ايوان جنوبي كاخ شورا بود .كارشناسان
معاونت ميراث فرهنگي و پايگاه تخت جمشيد بالفاصله گزارش
تكميلي را به دليل حساسيت آن ،به دور از علني شدن موضوع،
تهيه كردند .گزارشهاي مربوطه نشان ميداد كه پيشينه اثر مربوط
به سال  1936است ،اما مشخص نيست آيا دولت وقت ايران عليه
مرتكبين اين اقدام غيرقانوني كه دست به جداسازي سنگبرجسته
ت جمشيد و خارج كردن آن از كشور زدهاند ،نزد
از كاخ شوراي تخ 
مراجع قانوني داخلي يا خارجي اعالم جرم كردهاند يا خير؛ به همين
دلیل هيچ مدرك يا سندي به دست نيامد تا براي اعالم جرم در
دادگاه مورد استفاده قرار گيرد .از آنجا که بر اساس تطابق ،نقشهها
ت جمشيد قطعيت داشت،
و اسناد ،تعلق اين نقشبرجسته به تخ 
گواهي تأييد اصالت و وضعيت خروج اثر موصوف از كشور براي توقف
فوري طرح توسط معاون ميراث فرهنگي امضاء و به وزارت خارجه و
با نظر رئيس مركز امور حقوقي رياستجمهوري براي سرعت عمل از
طريق نمايندگي ايران در نيويورك و به درخواست دادستاني حوزه
نيويورك ،به آمريكا ارائه شد .به دنبال اين اقدام با دستور فوري
دادستاني مورد نظر ،شيء موصوف در ساعات آغازين نمايشگاه
توسط پليس آمريكا توقيف و از حراج خارج شد .سرانجام دادستاني
نيويورك رأي استرداد آن به ایران را صادر كرد و به دنبال آن ،پرونده
مفتوحه در كانادا نيز مختومه اعالم و سرديس هخامنشي به نماينده
ايران در سازمان ملل تحويل داده شد .ارسال اين اثر به دليل مشكالت
بيمهاي و نبود پرواز مستقيم ،موضوعي بود كه با وزارت امور خارجه در
ميان گذاشته شد كه خوشبختانه با نزديك بودن سفر رئيسجمهور
به نيويورك و اخذ مجوز از ايشان ،اين اقدام صورت گرفت .در حال
حاضر سرديس هخامنشي در موزه ملي ايران به نمايش گذاشته
شده است و در روزهاي آتي به موزههاي منطقهاي ديگر براي
نمايش منتقل ميشود و در نهايت سرديس هخامنشي به خانه خود
يعني تخت جمشيد بازمیگردد و برای مرمت آناستيلوزي تحويل
مرمتگران ميشود تا با پيدا شدن قطعات ديگر عيناً در جاي خود
نصب شود.
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سبزینه

