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ميانگين هدررفتن آب آشاميدني در استان كهگيلويه و بويراحمد حدود  25درصد است

خبر آب

آيا آب آشاميدني ما استاندارد است؟

مصرف بيش از حد برخي مواد شيميايي موجود در آب در بلندمدت
(اثر سرطانزايي مواد شيميايي) يا كوتاهمدت (اثرات مسموميت
حاد) ميتواند مشكالتي براي سالمتي فرد مصرفكننده ايجاد كند،
كه از جمله آنها نيتريت و نيترات است .كيفيت ،خط قرمز آب
آشاميدني است ،آبي كه در شبكه توزيع ميشود در  70آزمايشگاه
تخصصي در زمينه آب و فاضالب بررسي ميشود و كنترل كيفيت
به صورت آزمايشگاهي و سيستم پايش لحظهاي است ،عالوه بر
اينكه طبق برنامهريزي نمونهها را ميگيريم ،به صورت آنالين نيز
شبكههاي توزيع در خطوط انتقال و خروجي تصفيه خانهها كنترل
ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از شعار سال ،آب خوب و
گوارا و مطلوب براي بدن ،خوش طعم بوده و بدون بو است ،البته
تعريف طعم در آب بسيار سخت است؛ مث ً
ال آب مقطر بسيار بيطعم
است و در دهان حتي خشكي و تلخي ايجاد ميكند .عناصر و امالح
آب هر كدام بر طعم آب تأثير گذاشته و باعث طعمدار شدن آب
ميشوند .اگر ميزان اين امالح كم يا زياد باشد ،مزه ايجاد شده از
آنها غالب ميشود كه دلچسب نيست .بهترين طعم و مزه آب
وقتي ميزان امالح در حد ايدهآل و درصد نسبي آنها مناسب باشد،
به دست خواهد آمد .در بعضي مواقع از طعم آب ميتوان به ناسالم
بودن آن پي برد .ميتوان گفت كربن فعال در حذف يا كاهش
طعم آب بسيار تأثيرگذار است .تركيباتي در آب وجود دارد كه بر
كيفيت آن و همچنين سالمت انسان تأثيرگذارند كه اغلب شامل
عاملهاي ميكروبي هستند كه منشأ عوامل بيماريزايي همچون
باكتريها ،ويروسها ،تكياختهها (پروتوزا) و انگلها هستند.
كيفيت آبهايي كه آلوده به عوامل ميكروبي شده باشند ،اغلب
به سرعت و در محدوده وسيعي تغيير خواهد كرد و مصرف چنين
آبي ميتواند باعث شيوع بيماريهاي ناشي از آب شود كه توسط
سامانههاي تصفيه آب و انواع سامانههاي گندزدايي قابل كنترل و
حذف هستند .همچنين باقيمانده گندزدا در شبكه توزيع آب براي
پيشگيري از رشد مجدد عوامل ميكروبي و وقوع آلودگيهاي ثانويه
استفاده ميشود .با توجه به آخرين جمعبندي آمار كشوري در
حال حاضر درصد مطلوبيت كلر باقيمانده و ميكروبي در شبكههاي
توزيع آب شهرهاي كشور بهطور متوسط  99درصد و در روستاهاي
كشور بهطور متوسط  97درصد است .عالوه بر عوامل ميكروبي،
عوامل شيميايي نيز بر سالمت انسان تأثيرگذار است كه به نوع
