    

محیط زیست و گر دشگری
اخبار

جليقههاي  هركوليمحيطبانان

مديركل سازمان حفاظت محيطزيست البرز درباره جليقههاي
ضدگلوله محيطبانان خاطرنشان كرد :سال گذشته تعدادي جليقه
تهيه و در اختيار محيطبانان قرار گرفت؛ اما بحثي كه درباره آن وجود
دارد وزن باالي جليقههاست كه باعث شده در ارتفاعات كارايي نداشته
باشد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،فردين حكيمي افزود :خريد
تجهيزات موردنياز براي محيطبانان استان در سال جاري نسبت به
سالهاي پيش وضعيت بهتري دارد و تعدادی از نيازها از استان و
بخشي نيز از طريق سازمان حفاظت محيطزيست تأمين شده است.
وي با بيان اينكه در برخي از جليقهها يك ورق سرب وجود دارد،
ادامه داد :حركت محيطبان در ارتفاع با جليقهاي سنگين سخت است
و بيشتر در دشتها كارايي دارد .اين مسئول در ادامه يادآور شد:
البته تأكيد ما در حوزه حفاظت از محيطزيست بيشتر بر آموزش و
اطالعرساني است و جدا از بحث تجهيزات بهدنبال اين هستيم كه مردم
در حوزه محيطزيست ما را در كنار خود ببينند .حكيمي با بيان اينكه
طبق استاندارد جهاني بهازاي هر هزار هكتار يك محيطبان بهكار گرفته
ميشود گفت :در البرز تعداد محيطبانان يكسوم استاندارد جهاني
است و بهازاي هر سه هزار هكتار يك محيطبان مشغول بهكار است.


پاييزي
بارشهاي
تاالب حله  بوشهر را احياء كرد

مديركل حفاظت محيطزيست استان بوشهر گفت :بارشهاي خوب
پاييزي امسال به احياي تاالب حله اين استان منجر شد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايرنا ،فرهاد قلينژاد افزود :با بارندگيهاي خوبي
كه در هفتههاي اخير در استان بوشهر انجام شد ،بار ديگر تاالب حله
كه بهعلت خشكسالی در معرض نابودي قرار گرفته بود به دريا متصل
و حياتي دوباره يافت .وي بيان كرد :احياي تاالب حله فرصتي براي
عالقهمندان به طبيعت و پرندهنگاران فراهم ساخته تا از زيباييهاي
اين طبيعت استفاده كنند و از نزديك شاهد طبيعت خاص اين منطقه
باشند .قلينژاد اظهار داشت :احياي تاالب حله درنتيجه انجام اقدامهاي
حفاظتي بوده كه با بارندگيهاي اخير پاييزي اين تاالب آبگيري و
بهطور کامل احياء شد .وي بيان كرد :كاركنان پاسگاه محيطباني حله
با هدف ايجاد محيط امن براي پرندگان بهصورت مستمر در حال
گشتزني هستند .قلينژاد ادامه داد :منطقه حفاظتشده حله پناهگاه
مناسب و امن براي پرندگان مهاجر و مرغابي ،غاز ،پرستوي دريايي و
غيره است .تاالب حله بنابر اظهارات اهالي ساكن در روستاهاي مجاور
منطقه ،از سال  1342بهعلت انحراف رودخانه حله و دو شاخهشدن
آن در شرق روستاي ك ِرهبند ،تشكيل شده است .اين تاالب بخشي
از منطقه حفاظتشده حله است .اين منطقه بهوسعت  44هزار و
 783هكتار در سال  1355بهعنوان منطقه حفاظتشده مصوب شد.
سطح زيستگاهي تاالب حله نسبت به ميزان آب ورودي در ساليان
مختلف ،متفاوت بوده و در سالهاي پرباران به  20هزار هكتار ميرسد.
جانوراني مانند شغال ،روباه معمولي ،گرگ و پرندگاني مانند دراج،
شاهين ،عقاب ،سارگپه ،كركس و اردكها و گياهاني مانند نخل
مرداب ،بوريا ،چمنشور ساحلي ،كنار و گلرنگ وحشي در تاالب حله
زندگي ميكنند.
هشدار سازمان ملل متحد:

