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پوشش نفوذپذير، مانع از انباشت آب باران و آبگرفتگى معابر 
مى شود. با طراحى مناسب فضاى شهرى مى توان هم از خسارت سيل 

كاست و هم از آب باران به صورت بهينه استفاده كرد.

طى دو سال گذشته شکل گيرى نيروگاه هاى تجديدپذير و پاک در 
كشور به نقطه ساختارى خود رسيده كه در اين بازه زمانى برخى از 

واحدها مانند نيروگاه هاى خورشيدى مگاواتى براى نخستين بار 
در كشور راه اندازى شده و در حال حاضر ۵۰ نيروگاه خورشيدى 

مگاواتى در ايران مشغول به فعاليت هستند.

خاک؛ منبعى با ارزش كه اهميت آن را نمى دانيم. تعداد جانداران 
موجود در يک قاشق چاى خورى خاک، از تعداد كل انسان هاى كره 

زمين بيشتر است.

اگر درختان هم مثل انسان ها خودخواه بودند.

تا كى و كجا شهردارى شيراز بايد همچنان غافلگير بماند؟!   زمستان 
سال ۹۲، رخداِد بارش برفى معمولى به ارتفاع فقط ۵سانتى متر، هزاران 

پرنده را در شيراز تلف كرد؛ شهردارى گفت: شوكه شديم! نوروز 
۹۸، ۱۷دقيقه باران آمد و با بيشينه دبى ۷۰مترمکعب در ثانيه، ۲۰ نفر در 

دروازه قرآن كشته شدند؛ شهردارى گفت: غافلگير شديم! 

ثبت كم نظيرى از الله واژگون زرد و قرمز در كنار هم.كوهستان 
شاهو، پاى قله پيرخدر. عکس از  بيژن محمدى شکور

هشدار سبز

هر کجا که کوهی هست، زندگی پرآب ورنگ تر می شود. 
کوهستان های نزدیک به دریا، اثر تشدیدکننده ای بر 
تنوع زیستی دارند و با آنها، دریا و ساحل که خود 
جهان های شگفتی سازی هستند، آب و رنگ باز هم 
بیشتری می یابند. کوهستان های نزدیک به خلیج فارس، 
جلوه گاه خیره کننده  گونه های گیاهی و جانوری و  
زمین شناختی  پرشکوه  صورت بندی های  تماشاگه 
هستند. این کوه ها، سبب این نیز شده اند که اقلیم »صحارا 
– عربستانی« که اقلیمی بسیار خشک و از نظر گیاهی فقیر 
است، نفوذ چندانی در ایران نداشته باشد)1(. در این یادداشت، به اختصار 
فقط به 3 نقطه  کوهستانی در نوار شمالی خلیج فارس اشاره می کنم و یادآور 
می شوم الزم است پژوهشگران زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی 
و زمین شناسی بسیار بیش از اینها به زیستگاه های کوهپایه ای خلیج فارس و 
دریای عمان بپردازند و ارزش های محیط زیستی این گونه جاها را معرفی 
کنند. همچنین مقام های مسوول حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست، 
به شکلی جدی تر و موثرتر، در نگهبانی از طبیعت کوه های مشرف به 

دریاهای جنوب بکوشند.
1-شیُکهیاشیبکوه؛ در حد فاصل بندر لنگه )استان هرمزگان( تا کنگان 
)استان بوشهر(، کوهستانی بسیار نزدیک به دریا قرار دارد، به طوری که در 
جاهایی مانند نزدیکی های بندر باستانی سیراف، کوه وارد دریا می شود. در 
اصطالح محلی به این ناحیه، »شی ُکه« )شیب کوه( می گویند که به معنای 
زمین های شیب دار پای کوه است)3(. این همجواری کوه و دریا، گذشته 
از چشم انداز کم مانندی که پدید آورده، سبب  شکل گیری تمدنی دیرینه 
برپایه  دریانوردی و بازرگانی شده و درنتیجه، آثار ارزشمند معماری هم در 
آن جا شکل گرفته است. یکی از آثار تاریخی جالب توجه سیراف، مجموعه  
پرشماری از حوضچه های آب است که روی شیب سنگی کوهستان کنده 
شده است. این حوضچه ها، از نمونه های کمیاب قدیمی در شیوه های 

