66

آب و منابعطبیعی

سه شنبه  28فروردین   30   1397رجب  17     1439آوریل     2018سال سوم     شماره 550

اخبار آب

ساماندهي 263هكتار از اراضي بستر
و حريم رودخانههاي خراسان رضوي

 263هكتار از اراضي رودخانههاي سطح استان خراسان رضوي در
سال  96آزادسازي و ساماندهي شده است .بهگزارش «سبزینه»
به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،مدير رودخانهها
و سواحل شركت آب منطقهاي خراسان رضوي با اشاره به اينكه
يكي از اولويتهاي مهم دفتر رودخانهها و سواحل اجراي طرح
آزادسازي و ساماندهي حريم و بستر رودخانهها است گفت:
رودخانههاي رود معجن ،حصار و بسك شهرستان تربت حيدريه،
آبقد مشهد و ششتمد سبزوار مهمترين رودخانههايي هستند
كه در سال  96بازگشايي و ساماندهي شده است .سيد حميد
ميرقاسمي گفت :ميانگين آزادسازي و ساماندهي رودخانهها در
سالهاي قبل از  1394حدود  40هكتار در سال بوده است كه اين
رقم طي سالهاي  95 ،94و  96به ترتيب  917 ،730و  263هكتار
افزايش يافته است .ميرقاسمي افزود :در سال  94و  95عملكرد
آزادسازي و رفع تصرف از رودخانههاي كشور به ترتيب یکهزار و
 100و یکهزار و  400هكتار بود كه در همين سالها حدود 84
درصد و  52درصد از رفع تصرفات كشور مربوط به خراسان رضوي
است .وي در ادامه دليل اصلي افزايش تعداد رخدادهاي سيل در
سالهاي اخير را تصرف بستر و حريم رودخانهها ،مسيلها ،ايجاد
اعياني و دخل و تصرف غيرمجاز توسط اشخاص در رودخانهها
برشمرد .مدير رودخانهها و سواحل شركت آب منطقهاي استان
خراسان رضوي افزود :طبق اصل  45قانون اساسي و قانون توزيع
عادالنه آب مصوب  ،1361حد بستر و حريم رودخانه جزو انفال و
ثروت عمومي محسوب ميشود و هرگونه دخل و تصرف و ساخت
وسازدر بستر و حريم زيستمحيطي رودخانهها ممنوع است و در
صورت مشاهده بر اساس قوانين برخورد ميشود.

قبولي شركت آب و فاضالب كرمانشاه
در رفع مشكالت مناطق زلزلهزده

استاندار كرمانشاه گفت :شركت آب و فاضالب كرمانشاه در رفع
مشكالت مناطق زلزله زده نمره قبولي گرفته است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون)،
استاندار كرمانشاه در نشست ستاد هماهنگي بازسازي مناطق
زلزلهزده اين استان ،با اشاره به عملكرد مثبت و قابل قبول مديران
شركت آب و فاضالب شهري و دانشگاه علوم پزشكي در رسيدگي
و رفع مشكالت مردم مناطق زلزلهزده در حوزه تحت مسئوليت
خود ،تأکید كرد :تنها به عملكرد خوب اين دو مدير نمره قبولي
ميدهم .در زلزله  ۲۱آبانماه سال  ،۹۶با وجود تخريب گسترده
منابع و تاسيسات و زيرساختهاي شبكه توزيع و منابع تأمین آب
شرب شهرهاي زلزله زده و شهرهاي متاثر از زلزله  7/3ريشتري
سرپل ذهاب و ثالث باباجاني ،با تالش و كوشش شبانه روزي
متخصصين و پرسنل فني اين شركت و همكاري  ۴۶۰نيروي
متخصص شركتهاي آبفاي كشور در قالب تيمهاي مختلف ،به
منابع
سرعت مشكل تأمین آبشرب اين مناطق برطرف و آب
ِ
تأمین ،بهصورت كامال كنترل شده وارد مدار توزيع شد .عليرضا
تخت شاهي ،مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري استان
كرمانشاه ،در اين باره با اشاره به وقوع پس لرزههاي قوي و مكرر
و آسيبهاي مجدد به تاسيسات و شبكه آبرسانی ،افزود :مشكل
اصلي ما در تأمین و توزيع آب ،كدورت زياد آب بود كه باوجود پس
لرزههاي متعدد و نسبتا قوي و تخريب و آسيب ديدگي تاسيسات،
با وجود هرگونه تالشي ،تشديد و تكرار ميشد .وي ادامه داد:
همزمان با وقوع زلزله در شهرهاي بخش غربي استان ،بروز كدورت
در آب شرب شهر هرسين را هم داشتيم كه به اين مشكل نيز
رسيدگي و خوشبختانه آن را هم برطرف كرديم .مديرعامل آب
و فاضالب شهري استان كرمانشاه با بيان اينكه در مجموع حدود
يك ميليون و  ۲۰۰هزار نفر تحتالشعاع حادثه زلزله در بحث آب
قرار گرفتند كه ممكن بود تبديل به بحران بزرگي شود ،گفت
با همكاري مجموعه همكاران و دست اندركاران صنعت آب و
فاضالب كشور و حمايتهاي وزير و استاندار ،موفق به مديريت آن
در كمترين زمان ممكن شديم به گونه ايكه به تعبير رضااردكانيان،
وزير نيرو ،در سرعت تأمین و حفظ كيفيت آب در حادثه زلزله،
ركورد تازهاي دركشور بود.