رقص هورالعظيم در شعلههای آتش

آزاده سادات مرتضوی

فعاالن محيطزيست خوزستان خبر ميدهند
كه در پي اين آتشسوزي گسترده ،شركتهاي
نفتي مستقر در منطقه در محاصره شعلههاي
آتش قرار گرفتند و ميدان نفتي آزادگان شمالي
از  ۵نقطه دچار حريق شده است .اما اخبار رسمي
حكايت از اين دارند كه آتشسوزي بهسرعت مهار
شده و خطر براي ميادين نفتي رفع شده است.
يك فعال محيطزيست خوزستان در اينباره به
اسكان نيوز گفت :عصر پنجشنبه ،بخشهايي
از هورالعظيم در مجاورت ميدان نفتي آزادگان
شمالي دچار آتشسوزي وسيع شد .ناصر عبيات
گفت :متأسفانه اين آتشسوزي بزرگ در نزديكي
ميدانهاي نفتي و حوض شماره يك ،دو و شط
علي هورالعظيم رخ داده است كه تا کنون ادامه
داشته است .او افزود :علت اصلي آتشسوزي
از يكسو پايين بودن دبي آب در اثر پرداخت
نشدن حقابه هورالعظيم است؛ بهطوري كه دبي
آب حوض شماره  ۴و  ۵بسيار پايين آمده است.
از سوي ديگر ،پساب شركت نفت در بخشي از
تاالب تخليه ميشد كه عامل ديگري براي اين
آتشسوزي بوده است .اين فعال محيطزيست
تأكيد كرد :ما فعاالن تا امروز بارها بر حقابه
هورالعظيمتأكيدكردهايم؛امانميدانيمچراوزارت
نيرو به آن توجهي نميكند و حقابه را نميپردازد
و محيطزيست هم نميتواند اين حقابه را بگيرد.
او گفت :بهدليل پرداخت نشدن حقابه هورالعظيم،
سهماه است كه هورالعظيم در آتش ميسوزد و
زندگي مردمان در دود فرو رفته است؛ عالوهبر آن
خشكي هور تا حدي بوده كه آبزيان و الكپشت
فراتي و بسياري از ديگر گونهها از بين رفتهاند.
آتش ميادين نفتي بهسرعت خاموش شد
احمدرضا الهيجانزاده ،مديركل حفاظت
محيطزيست خوزستان ،اما ميگويد :آتش ميادين
نفتي به سرعت و با كمك امكاناتي كه شركت نفت
دارد خاموش شده است و حاال ديگر خبري از آتش
نيست .دو سه روز پيش ،آتشسوزي در ميادين
نفتي رخ داد كه در حدود دو ساعت طول كشيد و
با سرعت خاموش كردند .هورالعظيم در بخشهاي
پاييني در ايران ،هنوز مقداري آب دارد و مانند
عراق ،بهطور كامل خشك نشده است و خوشبختانه
اكنون آتش مهار شده است.
پساب شركت نفت عامل آتش
مديركل حفاظت محيطزيست خوزستان با رد
ادعاي برخي فعاالن محيطزيست درباره رهاكردن
پسابهاي شركت نفت در هورالعظيم بهعنوان
عامل آتشسوزي گفت :شركت نفت در آن منطقه
بسيار مراقبت ميكند كه كوچكترين آتشسوزي
اتفاق نيفتد؛ چراكه هم تأسيساتش در آنجاست
و هم خطوط آنها درگير است و هرگز خودشان
زمينهساز آتشسوزي نميشوند .ضمن اينكه از
نظر ايمني و مباحث پدافند غيرعامل بسيار دقيق
عمل ميكنند .براي همين به محض اينكه در
بخش انتهاي حوضچه شماره  ۲و حوضچه شماره
 ۳كوچكترين آتشسوزي رخ بدهد بهسرعت وارد

عمل شده و آتشسوزي را مهار ميكنند .او تأكيد
ميكند كه شايد اگر  ۴سال پيش اين موضوع گفته
ميشد در يك مكانهايي درست بود؛ ولي اکنون
در چند سال اخير مسأله پسماندهاي شركت نفت،
بهطور كامل مديريت ميشود و آلودگي نفتي در آن
منطقه نداريم.
برنامهمدونومديريتيكپارچه
هورالعظيم ،تاالبي كه ميان دو كشور ايران و عراق
قرار گرفته سهماه است كه در آتش ميسوزد.
عالوهبر آلوده شدن هوا ،اكوسيستم تاالب از ميان
رفته و در حال نابودي است .كارشناسان دليل اصلي
طوالني شدن آتشسوزي هورالعظيم را پرداخت
نشدن حقابه از سوي وزارت نيرو ميدانند؛ اين در
حالي است كه براساس قانون حفاظت از تاالبها اين
حقابه بايد پرداخت ميشده است .مديركل حفاظت
محيطزيست خوزستان اما معتقد است كه يك عزم
جزم ميان دستگاهي و مديريت يكپارچه حوضه
آبريز و برنامهريزي دقيق براي مصرف آب و اصالح
الگوي كشت ميخواهد تا مشكل حقابه هورالعظيم
حل شود .الهيجانزاده به اسكان ميگويد :تا زماني
كه وزارت نيرو نتواند يك مديريت يكپارچه بر روي
حوضه آبريز اعمال كند و تا زمانيكه وزارت جهاد
كشاورزي نتواند يك برنامهريزي مدون براي مصرف
آب و اصالح الگوي كشت در كشاورزي منطقه پياده
كند معضل هورالعظيم حل نميشود و هر سال نيز
بر آن اضافه ميشود؛ چراكه هر سال ميزان بارشها
در حال كاهش است .الهيجانزاده در پاسخ به اين
پرسش كه چرا با وجود داشتن مصوبه و نيز قانون
حفاظت از تاالبها ،حقابه هورالعظيم پرداخت
نميشود ،گفت :هورالعظيم بخش انتهايي رودخانه
كرخه است .زمانيكه در استانهاي باالدستي اين
رودخانه ،مثل لرستان ،ايالم ،كرمانشاه ،همدان
برداشتهاي آب صورت ميگيرد و معموالً كنترل و
نظارتينيستآبكاهشمييابدوپرداختحقابهبا

