
گزارشی از فعالیت های آلوده کننده و مخرب در خلیج فارس و دریای عمان 

زیست بوم خلیج فارس زیر چکمه نفت 
آلودگی ناشی از س��کوهای نفتی دورتادور خلیج فارس 
و دریای عمان، قاچاق س��وخت بنزین و گازوییل، دپوی 
فاضالب ش��هری و بیمارس��تانی در کش��ورهای جنوبی 
خلیج فارس، دریاخ��واری و پروژه های بلندمدت صنعتی 
عواملی هستند که حال این روزهای آبزیان و اکوسیستم 
خلیج فارس را وخیم کرده اند. صید امروز رونق گذشته را 
ندارد. خلیج فارس و دری��ای عمان به ماهیان زینتی خود 
ش��هره خاص و عام بودند اما اکنون بیشتر آبزیان زینتی 
خلیج فارس در معرض خطر نابودی قرار دارند. صخره های 
مرجانی دری��ای عمان و خلیج ف��ارس معروفیت جهانی 
داشتند، اگرچه به همت فعالیت های بیش از حد بشر، امروز 
با سرعت خیلی زیادی رو به کاهش است. همه اینها را اگر 
به هم وصل کنی می بینی که محیط زیست و اکوسیستم و 
منابع طبیعی برای ما حکم کش��ک دارد چرا که مهم تر از 
اینها نفت است، این طالی س��یاه که دل هر دولتمردی را 
می برد و سمبل توسعه کشورها به شمار می رود اما همین 
طالی سیاه، بالی جان محیط زیست و زندگی شهروندان 
حوزه خلیج فارس شده است چرا که چیزی که باید باعث 
ثروت مردم منطقه ش��ود منجر به پدیده قاچاق سوخت 
از سوی مردم محلی ش��ده اس��ت. قاچاق سوخت بیداد 
می کند. گالن گالن بنزی��ن از طریق ناامن ترین، بدترین و 
فرسوده ترین لنج ها روزانه بارها خلیج فارس و دریای عمان 
را به مقصدهای مشخص طی می کنند که البته در خیلی 
از موارد به خاطر نزدیک شدن نیروهای امنیتی و نظامی 
سوخت نازنین و البته سمی را وارد دریا می کنند. مردمی 
که زیر پایشان نفت اس��ت اکنون مجبور به قاچاق کاالی 
خود هستند و س��هم آنها از این ثروت ملی از دست دادن 
کار )صید( و البته آمار باالی بیکاری اس��ت. به گفته دکتر 
آوخ، استاد دانشگاه به دلیل آلودگی های خلیج فارس تناژ 
صید به شدت پایین آمده است. این خود برای مردمی که 
در طول تاریخ صیاد بودند یک تراژدی اس��ت. منطقه ای 
که کمتر از دس��ت خوردگی اکولوژی و محیط زیست آن 
حرف زده می ش��ود. به دلیل این که طرح های ملی مهم تر 
از همه چیز هس��تند. بهره برداری نفت حکم اکس��یژن را 
برای دولت دارد، طبیعی است در چنین شرایطی حرف از 
کاستن فعالیت های نفتی بی مورد است، اما شاید بتوان با 
افزایش ایمنی دستگاه ها و رعایت موارد زیست محیطی تا 

حدودی از نشت آالینده های زیست محیطی کاست. 
بیش از  هزار گونه در خلیج ف��ارس و دریای عمان وجود 
دارد. 8درصد از آبسنگ های دنیا در خلیج فارس و دریای 
عمان وجود دارند. روزگاری ای��ن دو دریا از لحاظ جامعه 
آبزیان زینتی مقام چهارم  در دنیا را داشت. باید دولت بین 
توسعه صنعتی و حفظ محیط زیس��ت تعادل ایجاد کند 
بدون آن نه از حیات در خلیج خبری خواهد بود نه پایداری 
برای این گونه توس��عه. خلیج فارس ث��روت ملی ایرانیان 
است، این جمله اخیر معاون محیط زیست دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست است و آن را یک منبع ثروت عظیم 
برای ایران دانس��ته اس��ت. در کش��وری که معیار ثروت 
شمردن پول است، این نفت است که بر خلیج پیروز خواهد 
شد. ثروت ملی ایرانیان در نگاه توسعه گرایانه دولتمردان ما 
نه دریاچه ارومیه و خلیج فارس است و نه جنگل ابر و جزیره 
آشوراده، بلکه ثروت ملی نفت است و هر چیزی که بتوان 
از آن پول به دست آورد، مثل فروش خاک به همسایگان 

