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كاهش يا كنترل طغيان آفت جوانهخوار بلوط در جنگلهای زاگرس نيازمند يك عزم ملي است

اخبار آب

بلوطها در چند قدمی مرگ

طرح آبرساني به شهرستان شوشتر
به بهرهبرداري رسيد

با حضور وزير نيرو در استان خوزستان طرح آبرساني به
شهرستان شوشتر و تأمين آب روستاهاي سيدحسن تا نمره
يك به بهرهبرداري رسيد .بهگزارش«سبزینه» بهنقل از پايگاه
اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،طرح آبرساني به شهرستان
شوشتر با هدف تأمين ،انتقال و ذخيره آب شرب مورد نياز
شهرستان شوشتر با جمعيت بالغ بر 120هزار نفر و نياز آبي 57
هزار مترمكعب در شبانهروز اجرا شده است .طرح مذكور شامل
ايستگاه پمپاژ مركزي با ظرفيت  90هزار مترمكعب در شبانهروز،
مخازن ذخيره و جمعكننده به حجم  30هزار مترمكعب ،خطوط
انتقال فوالدي و  GRPبه طول  22كيلومتر ،ساختمانهاي
كلرزني و ديزل ژنراتور ،ساختمانهاي جنبي اداري ،نگهباني و
همچنين يك دستگاه ديزل ژنراتور به ظرفيت KVA 2260
و تعداد شش حلقه چاه نيمهعميق و ساختمانهاي سرچاهي
و تأسيسات برقي مربوطه است .عمليات اجرايي تأسيسات اين
طرح از سال  1392شروع و در سال  1396به پايان رسيده است.
همچنين با احداث سه حلقه چاه نيمهعميق و تأسيسات برقي و
مكانيكال مربوطه در منطقه گاللك شوشتر و اتصال به خط آب
حيات ،آب مورد نياز  91روستاي مسير سيدحسن تا نمره يك
تأمين و مورد بهرهبرداري قرار گرفت .كل اعتبار هزينهشده طرح
آبرساني شوشتر و روستاهاي سيدحسن به ميزان  430ميليارد
ريال بوده كه از محل اعتبارات عمراني تأمين شده است.

