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نكته خود بيانگر اين واقعيت اس��ت
كه تنوع زيستي درياچه اروميه هنوز
بخوبي ش��ناخته نشده است .معموالً
موج��ودات اكوسيس��تمهاي ب��زرگ
ميتوانن��د از مناب��ع آب��ي محدودي
ك��ه در اختي��ار آنها ق��رار ميگيرد
(مث� ً
لا چش��مهها ،آبه��اي فصلي،
زه آب كش��اورزي) زندگ��ي خود را
بهص��ورت پناهگاه حف��ظ كنند و به
مح��ض برگش��ت به ش��رايط عادي،
جمعيته��اي خود را دوب��اره تكثير
و احي��ا كنن��د .توپوگراف��ي پيچيده
و تنوع اقليمي فالت ايران هميش��ه
اين فرص��ت را داده اس��ت كه حتي
در دورههاي خشكس��الي دراز مدت
و دورهه��اي يخچال��ي ،بس��ياري از
گونههاي زيستي در مناطق مختلف
خود حفظ شوند .بخصوص تاالبهاي
حاش��يه درياچه ،محلي ب��راي بقاي
بس��ياري از موجودات منطقه است.
در بازديده��اي اخير ديده ش��ده كه

با وجود آس��يبي كه به بخش عمده
جوامع شور پس��ند منطقه وارد شده
اس��ت ،ول��ي هنوز جوام��ع گياهي و
گونهه��اي مهم��ي در منطقه وجود
دارند كه با بهبود ش��رايط و آبرساني
ميتوانند خ��ود را به صورت مطلوب
احيا كنند.
نكت��ه بس��يار مهمي ك��ه بايد در
م��ورد س��اختار اكولوژيك��ي درياچه
ارومي��ه در نظ��ر گرف��ت ،عمق كم
درياچه است .نظر به ناهمگوني بستر
درياچ��ه و عمق ك��م آن ،بخصوص
در جن��وب درياچ��ه ،هميش��ه ب��ا
كوچكترين تغيي��ري در ميزان آب
ورودي ب��ه درياچه بخشهايي از آن
بهص��ورت فصلي درآمده اس��ت .اين
حالت ،شبيه بسياري از درياچههاي
فوق ش��ور مركز ايران مانند درياچه
قم ،تاالب ميق��ان اراك ،درياچههاي
بختگان ،طشك و مهارلو و گاوخوني
است .ادعاي اينكه اين درياچه حالت

جدول ســـودوکو

1974
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آنچ��ه در اخبار و رس��انهها مرتب
بر آن تأكيد ميش��ود اين اس��ت كه
درياچه اروميه مرده يا در حال مرگ
اس��ت .حتي بعضي اظه��ار نظرهاي
تندي مط��رح ميكنند ك��ه درياچه
اروميه را به بيمار س��رطاني در حال
احتضار تش��بيه ميكنن��د كه حتي
آبرساني به آن را خيانت ميدانند.
اين ديدگاه از نظر علمي ،درست
نيست .محيطهاي تاالبي و درياچه و
كليه اجزاي اكوسيس��تمهاي مناطق
خش��ك و نيمه خش��ك ميتوانند با
تغيي��رات اقليمي ،عملك��رد خود را
حتي در ش��رايط بحراني ،براي مدت
طوالني حفظ كنند و تا زمان برگشت
ش��رايط طبيعي ،بس��ياري از ذخاير
زيستي خود را نگهدارند .براي نمونه
يكي از مهمترين شاخصهاي زيستي
درياچه اروميه ،حضور آرتميا اس��ت؛
مطالعات ديرينهشناسي زيستي نشان
ميدهد كه اين موجود آبزي در 200
هزار سال گذشته ،حتي در دورههاي
يخچال��ي كه درياچه تقريباً خش��ك
ش��ده بود ،در درياچ��ه اروميه حفظ
ش��ده اس��ت .مثال ديگ��ر ،گياه ريال
( )Riellaاز گروه جگرواشهاست
كه در  200هزار س��ال گذش��ته در
اط��راف درياچه باقي مان��ده و حتي
خشك شدگيهاي متعدد دورانهاي
يخبن��دان آن را نابود نكرده اس��ت.
دادههاي گردهشناسي نشان ميدهد
ك��ه اي��ن گي��اه هن��وز در پهنههاي
اطراف درياچه وجود دارد اما تاكنون
كسي آن را مشاهده نكرده است .اين