تنها راهحل گذر از بحران كمآبي
صرفهجويياست

مديرعامل شركت آب و
فاضالب استان بوشهر با
اشاره به بحران كمآبي گفت:
تنها راهحل گذر از بحران
كمآبي كاهش مصرف است
كه مشتركان آب استان
بوشهر بايد  20تا  25درصد
از مصرفشان كم كنند .به
گزارش «سبزینه» به نقل
از ایرنا ،كيقباد ياكيده در
نشست شوراي هماهنگي مديران آب استان با موضوع مديريت
و سازگاري با كم آبي با تأکید بر ترويج فرهنگ مديريت مصرف
در شهرها و روستاها اظهار داشت :بيش از  90درصد منابع آب
آشاميدني استان بوشهر خارج از استان است كه با خطوط طوالني
به شهرها و روستاها منتقل ميشود .وي افزود :فرهنگ مديريت
مصرف بايد در دستور همه مشتركان قرار گيرد چراكه براي
گذر از فصل گرماي پيشرو بايد همگان در اين عرصه مشاركت
كنند .مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر با تأکید بر
مصرف بهينه از آب شبكه آبرسانی گفت :آب شبكه در موارد
غير ضروري نبايد مصرف شود و تنها راهحل گذر از بيآبي اين
است كه مصرفكنندگان  20تا  25درصد از مصرفشان كاهش
دهند .ياكيده به هدر رفت آب پرداخت و با تأکید بر بازسازي
شبكه آبرسانی تصريح كرد :اصالح فرسودگي شبكه آبرسانی
مورد توجه است چراكه به سبب فرسودگي خطوط ،بخشي از آب
شبك ه هدر ميرود .وي ،كاهش هدر رفت آب را در اولويت برنامهها
دانست و خاطرنشان كرد :بخشي از هدر رفت آب آشاميدني،
به سبب فرسودگي شبكه آبرسانی و معيوب بودن كنتور،
بخشي وجود انشعاب غيرمجاز و بخشي هم به سبب فرسودگي
شبكه آبرسانی است كه مصرف اين آبها ،محاسبه نميشود.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهربا بيان اينكه منابع
آب آشاميدني استان از مناطق مختلف تأمین ميشود افزود :بيش
از  60درصد آب آشاميدني استان از سدكوثر در استان كهگيلويه
و بوير احمد ،بيش از  25درصد از روخانه شاهپور و چاههاي
سربالش كازرون و بخشي هم از چاههاي موجود استان بوشهر
تأمین ميشود .ياكيده از سفر وزير نيرو به استان بوشهر خبر دادو
بيان كرد :در سفر وزير نيرو به استان راهكارهاي الزم براي مقابله
با كمآبي و تسريع در اصالح شبكه فرسوده آبرسانی مورد توجه
قرار ميگيرد .وي با تأکید بر استفاده از شيرهاي كاهنده در محافل
و مكانهاي عمومي افزود :دستگاههاي اجرايي ،مكانهاي عمومي
و آموزشي در نقاط مختلف استان بوشهر بايد به شيرهاي كاهنده
مصرف آب مجهز شوند تا هدررفت آب كاهش يابد.