مشكل مواجه ميشود .او افزود :بسياري از كشاورزان
در باالدست با استفاده از پمپهاي غيرمجاز آب را
پمپاژ و استفاده ميكنند .همين ميشود كه تا آب
به سد كرخه و از آنجا به پاييندست برسد و وارد
دشت خوزستان شود ميزان آن بسيار اندك شده
است .ضمن اينكه دوباره بخش زيادي از كشاورزي
خوزستان در حوضه رودخانه كرخه است و اين
برداشتها دارد اتفاق ميافتد .در نتيجه ،هورالعظيم
با مشكل كمآبي و خشكي مواجه شده است.
مديركل حفاظت محيطزيست خوزستان تأكيد
كرد :تا زمانيكه وزارت نيرو نتواند يك مديريت
يكپارچه بر روي حوضه آبريز -كه شش استان را
دربر ميگيرد -داشته باشد و تا زمانيكه وزارت
جهاد كشاورزي نتواند يك برنامهريزي مدون براي
مصرف آب و اصالح الگوي كشت در كشاورزي پياده
كند ما اين معضلها را داريم و هر سال نيز بر آنها
اضافه ميشود؛ چراكه هر سال ميزان بارشها در
حال كاهش است .الهيجانزاده ياداور شد :طبق
آمارها طي  ۵۰سال گذشته ،در حدود  ۵۰ميليمتر
از بارشها كم شده؛ يعني تقريباً سالي يك ميليمتر
كاهش بارندگي داشتهايم .مخصوصاً سالي مثل
سال  ۹6-۹7هم پيش آمده كه با يك خشكسالي
خيلي شديد و كم سابقهاي مواجه شدهايم كه
ديديد چه وضعيتي براي كشور بهوجود آمد.
حقابه تاالب
مديركل حفاظت محيطزيست خوزستان درباره
حقابه تاالب هورالعظيم گفت :با توافقي كه بين
سازمان حفاظت محيطزيست و وزارت نيرو به
انجام رسيد بين یک و شش دهم تا یک و  ۹دهم
ميليارد مترمكعب حقابه براي هورالعظيم مشخص
شده است .از سال  ۹۴تا  ۹۷حقابه هورالعظيم تا
حد ممكن ،توسط سازمان آب وبرق خوزستان
تأمين ميشد و نزديك به  ۸۰درصد اكوسيستم
تاالب به زير آب رفت و هورالعظيم برگشت .اما

در سال آبي  ۹7-۹6بهدليل خشكسالي زياد
شايد سازمان آب وبرق نتوانست تأمين آب كند؛
اما یکميليارد و  ۲۱۵ميليون مترمكعب از مهرماه
 ۹۶تا اول شهريور  ۹۷تأمين آب براي تاالب تأمين
كند .او افزود :در سال  ۹۵تا  ۹۶هم یکميليارد و
 ۷۸۸ميليون مترمكعب آب براي تاالب تأمين شد؛
يعني تقريباًتوانست حقابهاي را كه موافقت شده بود
تامين كند .الهيجانزاده در پاسخ به اين پرسش كه
اما در همين حال كمبارشي ،حقابه صنايع و بعضي
از محصوالت كشاورزي آببر مانند نيشكر ،از سوي
وزارت نيرو پرداخت ميشود ،گفت :اين مشكالت
برميگردد به توان نظارتي دستگاههاي متولي،
يعني وقتي كه برداشت آب از رودخانه دهها و صدها
برابر ميزان مجاز است اص ً
ال نميتوان انتظار داشت
كه حقابهاي براي تاالب باقي بماند.
هيچكس برنده نيست
مديركل حفاظت محيطزيست خوزستان تأكيد
ميكند كه دستگاههاي متولي مانند وزارت نيرو و
وزارت جهاد كشاورزي بهعنوان دستگاه بهرهبردار
بايد كنار هم باشند تا مشكل تاالبها را بتوان حل
كرد .تاالبي مانند هورالعظيم اگر وجود نداشته باشد
و خشك بشود؛ اثرات اقتصادي و اجتماعي دارد
و كشاورزي را مختل ميكند و ريزگردهايي كه
توليد ميشود باعث مشكل براي كشاورزي خواهد
شد .او ميافزايد :وزارت جهاد كشاورزي فكر نكند
كه اينجا اگر آب بيشتري برداشته برنده شده
است .بلكه كانوني را پديد آورده كه ميتواند خود
كشاورزي را تحتالشعاع قرار داده و باعث شود كه
ديگر سرمايهگذار هم وارد استان نشود يا موجب
مهاجرت مردم و سرمايهگذارها به خارج استان شود.
بر اين اساس بهنفع همه است كه بعد از تأمين آب
شرب ،ابتدا حقابههاي محيطزيستي ازجمله تاالب
هورالعظيم پرداخت شود و سپس بقيه حقابههاي
بخش صنعت و كشاورزي.