پالياي��ي دارد و عم��رش ب��ه پاي��ان
رس��يده ،فاقد اعتبار علمي است و به
فرض اگر درست هم باشد ،نميتواند
دليلي ب��ر اعمال م��رگ مصنوعي و
تغيير كاربري و تقسيم آن (پارتيشن
بندي) آن باش��د .فاز پاليايي يا شبه
پالياي��ي جزئ��ي طبيع��ي از چرخ ه
كوتاهمدت و درازمدت هيدرولوژيكي
درياچههاي فوق اش��باع و كم عمقي
چون درياچه اروميه است.
درياچه ارومي��ه قدمتي چند صد
هزار ساله دارد و در اين مدت هزاران
گونه زيس��تي از نظر ژنتيكي در آن
تكامل يافته و هرگونه تغيير كاربري
و تبعي��ض در فرايند احي��ا و حذف
بخش��ي از آن فاجعه زيست محيطي
خواهد بود .نابودي گونههاي مختلف
درياچ��ه ب��ه خاطر منافع بخش��ي و
كوتاه مدت ،نابودس��ازي بخش��ي از
ميراث ژنتيكي جهان خواهد بود كه
اين امر شايسته ملت ما نيست.
درياچ��ه ارومي��ه داراي چه��ار
عن��وان حفاظت��ي مه��م داخل��ي و
بينالملل��ي اس��ت؛ مطاب��ق قوانين
داخل��ي و كنوانس��يونهاي جهاني،
دول��ت جمه��وري اس�لامي اي��ران
باي��د ب��ا مش��اركت م��ردم و وف��ق
«احي��اي
دس��تورالعملهاي
اكولوژيك��ي» اين اكوسيس��تم را به
وضعيت طبيعي بازگرداند.

يكجانشيني مردان ايل
15ت��ا 20ارديبهش��ت هر س��ال،
آغ��از فص��ل «م��ال كن��ون» (كوچ)
عش��اير كهگيلويه و بويراحمد اس��ت.
خشكس��الي كه ج��ان مرات��ع افتاد،
امور عش��ايري اس��تان تصميم گرفت
ت��ا گلهها را فروردين م��اه راهي «ايل
راه» كن��د اما بهش��تي ف��رد ميگويد
كه كوچ زودهن��گام را تأخير انداخته
اس��ت تا گلههايي كه سر به زير مراتع
دو س��وي جاده را ميچرن��د و اجازه
نميدهد هيچ جنبدهاي س��ر از خاك

5

فرضیهای اشتباه درباره دریاچه ارومیه

ميش��ود .روس��تاي «كاكان» هم در
همين بخش «تنگ س��رخ» از س��ال
 74-75وارد كاش��ت داروي
گياهي«باريجه» ش��ده است .آنطور
كه محم��دي ميگويد« :درآمد خوبي
هم برايش��ان دارد ».كاش��ت درختان
ب��ادام ه��م يك��ي ديگ��ر از طرحهاي
حفاظتي اس��ت .آنطور كه مس�عود
منص�ور مع��اون حفاظت س��ازمان
جنگله��ا ،مرات��ع و آبخي��زداري هم
ميگوي��د« :يك��ي از رويكرده��اي
س��ازمان منابع طبيعي بحث حفاظت
مشاركتي است يعني اينكه عرصههاي
منابع طبيعي را در قالب طرحهايي با
خود م��ردم قرارداد ببندي��م و دولت
از ي��ك ط��رف از طريق تس��هيالت و
مش��اركتهاي فني و مردم از س��وي
ديگ��ر در اج��را به حفاظ��ت از منابع
طبيعي ميپردازن��د ».اما بازار فروش
محصوالت و توليدات گياهان دارويي
اما واگ��ر دارد و گره بر پيش��اني آنها
انداخته است .همين نبود بازار مطمئن
و مشتري ثابت ،به احتمال زياد يكي