هشدار نماينده يزد برای بحران آب
و احتمال خاموشيهاي سراسري
درتابستانامسال

نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به بروز برخي
تنشها بين سه استان يزد ،اصفهان و چهارمحال و بختياري
درباره مشكل آب ،گفت كه قرار است شوراي تأمين سه استان
تمهيداتي براي جلوگيري از ادامه تنش و تخريبها بينديشند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از وانانيوز ،ابوالفضل موسوي بويوكي
در گفتوگويي در تشريح داليل بروز برخي نارضايتيها در زمينه
كمآبي و خشكسالي ،اظهار كرد :آب آشاميدني استان يزد از مسير
زايندهرود ميآيد و دو منشأ تأمين آب ،يكي خود زايندهرود است كه
با خشكساليهاي اخير خيلي آبي ندارد و ديگري از تونلهاي يك،
دو و سه كوهرنگ و چشمه لنگان است؛ يعني سرشاخههاي ديگري
كه به سمت كارون سرازير ميشود و همه منشأ آن از چهارمحال و
بختياري است .به همین دلیل ،سه استان يزد ،اصفهان و چهارمحال
و بختياري درگير اين موضوع شدند .چهارمحال منشأ نزوالت
جوي ،اصفهان محل عبور و يزد محل مصرف است .اين نماينده
مجلس ادامه داد :باتوجه به موضوع كمآبي و اينكه به آب آشاميدني
اولويت داده ميشود ،به كشاورزي نميتوانيم سهميه آب بدهيم .لذا
كشت پاييزه كشاورزان شرق اصفهان بدون آب ماند و كشاورزان
بيكار شدند .كشاورزان گفتند حداقل معيشت ما را برقرار كنيد و
اين به مطالبه آنها تبديل شد .همچنين احتمال دارد باتوجه به
خشكسالي همين اتفاق براي كشاورزان غرب اصفهان هم بيفتد.
راهحل اين مشكل اما يكي نزوالت جوي و ديگري اينكه انتقال
آب بين حوزهاي از كوهرنگ انجام شود .در همين راستا ،قرار است
تونل كوهرنگ سه اضافه شود و حرف و حديثي است درباره آبي
كه قرار است به يزد بيايد ،بايد از اين تونل منتقل شود كه اين
بحث در شوراي عالي آب مطرح است .اين عضو كميسيون عمران
مجلس با بيان اينكه دولت موظف است آب آشاميدني مردم را در
حد متعارف تأمين كند ،خاطرنشان كرد :االن پيشنهاد ميشود براي
تأمين آب باتوجه به خشكسالي ،همانطور كه براي كشاورزان شرق
اصفهان آب قطع شده ،براي كشاورزان باالدست سد زايندهرود يا
سرشاخههاي چهارمحال نيز برداشت آب محدود شود .در همين
راستا شاهد تظاهرات مردم چهارمحال بوديم ،آنها ميگويند
كشاورزيمان را تعطيل كنيم .موسوي با بيان اينكه كمبود آب در
حال تبديل شدن به يك بحران است ،گفت :در يك ماه اخير ،دو سه
بار كشاورزان شرق اصفهان لولههاي آب را شكستهاند يا به تيرهاي
برق آسيب زدهاند كه اين امر باعث ميشود پمپاژ و انتقال آب متوقف
شود .اين موضوع به شوراي امنيت كشور كشيده شد و استاندار هر
سه استان هم حضور داشتند ،نهايتاً تصميم بر اين شد كه شوراي
تأمين سه استان در جلسهاي به اين موارد رسيدگي كنند تا از ادامه
تنش و تخريبها جلوگيري شود .نكته ديگر اين است كه لولههاي
انتقال آب جزء اموال دولت است و خسارت زدن به آن جرم محسوب
ميشود ،اما نميتوان به مردم ناراحت و عصباني گفت كه مجرم
هستيد چرا كه اين امر تنشها را بيشتر ميكند .بنابراين تأكيد
بر اين است كه مردم به روشهاي اقناعي راضي شوند كه در اين
شرایط بهترين کار همين است؛ البته مردم هم خواستههايي دارند
كه بايد به آن توجه شود .اگر امرار معاش مردم متوقف شود ،بايد
به آنها شغل جايگزين بدهيم و نبايد بگذاريم موضوع به مشاجره
كشيده شود .نماينده مردم يزد در مجلس با بيان اينكه مشكل يزد،
مشكل آب و حيات است ،ادامه داد :ما در اين سالها  80درصد
منابع آبهاي زيرزميني را در صنعت يا در كشاورزي استفاده كرديم
و در اين موضوع به بحران برخوردهايم .حال بايد شرايط كشاورزي
را بازنگري كنيم .كساني هم هستند كه اعتراض ميكنند وقتي يزد
آب ندارد چرا كشت ميكند؟ البته ما از آب چاه استفاده ميكنيم كه
قابل شرب نيست و فقط بايد با آبشيرينكن از آن استفاده كرد ،اما
براي كشاورزي از اين آب استفاده ميشود .وي با اشاره به مذاكرات
خود با وزير جهاد كشاورزي گفت :شوراي امنيت كشور اختياراتي را
به استانداران براي تعيين نوعي كشت ارائه كرده است ،البته جهاد
كشاورزي ميگويد برخي كشتها ،كشت امنيتي است و بايد در
دايره تأمين غذايي كشور باشد اما نهايتاً اين اختيار به استانداران داده
شده است .موسوي با بيان اينكه سياست دولت و شوراي امنيت در
قبال بحران خشكسالي و كمآبي اقناع و توجيه مردم است ،گفت:
وزير نيرو هم اعالم كرد اگر همه مردم در تمامي مصارف  30درصد
صرفهجويي كنند ،امكان جبران كمبود آب وجود دارد ،البته ما بهجز
كمآبي با مشكل برق هم مواجه شدهايم و چهار هزار مگاوات كمبود
توليد برق از نيروگاههاي برق آبي كشور داريم .باتوجه به اينكه هر
سال درصدي افزايش مصرف داريم .اينها با هم جمع ميشود و
پيشبيني ميشود بين هشت تا نه هزار مگاوات كمبود برق خواهیم
داشت كه در اين صورت از اواسط تابستان به بعد احتماالً دچار
خاموشيهاي سراسري كشوري خواهيم شد ،مگر اينكه  30درصد
صرفهجويي در آب كنيم تا بحران سال  97مديريت شود .اين نماينده
اصالحطلب در ادامه خشكسالي ،نوسانات ارز ،مشكالت اقتصادي و
دشمني آمريكا را از مشكالت اصلي كشور عنوان و خاطرنشان كرد:
البته معتقدم محدوديتهاي اقليمي به همين راحتي پيش نيامده
و سالها برنامهاي براي اينكه اين مشكالت به وجود نيايد ،طراحي
نشده است .مث ً
ال در سالهاي  60تا  61اسرایيليها در عراق زمين و
آب خريدند و تركيه چند سال پيش روي دجله و فرات سد تأسيس
كرد .يك دفعه هورهاي ما خشك ميشود و ريزگردها بلند ميشود.
بنابراين اين احتمال وجود دارد اين برنامه بلندمدت باشد .موسوي
در پايان با بيان اينكه جنگ آينده ،جنگ اتمي نيست ،بلكه جنگ
اقليم و هواشناسي است ،گفت :ما االن قسمت كوچكي از مشكل
را ميبينيم و بخش سختتري را در سال  98خواهيم ديد و اگر
تمهيداتي نينديشيم در سال  99مشكالت ما بسيار بيشتر خواهد
شد؛ لذا بايد به دنبال منابع پايدار آبي باشيم.