انتشارگازهايگلخانهاي
پس از وقفه  3ساله افزايش يافته است

گزارش جديد برنامه محيطزيست سازمان ملل متحد (يونپ) نشان
ميدهد انتشار گاز دياكسيدكربن در سطح جهان طي سال 2017
بعد از وقفهاي سه ساله ،بار ديگر افزايش يافته است كه بر ضرورت
اجراي عهدنامه پاريس براي نگهداشتن گرماي زمين در حد كمتر
از دو درجه سانتيگراد تأكيد دارد .به گزارش «سبزینه» به نقل
از پايگاه اطالعرساني سازمان ملل متحد ،گزارش «انتشار گازهاي
گلخانهاي سازمان ملل متحد  »2018تنها چند روز قبل از كنفرانس
مهم سازمان ملل متحد بهنام  COP24در شهر كاتويس لهستان و
در شرايطي منتشر شد كه سازمان ملل از كشورها خواسته است
تالشها را براي كاستن انتشار گازهاي آالينده افزايش دهند.
گزارش يادشده همچنين در پي گزارش مؤثر هيئت بينالدولي
تغيير اقليم و تأييدكننده آن تدوين و منتشر شده كه ماه اكتبر
(مهر /آبان) در اختيار مخاطبان قرار گرفت و نويسندگان آن هشدار
دادند افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي بايد بيدرنگ متوقف شود
تا بتوان سطح افزايش گرماي زمين را در حد  5/1درجه سانتيگراد
در قياس با دوره پيش از صنعتيشدن نگه داشته و خطرهاي پيش
روي اين سياره و ساكنان آن را كاهش دهيم .جويس امسويا
( )Joyce Msuyaمعاون برنامه محيطزيست سازمان ملل متحد
(يونپ) ميگويد :گزارش هيئت بينالدولي تغيير اقليم بهمعناي
زنگ خطري براي وقوع يك حريق در سطح جهان و مطالعهاي
گسترده درباره آتشسوزي عمدي است .اظهر من الشمس است كه
با وجود همه اقدامات بلندپروازانهاي كه تاكنون ديدهايم ،دولتها
بايد سريعتر و با فوريت بيشتري در اين زمينه اقدام كنند .ما در
حال دميدن به آتش هستيم؛ با اينكه ابزار اطفاي حريق در دستان
ماست .مجموعهاي از شواهد علمي متقن تأييد ميكند كه وجود
گاز دياكسيدكربن در جو زمين عامل مهمي در افزايش دماست
و گزارش جهاني «انتشار گازهاي گلخانهاي سازمان ملل متحد
 »2018اكنون نشان ميدهد انتشار جهاني گازها (گلخانهاي) به
ميزان بيسابقهاي رسيده است .مجموع انتشار گازهاي گلخانهاي
ساالنه به سطح بيسابقه  5/53گيگاتن در سال  2017رسيده
است كه افزايش هفت دهم درصدي را در مقايسه با سال قبل
نشان ميدهد .با وجود اين امر ،انتشار گازهاي گلخانهاي در
سطح جهان در سال  2030بايد در مقايسه با سال  ،2017تقريباً
 25درصد و  55درصد كاهش يابد تا زمين در مسير محدوديت
افزايش دما بهترتيب بهميزان دو درجه و  5/1درجه سانتيگراد
قرار گيرد .گزارش يادشده همچنين تأييد ميكند نشانهاي از تغيير
در اين روند نيست و تنها  57كشور كه موجب انتشار  60درصد از
گازهاي گلخانهاي هستند در مسير كاستن از انتشار اين گازها براي
رسيدن به نقطه مطلوب قرار دارند .افزايش گازهاي گلخانهاي و
اقدامات منفعالنه (دولتها) بهمعناي آن است كه خأل بين وضعيت
مطلوب و وضعيت موجود كه در اين گزارش منعكس شده ،از
هميشه بزرگتر است .گزارش برنامه محيطزيست سازمان ملل
متحد تأكيد ميكند« :با اينكه پويايي فزاينده بخش خصوصي» و
«ظرفيت دستنخورده نوآوريها و حاميان مالي سبز» مسيرهايي
را براي كاستن از خأل موجود بهدست ميدهد« ،امكان فني»
براي نگهداشتن دماي زمين در حد گرماي  5/1درجه سانتيگراد
محدود است .نويسندگان گزارش خاطرنشان ميكنند كه كشورها
براي تحقق هدف محدوديت دو درجه سانتيگرادي افزايش دماي
زمين تا اواسط قرن حاضر ،بايد تالشهاي خود را بيدرنگ و بدون
تأخير بيشتر از سه برابر كنند و اگر بخواهند سقف  1/5درجهاي
را محقق كنند ،اين تالشها بايد چهار برابر شود .اما تداوم وضعيت
موجود ،احتماالً به حدود سه درجه افزايش دماي جهان در اواخر
قرن منجر ميشود و افزايش دما بعد از آن ادامه خواهد يافت.
اين گزارش براي پركردن خأل موجود ،راههايي را ازجمله از طريق
سياستگذاري مالي ،فناوري نوآورانه پيش روي دولتها قرار
ميدهد .اين نهمين گزارش يونپ است که يك تيم بينالمللي از
دانشمندان تهيه کرده است.
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تنها بازماندگان روباه تركمني در ايران همچنان مورد بیمهری هستند