پاسخسازمانمحيطزيست
بهاظهاراتاستادمحيطزيستدربارهشكار

سازمان محيطزيست در پاسخ به سخنان
ي بر علمي نبودن
استاد محيطزيست مبن 
فروش پروانه شكار توسط اين سازمان گفت:
براي آگاهي از حقايق مرتبط با حياتوحش،
بايد در طبيعت زندگي كرد و در چادر خوابيد!
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،سازمان
محيطزيستدرپاسخبهاظهاراتمجيدمخدوم،
استاد محيطزيست دانشگاه ،مبني بر اینكه
فروش پروانه شكار توسط اين سازمان علمي
نيست و محيطزيست بدون محاسبه ظرفيت
برد مجوز شكار ميدهد ،جوابيهاي ارسال كرده
است .اين جوابيه پس از گذشت حدود  ۴۰روز از
انتشار خبر اصلي نوشته و ارسال شده است .متن
اين جوابيه كه به امضاي اميرعبدالرضا سپنجي،
مديركل روابط عمومي سازمان محيطزيست،
رسيده و پيش از انتشار در پايگاه اطالعرساني
محيطزيست به گزارش آن پايگاه نقل شده است (!)
بدون اصالح و ويرايش به شرح زير است:
با سالم و احترام
بازگشتبهمطلبيباعنوان«محيطزيستبدون
محاسبه ظرفيت برد مجوز شكار ميدهد» در
روز يكشنبه هشتم شهريور  ۱۳۹۷در سايت
آن خبرگزاري محترم ،خواهشمند است دستور
فرماييد بر اساس قانون مطبوعات و براي تنوير
افكار عمومي ،نسبت به درج پاسخ ذيل ،اقدام
ل آيد .به گزارش پايگاه اطالعرساني
الزم به عم 
سازمان حفاظت محيطزيست ،حميد ظهرابي،
معاون محيطزيست طبيعي و تنوع زيستي
سازمان حفاظت محيطزيست ،پيرو درج
گفتوگويي با عنوان «محيطزيست بدون
محاسبه ظرفيت برد مجوز شكار ميدهد» با ارج
نهادن به جايگاه علمي و سوابق و تجارب دكتر
مجيدمخدوم،توضيحاتيبهمنظورشفافسازي
موضوع ارائه كرد.
 -۱محيطزيست و حياتوحش سرشار از
رموز و رويدادهايي است كه اگرچه با دانش و
اصول علمي پيوندي تنگاتنگ دارند ،اما الزاماً و
هميشه منطبق با نگاشتههاي مكتوب نيستند.
براي آگاهي از حقايق مرتبط با حياتوحش ،بايد
در طبيعت زندگي كرد ،در چادر و كيسهخواب
خوابيد ،سرما و گرماي واقعي را درك و با آن
زندگي كرد .پا بهپاي محيطبانان و كارشناسان
عاشق محيطزيست و حياتوحش ،روزها
و هفتهها و ماهها را در كوه و بيابان و جنگل و