جنوبی خلیج فارس جهت احداث جزیره های کوچک. 
خلیج فارس دارای اکوسیستمی حس��اس و شکننده 
اس��ت و عبور صدها نفتکش به طور روزانه از این پهنه آبی 
آن را ش��کننده تر کرده زیرا نفت بس��یاری از طریق تردد 
نفتکش ها وارد آن می شود و از آن جا که مأمن بسیار غنی 
برای آبس��نگ های مرجانی اس��ت، حیات این گونه های 
باارزش به خطر می افتد. براس��اس یک گزارش، س��االنه 
بیش از 10 هزار ش��ناور و نفتک��ش در خلیج فارس تردد 
می کند که 75 درصد آنها نفت خام و محصوالت نفتی حمل 
می کنند و این مس��أله تهدیدی برای محیط زیست این 
پهنه آبی است زیرا طبق همین گزارش ها، ساالنه بیش از 
یک میلیون تن نفت وارد خلیج فارس می شود. در گزارش 
دیگر تردد روزانه نفتکش ها در خلیج فارس 17هزار اعالم 
شده که 30درصد از این شناورها از سیستم های قدیمی 
اس��تفاده می کنند. در  س��ال 91 تنها 24حادثه نفتی که 
اتفاق افتاد مربوط به چاه های نفتی ایران می ش��د. عامل 
آسیب رسان دیگر به خلیج فارس، سد سازی بی رویه توسط 
وزارت نیرو در سال های اخیر روی رودخانه های منتهی به 
خلیج فارس و دریای عمان بود که باعث کاهش گل والی 
آب و شکل گیری پدیده کشند قرمز در خلیج فارس شد. 
در  سال 91 اعالم شده بود که آلودگی خلیج فارس 46برابر 
حد مجاز است. از آن  سال تاکنون چه کاری برای کاهش 
این آلودگی صورت گرفته اس��ت؟ پروین فرشچی معاون 
محیط زیست دریایی س��ازمان محیط زیس��ت، مهرماه 
امسال قاچاق سوخت را مهم ترین تهدید دریاهای جنوبی 

ایران دانست. در خلیج فارس، جنگل های حرا وجود دارند 
که بسیار به آالینده ها حساس هستند. ریزش مقدار زیاد 
گازوییل و بنزین به دریا حیات آبزیان و این جنگل ها را به 
خطر می اندازد. وقتی هم جنگل ها نابود ش��وند صید هم 
خودبه خود نابود می شود. براس��اس اعالم نیروی دریایی  
سال گذشته 5 میلیون لیتر س��وخت قاچاق وارد آب های 
خلیج فارس ش��د. این حجم از قاچاق برای محیط زیست 
این منطقه بسیار خطرناک اس��ت. نکته جالب این است 
که چطور کشوری با این همه ثروت ناشی از تولید نفت در 
مناطق نفت خیز خود مردمانی دارد که از سر نیاز دست به 
قاچاق سوخت می زنند که در نهایت، هم حیات خود را در 
درازمدت به خطر می اندازند و هم عامل تخریب اکوسیستم 
دریایی خلیج فارس می شوند. قاچاق سوختی که نه تنها   
طی 8 سال گذش��ته کاهش پیدا نکرده بلکه 2 سال است 
که روزبه روز گسترش یافته اس��ت. قاچاقچیانی که مورد 
تعقیب نیروی دریایی و نیروهای سازمان محیط زیست قرار 
می گیرند از ترس دستگیری، سوخت های خود را در دریا 
می ریزند که این مسأله مرگ آبزیان و از بین رفتن گونه های 

دیگر را به همراه دارد.
اطالعات پایه در مورد آمار گونه های آبزی 

خلیج فارس ضعیف است
محمدرضا فاطمی، کارشناس محیط زیست دریایی در 
مورد این که چقدر خلیج ف��ارس و دریای عمان با کاهش 

گونه های آبزی خود طی چند س��ال 
گذش��ته مواج��ه ب��ود، می گوی��د: 
نمی توانی��م به این راحت��ی بگوییم 
فالن آلودگی نفتی یا هر عامل دیگر 
باع��ث کاهش جمعی��ت ماهیان در 
خلیج فارس ش��ده اس��ت. آماری در 
این رابطه وجود ندارد. آلودگی در دریا 
پخش می شود. آلودگی در دریا توزیع 
یکنواختی ندارد. طوفان، باد و تالطم 
دریا باعث می ش��ود ای��ن آلودگی ها 
پخ��ش ش��وند و در یکج��ا تمرکز 
نیابند برای همی��ن نمی توان گفت 
موج��ودات آبزی حتم��ا تحت تأثیر 
قرار خواهند گرف��ت. فاطمی با بیان 
این که قاچ��اق س��وخت بزرگترین 
تهدی��د زیس��ت محیطی به ش��مار 

می رود، تصریح می کند:  قاچاق سوخت افزایش یافته است. 
از جاسک تا چابهار و حتی در شمال قش��م در روز روشن 
قاچاق سوخت انجام می شود، البته این کار چطور به این 

راحتی انجام می شود جای تعجب دارد.
دکتر محمدرضا فاطمی در رابطه با اثرات نشت گازوییل 
و بنزین در دریا به »ش��هروند« می گوید:  خیلی از مناطق 
و زیستگاه های خلیج فارس بس��یار به آالینده های نفتی 
متمرکز حساس هستند و به راحتی از بین می روند یکی 
از این مناطق شکننده جنگل های حرا و مانگرو در شمال 
قشم است. اینها از طریق آالینده های بنزین در کوتاه مدت 
خشک می شوند و از سوی دیگر زندگی آبزیانی که محل 

