يادداشت

تاالب«اينچه»
درتنگاتنگ
مرگ و زندگي
گزارش و عكس :الهه موسوي « /اينچه»
اين روزه��ا بيمار اس��ت؛ ش��ايد نفسهاي
آخر را ميكش��د .اين را ميت��وان به راحتي
تنها با يك نگاه فهميد؛ اي��ن روزها در تاالب
اينچه هي��چ صدايي به گوش نميرس��د .نه
ص��داي فامينگوهايي كه هر س��ال در اين
فصل در آنجا غوغا به پا ميكردند و نه صداي
كاكاييها .تنها صداي سكوت است و سكوت.
اما نه ،صداي ديگري نيز ميآيد .كافي است
قدري توجه كن��ي .آن وقت ص��داي ريزش
«آب» را ميش��نوي .ام��ا اينجا نه آبش��اري
اس��ت و نه چشمهس��اري .تنها  4لوله است
كه به «اينچه» ميريزد .ردش را ميگيري و
ميروي و ميرسي به آبي با رنگ سرخ كه تا
دهها متر تاالب را رنگين كرده است .آب را با
انگشت به زبان ميزني؛ زبانت ميسوزد .مثل
اينكه به اسيد آغشته اس��ت .كف تاالب نيز
سفت و سخت است؛ انگار با سيمان و بتون،
آسفالتش كردهاند .حاال علت سكوت اينجا را
ميفهمي .ميفهمي كه چرا ديگر پرندهها به
اينچه نميآيند.
تاالب آب ش��ور اينچه در  23كيلومتري
ش��مال شهرس��تان آق ق��ا و جن��وب رود
مرزي اترك در اس��تان گلس��تان واقع شده
اس��ت .حضور پرندگان مهاجر از ارزشهاي
زيستي وجذابيتهاي توريستي اين منطقه
به ش��مار ميرفت كه حاال به دليل تغييرات
اكوسيستمي از دست رفته اس��ت .استقرار
و فعالي��ت صناي��ع ب��دون رعاي��ت ضوابط
محيط زيستي باعث افزايش شوري و آلوده و
اسيدي شدن آب اينچه و از بين رفتن شرايط
حيات در اين تاالب شده است.
كارش��ناس محي��ط زيس��ت اداره كل
گلس��تان درباره تاالب اينچه ب��ه «اعتماد»
گفت« :پيش از اينك��ه فعاليتهاي صنعتي
به روي اين ت��االب اثر بگ��ذارد ،اينچه تنها
زيستگاه طبيعي گونه سختپوست آرتيميا
در اس��تان گلس��تان بود .اينگونه كه منبع
اصلي غذايي پرن��دگان آبزي و كن��ار آبزي
مخصوص��ا فامينگو اس��ت حاال ب��ه دليل
تغييرات ش��رايط زيس��تگاه ديگر در اينچه
وجود ندارد».
سيدشهاب ميرا در ادامه گفت« :از سال
 86به اينس��و آمار فامينگوه��ا در اينچه به
صفر رسيد؛ در حالي كه در سالهاي قبل از
آن ،دستههاي  400و  500تايي از اين پرنده
در آنجا زندگي ميكردن��د .فامينگوها كه
مستقيما از موجودات كف زي تاالب تغذيه
ميكنند حاال غذايي براي خوردن ندارند .اين
ش��رايط به دليل برهم خوردن بستر زيست
اين موجودات كه در اثر س��فت شدن بستر
تاالب ،اسيدي ش��دن پي .اچ آن و به تبع آن
رسوب تركيبات بيكربناتي محلول در آب به
بستر تاالب در اثر ورود پسابهاي صنعتي و
تغيير خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب،

پديد آمده و امكان رشد و زادآوري گونههاي
كف زي از دس��ت رفته و ديگ��ر پرندهيي در
تاالب امكان زيست ندارد».
اما معاون س��ابق محيط انساني اداره كل
حفاظت محيط زيست گلستان كه تنها چند
روز است اين مس��ووليت را بر عهده دارد در
اين ب��اره ميگوي��د« :در گذش��ته در حوزه
مديري��ت تاالبها ش��اخص س��ازمان براي
خوب يا بد بودن كيفيت ت��االب نگاه حضور
يا عدم حضور پرنده مهاجر ي��ا گونه خاصي
از پرن��ده بود .اين ميتواند ش��اخص باش��د
ولي همه ش��اخصهاي س��امت تاالب در
حضور يا عدم حضور پرنده تعريف نميشود.
بنده ت��ز فارغالتحصيلي خودم ت��االب بوده
و آدم بياطاع��ي نيس��تم .ايرادهايي وجود
دارد .ما مطالع��ات هيدرول��وژي تاالبها را
نداريم .مطالعات خصايص فيزيك و شيمي
و بيولوژي��ك تاالبه��ا را نداري��م .در تاالب
اينچه هم اطاعات ما كامل نيس��ت و اساسا
نميدانيم چه گونههاي��ي در اينچه زندگي
ميكردهاند».
مهران جهانشاهي مش��كل تاالب اينچه
را آنقدرها ح��اد نميدان��د .او ادامه ميدهد:
«وقتي صحبت از بهرهب��رداري كارخانه يد
در پيرامون تاالب ش��د فكر كردي��م كه اگر
قرار است پساب يا آبي كه از منابع زيرزميني
اس��تحصال ميش��ود به تاالب بري��زد اين
آب چ��ه ويژگيهاي��ي دارد .م��ا مطالع��ات
زمينشناسي و خاكشناس��ي آن منطقه را
نداشتيم و اليههاي مختلف آب و خاك را تا
اعماق باالي هزار متر نميشناختيم .ما رفتار
فيزيكي و شيميايي آب را هم نميشناختيم