سبزینه محمد بازرگان

كسي چه ميداند ميزان استرس وارد آمده به
درختان بلوط در زاگرس اين روزها چقدر است يا
اين استرس تا چه ميزان آينده درختان را با مخاطره
روبهرو ميكند .درختها هم مانند انسانها حس
دارند ،گرما و سرما را ميفهمند و درك ميكنند
و آفتي كه برگ و ريشه آنها را ميزند ،به خوبي
ميشناسند .گاهي هم درد را به روي خود
نميآورند و گاه در سكوت بيفصلي ميخوابند و
در نهايت ايستاده ميميرند و بعد كسي نميداند
نوازش درخت تا چه ميزان ميتوانست براي جنگل
آرامبخش باشد .اين روزها ،آفت جوانهخوار بلوط
جنگلهاي زاگرس ايران را تهديد ميكند؛ همان
جنگلهايي كه باعث هدايت بارشهاي ساالنه
به سفرههاي زيرزميني كوهستانهاي زاگرس
ميشود .براساس اعالم كارشناسان ،يكي از عوامل
اصلي تخريب جنگلهاي بلوط در زاگرس ايران
آفت جوانهخوار بلوط ()Tortrix viridana
است كه باعث تخريب بخشي از جنگلها ميشود.
محققان علوم گياه پزشكي بر اين اعتقادند که آفات
و بيماريها ،گالزني ،قطع بيرويه درختان بلوط
براي تأمين سوخت ،چراي بيش از ظرفيت دام
و شرايط اكولوژيكي جنگلهاي زاگرس ،از جمله
مهمترين عوامل تخريب است كه باعث شده تا
بخشي از بلوطها در شاخهزادي دچار مشكل شوند.
گياه پزشكان عقيده دارند آفات و بيماريهاي
گياهي موجب كاهش رويش ،زادآوري و تجديد
حيات درختان جنگلي شده و در نتيجه باعث
پايين آمدن توليد چوب جنگلي ميشود .يكي از
اين آفتها كه گاه طغيان ميكند و جنگل را به
مرگ نزديك ميكند ،جوانهخوار بلوط است كه
خاستگاه زيستي آن زاگرس است .اين آفت داراي
يك نسل و پنج سن الروي است و خسارت آن نيز
با خروج الروها از اواخر اسفندماه شروع ميشود و
الروهاي سن آخر نيز در اواسط ارديبهشت ماه با
لوله كردن انتهاي بـرگها ،در همان محل وارد
مرحله شـفيرگي ميشود .الروهاي سن آخر (سن
پنجم) به رنگ خاكستري كمرنگ متمايل به سبز
هستند .در مواقع طغياني الروهاي سنين مختلف
براي انتقال از شاخهاي به شاخه ديگر يا از درختي
به درخت ديگر با تنيدن تارهاي ابريشمي ،خود را
از درخت آويزان كرده و در نتيجه به محلي كه برگ
براي تغذيه وجود داشته باشد ،انتقال مييابند .اين
حشره تمام مدت تابستان ،پاييز و زمستان را به
صورت تخم سپري ميكند و اين الروها با تغذيه
و سوراخ كردن جوانهها وارد آنها شده و از داخل
جوانهها تغذيه ميكنند .الروهاي درشت ميتوانند
از جوانههاي بلوط خارج شده و شروع به تغذيه
از جوانههاي ديگر همان پايه درختي بلوط كنند.
الروها پس از تغذيه از داخل جوانهها ،وارد سن
دوم الروي ميشود و الروهاي سن سوم و چهارم

