    

محیط زیست و گر دشگری
اخبار

احيای تاالب انزلي بهروش زيستپااليي نگراني فعاالن محيطزيست را درپی داشته است

مراقب «اشک مریم» باشید

در آستانه فصل بهار یکی از نگرانیهای بخش گیاهی سازمان
حفاظت محیطزیست گونه «اللههای واژگون» یا «اشک مریم»
است .رئیس گروه گیاهی این سازمان ضمن معرفی این گونه
گیاهی مهم نسبت به چیدن اللههای واژگون در دامنههای زاگرس
هشدار داد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،مریم مغانلو ،رئیس
گروه گیاهی دفتر ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیطزیست،
ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اللههای واژگون دامنههای زاگرس و
با تأکید بر اینکه یکی از گونههای گیاهی حائز اهمیت در کشور ما
الله واژگون است ،گفت :متأسفانه بهدلیل سودجویی برخی افراد
مشاهده میشود که در اوایل بهار و همزمان با سال جدید ،تعداد
زیادی از اللههای واژگون از شاخه بریده و در بعضی اوقات کامل
از ریشه کنده میشود و همراه پیاز آن در سطح معابر شهری
به فروش میرسد .این کار باعث میشود جمعیت این گونه در
مناطق رویشگاهی آن با تهدید جدی روبهرو شود .وی با این توضیح
که الله واژگون با نام علمی .Fritillaria imperialis Lشناخته
میشود ،گفت :از زیباترین گونههای جنس  Fritillariaاست که از
اواخر اسفندماه و در فروردین و اردیبهشت تحت تأثیر دمای هوا به
گل مینشیند و در میان اللههای ایران ،الله واژگون که بهنامهای
الله سرنگون و اشک مریم نیز شناخته شده از شهرت و زیبایی
منحصربهفردی برخوردار است .رئیس گروه گیاهی دفتر ذخایر
ژنتیکی سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه گفت :همهساله
عدهای برای تماشای اللههای واژگون ،این جلوه طبیعی کمنظیر،
راهی دامنههای زاگرس میشوند .این گل سازگاری زیادی
با دامنههای سنگالخی و صخرهای دارد و متأسفانه چرای دام،
تخریب زیستگاه برای ایجاد اراضی کشاورزی و برداشت مستقیم
این گیاه برای خرید و فروش مهمترین عوامل تهدیدکننده این
گیاه است .مغانلو ادامه داد :بهمنظور حفظ الله واژگون ،رویشگاه
اصلی این گونه گیاهی در استان چهارمحال و بختیاری بهعنوان
اثر طبیعی ملی معرفی شده است که جزو مناطق تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیطزیست است و هرگونه بهرهبرداری از این
گونه ممنوع است و تخلف محسوب میشود .رئیس گروه گیاهی
دفتر ذخایر ژنتیکی سازمان محیطزیست در پایان تأکید کرد :از
هموطنان میخواهم ،با توجه به اینکه طبیعتگردی در تمام
دنیا آداب خاص خود را دارد و نباید سبب کوچکترین لطمهای
به محیطزیست شود ،هنگام مراجعه به مناطق رویشی اللههای
واژگون از جمعآوری و آسیب به آنها خودداری کنند و در امر
حفاظت از این گونه گیاهی و نیز سایر گونههای گیاهی ارزشمند
کشور ،که گنجینه طبیعی و سرمایه ژنتیک این مرزوبوم هستند،
کوشا باشند.