»دروی باران« )گردآوری آب باران( است.
2-کوهجاشکیاکوهنمکیدشتی؛ در یکی از جنوبی ترین شاخه های 
رشته کوه زاگرس، در حدفاصل دو شهرستان  َدیّر و دشتی در استان 
بوشهر، کوهی از نمک سر برافراشته که با ورود به آن، چشم انسان از دیدن 
رخنمون های غیرعادی سنگ نمک خیره می شود. بخشی از کوه، از دور 
به نظر توده  برفی یا شیبی یخچالی به نظر می رسد؛ در جایی یک آبشار از 
نمک می بینیم، در جایی دیگر دیواره هایی به رنگ های زرد و قرمز و نارنجی 
که نشانگر ترکیب نمک با کانی های گوناگون است، به چشم می آید، در 
غارهایی، قندیل های نمکی چند متری می بینیم و اگر هنگام بازدید، بخت 
با ما یار باشد، رنگارنگی این کوه بسی بیشتر خود را نشان می دهد. این 
کوهستان پرشگفتی، در بهمن سال 13۸۶ با  پیشنهاد و پیگیری مردمی، از 
سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان یک اثر طبیعی ملی به ثبت رسید.  
3-کوهگنو؛ این کوهستان، در شمال غربی شهر بندرعباس است و 
بلندترین قله  آن حدود 2350 متر ارتفاع دارد. گنو مجموعه  پیچیده ای از 
پدیده های کوهستانی مانند قله ها، دیواره های بلند، تنگ )canyon(ها و 
دره های پرشمار است و در دل خود حیات گیاهی و جانوری متنوعی جا 
داده است. از گیاهان شاخص این کوهستان می توان درخت اَورس را نام 
برد که پایه های کهنسال و باشکوهی از آن، حتی روی قله ها و ستیغ های کوه 
دیده می شود. با دیدن این درخت همیشه سبز، زیبا، دیرزی و دیررشد روی 
صخره های لخت که در برابر آفتاب سوزان منطقه سرفرازانه ایستاده اند، 
انسان در شگفت می ماند که آب مورد نیاز گیاه از کجا تامین می شود و 
مادر طبیعت چه توان شگفتی در آن پدید آورده است! در گنو، همچنین 
چشمه  آب گرمی وجود دارد که در آن یک گونه ماهی کمیاب زندگی 

می کند. گنو، به عنوان منطقه  حفاظت شده، تحت مدیریت سازمان حفاظت 
محیط زیست است.

کوه ها سرچشمه  آب های شیرین و به این دلیل، زمینه ساز حیات و جایگاه 
گونه های بوم زاد)2( و  منشاء تنوع زیستی و ثروت ژنتیکی یک سرزمین 
هستند. کوه ها همچنین در شرایط پایمال شدن دشت ها و تخریب حیات 
طبیعی آنها )وضعیتی که در بسیاری از دشت های ایران دیده می شود( 
پناهگاه پاره ای از گونه ها می شوند که به نوعی به کوه مهاجرت کرده یا 
جامعه ای کوچک از آنها در کوه وجود داشته است. یک مثال در این زمینه، 
تمساح ایرانی است که گونه ای شاخص و جانوری در خور توجه و در 
خطر انقراض است. زیستگاه طبیعی این  گونه  کمیاب ایران که مردم منطقه 
آن را »گاندو« می نامند، مسب رودخانه  سرباز در خلیج گواتر )انتهای 
شرقی دریای عمان( تا باهوکالت و نیز شاخه های فرعی این رودخانه 
)رود کاجو، رود دشتیاری( بوده است اما در اثر خشکسالی های پیاپی 
چند دهه  اخیر و عامل های دیگری مانند  افزایش جمعیت و ساخته شدن 
سد و بیشتر شدن مصرف آب رودخانه ها، اندک گاندوهایی که به شکل 
طبیعی )و نه در محل های پرورش( باقی مانده اند، در ناحیه  کوهستانی 