تاالب و كوير راه رفت و همراه با غرايز و رفتارهاي
حياتوحش نفس كشيد و آنگاه نسخهاي از سر
اطالع براي آنان پيچيد .اينگونه موضعگيري
قاطع در برابر صدور تعدادي پروانه شكار كه
بارها و بارها از سوي كارشناسان و مسئوالن
سازمان داليل و توجيهات و مباني علمي و فني
آن در رسانههاي مختلف تشريح و تبيين شده
(و به نظر ميرسد كه افكار عمومي نيز به درك
درستي از آن رسيدهاند) يقيناً نيازمند دانشي
جامع از حياتوحش و حفاظت و بهرهبرداري
از گونههاي جانوري و داليل آن است.
اطالعاتي كه از سوابق تجربي ،عملي و ميداني
گويندگان و نگارندگان اين گفتوگو در دسترس
نيست ،ولي اميد است الاقل در حوزه علمي،
نگاشتههايتخصصيايناستادارجمنددرحوزه
مورد بحث به عموم عرضه شود تا كارشناسان
سازمان حفاظت محيطزيست با بهرهگيري از
بنمايههايعلميايشاندرزمينههايتخصصي
حياتوحش ،رفتارشناسي حيوانات ،شكار و ...در
مسير تصميمسازيها و تصميمگيريهاي آتي،
عالمانهتررفتاركنند.
 -۲اتحاديه جهاني حفاظت ()IUCN
دستورالعمل فنون و اصول استفاده از شكار
تروفه به عنوان ابزار مديريت در طرحهاي
ابتكاري حفاظت را در اوت  ۲۰۱۲منتشر كرده
است .اين دستورالعمل به مباحثي چون پايداري
بيولوژيكي ،استفاده از منافع جهت بازسازي
و حفاظت زيستگاه و منافع گونهها و منافع
فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي با مديريت سازگار
وتطبيقي(كهاصولآنبرنامهريزي،اقدام،پايش،
گزارشدهي و رفع اشكاالت و اقدامات مجدد
است) اشارهكرده است .در همين دستورالعمل
اشارهشده ،چنانچه شكار تروفه تحت نظارت و
مديريت انجام گيرد ،در جهت منافع زيستگاه
و گونه است .طبق همين توصيهها و همچنين
مقاالت علمي متعدد كه در پايگاه اطالعاتي
اتحاديه بينالمللي حفاظت وجود دارد ،در علم
مديريت حياتوحش ،شكار مديريتشده به
اصالح جنسيتي حياتوحش كمك ميكند،
موجب سالمت گله ميشود و به پويايي
زيستگاه و عدم تخريب آن كمك ميكند .يكي
از مأموريتهاي سازمان حفاظت محيطزيست
در مديريت حياتوحش ،اصالح ساختار جنسي
جمعيتهاي وحوش بوده كه از گذشته تاكنون

به شكل غير تبليغاتي و برنامهريزيشده انجام
ميشده است .بنا به گزارشهاي ساالنه ادارات
كل استانها ،اين كار در مناطقي كه جمعيتها
نياز به اصالح دارند متمركز شده و بر اين
اساس ،مجوزهاي شكار محدودي (بر اساس
ضوابط و دستورالعمل معين) صادر ميشود.
 -۳در اين مصاحبه بيانشده است كه حتي
برآورد جمعيت را كه يكي از سادهترين ملزومات
صدور پروانه شكار است هم در سازمان حفاظت
محيطزيست نميتوانند ب ه صورت علمي و
قابلقبول اعالم كنند .الزم به يادآوري است
كه در رابطه با موضوع سرشماري و آمار و
اطالعات موجود در سازمان (نه ب ه زعم شما،
برآورد جمعيت) قب ً
ال بهدفعات از سوي سازمان
محيطزيست اطالعرساني شده است .براي
اطالع عرض ميشود از سال  ۱۳۹۴تاكنون
سرشماري حياتوحش (نه برآورد جمعيت)
درباره قوچ و ميش ،كل و بز و آهو با حضور
كارشناسان ،محيطبانان ،جوامع بومي و محلي،
سمنها ،دوستداران حياتوحش و شكارچيان
قانونمدار همهساله و در همه مناطق به شيوه
مشاهده مستقيم صورت ميگيرد كه نتايج اين
شيوه كه متكي بر مشاهده و مستندسازي فرد
فرد جمعيت است ،قابلاتكاترين آمارها در زمينه
حياتوحش به شمار ميروند.
 -۴درباره قرقهاي اختصاصي ،تمام آنچه
در اين مصاحبه بيانشده ،نشانگر بياطالعي
كامل و مطلق نسبت به مفهوم قرق اختصاصي و
ضوابط و مقررات مربوط به آن است .در قرقهاي
اختصاصي ،حتي يك مترمربع عرصه قرق به
هيچيك از قرقداران واگذار نشده و نخواهد
شد .قرقهاي اختصاصي در واقع اعطای امتياز
حفاظت و مديريت حياتوحش به يك شخص
حقيقي يا حقوقي با اولويت تشكلهاي مردمي
وابسته به جوامع محلي و بومي و سمنهاي
محيطزيستي هستند .عدم اطالع از اين
قاعده اصلي ،موجب شده تا از واژههايي مانند
كوهخواري يا زمينخواري استفاده شود كه
بيشتر نشانگر تالش در زمينه تخطي اين تجربه
و حركت موفق در عرصه حفاظت حياتوحش
است تا دلسوزي براي منابع طبيعي .مطالعه
مصوبات شوراي عالي محيطزيست و كسب
اندكي اطالعات از منابع معتبر درباره قرقهاي
اختصاصي ،نحوه واگذاري آنها ،اهداف و

