
بيماري زوال بلوط كه از پنج سال پيش به جان جنگل هاي 
ــد، امروزه  ــان در آن جوالن مي ده ــاده و همچن ــرس افت زاگ
ــيعي از منطقه را دربرگرفته و زنگ هشدار نابودي  ــطح وس س
ــدا در آورده  ــور را به ص ــوط غرب و جنوب كش ــاي بل جنگل ه
ــتان با ابراز گاليه از اين كه  ــتاندار لرس ــت، به طوري كه اس اس
ــده  تاكنون هيچ راهكار جدي براي مقابله با اين پديده ارائه نش
است، هشدار مي دهد: اگر كميته تخصصي بررسي زوال بلوط 
ــي در اين باره  ارائه ندهد،  ــتان تا 45 روز آينده طرح جامع لرس
ــان مراكز تحقيقاتي و بخش  موضوع بايد با دعوت از كارشناس
خصوصي پيگيري شود، در غير اين صورت بايد منتظر عواقب 

ناخوشايندي در اين منطقه باشيم.
ــورت گرفته در  ــي هاي ص ــاس آخرين آمار و بررس بر اس
استان هاي زاگرس نشين كشور بالغ بر يك ميليون و 400هزار 
هكتار از سطح جنگل هاي زاگرس تاكنون بر اثر بيماري زوال 

بلوط خشكيده، يا در معرض خشكيدگي است.
اين سطح خشكيدگي عمدتا در استان هاي ايالم، لرستان، 
ــارس، چهارمحال و  ــاه، ف ــد، كرمانش ــه و بويراحم كهگيلوي
ــه، طوري كه ايالم كه به  ــتان پراكنش يافت بختياري و خوزس
ــطح  ــت، 641 هزار هكتار از اين س عروس زاگرس معروف اس
ــكيدگي را به خود اختصاص داده و داراي شرايط بحراني  خش
ــت محيطي است. در استان لرستان  در اين زمينه و چالش زيس
ــتاني كه بيشترين آسيب را از اين ناحيه  نيز به عنوان دومين اس
ــعت 560 هزار هكتار يعني 50 درصد  ــتره اي به وس ديده، گس
جنگل هاي اين استان خشكيده است و اين بيماري تاكنون به 
قطع و مرگ 80 هزار اصله بلوط انجاميده است. با اين همه به 
ــتاندار لرستان نه تنها تاكنون هيچ راهكار جدي براي  گفته اس
ــده، بلكه حتي دليل  مقابله با پديده زوال درختان بلوط ارائه نش

اصلي اين پديده نيز مشخص نشده است.
ــدن راهكار قطعي  ــنگ بازوند با بيان اين كه ارائه نش هوش
ــايي و درمان پديده زوال درختان بلوط در منطقه  درباره شناس
ــال گذشته به جنگل هاي  ــارت زيادي در پنج س زاگرس، خس
ــت، مي افزايد: با وجود بروز اين پديده در  منطقه وارد كرده اس
ــايي مشكل  ــال 88، تاكنون يك راهكار اصلي براي شناس س
ــك كميته با يك  ــده و در اين زمينه فقط ي ــع آن ارائه نش و رف
چارچوب كلي تعريف و تشكيل شده است.وي با تاكيد بر اين كه 
كميته تخصصي بررسي زوال بلوط لرستان بايد تا 45 روز آينده 
طرح جامعي در اين باره  ارائه دهد، تصريح مي كند: در غير اين 
ــان مراكز تحقيقاتي و  ــورت اين روند با دعوت از كارشناس ص
ــد، زيرا در پنج سال گذشته  بخش خصوصي پيگيري خواهد ش
به حد كافي در زمينه اين معضل و مقابله با مشكل جنگل هاي 
ــيت ايجاد شده و امروز زمان ارائه  ــعار داده  و حساس زاگرس ش

راهكار و جلوگيري از گسترش اين پديده است.
براحتي نمي توان تشخيص داد

ــئوالن در حالي از مشخص نشدن دليل اصلي بروز  مس

اين پديده سخن مي گويند كه راهكار قطع درختان آلوده را 
در پيش گرفته اند. البته  بر اين اساس ستادهاي استاني هم 
براي احياي جنگل هاي بلوط و مقابله با پديده زوال شكل 
گرفته؛ ستادهايي كه هنوز به صورت عملياتي متوليان امر 