زورمحیطزیستبهمیلیاردرهای
برجسازدر باغهای تهران میرسد؟

توساز در بیش از ۶۰
درحالیکه شورای شهر تهران مجوز ساخ 
باغ پایتخت را صادر کرده است ،مدیرکل محیطزیست استان
تهران از تالش این نهاد برای جلوگیری از نابودی باغهای تهران
میگوید .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،شورای شهر تهران
توسازدر ۶۲
 ۱۵اسفندماه و همزمان با روز درختکاری مجوز ساخ 
باغ تهران را براساس مصوبه برجباغ صادر کرد .هرچند که مصوبه
برجباغ اسفندماه سال گذشته لغو شده بود ،اما بهدلیل دیر ابالغشدن
آن توسط شهرداری تهران ،برخی از مالکان عوارض خود را تسویه
توسازدر باغ بودند .ازاینرو مجوز
کرده و منتظر مجوز برای ساخ 
توساز در بیش از  ۶۰باغ پایتخت صادر شد که از این تعداد
ساخ 
 ۲۷مجوز فقط مربوط به منطقه یک تهران است .مرتضی الویری،
رئیس شورای عالی استانها ،در پی واکنشهای منفی به تصویب
توساز در  ۶۲باغ تهران ،گفت« :اگر در این مسأله به مالکان
ساخ 
باغها اجازه ساخت نمیدادیم ،این افراد به دیوان عدالت اداری
شکایت میکردند و ممکن بود با این کار کل مصوبه از بین برود».
اما پرسش مهم اینجاست که چرا شهرداری تهران لغو برجباغ را دیر
ابالغ کرده است و اکنون بهجای اینکه مبلغ عوارض را به مالکان
توساز صادر کرده است؟ این
بازگرداند ،برای آنها مجوز ساخ 
رشته سر درازی دارد و آنطورکه ناهید خداکرمی ،رئیس کمیته
سالمت شورای اسالمی شهر تهران ،گفته است عالوهبراین 62
برجباغ ،از  73پرونده دیگر هم وجود دارد که پرداخت علیالحساب
داشتهاند و این را هم گفت 437 :مورد هم بوده که هنوز کاری
برای آنها انجام نشده و آنها مشمول قانون جدید خانه باغ
می شوند .با وجود اینکه براساس مصوبه برجباغ مالکان باغها اجازه
توسازکنند ،اما
دارند که فقط در  ۳۰درصد مساحت باغ ،ساخ 
تجربههایی قبلی نشان داده است که بهدلیل عدم نظارت صحیح
بر این ساختوسازها عم ً
ال در مساحت بیشتری از باغ و با قطع
درختان صورت میگیرد .اما در این بین محیطزیست دستگاهی
است که میتواند با اعتراض به دستگاه قضایی جلوی این تصمیم
شورای شهر تهران را بگیرد و یا حتی تبصرههایی به این مجوزها
برای کاهش خسارت به باغها اضافه کند .کیومرث کالنتری ،مدیر
کل محیطزیست استان تهران ،دراینباره میگوید :محیطزیست
استان به رئیس کمیسیون محیطزیست شورای شهر تهران نامه زده
توساز در باغهای تهران
است و خواسته که نسبت به موضوع ساخ 
موضعگیری اصولی داشته باشند و نتیجه را به محیطزیست استان
تهران ابالغ کند .بهگفته وی اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد
توساز در باغها آغاز شود ،محیطزیست پیگیری قانونی
و ساخ 
خواهد کرد .مدیرکل محیطزیست استان تهران همچنین میگوید:
محیطزیست حق اعتراض دارد ،ولی نهاد تصمیمگیر دراینباره
نیست ،همچنین نامه محیطزیست استان تهران به شورای شهر
برای شورای حفظ حقوق بیتالمال نیز فرستاده شده است .گفتنی
است پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز به این
تصمیم جنجالبرانگیز شورای شهر تهران واکنش نشان داده و از
دولت و وزارت کشور خواسته بودند تا مراقب اینگونه اقدامات
توسازدر  ۶۲باغ تهران با
شورای شهر باشند .هرچند که مجوز ساخ 
 ۱۴رأی موافق در شورای شهر به تصویب رسید ،اما تعداد معدودی
نماینده شورا با صدور مجوز مخالف بودند و حتی حجت نظری،
نماینده شورای شهر تهران ،با انتشار توییتی برجباغ را قتلگاه باغها
نامید و اظهار کرد که نباید محیطزیست شهر ،قربانی بیشخواهی
توساز
عدهای معدود و یک سبک زندگی خاص شود .مجوز ساخ 
در  ۶۲باغ تهران در شرایطی صادر شد که در هفته درختکاری هم
مردم و هم مسئوالن تالش میکنند با کاشت نهال این مناسبت را
گرامی بدارند .مقام معظم رهبری نیز در روز درختکاری دو اصله
نهال را غرس و با صدور به مسئوالن کشور تأکید کردند که جلوی
احداث ساختمان در مراکز پردرخت کشور را بگیرند .در روزگاری
که تعداد باغهای تهران از دهها هزار به پنجهزار باب کاهش پیدا
کرده است و همین تعداد معدود باغ باقی مانده ،تنها مجال تنفس
تهران هستند ،در روزگاری که رفع آلودگی کالنشهرهای کشور و
حفظ اندک سرمایههای محیطزیستی باقی مانده در دستور کار
دستگاههای مسئول قرار گرفته است ،در روزگاری که تنوع زیستی
پایتخت روزبهروز کاهش پیدا میکند و پایتختنشینان مجبورند
برای گذراندن اوقات در فضاهای سبز طبیعی کیلومترها از شهر
دور شوند انتظار میرود که دستگاههای مسئول کشور ازجمله
شورای شهر تهران ،محیطزیست ،منابع طبیعی و دستگاههای
قضایی بهدستور مقام معظم رهبری برای حفظ منابع طبیعی کشور
و برخورد با متخلفان این حوزه عمل کنند و پیش از آنکه دیر شود
توسازدر باغهای تهران را بگیرند.
جلوی ساخ 
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سبزینه