چند گام مانده به نیستی کرساک

سبزینه

زهرا بهرامي

به گفته كارشناسان و شاهدان عيني دشت
«اينچه» تنها زيستگاه روباه تركمني در ايران
ديگر امن نيست و در سايه بيتوجهيها كرساك
به داالن مرگ ميرود تا براي هميشه نامي از آن
باقي بماند .به گفته شاهدان عيني در سال  ۹۵از
 ۱۴النه كرساكهاي ايران در دشت اينچه فقط
چهار النه فعال بود و سال گذشته اين عدد به
صفر رسيد .حدود  ۶۰سال بود كه ديگر اثري
از روباه تركمني در ايران نبود؛ اما با پيدا شدن
ك در ليست
يك الشه ُمرده از اين حيوان ،كرسا 
جانوران در معرض انقراض در ايران قرار گرفت.
روباه تركمني كه به آن روباه سر ُدم سياه يا
كرساك ميگويند نوعي روباه است كه در نواحي
بياباني و نيمهبياباني آسياي ميانه زندگي ميكند
و دشت گرگان در ايران تنها زيستگاه اين حيوان
خجالتي است .مسئوالن حوزه محيطزيست
گلستان ميگويند پس از آنكه بيش از نيمقرن
در منطقه روباه تركمني ديده نشده ،پيدا كردن
چند النه از اين حيوان باعث خوشحالي و اميد
براي حفظ نسل اينگونه شده است.
روباه تركمني گونهاي نادر در ايران
رئيس اداره نظارت بر حياتوحش اداره كل
حفاظت محيطزيست گلستان اظهار كرد:
شرايط روباه تركمني در كشور آنقدر بد
شده كه بهعنوان گونهاي نادر در ايران مطرح
است و ديدن چند النه از اين جانور باعث
خوشحالي است .محمود شكيبا با اشاره به
اينكه كرساكها البهالي تپه ماهورها النه
ميسازند ،افزود :ما تمام زيستگاههاي روباه
تركمني را به زمين كشاورزي ،دامداري،
كارگاه توليدي يا كارخانه تبديل كردهايم و
اين حيوان جايي براي زيست ندارند .نه تنها
محل زيست كرساكها بايد منطقه حفاظت
شده اعالم شود؛ بلكه بايد نقش اكولوژيكي
اينگونه بيشتر معرفي شود .وي ادامه داد:
در سالهاي اخير وجود روباه تركمني ُمرده در
منطقه گزارش شده است كه علت اصلي آن
استفاده از طعمه مسموم بوده است؛ همچنين
سگهاي گله دشمن اصلي روباهها هستند و
كرساكها را ميكشند و اينگونه در منطقه
امنيت ندارد .به گفته وي ،روباه تركمني براي
ادامه حيات نياز دارد در سطح وسيعي حركت
كند؛ اما فعاليتهاي انساني ازجمله كشاورزي،
چراي گوسفندان و سمپاشيها براي مقابله با
ملخهاي مراكشي محدوده زندگي اين جانور
و تعداد جوندگان و حشرات را كه غذاي اصلي
كرساكهاست محدود كرده است .رئيس
اداره نظارت بر حياتوحش اداره كل حفاظت
محيطزيست گلستان اضافه كرد :گميشان تا
مراوهتپه تنها زيستگاه اين حيوان در ايران است
و نميتوانيم يك منطقه را حفاظت شده اعالم
كرده و تعدادي از اين روباهها را حفظ كنيم؛

خوان
پی
ش خط
روی

تداوم اجرای پویش
سهشنبههای بدون خودرو در جوانرود

عطاءاهلل قادری ،رئیس اداره حفاظت محیطزیست جوانرود ،گفت:
توسعه و ترویج پویش «سهشنبه بدون خودرو» رویکرد مثبتی است
که با استقبال مردم شهرستان جوانرود روبهرو شده است و استفاده از
ناوگان حملونقل عمومی و استفاده از دوچرخه افزایش چشمگیری
داشته است .به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومی اداره کل
حفاظت محیطزیست کرمانشاه ،وی افزود :این طرح نیاز به ایجاد
زیرساخت دارد و توجه بیشتری از مردم و مسئوالن را میطلبد.
قادری ادامه داد :عدهای از مردم جوانرود در روزهای سهشنبه اص ً
ال
از خودرو شخصی خود استفاده نمیکنند و بهصورت پیاده و یا با
استفاده از وسایل حملونقل عمومی به محل کار خود میروند .وی
گفت :اداره حفاظت محیطزیست جوانرود برای تقویت مشارکت
شهروندان در این پویش هر ماه از کسی یا کسانی که بیشترین
پیادهروی را دارند و کمترین از خودرو شخصی خود استفاده میکنند،
تقدیر میکند .قادری افزود :قرار بر این است که تندیس پویش
طراحیشده بهصورت فصلی به بهترین مشارکتکننده در پویش
سهشنبههای بدون خودرو اهدا شود .وی در پایان اذعان داشت:
تاکنون این تندیس به سه نفر از مشارکتکنندگان اهدا شده است.