از كل برگها و جوانههاي درختان بلوط تغذيه
ميكنند و بعد از تبديل به الرو سن پنجم و تغذيه،
برگها را لوله كرده و در همان محل تغذيه ،وارد
مر حله شفيرگي ميشوند .حشره كامل شبپرهاي
است كه عرض آن با بالهاي باز بين  18تا 23
ميليمتر است و بالهاي جلويي سبز روشن و
در حاشيه خارجي نوار زرد رنگي دارد و بالهاي
عقبي خاكستري مايل به تيره است و مهمترين
مرحله خسارتزايي زندگي اين آفت الروهاي
سنين مختلف بهويژه سن آخر يا سن دوره چهارم
و پنجم هستند .رئيس بخش حفاظت و حمايت
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال
و بختياري درباره وجود منشأ اين آفت ميگويد:
آفت جوانهخوار بلوط در جنگلهاي زاگرس وجود
داشته و جنگل هميشه مأمن و پناهگاه طبيعي
براي حشرات بوده است .آرزو بنيهاشمي افزود:
بههم خوردن اكوسيستم ،دستكاري طبيعت،
تغيير اقليم ،كمبود بارشها و سرماي زمستان
و يخبندان و از بين رفتن دشمنان طبيعي آفت،
باعث طغيان آفت جوانهخوار بلوط در استان و
حتي بيشتر جنگلهاي زاگرس شده است .وي
تصريح كرد :ميزان خسارت اين آفت بهگونهاي
است كه باعث بيبرگي درختان بلوط ميشود و
الروهاي اين آفت از همان ابتدا و همزمان با رويش

جوانه درخت شروع به تغذيه كرده و در مراحل
بعدي از برگهاي رشد يافته تغذيه ميكنند.
بنيهاشمي اظهار كرد :پس از تغذيه برگها
توسط الرو ،درختان بلوط به دنبال برگ آوري
جديد هستند كه اين باعث كاهش توان درخت در
زادآوري ميشود و اين فرآيند طي ساليان متوالي
در نهايت باعث خشكشدن درخت خواهد شد.
رئيس بخش حفاظت و حمايت اداره كل منابع
طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري گفت:
دشمن طبيعي آفت جوانهخوار بلوط كه حذف و
باعث طغيان آن در عرصهها شده ،هنوز به صورت
دقيق در استان مشخص نشده است و در اين زمينه
همكاري تحقيقاتي با دانشگاه اراك در حال انجام
است .بنيهاشمي اظهار كرد :در اين تحقيقات
دشمنان و طعمهخواران طبيعي آفت بررسي شده
و در صورت كاهش يا حذف آن سعي به بازگرداندن
جمعيت آن به طبيعت ميشود تا بهطور طبيعي
آفت كنترل شود .وي گفت :جنگلهاي بلوط
زاگرس يك اقليم خاص دارد كه بيشتر استانهاي
اين محدوده ،درگير طغيان اين آفت در جنگلهاي
بلوط شدهاند .بنيهاشمي با بيان اينكه كاهش
يا كنترل طغيان آفت جوانهخوار بلوط نيازمند
يك عزم ملي است ،گفت :با توجه به اينكه همه
جنگلهاي زاگرس در يك محدوده جغرافيايي

