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روستاهاي همجوار جنگل در کشور در حال اجرا است
طرح توانمندسازي جوامع محلي


اخبار آب
وزير نيرو:

 100پروژه سدسازي
در دست اجراست

وزير نيرو با اشاره به بارشهاي روزهاي اخير گفت :برنامه وزارت نيرو
براي كنترل اين منابع ،متكي به پروژههاي مهار آبهاي سطحي است
و در اين زمينه بيش از  100پروژه سدسازي در دست اجراست .به
گزارش «سبزینه » به نقل از ايرنا ،رضا اردكانيان افزود :اين سدها
پروژههاي مؤثري هم براي مهار آبهاي سطحي و هم كنترل سيل
خواهد بود .وي يكي از اصليترين اهداف سدها را كنترل سيل ذكر
كرد و گفت :تغييرات اقليم رويدادهايي همچون سيلهاي وسيع را در
خود دارد كه در زمينه كنترل اين سيلها بايد سرمايهگذاري شود.
وزير نيرو در پاسخ به اين سؤالكه براي كنترل سيلها چه بايد كرد،
گفت :اقدامهاي بسیاری را بايد در دستور كار قرار داد که يكي از آنها
توساز در مسيلها و ديگري كنترل سيل و باز نگه
جلوگيري از ساخ 
داشتن مسير عبور سيل است .عالوه بر اين ،سازههايي مثل پلها كه
روي رودخانهها احداث ميشود بايد از استحكام كافي برخوردار باشند؛
البته در بسیاری مناطق وجود سدهاي كوچك در مناطق سيلخيز
كمك بزرگي ميتواند باشد.
سفارت ايران:

بستن آب به روي عراق صحت ندارد

معاون سفير جمهوري اسالمي ايران در بغداد ادعاهاي برخي رسانهها
درباره تصميم ايران براي بستن آب به روي عراق را نادرست خواند و
آن را تكذيب كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،سيدموسي
عليزاده طباطبايي در اظهاراتي به رسانههاي عراق گفت :جمهوري
اسالمي ايران هيچ برنامهاي براي بستن آب رودخانههاي مرزي به
روي عراق ندارد و ادعاهايي كه در اين خصوص به معاون وزير جهاد
كشاورزي منتسب شده ،صحت ندارد .در اظهاراتي منتسب به عليمراد
اكبري ،معاون وزير جهاد كشاورزي جمهوري اسالمي ايران ،كه در
رسانههاي منطقهاي ،بينالمللي و داخلي عراق و شبكههاي اجتماعي
بازتاب داشت ،آمده بود ايران به دستور مقام معظم رهبري درصدد
بستن هفت ميليارد مترمكعب آب جاري مرزي به روي عراق در
مرزهاي غربي و شمال غربي كشورمان است .معاون سفير جمهوري
اسالمي ايران در بغداد خاطرنشان کرد :امكان اينكه ايران اين مقدار
آب مرزي را بدون هماهنگي قطع كند وجود ندارد ،زيرا اينگونه مسائل
مشمول توافقنامههاي امضاءشده بين دو كشور از جمله توافقنامه
 1975الجزاير است .وي اضافه كرد :حقيقت موضوع تخصيص دو
ميليارد دالر از صندوق ذخيره ارزي ايران براي تغيير مسير آبهاي
داخلي در دو شهر سيستان و بلوچستان و نه رودخانههاي مرزي است.
عليزاده طباطبايي افزود :آنچه عليمراد اكبري در حاشيه همايش نقش
فرهنگ ديني در اصالح الگوي مصرف آب گفته بود ،درباره انتقال
آب رودخانههاي مركزي در استان سيستان و بلوچستان بوده و آنچه
رسانهها درباره سخنان او منتشر كردند ناشي از ترجمه يا برداشت
اشتباه از سخنان وی بوده است .وی ضمن ابراز تعجب از اينگونه
انتشار اخبار در برخي رسانهها و شبكههاي اجتماعي بار ديگر تأكيد
كرد :ادعاهاي مربوط به قطع آب صحت ندارد .خبر منتسب به عليمراد
اكبري در سطح رسانههاي مختلف بينالمللي ،منطقهاي و داخلي عراق
بازتاب گستردهاي يافت و برخي نوشتند ايران آب را به روي عراق بست
كه این موضوع در شبكههاي اجتماعي نوعي گاليه شديد از ايران را به
دنبال داشته است .برخي ديگر از كاربران عراقي نيز با تشكيك نسبت
به اين امر خواستار تحقيق در اصل خبر و صحت و سقم آن پيش از
هر قضاوتي شدند .در ماههاي گذشته برخي جريانهاي رسانهاي از هر
فرصتي براي راهاندازي موجهاي تبليغاتي با هدف تخريب روابط ميان
ايران و عراق استفاده ميكنند .ناظران روابط دو كشور درخصوص
احتمال تشديد اينگونه اقدامات مشكوك در آستانه اربعين و حين
برگزاري راهپيمايي ميليوني اربعين هشدار ميدهند.