حیات وحش
مديركل محيطزيست سيستان و بلوچستان خبر داد

زندهگيري يك سر تمساح سرگردان
در جنوب سيستان و بلوچستان

بايد تالش كنيم از راه آموزش به مردم و توضيح
دادن درجه اهميت حضور اين جانور از روباه
تركمني حفاظت كنيم.
تأكيد بر معرفي
نقش اكولوژيكي روباه تركمني
برخالف شكيبا ،يكي از مديران اسبق
محيطزيست گلستان معتقد است براي حفظ
كرساكهاي باقي مانده چارهاي نداريم جز
اينكه محل زندگي اين تعداد محدود روباه
تركمني باقي مانده را حفاظت شده اعالم
كنيم .رمضانعلي قائمي اظهار كرد :اينگونه
(روباه تركمني) در باالي هرم غذايي قرار دارد و
نقش و اهميت آن براي حفظ اكوسيستم كشور
و حفاظت از ساير گونهها حائز اهميت است.
وي با تأكيد بر اينكه بايد محل زندگي اين
تعداد روباه تركمني باقي مانده در دشت گرگان
(تنها محل زندگي اينگونه در ايران) حفاظت
شده اعالم شود ،متذكر شد :نه تنها محل
زيست كرساكها بايد منطقه حفاظت شده
اعالم شود ،بلكه بايد نقش اكولوژيكي اينگونه
بيشتر معرفي شود .اين فعال محيطزيست
ادامه داد :روباه تركمني گونه حائز اهميتي
براي كشور است و در عين آسيبپذير بودن
در معرض خطر انقراض قرار دارد؛ اينگونه در
يك گوشه از يك استان كشور زندگي ميكند
و اگر بيمباالتي از سوي محيطزيست و ساير
دستگاههاي مسئول انجام شود همين تعداد
انگشتشمار باقي مانده از اينگونه را در
سالهاي بعد نخواهيم ديد.

آخرين تالشها
براي حفظ روباه تركمني
درحاليكه اين پيشكسوت محيطزيست
بيمباالتي درباره اينگونه را جايز نميداند؛
اما يك فعال محيطزيست كه در سالهاي
اخير توانسته از تنها بازماندگان روباه تركمني
در ايران عكس و فيلم تهيه كند از بيمهري
و نبود حمايتها از اينگونه در كشور گاليه
دارد و معتقد است اگر خانم لني هارت،
فعال محيطزيستي كشور هلند كه مركز
تحقيقاتي -درماني ُفك خزر را در آشوراده
ت نميكرد ديگر از
فعال كرده است ،حماي 
اينگونه در دشت اينچه هم اثري نبود .اگر از
اينچه (تنها زيستگاه اين حيوان) غفلت كنيم
و اينگونه حمايت نشود نميتوان اميد داشت
ديگر در ايران روباه تركمني وجود داشته باشد.
سياوش روشنيان اظهار كرد :نخستينبار سال
 ۱۳۸۹در گشتزني در منطقه اينچه با يك
الشه روباه تركمني مواجه شدم و مستندات و
عكسها را براي سازمان حفاظت محيطزيست
ارسال كردم در شرايطي كه در  ۶۰سال گذشته
هيچ كرساكي در ايران مشاهده نشده بود .اين
عكاس و تيماردار حياتوحش اضافه كرد:
مجدد در گشتزني سال  ۱۳۹۱هنگامي كه اوج
سمپاشي براي مبارزه با ملخ مراكشي در منطقه
بود با الشه يك جفت روباه تركمني كه بر اثر
مسموميت تلف شده بودند روبهرو شدم و باز
هم موضوع را به سازمان حفاظت محيطزيست
گزارش كردم .وي با اشاره به اينكه هفت
سال براي تحقيق ،عكاسي و احيای نسل

روباه تركمني در منطقه اينچه وقت گذاشتم،
تصريح كرد :از سال  ۹۳با حمايت خانم لني
هارت پايشها ادامه يافت و در نهايت در سال
 ۱۳۹۵موفق شدم  ۱۴النه روباه تركمني را
مشاهده كنم كه چهار النه فعال بود .روشنيان
با يادآوري اينكه در همان سال فيلمبرداري و
عكاسي از اينگونه انجام شد ،ادامه داد :شايد
كار غيركارشناسي بود؛ اما با حمايتهاي خانم
لني هارت به تولهها و مادر غذارساني كرده و با
كمك اهالي بومي و چوپانان مانع آسيب رساندن
سگهاي گله به چهار جفت روباه تركمني در
منطقه شدم .وي گفت :آن سال سه النه روباه
تركمني دوقلو و يك النه چهارقلو داشتند و
فقط يكي از تولهها بر اثر سيل و بارندگي تلف
شد و  ۹توله در طبيعت رها شدند .اين فعال
حوزه محيط زيست بيان كرد :سال گذشته از
گميشان تا مراوه تپه پايش انجام شد؛ اما هیچ
اثري از النه فعال در منطقه ديده نشد و اگر از
اينچه (تنها زيستگاه اين حيوان) غفلت كنيم
و اينگونه حمايت نشود نميتوان اميد داشت
ديگر در ايران روباه تركمني وجود داشته باشد.
زيستگاه روباه تركمني هماكنون فقط دشت
اينچه است كه با ادامه فعاليت كارخانههاي
صنعتي فعال در آن و غفلت جهاد كشاورزي
در ادامه سمپاشي به جاي مبارزه بيولوژيك
با ملخ مراكشي و چراي دام و همچنين
بيتوجهي سازمان حفاظت محيطزيست دور
از ذهن نيست كه روباه تركمني به جاي قرار
گرفتن در ليست گونههاي در معرض انقراض
به خاطرهها بپيوندد.