است ،با يك عزم ملي ميتوان عرصههاي جنگلي را
از اين آفت پاك كرد .وي اظهار كرد :زمان طغيان
اين آفت از انتهاي اسفندماه تا ارديبهشت ماه است
و در سه ماه رويش درخت اين آفت خسارت نهايي
را ميزند .به گفته وي ،يكي از مزيتها در بحث
كنترل آفت ،تك نسلي بودن آن است كه ميتوان
با كنترل در ماههاي نخست سال ،از خسارت جدي
آن جلوگيري كرد .بني هاشمي گفت :استرسهاي
وارده به درخت به مرور زمان به وجود ميآيد و
درخت تا مرحله آخر سعي ميكند خود را حفظ
كند .اين كارشناس منابع طبيعي استان در پاسخ
به اين سوال كه آيا ريزگردها در طغيان بيشتر اين
آفت سهيم هستند ،گفت :به هر حال با بسته شدن
روزنه برگهاي درخت ممكن است درختهاي
بلوط دچار اختالل شده و ضعيف شوند .وي درباره
اقدامات بيولوژيكي براي مبارزه با اين آفت نيز
گفت :اكنون سمومي كه استفاده ميشود ،سموم
بيولوژيك است كه يكي از اين سموم به صورت
اختصاصي بر روي برگ خوارها اثر ميگذارد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و
بختياري نيز از ابتالي بخشي از جنگلهاي بلوط
استان به آفت جوانهخوار خبر داد و گفت :اين آفت
بيش از  15هزار هكتار از جنگلها را تهديد ميكند.
علي محمدي مقدم افزود :هماكنون اين آفت در

جنگلهاي بلوط شهرستانهاي لردگان ،كيار و
اردل طغيان كرده است ،از اين رو مبارزه با اين آفت
از مهمترين برنامههاي اداره كل منابع طبيعي و
آبخيزداري است .به گفته وي ،به دليل تغيير اقليم
و افزايش دما در زمستان و كاهش بارندگيها و
طول دوره يخبندان ،اين آفت در جنگلهاي بلوط
استان طغيان كرده است .محمدي مقدم افزود:
اين آفت براي جنگلهاي بلوط يك تهديد جدي
است و به همين دليل از سال  89تاكنون براي
جلوگيري از گسترش اين آفت ،مبارزه بيولوژيك
در جنگلهاي استان اجرايي شده است .وي گفت:
با توجه به سختگذر بودن اين مناطق ،سمپاشي
جنگلهاي لردگان به صورت هوايي انجام ميشود.
فرماندار لردگان نيز از آغاز طرح مبارزه با آفت
جوانهخوار بلوط در اين شهرستان خبر داد و گفت:
 52درصد از جنگلهاي چهارمحال و بختياري در
اين شهرستان قرار دارد كه به دليل تغييرات اقليمي
و خشكساليهاي اخير ،دچار آفت جوانهخوار شده
و آسيب جدي به درختان بلوط وارد كرده است.
برهان حسينپور آقايي افزود :مبارزه جدي با اين
آفت نياز به اختصاص اعتبارات ملي و استاني دارد.
گفتنی است استان چهارمحال و بختياري با يك
ميليون و  653هزار هكتار مساحت داراي 307
هزار هكتار جنگل بلوط است.