تكميل سد مخزني «هراز» روزنه اميدی براي كشاورزان و راهکار کاستن از بحران کمآبی در مازندران است
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بحران كمآبي كشاورزي بهويژه براي برنجکاري در
مازندران و معضل غرقاب بودن بيش از  100هزار هكتار
از زمينهاي كشاورزي پاييندست این استان در شش
ماهه دوم هر سال ،همچنان الينحل باقي مانده و استفاده
از اين اراضي براي كشت دوم را منتفي كرده است.
موضوع هدررفت آبهاي سطحي در استان پر باران
مازندران همواره مورد بحث مردم و دستاندركاران پس
از پيروزي انقالب اسالمي بوده است؛ اما هنوز آب پر
آبترين رودخانه استان بدون استفاده در طول سال به
دريا ميريزد .هر چند در سالهاي اخير ،بهويژه پس از
پيروزي انقالب ،هشت سد كوچك و بزرگ در مازندران
از جمله سد شهيد رجايي در ساري و البرز در سوادكوه
احداث شد و مشكل آب زراعي بخشي از زمينهاي
مازندران را رفع كرد؛ اما ساخت سد بر روي رودخانه پر
آب هراز مورد غفلت قرار گرفت .آب به عنوان مهمترين
نياز كشاورزي مازندران محسوب ميشود؛ اما با وجود
اهميت كشاورزي اين استان در تأمين امنيت غذايي
كشور ،اكنون فقط حدود  11درصد آب سطحي استان
ذخيره ميشود .مازندران يكي از مناطق پرآب ايران به
شمار ميآيد؛ اما به دليل اينكه از آبهاي سطحي اين
استان استفاده مطلوبي نميشود و حجم وسيعي از
اين منابع آبي بدون بهرهبرداري مفيد به درياي خزر
ميريزد ،در مواقعي از سال كشاورزان اين منطقه با
مشكل كمآبي مواجه ميشوند.
 دوگانه غرقابي و خشکسالی
در حالي تنش آبي و خشکسالی در دشت  110هزار
هكتاري هراز كه نيمي از زمينهاي برنجکاري مازندران
را شامل ميشود ،به نخستين روز از فصل بهار رسيد
كه غفلت و كمتوجهي در ساخت سد هراز همچنان
ادامه دارد .در طي  30سال اخير به دليل مهار و كنترل
نكردن اين منبع و نيز يكپارچه نشدن اين اراضي ،بخش
مهمي از اراضي كشاورزي مازندران در پاييز و زمستان
در وضعيت غرقابي قرار ميگيرد .كمآبي در مازندران در
گذشتههاي دور بيشتر در مناطق شرقي و آن هم اواخر
مرداد ماه رخ ميداد؛ اما اينكه خشکسالی و كمآبي
در دشت هراز با رودخانه پر آب روان در آن منطقه
آن هم در فروردين ماه از فصل بهار نمود پيدا كند،
تهديد جدي عليه كشاورزي استان است .گزارش يك
ساله شركت آب منطقهاي مازندران از رواناب رودخانه
هراز به عنوان مهمترين رودخانه استان كه ساالنه يك

ميليارد متر مكعب رواناب را از خود عبور ميدهد ،با
منفي دو درصد نسبت به شاخص  50ساله مواجه شده
است .اكنون درحالي شاليزارهاي دشت هراز مازندران
در تنش آبي قرار گرفتهاند كه تازه نشاكاري در كمتر
از  10درصد زمينهاي شاليزاري اين دشت آغاز شده
است .اغلب كشاورزان مناطق مركزي مازندران در حالي
كه هنوز مشغول آمادهسازي شاليزارهاي خود براي
نشا هستند ،با كمبود شديد آب و خشکسالی روبهرو
شدهاند .كشاورزان شهرستانهاي آمل ،بابل ،محمودآباد
و فريدونكنار كه آب مورد نياز را از دشت هراز تأمين
ميكردند ،پمپهاي چاههاي آب كشاورزي را روشن
كردهاند تا كارهاي آمادهسازي شاليزارها را انجام
دهند .مشاهدات میدانی حاكياست كه نوبتدهي آب
رودخانهها هم از سوي شركت آب منطقهاي مازندران در
حال انجام است؛ اما به دليل كاهش رواناب رودخانهها،
اين مقدار آب پاسخگوي نياز شاليزارها نيست.
 خشکسالی ،واقعيت  30ساله
در حالي كه بر اساس آمار و ارقام هواشناسي ،زنگ
هشدار رخنه و پيشروي خشکسالی به عنوان يك
واقعيت تلخ استان مازندران از يك دهه پيش به صدا