بحران بیپایان یک تاالب

مريم ساحلي

احياي تاالب انزلي با فناوري «بايوجمي»
دغدغه تازهاي براي فعاالن محيطزيست ايجاد
كرده ،اجرا نشدن اين شيوه در اكوسيستمهاي
مشابه و وضعيت حساس تاالب روبهمرگ انزلي،
بر نگرانيها افزوده است ۲۲ .تاالب بينالمللي
در ايران وجود دارد كه همين ظرفيت طبيعي،
كشورمان را در بين كشورهاي عضو كنوانسيون
رامسر ،در رتبه هجدهم قرار داده است ،اما آنچه
اين روزها در حوزه تاالبهاي ايران ،به نگراني
فعاالن محيطزيستي تبديل شده ،ب ه خطر
افتادن حيات اين زيستگاههاي طبيعي است.
تاالب بينالمللي انزلي از مهمترين زيستگاههاي
پرندگان مهاجر و محل تخمريزي آبزيان است.
اين تاالب از نخستين تاالبهاي ثبتشده در
معاهده رامسر در سال  ۱۹۷۱ميالدي است.
تاالب بينالمللي انزلي هماكنون در فهرست
مونترال قرار گرفته است .قرار گرفتن در اين
فهرست بهمعناي اين است كه تاالب در حال
خشك شدن است و ب ه مراقبت نياز دارد .امروز
تنها  ۲۰هزار هكتار از مساحت تاالبانزلي آب
دارد .قربانعلي محمدپور ،مديركل حفاظت
محيطزيست گيالن ،تغييرات اقليمي ،كاهش
آب درياي خزر ،ورود انواع فاضالب ،ورود حجم
زيادي از رسوبات ،رشد بيرويه گياهان مهاجم
وارداتي همانند سنبل آبي و همچنين تجاوز به
حريم تاالب را از مهمترين علل خشك شدن
بخشي از آب تاالب انزلي اعالم كرده است .به
گفته وي ،در سه دهه گذشته ميانگين عمق
آب تاالب بينالمللي انزلي از  ۱۱متر به كمتر
از دو متر و در مناطقي تا  ۷۰سانتيمتر كاهش
يافته است.
زمزمه احياي تاالب انزلي با فناوري نانو
احياي تاالب انزلي با فناوري نانو ذرات تيتانيوم،
ش از پيش
موضوع تازهاي است كه اذهان را بي 
نهتنها متوجه سرنوشت تاالب انزلي ،بلكه متوجه
سالمت اهالي حاشيه تاالب ميكند .نگاهي
به يادداشتها و اظهارنظرهاي دانشگاهيان و
فعاالن حوزه محيطزيست نشان ميدهد كه اين
روزها توجه آنها از مسأله هجوم انواع فاضالب،
انباشت رسوبات ،تجاوز به حريم تاالب ،گياهان
مهاجم ،اثرات سدها و بيتوجهي به آببندانها
كه ازجمله دردهاي تاالب انزلي است بهسمت
پيشبيني خطرات و آسيبهاي بهكارگيري اين
روش جديد سوق يافته است.
مردادماه امسال رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست در نامهاي به رئيس سازمان
برنامهوبودجه كشور خواستار تخصيص بودجه
براي احياي تاالب انزلي با شيوهاي نوين از زيست
پااليي شد .در ادامه مهرماه امسال شاهد بازتاب
گسترده خبر احياي تاالب انزلي با فناوري نانو در
رسانهها بوديم و مديركل حفاظت محيطزيست
گيالن با اشاره به روند اين پروژه اعالم كرد:
اجراي اين طرح به یکصد ميليارد تومان اعتبار
نياز دارد و دولت ميكوشد تا در مدت سهسال اين
اعتبار را اختصاص دهد .اما همزمان با سفر اخير
رئيسجمهور به گيالن با حضور رئيس سازمان
حفاظت محيطزيست ،عمليات اجرايي احيای
تاالب بينالمللي انزلي بهروش زيستپااليي در
 ۲۰۰هكتار از اين تاالب بهصورت آزمايشي در
منطقه سرخانكل صومعهسرا آغاز شد.
لزوم توجه
به وضعيت حساس تاالب انزلي
يك كارشناس محيطزيست درباره اين طرح
میگويد :تاالب بينالمللي انزلي ،يكي از
مهمترين تاالبهاي دنيا محسوب ميشود
و در سال  ۵۴جزو تاالبهاي حفاظتشده
در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد .حفظ
اين محيط آبي نهتنها براي حاشيهنشينان آن
اهميت بسياري دارد ،بلكه اين تاالب ميتواند
سالها ميزبان گردشگران بسياري نيز باشد
كه هم بهعنوان تفريح و هم تفرج نيمنگاهي به
زيباييهاي اين تاالب بزرگ داشته باشند كه اين
روزها حال خوبي ندارد .محمد الهوري با بيان
اينكه وضع تاالب انزلي ،بهمانند نفسهاي يك
بيمار بدحال است كه با كوچكترين اشتباهي
خواهد ُمرد ،ميافزايد :اثرات منفي دستدرازي
به طبيعت آبي ،غيرقابلجبران است .مشكل
بسياري از شركتها كه ادعاي احياي تاالب
دارند ،اين است كه اين محيط را با استخر
ماهي يا محيط تصفيه فاضالب مقايسه كرده
و كنشها و تعامالت زيستي را در اين عرصه
ناديده گرفتهاند .وي ورود سرخس آزوال را يكي
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 ۱۷۰کشور به کاهش مصرف
پالستیک متعهد شدند