شمال باهوکالت و زیر سد پیشین می زیند.
مثال دیگر، یوز است که شاید شاخص ترین گونه  جانوری ایران و به 
نوعی نماد حیات وحش کشور باشد. همه  کارشناسان، یوز را دشت زی 
خوانده اند اما این نکته کمتر گفته شده که عکس هایی که در 3-2 سال 
گذشته با دوربین های تله ای از یوز ایرانی گرفته شده، تقریبا  همه جا یوز را 
با پس زمینه ای از کوه نشان می دهد. واقعیت این است که مناطقی که امروزه 
در کشور ما زیستگاه یوز محسوب می شوند، مناطق کوهستانی هستند؛ 
کوه های پارک ملی توران، کوهستان نای بندان طبس و دره انجیر یزد. حتی 
در مناطق دشتی که احتمال زیست یوز در آنها می رود )مانند پارک ملی 
کویر و منطقه  میان دشت( نقاط نزدیک به کوه های آنجا؛ یعنی سیاه کوه و 
ارتفاعات 1500 - 1۴00 متری اطراف میان دشت، نقطه های امید هستند. 

دشت ها از دیرباز جوالنگاه آدمی بوده چرا که کشاورزی و دامپروری و 
ساخت و ساز در آنها ساده تر بوده و شکار هم در آن )امروزه با استفاده از 
موتورسیکلت و خودروهای قوی( راحت تر انجام می شود اما در کوهستان 
رفت وآمد سخت تر است. همچنین، در محیط های کوهستانی، بارندگی و 
در نتیجه گیاه بیشتر است که امکان ادامه  حیات را به علف خواران می دهد 

و در پی آن، گوشت خواران هم به سوی کوه کشیده می شوند.
میل به زندگی، تمامی حلقه های زیست را وادار به استفاده از هرگونه 
امکان کوچک و هر مهارت ممکن برای بقا می کند. اگر سرعت نابودسازی 
زیستگاه ها از حدی فزون تر نشود و گستره  زیستگاه هم از حدی کوچک تر 
نشود )این حدها، بستگی به جثه  زیستمند، عادت غذایی آن و پاره ای عوامل 
دیگر دارد( می توان امیدوار بود که گونه ها با کاربست »خالقیت«هایی ویژه، 

به زندگی خود - البته در جمعیتی کوچک تر - ادامه دهند. 
نتیجه: کوه ها، چه از حیث وجود گونه های گیاهی و جانوری بومی خود 
و چه از این نظر که در بعضی موارد می توانند برای شماری از گونه های 
مربوط به ناحیه های دیگر آخرین پناهگاه باشند، جایگاه مهمی در حفظ 

تنوع زیستی دارند؛ حفاظت از کوه ها، نگهبانی از زندگی است!
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کوه های مشرف به خلیج فارس؛ ارزشمند و رنگارنگ!
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یادداشت سبز

و  وسیع ترین  زاگرس،  رشته کوه های  سالمت:
اصلی ترین رویشگاه گونه های مختلف بلوط در ایران 
است و به همین دلیل این منطقه اهمیت بسیار ویژه ای 
دارد. جنگل های بلوط منطقه زاگرس از منتهی الیه شمال 
غربی ایران )استان آذربایجان غربی( آغاز می شود و 
سپس غرب )استان های کرمانشاه، ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، خوزستان و لرستان( و جنوب غرب 
ایران )استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس( 

را طی می کند. 
استان   11 در  گستردگی  با  زاگرس  جنگل هاس 
و  دارند  را  کشور  جنگل های  ۴0درصد  کشور، 
70درصد گونه های جنگلی زاگرس ها گونه های 
بلوط هستند. این جنگل ها از باارزش ترین ذخایر 
جنگلی جهان است. مهم ترین گونه گیاهی در 
جنگل های لرستان بلوط است. این درختان نقش 
فوق العاده اکولوژیستی دارند و منابع مهمی برای 

حفظ آب و خاک محسوب می شوند.
به گزارش موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم، 
جنگل های لرستان از سال 13۸۸ دچار بیماری 
بیماری  این  از  بخشی  که  شده اند  خسارت  و 
متوجه عوامل انسانی و بخشی نیز به دلیل عوامل 
بیولوژیکی است و تاکنون تحقیقاتی در این زمینه 

انجام نشده است.
تغییر اقلیم و وجود پدیده گردوغبار، افزایش درجه 
حرارت، تغییر بارش ها از برف به باران و عدم تعادل 
در پراکنش بارندگی ها موجب تشدید خشکسالی و 

