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در منطقه مرزی و در غرب استان خوزستان هزار هکتار،  008با وسعتی معادل  «هورالعظیم»یا  «تاالب بزرگ هویزه»

 هورالعظیم. قرار داردحدود یک سوم این تاالب در ایران و دوسوم آن در کشور عراق  .دشت آزادگان قرار دارد

  است.های اضافه اروندرود تشکیل شدههای اضافه رود کرخه، دویرچ و بخشی از آباز آب

 ود،خ تاالب به وسیله بدنه آبی .ها، جلوگیری از طوفان شن و گرد و خاک استیکی از کارکردهای مهم تاالب

های ی سالطکند. جلوگیری می به دیگر مناطق گردو غباراز ورود  با این اتفاق،اندازد و گرد و غبار را به تله می

تشدید  موجبکه این اتفاق  اندگذشته عوامل مختلف داخلی و خارجی سبب خشک شدن تاالب هورالعظیم شده

 52 رماهویشهر درزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، پاپیپدیده گرد و غبار در کشور شده است. در همین رابطه 

که به دنبال آن متاسفانه تبدیل به پایگاه و کانون اصلی  شده خشک تاالب نیا درصد 15به  کینزد که نمود اعالم

  .0تولید ریز گرد برای منطقه شده است

 2111تا  0551های سال طیاند؛ البته باید توجه داشت که عوامل متعددی در خشکی هورالعظیم نقش داشته

 برنامهبود. این  در ترکیهGAP  2برنامه اجرای از ناشی آمد وارد تاالب این پیکره بر که ایضربه بیشترین میالدی،

 در مخازنو  سدها این» منابع غذایی و آبی در پایین دستِ، به همین دلیل. نیروگاه بود 05سد و  22شامل ساخت 

 .8تاثیر قرار گرفتشدت تحتبه «(ایران و سوریه عراق،) همسایه کشورهای

هورالحمار،  در کشور عراق اقداماتهای گذشته سبب تخریب هورالعظیم گشت، یکی دیگر از عواملی که در سال

 در بخش ایرانی. 2بودها به اراضی کشاورزی هور مرکزی و هورالهویزه )هورالعظیم( به منظور تبدیل اراضی آن

أثیر ت ،هوراین  یو رعایت نکردن حقابه علمساخت سدهای سیمره، کرخه و پاسال گذشته،  21طی نیز  هورالعظیم

 . 9داشته استآن شدن و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی آبی و خشکهمی در کمم

موجبات  های اخیرسالاجرای طرح توسعه میادین نفتی در دشت آزادگان نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که طی

هکتار از اراضی ملی  8921میزان ، 88دولت در سال مصوبه بر اساس خشک شدن هورالعظیم را به همراه داشت. 

با رعایت قوانین زیست -کشف نفت و استان خوزستان جهت عملیات حفاری  اصلی واقع در دشت آزادگان

ت این مصوبه اعتراض رئیس وقت سازمان حفاظ. 6گرفتر اختیار وزارت نفت قرار سال د 9به مدت  -محیطی

یم هورالعظ همپوشانیجمهوری، با اشاره به ای به معاون اول وقت رئیسدر نامه ویمحیط زیست را در پی داشت. 
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 .آیدها در جهان به شمار میهای مربوط به توسعه حوضه رودخانهترین پروژهای ترکیه و همچنین یکی از بزرگترین پروژه توسعهبزرگ

 0162690ی اقتصاد/ کد خبر: روزنامه دنیا 8

 98185روزنامه ایران/ کد خبر:  2

 80560888خبرگزاری ایرنا/ کد خبر:  9

 68982روزنامه ابتکار/ کد خبر:  6



 مروری بر روند خشک شدن تاالب هورالعظیم  
 

 

2 

خواستار  ،بر اکوسیستم منطقه ی وزارت نفتهابینی نکردن اثرات سوء فعالیتواگذار شده و پیش مناطقِبا 

 .8و اصالح مصوبه مذکور شد 8بازنگری

زیست  اثرات مخربکه این امر موجب بروز  پیش برد طرح توسعه میادین نفتی رابه رغم هشدارها اما وزارت نفت 