برنامههاي موردنظر ،حمايتهاي صورتگرفته
از سوي تقريباً همه دستگاههاي اجرايي و
نظارتيوحتيمراجعذيصالحقضايي،ميتواند
اطالعات جامع و درستي را در اختيار كارشناسان
و اساتيد قرار دهد تا اينگونه متوسل به القائات
جهتدار برخي افراد كه سعي دارند با تحريك
احساسات عالقهمندان به محيطزيست ،جايي
براي خود در رسانهها دستوپا كنند ،نشوند.
اثرات مثبت غيرقابلانكار شكلگيري قرقهاي
اختصاصي امروز بر هيچكس پوشيده نيست.
قرق اختصاصي به معناي اختصاص عرصه به
شخص خاص نيست و البته برخالف مندرجات
متن مصاحبه ،قرقها برابر قانون هم به اشخاص
حقيقي و هم به اشخاص حقوقي واگذار شدهاند؛
نهفقط به اشخاص حقيقي .به گواهي نتايج
حاصل از اجراي قانون قرقهاي اختصاصي كه
نتايج و مستندات آنهم در اختيار دستگاههاي
نظارتي و قضايي و هم در اختيار افكار عمومي
قرار گرفته ،اين پهنههاي حفاظتي نتايج بسيار
ذيقيمتي درباره مشاركت جوامع بومي و محلي
در امر حفاظت را سبب شدهاند .اشتغالزايي
قابلتوجه براي جوامع محلي موجب شده تا
منافع حاصل از حفاظت ،متوجه اين جوامع شود
و مشاركت مسئوالنه را در امر حفاظت تا حد
چشمگيري افزايش دهد .تجارب چند سال اخير
مبين اين واقعيت است كه با اين روش ،جمعيت
ش يافته است .بر اساس مصوبه
حياتوحش افزاي 
شوراي عالي محيطزيست نيز در صورت افزايش
جمعيت ،امتياز برداشت چهار تا شش درصد از
ميزان افزايش جمعيت به قرقدار اعطاء ميشود.
الزم به يادآوري است در قرقهاي اختصاصي،
حقوق عرفي همه افراد محفوظ و نقش قرقداران
صرفاً حفاظت از حياتوحش و بهرهبرداري از
ن پس از رشد جمعيت در قالب مصوبات و
آ
دستورالعملهاست.
 -۵نخستين قرقهاي اختصاصي از سال ۱۳۹۰
فعاليت خود را آغاز کرده و در سال  ۱۳۹۴به
تصويب شوراي عالي محيطزيست رسيدهاند.
از سال  ۱۳۹۵با توجه به سابقه پنجساله
حفاظت و رشد جمعيت ،پروانه شكار براي
قرقهاي اختصاصي صادر ميشود ،اما هرگز
اين استاد ارجمند ايرادي به اين شيوه مديريت
حياتوحش وارد نميكردند ،چرايي اين موضوع
نيازمند بررسي بيشتر است.
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آبگيرهابرايپرندگانزمستانگذر
مازندرانمهياشد