سکونتشان در این جنگل هاست در معرض خطر نابودی 
ق��رار می گی��رد.  او در ادامه می افزاید: برخ��ورد با قاچاق 
س��وخت یک معضل اجتماعی اس��ت مثل ماده مخدر و 
باید در این مورد به پیامدهای اجتماعی آن توجه ویژه ای 

داشت.
 همچنین این استاد دانش��گاه، با اشاره به این که نشت 
نفت از لوله های ش��رکت نفت بیشتر ش��ده است، تأکید 
می کند:  در حال حاضر ه��زاران لیتر نفت به صورت های 
مختلف مثل نفت خام یا مشتقات آن به داخل دریا می ریزد 
که اثر نفت خام از همه بیشتر است چون نسبت به بنزین 
و گازوییل س��بک نیس��ت. در حالی  که بنزین و گازوئیل 
س��بک هس��تند و اثر آنها خیلی کمتر از نفت خام است. 
بنزین و گازوئیل به دلیل سبکی روی سطح می مانند و زود 
تبخیر می شوند. دکتر فاطمی در ادامه درخصوص این که 
برخی ه��ای می گویند همین آالینده ها باعث کم ش��دن 
جمعیت گاو دریایی شده چنین اذعان می کند: اصال گاو 
دریایی در خلیج فارس و دریای عمان وجود ندارد. فقط در 
جنوب خلیج فارس سواحل بحرین، قطر و عربستان یافت 
می شود همچنین نهنگ های دریایی هم بومی منطقه ما 
نیستند و این ها هم از آلودگی های نفتی تأثیر نمی پذیرند 
و در مورد دلفین هم باید بگویم که این حیوان چون شناگر 
خوبی است وقتی آلودگی می بیند به سرعت از منطقه دور 
می ش��ود و به جای دیگر و امن تر می رود. آلودگی معموال 
در بس��تر دریا و در مناطق کم عمق 
ساحلی وجود دارد، بنابراین برخورها 
در درازم��دت اثر می گذارن��د و روی 

پستانداران دریایی اثر خاصی ندارد.
 زیست بوم خلیج فارس 

درحال دگرگونی است
زمانی خلیج فارس مق��ام چهارم 
جامعه آبزیان زینتی را در دنیا داشت 
ولی اکنون در این زمینه بسیار عقب 
ماندی��م. ای��ن جمله دکت��ر مهران 
آوخ اس��تاد دانش��گاه و متخص��ص 
بیوتکنول��وژی آبزی��ان در رابط��ه با 
معضالت خلیج فارس و دریای عمان 
بود. وی معتقد است که کل زنجیره 
غذای��ی در خلیج ف��ارس از نرم تنان 
ش��روع می ش��ود چون آنه��ا آب را 
پاالیش می کنند و آلودگی ها را به خود می گیرند. بنابراین 
خود به مواد مضر و س��می آلوده می شوند و از سوی دیگر 
ماهیان دیگر از آنها تغذیه می کنند در نتیجه این چرخه در 

درازمدت آلوده و سمی می شود.
آوخ ضمن بیان این که ایران به دلیل فعالیت های نفتی و 
همچنین قاچاق سوخت در آلوده کردن دریاهای جنوب 
نقش دارد، تأکید می کند:  به غیر از ایران کشورهای حاشیه 
جنوب خلیج فارس هم درگیر هستند و به مراتب بیشتر از 
ایران در آلوده کردن خلیج فارس نقش دارند. آن ها فاضالب 
شهری، بیمارستانی خود را در خلیج فارس دفع می کنند. 
همچنین یکی دیگر از فعالیت های مخرب این کش��ورها 

که بس��یار بر اکوسیس��تم خلیج فارس تأثیر بد گذاشته 
دریاخواری یا همان خشک کردن بخشی از دریاست، البته 
ما هم این کار را می کنیم؛ االن اگر به ساحل بوشهر بروید به 
راحتی می توانید این پدیده را مشاهده کنید. بخش زیادی 