بارورسازي ابرها؛ از اثبات علمي تا بارش دركشور همسايه

بارورسازي ابرها در جهان هنوز به اثبات
نرسيده است و با اينكه اين روش در برخي از
كشورها جواب داده ،اما قابلكنترل نيست .به
گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،چند سالي است كه موضوع بارورسازي
ابرها مطرح شده و موردانتقاد برخي
كارشناسان قرار گرفته كه بهگفته آنها
بارورسازي ابرها باعث عقيمشدن ابر ميشود.
موافقان بارورسازي ابرها ميگويند كه اين
روش يك واقعيت علمي تأييدشده توسط
مجامع علمي بينالمللي است كه در صورت
مديريت درست ،ميتواند باعث افزايش
بارندگي شود .اما مخالفان اين پروژه معتقدند
كه بهاجبار و با صرف هزينه بسيار نميتوان
ابر بدون رطوبت را بارور كرد و اگر اين روش
كارگشا بود كشورهاي پيشرفته مشتري
اصلي آن بودند .گفتني است كه ايران بهدليل
قرارگرفتن در منطقه خشك و نيمهخشك و
بارشهاي محدود ،يكي از كشورهاي كمبارش
در منطقه محسوب ميشود؛ به همين دليل
برخي از مسئوالن و كارشناسان به فكر ايجاد
راهحلي براي جبران كمبود بارش افتادهاند و
آن بارورسازي ابرها است .باروريسازي ابرها
بهعنوان روشي علمي در تعديل آبوهوا
قدمتي  ۸۰ساله در تحقيقات آزمايشگاهي
دارد و بسياري از دانشمندان و فعاالن حوزه
آب در سراسر دنيا طي سالها ،تحقيقات
بسياري انجام دادند تا بتوانند با افزودن مواد
به داخل يك ابر (با استفاده از ژنراتورهاي
زميني ،موشك يا هواپيما) به افزايش بارش
ت ديگر بارورسازي
كمك كنند .بهعبار 
ابرها يا ايجاد باران مصنوعي روشي براي
تأثيرگذاري روي ابرهاي طبيعي است كه در
آن با استفاده از مواد شيميايي ،آب بيشتري
از ابر بهشكل باران يا برف گرفته ميشود.
براساس گزارشات و تحقيقات بينالمللي
هنوز دليل علمي مبنيبر موفقيت روش
بارورسازي ابرها در جهان به اثبات نرسيده
است؛ درواقع با اينكه اين روش در برخي
از كشورها جواب داده ،اما چون قابلكنترل
نيست نميتواند روش مناسبي براي ايجاد
بارندگي در كشورها باشد .بارورسازي ابرها در
هر منطقهاي متفاوت است و اين به وضعيت
آبوهواي كشور بستگی دارد .كشوري كه در
منطقه خشك و مرطوب قرار دارد ،با كشور
داراي آبوهواي سرد و زمستاني متفاوت
است .در كشور آمريكا بهدليل نزديكبودن
آبوهواي آن به كشور ايران ،روش بارورسازي
ابرها نتيجه مثبتي به همراه نداشته است؛ اما
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اين روش در كشور روسيه كه داراي هواي
سردي همراه با تگرگ و بارش فراوان است،
بسيار موفق بود .گفتني است كه ايران در 35
سال اخير با كاهش بارندگي روبهرو نبوده و
از نظر آماري بارندگي كاهش چشمگيري
نداشته است .اين آمار از طريق دادههاي
ماهوارهاي و اندازهگيري همهروزه بارندگي
دور كره زمين در  ۳۵سال اخير بهدست
آمده است .برمبناي اين آمار كه سطح ۲۵
كيلومتري زمين را بررسي کرده و هر ماه در
حال بهروزرساني است ،سطح بارندگي بهطور
كلي روي كشور ايران شايد كمي پايين رفته
باشد ،اما اين كاهش از نظر آماري زياد نيست.
براي بارورسازي ابرها بايد شبكههاي ابر وجود
داشته باشد؛ اما براساس دادههاي ماهوارهاي
كشور ايران اين قابليت را ندارد كه شبكهاي
براي ابرهاي بارشزا داشته باشد و بهتازگي
نيز در ايران اين شبكهاي ديده نشده است .در
مناطقي كه ابري وجود ندارد ،چندان اميدي
به نتايج فناوري باروري ابرها نيست .انجمن
علمي مهندسان عمران آمريكا معتقدند كه
موضوع بارورسازي ابرها قابليت مديريت
آب را دارد و ميتواند موجب افزايش بارندگي
شود .اين انجمن معتقد است كه بارورسازي
ابرها تنها به افزايش بارندگي منجر نميشود
و كاهش تگرك و مهزدايي را هم در پی دارد.
در ايران بهدليل اينكه بارش تگرگ موجب
ايجاد خسارت در بخش كشاورزي ميشود،
اين روش ممکن است مفيد باشد؛ اما روش
بارورسازي ابرها در ايران تنها براي افزايش
بارندگي است و بايد به اين نكته توجه داشت
كه هر ابري قابليت بارورسازي را ندارد؛
به همين دليل اين کار نيازمند بررسي در
شرايط مختلف است .بارورسازي ابر در شرايط
خشكسالي بسيار محدود ميشود؛ زیرا در
شرايط خشكسالي ابرهاي بارشزا در منطقه
كم است و ابري وجود ندارد كه بخواهيم آن
را بارور كنيم .بارورسازي زماني كاربردي است
كه قبل يا بعد از خشكسالي ،يك برنامه جامع
بلندمدت پيوسته در يك كشور انجام شود.
در اين صورت ميتوان انتظار داشت بخشي از
كمبود بارش در دوره خشكساليبا اين روش،
جبران شود .سازمان هواشناسي جهاني در
سال  ۲۰۱۳اعالم كرده كه  ۴۲كشور و در
سال  ۲۰۱۶اعالم كرده كه  ۵۶كشور اين
روش را بهكار ميگيرند .برای نمونه ،استراليا
از سال  ۱۹۴۷اين برنامه را بهطور مداوم بهكار
بسته است .چين از سال  ،۱۹۵۸تايلند از
سال  ۱۹۷۱و آمريكا بحث بارورسازي ابرها

