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ذوب برفهای قله دماوند ،سیل به راه انداخت
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ته سیگار بیشترین زباله اقیانوس ها

الريجان :بخشدار الريجان شهرستان آمل گفت :سيل به

سا نه بیش از  5.5هزار میلیارد نخ سیگار در سراسر دنیا تولید میشود که اکثر آنها دارای ی

شهر گزنک و باغهاي اطراف آن بيش از سه ميليارد ريال

تجزیه آن چندین دهه زمان میبرد .همزمان با تجزیه این فیلترها در طبیعت مواد شیمیایی موجود در آن آزاد شده و ممکن است وارد بدن جانوران شود.

فیلتر پالستیکی هستند که از استات سلولز ساخته شده و

خسارت زد .رضا مقدم گفت :تداوم بيش از  10روزه گرماي
هوا در اين بخش سبب ذوب شدن تدريجي يخهاي
باقيمانده از سرماي زمستان در ارتفاعات باالدست قله
دماوند و جاري شدن سيل به روستاها و مناطق ديگري از
بخش الريجان شد .وي افزود:سيل به روستاي «گزانه» که
در دامنه و مسير دسترسي به قله دماوند واقع شده ،خسارت
جزئي زد.

دکتر کالنتری :حیاتوحش کشور با کمبود آب مواجه است
معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به مشکالت عديده زيست محيطي کشور ،گفتت :عواقتب
بحران خشکسالي و تغيير اقليم بايد در کشور جدي گرفته شود .عيسي کالنتري در پانزدهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصتال
نباتات ايران در موسسه تحقيقات اصال و تهيه نهال بذر کشور مستقر در کرج افزود :امروز بيش از 130درصد آب تجديد پذير
کشور مصرف ميشود در حالي که سقف ما براي مصرف آب تجديدپذير 40درصد است.وي اظهار داشت :بايد به اين باور برسيم

درخت عجیب
درخت عجيبي که راه ميرود! درخت ساکوراتي هنگام تغيير
فصل ،با کمک ريشه هايش براي جذب بيشتر نور خورشتيد
راه ميرود .هر روز ۲تا  3سانتي متر حرکت ميکند و ستاالنه
حدود ۲0متر جا به جا ميشود.

که شرايط اقليمي کشور در حال تغيير است و ديگر نميتوانيم محصوالت کشاورزي پر آب بر کشت کنيم.رئيس سازمان حفاظت
محيط زيست کشور ادامه داد :تغيير اقليم و کم آبي را بايد بپذيريم ،روشهاي قديمي ديگر پاسخگو نيست ،بايد بنيان روشهاي
جديد براي مقابله با اين بحرانها گذاشته شود.کالنتري تاکيد کرد :بخش خصوصي بايد بيش از گذشته وارد عرصه کار شود و پر
و بال بيشتري بگيرد .او گفت :امروز بخش کشاورزي ايران مريض ،جمعيت رو به افزايش و منابع آب رو بته کتاهش استت ،در
چنين شرايطي بايد با استانداردهاي علمي و روشهاي نوين براي مقابله با اين بحرانها چاره انديشي شود .وي با بيان اين کته
انجمنهاي علمي کشور فقط به ارائه مقاله اکتفا نکنند ،افزود :اگر انجمنهاي علمي ما  40سال پيش به عرصه کشاورزي و منابع
طبيعي ورود و توجه ميکردند؛ امروز کشور اين همه گرفتاري نداشت .کالنتري گفت :تشکلهايي مانند انجمن آب ميدانستند که
امروز کشور با چنين وضعي مواجه ميشود ،ليکن حرکت جدي انجام ندادند.وي با اشاره به اين که هيچ وقت صداي انجمنهتاي
علمي در خصوص بحران تغيير اقليم بلند نشد گفت :امروز کشور به شدت تهديتد ميشتود ،سترزمين در حتال از دستت رفتتن
است.معتاون رئيسجمهتوري اظهتار داشتت :انجمنهتاي علمتي بايتد راهنمتاي سياستتگذاران و برنامتهريزان باشتند و بتا
برنامهريزيهاي دراز مدت ،آينده کشور را پيشبيني کرده و راهکاري اساسي براي آن ارائه دهند .رئيس سازمان حفاظت محتيط
زيست با اشاره به اين که آينده پژوهش کشور بايد در دست انجمنهاي علمي باشد افزود :بارشهاي ايران  5تتا 10درجته بته
سمت شمال رفتهاند و بارشهاي 50سال گذشته را نخواهيم داشت.وي تاکيد کرد :وزارت جهاد کشاورزي بايتد تغييتر اقلتيم را
بپذيرد و در اين زمينه چارهجويي کند .معاون رئيسجمهوري گفت :حيات وحش کشور با کمبود آب مواجته استت و بته حاشتيه
روستاها پناه ميآورد .کالنتري اضافه کرد :در تمام زيستگاههاي کشور ،چشمه ،قنات و چاهها خشک شده اند ،اين در حالي است
که انجمنهاي علمي ما با همان نگرش 10سال گذشته پيش ميروند .رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين کته
کشاورزان کشور امروز به شدت گرفتار مشکالتي از جمله آب هستند ،گفت :خشکسالي تا پيش از اين آنقدر فشار نياورده بود که
عدهاي به اين باور برسند که کشور دچار کمآبي است و مساله آب جدي تلقي نميشد.