از ساحل بوشهر به سمت دریا گسترش یافته است.
وی در ادامه بیش��تر به موضوع دریاخ��واری می پردازد 
و معتقد اس��ت:  این پدیده ابتدا از امارات ش��روع ش��د و 
بعد در بحرین، قطر و عربستان گس��ترش پیدا کرد. این 
کشورها می آمدند از ایران خاک می خریدند و می بردند در 
خلیج فارس برای درست کردن جزیره خالی می کردند و 
ما هم خوشحال از این که داریم خاک می فروشیم و پولدار 
می شویم، البته فروش خاک در ایران کم شده ولی همچنان 
ادامه دارد. کس��انی که در س��واحل ایرانی خلیج فارس و 
دریای عمان معادن ش��ن و ماسه دارند این روزها کارشان 
بس��یار رونق دارد چون با فروش خاک و ش��ن و ماسه به 
کشورهای جنوبی سود هنگفتی به دست می آورند. امارات 
از طریق عس��لویه و بندرچارک خ��اک را در مقیاس های 
باال با خ��ود می برد. این دریاخ��واری باعث محدود کردن 
شرایط اکولوژیکی خلیج فارس ش��ده که این خود باعث 
تجمع آلودگی در منطقه می ش��ود چون مواد آالینده ها 
مثل قبل نمی توانند پخش شوند. مهران آوخ کیسمی با 
اشاره به تغییر جریان آب در خلیج فارس تصریح می کند:  
آب از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده و به موازات 
سواحل ایران حرکت کرده در بخش غربی حوزه به سمت 
جنوب تغییر مس��یر می دهد و دوباره از تنگه هرمز خارج 
می شود اما این مسیر دارد محدود می شود. با دریاخواری 
مسیرهای حرکتی جریان آب محدود می شود در نتیجه 
آلودگی بیشتر متمرکز می شود. درواقع وقتی ما این مسیر 
را پر می کنیم، یا جزیره ای درست می کنیم جریان آب را 
می بندیم و این باعث می ش��ود که دپوی آلودگی افزایش  
 یابد و این آلودگی نمی تواند از خلیج خارج شود. در نتیجه 
به تدریج زیست بوم خلیج فارس عوض خواهد شد. دکتر 
آوخ در ادامه می افزاید: به  دلیل تغییر زیست بوم، جزیره های 
مرجانی در حال تخریب هستند. ماهیان زینتی مثل اژدها 
ماهی، جراح ماهی و پروانه ماهی در معرض خطر انقراض 
قرار گرفتند. به دنبال این تغییرات، تناژ صید ماهی و میگو 

به شدت کاهش پیدا کرده است.
آوخ با بیان این که افزایش فعالیت نیروگاه برق بوش��هر 
به دامنه محدودیت ها افزوده، اذعان می کند:  بهره برداری 
نیروگاه بوشهر باعث گرم ش��دن آب ناحیه می شود و این 
خود ب��ر جری��ان آب و محدودیت های ح��وزه می افزاید. 
همچنین افزایش گرمایش جهانی سبب افزایش شوری 
آب های خلیج فارس شده است. شوری که در بندرعباس 
و شهرهای کناری خلیج فارس متوسط 30 بوده االن باالی 
40 میلی گرم بر لیتر رسیده است. این ناشی از گرم شدن 
هواست. در کشورهای عربی خلیج فارس شوری 40 بوده 
االن به بیش از 60میلی گرم بر لیتر رس��یده است. درواقع 
شوری آب به طور غیرمستقیم بر تشدید آلودگی ها تأثیر 
می گذارد. افزایش شوری دریا باعث کاهش قدرت تحمل 
آب و جانوران آبزی به ش��وری می ش��ود در نتیجه آسیب 
رساندن آالینده ها تشدید می شود. در مجموع این طور باید 
گفت که شوری قدرت تحمل به آلودگی را کاهش می دهد.

در پای��ان مه��ران آوخ به کاهش طول عم��ر پروژه های 
عمران��ی پرداخت. ای��ن متخصص زیست شناس��ی دریا 
بااشاره به کاهش ظرفیت خلیج فارس نسبت به پروژه های 
عمرانی تأکید می کند:  زمانی که در این استان بودم کسانی 
که می آمدند طرح پروژه های چندس��اله می دادند به آنها 
می گفتم که ظرفیت اکولوژیکی خلیج فارس آن قدر کاهش 
یافته که جوابگوی پروژه های صنعتی 30 ساله نیست. وی 
سپس به پروژه های صنعتی کش��ورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس به عنوان یک معضل بزرگ در تشدید آلودگی 
اشاره کرد و توضیح داد:  چون این کشورها مصرفی هستند 
و کاالهای خود را بیشتر وارد می کنند در پروژه های صنعتی 
خود از تکنولوژی نانو از تاریخ گذش��ته غربی ها اس��تفاده 
می کنند در نتیجه به شدت محیط را آلوده می کنند. معموال 
کشورهای غربی و پیش��رفته از تکنولوژی های نانو از رده 
خارج خود به کشورهای عربی خلیج فارس می فروشند که 
این کش��ورها پس از مصرف بازمانده های آن را در آب های 

خلیج فارس دپو می کنند که بسیار آالینده هستند.

با این همه معضالت ریز و درش��تی ک��ه خلیج فارس و 
دریای عمان دارد اما خیلی از این معضالت زیست محیطی 
توجه مس��ئوالن و حتی فعاالن محیط زیس��ت را جلب 
نمی کند. ش��اید به این دلیل باش��د که یاد گرفتیم و جزو 
عادت و خصلت ما شده که طرح ها و پروژه های صنعتی و 
ملی را بر حفظ ارزش های زیست محیطی ترجیح دهیم. یاد 
این جمله اسماعیل کهرم می افتم که بازهم محیط زیست 

قربانی اقتصاد شده است.