ماده شيميايي و مدت زماني كه بدن در معرض آن قرار ميگيرد،
بستگي دارد .براي بيشتر مواد شيميايي ،مصرف آب حاوي مقادير
بيش از حد آنها پس از يك سال ممكن است تأثير خود بر سالمت
را نشان دهد .مواد شيميايي بسيار كمي هستند كه اگر آب حاوي
آنها يكبار (يا در مدت زمان كوتاهي) مصرف شود ،منجر به
ايجاد مشكالت بهداشتي ميشود ،مگر اينكه در اثر يك حادثه
مقادير بسيار زيادي از مواد شيميايي وارد سيستم آبرساني شود.
در شرايطي که عاملهاي شيميايي آب از جمله عواملي هستند
كه در معرض قرار گرفتن كوتاهمدت با آنها مشكل حادي براي
سالمت ايجاد نكنند ،بهتر است در عوض صرف هزينههاي گزاف
براي تصفيه چنين آبي ،بر روي يافتن منشأ آلودگي و حذف آن
يا جايگزيني منبع آب مذكور تمركز كرد .مصرف طوالني مدت
نيتريت و نيترات در آب سرطانزاست مصرف بيش از حد برخي
مواد شيميايي موجود در آب در بلندمدت (اثر سرطانزايي مواد
شيميايي) يا كوتاهمدت (اثرات مسموميت حاد) ميتواند مشكالتي
براي سالمتي فرد مصرفكننده ايجاد كند كه از جمله آنها نيتريت
و نيترات است .حداكثر مجاز عاملهاي تيترات و نيتريت مطابق
رهنمود سازمان جهاني بهداشت و استاندارد ملي ايران به شماره
 1053به ترتيب  50و سه ميليگرم در ليتر (براساس نيترات و
نيتريت) اعالم شده است .مهمترين تأثير اين عاملها بر سالمت
انسانها ايجاد بيماري متهموگلوبينا در كودكان و نوزادان تغذيه
شده با شير خشك از مصرف آب آشاميدني است .با توجه به اهميت
كيفيت ميكروبي آب تأكيد شده است كه چنانچه ميزان غلظت
نيترات آب بين  50و  100ميليگرم در ليتر باشد ،آب بايد از نظر
ميكروبيولوژيكي سالم باشد .با استناد به مستندات سازمان جهاني
بهداشت بهطور معمول سهم آب در جذب تيترات كمتر از 14
درصد است و مابقي نيترات از جذب روزانه از غذا به دست ميآيد
كه عدم رعايت حريم بهداشتي منابع آب ،برداشت بيش از حد
ظرفيت سفرههاي آب زيرزميني ،راهيابي فاضالبهاي خانگي به
منابع آب زيرزميني ،راهيابي كودهاي شيميايي با پايه نيترات مورد
استفاده در زمينهاي كشاورزي ،نوع بافت زمينشناسي منطقه از
جمله عوامل افزايش نيترات هستند .ميزان تأثير عوامل شيميايي بر
سالمت ،به نوع ماده شيميايي و مدت زماني كه بدن در معرض آن
قرار ميگيرد ،بستگي دارد .در بيشتر مواد شيميايي ،مصرف آب
حاوي مقادير بيش از حد آنها پس از يك سال ممكن است تأثير
خود بر سالمت را نشان دهد .مواد شيميایي بسيار كمي هستند
كه اگر آب حاوي آنها يكبار (يا در مدت زمان كوتاهي) مصرف
شود ،بتوانند منجر به ايجاد مشكالت بهداشتي شوند ،مگر اينكه