با آغاز فصل كشت در استان گلستان استفاده از منابع آبي سطحي
و زيرزميني نيز افزايش مييابد و با توجه به خشكساليهاي
پيدرپي ،كارشناسان بخش آب بر مديريت مصرف در بخشهاي
مختلف در زمان كنوني و پيش رو تاكيد دارند .زهرا خورشيد كاليي
در همشهري گرگان نوشت :همچنين با توجه به مصرف بيش از 88
درصد آب استان گلستان در بخش كشاورزي كارشناسان بر لزوم
جلوگيري از كشتهاي پر آب طلب نظير شالي كه برخالف الگوي
كشت مصوب استان نيز هست هشدار دادهاند .محدوديت منابع آبي
از يك سو و نياز فراوان شالي به آب از سوي ديگر سبب شده است
كارشناسان نسبت به روند روبه رشد كشت شالي در استان ابراز
نگراني كنند و آن را تهديدي براي مزارع استان قلمداد كنند .اقدامي
كه گويي هماكنون در برخي نقاط غربي استان كشت شلتوك آن
آغاز شده است.
استحصال  97درصد آب زيرزميني گلستان
معاون حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي گلستان در اين
خصوص ميگويد :ميزان آب سفرههاي زيرزميني استان حدود
يك ميليارد و  250ميليون مترمكعب در شرايط معمول است
كه حدود  75درصد اين توان قابل بهرهبرداري است .همچنين
آبهاي سطحي استان گلستان نيز در سالهاي معمولي حدود

در آمده؛ اما هنوز مسئوالن نسبت به هدررفت آبهاي
سطحي بيتفاوت هستند .كاهش بارندگي و تغيير
الگوي بارش ،كمشدن دبي آب رودخانهها ،پايين رفتن
ايستايي آبهاي زيرزميني و پيشروي آب شور به آب
شيرين در سواحل نشانههاي پيشروي خشکسالی در
استان مازندران است .كارشناس ارشد مطالعات اقليمي
و اقليم دريا و ساحل اداره كل هواشناسي مازندران ،با
تحليل روند خشکسالی استان در سه دهه اخير (از
سال  1365تا  )1395گفت :بر اساس دادههاي مركز
ملي خشکسالی و با توجه به نمودار و نقشههاي تهيه
شده ،فراواني و شدت وقوع خشکسالی در استان
مازندران رو به افزايش است .رحيم يوسفيزاده افزود:
تحليلها نشان ميدهد طي  10سال اخير نسبت به
دورههاي آماري  30سال گذشته ،شدت و فراواني
خشکسالی افزايش پيدا كرده است ،بهطوري كه طي
يك دوره  30ساله 13 ،سال آن با انواع خشکسالی،
 9سال با شرايط نرمال و تنها هشت سال با شرايط
ترسالي مواجه بوده است .وي گفت :در  10سال اخير،
استان مازندران هفت بار انواع خشکسالی ،يك سال
ترسالي و دو سال وضعيت نرمال را تجربه كرده و در
اين مدت تعداد دورههاي نرمال رو به كاهش بوده است.

اين كارشناس ارشد هواشناسي مازندران گفت :گزارش
مركز ملي خشکسالی همچنين نشان ميدهد روند
خشکسالی هفت ساله كه نمايه آبهاي زيرزميني و
چشمههاست ،نشان ميدهد كه در  30سال اخير تعداد
سالهاي همراه با خشکسالی و نزديك به آن در استان
نسبت به سالهايتر سالي و نزديك به آن خيلي بيشتر
بوده ،به نحوي كه پنج سال داراي شرايط نرمال ،شش
سال دارای ترسالي و  19سال همراه با انواع خشکسالی
مواجه بوده است .وي ادامه داد :از سال  1380تا
انتهاي  1394استان مازندران بهطور مستمر درگير
خشکسالیهاي هيدرولوژيكي (آبهاي زيرزميني)
بوده و شدت آن از سال 1390تا  1394بسیار بيشتر
از كل دوره آماري است .وضعيت خشکسالی يك ساله
 96مازندران نشان نيز ميدهد كه  99درصد از مساحت
استان با انواع خشکسالی هواشناسي روبهرو شده و
خشکسالی در 38درصد از ارتفاعات شهرستان ساري
بسيار شديد بوده است.
سد هراز ميتواند حدود 700ميليون
متر مكعب آب ذخیره کند
در حالي كه ساخت سد هراز (منگول) در سالهاي 69

