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نمی کشــد.  نفــس  شــهروند|  »حلــه« 
ماهیــان تاالبــی مرده انــد. بی آبــی طاقــت 
پرندگان را طاق کرده است. »حله« محکوم 
به مــرگ زودهنــگام شــده. روزگاری  42هزار 
هکتار بــه »حله« اختصاص داشــت. تاالبی 
که ابتدا و انتهایش را نمی شــد در دهســتان 
»انگالــی« یافت و امروز خشــک رودی بیش 
»انگالــی«  دهســتان  کــه  دورانــی  نیســت. 
هر ازگاهی شــاهد گم شــدن محلی ها بود در 

تاالب.   
حقابــه راه نجــات »حلــه« اســت از مرگــی 
کــه در کمینــش نشســته. حقابــه ای بــه نــام 
محیط زیست و به کام آب منطقه ای. هزاران 
چشــم  رودخانــه  انتهــای  در  زیســت مند 

دوخته اند، به آب اما بی نتیجه.
آبی که باید زندگی ببخشــد، اما به پشتوانه 
برداشــت  غیرقانونــی  و  قانونــی  مجوزهــای 
می شود. حیف ومیل آب تاالب را به خشکی 

نشانده تا از نیازش به الیروبی بگوید.
تغییرات اقلیمی سال هاســت موجودیت 
تــاالب را تهدید می کنــد. تغییراتی که باعث 
مرگ 80درصد محدوده تاالبی شده است. 
جانــوری  گونه هــای  از  هــم  خبــری  دیگــر 
ســال های دور نیســت. پرنــدگان بومــی و 
مهاجــر هــم در معــرض انقراض انــد. تاالب 
یعنــی ادامه نبــض زندگی و معیشــت اهالی 
که همسایه اند. ادامه نبض ثبات اقلیمی و 
زیستی هم به تاالب ها چشم دوخته. مرگ 

تاالب ها یعنی مرگ یک چرخه از حیات.

»حلــه« منطقه حفاظت شــده؛ به ســال 
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ســال 1355 بــود کــه منطقه حلــه بــا 44هزار 
حفاظت شــده  مســاحت،  783هکتــار  و 
را  حلــه  50درصــد  بــه  نزدیــک  شــد.  اعــام 

تاالبــی  کوسیســتم های  ا
بــا تنوعــی از ســواحل گلی 
ســواحل  جزرومــدی، 
خورهــای  ماســه ای، 
کم عمق تشکیل می دهد. 
تا یــک دهه پیــش منطقه 
حلــه  حفاظت شــده 
طبیعــی  رویشــگاه های 

بسیاری به خود می دید.
نخــل  ســالیکورنیا، 
گزنــه  پیازیــن،  مــرداب، 

تــاالب »حلــه« را  پالویــی و … سال هاســت 
هــم  بیشــه زارها  و  گــز  بخشــیده اند.  زینــت 
بخشــی از طبیعــت زیبــای ایــن تاالب انــد. 
»حله« یک رودخانه یا تاالب نیست؛ »حله« 

کــه  یعنــی اهمیــت زیســت محیطی. تاالبــی 
 . پناهــگاه امنی اســت بــرای پرنــدگان مهاجر
شــاهین،  دراج،   ، غــاز حواصیــل،  درناهــا، 
، قمــری، گاچیــرو،  چوب پــا، مرغابــی، چنگــر
بــط و هفت رنــگ  ترنــی، حمامــی،  پرســتو، 
برای رسیدن به مناطق گرمسیری پناه شان 

»حله« است.
کبوتــر چاهــی،  ، فامینگــو،  کوکــر خــردل، 
هوبــره، لک لــک و انــواع بازهــا هــم بــه ایــن 
مهاجــرت.  بــرای  بســته اند  امیــد  پناهــگاه 
گــرگ،   ، کفتــار گرازهــا،  میــل  بــاب  »حلــه« 
، شــغال و روباه هم هســت.  خرگوش، ســمور
اینها همــه یعنی هــزاران زندگــی و زدن نبض 

محیط زیست.