در اثر يك حادثه مقادير بسيار زيادي از مواد شيميايي وارد سيستم
آبرساني شود .حد مطلوب براي عواملي كه صرفاً بر گوارايي آب
تأثيرگذار هستند ،با توجه به شرايط فرهنگي ،اجتماعي و محيطي
هر منطقه ،ميتواند متفاوت باشد .از اين رو سازمان جهاني
بهداشت تاكنون هيچ گونه رقمي به عنوان حد مجاز يا مطلوب
براي برخي از عوامل تأثيرگذار بر روي گوارايي (همچون امالح
معدني مانند كلسيم ،منيزيم ،كلرور ،سولفات و )...توصيه نكرده
است .سختي آب مفيد براي بيماران قلبي سختي و شوري آب دو
عامل تأثيرگذار بر جنبههاي مقبوليت عمومي آب (به لحاظ طعم)
و جنبههاي اقتصادي از منظر ايجاد رسوبات در تجهيزات در ارتباط
با آب است .برخي باورهاي غلط درباره تأثير سختي بر سالمت
انسان به ويژه ايجاد مشكالت كليوي حتي از سوي برخي پزشكان
مطرح ميشود كه از پشتوانه علمي برخوردار نيست و حتي سازمان
جهاني بهداشت نه تنها براي عامل سختي در آب حدي را مشخص
نكرده ،بلكه آن را براي بيماريهاي قلبي مفيد تشخيص داده است.
براي سختي آب و كل امالح جامد محلول در آب (به وجود آورنده
شوري) در استاندارد ملي ايران به شماره  1053به ترتيب ارقام
 500و یک هزار و  500ميليگرم در ليتر به عنوان حدود و مجاز
نام برده شده است .اين ارقام كه بر گرفته از «استاندارد بينالمللي
براي آب شرب» منتشر شده ،توسط سازمان جهاني بهداشت در
سال  1958است که بر مبناي تأثير اين عوامل بر سالمت نیست و
از منظر جنبههاي اقتصادي است .از اين رو از سال  1993به بعد در
هيچ يك از راهنماهاي منتشر شده توسط سازمان جهاني بهداشت
رقمي براي عوامل مذكور ذكر نشده است.
 شوري آب مناطق فالت مركزي
با توجه شرايط آب و هوايي ،به طور كلي مناطق فالت مركزي
ايران شامل استانهاي قم ،يزد ،كرمان ،سمنان ،خراسان جنوبي،
خراسان رضوي ،سيستان و بلوچستان ،هرمزگان و بوشهر به صورت
طبيعي با باال بودن ميزان عامل كل جامدات محلول (شوري) به
دليل پايين بودن ميزان بارندگي مواجه هستند و در شهرهاي
جنوبي استان خوزستان به دليل برخي تغييرات در الگوهاي آب
و هوايي كه به شكل خشكسالي بروز كرده و همچنين توسعه
ناپايدار در استفاده از رودخانه كارون در سالهاي اخير با مشكالت
زيادي مواجه شده است .بهطور كلي در حال حاضر با استفاده از
 457آزمايشگاه در مجموعه شركتهاي آب و فاضالب شهري و
 377آزمايشگاه در مجموعه شركتهاي آب و فاضالب روستايي
پايش كيفيت آب بهطور مستمر و تواتر توصيه شده انجام ميشود.
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سبزینه