باران سيلآساي پاييزي در مازندران اگرچه براي بخشي از مردم اين
خطه با خسارت همراه بود ،ولي با پرآب شدن آبگيرها و تاالبها،
شرايط را براي زيست پرندگان زمستانگذران مهيا كرد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايرنا ،بارندگي شديدي كه جمعه مازندران را
فراگرفت و تا ظهر يكشنبه ادامه داشت ،بر اساس گزارش هواشناسي،
از لحاظ شدت و حجم بارش در دو دهه گذشته بيسابقه بود و
به همين دليل نيز آبگيرها و تاالبهاي مازندران را از تنش آبي
برجامانده از گرماي تابستاني به در آورد و اين ذخيرگاههاي را براي
پذيرايي از پرندگان زمستانگذران آماده كرد .همچنين بارندگي
اخير سبب غرقابي شدن بخشي از زمينهاي كشاورزي زير كشت
هم شده كه ميتواند زيستگاه موقتي مناسبي براي پرندگان مهاجر
باشد .بر اساس گزارش هواشناسي ،در دو روز جمعه و شنبه گذشته
به طور ميانگين حدود 100ميليمتر باران در مازندران باريد كه
بيشترين آن با حدود  300ميليمتر در رامسر و كمترين با 25
ميليمتر در بلده شهرستان نور بود .بارندگي همچنين با سيراب
كردن زمينهاي كشاورزي ،مراتع و عرصههاي منابع طبيعي باعث
رويش بيشتر و تقويت پوشش گياهي اين مناطق ميشود و به اين
ترتيب غذاي بيشتري براي پرندگان مهاجر فراهم ميآيد.
 تأخير كوچ با تنش آبي
رئيس اداره حياتوحش محيطزيست مازندران هم با تأكيد بر اينكه
بارندگي اخير بر زيست پرندگان مهاجر تأثير مثبت ميگذارد ،گفت:
در چند سال اخير افزايش دماي هوا در فصل پاييز بهويژه در مناطقي
مانند مازندران ،كوچ پرندگان زمستانگذران را به تأخير انداخت.
كوروس ربيعي افزود :در شرايط فعلي پرندگان مهاجر از عرض باال
بهويژه سيبري كوچ خود را شروع كردهاند و در ميسر به دليل هواي
مناسب و وجود ذخيرهگاه در مازندران فرود ميآيند و احتمال
ماندگاري آنها در اين منطقه براي زمستانگذراني افزايش مييابد.
وي با اعالم اينكه اتراق ميانراهي پرندگان مهاجر باعث شده
كوچ آنها به مازندران در مقايسه با سنوات گذشته به تأخير
بيفتد ،گفت :بارش پاييزي اخير آبگيرها و تاالبهاي مازندران
را از لحاظ آبي و مواد غذايي غني كرد و شرايط براي مهاجرت
پرندگان زمستانگذران بيش از گذشته فراهم شده است .رئيس
اداره حياتوحش محيطزيست مازندران پيشبيني كرد تا اواسط
آبانماه بيشتر پرندگان مهاجر از عرض باال به اين خطه كوچ كنند .به
گفته وي ،گونههايي كه تاكنون به مازندران كوچ كردهاند شامل آب
چليكا ،خوتكا ،باكالن ،حواصيل ،گيالر ،بوتيمار و اردك غواصي است.
مازندران عالوه بر تاالب بينالمللي ميانكاله و دو تاالب فريدونكنار و
كياسر ،بیش از  800قطعه آببندان با مساحت  17هزار هكتار دارد
كه مناسبترين زيستگاه براي پرندگان مهاجر محسوب ميشوند.
بر اساس آمارهاي رسمي ،تاكنون بيش از  490گونه جانوري از
ردههاي مختلف مهرهداران اعم از پرندگان ،پستانداران ،خزندگان،
دوزيستان و ماهيها در زيستبوم مازندران شناسايي شدهاند.
پرندگان با  317گونه از  58خانواده ،پستانداران با  63گونه و
 19خانواده ،دوزيستان با  9گونه از شش جنس و شش خانواده،
خزندگان با  26گونه از  21جنس و  11خانواده و ماهيها با  75گونه
بخشي از تنوع زيستي حياتوحش مازندران را تشكيل ميدهند.

حیاتوحش

مهاجراني
كه خوتكا فسنجان ميشوند!