9

دو استاد دانشگاه و متخصص مسائل زیست محیطی پاسخ می دهند:

از عل��ل بيتوجه��ي س��اير دامداراني
اس��ت كه نگاه��ي مطمئن ب��ه آينده
«مرتعداري» ندارند .يك مسأله ديگر
هم وج��ود دارد .آنغوزه  5س��ال پس
از كش��ت جواب ميدهد و مرتعداران
ميگوين��د نميدانن��د ك��ه ت��ا زمان
ب��ذر دهي و رس��يدن محصول چطور
زندگيش��ان را بگذرانن��د .آنها انتظار
دارند كه دولت در اين  5س��ال آنها را
حمايت كند.

7

قرق درماني مراتع
واگذاری حفاظ��ت از منابع طبیعی
يك ده��ه اس��ت ک��ه در كهگيلويه و
بويراحم��د ش��روع ش��ده ام��ا باوجود
موفقيتهاي منطقهاي آنطور كه بايد
و انتظار ميرفت گس��ترش پيدا نكرده
اس��ت .حال این س��ؤال پیش می آید
ك��ه چرا مناطق و جوام��ع بومي از این
ایده اس��تقبال نميكنند؟ آيا واگذاري
حفاظ��ت از منابع طبيع��ي به مردم به
س��رانجام مطلوبي ميرسد؟تا رسيدن
ب��ه منطقه«تنگ س��رخ»  25كيلومتر
ج��اده كوهس��تاني از ياس��وج فاصله
گرفت��ه اي 25 .كيلومتر جاده در ميان
رديفه��اي س��بز درخت��ان و مراتعي
كه بوي «آويش��ن» ميدهن��د و رنگ
«بن س��رخ» گرفته است .شوالي سبز
«تره كوهي» پوش��يده و مزه «شنگ»
دارد ...و ص��داي پاي گلههاي متعددي
كه در گوش جاده و مرغزار ،فصل كوچ
را مينوازند .دو س��وي ج��اده پيش رو
بيش از هرچيز «كنگر كوهي» است كه
خودنمايي ميكند .كنگرها و قارچهايي
كه زنان بهار پوش (لباسهاي رنگارنگ
بلند) كهگيلويه و بويراحمدي از مراتع

ميچينند .كنگرها و قارچهايي كه براي
بعضي از خانوارها ممر درآمدي شده و
در دوس��وي جاده در ميان زنبيلهايي
به انتظار مشتري نشسته اند .عزت اهلل
بهش�تي فرد رئيس مناب��ع طبيعي
 400گونه گياهي را متعلق به اس��تان
خ��ود ميداند .البته ديگ��ر خانوارهاي
زاگرس نشين اينجا نميتوانند براحتي
وارد مرتع ش��وند و ه��ر آنچه ازگياهان
دارويي دارد را بچينند و به س��ر سفره
ببرند .كفگير گياه��ان دارويي آنطور
كه كارشناس��ان هشدار ميدهند به ته
ديگ منابع طبيعي رسيده است .منابع
طبيع��ي در اس��تانهاي مختلف قصد
دارد كه با روش واگذاري برداش��ت اين
گياهان به مرتع��داران ،حفاظت از آنها
را هم ب��ه عهده بهره ب��رداران بگذارد.
هم��ان چيزي كه رئي��س جمهوري از
آن ب��ه واگذاري به بخش خصوصي ياد
ميكند.
از دل روس��تاهاي كوچك و بزرگ
و از ميان خانههاي نوساز و كهنه كه
ميگذري به مراتع جنگلي ميرس��ي
ك��ه مدت هاس��ت پاي كمت��ر گلهاي
به آنها باز ش��ده اس��ت .يك معامله با