را به نتيجه نرسانده است.
يك عضو هيات علمي مركز تحقيقات منابع طبيعي 
ــه پديده زوال  ــا بيان اين ك ــتان نيز ب ــاورزي لرس و كش
ــي زاگرس فقط محدود  ــان و درختچه هاي جنگل درخت
به گونه بلوط نيست، مي گويد: اتفاقات نگران كننده اي 
ــكل گيري است  در حوزه جنگل هاي زاگرس در حال ش
و هجوم آفات و بيماري ها، تعرض به اراضي كشاورزي 
ــت  و تغيير كاربري منابع طبيعي و پديده ريزگردها دس
ــاهد زوال و مرگ درختان  ــت هم داده است تا ش به دس

زاگرس باشيم.
مجيد توكلي با بيان اين كه پديده زوال بلوط طي 40 سال 
ــروع شده و در سال 88  ــته در كشورهاي مختلف ش گذش
ــده است، در گفت وگو با مهر  ــيده ش دامنه آن به ايران كش
ــارت باالي اين پديده در كشورمان  مي افزايد: داليل خس
ــتم هاي جنگلي زاگرس، مديريت  حساس بودن اكوسيس

ضعيف و حاد بودن عارضه بوده است.
ــوارد مختلف،  ــه دخيل بودن م ــاره به اين ك وي با اش
ــده زوال بلوط را  ــورد دليل اصلي وقوع پدي ــاوت در م قض
ــت، تاكيد مي كند: وضع كنوني گسترش  سخت كرده اس

ــفبار است و عالوه بر بلوط، گونه هايي  پديده زوال بلوط اس
ــن و گون نيز درگير اين پديده و خشكيدگي  چون ارژن، ش

شده است.
خشكيدگي يك چهارم جنگل هاي زاگرس

توكلي با بيان اين كه زنگ خطر براي زاگرس به صدا درآمده 
ــارت و تخريب ها اضافه مي شود،  ــت و هر روز بر دامنه خس اس
ــات و ارزيابي ها يك چهارم  ــق آخرين اطالع مي گويد: مطاب
ــال گرفته تا نوجوان،  ــاي زاگرس از بلوط هاي كهنس جنگل ه
ــكيدگي شده است، در حالي كه ما هنوز نتوانسته ايم  دچار خش

دليل قطعي و اصلي آن را شناسايي كنيم.
ــگر با بيان اين كه گونه «ارژن» در زاگرس در  اين پژوهش
حال خشك شدن است، يادآور مي شود: اين گونه نقش مهمي 

در حفظ آب و خاك و جلوگيري از فرسايش در زاگرس دارد.
ــتر ارتفاعات زاگرس  به گفته وي، گونه «گون» نيز كه بيش
محل رويش آن است، در حال زرد و خشك شدن بوده كه اين 

يك پديده نوظهور است.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات منابع طبيعي و كشاورزي 
ــاره به اين كه گونه ارزشمند درخت بلوط  ــتان لرستان با اش اس
مازو (اينفكتوريا) يا شاه بلوط نيز گونه اي است كه شاهد نابودي 
آن هستيم، مرگ اين گونه ارزشمند را فاجعه اي براي زاگرس 
مي داند و مي گويد: محصوالت ارزشمندي از اين درخت گرفته 

مي شود كه نشان از اهميت اين درخت دارد.
توكلي با تاكيد بر اين كه نقش عوامل بيماري زا و تنش هاي 

ــت، تصريح مي كند: در  ــي در پديده زوال بلوط مهم اس محيط
اين ميان قارچي به نام «بيماري زغالي» نيز خسارت جدي به 
ــت، طوري كه اين قارچ قابليت  جنگل هاي بلوط وارد كرده اس
ــده و روي  ــط زندگي درختان پخش ش ــه در محي آن را دارد ك
ــرد، به همين دليل اكنون  ــر درختان غيرآلوده نيز قرار گي ديگ
ــياري از درختان سالم نيز به اين قارچ آلوده شده است. اين  بس
قارچ حتي روي توده خاك نيز قرار مي گيرد و منتقل مي شود و 
همه اينها در حالي است كه آفت سوسك چوبخوار نيز خسارت 