ذره بین
احتمال حضور ماهی آفریقایی صادرشده از چین در خزر

»تیالپیا«  تاجر ثروت است یا سفیر مرگ؟

بع��د از هج��وم ویرانگر گی��اه آزوال در ت��االب انزلی 
این بار ظاهرا نوبت به جانداری به نام تیالپیا رسیده که 
موجودات ساکن دریای بیمار خزر را تهدید کند. ماهی 
ساکن آفریقا که سال ها پیش جهت ایرانی ها یک ماهی 
تزیینی محسوب می شد و برای زیست در آکواریوم ها به 
ایران آورده شده بود بعدها صرفا به خاطر ارزان بودن به 
تشخیص مقامات شیالت ایران ابتدا به کویر آورده شد. 
اما اکنون ظاهرا قرار اس��ت به دریای شمالی کشور هم 

آورده شود و بشود بختکی بر پیکر نیمه جان خزر.
اما تیالپیا چیس��ت که این گونه بالی محیط زیست 
شمال ایران شده اس��ت. تیالپیا از راسته سوف ماهیان 
است و ساکنان هزار ساله رودهای کنیا. وقتی به مالزی 
برده شدند به مذاق ژاپنی های سوشی خور خوش آمدند 
و شدند غذایی بین المللی. استقبال از این ماهی آفریقایی 
حتی روسیه و هند و آمریکا و کشورهای اروپایی را هم 
وادار ب��ه پرورش اش ک��رد. حتی در ایران نیز س��ازمان 
شیالت طرحی ارایه کرد که این نوع ماهی از چین وارد 
شود و در مناطق کویری ایران پرورش پیدا کند. طرحی 
که سازمان محیط زیست بعد از3 سال مقاومت در سال 
1387 ب��ا پ��رورش  آن موافقت کرد اما قضیه درس��ت 
برعکس شد و سر از آب های خزر و تاالب انزلی درآورد. 
اما مشکل از کجا شروع شد. مشکل در غذای تیالپیاها 
است. این ماهیان آفریقایی عاشق گیاهانی هستند که در 
مرداب و تاالب ها می رویند. از استعداد عجیب تولید مثل 
هم برخوردارند. در کمتری��ن زمان ممکن تخم ریزی و 
محیط زندگی خود را اشغال می کنند و دیگر جایی برای 
دیگر موجودات نمی گذارند و خود نیز از مقاومت باالیی 
برخوردار هس��تند. در عین حال اس��ید چربی بدنشان 
آن قدر زیاد اس��ت که برای بیماران قلبی، آسم و آرتروز 

مضر  هستند.
موافقان حضور

 اما با این ح��ال بنابه گزارش حکیم مهر و براس��اس 
گفته ه��ای عباس��علی مطلبی، رئیس وقت موسس��ه 
تحقیقات علوم ش��یالتی  باالخره مقرر شد که شرکت 
سرمایه گذاری بنیاد مس��تضعفان با همکاری موسسه 
تحقیقات علوم ش��یالت کار واردات ماهیان گرم آبی از 
کشور چین را عملیاتی کند. به این دلیل که کپورماهیان 
معمولی، س��رگنده، فیتوفاک و آمور که طی چند سال 
اخیر در کشور استفاده می شده است، از کیفیت مناسبی 

برخوردار نبوده اند.  
مس��ئوالن ایرانی با بیان چنین مطالب��ی عالقه وافر 
خود را به ماه��ی تیالپیا عنوان کرده ان��د. عالقه ای که 
ظاهرا فق��ط مخصوص به ایران نیس��ت و بس��یاری از 
کش��ورهای دنیا را نیز دربرمی گیرد. اما به راس��تی چرا 
تیالپیای آفریقا اینچنین جهانی شده است و در کشوری 
چون ایران که در ش��مال و جنوبش دریا دارد و رودهای 
زیادی هم  داخلش در جریان هس��تند و در کل ذخیره 
گرانبهای غذاهای دریایی را در خ��ود دارد بعضی ها به 
فکر پرورش اش افتاده اند. تیالپیا منبع پروتیین و ماده 
غذایی بدون چربی اش��باع اس��ت. تیالپیا ارزان و لذیذ 
است، درست برخالف ماهی سفید و کولی و اوزون برون 
که چندسالی اس��ت رختشان را از س��فره صدهاساله 
گیالنی ها و مازندرانی ها بربسته اند. تیالپیا لذیذ است. 
تیالپیا را به علت نداشتن تیغ می شود فیله کرد بازهم 

درست برعکس ماهیان خزر که 
تیغ دارند و اگ��ر هم مثل اوزون 
برون تیغ نداشته باشند اما ارزان 
هس��تند. تیالپیا در عرض 3 تا 
5ماه دارای وزنی معادل 300 تا 
700 گرم خواهد شد و این یعنی 
یک صرفه اقتصادی باال. در کل 
تیالپیا یک تجارت جهانی است. 
تجارتی که به هرکج��ای دنیا 
می رود نگرانی هایی را هم با خود 

سوغات دارد. 
مخالفان حضور

دکت��ر آراس��ب دباغ مقدم، 
متخصص بهداشت مواد غذایی 

که ظاهرا خوردن تیالپیا را توصیه می کند در یادداشتی 
در هفته نامه س��المت می نویسد: »ماهی تیالپیا، نوعی 
ماهی غیربومی اس��ت که اگر بدون حس��اب و کتاب و 
بی برنامه ریزی برای پرورش در آب های داخلی رها شود، 
می توان��د گونه های بومی را ناب��ود و زمینه از بین رفتن 