و هيچ منبع و استانداردي در هيچ جاي ايران
نداشتيم .نمونه بس��يار خوبي بود كه ببينيم
آب در اليهه��اي مختلف چ��ه خصوصياتي
دارد .تا زماني هم كه آب چاههاي گمانهزني،
عيار يد مورد نظر را نميداش��ت و آنها باز هم
به حفاري ادامه ميدادند بايد اس��تانداردي
ميداش��تيم تا به آنها بدهيم و بخواهيم كه
خصوصيات آن طبق استاندارد ما باشد .اين
ايراد در استانداردهاي سازمان محيط زيست
وج��ود دارد .هفته گذش��ته هم جلس��هيي

چگونه تاالبي در حال مرگ ،آبرودارمان ميكند!

آبروداري يا آبروريزي؟!

ب��ا همكارانم��ان گذاش��تيم و درب��اره اين
استانداردها صحبت كرديم و خيليها براي
نخستينباربودكهاينهاراميشنيدند».
او يادآوري ميكند ك��ه البته براي منابع
پذيرنده ،استاندارد تعريف كردهايم؛ ولي اين
استانداردها در تمام كشور مثا گرگان ،اهواز،
بندرعباس و زاهدان يكي است و ويژگيهاي
محيطي و زيستي در آن لحاظ نشده است و
منطقهيي نشده اس��ت .ما آمديم  53پارامتر
شيميايي پس��اب را در آبي كه از چاه بيرون
ميآمد بررسي كرديم و از س��ه نقطه تاالب
ه��م نمونهب��رداري كرديم .اين ت��االب آب
شيرين نيست كه من ميخواهم به استاندارد
برس��انم .پس باي��د آبي با مش��خصات خود
تاالب وارد آن كني��م .چون برهم زدن تعادل
فيزيكي و شيميايي آب نيز به استناد قانون
حفاظت و بهس��ازي ممنوع اس��ت .در واقع
بايد ويژگيهاي پس��اب ورودي به آب تاالب
نزديك باش��د تا ما در درازم��دت ماندگاري
آب تاالب را داشته باش��يم .در سال  86اين
بررس��يها را براي نخس��تينبار در كش��ور
انجام داديم و ديديم كه در اي��ن  53پارامتر
حدود  5پارامتر در دامن��ه آب تاالب نبودند.
ميان بسياري از آنها مشابهت وجود داشت و
5-6تاي باقي ،بايد مديريت ميشد .اين موارد
را هم اباغ كرديم به خود آن شركت؛ شركت
در حال فعاليت ب��ود و با اي��ن ويژگيها آب
وارد تاالب ميكرد .ما بايد طي اين پنج سال
يك مطالعهيي ميكردي��م و در يك مبحث
مقايس��هيي علمي نتيجهگيري ميكرديم
كه طي اين دوره زماني فعاليت اين كارخانه
آسيب رس��ان بوده اس��ت .اگر قرار است ما

از س�ال  86به اين سو آمار
فالمينگوه�ا در اينچ�ه به
صف�ر رس�يد؛ در حالي كه
در س�الهاي قب�ل از آن
دس�تههاي  400و 500
تاي�ي از اي�ن پرن�ده در
آنجا زندگ�ي ميكردند.
فالمينگوها كه مس�تقيما از
موجودات ك�ف زي تاالب
تغذيه ميكنند حاال غذايي
ب�راي خ�وردن ندارن�د