در امور حفاظت مشاور استاندار خوزستان  58ماه سال که در بهمنمحیطی در این تاالب شد؛ به نحوی

همچنین  .5توصیف نمودآلوده و خشک  ،به واسطه احداث میادین متعدد نفتیرا  تاالب هورالعظیم، زیستمحیط

های تشرک ، از خشک شدن هورالعظیم به واسطه فعالیتعضو شورای شهر سوسنگرد، جنادلهاسفندماه امسال، 

 . 01نفتی خبر داد

های اخیر موجب شد تا بحث احیای تاالب بروز پدیده گرد و غبار در مناطق جنوب غربی کشورمان طی ماه

طرح ای و کارشناسی مههورالعظیم در کشور به عنوان یکی از موانع اصلی دربرابر گرد و غبار در فضاهای رسان

  شود.

ی زیست مدعسازمان حفاظت محیطزیست است. ها، سازمان حفاظت محیطیکی از ارکان مهم حفاظت از تاالب

حیای با تاکید بر ا ،زیستابتکار، رئیس سازمان محیطاوایل اسفندماه امسال، . استدرصدی تاالب  81آبگیری 

 کرد تا اینزیست دعوت انجمن متخصصین محیط و یابحقیقتهای از گروه ،درصدی تاالب هورالعظیم 81

هایی بخش با بیان اینکه الباجی، نماینده مردم اهوازنسباسفند سال جاری،  02میزان احیا را از نزدیک ببینند. البته 

، یری شدهآبگ -هاستکه حاوی آالینده-با فاضالب مزارع نیشکر  ،مدعی آبگیری آن هستند خانم ابتکارکه 

نین مهار ریزگردها عملکرد زیست در احیای تاالب هورالعظیم و همچسازمان حفاظت محیط»عنوان کرد: 

 . «00است آمیزی نداشتهموفقیت

اسفندماه سال جاری،  9کننده خواهد داشت،. وزارت نیرو، ضلع دیگری است که در احیای هورالعظیم نقشی تعیین

آبه تاالب هورالعظیم در این دولت حقمیلیون مترمکعب  511ساالنه  چیان، وزیر نیرو، از برنامه تامینچیت

نبوی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی اسفندماه امسال،  01. این درحالی است که 02خبرداد

  .08خبر داد به تاالب هورالعظیم از سوی وزارت نیروآقاز عدم تامین ح ،خرمشهر
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 تنوع در آن نقش همچنین و ریزگردها مهار در هورالعظیم تاالب اهمیت به توجه بادر پایان باید اذعان نمود که 

 وزارت نفت نیرو، وزارتهمکاری  ،امر اینالبته . رسدمی نظر به ضروری آن احیای ،02مختلف هایگونه زیستی

شورهای رایزنی با کرسد که عالوه بر با این اوصاف ضروری به نظر می طلبد.را می زیستمحیط حفاظت سازمان و

نخست  ای کهمنطقه جهت تامین حقابه تاالب هورالعظیم، موانع داخلی احیای این تاالب مرتفع شوند؛ به گونه

 یناگفته نماند درصورتاز جمله تاالب هورالعظیم شفاف و بررسی شود.  هاوظایف هر ارگان جهت احیای تاالب

 و کشور در مدیریت این ه منابع داخلی ریزگردها مهار شونداز دیگر کشورها انتظار همکاری داشت ک توانمی

 .09بحران کارنامه موفقی داشته باشد

 
 

 

 

 

                                                 
 2982888خبرگزاری مهر/ کد خبر:  02

رات در شود. مهار ریزگرد با ایجاد پوشش به کبحرانی ریزگرد، بهترین راهکار مقابله با ریزگرد محسوب میهای توسعه و احیای پوشش گیاهی در کانون 09

یغان داشته مکشورهای مختلف از قبیل چین، استرالیا و آمریکا جواب داده و در ایران هم تجربیات موفق و البته کوچک در مناطقی مانند سبزوار و کویر 

واحدهای خرد را فعال کرده و با مشارکت مردم اقدام به توسعه و احیاء  (providers) های بزرگکنندهسازی تأمینوان با فعالتدر این راستا می .است

 های ریزگرد کردپوشش گیاهی در کانون