نابودی بلوط لرستان شده است.
به رغم تالش های انجام شده، تاکنون درمان قطعی 
برای بیماری جنگل های بلوط لرستان یافت نشده 
و درمان های موقتی که به تایید کارشناسان سازمان 
برای  رسیده  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواروبار 
جلوگیری از گسترش زوال بلوط در دستور کار 
قرار گرفته است. هم اکنون عملیات بهداشتی برای 

قطع درختان آلوده، عملیات پرورشی برای هرس 
و مقاوم سازی درختان و عملیات تولید و کاشت 
نهال های مقاوم در دستور کار قرار دارد. در بیماری 
فعلی درختان بلوط، نوعی سوسک با النه گزینی در 
درخت بلوط موجب زوال و خشکیدگی آن می شود 
که تاکنون دلیل هجوم این سوسک ها به جنگل های 
بلوط شناسایی نشده  است. این حشره تنها به درختان 
بلوط حمله ور می شود. کارشناسان دالیل متعددی 
از جمله گردوغبار، خشکسالی و حتی آثار ناشی 
از بمب های شیمیایی در زمان جنگ را از عوامل 
پیدایش و حمله این سوسک ها به جنگل های بلوط 

عنوان می کنند. 70 درصد علل بیماری خشکسالی 
تشخیص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در شهریور 97، 
متخصصان بیماری های بخش جنگل معتقدند آفات 
و بیماری میان درختان بلوط به تنهایی نمی تواند علت 
وقوع چنین فاجعه زیست محیطی باشد و عواملی 
و  پی درپی  تخریب جنگل، خشکسالی های  مانند 
گردوغبارهای اخیر در زوال و خشکیدگی بلوط های 

منطقه زاگرس نقش موثری داشته اند.
یکی از متخصصان گیاه پزشکی چهارمحال و بختیاری 
می گوید: »افزایش دما در سال های اخیر، فصل رویش 

بلوط را طوالنی تر کرده و با توجه به نبود بارندگی، شدت 
استرس های آبی برای این گونه جنگلی افزایش یافته 
است و با کاهش مقاومت گیاه، سوسک های چوبخوار 
به آنها حمله می کنند.« عالوه بر آن، وجود ریزگردها 
مزید بر علت شده است. این ریزگردها روی برگ ها 
را می پوشانند و در واقع روزنه های تنفسی را مسدود 

می کنند و سبب اختالل در فتوسنتز گیاه می شوند.
یکی دیگر از عواملی که جنگل های بلوط را تهدید 
می کند، کاهش تعداد سنجاب ها در این منطقه است.

جنگل های بلوط؛ خانه نوزاد سنجاب ایرانی
  نوزاد سنجاب، در حالی که در پناه درختان بلوط 
هنوز از شیر مادر خود تغذیه می کند و پا به دنیای 
بیرون نگذاشته،توسط عده ای سودجو از النه دزدیده 
می شود تا برای فروش به عالقه مندان نگهداری از 
حیات وحش، راهی بازار های سراسر کشور شود. 

بلوط حیات خود را مدیون  از درختان    بسیاری 
سنجاب ها هستند چراکه با پنهان کردن دانه های بلوط 
در خاک برای ایجاد ذخیره غذایی در فصل زمستان 
فرصت رشد درختان بلوط را طی سالیان زیادی 

فراهم کرده اند.
 سنجاب فراموش می کند همه دانه های پنهان شده در 
زیر خاک را پیدا کند و به این ترتیب فرصتی برای 

گسترش جنگل های بلوط فراهم می شود. 
بلند  و  کهنسال  بلوط  درختان  سنجاب   زیستگاه 
سال های  در  متاسفانه  است.  زاگرس  جنگل های 
اخیر چرای دام، خشکسالی، ریزگردها، آتش سوزی 
و قطع درختان بلوط برای تهیه زغال باعث از بین 
رفتن زیستگاه این جانور زیبا شده است.  سنجاب ها 
حیوان خانگی نیستند و زندگی آنها در اسارت سراسر 

رنج و عذاب است. 
لطفا از خرید زنده و مرده حیات وحش خودداری 

کنید تا این بازار شوم هرچه زودتر برچیده شود.

پهنه رویشی زاگرس را بشناسیم و حفظ کنیم
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