يكباره بعد از  5س��ال بدون مطالعه بگوييم
تاالب صدمه ديده اين علمي نيست».
جهانشاهي در پاس��خ به سوال «اعتماد»
درب��اره نب��ود پرندهه��ا در ت��االب اينچ��ه
ميگويد كه تم��ام گزارشهاي��ي كه هنوز
هم هم��كاران من ميدهند گ��زارش كيفي
است .مثا ميگويند امسال در تاالب اينچه
فامينگو يا اردك و ...را نداش��تيم .در حالي
كه جمعيت اين پرندهها الزاما هميشه بهطور
ثابت در زيستگاهها نيس��ت .ضمن اينكه ما
مطالعات پيراموني نداشتهايم كه اين فاكتور
را مش��خص كرده باش��يم .مثا االن مسير
مهاجرت برخي گونهها در اس��تان گلستان
تغيير كرده اس��ت .آيا ش��ما اط��اع داريد؟
يك گون��ه نميتوان��د براي قض��اوت ماك
باشد .تغييرات شرايطي زيستگاهي متاثر از
تغييرات اقليمي و جهاني است و فعاليتهاي
ديگري از جمله انواع و اقسام امواجي كه روي
جهت يابي اي��ن پرندگان تاثي��ر ميگذارند
ميتواند مس��ير مهاج��رت و زيس��تگاه آنها
را تغيي��ر داده و روي جمعيت آنه��ا در نقاط
مختلفتاثيربگذارد.
يادم ميآي��د در يك��ي از س��فرهايم به
گلس��تان و تاالبهاي آن ،با يك ش��كارچي
پرنده آشنا ش��دم .ش��مارهاش را ميگيرم و
درباره اين س��كوت مرگبار ميپرسم .شايد
او بتوان��د حقيق��ت اين خلوت ش��گفتآور
را هر چند با زبان غيرعلم��ي و عاميانه بازگو
كند .ش��مارهاش را هنوز نگه داشتهام .اين از
رموز كار روزنامهنگاري است .هر يك شماره
گاه كارآيي و قيمتي بس��يار ب��اال دارد .او كه
حاال ديگر ش��كار را كنار گذاش��ته و «هميار
محيط زيس��ت» اس��ت و ترجي��ح ميدهد
نامش برده نش��ود  ،ميگويد« :اينچه تا سال
 1385پ��ر از پرنده بود .من ش��خصا گزارش
زادآوري «كاكاييه��ا» را با چش��مان خودم
ديدهام« .فامينگوها» و «كفچه نوك ها» و
«خ��روس كول��ي» و «پرس��توي درياي��ي
كوچ��ك» آنجا ف��راوان بودن��د .همين طور
«گاي��ول بال س��رخ» مخصوص��ا در فصل
پاييز و زمستان .گاهي دس��تههاي كاكايي
كه ميآمدند حداقل نزديك ب��ه پنج هزارتا
ميش��دند يا فامينگوها كه در دس��تههاي
 400و  500تاي��ي آم��د و ش��د و زندگ��ي
ميكردن��د .حاال ام��ا آنجا هي��چ پرندهيي را
نميبيني .خانم! من كه ديگر دل ديدن سوت
و كوري آنجا را ندارم؛ اما ش��ما كه به چش��م
خودتان ديديد! چرا پرندهها ديگر «اينچه» را
دوستندارند؟!
ام��ا يك��ي از كارشناس��ان اداره كل
محيط زيست گلس��تان كه ترجيح ميدهد
نامش در گ��زارش قيد نش��ود از گزارش��ي
خبر ميدهد كه دو س��ال گذش��ته توس��ط
كارشناس��ان اين اداره كل و پس از بازديد از
تاالب اينچه و ثبت ش��رايط آن به مديركل

سابق محيط زيست گلستان داده شده است.
گزارشي كه حاوي جدول خروجي فاضاب
«شركت كانسار خزر» و مقايسه آن با «آيين
نامه جلوگيري از آلودگي آب ،مصوبه سال 83
هيات وزيران» است .همچنين نمونهبرداري
از آب ت��االب و نتايج آزمونه��اي فيزيك و
ش��يميايي مركز تحقيقات محيط زيس��ت
دريايي شهرس��تان تركمن كه در ش��هريور
 1392به مديركل س��ابق گزارش شده است
و نشاندهنده وضعيت نابسامان تاالب اينچه
است.
مستنداتمرگ«اينچه»
يك كارشناس ارشد محيط زيست اما از
مسائل و مشكات تاالب اينچه روايتي ديگر
دارد .اميد روشن با اشاره به جايگاه پراهميت
توليد و استحصال يد در سياستهاي كان
و اقتصادي كشور و كاهش وابستگي به نفت
وگاز و در نتيجه حمايت از اين نوع فعاليتها
ميگويد« :با اين هم��ه اينگونه فعاليتها
بايد با رعايت ضوابط و اس��تانداردها صورت
بگيرد » .او در ادامه ميگوي��د« :در ارتباط با
واحد صنعتي«كانسارخزر»با توجه به اينكه
بهطور مش��خص ،تاالب آب ش��ور اينچه را
تحت تاثير قرار ميدهد بايد ابتدا اين تاالب
و س��اير حوزههاي تاثيرپذير از فعاليت اين
واح��د توليدي ،قب��ل از آغ��از فعاليت مورد
مطالعه قرار ميگرفت تا در آينده خس��ارات
و هزينهه��اي اكولوژيك��ي در ح��وزه توليد
يد مش��خص ميش��د .در حالي ك��ه حدود
 10س��ال از فعاليت اين واح��د ميگذرد و
حجم معتنابهي از ان��واع آاليندهها وارد اين
تاالب شده و ش��رايط بوم ش��ناختي تاالب
را بهط��ور جدي متاث��ر كرده اس��ت .ليكن
ارزيابي گستره و عمق اين تخريب اكنون كار
سادهيي نيست».اين اس��تاد محيط زيست
دانش��گاه درباره مش��كات محيط زيستي
فعاليت واحد «كانس��ارخزر» در جوار تاالب
اينچ��ه ميگويد« :اين معض��ات را در چند
مقطع ميتوان بررس��ي كرد .يكي در مرحله
حفاري چاهها كه اس��تفاده از «گل حفاري»
پس از اتمام اين مرحل��ه در اطراف تاالب به
حال خود رها ميشود آلودگيهاي متعددي
را در مح��ل ايجاد ك��رده كه با ه��ر بارندگي
شس��ته و به تاالب و زمينهاي تاالب اطراف
از جمله تاالب «صوفي كم» منتقل ميشود.
تركيباتي از جمله آزبس��ت ،سرب ،تركيبات
ك��رومدار و آهندار و نشاس��ته كه ميتوانند
بار آلودگي فل��زي و غيرفل��زي ايجاد كنند.
«روش��ن مرحل��ه دوم را «تخليه بهش��دت
اسيدي ناشي از افزودن اس��يد براي كاهش
اس��يديته آب چاه كه در فرآيند اس��تحصال
يد الزامي اس��ت و تخليه اين پساب به تاالب
در حالي كه مقادير يد باقيمان��ده هم در آن
وج��ود دارد عن��وان ميكن��د .او ميگويد:

تنه�ا  4لوله اس�ت ك�ه به
«اينچه» ميري�زد .ردش
را ميگي�ري و م�يروي و
ميرس�ي به آبي ب�ا رنگ
س�رخ كه تا دهها متر تاالب
را رنگي�ن ك�رده اس�ت.
آب را با انگش�ت ب�ه زبان
ميزني؛ زبانت ميس�وزد.
مثل اينكه به اس�يد آغشته
است .كف تاالب نيز سفت و
سخت است؛ انگار با سيمان
و بتون ،آسفالتش كردهاند

«عاوه بر آن ،آب فسيلي اس��تخراج شده از
اين چاهها با توجه به اينكه از اليههاي زمين
شناختي گوناگوني عبور كرده ميتواند حاوي
آاليندههاي گوناگوني باشد و نيز ممكن است
فلزات راديواكتيو را نيز با خود به همراه داشته
باشد .بهنظر ميرس��د ورود چنين پسابي به
تاالب ،طي چندين سال ،خسارت عمدهيي
را به اكوسيستم تاالبي اينچه به همراه داشته
است».
روش��ن معتقد اس��ت كه امكان كنترل
آاليندهها به ويژه اس��يديته پساب اين واحد
كاما وجود دارد؛ بدون آنكه مس��تلزم صرف
هزينه هنگفت فراتر از ت��وان مالي اين واحد
يا نيازمند وجود تكنولوژي پيچيدهيي باشد.
او مش��كل چنين واحدهاي صنعتي را نبود
تمايل براي كنترل آاليندهها از سوي متوليان
توليد از يكسو و فقدان سازوكار نظارتي موثر از
سوي متولي محيط زيست چنين حوزههايي
ذكر ميكن��د .پيش��نهاد اين عض��و هيات
علمي دانشگاه براي حل بحران اكوسيستم
تاالبي اينچ��ه چند بند دارد :نخس��ت اينكه
بايد پساب اين واحد بهطور ويژه توسط يك
تيم خاص متش��كل از كارشناسان دستگاه
حفاظت محيط زيس��ت ،آزمايشگاه سازمان
محيط زيس��ت ،تيم ويژه فني ،پساب واحد
و فعاليتهاي آن را مورد بررس��ي قرار دهد
و فهرس��تي كامل از پارامتره��اي آالينده و
اثرگذار بر ت��االب را تعيي��ن و بهطور منظم
و مس��تمر مورد بررس��ي ق��رار ده��د .دوم
اينكه ضروري اس��ت تيمي خب��ره وضعيت
بوم ش��ناختي تاالب اينچه را م��ورد مطالعه
قرار بدهن��د و روند كلي اس��تحاله و تخريب
اين ت��االب را گزارش كنن��د و واحد توليدي
«كانسارخزر» را ملزم كنند كه ساز و كارهاي
موثري را براي كنترل آاليندهها به كار بگيرند
و وضعيت ت��االب را به گذش��ته برگردانند.
همچنين خأل قانوني تعيين اس��تانداردهاي
آاليندگي در كشور رفع شود و وضعيت پايه
اكولوژيكي تمامي منابع آبي كش��ور ،بهويژه
تاالبهاموردمطالعهقراربگيرد.

گردشگري
گلفش��انها يكي
از بديعتري��ن
جا ذ به ه��ا ي
گردش��گري در
اس��تان گلس��تان
در ش��رايطي
محاص��ره
در
ستارهحجتي
بيام��ان زبالهه��ا
و نخالهه��اي غي��ر قابل جذب پاس��تيكي
قرار دارند كه هيچ س��ازمان و نه��اد دولتي
مسووليت حفظ و حراس��ت از آن را به عهده
نميگيرد.
اي��ن دهانهه��اي مخروطي ش��كل كه
گل س��ردي را از اعماق زمين به س��طح آن
منتقل ميكنند يكي از منحصربهفردترين
پديدههاي زمينشناسي در سراسر جهان به
حسابميآيند.
بزرگترين نمونه از اين گلفش��انها كه
به نظر ميرسد فعاليتي شبيه به آتشفشانها
دارند و در اثر فش��ار اليههاي سطحي زمين
ايجاد ميشوند در كشور پاكستان قرار دارد.
اما بزرگترينگلفش��ان ايران در استان
سيس��تان و بلوچس��تان قرار دارد كه از سه
دهانه آن ،امروز تنها يك دهانه فعال است.
گل فشان «اينچه» در استان گلستان در
سال  1346و بر اثر حفاريهايي براي كشف
نفت در منطقه به وجود آمد و از اين نظر يكي
از خاصترينگل فشانها در سراسر جهان به
حس��اب ميآيد كه به روش مصنوعي توليد
شد و به نوعي جوانترينگلفشان جهان به
حسابميآيد.
برخي زمي��ن شناسان،گلفش��انها را