را در  ۹ايالت انجام ميدهد .طبق بررسيهاي
مؤسسه آب دانشگاه تهران ،براي سال آبي
 ،۹۴-۹۳ميزان افزايش بارش در ايران مركزي
بهگونهاي بود كه حدود دو ميليارد مترمكعب
آب (دو برابر حجم مخزن سد زايندهرود)
از طريق بارورسازي ابرها استحصال شده
است .طبق بررسيهاي اين مركز و ارزيابي
صورتگرفته ،هزينه قيمت تمامشده براي هر
مترمكعب آب از روش بارورسازي ،كمتر از ۵۰
تومان محاسبه شده است .فرض كنيد عمليات
بارورسازي ابرها براي نيمي از كشور كه داراي
ابرهاي مناسب بارورسازي هستند انجام شده
و در طي آن  ۲۰ميليمتر به بارندگي اين
مناطق اضافه شود ،در اين صورت حدود ۱۶
ميليارد مترمكعب ( ۱۶برابر حجم مفيد سد
زايندهرود) آب استحصال خواهد شد .البته
بايد توجه كرد در شرايطي كه ابر بارانزا نداريم
و درگير خشكسالي هستيم ،بارورسازي ابرها
راهحل برونرفت از مسئله كمآبي نخواهد بود
و تنها راهحل خشكسالي ،مديريت مصرف
و تقاضا است .بهگفته يكي از كارشناسان
آب« ،يديد نقره» مادهاي است سمي و
دشمن محيطزيست (طبق طبقهبندي
بينالمللي )GHS؛ پخش يديد نقره در
محيط ،قابلجمعآوري نیست و خطرات
جبرانناپذيری براي ميكروارگانيسمهاي
خاك ،آب ،آبزيان و ريزجانداران دارد و باعث
انباشتهشدن و افزايش تدريجي مواد شيميايي
در خاك و آب ميشود .آمار قابلپذيرش از
افزايش بارش پس از گذشت  ۷۰سال از
اجراي آن ارائه نشده و اشتباه در محاسبات
و ازدياد انتشار يديد نقره در ابر ،عقيمشدن
ابر را بهدنبال دارد؛ چون كنترل سرعت
و جهت باد در اختيار متخصصان نيست؛
بنابراين حتي چنانچه بارشي هم روي دهد،
كنترل بارش در منطقه هدف دشوار است؛ در
كشور ما با وجود كار ،هزينه و سرمايهگذاري
زياد ،كماكان خشكسالي در كشور ما باقي
است و هيچيك از تاالبها و درياچهها
احياء نشده است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،احد وظيفه،
مديركل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناسي كشور ،با اشاره به اعالم آمادگي
و كمك سپاه پاسداران براي بارورسازي ابرها
اظهار كرد :موضوع بارورسازي ابر بايد در
بستر خود بررسي شود؛ اينگونه نيست كه
با باروركردن ابرها شاهد نتايج مثبتي باشيم.
وي افزود :بارورسازي ابر يعني ايجاد هستك
درون ابر كه اين هستك بتواند رطوبت موجود