آبياري نوين تنها راه كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي است

بيشترين مصرف آب در كشور بهويژه در سمنان به ميزان حدود
 87درصد در بخش كشاورزي است كه بهينهسازي و اقتصادي
كردن مصرف آن نيازمند توسعه سيستم نوين آبياري است.
بهطوري كه در هر هكتار  70درصد آب صرفجويي ميشود.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،در استان سمنان حدود يك
ميليارد و  250ميليون مترمكعب آب در سال توليد ميشود كه
 87درصد در كشاورزي ،حدود هشت درصد در صنعت و خدمات
و حدود پنج درصد در بخش آب آشاميدني مصرف ميشود ،كه
براي مقابله با بحران كمآبي توجه به افزايش بهرهوري در مصرف
آب در بخش كشاورزي ،از اهميت ويژهاي برخوردار است .با
تجهيز  198هزار هكتار از اراضي كشاورزي سمنان به سامانههاي

نوين آبياري ،بيش از  50ميليون مترمكعب آب صرفجويي
ميشود و به دنبال آن افزايش توليد و ماندگاري خوشههاي
طاليي محصوالت را خواهيم داشت .زمينهاي كشاورزي استان
سمنان  198هزار هكتار و تعداد بهرهبرداران اين بخش  45هزار
نفر است ،ميزان توليدات كشاورزي استان در مجموع بيش از يك
ميليون و  660هزار تن است كه شامل  331هزار تن توليدات
باغي و  734هزار تن توليدات زراعي است .رئيس سازمان جهاد
كشاورزي سمنان با بيان اينکه مشكل نقدينگي در پرداخت يارانه
سامانههاي نوين آبياري استان وجود ندارد ،گفت :دولت سياست
بهينهسازي مصرف آب را در اراضي كشاورزي دنبال ميكند.
سيدحسن ميرعماد افزود :در سال جاري حدود  800ميليارد

ريال براي اجراي سامانههاي نوين آبياري در بيش از  10هزار
هكتار از اراضي كشاورزي سمنان اعتبار ،اختصاص يافته است.
وي اظهار داشت :در هر هكتار راهاندازي سامانههاي نوين آبياري
در اراضي كشاورزي 100 ،ميليون ريال تسهيالت به كشاورزان
پرداخت ميشود .وي خاطرنشان كرد :بخش كشاورزي سمنان با
خشكسالي و كمبود منابع آبي مواجه است و بايد از آبياري سنتي
در كشت محصوالت خودداري كرد .ميرعماد با بيان اينكه ،در
چهارسال گذشته در بيش از  25هزار هكتار از اراضي كشاورزي
سمنان سامانههاي نوين آبياري نصب شده است ،گفت :تنها در
سال  ،96حدود شش هزار هكتار از اراضي استان سمنان به اين
سامانهها مجهز شدهاند .وي ادامه داد :حدود  60درصد از آب در

آبياري غرقابي هدر ميرود و با اجراي سامانههاي نوين آبياري
ميتوان كمبود آب در بخش صنعت و آشاميدني استان را كاهش
داد .وی تصريح كرد :با شرايط كنوني آب ،ديگركشاورزي سنتي
نميتواند به حيات خود در استان ادامه دهد و بايد با اتخاذ تدابير
راهبردي ،استفاده بهينه در مصرف آب و افزايش بهرهوري و
كيفيت بخش محصوالت كشاورزي را ترويج داد .وي خاطرنشان
كرد :با راهاندازي سامانههاي نوين آبياري عالوه بر افزايش توليد
محصول ،در هكتار شاهد صرفهجويي  70درصدي در مصرف آب
خواهيم بود .سمنان  198هزار هكتار اراضي زراعي و باغي و بيش
از  40هزار بهرهبردار كشاورزي دارد و حدود  87درصد از آب
توليدي اين استان در بخش كشاورزي مصرف ميشود.

جنگل و مرتع

هشدار درباره بروز حريق در جنگلها با شروع فصل گرما

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع با اشاره به مجازا 
ت
آتشسوزيهاي عمدي و سهوي در عرصههاي منابع طبيعي
گفت :شرايط جوي كشور بهگونهاي است كه احتمال دارد شاهد
آتشسوزي در مناطق مستعد همزمان با شروع گرما باشيم.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع با اشاره به مجازات
آتشسوزيهاي عمدي و سهوي در عرصههاي منابع طبيعي
گفت :شرايط جوي كشور بهگونهاي است كه احتمال دارد شاهد
آتشسوزي در مناطق مستعد همزمان با شروع گرما باشيم .به
گزارش«سبزینه» به نقل از تجارتنيوز ،قاسم سبزعلي با اشاره به
اينكه طرح جامع مقابله با حريق در جنگلها و مراتع در مجلس در
دست بررسي است ،تصريح كرد :براساس اين طرح سازمان حفاظت