شكارچيان در كمين خوتكاهاي سفيد ،بالفاصله با ورود اين گروه از
ِ
پرندگان آنها را شكار کردند و در بازارهاي رشت در معرض فروش
گذاشتند .به گزارش «سبزینه»به نقل از ايسنا ،اصغر خودكار ،رئيس اداره
محيطزيست رشت ،گفت :خوتكاي پرسفيد نخستين گروه از پرندگان
مهاجر به تاالبهاي شمالي كشور است كه هر سال اواخر مرداد و شهريور
به زيستگاههاي استان گيالن مهاجرت ميكند .وي با اشاره به اينكه
سودجويان به محض ورود اين پرندگان به طمع فروش آنها براي شكار
اقدام ميكنند ،افزود :مأموران يگان حفاظت محيطزيست شهرستان
رشت در اجراي پايش بازارهاي محلي رشت تعداد هفت قطعه پرنده
وحشي خوتكاي پرسفيد را كشف و ضبط كردند .خودكار خاطرنشان
كرد :يگان محيطزيست شهرستان رشت ضمن اعالم آمادگي كامل از
نيروهاي مردمي و حاميان حياتوحش هم برای جلوگيري از تخلفات
شكار غيرمجاز استمداد ميكند .متخلفان بر اساس قانون شكار و صيد
تحت پيگرد قضايي قرار ميگيرند و پرندگان كشف و ضبطشده پس
از معاينه دامپزشك اداره كل در زيستگاههايشان رهاسازي خواهند شد.
گفتنی است ،خوردن خوتكا فسنجان يكي از داليلي است كه مردم براي
خريد خوتكا به بازار ميروند؛ اين در حالي است كه شكار و فروش هرگونه
پرنده مهاجر در بازار ممنوع است .انتقال بيماري آنفلوآنزاي پرندگان يكي
از خطراتي است كه خريداران خوتكاها را تهديد ميكند؛ مطمئناً مردم
با آگاهي از اين موضوع از خريد اين پرندگان خودداري خواهند كرد.

ورودپرندگانزمستانگذر
به تاالبهاي چهارمحال و بختياري

مديركل حفاظت محيطزيست استان چهارمحال و بختياري گفت:
پرندگان زمستانگذر ،مهاجرت خود را به تاالبهاي استان آغاز كردند.
به گزارش «سبزینه » به نقل از مهر ،شهرام احمدي با اشاره به افزايش
حضور پرندگان در تاالبها چهارمحال و بختياري اظهار كرد :طبق
آخرين سرشماريها ،اواخر تابستان امسال حدود  ۳۰هزار قطعه
پرنده در اين تاالبها زيست ميكردند كه با ورود پرندگان مهاجر
در حال حاضر بيش از  ۴۰هزار قطعه پرنده آبزي و كنارآبزي در
تاالبهاي چغاخور و گندمان زمستانگذراني خود را شروع كردهاند.
احمدي عنوان كرد :كوچ پرندگان آبزي و كنارآبزي از نيمه مهرماه از
زيستگاههاي كشورهاي آسياي ميانه و منطقه سيبري به تاالبهاي
استان انجام ميشود كه پرندگان آبزي شامل خوتكاها ،انواع اردكها،
كشيمها و چنگرها و كنارآبزي مانند حواصيلها ،اگرتها و لكلكها
از جمله گونههاي پرندگان مهاجر در استان هستند .وي افزود :اين
پرندگان از  ۱۰مهرماه امسال تعدادشان بيشتر شده و در حال افزايش
ك از پرندگان پيشقراولي هستند كه
هستند و خوتكا ،حواصيل و لكل 
تاالبهاي استان را براي زمستانگذراني انتخاب كردهاند .احمدی با
بيان اينكه شكار پرندگان در تاالبهاي اين شهرستان ممنوع است،
تأكيد كرد :در صورت مشاهده شكار هرگونه پرنده مهاجر در منطقه،
با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد .وي در پايان وضعيت مناسب
اقليمي و وجود آب در تاالبها نسبت به ساير تاالبهاي منطقه
را از جمله داليل افزايش پرندگان مهاجر در اين استان دانست.
تاالب بينالمللي گندمان با يكهزار و  ۷۰هكتار وسعت و دو هزار
و  ۲۱۹متر ارتفاع از سطح دريا ،در نزديكي تاالب بينالمللي چغاخور و
فاصله  ۶۰كيلومتري شهركرد ،مركز چهارمحال و بختياري ،قرار دارد.
اين تاالب از  ۱۰تاالب برتر پرندهنگري ايران و مهمترين زيستگاههاي
جانوري كشور براي اسكان دائم پرندگان بومي و تخمگذاري پرندگان
مهاجر به شمار ميرود كه در دفتر بينالمللي تحقيقات پرندگان آبزي
«لندن ـ  »۱۳۵۲به ثبت رسيده است .تاالب بينالمللي چغاخور نيز
با مساحت دو هزار و  ۳۰۰هكتار در دامنه ارتفاعات برآفتاب و كالر،
در مسير جاده شهركرد ـ خوزستان و نزديكي شهر بلداجي شهرستان
بروجن و  ۶۵كيلومتري شهركرد قرار دارد.
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