 ۱۷۰کشور جهان متعهد شدند تا سال  ۲۰۳۰میالدی مصرف
پالستیک را بهطور چشمگیری کاهش دهند .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از ایسنا ،در کنفرانس پنجروزه محیطزیستی سازمان ملل
که در نایروبی برگزار شد ،کشورهای جهان قطعنامهای غیرالزامی
درباره اشیای دورریختنی همچون کیسههای پالستیکی صادر
کردند .در پیشنهاد اولیه که چندین کشور ازجمله آمریکا با
آن مخالفت کردند ،منع استفاده از کیسههای پالستیکی
یکبارمصرف تا سال  ۲۰۲۵پیشنهاد شده بود .مطالعات
حاکیست که هر سال بیش از هشتمیلیون تن پالستیک وارد
اقیانوسهای جهان میشود .سیم کیسلر ،رئیس مجمع جهانی
محیطزیست ملل متحد ،پیش از رأیگیری درباره این پیشنهاد
گفت :پیداکردن راهکاری که موردپذیرش تمامی کشورها باشد
مشکل است .بیش از چهارهزار و  700نماینده ازجمله وزرای
محیطزیست ،محققان و چهرههای اقتصادی در این نشست
شرکت داشتند .همچنین در این نشست تعهدات دیگری به
امضای کشورهای شرکتکننده رسید که از آن جمله میتوان به
کاهش تولید پسماندهای غذایی و مشورت با افراد بومی بهمنظور
ارائه و تدوین قوانین جدید اشاره کرد.

جگوار سياه آفريقايي در راه ايران

از اين دستدرازيهاي بدون ارزيابي دانست
كه سبب شد نفسهاي تاالب انزلي به شماره
بيفتد و ادامه ميدهد :اخيرا ً شركتي در حوزه
نانو با ادعاي احياي تاالب انزلي ،بدون داشتن
ارزيابي زيستمحيطي ،بهصورت مستقيم اقدام
به استفاده از نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در قالب
مجموعه مواد موسوم به «بايوجمي» كرده كه
اساساً در تصفيه فاضالبها به كار گرفته ميشود
و استفاده از اين روش در محيط باز و غيرقابل
كنترل تاالب ،بسيار خطرناك است و در نهايت
منجر به مسموم شدن تاالب خواهد شد.
آثار طرح بر سالمت مردم بررسي شود
وي با بيان اينكه نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در
ل نشده و بعد از فرآيند تصفيه بهشكل
آب ح 
رسوب در كف تهنشين ميشوند ،ميافزايد:
اين شركت هنوز پاسخي درباره تكليف هزاران
تن رسوب اكسيد تيتانيومي كه در اين فرآيند
نشست كرده و بههمراه غذاي آبزيان به سفرههاي
حاشيهنشينان و حتي ساير شهرها و استانها
منتقل خواهد شد ،نداده است .مضاف بر
اينكه تاكنون هيچ سابقهاي براي اجراي روش
ياد شده در محيط آبي زنده وجود نداشته و به
ادعاي شركت مجري ،نخستينبار است كه در
دنيا اجرا ميشود .الهوري با تأكيد بر اينكه بايد
توجه داشت كه تاالب انزلي موش آزمايشگاهي
براي آزمون و خطاي روشهاي نه چندان
مطمئن نيست ،توضيح ميدهد :ورود هرگونه
ماده شيميايي يا حتي بيولوژيك بدون داشتن
نتايج آزمايشگاهي مطمئناً از شركتهاي معروف
و معتبر دنيا ميتواند بر روي زندگي و حيات
حاشيهنشينان تأثير منفي داشته باشد .نتايج
آزمايشگاهي شركتهاي ايراني مالك بيخطر
بودن اين روش نخواهد بود ،چراكه در دنيا
مراكز معتبري وجود دارد كه نتايج درست را
منتشرميكنند.
لجن تهنشين شده از اجراي اين طرح
حكم آتشفشان خاموش را دارد
وي اظهار ميكند :يكي از سواالتي كه شركت
مجري و هيچ سازمان مرتبط ديگر به آن پاسخ
نداده است ،بلوم شيميايي و آزاد شدن سموم و
فلزات سنگين موجود در لجن تهنشين شده در
دوره بهاصطالح احياء و ورود مستقيم آن به بافت
زنده آبزيان است .لجن تهنشين شده در تاالب در
حكم يك آتشفشان خاموش سرطانزا بوده كه
مملو از سموم كشاورزي و ساير آلودگيهاست.
اين كارشناس در ادامه ميگويد :مطالعات
بسياري از اثرات منفي استفاده از اكسيد تيتانيوم
بر روي موشهاي آزمايشگاهي كه رفتارهاي
بيولوژيك بسيار نزديكي با انسان دارند انجامشده
و نتايج آزمايش و احتمال بروز سرطان را در آنها
معنيدار نشان داده است .نتايج حاصل از اين
آزمايشها با جستوجو در اينترنت قابلدسترسی
است .الهوري با بيان اينكه مديران اجرايي هنوز
مستندات مربوط به استفاده از اين روش را منتشر
نكردهاند ،ميافزايد :نتايج به دست آمده حاصل
از چند محيط محصور شده مشابه روشهاي
تصفيه فاضالب ،نه در محيطهاي زنده كاربردي
دارد و نه ميتوان آن را مالك قرار داد .وي ادامه
داد :سوال بسياري از فعاالن محيطزيست اين
است كه آيا تيم اجرايي اين روش احياء ،حاضر
به شنا كردن در محيط آزمايشي خود هستند يا