به جنگل هاي بلوط را تشديد كرده است.
ــش استان كشور  ــطح آلودگي اكنون در ش به گفته وي، س
قرار دارد كه در اين ميان استان ايالم و لرستان به ترتيب شاهد 
ــارت بوده اند، طوري كه در  جهت مقابله با اين  ــترين خس بيش
پديده و مطابق دستورالعمل سازمان جنگل ها تاكنون 80 هزار 

اصله درخت در استان لرستان قطع شده است.
ــان روي  ــياري از كارشناس توكلي با تاكيد بر اين كه ما و بس
ــم، تصريح مي كند: اين  ــيوه قطع كردن درختان بحث داري ش
ــده است تا در برخي استان هاي كشور شاهد  بيماري موجب ش
ايجاد چاله هايي براي سوزاندن و تبديل درختان بلوط به زغال 
ــمند به زغال تبديل شود،  ــرمايه ارزش ــيم تا اين طال و س باش

بنابراين بايد در اين زمينه سنجيده تر عمل كرد.
ــا و درختان  ــئول، اگر بلوط ه ــناس مس به گفته اين كارش
زاگرس از بين بروند، اين اكوسيستم از بين خواهد رفت و منبع 

تامين 40 درصد آب كشور نابود خواهد شد.
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خطر انتشار ريزگردهاى تاالب گاوخونى
ــي اصفهان گفت: با  ــگاه صنعت ــو هيات علمي دانش عض
خشك شدن كامل تاالب بين المللي گاوخوني فاجعه انتشار 

ريزگردهاي آن، كالنشهرهاي كشور را تهديد مي كند.
ــكي درياچه  ــيه با خش احمد خاتون آبادي افزود: در روس
اورال حوادث ناگواري از جمله حركت ريزگردهاي سرطانزا 
اتفاق افتاد كه مشابه آن با خشك شدن كف تاالب گاوخوني 

به وقوع خواهد پيوست.
ــدار داد: ذرات و رسوبات فلزات سبك و سنگين  وي هش
ــال هاى متمادي از طريق فاضالب هاي صنعتي  كه طي س

وارد گاوخوني شده بزودي تمام كشور را دربرمي گيرد.
ــي از لحاظ  ــاالب گاوخون ــادي تاكيد كرد: ت ــون آب خات
ــه هاي توپوگرافي در دشتي مسطح در ميان كشور قرار  نقش
ــرق به غرب  ــه كه با توجه بــــــه حركت بادهاي ش گرفت
ــتان، ريزگردهاي آن كالنشهرهاي بزرگ كشور  فصل تابس

را در معرض خطر قرار مي دهد.
ــگاه يادآور شد: يكي از داليل نامگذاري  ــتاد دانش اين اس
ــراي گاو ها به دليل  ــوده كه خوان و محل چ ــي آن ب گاوخون
ــن علف ها بجز فايده  ــت كه اي علفزار هاي اطرافش بوده اس
ــن و ماسه محسوب  ــده مانعي براي تثبيت حركت ش ذكر ش

مي شده است. /  مهر

كاهش قاچاق سوخت در مرز بازرگان 
ــوخت از مرز بازرگان  ــدار ماكو  از كاهش  قاچاق س فرمان

خبر داد.
ــيون فرعي مبارزه با  ــه كميس ــاهين عليزاده در جلس ش
قاچاق كاال و ارز گفت: رعايت سقف 550 ليتر سوخت به هر 
كاميون در دو سوي مرز و همكاري نيروهاي هنگ مرزي با 

گمرك موجب كاهش آمار قاچاق سوخت شده است.
ــتقر در  ــي نيروهاي مس ــكاري و هماهنگ ــر هم وي ب
ــور كنترل و نظارت بر قاچاق كاال  ــرك بازرگان به منظ گم
ــتقر  ــنايي نيروهاي مس ــد كرد و افزود: براي آش و ارز تاكي
ــاي محوله، دوره هاي  ــرك با وظايف و ماموريت ه در گم

آموزشي برگزار مي شود.
مواد مخدر، سوخت، لباس هاي خارجي، سيگار خارجي، 
ــفيات  ــزات ماهواره از جمله كش ــروبات الكلي و تجهي مش
ــتگير  ــاي عمل كننده بود كه در اين ارتباط 92 نفر دس نيروه
ــدند و 98 دستگاه خودرو نيز توقيف و 109 پرونده تشكيل  ش

شد و در اختيار مراجع قضايي قرار گرفت.  /  ايسنا

2 نفر در درياي مازندران غرق شدند
سواحل درياي مازندران در بابلسر جان دو نفر را گرفت.