محيط زيست ،سازمان مديريت بحران و سازمان جنگلها و مراتع از
بضاعت و قانونهاي الزم براي مقابله با آتشسوزي در قالب راهاندازي
پايگاههاي اطفاي حريق و تأمين تجهيزات برخوردار ميشوند
كه اين موضوع ميتواند به كاهش يا ساماندهي حريق در كشور
به دستگاههاي مسئول كمك كند .وي با اشاره به اينكه تمامي
ملزومات تأمين تجهيزات و پيشبيني اعتبارات الزم براي ساخت
پايگاهها در طرح جامع مقابله با حريق در جنگلها لحاظ شده است،
گفت :بحث مجازات آتشسوزي در عرصههاي منابع طبيعي در
حيطه كاري محاكم قضايي است .در حال حاضر براي حريقهاي
سهوي كه توسط مردم و گردشگران اتفاق ميافتد ششماه تا
سهسال حبس و براي حريقهاي عمدي  ۱۰سال حبس توسط

سالگذشتهشعلههاي 494حريقدرسنندج
مهارشد

سرپرست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري سنندج
گفت :سال گذشته  888عمليات توسط آتشنشانان اين سازمان انجام
شد كه  494مورد آن اطفاي حريق بود .به گزارش «سبزینه» بهنقل
ل وزيري اظهار كرد :از اين تعداد عمليات انجام شده
از ایرنا ،سهيل فض 
در سال گذشته  394مورد در زمينه امداد و نجاتو  494مورد نيز
عمليات اطفاي حريق بوده است .وي افزود 156 :فقره گرفتن حيوات
وحشي و موذي 81 ،فقره گير كردن در آسانسور 30 ،فقره تصادفات،
 26فقره گير كردن انگشتر و 18مورد آبگرفتگي و سيالب ازجمله
عملياتهاي امداد و نجات در سال گذشته بوده است .سرپرست سازمان
آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري سنندج همچنين انجام چهار
فقره عمليات غواصي ،سه فقره چرخ گوشت ،يك مورد سقوط از ارتفاع
و  59فقره ساير موارد را از ديگر عملياتهاي آتش نشانان در حوزه امداد
و نجات اعالم كرد .به گفته وي ،همچنين عملياتهاي انجام شده در

قانونگذار تعيين شده است؛ البته پرداخت جريمه و خسارت نيز در
كنار مجازات حبس وجود دارد .در اين باره دست قاضي و محاكم
قضايي باز است كه حتي فرد متخلف را تا حدود  ۱۰برابر خسارت
جهت بازدارندگي و جلوگيري از تخريب جريمه كند .فرمانده يگان
حفاظت سازمان جنگلها و مراتع با بيان اينكه مهمترين چالش
ما در ابتداي سال در عرصههاي منابع طبيعي حضور بيش از حد
گردشگران بود ،اظهار كرد :آماري كه مجموعههاي گردگشگري
ميدهند حاكي از اين است كه طي روزهاي ابتدايي سال
بيسابقهترين حضور جمعيت و گردشگري را در مناطق طبيعي
داشتيم .از اين رو از استان اردبيل تا گلستان درگير آتشسوزيهاي
سهوي شدند .سبزعلي ادامه داد :طي تعطيالت امسال عرصههاي