حاضر هستند از ماهيان كه در اين محيط پايلوت
نشانهگذاري خواهند شد ،بهعنوان غذا استفاده
كنند؟ اگر اين سوال مثبت باشد ،ميتوان ادعا
داشت كه اين روش ميتواند احتماالً براي تاالب
انزلي مفيد باشد و سرطان را بهجاي غذا سر سفره
مردم نياورد.
طرح پايه علمي ندارد
بهرهمند شدن از دانش و تجارب متخصصان و
دانشگاهيان دلسوز در فرآيند مطالعات و اجراي
طرحها در مسير دستيابي به اهداف بسيار
تأثيرگذار است .يك استاد زيستشناسي دانشگاه
تهران درباره طرح احياي تاالب انزلي با فناوري
نانو ذرات تيتانيوم ميگويد :ظاهرا ً شركتي از
اصفهان مدعي شده كه ميخواهد تاالب انزلي
را با اكسيد تيتانيوم احياء كند .من پس از مطلع
شدن از اين موضوع و دريافت بعضي از گزارشها،
مذاكراتي داشتم و با كساني كه اتفاقاً تخصص نانو
ذرات داشتند صحبت كردم و تقريباً همه آنها
بدون استثناء گفتند كه چنين برنامهاي پايه
علمي ندارد و امكانپذير نيست و اص ً
ال نمونهاي
از آن در اين مقياس وسيع در هيچ كجاي دنيا
انجام نشده است .حسين آخاني با اشاره به اينكه
بهعنوان زيستشناس نگرانيهاي بسيار جدي
از ورود حجم باالي نانو ذرات تيتانيوم به حوزه
تاالب داريم؛ چراكه تحقيقات علمي نشان داده
كه اين ذرات ميتواند سبب تغيير در  DNAو
ايجاد موتاسيون (جهش) شده و سرطانزا باشند،
ميافزايد :اگر اين ذرات در يك تاالب بسيار بزرگ،
همانند تاالب انزلي كه چرخههاي غذايي در آن
بسيار گسترده بوده و شامل ميكروارگانيسمها،
قارچها ،آبزيان ،گياهان و حتي فراتر از آن پرندهها
است وارد شود ،ميتواند خطرات جدي هم براي
سالمت اكوسيستم و هم سالمت مردم داشته
باشد .گام برداشتن بهسمت آباداني كشور و رفع
معضالت بدون همراهي و همدلي مردم و حفظ
اعتمادشان ممكن نيست .ازاينرو انتظار ميرود
در مورد طرح احياي تاالب انزلي به روش نوين
از آنجا كه در سرنوشت تاالب و سالمت مردم
بسيار تأثيرگذار است ،انجام مطالعات ،بررسيها
و ارزيابيها بهدقت انجام و نتايج بهصورت شفاف
اعالم شود .آخاني با اشاره به وابستگي شركت
گرداننده طرح به خانه كشاورز ،اظهار ميكند:
وقتي قبل از آنكه توسط دستگاههاي علمي
و محققان مورد بررسي قرار گيرد و بدون طي
كردن تمام مراحل قانوني و دقتهاي علمي به
اين طرح بودجه داده ميشود ،اين شبهه را ايجاد
ميكند كه دستهايي در كار است كه اين طرح
نهايتاً انجام شود .اين استاد دانشگاه همچنين
بيان ميكند :جاي سؤال است چرا براي كشوري
با وسعت يكميليون و  ۶۴۸هزار كيلومتري كه
بسياري از تاالبهايش مشكل دارد و در بودجه
سال  ۹۸كشور تنها سهميليارد تومان براي
اين تاالبها اعتبار در نظر گرفتهشده؛ اما براي
چنين پروژهاي قبل از اينكه مسير قانوني و
تأمين بودجه از طريق مجلس شوراي اسالمي
را طي كند اعتبار  ۸۵ميليارد توماني بهعنوان
پيشپرداخت از محل بودجه خشكسالي كشور
مدنظر قرار ميگيرد.
اجراي طرح در  ۱۶هكتار
از استخرهاي حاشيه تاالب
مديركل حفاظت از محيطزيست گيالن در