طبيع��ت كردهاند .گلهه��ا را از مراتع
بي��رون كردهان��د و در مناط��ق قرق
ش��ده و ال به الي گياه��ان هرزي كه
روزي روزگاري گلهها از آن نش��خوار
ميكرد ،رش��د گياه��ان دارويي را به
نظاره نشس��ته اند؛ كاشت و برداشت
«آنغ��وزه» و «ب��ادام تل��خ» .آنغوزه را
اقتصاديتري��ن گياه دارويي اين خطه
ميدانن��د .آماره��اي «بهش��تي فرد»
درآم��دي  120ميلي��ارد ريالي براي
س��ال  93كهگيلوي��ه و بويراحم��د را
نش��ان ميدهد آن هم فقط از فروش
آنغوزه .اين آنغوزهها مشترياني از هند،
آلمان و ايتاليا دارد.
خدا رحم جاللي رئيس س��ازمان
جنگلها هم اين استان زاگرس نشين
را «پايل��وت» گياهان دارويي ميداند.
گياه��ان داروي��ياي ك��ه ميخواهند
مرهم و ش��فايي باش��ند براي احياي
دوب��اره مراتعي كه از بين رفته اس��ت
و تخريب شده .كاشت گياهان دارويي
اما و اگره��اي زيادي براي گله داراني
كه حاال نام «مرتعدار» و «مرتع بان»
يافتهاند ،دارد؛ اگر س��ال خوب باشد و
خشكسالي بگذارد ،درآمد ساالنه آنها

دندانگير ميشود .محاسن ديگري هم
دارد .ديگ��ر ،خبري از س��ختي راهي
كه اي��ن كوه را به آن كوه ميرس��اند
و آن دش��ت را ب��ا اين دش��ت تاخت
م��يزد تا س��بزه و گياهي براي چراي
گل��ه گرس��نهاش بيابد ،نيس��ت .حاال
ديگر حادثهها پش��ت گردنههاي كوچ
به انتظار مرتعداران ننشس��تهاند .اين
مسأله را اسداهلل زماني ميگويد كه
ي��ك دهه پيش گل��هاش را فروخت و
ب��ه تعداد گله اش ،حفاظ��ت از مراتع
ملي را به دس��ت گرف��ت و در دل آن
آنغوزه كاش��ت .حاال هم كنار آنغوزهها
جوانهه��اي درخ��ت بادام تل��خ ديده
ميشود .وسعت و هكتار مراتع واگذار
شده را تعداد دامها مشخص ميكند.
روش��نتر اينك��ه كس��اني ميتوانن��د
«مرتعدار» باشند كه دامي داشته و آنها
را از مرتع بيرون برده باشند« .زماني»
ابتداي ماجراي كاشت و برداشت اين
گياه دارويي ناش��ناخته در ايران را به
نيريزيها نس��بت داد .مثل خيلي از
مرتعداران « :خودمان بلد نبوديم ،اما
نيريزيها كار دستش��ان بود ».حاال
اما خودش بلد شده است .پارسال هر

با حضور مدیران سازمان مراتع و جنگل ها در منطقه و دیداری از نزدیک ،تفاهم نامه ای
بین مرتع داران و سازمان جنگل ها برای مشارکت مردمی به امضا رسید
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«كهگيلوي�ه و بويراحم�د» را «بهش�تي ف�رد» مدي�ر اداره كل جنگلها،
منابع طبيعي و آبخيزداري اش ،كوهس�تانيترين اس�تان كشور ميداند.
«كوهس�تاني بودن» يعني روستاهاي دور در جادههاي صعب العبور .يعني
بدون گاز و بدون سوخت .يعني سرشاخه بلوطهاي زاگرس مركزي ،زغال
اجاق گرم خانهها ش�دن! اين تازه اول ماجراس�ت .بخش اعظم معيش�ت
س�اكنان اين منطق�ه از راه كش�اورزي و دامپروري ميگ�ذرد .معناي آن
يعن�ي دام مازاد در مراتع .يعني چ�راي بيرويه منابع طبيعي .دامها يكي