در ابر را دور خود جمع و زمانيكه سنگين
شد ،موجب بارش باران شود .وظيفه با اشاره
به معضل گرد و غبار در كشور كه باعث
كمشدن بارش ميشود ،افزود :پاشيدن هسته
به ابر باعث تشديد گرد و غبار و عقيمشدن
بيشتر ابرها ميشود .وي ادامه داد :گرد و
خاكي كه از خوزستان و عراق بلند ميشود
به سيستمهاي ابر و سطح جبهه بارشي كشور
نفوذ ميكند .وی تصريح كرد :استانهاي
خوزستان ،كرمانشاه و ايالم درگير گرد و غبار
هستند كه همزمان در اين استانها ابرناكي
آسمان و بارش را نيز شاهد هستيم .وي افزود:
تزريق جريانهاي صعودي به درون ابر عالوهبر
اينكه ابرها را بيش از اندازه بارور كرده ،باعث
كمبارشي و اثر منفي بر روي مقدار بارش نيز
شده است .وظيفه گفت :براي بارورسازي ابرها
اگر بهصورت مصنوعي ،يعني با هواپيما ذرات
يد نقره و دیاکسیدکربن خشك را به ابرها
تزريق كنيم ،نهتنها كمكي نكردهايم بلكه
وضعيت را بدتر نيز ميكنيم .وي ادامه داد:
براي بارورسازي ابرها با استفاده از ذرات يد
نقره ،بايد بهصورت علمي با بررسي سيستم
ابر ،ويژگيهاي ميكروفيزيك ابر (ساختار ريز
ابر) را دقيق بشناسيم و به اين نتيجه برسيم
كه آيا اين ابر به اندازه كافي هستك يا ذرات
هسته بارش را تشكيل ميدهد يا خير .وظیفه
تأكيد كرد :بارورسازي ابرها روش جايگزين
براي توليد بارش بهصورت بزرگمقياس و
كالن براي ازبينبردن خشكسالي است كه
در دنيا اين روش معمول نبوده است .وي
با بيان اينكه گزارشهاي سازمان جهاني
هواشناسي حاكي از اين است كه روش
باروركردن ابرها بهصورت اصولي ميتواند
خشكسالي را از بين ببرد ،افزود :بسياري
از كشورهاي جهان بهصورت آزمايشي اين
كار را انجام دادهاند كه نتيجه آن در برخي
كشورها اثرات مثبت و در برخي ديگر اثرات
منفي داشته است .وظيفه با بيان اينكه در
بسياري از كشورها خشكسالي حكمفرما
است ،بيان كرد :اصوالً روش بارورسازي ابرها
روشي نيست كه همه جاي دنيا انجام شده
و نتيجه مثبت گرفته باشند .در كشورهاي
اطراف ما كارهايي در اين باره انجام شد ،اما
باعث ازبينرفتن خشكسالي نشد .وي با بيان
اينكه بخشي از گرد و خاك جنوب كشور از
چشمههاي داخلي است ،افزود :همين گرد و
خاك زمانيكه خيزش پيدا كند به اليههاي
باالي جو درون ابر وارد ميشود كه باعث
عقيمشدن ابرها ميشود.

مديركل حفاظت محيطزيست سيستان و بلوچستان از زندهگيري
يك سر تمساح سرگردان در منطقه «كشاري» شهرستان سرباز
خبر داد .به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومي اداره كل
محيطزيست سيستان و بلوچستان ،وحيد پورمردان اظهار داشت :در
پي گزارشهای مردمي مبنيبر مشاهده يك سر تمساح سرگردان در
منطقه «كشاري» و خشكشدن بركه زيست اين تمساح ،محيطبانان
شهرستان سرباز در منطقه حضور يافتند .وی ادامه داد :محيطبانان
پس از بررسي وضعيت آبي بركه زيست تمساح با كمك همياران
و دوستداران حيات وحش منطقه «كشاري» اقدام به زندهگيري و
انتقال تمساح به درياچه پشت سد «پيشين» كردند .وي افزود :بركه
«كشاري» يكي از فعالترين زيستگاههاي تمساح پوزهكوتاه است كه
متأسفانه براثر كاهش نزوالت جوي و خشكساليهاي چند ساله اخير
بهطور كامل خشك شده است .پورمردان گفت :الزم به ذكر است
كه مردم منطقه «كشاري» در جهت حفاظت از تمساحها ،همكاري
خوبي با مأموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان سرباز دارند.