»حله« یعنی سالمت محیط زیست
و  شــدند  »حلــه«  جــان  بــای  ســدها 
خشکســالی بــه آن دامــن زد. ســد رئیســعلی 
دلــواری و دالکــی راه ورود آب بــه تــاالب را 
هــم  هــوا  داغــی  و  خشکســالی  می بندنــد. 
تــا  را تبخیــر می کنــد  تــاالب  آب باقیمانــده 
تــن »حلــه« زخــم بــردارد. آتش ســوزی های 
هــم  تــاالب  اطــراف  جنگل هــای  پی درپــی 

هست.
بازنگــری  بــه  نیــاز  از  اشــعثی«  »راضیــه 
دوشــاخ  ســر  بــر  بصــری  آب بنــد  تقســیم 
»می دانیــم  می گویــد.  رودخانــه  انتهــای 
حریــم رودخانــه در حــوزه وزارت نیرو اســت. 
وزارتخانــه ای که موظف بــه تصحیح و ترمیم 

مسیرهای آبی است.«
به بــاور ایــن مــدرس دانشــگاه امــا حفاظت 
بی قید و شرط رسالت ســازمان محیط زیست 
است؛ صدافســوس که کوتاهی پشت کوتاهی 
از مناطــق مهــم  اســت. »تــاالب حلــه یکــی 
کولوژیــک و بوم ســاز اســتان بوشــهر اســت.  ا
و  42هــزار  بــا  تــاالب  ایــن 
708هکتار مســاحت یکی 
از زیباتریــن مناظر طبیعی 
سواحل جنوبی کشور را در 
کنــار خلیج فارس تشــکیل 
هکتــار  20هــزار  می دهــد. 
حفاظت شــده  منطقــه  از 

تاالبی بوده است.«
مخــزن  یعنــی  »حلــه« 
مانــدگاری  بــرای  غــذا 
پرنــدگان و آبزیــان. یعنــی 
پتانســیل خوبی بــرای اســتخرهای پــرورش 
ماهــی و میگــو. تعدیــل آب وهــوا، تلطیــف 
هــوا و افزایــش تولیــدات دامــی هــم از مزایای 
دیگر این »حله« اســت بــرای منطقــه. »این 

مناســبی  مــکان  تــاالب 
و  مطالعــه  بــرای  اســت 
تحقیقات زمین شناسی، 
و  ســیاب  کنتــرل 
رودخانــه،  رســوبات 
تامیــن گیاهــان دارویــی، 
صنعتــی.«  و  غذایــی 
یعنــی  کاهــش  »حلــه« 
بیولوژیکــی  آلودگــی  بــار 
و  تثبیــت  شــیمیایی،  و 
فرســایش  از  جلوگیــری 

ک و کویری شــدن، تامین ســفره های آب  خا
زیرزمینی.

55میلیون مترمکعب سهم حله کو؟
250میلی متر میانگین بارندگی های استان 
بوشــهر اســت. هرچند گزارش هــای اداره کل 
هواشناســی و شــرکت آب منطقه ای اســتان 
بوشــهر خبرهــای خوشــی نــدارد. آمارهایــی 
کــه از 300میلی متــر بارندگــی طــی ســال آبــی 
گرچــه ایــن میــزان  جــاری خبــر می دهند. ا

بارندگی باعث پربارشدن 
گندمزارهــا و پرآب شــدن 
رودخانه هــا شــده اســت. 
عمیــق  آثــار  علــت  »بــه 
خشکســالی های  منفــی 
ســال های  پی درپــی 
گذشــته بر منابع آبی این 
اســتان هنــوز ســفره های 
زیرزمینی از حالت بحرانی 

خارج نشده اند.«
بارندگی هایــی کــه کمتر 
از نیمی از کســری مخازن آب های زیرزمینی 
بــرای همیــن در  کرده انــد. شــاید  را تامیــن 
و  تعادل بخشــی  احیــا،  طرح هــای  اجــرای 
چاه هــای  از  اضافه برداشــت  از  جلوگیــری 
گرچــه در  مجــاز بایــد حساســیت داشــت. ا
ایــن میــان توقــف برداشــت از آب چاه هــای 