آستانه سفر رئيسجمهور به استان دراينباره
با بيان اينكه طرح زيست پااليي بايوجمي در
سال  ۹۴به كارگروه احياي تاالب انزلي ارائه
شد و پس از بررسي در زير كميتههاي فني
كارگروه احياي تاالب انزلي مقرر شد با نظارت
پژوهشكده آبزيپروري در منطقهاي خارج از
محدوده و در حاشيه تاالب انزلي طرح اجرا
شود ،اظهار ميكند :اين طرح در  ۱۶هكتار از
استخرهاي حاشيه تاالب مخصوص بازسازي
ذخاير ماهيان تاالب انزلي با همكاري شيالت
گيالن اجرا شد .قربانعلي محمدپور با اشاره به
اينكه قطعات انتخابشده داراي شرايط مشابه
اكوسيستمي تاالب هستند و در داخل آنها
الرو ماهي سفيد ،ماهيان مولد تاالب و ماهيان
گوشتي بههمراه استخرهاي شاهد در نظر
گرفته شد و از لحاظ تأثير بر روي پارامترهاي
فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي مقايسه انجام
گرفته است ،ميافزايد :پارامترهاي ميزان سموم،
فلزات سنگين و تأثيرات آن بر زيستمندان نيز
توسط پژوهشكده آبزيپروري اندازهگيري و
در حال تنظيم گزارش نهايي است .وي ادامه
داد :اين طرح در سيستمهاي تصفيه فاضالب
و استخرهاي پرورش ماهي در كشور و خارج از
كشور سابقه اجرايي دارد.
ميزان سموم و فلزات سنگين
اجراي طرح در حال بررسي است
وي در ادامه درباره زمان و هزينه پروژه نيز
توضيح ميدهد :در صورت موفقيت طرح
پايلوت ،مدت اجراي پروژه سهسال پيشبيني
شده است .هزينههاي مستقيم اجراي اين طرح
در تاالب انزلي بهازاي حذف هر مترمكعب لجن
برابر با پنجهزار تومان برآورد شده كه متناسب
با مساحت محدوده در نظر گرفتهشده براي
عمليات احياء محاسبه ميشود .محمدپور
درباره ميزان سموم و فلزات سنگين رهاشده
بهدنبال اجراي طرح و تأثير آن بر زيستمندان
تاالب و انسانهاي ساكن حاشيه تاالب بيان
ميكند :مقرر است اثرات مواد به كار گرفتهشده
و فلزات سنگين بر بافت آبزيان در پروژه ارزيابي
ريسك ،توسط اساتيد دانشگاه تهران مورد
مطالعه تخصصي و فني قرار گيرد ،بهطوريكه
از بخشهاي متفاوت بافت آبزيان بهويژه ماهي
بهعنوانمثال پوست ،بافت مياني ،برانش ،خون
و ...نمونهبرداري و در آزمايشگاه معتبر داخلي
و خارجي تحت آناليز و آزمايش قرار گيرد.
بديهي است نتايج اين مطالعات در اجراي پروژه
تعيينكننده است.
لزوم اتخاذ تصميم درست
تاالب انزلي گنجينه ارزشمند زيستي براي
گيالن و ايران محسوب ميشود و زندگي
زيستمندان و اهالي حاشيه تاالب به سرنوشت
تاالب گرهخورده ،ازاينرو احياي تاالب انزلي
و رفع معضالت آن هدفي متعالي است؛ اما
انتظار ميرود اين موضوع با مجموعهاي از
اقدامات سنجيده و بررسيهاي گسترده و
عزم و مشاركت همگاني مسئوالن ،كارشناسان
خبره و مردم محقق شود .اميد ميرود اعالم
نتايج بررسيها و مطالعات انجامگرفته با توجه
به نظرات مثبت و منفي متخصصان نسبت
به عواقب اجراي اين طرح به صحيحترين
تصميمات منجر شود.