برنج ،بالي جان آب

يك ميليارد و  235ميليون مترمكعب است .سيدمحسن حسيني
ميافزايد :حدود يك دهه است آب قابل تخصيص براي بخش
كشاورزي نداريم و اكنون حدود  97درصد آب زيرزميني استان
در بخش كشاورزي ،صنعت ،آب آشامیدني و همچنين چاههاي
غيرمجاز استحصال ميشود .از مجموع آبهاي سطحي و
زيرزميني اسنان حدود  88درصد در بخش كشاورزي ،آبزيپروري
و محيط زيست ،حدود سه درصد در صنعت و  9درصد دربخش
آب آشاميدني مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .معاون حفاظت و
بهرهبرداري شركت آب منطقهاي گلستان ميگويد :در حال حاضر
حدود  70هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان در سالهاي نرمال
توسط آبهاي سطحي و حدود 180هزار هكتار توسط آبهاي
زيرزميني آبياري ميشود .همچنين براساس الگوي كشت استان
فقط  15هزار هكتار از اراضي داراي نسق استان توان كشت شالي را
دارند ،ولي طي سالهاي گذشته كشت شالي در استان به  80هزار
هكتار نيز رسيد و سال گذشته با وجود همه هشدارهاي شركت
آب منطقهاي به كشاورزان مبني بر كاهش سطح زيركشت و
كشت نكردن شالي بسياري از اراضي كشاورزان استان خشك شد
و ضررهاي بسياري به آنها وارد آمد .وي با بيان اينكه كشاورزان
و بهرهبرداران مجاز آبهاي زيرزميني ضمن خودداري از كشت برنج
الزم است حداكثر صرفه جويي در استفاده از منابع آبي استان را

به عمل آورند ،ميافزايد :كشاورزان براي پيشگيري از خسارت به
محصوالت حداقل  20درصد از سطح كشت خود را با استفاده از
آب زيرزميني كاهش دهند.

كاهش كيفيت آب به دليل برداشتهاي بيرويه
اين مسئول بخش آب استان در ادامه ميگويد :همه ما وظيفه
داريم آب را حفظ كنيم و هماكنون نيز به علت برداشتهاي
بيرويه كيفيت آب بسياري از چاههاي كشاورزي با قبل تفاوت
كرده است و شاهد شور شدن و تلخ شدن طعم آب هستيم كه به
دليل برداشتهاي بيرويه از منابع آب زيرزميني است .حسيني
ميگويد :از جمله راهكارهاي اين موضوع فرهنگسازي و مديريت
مصرف ،استفاده از آبياري تحت فشار ارزان و كشتهاي گلخانهاي
است تا بتوانيم مصارف آب را مديريت كنيم در غير اين صورت همه
ميدانيم با توجه به خشكساليهاي پيدرپي چه اتفاقي در انتظار
استان ما و كشور است .همچنين در جلسات با ذينفعان در اراضي
پايين دست سدها و كشاورزان آن منطقه مقرر شد فقط در 30
درصد كل شبكه سدها كشت صورت گيرد و ما بيش از اين آبي براي
تامين كشت اراضي نداريم و انتظار ما اين است براي اينكه كشاورزان
مانند سالهاي گذشته متضرر نشوند اين هشدارها را جدي بگيرند.
حسيني با بيان اينكه با كاهش شديد رواناب رودخانهها مواجهايم،

و  70رديف اعتباري در بودجه ملي كشور گرفت؛ اما
به دليل اختالفات سياسي ،زيستمحيطي و اجتماعي،
عمليات اجرايي آن حدود  18سال بعد در سال 1388
آغاز شد .سد مخزني هراز آمل از نوع خاكي با هسته
رسي به ارتفاع  150متر و  373متر طول تاج سد به
ظرفيت نهايي  650ميليون مترمكعب بر روي رودخانه
هراز در حال ساخت است و عمليات خاكريزي اين سد
نيز در حال انجام است .ضرورت و اهميت تكميل هرچه
سريعتر و به بهرهبرداري رساندن سد هراز به اين است
كه اين سد به تنهايي ميتواند حدود  700ميليون متر
مكعب آب برابر با هشت سد بزرگ و كوچك و 800
قطعه آببندان فعلي استان ،ذخيرهسازي را انجام بدهد.
مديرعامل شركت آب منطقهاي مازندران درباره اهميت
ساخت سد مخزني هراز و روند پيشرفت اين سد گفت:
سد هراز بزرگترين سد مخزني شمال كشور محسوب
ميشود؛ اما بر اساس برنامه عقب است و اكنون حدود
 60درصد پيشرفت فيزيكي دارد .ابراهيم يخكشي افزود:
براي اجرا و ساخت سد و ايجاد جاده جايگزين هراز آمل
به بيش از  200ميليارد تومان اعتبار نياز است .وي
توضيح داد :كار ساخت سد هراز در سه سال گذشته با
توجه جدي دولت تدبير و اميد با سرعت بيشتري همراه
بوده و در اين مدت با اختصاص بيش از  120ميليارد
تومان اعتبار ملي بيش از  30درصد پيشرفت فيزيكي
داشته است .مديرعامل شركت آب منطقهاي مازندران،
با اشاره به اينكه توليد  25مگاوات برق از سد هراز
آمل پيشبيني شده است ،بيان داشت :با بهرهبرداري
از سد هراز مشكالت كمآبي بيش از  100هزار هكتار
از اراضي پاييندست سد و شهرستانهاي آمل ،بابل،
محمودآباد ،فريدونكنار و بابلسر رفع و آب شرب مورد
نياز بيش از يك ميليون نفر از ساكنان اين مناطق نيز
تأمين خواهد شد .يخكشي با بيان اينكه بخش زيادي
از آبهاي استان در فصل غير زراعي وارد دريا ميشود،
گفت :در حال حاضر فقط  11درصد از آبهاي سطحي
مازندران مهار ميشود .براساس آمار ،نزوالت آسماني در
مازندران ساالنه  15ميليارد مترمكعب است كه هشت
ميليارد مترمكعب آن تبخير شده و هدر ميرود و شش
ميليارد و  850ميليون مترمكعب باقي ميماند كه از اين
ميزان چهار ميليارد و  900ميليون مترمكعب آبهاي
سطحي شامل رودخانهها ،چشمهها و يك ميليارد و
 950ميليون مترمكعب آبهاي زيرزميني است كه
از آبهاي سطحي فقط 750ميليون مترمكعب يعني
11درصد آن مهار ميشود.