حوزه اطفاي حريق  69فقره مسكوني 58 ،فقره خودرو و ماشينآالت،
 47فقره ضايعات و زباله ،فضاي سبز و كشاورزي و مرتع و جنگل 25
فقره و شش مورد انبار توسط آتشنشانان انجام شده است .سرپرست
سازمان آتشنشاني وخدمات ايمني شهرداري سنندج يادآور شد :در
حوادث آتشسوزي كه سال گذشته رخ داده است 56 ،نفر مجروح
و  9نفر جان خود را از دست دادند .فضل وزيري به مأموريتهاي
انجام شده برحسب محدوده وقوع حادثه نيز اشاره كرد و گفت856 :
مأموريت داخل محدوده شهر 17 ،مورد خارج از محدوده و  15فقره نيز
در روستاها انجام شده است .هشت ايستگاه آتشنشاني فعال و مجهز در
سنندج وجود دارد كه سه ايستگاه در نواحي منفصل و پنج ايستگاه در
مناطق مركزي قرار دارد .ايستگاههاي آتشنشاني اين شهرستان با153
نفر نيرو ،خدمات مختلفي را به شهروندان ارائه ميدهد كه  130نفر از
ايننيروها،عملياتيهستند.

منابعطبيعيتقريباًدرتماميشهرهاياستانگيالنوبخشزيادي
از شهرهاي استان مازندران و گلستان دچار آتشسوزي شدند كه
با حضور بهموقع نيروهاي اطفاي حريق و بهرهگيري از تجهيزات
توانستيم جلوي خسارت بيشتر را بگيرم .در مناطق صعبالعبور
و كوهستاني اطفاي حريق بسيار سخت است؛ بنابراين براي حفظ
طبيعت كشور نيازمند مشاركت و همراهي مردم هستيم .وي در
پايان اظهار كرد :با توجه به وضعيت جوي كشور كه در ابتداي سال
افزايش دما و وزش بادهاي گرم سبب افزايش حريق در جنگلها
شد ،پيشبيني ميشود كه در فصل گرم پوشش گياهي مستعد
دچار حريق و آسيب جدي شوند؛ از اين رو الزم است كه مردم و
گردشگران نهايت همكاري را داشته باشند.

آلوده شدن 50هكتار از جنگلهاي
لرستانبهپروانههايجوانهخوار

بيش از  ۵۰هزار هكتار از سطح جنگلهاي استان لرستان به
آفت پروانههاي جوانهخوار آلوده شد .به گزارش «سبزینه»
بهنقل از ایسنا ،شيرزاد نجفي ،مديركل منابع طبيعي و
آبخيزداري لرستان ،به شيوع آفت پروانه جوانهخوار بلوط
در مناطقي مانند سپيددشت ،چمچيت ،بيشه ،شولآباد و
دادآباد اشاره كرد و افزود :متأسفانه بيش از  50هزار هكتار
از سطح جنگلهاي استان به اين آفت آلوده شده و مناطق
ت هستند .كار
مذكور بيشترين نقاط آلوده شيوع اين آف 
مبارزه با آفت جوانهخوار بلوط در شهرستانهاي خرمآباد،
سلسله ،چگني ،دورود و اليگودرز با مشاركت جوامع محلي
آغاز شده و اين اقدام در كوتاهمدت به كاهش اين آفت
منجر ميشود و بايد قبل از اينكه الروها به حشره كامل
تبديل شوند ،مبارزه انجام شود .مديركل منابع طبيعي و

آبخيزداري لرستان در رابطه با علت شيوع اين آفت نيز
گفت :نبود سرما و يخبندان در سالهاي اخير ،گرم شدن
هوا ،تغيير اقليم و كمبود بارشها سبب طغيان اين آفت
شده و براي دفع آفت جوانهخوار بلوط از روش محلولپاشي
كه يك مبارزه بيولوژيكي محسوب ميشود استفاده شده
است .وي در رابطه با مضرات پروانه جوانهخوار بلوط نيز
تصريح كرد :اين آفت كه در چند دهه اخير ،گونههاي
مختلف بلوط را بهويژه در جنگلهاي لرستان مورد حمله
قرار داده بسيار مخرب است؛ چراكه سبب كاهش رويش
چوب ،زوال جنگل ،تغيير در زادآوري و توالي شده و حتي
مرگ درختان را نيز درپي دارد .با ياري گرفتن از مردم محلي
و به لحاظ آمادگي و شناختي كه از آفت جوانهخوار بلوط
داريم هماكنون اين آفت تحت مديريت و كنترل است.