رويدادهاي مهم محيطزيستی در آخرين ماه سال۹۷

سازمان حفاظت محيطزيست در اسفندماه
سال جاري درگير مسائل و موضوعاتي بود
كه كم و بيش در اين گزارش به آنها اشاره
شده است .به گزارش «سبزینه» بهنقل
از باشگاه خبرنگاران جوان ،سازمان حفاظت
محيطزيست در اسفندماه سال جاري درگير
مسائلي و موضوعاتي بود كه كم و بيش در
اين گزارش به آنها اشاره كردهايم .رسيدن
به استانداردهاي جهاني در وسعت مناطق
حفاظت شده تا چهار سال آينده همواره يكي
از موضوعات مهم محيطزيستي بوده است
كه عيسي كالنتري ،معاون رئيسجمهور
و رئيس سازمان محيطزيست ،در رابطه
با تغيير وسعت مناطق چهارگانه حفاظت
شده ،اظهاركرد :وسعت مناطق چهارگانه
نه تنها كمتر نشده ،بلكه  ۳۰۰هزار هكتار
به آن نيز اضافه شده است .همچنين امير
زندپازندي ،سرپرست مركز برنامهريزي
تحول اداري و بودجه سازمان حفاظت
محيطزيست ،از مكاتبه رئيس سازمان با
وزير علوم و تحقيقات و هيئت امناي دانشگاه
آزاد و كتابخانه ملي به منظور كاهش تعداد
نسخههاي كاغذي پاياننامهها خبر داد .وتوي
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قانون هواي پاك بهنفع موتورهاي فرسوده از
ديگر موضوعاتي بود كه در اسفندماه روي داد
كه دولت تعليق يكساله در اجراي قانون
اسقاط موتورسيكلتهاي فرسوده را ابالغ
كرد .براساس ماده  ۱۱آييننامه اجرايي قانون
هواي پاك ،موتورسيكلتسازان كشور بايد در
ازاي توليد هر دستگاه موتورسيكلت بنزيني
نسبت به اسقاط يك دستگاه موتورسيكلت
فرسوده اقدام كنند ،اما در روزهاي پاياني ماه
گذشته دولت بنا به درخواست وزارت صنعت

اجراي اين قانون را براي مدت يكسال به
تأخير انداخت .ارزيابي زيستمحيطي احداث
سه سد در مازندران تأييد نشده است كه
معاون محيطزيست انساني سازمان حفاظت
محيطزيست گفت :هنوز تصميمي براي
صدور مجوز براي طرحهاي احداث سد زارم
رود روي سرشاخههاي رود تدن در ساري،
احداث سد بر روي سرشاخه رودخانه تاالر،
سد كسيريان ،طرح شيرينسازي و انتقال
آب خزر به سمنان گرفته نشده است .اصغر

دانشيان ،معاون توسعه مديريت ،حقوقي و
امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست،
در رابطه با اليحه حفاظت از خاك در مجلس
شوراي اسالمي اظهار كرد :اليحه حفاظت
از خاك در  ۲۶ماده در صحن علني مجلس
به تصويب رسيد كه براي تأييد به شوراي
نگهبان ارسال شد .همچنين بركناري پروين
فرشچي ،معاون محيط زيست دريايي ،از
سمت خود يكي از موضوعاتي بود كه امسال
رسانهها بسيار به آن پرداختند كه علت
بركناري خود را موافقت عيسي كالنتري
نسبت به انتقال آب درياي خزر به سمنان
اعالم كرد كه در حكمي از سوي عيسي
كالنتري ،معاون رئيسجمهور و رئيس
سازمان حفاظت محيط زيست ،احمدرضا
الهيجانزاده بهسمت سرپرست معاونت
محيط زيست دريايي منصوب شد .حميد
ظهرابي ،معاون محيط زيست طبيعي و
تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست،
در نامهاي به مديران كل استانها خواستار
هماهنگي ،آمادهباش مسئوالن و عوامل
اجرايي در نوروز  ۹۸و حضور به موقع عوامل
و تجهيزات در مناطق حساس شد.

مسئول واردكننده حيوانات باغوحش صفادشت گفت :اين
باغوحش بهزودي يك جگوار ماده سياه آفريقايي را وارد ايران
خواهد كرد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
نوازاني درباره ورود يك جگوار سياه آفريقايي ماده به ايران اظهار
كرد :حدود شش ماه است كه باغوحش صفادشت بهدنبال ورود
يك گونه از پلنگ سياه آفريقايي براي نگهداري و تكثير آن در
ايران بود .وي افزود :پس از شش ماه تالش با موافقت و صدور مجوز
سازمانهاي دامپزشكي و محيطزيست موفق به ورود اين گونه
نادر شديم .نوازاني گفت :باغوحش صفادشت براي واردكردن اين
گونه نادر چندين ميليون تومان هزينه كرده و قرار است جگوار با
هواپيماي مسافربري از آفريقاي جنوبي به قطر و سپس وارد ايران
شود .باغوحشها براي اينكه بتوانند گونهاي را وارد كنند بايد
گواهي سايتس (گونههاي در حال انقراض) داشته باشند .مسئول
واردكننده حيوانات باغوحش صفادشت با بيان اينكه سن جگوار يا
پلنگ سياه آفريقايي حدود چهار ماه است كه بهصورت تربيتشده
وارد ايران ميشود ،بيان كرد :جگوار نر نيز تا دو ماه آينده وارد ايران
ميشود .نوازاني گفت :باغوحش صفادشت عالوهبر جگوار ،دو زرافه
آفريقايي نيز در چند روز گذشته وارد كرده و قرار است يوزپلنگ
و كرگدن آفريقايي را هم بهزودي وارد كشور كند .وي خاطرنشان
كرد :هدف از واردكردن اين گونههاي در حال انقراض ،جلوگيري از
خارجشدن ارز از كشور است ،چراكه ديدن اين گونههاي ارزشمند
و سفر به آفريقاي جنوبي براي هر فرد حدود  ۵۰ميليون تومان
هزينه دارد.