ماهی های داخلی  را فراهم کند. «
نمونه خارجی انتق��اد به پرورش تیالپی��ا هم وجود 
دارد. موسسه غذا و داروی فدرال آمریکا در تحقیقاتش 
نش��ان داد که 73 درص��د ماهی های واردات��ی آمریکا 
ازجمله تیالپیا از چین است و محصوالت دریایی چین  
آلوده به فضوالت صنعتی هس��تند و تستوس��ترون و 
آنتی بیوتیک های این ماهی باال هستند. سازمان  جهاني 
حفاظت از طبیعت هم در گزارشی تأکید کرده که ماهي 
تیالپیا در فهرس��ت 100گونه مهاجم قرار دارد و براي 

طبیعت بسیار مخرب است.
داخل ایران هم کم نیس��تند کارشناسانی که چشم 
دیدن تیالپیا را در کش��ور ندارند. یک��ی از آنها هومان 
خاکپور است، س��خنگوی دبیرخانه گروه هم اندیشی 
سازمان های غیردولتی تاالبی کشور که به خبرنگار مهر 
گفته بود: »ایجاد بیماری برای س��ایر گونه های آبزی و 
تأثیر در ن��رخ جمعیت آنها از تبع��ات اکولوژیکی ورود 
این گونه مهاجم به اکوسیستم های آبی و دریایی کشور 
به شمار می رود. در عین حال فارغ از تبعات اکولوژیکی، 
ورود ماهی تیالپیا با تأثیر بر تولید و تکثیر آبزیان بومی 
و تولید گوش��ت نامطلوب )نس��بت نامطلوب امگا 6 به 
امگا 3( ک��ه در آغاز با هزینه کمتری به دس��ت می آید 
در طوالنی مدت تبعات اقتصادی و اجتماعی ناش��ی از 
ازدست رفتن مشاغل و معیشت های بومی در بسیاری 

از مناطق کشور را به همراه خواهد داشت.«
اسداهلل افالکی، عضو هیأت علمی گروه تنوع زیستی 
و مدیریت اکوسیس��تم های پژوهشکده علوم محیطی 
دانشگاه شهید بهشتی، نیز به همشهری گفته بود: بازدید 
از استخرهای پرورش تیالپیا در بافق یزد و بررسی های 
انجام شده نش��ان می دهد در صورت صدور مجوز برای 
پرورش ماهی تیالپی��ا، این گونه مهاج��م می تواند در 

مدت کوتاهی بس��یاری از محیط های آبی قابل زیست 
را کامال به اش��غال خود در آورد و باعث نابودی بسیاری 
از گونه های آبزی و تنوع زیستی رودخانه ها و تاالب های 

کشور شود.« 
امراهلل قاجاری، سرپرست بهداشت و مدیریت مبارزه با 
بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور نیز به ایرنا 
گفته بود: »ماهی تیالپیا یک نوع ماهی غیربومی مهاجم 
است که به دلیل سریع الرشد بودن می تواند به سرعت 
بخش عمده اي از منابع آبی قابل زیست را تسخیر کرده و 

درنهایت دیگر گونه های آبزیان و ماهیان را از بین ببرد.«
تجربه های تلخ

در ایران نخستین بار نیست که یک ماهی اینچنین به 
محیط زیست هجوم می آورد. البته مسلما تقصیر ماهی 
نیست که تقصیر انسان هایی است که بدون مطالعه بلیت 
سفر ماهی را می خرند. بلیتی که حکم مرگ جانداران 

بومی را دارد. 
یکی از آن اتفاقات نادرس��ت، پ��رورش میگو و ماهی 
قزل آال در غرب ایران بود که بنابه گفته موسوی، استاد 
دانش��گاه گیالن وقتی پایش به غرب کش��ور باز ش��د 
بیماری ای که در ماهیان بومی آن منطقه ایجاد ش��د، 
درنهایت پرورش میگو و قزل آال در این منطقه را با ضرر و 
زیان همراه کرد. بالیی که می تواند بر سر قزل آال و کفال 
و ماهی سفید و کولی به خاطر حضور تیالپیا در آب های 
ش��مال ایران هم بیاید. بالیی که سابق بر این هم بر سر 
ساکنان آب های شمال ایران نازل شده بود. آن روزها که 
ماهی شانه دار مهاجمی از طریق کشتی ها وارد آب های 
شمال شدند خیلی ها به مقامات ش��یالت تذکر دادند 
اما دیری نگذش��ت که آن گونه مهاجم هرچه کیلکا بود 
خورد و صیادان را بدبخت کرد و س��رمایه گذارانی  را که 
میلیاردها تومان صرف پرورش کیلکا ک��رده بودند، به 
خاک سیاه نشاند. نمونه دیگر بی احتیاطی ها رهاسازی 
ماهی آمور در  هامون بوده اس��ت. یک ماهی چینی که 
ابتدا به عنوان جایگزینی برای ماهی س��فید به ایرانی ها 
معرفی ش��ده بود. وقتی جمعیت ماهی سفید به خاطر 
صید بی حس��اب و کتاب و آلوده شدن دریای خزر رو به 
انقراض رفت عده ای به س��راغ آم��ور رفتند و تخمش را 
از چین وارد کردند تا در اس��تخرهای کنار دریای خزر 
پرورش دهند. اما ماهی آمور که به ماهی سفید پرورشی 
معروف شد، بین ش��مالی ها چندان محبوب نشد. چه 
آن که ذائقه مردم��ان این خطه صدها س��ال بود که به 
ماهی سفید عزیزشان عادت داشت و نمی توانست راضی 
به خوردن بدل نه چندان مرغوب چینی شود. در عین 
حال ماهی آمور در تاالب هامون هم رها شده بود. اما این 
ماهی در عرض 10 سال شروع کرد به خوردن نیزارهای 
تاالب و منبع غذایی دام ها. این گونه بود که صنایع دستی 