غیرمجاز اهمیت مضاعفی می یابد.
قوانین از تامین حقابه از آب رهاشده سد 
گرچه بخشی  رئیســعلی دلواری می گویند، ا
هم از طریــق جزرومد دریا تامین می شــود. 
به گفتــه »اشــعثی« 55میلیــون مترمکعب 
آبی که ساالنه باید از ســد رئیسعلی دلواری 
وارد تــاالب حلــه شــود، تامیــن نمی شــود. 
گر آبــی به رودخانــه حله وارد می شــود یا  »ا
از شــاخه دالکی است که بســیار بی کیفیت 

است یا از زه آب کشاورزی است.«
محیط زیســت  کارشــناس  ایــن  بــاور  بــه 
شــرکت آب منطقــه ای بایــد اجــازه کشــت 
بیشــتر در مناطق باالدســت را ندهــد تا آب 
مناطق پایین دســت تامین شــود. »در 5 یا 
6ســال اخیر به دلیــل نبــود حقابه تــاالب و 
خشکســالی های  تحت تاثیــر  همین طــور 
، وضعیت تاالب حله به شدت بحرانی  اخیر

است.«
راه نجــات »حله« رهاشــدن حقابه تاالب 
بــر  گرچــه نظــارت آب منطقــه ای  ا اســت. 
در  غیرمجــاز  بهره برداری هــای  و  پمپ هــا 
مســیر رودخانــه حلــه هــم بایــد بــه کمــک 
بیاید. الیروبی شــاخه جنوبی رود »حله« و 
اصاح بند بصــری هم از کارهایی اســت که 
بایــد انجــام شــود. جوامــع محلــی همجوار 
شــاخه شــمالی و جنوبی رودخانه هم باید 
همــکاری کننــد تــا مبــادا عواقــب خشــکی 

تاالب دامنگیرشان شود.

! »حله«؛  کانون جدید گردوغبار
گزارش »شهروند« از وضعیت قرمز منطقه حفاظت شده تاالب »حله« و محیط زیستی که در خطر است

حفاظت بی قیدوشرط رسالت 
سازمان محیط زیست است؛ 

صدافسوس که کوتاهی پشت 
کوتاهی است. »تاالب حله 

کولوژیک   یکی از مناطق مهم ا
و بوم ساز استان بوشهر است.

امسال حال  »حله« خوب 
نیست. تغییراتی در  مسیر 

رودخانه و عدم نظارت وزارت 
نیرو به این حال بد  دامن زده. 
رودخانه »حله« وقتی به انتها 

می رسد دو شاخه می شود؛ 
یکی به سمت شمال و دیگری 

جنوب.

زندگی بــر وفق مــراد بخش آب شــور تاالب »حله« اســت؛ بخشــی که 
از دریــا آبگیــری می شــود. و امــا بخــش آب شــیرین »حلــه« کــه تامیــن 
حقابه اش چشــم دوخته به رودخانه. حقابه ای که سال هاست محل 
اختاف وزارت نیرو و محیط زیســت اســت؛ 55میلیــون مترمکعب. به 
گفته مدیرکل محیط زیســت بوشــهر، وزارت نیرو حتی ســیاب هایی را 
که وارد رودخانه می شــود هم جزو حقابه محاســبه می کند. مســأله ای 
که سازمان محیط زیست به آن اعتراض دارد. »حقابه تعیین شده جدا 
از ســیاب ها و بارندگی های منطقه محاســبه شده اســت. 55میلیون 

مترمکعب حقابه موردنیاز تاالب است برای حیات.«
به گفته فرهاد قلی نژاد وزارت نیرو میزان رهاسازی شــده از ســد را هم 
جــزو حقابه محاســبه می کنــد. آب رهاشــده تــا رســیدن به تــاالب باید 
مســیر 100کیلومتری را طی کند؛ مســیری مملو از پمپ هــای غیرمجاز. 
»ما خواهان این  هستیم که آب در ورودی تاالب تحویل محیط زیست 
شود.« به باور قلی نژاد  مدیریت حوزه آبخیز و آبریز در همه رودخانه ها 
به عهده وزارت نیرو است، نه محیط زیســت. »ما نمی توانیم با کشت و 

برداشت غیرمجاز آب برخورد کنیم.«

تامین نشدن حقابه »حله« یعنی کانون جدید گردوغبار
امسال  حال »حله« خوب نیست. تغییراتی در  مسیر رودخانه و عدم 