نگاهي به شرايط نامطلوب گل فشانها در گلستان

دفن گل فشانها در تلي از زباله
نمونههاي زندهيي از تحوالت زمينشناسي
در طول حيات كره زمين ميدانند و آنها را از
اينحيثبسيارقابلتوجهميشمارند.
از س��وي ديگ��ر فرضيهيي وج��ود دارد
كه ميگويدگلفش��انها معموال در اطراف
گس��لهاي فعال و مناط��ق لرزهخيز ايجاد
ميش��وند و به همين دليل لرزهشناسان نيز
آنها را مورد مطالعه جدي قرار ميدهند.
بي ش��ك تماش��اي منظره خارقالعاده
خروج گل از قلب زمين يكي از دلانگيزترين
منظرههايي ميتواند باش��د كه گردشگران
را به منطقه مورد نظر بكشاند .منظرهيي كه
تداعيكننده فوران آتشفشانهاي بيرحمي
اس��ت كه كمتر كس��ي جرات تماش��اي از
نزديك آن را دارد.
اس��تان گلس��تان جزو هش��ت استان
محروم كش��ور ب��ه حس��اب ميآي��د و در
برنامهه��اي چهارم و پنجم توس��عه دومين
محور توس��عه پايدار در اس��تان ب��ا عنوان
گردشگري معرفي شده اس��ت .اما با وجود
برنامههاي��ي كه بيش��تر تبليغات��ي به نظر
ميرسد تا موثر ،مسووالن اين استان كمتر
توجه حقيقي و برنامههاي كارشناسي شده
را براي رشد و توسعه صنعت گردشگري در
استاندنبالميكنند.
جاي تعجب نيست كه در رشد اقتصادي
كشور نيز ،اين استان سهم اندكي را بر عهده

بگيرد تا جايي كه س��هم اس��تان گلستان از
توليد ارزش اف��زوده در كش��ور تنها به يك
درص��د ميرس��د« .احمد تج��ري» معاون
گردش��گري اداره كل مي��راث فرهنگ��ي،
گردشگري و صنايع دستي استان گلستان
حفاظت از اي��ن پديدههاي زمينشناس��ي
را در ح��وزه اختي��ار اداره كل منابع طبيعي
اس��تان ميداند و اي��ن در حالي اس��ت كه
«سيد هاش��م موس��وي» دبير كميته فني
اداره كل منابع طبيعي اين پديدهها را متعلق
به منابع طبيعي نميدان��د و از آنها به عنوان
يكي از جاذبههاي گردش��گري در گلستان
ياد ميكند كه بايد از طرف نهاد متولي امور
گردشگري در استان مورد توجه و پيگيري
قراربگيرند.
در استان گلستان  3گلفشان با نامهاي
«قارنياق»« ،اينچه» وگلفشان «گوبكلجه»
وجود دارد كه هر س��ه با وج��ود ارزشهاي
باالي ريختشناسي و مطالعاتي و اقتصادي
دارايوضعيتبسامانينيستند.
دكتر «مزدك دربيگي» دكتراي محيط
زيست درباره ش��رايط فعلي گلفشانهاي
ش��مال كش��ور و چالشهاي پيش رو براي
حفاظت از آنها ميگويد« :متاسفانه به دليل
ش��كل و موقعيت استقرارگلفش��انها در
سطح زمين امكان پاكس��ازي آنها توسط
نهاده��اي مردم��ي حامي طبيعت ميس��ر

نيس��ت .بهنظر من و از لحاظ قانوني متولي
اين پديدهها بايد س��ازمان زمينشناس��ي
كشور باشد .س��ازمان محيط زيست و منابع
طبيعي هيچگونه مسووليت قانوني و حقوقي
درباره نگهداري از اينگل فشانها ندارد .به
اين دليل كه اين عرصهه��ا جزو عرصههاي
ثبت شده به عنوان پديدههاي طبيعي ملي
نيس��تند .اگر متوليان گردش��گري هم اين
مناطق را جزو مناطق گردشگري ثبت كرده
باشند موظف به برنامهريزي براي حفاظت از
اين مناطق هستند .اما در ايرانگلفشانها
در باتكليفي به س��ر ميبرند و جزو مناطق
ثبت ش��ده در هيچ يك از س��ازمانهاي نام
برده نيستند و از لحاظ حقوقي هيچ سازماني
مسوول مستقيم نگهداري و حفاظت از آنها
نيس��ت .براي رهاييگلفش��انها از بحران
فعلي بايد ساز و كار مناسب حقوقي براي آنها
تعريف شود كه متاسفانه در ايران هنوز وجود
ندارد ».دربيگي چندان ب��ه بهبود وضعيت
گلفش��انها امي��دوار نيس��ت و ميگويد:
«گلفش��انها در ليس��ت جاذبهه��اي
گردش��گري اداره كل مي��راث فرهنگ��ي،
گردش��گري و صنايع دستي گلس��تان قرار
دارد اما گردش��گري هنوز اقدامي براي ثبت
ملي آنها انجام نداده اس��ت .البته بسياري از
امور اينچنيني از توان اجرايي و كارشناسي
گردشگري در گلس��تان خارج است .نمونه