ميگويد :در اين بخش نيز الزم است كشاورزان استان حداقل تا 50
درصد سطح زير كشت خود را كاهش دهند تا بتوانند كشت عادي
و معمول خود را انجام دهند .او اضافه ميكند :متأسفانه مقرراتي
داريم كه همسو با برنامهها و اهداف تعيين شده براي بهرهبرداري و
استحصال آب نيست و مجرياني داريم كه هنوز اعتقادي به كم آبي
در استان پيدا نكردهاند.
باال رفتن قيمت برنج ،مهمترين دليل كشت آن
يك كارشناس بخش كشاورزي استان ميگويد :سياست جهاد
كشاورزي كاهش كشت شالي به عنوان يك محصول با مصرف آبي
باالست ،هرچند به زعم ما كشت اين محصول در گلستان بيشتر
جنبه احساسي و سياسي دارد .محمدرضا احمدي باال رفتن قيمت
برنج را در بازار مهمترين دليل احساسي براي افزايش كشت شالي
در گلستان ميداند و ميگويد :كشت داراي نسق شالي در گلستان
بين  12تا  15هزار هكتار است و كشت پنج تا شش برابري نسبت به
اراضي نسق اين محصول ،خسارات جبرانناپذيري بر منابع آبي اين
استان وارد ميكند .وي ميانگين مصرف آب براي كشت هر هكتار
شالي را بين  12تا  15هزار مترمكعب ميداند و بيان ميكند :اين
رقم در برخي مناطق استان به دليل دما و تبخير باال يا بافت خاك
تا  18هزار مترمكعب نيز ميرسد كه بسيار باالست.

جنگل و مرتع

بلوطهاي استوار و سر به فلك كشيده زاگرس ،كمرشان خم
شده ،آفت زغال بلوط به جانشان چنگ انداخته و رمقشان
را ميكشد .جنگلهاي زاگرس حاال قلمروي سوسكهاي
چوبخوار و آفت زغال بلوط است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از روزنامه تعادل ،بلوطهاي استوار و سر به فلك كشيده
زاگرس ،كمرشان خم شده ،آفت «زغال بلوط» به جانشان
چنگ انداخته و رمقشان را ميكشد .جنگلهاي زاگرس حاال
قلمروي سوسكهاي چوبخوار و آفت زغال بلوط است.
بلوطهاي زاگرس اين روزها به جاي آنكه جوانههاي سبز و
شكوفههاي تازه باز شده را بر شاخههايشان به نمايش بگذارند،
ميزبان شيرابهيي سياهرنگ هستند كه از زير پوست تنه درخت
بيرون ميزند ،روي تنه و زير پوست آن جا خوش ميكند و
درخت را از درون ميپوساند .اين سرنوشت تلخ حدود
يكميليون و  400هزار هكتار از جنگلهاي بلوط زاگرس
است كه تاكنون گرفتار آفت زغال بلوط شدهاند .درختاني
كه با مرگ آنها بايد منتظر فاجعهاي به وسعت شش برابر
درياچه اروميه بود ،زيرا سرچشمه  40درصد از آب شيرين
كشور ،جنگلهاي زاگرس است و اين رويشگاه ،بزرگترين
فيلتر طبيعي براي مقابله با ريزگردها هم به شمار ميرود .دود
خشك شدن زاگرس به چشم همه ميرود؛ اما كمبود بودجه
امان نميدهد تا براي سرنوشت اين جنگلها فكري اساسي
شود .يك دهه از نخستين روزهايي كه نسبت به سرنوشت
تلخ جنگلهاي زاگرس هشدار داده شده بود ،ميگذرد؛ اما در
اين  10سال كسي به داد بلوطها نرسيد ،حاال اوضاع به حدي
وخيم است كه زاگرس عزادار مرگ بلوطها شده و شمارش
معكوس براي نابودي كامل اين جنگلها به صدا درآمده است،
به گفته كارشناسان حدود دو سال ديگر جنگلهاي زاگرس
تنها برهوتي است كه چوبهاي خشكيده درختان بر بسترش
باقي ماندهاند .جنگلهاي زاگرس در حالي جان ميدهد كه
دستورالعملي براي حفظ اكوسيستم جنگلي زاگرس تهيه و
ط اختصاص داده شده
 ۱۰درصد بودجه زاگرس به احياي بلو 
است؛ اما اين بودجه كافي نيست.