هوا بس ناجوانمردانه سرد است
كمي مهرباني با حيات وحش

پاييز به آذر رسيد و روي سردش را نشان داد ،ارتفاعات دنا در شمال
ياسوج يكدست از برف سفيدپوش شده و سرما و بوران كل و بزهاي
دنا را روانه پاييندستها كرده و در دامن دنا پناه داده است .به گزارش
«سبزینه»بهنقلازايرنا،محيطبانانبابضاعتناچيزخوددردامنههاي
دنا گشت ميزنند تا از مهمانان از راه رسيده طبيعت محافظت كنند.
مهماناني كه اين روزها هم سرما و گرسنگي و هم شكارچيان غيرمجاز
در كمين آنان نشستهاند .اگرچه فصل سردي است ،اما فصل داغ
شكار هم هست .كل و بزهاي دنا فربه و چاق شدهاند ،شكارچيان
غيرمجاز سالحبهدوش و دوربينبهچشم رد پاي كل و بزهاي دنا را
دنبال ميكنند تا با سرب داغ ،هم حيات وحش را نابود كنند و هم
طبيعترااززيباييخالي.برخالفقاعدهتجهيزاتشكارچيانمتخلف
از محيطبانان وظيفهشناس بيشتر است و چنان مجهز به كوه ميزنند
كه انگار سر جنگ با ستون نظامي را دارند .محيطبانان هم در همه
جاي اين پارك بزرگ حضور دارند؛ اگرچه شمارشان كم و وسايلشان
اندك است ،اما بيباكانه در نوك قلهها ،تپهها و صخرهها رد شكارچيان
متخلف را دنبال و با آنان شاخبهشاخ ميشوند يا آنان را از منطقه فراري
ميدهند يا به حكم وظيفه و قانون دستگيرشان ميكنند .اكنون
كه هواي پارك ملي دنا رو به سردي رفته و احتمال يخزدن مراتع
و روانابها بيشتر است ،وحوش مجبورند براي ادامه زندگي بهسوي
پاييندست و دامنههاي دنا در حومه روستاها حركت كنند و حاال
وظيفه ملي همگان ايجاب ميكند از گونههاي جانوري دناي سترگ
محافظت کنند .يكي از محيطبان دنا گفت :حيات وحش به «پاچه
كوه» آمده و مراتع دامنهها هنوز آنقدر علوفه دارد كه براي ميزباني از
حيات وحش آماده باشد .روحاهلل خالدي ميافزايد :در روزهاي آينده
اگر در پاييندستها بارندگي بهصورت برف باشد ،كل و بزها به روستاها
نزديكتر ميشوند و در آن صورت علوفه آنها بهصورت دستي تأمين
ميشود .وي تأكيد ميكند :در حال حاضر بيشتر از گرسنگي و سرما
بايد از حيات وحش در برابر شكارچيان متخلف محافظت كرد؛ زیرا
بيشتر از هر زمان جنسشان براي شكار جور است .خالدي با بيان
اينكه فصل جفتگيري حيات وحش است ،ميگويد :در اين فصل كل
و بز بهلحاظ جسمي در بهترين وضعيت قرار دارند و شكارچيان سعي
ميكنند از اين فرصت براي شكار آنها استفاده كنند .اين محيطبان
ميگويد :تعداد محيطبانان دنا كم است و ما مجبوريم پا به پاي حيات
وحش حركت كنيم تا گرفتار شكارچيان نشوند 30.محيطبان وظيفه
مراقبت از مناطق حفاظتشده دنا و دناي شرقي را برعهده دارند.
براساس استانداردهاي جهاني براي حفاظت از هر يك هزار هكتار
منطقه حفاظتشده به يك نفر محيطبان نياز است .درحاليكه اكنون
هر محيطبان در منطقه حفاظتشده دنا از چهار هزار هكتار عرصه
محافظتميكند؛آنهمدرمنطقهايكهتمامعرصههايشكوهستاني
است و تردد در آن بهسختي صورت ميگيرد .بهگفته وي ،محيطبانان
همه تالش خود را براي محافظت از حيات وحش و طبيعت دنا بهكار
ميگيرند؛ اما تجهيزات آنها هميشه از شكارچيان كمتر است و همين
هم كار را سخت ميكند .اداره كل حفاظت محيطزيست كهگيلويه
و بويراحمد از مردم خواسته در حفاظت از حيات وحش سرمازده با
محيطبانان همكاري و همياري كرده و از بهدامانداختن و شكار آنان
خودداري كنند .مديركل حفاظت محيطزيست استان گفت :هر سال
پس از بارش برف در ارتفاعات ،حيات وحش مجبور به حركت بهسمت
پاييندستها ميشود .محسن جعفرينژاد با بيان اينكه پناهگاهها و
مناطق ميزبان بهصورت 24ساعته توسط يگان حفاظت پايش و رصد
ميشود ،به مردم توصيه کرد در صورت مشاهده هرگونه حيات وحش
آسيبديده موضوع را به نزديكترين پاسگاه محيطباني اطالع دهند.
وي يادآوري کرد تمهيدات علوفهاي براي حيات وحش انديشيده شده
و هماكنون در انبارهاي اين اداره كل در مناطق به مقدار كافي علوفه
وجود دارد .وي خاطرنشان کرد در صورت نياز ،محيطبانان علوفهدهي
به حيات وحش را انجام ميدهند .اين روزها حيات وحش به آغوش
انسانها پناه آورده و حفاظت و ضمانت جان آنها نه وظيفه يك
سازمان و يك محيطبان كه وظيفه همه كساني است كه دل در گرو
اين طبيعت دارند .منطقه حفاظتشده دنا از مهمترين ذخيرهگاههاي
زيستكره جهان ،ظرفيتي مهم براي حفظ بيش از  320گونه جانوري
در اين منطقه بكر و ميراث گرانبهاي طبيعي است .اين منطقه در
شانزدهم تير 90بهعنوان پانص دوشصتويكمين ذخيرهگاه زيستكره
جهان در سازمان يونسكو ثبت شد .وجود كوه ،جنگل ،بيش از 100
چشمه ،رودخانه و  1200گونه گياهي دنا را به زيستگاه گونههاي
جانوري مختلف تبديل كرده است .ذخيرهگاه زيستكره دنا يكي از
نقاط باارزش ،از منظر سيماي سرزميني و غناي زيستي ،در جهان
محسوب ميشود .مناطق حفاظتشده دنا با وسعت  93هزار و660
هكتار و دناي شرقي با وسعت  28هزار و  202هكتار در شهرستانهاي
بويراحمد و دنا در كهگيلويه و بويراحمد قرار گرفتهاند.
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