خوب اين ناتواني در طرح اجرايي روستاهاي
هدف گردش��گري به چش��م ميخورد كه
بهطور عملي اين طرح را بنياد مس��كن اداره
ميكند تا معاونت گردش��گري در اس��تان
گلستان».
«س��يما حجت��ي» كارش��ناس ارش��د
مديريت آي تي معتقد اس��ت كه در صورت
احساس مسووليت نهادهاي مختلف نسبت
به ذخاير اقتصادي و ملي ميتوان دست روي
دست نگذاشت و در جهت حفظ منافع همه
شهروندانگامهايموثريبرداشت.
حجت��ي ميگوي��د« :من فك��ر ميكنم
كه مدي��ران اس��تاني گلس��تان ،ب��ا توجه
به اص��ل مس��ووليت اجتماعي ب��ه راحتي
ميتوانند مشكاتي مانند بحراني كه امروز
گريبانگيرگل فش��انهاي اس��تان گلستان
شده است را حل كنند .مسووليت اجتماعي
به اين معناس��ت كه هر س��ازماني در قبال
جامعه و محيطش مسوول اس��ت .توجه به
حوزههايي مانن��د محيط زيس��ت ،ميراث
فرهنگي ،عدالت ،امنيت ،فقر و موارد مشابه،
همگي در حيطه اين مس��ووليت اجتماعي
قرار ميگيرد .اين موضوع درباره سازمانهاي
دولت��ي و غيردولتي صادق اس��ت .به عنوان
نمون��ه بس��ياري از س��ازمانها بخش��ي از
درآمدها و فعاليتهاي خود را با اين وجود كه
در حوزه وظايف س��ازماني آنها قرار ندارد ،به

امور خيريه اختصاص ميدهند .اين عملكرد
بر اعتبار س��ازمان آنها و شكلگيري اعتماد
عمومي به آن نهاد تاثير مثبت ميگذارد».
حجت��ي معتقد اس��ت كه مس��ووليت
اجتماع��ي اگرچه ج��زو وظايف س��ازماني
نيس��ت اما قابل چشمپوش��ي هم نيست .او
ميگويد« :در دهمين كنفرانس بينالمللي
مديريت اس��تراتژيك» در ته��ران ،در اوايل
م��اه آذر ،دكتر «عل��ي كرمانش��اه» رييس
س��ازمان مديريت صنعت ايران ،در ارائهيي
درباره مسووليت اجتماعي جمله بسيار قابل
تاملي با اين مضمون گفتند كه« :مسووليت
اجتماعي امري داوطلبان��ه و فراتر از الزامات
قانوني اس��ت .اما به ص��رف داوطلبانه بودن
هيچ س��ازماني نميتواند از زير بار آن شانه
خالي كن��د و در نهاي��ت اين اص��ل جزيي
از مس��ووليتهاي ه��ر س��ازماني تعري��ف
ميشود».
آنچه در سالهاي گذش��ته در گلستان
اتف��اق افتاد ن��ه تنه��ا توجه به مس��ووليت
اجتماعي س��ازمانهاي مختل��ف نبود بلكه
بيتوجه��ي كامل ب��ه وظايف س��ازماني و
تعريف ش��ده هر نهادي بود .به نظر ميرسد
در اين ميان شهروندان نيز چندان به وظايف
شهروندي خود عمل نكرده وگل فشانها را
با تلي از زبالهها و بطريهاي خالي نوشابه و
آب معدني ،بستههاي خالي چيپس و پفك
پوش��اندهاند .گلفشانهاي گلس��تان اين
روزها در باتكليفي و س��رگرداني قرار دارند
و در انتظار مشخص ش��دن شرايط حقوقي
مالكيتشان هستند تا ش��ايد از بار سنگين
زبالههارهاييپيداكنند.