رضا کالنی

منابعآبیتشنهمدیریتمصرف

اگرچه كهگيلويه و بويراحمد يكي از استانهاي
پرآب كشور محسوب ميشود ،اما ثبت دماي
 48درجه سانتيگراد در برخي مناطق ،كاهش
شديد ميزان بارش باران در سالهاي اخير
و افت آب سفرههاي زيرزميني باعث هشدار
دادن كارشناسان درباره بحران آب و برق در
اين استان شده است .فرهنگسازي براي كاهش
ميزان مصرف آب و برق و دستكشيدن از كشت
محصوالت پرآب از راهكارهايي است كه براي
عبور از چالشهاي خشکسالی در كهگيلويه و
بويراحمد مطرح ميشود .مسئوالن ميگويند
سرانه مصرف آب آشاميدني در اين استان نسبت
به ميانگين كشور  26درصد بیشتر است .سرانه
توليد آب آشاميدني در كهگيلويه و بويراحمد به
ازاي هر نفر در طول شبانه روز  230ليتر و سرانه
مصرف آن نيز بين  150تا  170ليتر به ازاي هر
نفر در شبانه روز است .رشد شش درصدي مصرف
برق در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال
پيش و رواج استفاده از كولرهاي گازي در برخي
مناطق سردسيري گواهي بر مشاركت ضعيف
شهروندان در مدیریت مصرف انرژي است.
راهكارهايي براي مديريت مصرف
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان
كهگيلويه و بويراحمد گفت :دستگاههاي اجرايي
و اداري و موسسات مالي و بانكها باید نسبت به
كاهش  10درصدي مصرف برق در اين استان
اقدام كنند .وي با تشريح وضعيت كنوني روبه
رشد مصرف برق در استان كهگيلويه و بويراحمد
و اظهار نگراني خود از اين روند ،افزود :ميزان
مصرف برق در سه ماهه تابستان سال گذشته
در تعرفههاي عمومي  89هزار و  958مگاوات
بوده كه در سال جاري اين ميزان مصرف بايد 10
درصد كاهش پيدا كند .راهزادي ،تعداد مشتركان
تعرفه عمومي در استان كهگيلويه و بويراحمد را
 11هزار و  274مشترك عنوان کرد و يادآورشد:
ميزان مصرف برق اين مشتركان در سال گذشته
حدود  16درصد ميزان مصرف برق توسط تمامي
مشتركان بوده است .وي گفت :مجموع مصرف
برق سال گذشته در استان كهگيلويه و بويراحمد
 569هزار و  215مگاوات بوده كه برق مصرف
شده توسط مشتركان باتعرفه عمومي  91هزار
و  74مگاوات بوده است .مديرعامل شركت
توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد
با تأكيد بر ضرورت صرفهجويي خاطرنشان كرد:
اگر مشتركان ميزان مصرف برق خود را در اين
استان مديريت نكنند ،بدون شك خاموشيهاي با
برنامه شروع خواهد شد .راهزادي افزود :براساس
دستورالعمل وزارت كشور ،دستگاههاي اجرايي
كه اقدام به صرفهجويي  10درصدی برق خود
نكنند ،برق آنها قطع خواهد شد.
 افزايش مصرف برق
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان
كهگيلويه و بويراحمد از رشد مصرف برق در
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل
خبرداد .داوود راهزادي گفت :گرماي زودرس
و خشکسالیها شرايط سختي را براي تأمين
برق از نيروگاهها ايجاد كرده كه نياز به همكاري
مشتركان برق براي مديريت مصرف است .وي با
بيان اينكه ميزان بارشها در سالهاي گذشته
بسيار كم بوده و به همين دليل ميزان توليد برق
در نيروگاهها نسبت به سالهاي دور بسيار كمتر
شده است ،تصريح كرد :اگر مشتركان برق در
استان كهگيلويه و بويراحمد مصرف برق خود را
مديريت نكنند ،بدون شك شاهد خاموشيهاي
بابرنامه خواهيم بود .مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق كهگيلويه و بويراحمد گفت :خسارت

جنگل و مرتع

ريالي ناشي از تلفات انرژي در اين استان در سال
گذشته  ۱۸۰ميليارد ريال بوده است .راهزادي
اظهار داشت :با رقم ريالي عنوان شده ميتوان
بسياري از طرحهاي برقرساني را تكميل کرد و
در اختيار مشتركان گذاشت .وي افزود :مشتركان
برق با خودداري از استفاده غيرمجاز از شبكههاي
برق ميتوانند كمك بزرگي به كاهش اين
خسارتها كنند.
راهزادي بيان كرد :نرخ تلفات انرژي در
سال گذشته به  ۱۳درصد رسيده كه اين نرخ
در سال جاري بايد به  ۱۲درصد برسد .وي از
انجام طرحهاي فني برق براي كاهش بخشي از
نرخ تلفات انرژي در مناطق مختلف كهگيلويه
و بويراحمد خبر داد .مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد:
جمعآوري برقهاي غيرمجاز در سال جاري
شدت بيشتري خواهد گرفت و براساس قانون،
دارندگان انشعاب برقهاي غيرمجاز به دستگاه
قضايي معرفي ميشوند .راهزادي تصريح كرد:
جمعآوري كنتورهاي معيوب مشتركان با
تعرفههاي مختلف نيز از ديگر برنامههاي اين
شركت است .مديرعامل شركت توزيع نيروي
برق كهگيلويه و بويراحمد گفت :نصب كنتور
براي روشنايي معابر از ديگر راهكارهاي كاهش
نرخ تلفات انرژي است كه اين راهكار در سال
جاري شدت بيشتري در اجرا خواهد گرفت.
وي تعويض شبكههاي سيمي به كابلي را از ديگر
راهكارهاي فني كاهش نرخ تلفات انرژي برشمرد
و تصريح كرد :بيش از  ۳۰۰طرح فني هماينك
درحال انجام است 241 .هزار و  636مشترك برق
در استان كهگيلويه و بويراحمد وجود دارد كه از
اين تعداد  202هزار و  649اشتراك آن معادل 83
درصد خانگي است.
هدر رفتن آب
مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري
كهگيلويه و بويراحمد هم گفت :ميانگين هدرروي