زاگرس ،عزادار مرگ بلوطها

يك دهه مقاومت بيسرانجام
سال  ،1387نخستين گزارشها از ايالم و فارس حكايت از خشك
شدن جنگلهاي بلوط داشت .آن زمان كارگروهي متشكل از
محققان مراكز تحقيقاتي كشور ،اعضاي موسسه تحقيقات
جنگلها و مراتع و بخشهاي اجرايي تشكيل شد كه نتايج
بازديد و بررسي آنها نشان ميداد سوسكهاي چوبخوار به
جنگلهاي زاگرس حمله كردهاند و پس از ضعيف شدن درختان
بلوط ،درخت گرفتار بيماري قارچ زغالي ميشود و از بين ميرود.
بيماري درختان بلوط نه تنها در جنگلهاي ايالم بلكه در مناطقي
از جنگلهاي زاگرس در كرمانشاه ،دشت برم كازرون ،شوراب
كردستان ،كوهدشت لرستان ،ياسوج ،چهار محال و بختياري هم
مشاهده شده و در حال سرايت به تمامي استانهاي زاگرس بود
كه همين امر پاي فائو (سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل
متحد) را به موضوع باز كرد .در نهايت مشخص شد اين آفت،
عالوه بر درخت بلوط ساير گونهها مانند گالبي وحشي ،زالزالك
و ارژن را هم تحت تاثير قرار داده ،ولي به دليل اينكه از نظر
تراكم و جمعيت بلوط بيشترين سهم را در زاگرس دارد ،اين
بيماري اغلب به عنوان بيماري بلوط شناخته ميشود .فريبرز
غيبي ،رئيس مركز جنگلهاي خارج از شمال سازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداري درباره جزئيات اين موضوع با بيان اينكه
پروژهاي بينالمللي براي با همكاري فائو براي جلوگيري از خشك
شدن جنگلهاي زاگرس بهصورت پايلوت در دو استان فارس
و ايالم اجرا شد ،گفت :پس از گذشت دو سال با همكاريهاي
بينالمللي دستورالعملي فني براي حفظ اكوسيستم جنگلي تهيه
شد كه در حال حاضر اين دستورالعمل در شوراي عالي جنگل
ن جنگلها است و پس از جمعبندي و تصويب به عنوان
سازما 
يك راهكار براي مبارزه و كنترل خشكيدگي بلوط به ادارات
كل منابع طبيعي اعالم خواهد شد .غيبي درباره اين دستور
العمل توضيح داد :بالغ بر  ۷۰عامل سبب كاهش توان اكولوژيك
و اكوسيستم جنگل زاگرس و بيماري زغال بلوط شده است.
از جمله اين عوامل ميتوان به وجود دام مازاد ،قطع درختان،
فعاليتهاي معدني ،ريزگردها ،تغيير اقليم اشاره بگيرد .او افزود:

يكي از راهكارهايي كه در اين دستورالعمل پيشبيني شده اين
است كه درختاني كه سوسكهاي چوبخوار آنها را مورد حمله
قرار دادهاند و بيماري زغالي باالي  ۵۰درصد آنها را گرفتار كرده
عالمتگذاري و قطع شوند تا به درختان ديگر سرايت نكند البته
اين كار بهصورت پايلوت در برخي مناطق زاگرس انجام شد و
درختاني كه بيش از  ۵۰درصد به اين بيماري آلوده شده بودند
قطع ،سوزانده و تبديل به زغال شدند.