دوستداران محيط زيس��ت عادت كردهاند به شنيدن
خبرهاي بد و تكاندهنده در پاييز هر سال؛ گو نحسي فصل
برگريزان پاياني ندارد و هر سال خبري تلختر از سال قبل،
زخمي بر جان اهالي محيط زيس��ت ميافزايد .هنوز سر و
صداي آتشسوزيهاي پيدرپي جنگلهاي شمال كشور
در پاييز هر سال فروكش نكرده بود كه چندي پيش معاون
محيط طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ،اصغر علير ضا مه�د و ي
محمدي فاضل هش��دار داد با ادامه رون��د كنوني ،نابودي
«تاالبگاوخوني»حتمياست!
نابودي تاالبي كه هنوز نامش در فهرست مونترو ثبت نشده آن قدرها تاسفبار
نيس��ت؛ زيرا ديگر با اين كجمداراييها و نابخرديهايي كه در عرصه منابع طبيعي
و محيط زيس��ت رخ ميدهد و «رخ ميدهند» خ��و گرفتهايم و ص��د البته تاالب
گاوخوني هم سالهاست كه ريغ رحمت را سر كش��يده و هر ساله خبر نابودياش
از تريبوني اعام ميشود؛ اما گاوخوني مانند يك گاو وحش��ي كه ماتادور به اقسام
مختلف بر بدن و روحش زخمي وارد آورده ،هنوز تسليم نشده است ،مدام نفسنفس
ميزند و ناقوس وجدان خاموشم��ان را به صدا در ميآورد «ك��ه اي آدميان ،بقاي
شما به بقاي من گره خورده است»! تاسف بار اما صداي پايكوبي برخي مسووالن و
مديران است كه با بادي به غبغب سخن از افزايش توليدات كشاورزي و اشتغالزايي
در بخش صنعت استان اصفهان به ميان ميآورند و قرار گرفتن اين استان در ميان
مهاجرپذيرترينمناطقكشورراآبرودارياصفهانتلقيكردهاند!
به راس��تي اما اين به اصطاح آبروداري به چه قيمتي بوده اس��ت؟ آيا به همين
زودي درياچه اروميه را از ياد بردهايم كه در خبرها آمده تنها  15درصد از وسعت آن
باقي است و مابقي خشك شده است؟ آيا مردمان غرب و جنوب غربي كشورمان را
از ياد بردهايم كه هر روزش��ان را ميان ريزگردهاي متخاصم سپري ميكنند و حتي
نفس كشيدن هم برايشان سخت ش��ده و آرزوي ديدن آسماني صاف و آبي بر جان
و روحشان مانده؟ فردا روز وقتي با خشك شدن كامل گاوخوني ،خانهيي ديگر براي
ريزگردها آن هم در قلب كش��ور و آن هم در قلب اس��تان «آبرودارمان» پديد آمد و
وقتي پديده خشكسالي گس��ترده دامان منطقه را «بي آبرو» كرد و وقتي مردمان
اين بخش از كشور به شهرهاي اطراف پناه بردند و وقتي اختاف فاحش دمايي بين
روز و شب پديد آمد ،كدام يك از مسووالن آبرومند امروز ،فردا در محكمه گاوخوني
«آبروداري» خواهد كرد؟
اكنون كه مصايب مختلف و رنگارنگي در حوزه منابع طبيعي و محيط زيس��ت
گريبانگيرمان شده ،چرا نبايد از گذشته عبرت بگيريم و چرا نبايد از تجربيات ديگر
كشورهايي كه امروز لقب «پيش��رفته» را يدك ميكشند بهرهمند شويم؟! همين
قصه آبروداري و آبرو«بازي» چند دهه قبل در امريكا سر برآورد و باعث نابودي 87
ميليون هكتار از تاالبهاي اين كش��ور  -كه چيزي نزديك به  54درصد بوده  -شد
و درس��ت همين حكايت آبرودار شدن در ژاپن هم تكرار ش��د و اكنون هر دوي اين
كشورها از گذشته خود درس گرفتهاند و ساالنه چند صد ميليون دالر صرف احياي
تنها بخشي از تاالبهايي ميكنند كه روزگاري به بهانه توسعه كشاورزي و صنعت،
نابودشانكردهبودند!
س��ودمندي تاالبها تا اندازهيي اس��ت كه قطعا حفظش��ان به جيب خيليها
آبرو ميريزد ،بيش��تر از آنچه اكنون نابوديش��ان ب��راي «برخي» آب��رو ميخرد!
صرف نظر از تاثي��رات حايزاهميتي كه تاالبها بر چرخه اكوسيس��تمهاي اطراف
خود و در بعد كلي ،روي كره زمين ميگذارند و حتي زندگي در بيابانهاي مركزي
ايران را براي عدهيي از هموطنانمان ميس��ر ساختهاند ،حفظ اين اكوسيستمهاي
غني سودمنديهاي اقتصادي كاني نيز نصيب كشورهايي كه داراي چنين مناطق
آبي ارزش��مندي هس��تند ،ميكند .براي مثال تاالبها يك��ي از مناطق پرجاذبه و
ايدهآل براي صنعت توريس��م و اكوتوريس��م بوده تا آنجا كه آبسنگهاي مرجاني
حوزه كاراييب ساالنه ميليونها بازديدكننده را به س��وي خود جلب كرده و ارزش
درآمدزايي آنها بيش از  10ميليارد دالر برآورد شده است.
جداي از ميلياردها دالري كه از صنعت گردش��گري و نيز بهرهمندي از آبزياني
كه تمامي يا بخشي از چرخه حيات آنها به تاالبها بس��تگي دارد ،تاالبها يكي از
مهمترين عوامل تصفيه و پاكس��ازي آبهاي زيرزمين��ي و آبخوانها و همچنين
كنترل طبيعي سيابها و توفانها بوده تا آنجا كه ارزش  3800هكتار از تاالبهاي
دستنخورده رودخانه چارلز در انگلستان براي حفاظت در برابر سياب ،ساالنه بالغ
بر  17ميليون دالر برآورد شده اس��ت .همچنين ارزش تاالبهاي مانگرو مالزي در
دفع توفان و نيز كنترل س��ياب در هر كيلومتر ،حدود  300هزار دالر تخمين زده
شده است.
همچنين نبايد از ياد برد كه تاالبهاي آب شيرين به تنهايي بيش از  40درصد
گونههاي جهان و  12درصد گونههاي جانوري را در خود جاي دادهاند و از اين ميان
تنها ارزش صيد ماهياني كه وابسته به آبسنگها هستند ،ميلياردها دالر برآورد شده
است.
اما يكي از مهمترين كاربردهاي تاالبها ،توانايي جذب و انبار  40درصد از كربن
موجود در خشكيهاي جهان اس��ت و نابودي اين مناطق طبيعي باعث آزاد شدن
انبار كربني تاالبها شده و اثرات زيانباري را بر اتمسفر زمين و همچنين چرخههاي
طبيعي و ديگر زيستگاهها وارد ميآورد.
گاوخوني دير يا زود براي هميش��ه خواهد مرد؛ مانند خيلي ديگر از تاالبهاي
كش��ور و مانند درياچه اروميه و خيلي ديگ��ر از اكوسيس��تمهاي طبيعي و حتي
جانداران اي��ن مرز و بوم و مطمئنا ب��ه هيچ كجاي مدير و مس��وولي هم بر نخواهد
خورد ،چرا كه هنوز هم در مواجهه با پديده ريزگردها به جاي پاسخي صحيح ،به افق
خيره ميشوند و هنوز در فكر انتقال آب درياچه كاسپين به درياچه اروميه هستند
و هنوز صدا و س��يما فرق ببر و يوزپلنگ را نميفهمد و هن��وز ...و خيلي مواردي كه
مطرحشدنش��ان آبرويي باقي نميگذارد تا كس��ي ،جايي ،زماني و به قصد خاصي
ادعاي آبروداري به سرش بزند يا احيانا بر دهانش جاري شود!