 ۷نکته محیطزیستی
ی قرمز چینی
درباره ماه 

ماهیهای قرمز سالهای طوالنی است که مهمانان کوچک ما
سر سفرههای هفتسین هستند؛ مهمانانی که هر چند بیآزار
بهنظر میرسند ،اما رهاسازیشان در آبها و اکوسیستمهای
طبیعی مشکالت بیشمار محیطزیستی به همراه دارد .بنابراین
نگهداری از آنها در تنگهای خانگی و رهانکردنشان در آبها
بهترین راهکار برای کاهش خطرات محیطزیستی این گونه از
ماهیان است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،میالد خسروی،
محقق گونههای غیربومی آبزی ،نکاتی را درباره ماهیهای قرمز
مطرح کرده است .وی گفت :ماهی قرمز ( )Goldfishبا نام علمی
 Carassius auratusاز خانواده کپورماهیان است که درواقع
بومی کشور چین است و جزو معروفترین حیوانات خانگی محسوب
میشود که از سالیان پیش در کشور چین بهصورت اهلی درآمده
است .ماهی قرمز قادر به تحمل طیف وسیع دما PH،و شوری
آب و در برابر غلظت پایین اکسیژن و آلودگی آب مقاوم است.
همین خصوصیات باعث شده که شرایط متفاوت محیط جدیدی
را که وارد آن میشود تحمل و خود را با آن سازگار کند .ماهی
قرمز گونهای غیربومی برای کشور ماست ،چراکه بهصورت عمدی یا
تصادفی بهدلیل فعالیتهای انسانی به خارج از محدوده پراکندگی
طبیعی خود وارد شده ،همچنین با توجه به داشتن پتانسیل زینتی
بهنوعی وارد فرهنگ ما شده است .درصورتیکه این گونه غیربومی
بتواند خود را با شرایط جدید محیطی که به آن وارد شده سازگار
کند ،تولیدمثل میکند و جمعیتهای پایداری را تشکیل میدهد.
یکی از خصوصیات مورد توجه درباره تولیدمثل ماهیهای قرمز،
وقوع پدیده مادهزایی است .در این پدیده ماهی ماده میتواند بدون
حضور ماهی نر و با استفاده از اسپرم ماهیان نر از «کپورماهیان»
دیگر تخمکهای خود را بارور و ماهی ماده تولید کند .همین
موضوع در کنار سن بلوغ پایین ،سبب شده که این گونه بهسرعت
در محیطهای واردشده جمعیتهای پایدار تشکیل دهد و به گونه
مهاجم تبدیل شود .ازجمله آثار سوء زیستمحیطی رهاکردن
ماهیهای قرمز در آبهای طبیعی میتوان به افزایش آلودگی و
تیرگی آب بهدلیل تغذیه از گیاهان و مواد آلی موجود در بستر
آب و ازبینبردن گیاهان آبزی اشاره کرد؛ همچنین رقابت تغذیهای
و رقابت برای فضا با سایر گونههای بومی ،کمک به رشد بیرویه
جلبک ،هدردادن اسپرم کپورماهیان بومی ،کاهش رفتار تولیدمثلی
برخی دوزیستان بومی در حضور این گونه و انتقال بیماری به
ماهیان دیگر ازجمله دیگر آثار مخرب زیستمحیطی ماهیان قرمز
است .ماهیان قرمز به هیچوجه نباید وارد اکوسیستمهای طبیعی
کشور شوند و انجام این کار مشکالت فراوانی برای محیطزیست
کشور بهوجود میآورد؛ بنابراین رهانکردن آنها در طبیعت یکی از
نکات کلیدی برای مدیریت این گونه غیربومی و کاهش حجم آثار
منفی آن بر محیطزیست است.

نمونهبرداري از آب قنات «كن»
بهمنظورحفظحياتدرختان

رئيس اداره محيطزيست و توسعه پايدار منطقه پنج ،جلوگيري
از خشكشدن درختان مجاور قنات كن را كه از اين آب
تغذيه ميشوند مهم دانست و گفت :در تالشيم تا با بررسي و
نمونهبرداري از آب قنات ،محيطزيست را از آلودگي مصون و
از خشكشدن درختان محدوده جلوگيري كنيم .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ايسنا ،ساناز فتحي بههمراه رئيس اداره پايش
محيطزيست شهرداري تهران از محله كن و انبار نفت بازديد كرد.
اين بازديد بهمنظور پايش آب قناتهاي كن و بررسي آلودگي
نفتي آن و نمونهگيري توسط آزمايشگاه محيطزيست انجام شد.
وي با اشاره به اهميت نگهداري و حفظ باغهای كن ،محله كن
را از قديميترين محالت تهران دانست كه در غرب تهران ريه
تنفسي شهر است.
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