نظارت وزارت نیرو به این حال بد  دامــن زده. رودخانه »حله« وقتی به 
انتها می رسد دو شاخه می شود؛ یکی به سمت شمال و دیگری جنوب. 
به گفته مدیرکل محیط زیست بوشهر آبی که از شاخه شمالی به تاالب 
می رســد، تاثیــری در تــاالب آب شــیرین نــدارد. »ایــن آب اغلــب بخــار 

می شود. شاخه جنوبی باید جریان بیابد.«
به گفته قلی نژاد،  منطقه ای به نام بندبصری نیاز به احداث سازه های 
تقسیم آب دارد. »سازمان آب منطقه اعام کرده پیمانکار آماده شروع 
بــه کار در ایــن منطقه اســت.« بخش شــیرین »حله« هر ســال شــاهد 
خشک شدن بخش وسیعی از تاالب است. خشک شدنی که خسارات 
جبران ناپذیــری بر تنوع زیســتی منطقــه وارد می کند. »خشک شــدن 
تاالب باعث شده منطقه به کانون گردوغبار تبدیل شود. بوشهر، گناوه، 
برازجــان و شــهرهای اطراف درگیــر آلودگی های ناشــی از ایــن گردوغبار 
هستند.« مطالبه حقابه »حله« در دســتور کار سازمان محیط زیست 
است. مطالبه ای که بعد از جلســات متعدد از حل اختاف استانداری 
ســردرآورده تــا رأیی برایــش صــادر شــود. »رأی صــادره بر تامین ســریع 
کیــد دارد. طی چنــد روز آینده بــه وزارت نیرو مهلــت داده ایم.  حقابه تا
عدم توجه وزارت نیرو بی شک باعث می شود خســارات وارده بر تاالب 
گرچه موضــوع از مراجع قضائی دنبال   از این وزارتخانه مطالبه شــود. ا

خواهد شد.«

تحویل حقابه در ورودی تاالب

70درصد گردوغبارهای گسترده کشور 
منشأ خارجی دارد

شهروند|  کمبود منابع آبی و سدسازی برای مهار و نگهداری 
آب هــای زیرزمینــی موجــب خشکســالی، کمبــود آب و خیــزش 
ک می شــود. یکــی از عمده تریــن مشــکاتی کــه امــروزه  گردوخــا
کوسیســتم آســیب وارد می کنــد، گردوغبار  بر ســامت انســان و ا
اســت که این مشــکل نه تنها در ایران بلکه در سطح دنیا مطرح 
اســت و دانشــمندان بســیاری در این زمینــه در حــال فعالیت و 

مطالعه هستند.

35میلیون هکتار از پوشــش گیاهی کشــور درگیر فرسایش 
بادی است

هکتــار  حدود40میلیــون  ایــران  در  گیاهــی  پوشــش  ســطح 
اســت کــه حــدود 25 تــا 30میلیــون هکتــار آن درگیــر فرســایش 
بادی اســت که نتیجه گردوغبار در محدوده داخلی اســت. این 
محدوده داخلی شــامل بخش جنوب غرب، جنوب و محدوده 
مرکــزی ایــران می شــود، امــا بــه دلیــل خشکســالی ها، کاهــش 
بارندگی و افزایش اســتفاده بی رویه از آب های زیرزمینی بیشــتر 
استان های کشور در حالت خشک و نیمه خشک قرار گرفته اند 

و این معضل گردوغبار  را ایجاد کرده است.
گرمایش جهانی در این روزها نکته بســیار قابل توجهی اســت 
و گرمایــش زمیــن در حقیقت افزایــش دمای میانگیــن در زمین 
کــه طبــق تحقیقــات دانشــمندان در ســال های اخیــر  اســت 
میانگین دمای زمین بین 18صدم تا 74صدم درجه سانتیگراد 

افزایش پیدا کرده است.
بر اســاس تحقیقات و رصدهایی که از ســال 1380 انجام شده 
ک در مناطق جنوب و جنوب غرب کشــور با  اســت، این گردوخا
توجــه به تغییــرات آب وهوایی، کاهــش بارندگی، خشکســالی و 
کمبود پوشش گیاهی در این مناطق از سال 1363 آغاز و سپس 
متوقف شــد و دوباره ســال1386 این پدیده در ایران مشــاهده 
شــد و در ســال های 87 و 88 به اوج خود رسید و در سال 1388 
به طــور گســترده ای کشــور از جملــه اغلــب اســتان های مرکزی، 
گرفــت، حتی از البرز  ، اصفهان و تهران را فرا جنوب، غرب، شــیراز

عبور کرد و به استان های گیان و مازندران رسید.