آب آشاميدني در اين استان حدود  25درصد
است .سيد علي لدنينژاد افزود :به همين دليل
مديريت مصرف ،توليد و تقاضاي آب آشاميدني با
جديت توسط اين شركت در استان در حال انجام
است .مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري
كهگيلويه و بويراحمد گفت :ميزان مصرف آب
در كولرهاي آبي با نصب سايبان روي آنها تا
حدود  50درصد كاهش مييابد و يكي از بهترين
راهكارها براي كاهش مصرف آب در استان
است .مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري
كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد :هر كولر آبي
در طول شبانه روز بهطور ميانگين حدود 300
ليتر آب مصرف ميكند .وي ابراز داشت :مردم
كهگيلويه و بويراحمد نسبت به سرويس مداوم
كولرهاي آبي خود اقدام كنند تا از هدرروي آب
در اين استان جلوگيري شود .مديرعامل شركت
آب و فاضالب شهري كهگيلويه و بويراحمد گفت:
وسايل كاهنده مصرف آب از جمله سرشير در
منازل و دستگاههاي اجرايي اين استان نصب
ميشود .لدنينژاد اظهار داشت :چنين اقدامي از
راهكارهاي مناسب براي كاهش مصرف آب در
كهگيلويه و بويراحمد است.
افت سطح سفرههاي آب زيرزميني
مديرعامل آب منطقهاي كهگيلويه و بويراحمد
گفت :آب سفرههاي زيرزميني  15دشت اين
استان بهطور ميانگين  10متر افت كرده است.
علي داووديمهر اظهار داشت :دشت شش هزار
هكتاري امامزاده جعفر (ع) با  18/8متر شاهد
بيشترين افت بوده است .وي با اشاره به اينكه
برداشت بيرويه از سفرههاي زيرزميني باعث
افت آبهاي دشتهاي اين استان شده است،
تصريح كرد :پلمب چاههاي غيرمجاز از برنامههاي
در دست اجرا براي پيشگيري از اين روند است.
مديرعامل شركت آب منطقهاي كهگيلويه و
بويراحمد گفت :يك هزار و  9حلقه چاه غيرمجاز
در اين استان شناسايي شده كه  139مورد آن