ــكي قانوني  ــي اداره كل پزش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
مازندران، يكي از قربانيان اين حادثه اهل بهنمير مازندران و 

فرد ديگر اهل شهرستان تربت حيدريه بوده است.
ــاكن بهنمير و  ــاله س ــى و پنج س حميدرضا مازوچيان س
ــيردل سى و دو ساله ساكن شهرستان تربت حيدريه  ايمان ش
ــنا نبودن به فنون شنا در سواحل درياي مازندران  به علت آش

در شهرستان بابلسر جان باختند . /  فارس
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كاوش كهن ترين مكان استقرار بشر در جيرفت

افزايش 40 درصدي 
آتش سوزي جنگل ها

ــا بيان اين كه در  ــازمان جنگل ها ب فرمانده يگان حفاظت س
ــور نــــسبت به  ــوزي در جنگل هاي كش ــال جاري آتش س س
ــال گذشته 40 درصد افزايش داشته اســــت، گفت: تا دو ماه  س
ــاي حريق در اختيار  ــتگاه خودرو با تجهيزات اطف آينده صد دس

استان هاي پربحران قرار مي گيرد.
ــم سبزعلي در گفت وگو با مهر افزود: با توجه به افزايش  قاس
ــال جاري بروز  ــور  طي س ــالي در كش بيش از حد دما و خشكس
حريق هاي پياپي در جنگل ها و مراتع كشور اجتناب ناپذير است.
ــطح  ــت چگونگي اطفاي حريق در س به گفته وي، آنچه مهم اس
جنگل هاي كشور است كه متاسفانه به دليل كمبود بودجه امكان 
ــدن سازمان جنگل ها به وسايل مورد نياز اطفاي سريع  تجهيز ش
ــازمان در  ــوزي ها وجود ندارد. با اين حال اين س و كامل آتش س
سال جاري برنامه ريزي هاي گسترده اي براي به حداقل رساندن 

آسيب هاي ناشي از آتش سوزي جنگل ها دارد.
ــبزعلي تصريح كرد: هماهنگي با NGOها براي تجهيز  س
ــاي حريق، تفاهم نامه با  ــع محلي به ابزار هاي ابتدايي اطف جوام
ــتاد  ــه هالل احمر، نيروي انتظامي و س ــازمان ها از جمل ديگر س
ــق جنگل ها از  ــكاري در مواقع حري ــران براي هم ــت بح مديري
ــاوگان اطفاي حريق از  ــت. وي افزود: تقويت ن ــن اقدامات اس اي
ــركت هاي خودروساز براي دريافت صد دستگاه  جمله تعامل با ش
ــاي حريق از ديگر  ــايل اطف ــي بلند مجهز به وس خودروي شاس
ــي دو ماه آينده  ــت كه ظرف يك ــازمان جنگل هاس اقدامات س
ــود. وي اظهار كرد: اكنون سازمان جنگل ها هيچ  اجرايي مي ش
ــوزش نيروهاي  ــد بالگرد، نگهداري و آم ــه اي براي خري بودج

متخصص براي استفاده از آن را ندارد.
ــتاني و  ــا توجه به كوهس ــه اين كه ب ــخ ب ــبزعلي در پاس س
ــاي متعارف يعني  ــور روش ه ــوري جنگل هاي كش صعب العب
ــبي  اعزام نيروها با بيل و دبه هاي آب هم نمي تواند روش مناس
ــخگو نيست و استفاده از  ــد، گفت: البته اين روش ها هم پاس باش
سيستم هاي هوايي مانند آنچه كه اكنون در تركيه انجام مي شود 

تنها راه مقابله با آتش سوزي جنگل ها در كشور است.