حصیربافی در منطقه به طور کل تعطیل شد.
راه میانه

باآن که تیالپی��ا ضررش بی��ش از نفعش اس��ت اما 
بازکسانی هستند که نمی توانند از این ماهی آفریقایی 
صادرش��ده از چین چشم بپوش��ند. بعضی ها به دنبال 
استفاده از گونه های تک جنسی تیالپیا هستند تا جلوی 
زاد و ولد این ماهی را بگیرند. بلکه جمعیتشان افزایش 
نیابد و موجب نابودی س��ایر گونه های آبزی نشوند. راه 
دیگر نظارت شدید و همیشگی س��ازمان دامپزشکی 
برای کنت��رل جمعیت و کاهش 

آسیب ها ست.
 مثال احمد پورکاظمی، رئیس 
موسسه تحقیقات علوم شیالت 
ای��ران در گفت وگویش ب��ا ایرنا 
اگرچه خ��ود را مخال��ف حضور 
تیالپیا در ایران نش��ان می دهد 
اما معتقد اس��ت ک��ه »پرورش 
این ماه��ی در مناطق بیابانی که 
خروجی به اکوسیستم طبیعی 
ندارد مثل اس��تان های مرکزی 
همچ��ون ی��زد و اراک بالمان��ع 
اس��ت و می ت��وان در بیاب��ان و 
شرایط قرنطینه ای و کنترل شده 
نگهداری شود و تیالپیای نیل –س��اکن رودخانه نیل 

مصر- در سال 87 به همین دلیل وارد ایران شد.« 
مش��ایی، رئیس مرکز تحقیقات ماهیان آب ش��ور 
بافق که از اولین مراکز پرورش این ماهی در ایران است 
نیز معتقد اس��ت که  »این ماهی با توجه به مقاومت به 
تغییرات عوام��ل محیطی و بیم��اری زا و توانایی تولید 
فرآورده ه��ای متنوع، قابل پ��رورش در تراک��م باال، در 
اس��تخر، قفس، مخازن پرورشی همچنین در آب شور، 
شیرین و لب ش��ور می توان آن را پرورش داد.« او حتی 
خاویار این ماه��ی را گران ترین نوع خاوی��ار در جهان 
می داند و معتقد اس��ت که می تواند جایگزین مناسبی 
برای خاویار اوزون برون س��اکن خزر شود که اینک در 

معرض انقراض قرار گرفته است. 
 

موافقان حضور تیالپیا در ای��ران و مخصوصا دریای 
خزر توجهیات اقتصادی می آورند و اشتغال باال و سود 
هنگفت را وعده می دهند. مخالفان اما از تولید بیماری 
و آسیب رسیدن به اکوسیستم و مرگ ده ها گونه دیگر 
می گویند و نسبت به حضور شوم سفیر مرگ هشدار 
می دهند. عده ای هم راهی میانه برگزیده اند. پرورش در 
قفس یا پرورش در مناطق کویری را پیشنهاد کرده اند 
یا حتی پای تیالپیاهای تک جنس��ی را هم به داستان 
باز کرده اند تا هم سرمایه گذاران به سودشان برسند و 
هم دوستداران محیط زیست خیالش��ان راحت شود. 
اما آیا در ایران می توان ریس��ک کرد؟ آیا می توان کنار 
رودخانه ها و دریای خزر استخر پرورش ماهی تیالپیا 
احداث کرد و خیالمان هم راحت باشد که اتفاق شومی 
نمی افتد؟ چه کسی تضمین می دهد؟ دریای خزر که 
خود با انواع معضالت مواجه اس��ت تا چه زمانی باید با 
اس��ترس ها و خطرات دیگری دست و پنجه نرم کند؟ 
آلودگی های نفتی کش��ورهای همس��ایه، زباله های 
بیمارستانی و صنعتی و فاضالب های شهری مردمان 
خودمان برای بزرگترین دریاچه دنیا کم نبود که  باید 
خطر دیگری بر بس��تر این بیمار ناخوش احوال ایران 

ظاهر شود؟

|  نیما صائب  | 
|  بابک مهدیزاده   |    

براساس اعالم نیروی 
دریایی  سال گذشته 5 میلیون 

لیتر سوخت قاچاق وارد 
آب های خلیج فارس شد. 
این حجم از قاچاق برای 
محیط زیست این منطقه 