مربوط به آب آشاميدني است .وي اظهار داشت:
 270حلقه چاه آب غيرمجاز كشاورزي و صنعتي
در اين استان از سه سال پيش تاكنون پلمب شده
است .داوودي مهر بيان كرد :كل چاههاي مجاز
موجود در استان افزون بر سه هزار و  389حلقه
است كه از اين تعداد دو هزار و  500حلقه در مدار
بهرهبرداري بوده و بقيه در حال دريافت پروانه يا
طی مراحل ابتدايي براي اخذ مجوز يا در انتظار
تعيين تكليف هستند.
مديرعامل شركت آب منطقهاي كهگيلويه و
بويراحمد گفت :بر اساس آمار ،ساالنه افزون بر
 287ميليون مترمكعب آب از مجموع دو هزار
و  500حلقه چاه عميق و نيمه عميق اين استان
برداشت ميشود ،به گونهاي كه بخش عمدهاي
از آب آشاميدني استان از همين سفرههاي
زیرزميني در حال تأمين است .وي ابراز داشت:
ميانگين بارندگي اين استان در سال جاري 350
ميليمتر بوده كه اين ميزان در سال گذشته 443
ميليمتر بوده است .افت سطح آب در اين استان
از سال  1387آغاز شده و همچنان رو به افزايش
است .داووديمهر گفت :هماكنون11طرح براي
احياء و تعادل بخشي منابع آبهاي زيرزميني
در اين استان براي صيانت از منابع آب در حال
اجراست .مديرعامل شركت آب منطقهاي استان
افزود :اين طرحها شامل ساماندهي شركتهاي
حفاري ،اطالعرساني و بسترسازي فرهنگي و
نجات آب ،جايگزيني پساب با چاههاي كشاورزي،
اصالح و تعديل پروانههاي بهرهبرداري ،تقويت
و استقرار گشت و بازرسي ،تعيين تكليف
چاههاي فاقد پروانه و اجراي پروژههاي تغذيه
مصنوعي است.
وي اظهار داشت :كشاورزان و مالكان چاهها،
مسئوليت حفاظت و بهرهبرداري مناسب از اين
منابع را برعهده ميگيرند .وي ابراز كرد :ميانگين
بارندگي ساالنه در كهگيلويه و بويراحمد 735
ميليمتر است كه اين ميزان در سال گذشته به
260ميليمتر كاهش يافت .داوودي مهر تصريح

كرد :تصويب طرحهاي توسعه كشاورزي در
سالهاي گذشته ،نبود مطالعات كافي درباره
تأثير سدها بر منابع زيرزميني ،افزايش سطح زير
كشت افزون بر پتانسيل منابع آب زيرزميني ،حفر
چاههاي غيرمجاز و برداشت اضافه از چاههاي
مجاز ،پايينبودن بهرهوري در بخشهاي مصرف
بهويژه كشاورزي از داليل مهم بروز مشكالت
كمآبي در اين استان است.
ساالنه هشت ميليارد متر مكعب آب در كهگيلويه
و بويراحمد توليد كه تنها  13درصد آن در اين
استان مصرف ميشود .براساس برآوردهاي جهاد
كشاورزي اين استان دو ميليارد مترمكعب آب
جهت مصرف كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد در
افق بلندمدت مورد نياز است .طول رودخانههاي
دائمي و فصلي كهگيلويه و بويراحمد يك
هزارو  400كيلومتر است و هماكنون دو سد با
ظرفيت  589ميليون متر مكعب در اين استان
وجود دارد .مديرعامل شركت آب منطقهاي
كهگيلويه و بويراحمد گفت :با توجه به بروز پديده
خشکسالی و تنش آبي كشت برنج و هندوانه
به عنوان دو محصول كشاورزي داراي مصرف
آب باال در اين استان ممنوع است .داووديمهر
اظهار داشت :بر اساس ابالغيه وزارت نيرو به
جز دو استان شمالي كشور (گيالن و مازندران)
كشت محصوالت كشاورزي داراي مصرف آب باال
به ويژه برنج و هندوانه در بقيه استانها از جمله
كهگيلويه و بويراحمد ممنوع خواهد بود.
وي افزود :با وجود اخطارها و تذكرهاي الزم اما
عدهاي از مردم كهگيلويه و بويراحمد در برخي
نقاط اين استان از جمله ياسوج (حدفاصل
روستاي مختار تا دهنو) اقدام به كشت برنج
كردهاند .مديرعامل شركت آب منطقهاي
كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد 9 :تيم گشت
و بازرسي براي پلمب چاههاي غيرمجاز آب و
جلوگيري از حفر چاههاي غيرمجاز جديد در
راستاي مقابله با بحران كم آبي توسط اين شركت
تشكيل شده است.