از متهمان رديف اول تخريب مراتع و جنگلها هستند .يعني كشاورزي در
«زيراش�كوب» درختان و بلوطهايي كه با شخم كشاورزان عقيم ميشوند
و زادآوريش�ان به افس�انهها ميپيوندد .كارشناس�ان اعتقاد دارند چون
مديريت منابع طبيعي از دس�ت مردم به دست دولت افتاده ،عموم نسبت
به حفظ آن حساس نيستند .گویا همين مسأله هم باعث شد تا دکتر حسن
روحان�ي ،رئيس جمهوري ،واگذاري حفاظت از منابع طبيعي را به مردم از
برنامههاي پررنگ خود بداند.

انرژي خورشيدي
كوهستانيترين اس��تان كشور كه
باشي ،يعني سردترين هواي ممكن را
هم داري! سوخت فسيلي ات كه تأمين
نشده باشد يعني سايه سبز درختان را
به دندان اره و تبر ميس��پاري تا اجاق
زندگيت روش��ن شود .عبور لوله گاز از
مناطق صعب العبور هم راه دور و درازي
اس��ت كه كمتر به كوچ رويي ميرسد.
آنها ميمانند و بلوطها و چنارهاي جان
به در برده از ريزگردها وخشكس��الي و
س��م گله و رمه ،زغال ميش��ود و مرد
اي��ل و جنگلب��ان زغال فروش ش��ود.
چيزي كه رس��انهها از آن به «تجارت
س��ياه» نام ميبرند .بهشتي فرد سهم
جنگلهاي اس��تان در تأمين سوخت
عش��اير را  60درصد ميداند .راهكار را
در انرژي خورشيدي ميداند .به گفته
بهمن افراس�يابي مدي��ر كل دفتر
حفاظ��ت و حماي��ت مناب��ع طبيعي،
باید در يك جلس��ه كارشناس��ي میان
منابع طبيعي و استاندار براي استفاده
از انرژي خورش��يدي به جاي سوخت
يك تفاهمنامه ميان استاندار و سازمان
جنگلها بس��ته ش��ود .سيدموس�ي
خادم�ي اس��تاندار كهگيلوي��ه و
بويراحمد در اين جلس��ه ب��ه روزنامه
اي��ران ق��ول ميده��د ك��ه در تأمين
انرژي خورشيدي سازمان جنگلها را
ياري كند.
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زهرا كشوري

همه مصائب
يك استان كوهستاني

«يكي از رويكردهاي سازمان منابع طبيعي بحث حفاظت
مشاركتي است يعني اينكه عرصههاي منابع طبيعي را در
قالب طرحهايي با خود مردم قرارداد ببنديم و دولت از يك طرف از
طريق تسهيالت و مشاركتهاي فني و مردم از سوي ديگر در اجرا
بهحفاظتازمنابعطبيعيميپردازند
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آیا واگذاری حفاظت از منابع طبيعي به مردم در كهگيلويه و بويراحمد به سرانجام مطلوبي ميرسد؟