خشکسالی های اخیر،گرمای بی سابقه هوا و خش شدن زیسرتگاههرای
گاندو موجب شده این حیوان خجالتی و در خطر انقراض به سکونتگراه-
های انسانی پناه ببرد.طی ماههای اخیر این چندمین بار اسرت کره مرردم
بلوچ اقدام به نجات جان تمساح های پوزه کوتراه از خطرر تشرنگی مری-
نمایند.

آب درمانی در قلب کویر
بیرجند  -ایرنا  -چشمه های آبگرم به عنوان یکی از ظرفیت های بزرگ گردشگری طبیعی کشور میتواند سهم زیادی در جذب گردشگر ،درآمدزایی و رونق اقتصادی داشته باشد که
جوشش تعدادی از آنها در قلب کویر ،ظرفیت بی نظیری را برای گردشگری سالمت رقم زده است.
محمد نبیلی مقدم با اشاره به  23ویالی اقامتی سه ستاره در مجتمع آب درمانی فردوس افزود :این سوئیت ها با تمام امکانات و وان آب گرم در اختیار گردشگران قررار مری گیررد .
وی تصریح کرد :در حال حاضر این مجموعه گردشگری مجهز به استخرهای مجزای آب درمانی ،وان های خصوصی لوکس همراه با سونای خشر و حوضر ه آب گررم معردنی،
اتاقهرررای ارزان قیمرررت ،تنهرررا رسرررتوران درجررره یررر خراسررران جنر÷رروبی ،طرررو نی تررررین زیرررش یرررن شررررق کشرررور و ففررراهای ورزشررری و ت ریحررری اسرررت.
معجزه آب گرم لوت در درمان امراض پوستی و عفالنی آب گرم لوت به عنوان یکی دیگر از جاذبه ها و اماکن گردشگری استان در  75کیلومتری شهرستان خوسف واقع شده و به
دلیل قرار گرفتن آب گرم در دشت لوت ،آن را به همین اسم نامیده اند .اگر از مقصد مرکز استان خراسان جنوبی به سمت آب گرم لوت حرکت کنیرد ،بایرد  2.5سراعت را راننردگی
کرده تا به این مکان برسید .به دلیل شرایط سخت دسترسی زمان طو نی زم است تا بتوان به آب گرم رسید؛ لذا بهترین زمان برای رفتن به این منطقه اواسط اردیبهشت تا نیمره
آبان است.علت وجودی مجموعه آب گرم لوت ،چشمه آب معدنی است که گردشگران را به منظور درمان و معالجه امراض پوستی ،عفالنی و غیره به سرمت خرود مری کشراند .برا
ارزیابی های به عمل آمده از گردشگران مشخص شده که حدود  50درصد آنها به منظور معالجه امراض پوستی  42،درصد به منظور معالجه امراض عفالنی و  8درصد بره منظرور
معالجه امراض گوارشی به این چشمه س ر کرده اند .به طور معمول آب های معدنی بی رنگ و ز ل هستند که آب گرم لوت نیز از این قاعده مستثنی نیست ولی در برخی موارد برر
اثر وجود مواد معلق یا کلوئیدی ،رنگین و کدر می شود.درجه حرارت و گرمای آب معدنی به منشاء آب ،عمق زمین ،فعالیت های بیولوژی و هم نین سرعت با آمدن بستگی دارد
و ممکرررن اسرررت از حررردود  6ترررا  98درجررره سرررانتی گرررراد باشرررد ،البتررره گرمرررای آب معررردنی بررره علرررل خرررا چرررون زلزلررره ت ییرررر مررری کنرررد.
درجرره حرررارت آب گرررم لرروت براسرراس نمونرره برررداری در شررهریور مرراه سررال  24.3 ،1384درجرره سررانتی گررراد اسررت .جررذب سررا نه  15هررزار گردشررگر در آب گرررم لرروت
مدیر مجتمع آب گرم لوت در خصو امکانات این مجموعه به خبرنگار ایرنا گ ت :مجتمع آب درمانی لوت در سال  1385نوسازی و تجهیز شد کره در همران سرال اول  15هرزار