استفاده از هواپيما؛ تنها راه مقابله 
به گفته وي، سيستم اطفاي حريق كشور تركيه مجهز به پنج 
ــت كه در هر 3 دقيقه قادر است 7000 ليتر  فروند هواپيمايي اس
ــا در ايران و نياز به بودجه  ــري كند، اما با توجه به تحريم ه آبگي

كالن به هيچ عنوان فعال در كشور چنين امكاني وجود ندارد.
ــد: البته  ــازمان جنگل ها يادآور ش فرمانده يگان حفاظت س

صنايع هوايي كشور در اصفهان نيز اقدام به ساخت هواپيما كرده 
ــن هواپيماها در ناوگان  ــه در صورت رفع نواقص مي توان از اي ك
ــن موضوع نياز به زماني  ــتفاده كرد كه البته اي اطفاي حريق اس
ــبزعلي تاكيد كرد: البته احداث استخرهاي آب  طوالني دارد. س
ــوزي و همچنين آتش بر از ديگر  در كانون هاي بحران آتش س
ــت كه  ــور اس ــاي مهم مقابله با حريق جنگل ها در كش روش ه
ــال  ــده و اميدواريم تا پايان س برنامه ريزي و مطالعات آن آغاز ش

جاري به بهره برداري برسد.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها با اشاره به اين كه استان 
گلستان يكي از استان هاي بحراني در اين زمينه است، اظهار كرد: 
وضع استان گلستان فرق مي كند و بيشتر آتش سوزي ها در پارك 
ملي كه تحت نظارت سازمان محيط زيست است و به خاطر شكار 
ــت آنها وجود ندارد  حيات وحش و علفزارهاي بلند كه اجازه برداش
به صورت عمدي رخ مي دهد وگرنه آتش سوزي در كرمانشاه پس 

از داير شدن اين پايگاه بخوبي كنترل شده است.
به گفته سبزعلي، استان هاي زاگرسي از جمله فارس، خوزستان، 
ــتان، كهگيلويه و كرمان و همچنين استان گلستان  لرستان، كردس

بيشترين آتش سوزي جنگل ها را در سال جاري داشته اند. 

كهن ترين مكان استقرار بشري در حوزه جيرفت مورد 
كاوش باستان شناسان قرار گرفت.علي مهاجري، مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان 
با اعالم اين خبر افزود: اين استان بيش از 2000 محوطه و 
ــتاني دارد كه كاوش در هر يك از آنها سهم بزرگي  تپه باس
ــتان شناسي، شناسايي هويت فرهنگي و  در مطالعات باس

استقرارهاي انساني مناطق جنوبي كشور ايفا مي كند.
وي از آغاز كاوش هاي باستان شناسي حوزه هليل رود 
ــر داد و افزود: تاكنون بيش از ده فصل كاوش در حوزه  خب
هليل رود انجام شده است كه خوشبختانه بعد از چند سال، 
فصل ديگري از كاوش ها در اين حوزه فرهنگي آغاز شده 

كه رو به پايان نيز است.
مهاجري با اشاره به اين كه اين فصل از كاوش در دشت 
اسفندقه جيرفت در حال انجام است، گفت: نخستين فصل 
كاوش هاي باستان شناسي پيش از تاريخ اسفندقه جيرفت 
با كاوش تپه گاوكشي از نيمه اول تيرماه آغاز شد و در هفته 

اول مردادماه سال جاري نيز به پايان مي رسد.
ــليماني، سرپرست  ــنا، نادر عليدادي س به گزارش ايس
ــفندقه  ــت اس ــي پيش از تاريخ دش ــتان  شناس هيأت باس
ــي با  ــتان شناس ــاره به اين كه هيات باس جيرفت نيزبا اش
ــي تپه  ايجاد چهار كارگاه كاوش، به پژوهش باستانشناس
ــزود: در اين فصل از كاوش  ــي پرداخت، اف گاوكـــــش
يك كارگاه با هدف اليه نگاري و آگاهي از ابزار استقراري 
ــد كه به شناخت نسبي از اليه هاي فرهنگي تپه  تپه باز ش

پي بريم.
عليدادي سليماني شناخت ادوار استقراري و اليه نگاري 
ــتقراري تپه گاوكشي را يكي از اهداف اين  فرهنگيـ  اس
ــت و اظهار كرد: آگاهي از جريان شكل گيري  كاوش دانس
ــفندقه، شيوه  ــاني دشت اس ــتين استقرارهاي انس نخس
ــتاني، رژيم غذايي  ــت در ادوار باس ــت ساكنان دش معيش
ــاكنان و مطالعه گونه هاي گياهي و حيواني به جا مانده  س

از ديگر اهداف اين كاوش است.
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