ک فروردین ماه منشأ خارجی و 3۰درصد  7۰درصد گردوخا
آن منشأ داخلی داشت

ک بــه تهــران و حتــی اســتان های  در فروردیــن 1401 گردوخــا
ک های دارای منشــأ  شــمالی رســید. با توجــه بــه اینکــه گردوخا
خارجی فقط محدوده استان های غرب، جنوب غرب و جنوبی 
گردوغبــار شــد،  کــه ایــران درگیــر  را فــرا می گیــرد، محــدوده ای 
نشان دهنده این است که 30درصد این گردوغبار منشأ داخلی 

و 70درصد آن منشأ خارجی داشت.
محــدوده گردوغبارهــای خارجــی مربوط به ســه منبــع اصلی 
اســت که اولین منبع، بین النهرین و شــامل 13 منطقــه و عراق، 
عربســتان  شــبه جزیره  شــمال  و  ســوریه  ایــران،  جنوب غــرب 
می شود. منبع دوم منطقه غرب آسیا است که شامل 10 منطقه 
در قسمت های مرکزی ایران می شــود و منبع سوم دریای سرخ 
اســت که 13 منطقه در مصر، شمال شرق ســودان و شمال غرب 

شبه  جزیره عربستان را دربرمی گیرد.
منشــأ گردوغبار فروردین ماه دریای ســرخ بود، یعنی این غبار 
از مصــر، شمال شــرق ســودان، یمــن و شــمال غرب شــبه جزیره 
عربســتان برمی خیــزد. در عربســتان صحــرای ربع الخالــی بــه 
وســعت 60میلیون هکتار قــرار دارد کــه بیابانی خشــک و بدون 
پوشــش گیاهی اســت و به عنوان یک منشــأ گردوغبار محسوب 

می شود.
هنگامــی کــه گردوغبــار وارد کشــور می شــود، ذرات ریــز آن تــا 
مدت ها در آســمان باقی می ماند، ســپس وارد تهران می شود و 
از البرز عبور می کند و به اســتان های شمالی می رسد. علت این 
ک منشأ خارجی است، اما در برخی  گستردگی و عظمت گردوخا
مواقع در تهران نیز آلودگی هوا مشاهده می شود که این آلودگی 
هوا با گردوغبارمخلوط می شــود و هم گردوغبار با منشأ خارجی 

و هم آلودگی هوا این معضل شدید را در تهران به وجود آورد.

ک تخصیص یابد اعتبارات مناسب برای کنترل گردوخا
کانون های بحران شــناخته شده اند، ولی نکته مشهود ضعف 
در انجــام کارهــا بــه دلیــل کمبــود بودجــه اســت، بنابرایــن باید 
اعتبارات مناســبی تخصیــص یابد تــا بتوانند با احیای پوشــش 
گیاهــی، نهــال کاری و روش های متــداول برای کنترل فرســایش 
کنون هم ســازمان منابــع طبیعی در  بادی مشــخصا کارکنند. تا
این زمینه موفق بوده اســت، ولی برای مناطــق برون مرزی باید 
ک هستند،  یک خرد جمعی میان کشورهایی که درگیر گردوخا

شکل بگیرد.
ک کمک  ایــران به خوبــی می توانــد در زمینــه کنتــرل گردوخــا
که بیــش از 50 ســال در ایــن کار تجربــه دارد و می تواند  کنــد، چرا
کاس هــای آموزشــی برگــزار و مرکــزی را بــرای آمــوزش و فعالیــت 
کارشناســان کشــورهای دیگــر ایجــاد کنــد، امــا بایــد اعتبــارات 

مناسبی به این حوزه تخصیص داده شود.
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