گردشگر به این مکان مراجعه کردند .داریوش خسروی اظهار داشت :هم اکنون  40اتاق و سوئیت برای است اده گردشگران ایجاد شده و امکانات دیگری از قبیل بررق خورشریدی و
آ چیق رایگان نیز دراین مجموعه وجود دارد .تل یق آب گرم و سرد در چشمه «مرتفی علی»چشمه آبگرم مرتفی علی در شهرسرتان طربس خراسران جنروبی از جملره منراطق
گردشگری طبیعی و بک ر قلب بیابان و کویر ایران زمین است که با چشمه های آب درمانی همه ساله مورد بازدید تعرداد زیرادی از گردشرگران داخلری و خرارجی قررار مری گیررد .
وجررررود ایررررن چشررررمه جوشرررران بررررا هررررر دو نرررروب آب سرررررد و گرررررم در دل کررررویر زیبررررایی هررررای خلقررررت را برررررای انسرررران مجسررررم مرررری کنررررد .
این چشمه در مسیر گردشگری روستای «خرو» در فاصله  27کیلومتری طبس واقع شده که برای رسیدن به آن باید وارد دهانه دره ای شد و حدود پنج کیلومتر را به صورت پیاده که
از داخررل آب مرری گررذرد ،طرری کرررد .مبرردا آب ایررن چشررمه اغلررب مررزارب و تررامین آب برراک هررای طرربس اسررت کرره از طریررق نهررر آبرری برره ایررن شررهر منتقررل مرری شررود .
در طول مسیر چشمه آب گرم مرتفی علی دیواره های بلند دره مانندی در دو طرف خودنمایی می کند و روی این دیواره ها ح ره هایی است که به نظر می رسد با نظم خاصی بنرا
شده اند .پس از حدود  35دقیقه پیاده روی به منطقه ای می رسیم که چشمه های متعدد آب به ویژه چند چشمه آب گرم و سرد قرار دارد و بزرگترین آنها از درون ح رره ای نشرات
می گیرد که به «حمام مرتفی علی» معروف شده است  .چشمه آب گرم مرتفی علی طبس از مناطق طبیعی است که با داشتن چشمه های آب درمانی به لحاظ توریسرت درمرانی
نیز مورد توجه ویژه است .آب گرم چشمه از دیواره سمت راست به داخل رودخانه می ریزد و همین ،اختالف دمایی را در چشمه ایجاد می کند که گاهی به  10درجه هم می رسرد .
غلظت بیشتر آب گرم و ت اوت ساختاری آن با آب سرد جاری در کف رودخانه باعث می شود این آبها تا مسافت حدود  300متری بستر رودخانه پیش روند در حالی که بطور کامل با
هم مخلوط نشده اند و در بستر رودخانه قابل ت کی هستند  .به این ترتیب در ی طرف رودخانه آب سرد و در طرف دیگر آب گرم جریان دارد و می توان ی پا را در طرف گررم
فررررو بررررد و پرررای دیگرررر را در طررررف سررررد رودخانررره ،پدیرررده نرررادری کررره شررراید در هررری نقطررره دیگرررر کشرررور فرصرررت تجربررره آن را نداشرررته باشرررید.
هم نرررین چشرررمه هرررای متعرررددی از قبیرررل آبگررررم دیرررگ رسرررتم و گزیررر و  ...برررا جاذبررره هرررای طبیعررری و درمرررانی در خراسررران جنررروبی وجرررود دارد.
این چشمه ها با توجه به قرارگیری در دل کویر و قابلیت های گردشگری ،از نظر سالمت و درمان مری توانرد موجرب رشرد اقتصرادی و توسرعه صرنعت توریسرم در اسرتان شرود.
استان خراسان جنوبی دارای  6چشمه آب معدنی است.
گزارش از عصمت برزجی