جمعيت

رشد جمعيت ،علت يا معلول؟
قهرمان جهانفر /

چند سالي است كه سياس��تهاي كان كشور انگشت اش��اره را به طرف تابلويي
گرفته است كه بر آن «رشد جمعيت» ثبت شده است.
تحقق اين هدف ضرورتي انكارناپذير است اما اگر در ماهيت موضوع تدبر و تعمق
داشته باشيم ،خواهيم ديد كه رش��د جمعيت به عنوان يك پارامتر« معلولي» است
كه ما آن را «علت» به حساب آوردهايم .بر اين اس��اس بايد نگران باشيم كه به بيراهه
نرويم .اتخاذ تصميمهايي مانند حذف سوبسيد دولتي براي تنظيم خانواده ،پوشش
بيحد و حصر تعداد فرزندان جهت برخورداري از بيمه و افزايش مرخصي زايمان زنان
و دستوپا كردن مرخصي زايمان براي مردان از ديدگاهي برميخيزد كه صرفا زادو ولد
را آن هم با شرايط موجود جامعه مبناي رشد جمعيت ميداند.
اما به نظر ميرس��د كه حقيقت موضوع اين است كه اس��تنكاف جوانان از ازدواج،
علت اصلي معضل كاهش جمعيت باش��د ،واقعيتهايي مانند :رشد س��ن ازدواج تا
 25 - 30سالگي ،افزايش بيكاران تا رقم  2500000نفر و ثبت حدود  20درصد طاق
حداقل در شهر تهران همه و همه تبديل به ناقوس بزرگ و سترگ خطري شده است
كه نالهاش همهجا طنينانداز است تا مديران و تصميمگيرندگان كشور فكر و ذكر خود
را فقط به اين سو سوق دهند اگر همت و هزينهيي ميخواهند داشته باشند مصروف
مرتفع كردن اين مشكات كنند در اين صورت محتاج هزينههاي بيمورد ،سست و
سفت كردن قوانين و ايجاد تكلف براي گروهي از مردم نميشوند.
رشد جمعيت با افزايش ازدواج جوانان ،ايران ما را به سر منزل مقصود ميرساند و
تبديل به كشوري شاداب و پويا ميكند كه نهتنها هدف مذكور محقق وحاصل ميشود
بلكه بازوان پرت��وان پدران و مادران ج��وان و ايدههاي بكر جمعيت فع��ال و باانگيزه،
هزاران اميد و آرزوي زيباي ديگر را به ثمر ميرسانند.
gjahanfar@gmail. com

 21آذر  9 1392صفر  12 1435دسامبر  2013سال يازدهم شماره 2849

جامعه

پنجشنبه

تخليه پساب صنعتي شركت «كانسارخزر» به
اكوسيستمتاالبيدرگلستان
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