زاگرس نيازمند توجه ويژه مسئوالن
رئيس مركز جنگلهاي خارج از شمال درباره آخرين وضعيت
بيماري زغال بلوط در جنگلهاي زاگرس اظهار كرد :آماري كه
سال  ۸۷داشتيم بيانگر اين بود كه  130هكتار از جنگلهاي
زاگرس به بيماري زغال بلوط آلوده شدهاند ولي در حال حاضر اين
سطح بيشتر شده و آخرين آمارها كه مورد تأييد سازمان جنگلها
است حاكي از اين است كه حدود يكميليون و 400هزار هكتار از
سطح اين جنگلها به بيماري زغال بلوط آلوده شدهاند .غيبي با
تأكيد بر اينكه احياي جنگلهاي بلوط بستگي به وضعيت بارندگي
دارد ،گفت :از جمله اقداماتي كه براي حفظ بلوط و زاگرس انجام
دادهايم اين است كه آبخيزداري را به داخل جنگلها برديم .در
اطراف درختان حفرههايي را ايجاد كرديم كه در آن ذخيره نزوالت
جوي صورت ميگيرد و از اين طريق تابآوري و سازگاري درختان
بيشتر ميشود .با استفاده از اين روش توانستيم بخشي از جنگل
كه خشك و بيمار شده بود را نجات دهيم .وي با تأكيد بر اينكه
جنگلهاي زاگرس نياز به حمايت و توجه ويژهاي دارند ،افزود :براي
حفظ و احياي اين جنگلها نياز به اعتبار و رديف خاصي از بودجه
داريم .سازمان جنگلها و مراتع  ۱۰درصد اعتبارات زاگرس را براي
مديريت جنگل و رفع خشك شدن بلوط در نظر گرفته است ولي
اين كافي نيست و ما نياز داريم كه تمام مسئوالن توجه ويژهاي به
زاگرس داشته باشند تا بتوانيم از زاگرس حمايت كنيم.
آفت زغال بلوط چگونه جنگلهاي زاگرس را ميبلعد؟
احمدرضا محرابيان استاديار اكولوژي گياهي دانشگاه شهيد

بهشتي ،هم مانند بسياري از فعاالن محيط زيست ،حل
معضل بيماري درختهاي بلوط زاگرس را در حمايت و
نگاه ويژه مسئوالن به اين موضوع ميداند .او درباره عملكرد
آفت زغال بلوط بيان كرد :در سالهاي اخير به دليل
تغييرات اقليمي كه در همه مناطق از جمله زاگرس اتفاق
افتاده است ،گياهان از نظر فيزيولوژيك ضعيف شدهاند اين
موضوع در منطقه زاگرس بهويژه زاگرس مياني و جنوبي بر
فرايند متابوليسمي درختزارهاي بلوط اثر گذاشته است و
مجموع اين عوامل ،شرايط را براي به وجود آمدن گونههاي
مهاجم مساعد ميكند و هنگامي كه درخت ضعيف ميشود
گونههايي مانند سوسكهاي چوبخوار و انواع قارچها به
درخت بلوط حمله ميكنند .او افزود :سوسكهاي چوبخوار،
تنه درخت را سوراخ و از اين طريق قارچها به زير تنه درخت
نفوذ پيدا ميكنند .در مراحل اوليه نفوذ قارچ بيماريزا از
درخت شيرابههاي سفيد رنگ خارج شود كه به مرور زمان
تغيير رنگ ميدهد و سياه ميشود و شبيه زغال به نظر
ميرسد .بيماري زغال بلوط در نهايت درخت را از بين ميبرد.
بنابراين عامل اوليه از بين رفتن درختان بلوط منطقه زاگرس
تنشهاي ناشي از تغيير اقليم است و عامل ثانويه نيز وجود
گونههاي مهاجمي است كه اين درختان را از بين برده است.
محرابيان بيان كرد :براي درمان بلوطهايي كه به اين بيماري
دچار شدهاند بايد از روشهاي سازگار با محيط زيست مانند
كنترل بيولوژيك و كاهش تنشهايي كه سبب آسيب به
گونههاي درختي ميشود ،استفاده كرد البته متاسفانه
در حال حاضر كنترل بيولوژيك فقط به صورت محدود
در شرايط آزمايشگاهي انجام ميشود .كاهش ريزگردها،
مبارزه با قارچها و آفتها در مراحل اوليه از شيوههاي كنترل
آفات است.
به نظر ميرسد كه استفاده از تجارب ديگر كشورها در اين
زمينه نيز مفيد باشد ،ولي در حال حاضر حداقل كاري كه
ميتوان انجام داد كاهش تنشهاي محيطي بر اكوسيستم
درختزار زاگرس است.