 3هكتار از جنگلهاي گيالنغرب در آتش سوخت

با تالش بيوقفه نيروهاي عضو ستاد مديريت بحران شهرستان
و مأموران نظامي و انتظامي ،آتشسوزي جنگلهاي گيالنغرب
بهطور كامل مهار شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،فرماندار
گيالنغرب گفت :سه هكتار از مراتع جنگلي ارتفاعات مله ني از توابع

اين شهرستان دوشنبه شب در آتش سوخت .كوروش محموديان
افزود :آتشسوزي از ساعت  20شامگاه يكشنبه در ارتفاعات مله
ني دهستان چله از توابع بخش مركزي شهرستان گيالنغرب آغاز
شد .فرماندار گيالنغرب ،علت اين حادثه را سهلانگاري برخي از

گردشگران عنوان كرد و گفت :با توجه به گرمشدن هوا ،مسافران
بايد از خاموششدن آتش اطمينان حاصل كرده و پس از آن نسبت
به ترك محل اقدام كنند .در نتيجه  72فقره آتشسوزي در دو سال
گذشته 770 ،هكتار از مراتع و جنگلهاي شهرستان گيالنغرب

در آتش سوخت و بيش از  40ميليارد ريال خسارت به بار آورد.
شهرستان گيالنغرب با بيش از  72هزار تن جمعيت در غرب
كرمانشاه 175 ،هزار هكتار عرصه منابع طبيعي دارد كه  75هزار
هكتار آن جنگل و بقيه مرتع و نيزار است.

فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي از عقد قرارداد با وزارت
دفاع براي استفاده از پهپاد براي گشتزني و ديدهباني بهمنظور
جلوگيري از حريق در جنگلها و مراتع خبر داد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایلنا ،قاسم سبزعلي ،فرمانده يگان حفاظت
منابع طبيعي ،درباره آتشسوزي در جنگلها و مراتع از ابتداي تير
تاكنون گفت :در اقصي نقاط كشور به دليل افزايش دما ،كاهش
رطوبت و خشكشدن پوشش گياهي با حريقهاي گستردهاي
در جنگلها و مراتع مواجه بوديم و تقريباً در همه نقاط از جمله
استان خوزستان ،كهگيلويه و بويراحمد ،چهارمحال بختياري،
فارس ،كرمان ،لرستان ،ايالم و در بخشهاي شمالي كشور از
جمله استان گيالن ،گلستان و مركزي به صورت متناوب حريق
را در جنگلها و مراتع داشتيم .وي با بيان اينكه عمدهترين
حريق در اين مدت در استان گلستان بوده ،تصريح كرد :در
محدوده استان گلستان حريق گستردهاي صورت گرفته بود
كه خوشبختانه اطفاء شده و خسارت جدي به عرصههاي
منابع طبيعي و مرتعي وارد نكرده است .ما نيز براي اطفاء با
هماهنگي با وزارت دفاع استقرار بالگرد داشتيم .فرمانده يگان
حفاظت منابع طبيعي با بيان اينكه بحران ديگر ما در استان
كهگيلويه و بويراحمد است كه حريق در برخي از نقاط آن

همچنان ادامه دارد ،خاطرنشان كرد :هماهنگي و تعامالت ما در
بحث اعزام بالگرد و استقرار نيروها در محلهاي مختلف وجود
دارد .در استان خراسان جنوبي نيز يك مورد حريق اتفاق افتاده
و عامل حريق شناسايي و به دستور مقام قضايي تحویل و با او
برخورد شد .همچنين در بعضي از استانهاي ديگر مانند استان
گلستان عامالن حريق شناسايي و به مقامات قضايي معرفي
شدند .سبزعلي با بيان اينكه برخي از اين آتشسوزيها عمدي
و برخي سهوي بوده است ،تأكيد كرد :در استان خوزستان هم به
دليل سوزاندن پسچر مزارع يا باقيمانده محصوالت نتوانستند
آتش را كنترل كنند و باعث حريق در مراتع شد و بيش از 200
هكتار از اراضي كشاورزي مردم طمعه حريق شد و به جنگلها
و مراتع كشيده شد .وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي
كنترل آتشسوزي در مراتع و جنگلها گفت :برنامههايي در
جهت افزايش اقدامات مراقبتي و كنترلي صورت گرفته است
ت ما در حال حاضر آماده هستند .همچنين تعامالت
و تجهيزا 
بسيار خوبي با دستگاهها از جمله نيروهاي مسلح براي بهرهگيري
از قواي انتظامي و نظامي براي اطفای حريق داشتيم .همچنين
با تشكلهاي مردمي ،دهياريها و دهداريها جلساتي را برگزار
كرديم .فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي خاطرنشان كرد:

عدهاي را نيز به عنوان ديدهبان و قرقبان در اختيار گرفتيم
و از اين افراد براي ديدهباني فصلي استفاده ميكنيم و حقوق
اندكي به اين افراد داده ميشود تا در صورت بروز حريق در
مراتع و جنگلها به ما اطالعرساني كرده يا خود آتش را اطفاء
كنند .از ديگر اقدامات ما تأمين تجهيزات و افزايش پايگاههاي
اطفاء حريق است تا بتوانيم در صورت بروز حريق به سرعت آن
را اطفاء كنيم تا از گسترش آن جلوگيري شود .وي با تأكيد
براينكه بيش از  95درصد حريقها عامل انساني دارد ،گفت:
سهلانگاري ،بيتوجهي و كمتوجهي از عوامل حريق در جنگلها
است كه با اطالعرساني و فرهنگسازي ميتوانيم باعث كاهش
آنها شويم .همچنين اقليم كشور ايران در كمربند خشك و
نيمهخشك است که اين موضوع باعث خشكشدن پوشش
گياهي و مستعد شدن حريق در عرصههاي جنگلي و مرتعي
ميشود .ما براي تجهيز وسايلمان از بضاعت بالگردي سپاه ،ارتش،
نيروي انتظامي و هاللاحمر استفاده ميكنيم .در هر نقطهاي كه
دچار حريق شود ،از نزديكترين پرندهاي كه در اختيارمان باشد،
بهره ميگيريم .فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي ادامه داد :در
صدد هستيم تا در كنار اقدامات سختافزاري اقدامات نرمافزاري
نيز داشته باشيم .از همينرو در برخي از استانها مانند استان

گلستان از پهپاد براي شناسايي و گشتزني استفاده ميكنيم و
سعي داريم اين موضوع را گسترش دهيم و در اين زمينه نيز
قراردادي با وزارت دفاع و پشتيباني منعقد كرديم تا با در اختيار
ط جنگلي
گرفتن اين پهپادها بتوانيم گشتزني به موقع در محي 
و مرتعي داشته باشيم .سبزعلي درباره خسارتهاي ناشي از
آتشسوزي در مراتع و جنگلها گفت :اگر آتشسوزيها قابل
برگشت بود ،ما ديگر در اين سالها جنگل و مرتعي نداشتيم.
در مراتع زادآوري و احيای مجدد به راحتي انجام ميشود .در
جنگلها نيز چهار نوع حريق سطحي ،تاجي ،تنهاي و زيرزميني
داريم .حريق زيرزميني خيلي به ندرت اتفاق ميافتد و مربوط
ل باشند و
به زماني است كه الشبرگها به صورت انبوه در جنگ 
حريق به زير آنها نفوذ كند .حريق تاجي و تنهاي نيز به ندرت
اتفاق ميافتد .همچنين بيشترين حريق ما در جنگلها سطحي
است و درختان آسيب كمتري در اين نوع حريق ميبينند؛ البته
در بحث احياء و جنگلهاي دستكاشت نيز اقدامات گستردهاي
صورت گرفته تا بتوانيم توسط اين درختان دستكاشت خأليي
كه توسط حريق يا ديگر موضوعات مرتبط با آسيب جنگلهاست
را مرتفع كرده و به جايي برسيم كه وضعيت جنگلها و مراتع به
جاي كاهش رو به رشد باشد.

استفاده از پهپاد براي جلوگيري از وقوع حريق در جنگلها