كيلو آنغوزه را  95هزار تومان فروخت.
اما باز هم بايد به نيريزيها بفروش��د.
آنها واس��طه بين مرتعداران منطقه با
تاجران و صنايعي هس��تند كه آنغوزه
را استفاده ميكنند .از مسأله ناراضي
است .ظاهراً چند باري هم برخي افراد
س��نگ و مواد ناخالص را وارد آنغوزه
كردهاند تا س��نگينتر ش��ود و س��ود
بيش��تري به جيب بزنند .به گفته اين
مرتعدار اين مس��أله باعث ش��د تا نام
آنغوزه ياسوج در بازار «خش» بردارد.
س�ليمان محم�دي كارش��ناس
بهرهبرداري س��ازمان مناب��ع طبيعي
توگو ب��ا خبرنگار
اس��تان هم در گف 
م��ا اين مس��أله را تأكي��د ميكند اما
ميگويد كه س��ازمان راه تقلبها را از
سال  88بسته است.
منطقه تنگ س��رخ « 40مرتعدار»
دارد كه ب��ه گفته يكي ديگ��ر از آنها
يعن��ي غالمحس�ين صفايي س��ال
گذشته هر مرتعدار  400كيلو آنغوزه
برداش��ت ك��رده و به قيم��ت خوبي
فروخت��ه اس��ت .آنه��ا ت��ا  100هزار
تومان هم فروختهاند .البته روستاهاي
ديگري هم به كش��ت گياهان دارويي
روي آوردهاند .معموالً بين  50تا 100
هزار تومان به فروش ميرسد .باز هم
دست دالالن اس��ت .اما نيريزيها با
تاجران آنغوزه ارتباط خوب و محكمي
دارند .صفايي ميگويد« :بازار دس��ت
آنهاس��ت ،اگر به آنها نفروشيم معامله
به طور كامل فس��خ ميشود ».صفايي
ميگويد كه راه بل��دي بايد كه بتواند
آنه��ا را ب��ه اين بازارها وص��ل كند .او
شماره تلفني را از يكي از كارشناسان
س��ازمان جنگله��ا گرفت��ه و با يك
تاجر هندي هم صحبت كرده اس��ت:
«ب��راي اينكه يك مق��دار كوچكي را
ببرم تا ببينند و معامله ش��روع شود،
باي��د  50ميليون خرج كن��م تازه اگر
قب��ول كنند ».س��ليمان محمدي هم
به عن��وان نماينده س��ازمان جنگلها
ج��واب واضح��ي به حل اي��ن معضل
نميده��د« :تاجري ميخواهد كه اين
ارتب��اط را برق��رار كند ».ي��ك زماني
بي��ن تن��گ س��رخيها و نيريزيها
اختالف به وج��ود ميآيد .نيريزيها
محصول را نميخرند و تاجران آنغوزه
را ه��م تهديد ميكنند .محصول روي
دس��ت مرتعداران ميماند .س��ازمان
جنگلها خ��ود وارد ماجرا ميش��ود،
خريداران محصول را با قيمت پايينتر
ميخواهن��د .دوباره بي��ن نيريزيها
و تن��گ س��رخيها ارتب��اط برق��رار

در آورد ،وضعي��ت مراتع را بيش��تر از
آنچه هست ،بدتر نكنند .گلههايي كه
پش��ت هر پيچ جاده س��بز ميشوند و
«رم��ه وار» جاده را با خ��ود ميبرند.
«كهنه مرد» ميگويد كه  20روز توي
راه هس��تند و حادثه اس��ت كه پشت
گردنه ميگذارند و گردنه است كه به
دل حادثه ميبرند تا از «گچس��اران»
به «س��ميرم» برسند .حاال رسم و راه
كوچ فرق كرده اس��ت .سر و همسر را
با ماش��ين به سميرم فرس��تادهاند .از
مرتعداري چيزي نميداند اما از كوچ
خس��ته است .شيارهاي چپ و راستي
ك��ه روي ص��ورت او و همراهان��ش
نشسته است را شايد بارزترين تفاوت
ظاهري آنها با مرتعداراني دانس��ت كه
حاال آب زير پوستش��ان دويده است.
وقتي ميگويم حاضري مرتعدار شوي
ميگوي��د« :پ��ول دارد؟» ميگويم از
درآم��د گل��هداري و دام��داري راضي
هس��تي؟ ميگويد« :درآمدي ندارد».
حاضري مرتعدار شود؟ فقط با گله!
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