بسیار خطرناک است. نکته 
جالب این است که چطور 
کشوری با این همه ثروت 

ناشی از تولید نفت در مناطق 
نفت خیز خود مردمانی دارد 
که از سر نیاز دست به قاچاق 

سوخت می زنند

موافقان حضور تیالپیا در 
ایران و مخصوصا دریای خزر 
توجهیات اقتصادی می آورند 
و اشتغال باال و سود هنگفت 
را وعده می دهند. مخالفان 
اما از تولید بیماری و آسیب 

رسیدن به اکوسیستم و مرگ 
ده ها گونه دیگر می گویند و 
نسبت به حضور شوم سفیر 

مرگ هشدار می دهند
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ذره بین
 نمونه های موفق  از کشاورزی شهری در دنیا )2(

Sky Greens.3، سنگاپور
در یک کش��ور کوچک جایی که کشت سبزی های 
محل��ی تنه��ا 7 درصد مص��رف را تش��کیل می دهد، 
کش��اورزی عمودی در ساختمان های بلند این کشور 
که به ن��ام Sky Greensمعروف اس��ت، یک راه حل 
ساده و سازگار با محیط زیست را فراهم می کند. »جک 
نگ« این سیستم را بنیان نهاد. درواقع این »سبزی های 
آس��مانی« اولین مزرعه کم کربن آبی جهان است که 
مقدار مص��رف انرژی  و زمینه ای��ی که به تکنیک های 
س��نتی کش��اورزی نیاز دارد را کاه��ش می دهد. این 
گلخانه ه��ای 3طبقه عمودی هس��تند و 5 تا 10 برابر 
بیشتر از کش��اورزی س��نتی تولید میکنند. گلخانه و 
سیستم هیدرولیکی کم کربن به کلم ها و کاهوها اجازه 
می دهد در طول  س��ال با کمترین مصرف انرژی و آب 
رشد پیدا کنند. در حالی  که کیفیت و کمیت تولید از 

طریق سیس��تم »Sky Greens« مطلوب اس��ت اما 
همچنان به ط��ور رقابتی قیمت گذاری می ش��ود و در 
فروشگاه های موادغذایی سنگاپور به میزان کافی یافت 
می شود. برای چنین کشور کوچکی که اکثر موادغذایی 
خ��ود را از چین، اندون��زی و حتی اروپ��ا و آمریکا وارد 
می کند، این پ��روژه یک راه ب��اارزش در جهت تأمین 

موادغذایی برای جمعیت روبه رشد این کشور است.
 4. ابتکار کشاورزی شهری توزیع شده، 

برایان، تگزاس
 DUFi ابتکار کش��اورزی ش��هری توزیع ش��ده یا
ش��روع به تغییر شکل این ش��هر کرده. این طرح دارد 
نشان می دهد که چطور کش��اورزی شهری می تواند 
آموزش دهنده و الهام دهنده باش��د به همان اندازه ای 
که غذای سالم تولید می کند. هدفش افزایش پایداری 
و انس��جام جامعه اس��ت. این طرح نه تنها باغ هایی را 

در فضاهای خالی ش��هر درس��ت می کند، بلکه منبع 
الهام ساکنان ش��هر برای خوردن غذای سالم و ایجاد 
کارآفرینی و گردش��گری است. در زمس��تان پارسال  
این مرکز قادر بود تا کلم بروکلی، کاهو، کلم و گل کلم 
را در باغ های پالت شکل کشت کند. هدفش از به دست 
آوردن محصول از این واحدهای کوچک، رس��اندن آن 
روی بشقاب های رستوران های محلی است تا سیستم 

سالمتی و بهداشت جامعه را ارتقا دهد.
5. تقسیم حیاط خلوت، سراسر کانادا، 

ایاالت متحده آمریکا و نیوزیلند
اشتراک گذاری حیاط خلوت برای مردمی که دارای 
کمبود یا فقدان زمین زراعی جهت کش��ت محصول 
خانگی خود هس��تند راه حل مناسبی اس��ت. در این 
سیستم مردمی که زمین ندارند تا بتوانند موادغذایی 
خودش��ان را از آن تأمین کنند از طریق این سیس��تم 

می توانند با زمین کسانی که فضای حیاط شان بدون 
استفاده است سهیم شوند. یعنی این سیستم فضایی 
را مهیا می کند تا کس��انی که زمین  ی��ا حیاط ندارند 
با  حیاط یا زمین افراد دیگر س��هیم ش��وند. از طریق 
وب سایت Initiative، آنهایی که دارای امالک بدون 
استفاده هستند می توانند موقعیت تقریبی شان را در 
سایت بگذارند و آنهایی که به دنبال کشت موادغذایی در 
مقیاس محلی هستند می توانند از طریق این وب سایت 
موقعیت های نه چندان گران را جس��ت وجو کنند. در 
حالی  که سیستم اشتراک حیاط خلوت در حال حاضر 
دارای برنامه های به اشتراک گذاری باغ در سراسر کانادا، 
آمریکا و نیوزیلند اس��ت، اما هرکسی تشویق می شود 
تا برنامه محلی خودش را ش��روع کند. به عالوه به نظر 

می رسد حفظ و نگهداری این باغ ها آسان تر باشد.
http:  //foodtank.com   :منبع
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