مشكلآبرسانيباتانكر
در شهرهاي جنوبي بايد حل شود

عضو انستيتوي آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف گفت :با توجه
به پتانسيلهاي موجود در كشور براي ما ننگ است كه در شهرهاي
جنوبيمان با تانكر آبرساني شود؛ لذا الزم است اين مسأله در ايران
حل شود .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،علياصغر علمالهدي
با بيان اينكه دانشگاه بايد به عنوان يك نهاد بيطرف شاهد پيشرفت
كار شركت آبفا در حوزه توسعه آبشيرينكنها مطابق قانون باشد،
اظهار كرد :مهمترين چالش موجود در صنعت شيرينسازي آب دريا،
نبود همكاري بين بخشي در ميان بخش خصوصي ،دانشگاه ،دولت
و مجلس است .وي ادامه داد :ما به عنوان دانشگاه آماده هرگونه
همكاري و فعاليت براي توسعه صنعت شيرينسازي آب دريا هستیم
و به اعتقاد من در اين شرايط ،حكمراني مدبرانه و ظرفيتسازي
دو عنصر كليدي و مهم است كه بايد بيش از گذشته مورد توجه
باشد .عضو انستيتوي آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف با تأكيد بر
اینكه همه بايد براي رسيدن به اين هدف مهم بسيج شوند ،افزود:
دانشگاه آمادگي صددرصد خود را اعالم ميكند؛ گرچه تاكنون نيز
دانشگاه گامهاي بسیاری در اين حوزه برداشته ،اما هدف اين است
كه بتوان اهداف كالن در اين بخش را عملي كرد .وي با اشاره به
استفاده كشورهاي جنوبي خليج فارس از آب دريا گفت :ترجيح وزارت
نيرو اين است كه براي آبرساني از روشهاي ديگري استفاده كند؛
اين در شرايطي است كه با توجه به آمار بارندگي در برخي از نقاط
كشور چارهاي جز استفاده از آبشيرينكنها نيست .علمالهدي با
بیان اینکه شيرينسازي آب دريا يك فناوري است ،اما پاسخگوي
تمام نيازهاي آبي كشور نيست ،اظهار كرد :در جنوب كشور چارهاي
جز اين نداريم ،اما اين بدان معنا نيست كه آب شرب تهيهشده از اين
طريق را به شهرهاي ديگر همچون مشهد منتقل كنيم .چندي پيش
نيز حميدرضا كشفي ،معاون راهبري و نظارت بهرهبرداري شركت
مهندسي آب و فاضالب كشور ،گفت :با وضعيت كنوني خشكسالي
و تغيير اقليم موجود ،چارهاي جز رفتن به سمت تأمين آب شيرين از
محل آب دريا نخواهيم داشت.

 3/5ميليونمترمكعبآب
وارد سدهاي خراسان شمالي شد

معاون حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي خراسان
شمالي گفت :سيالب اخير ،پنج ميليون و  300هزار مترمكعب آب
وارد مخازن سدهاي استان كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ایرنا ،وحيد واسطه اظهار کرد :بيشترين ورودي سيالب به مخازن
سدها ،در سد شيرين دره با دو ميليون و  400هزار مترمكعب به
ثبت رسيده است .وي افزود :در سيالب اخير ،ميزان ورودي و
سرعت سيالب به مخزن سد شيرين دره بسيار باال بود؛ به حدي
كه سبب تالطم در رسوبهاي تهنشينشده در درياچه آن شد.
واسطه گفت :تالطم ايجادشده در مخزن سد سبب افزايش ميزان
گل و الي در آب شد و بهناچار آن را از چرخه مصرف آشاميدني
خارج کرد .معاون حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي
خراسان شمالي ادامه داد :يك ميليون و  500هزار مترمكعب
سيالب به مخزن سد در حال ساخت چندير نيز وارد شد و ميزان
ورودي سيالب به سد بارزو در شيروان هم  900هزار مترمكعب
گزارش شده است .اكنون در خراسان شمالي شش سد در دست
بهرهبرداري است كه كمتر از  38ميليون مترمكعب آب در مخازن
آنها ذخيره شده است.

سبزینه نرگس آذرپیوند

طرحیباهدفهایمتعالی

طرح توانمندسازي جوامع محلي روستاهاي همجوار جنگل
و جنگلنشينان با هدف تغيير معيشت و همگام كردن آن با
پتانسيل جنگل و استفاده از توان بالقوه موجود و شناساييشده
در حال اجراست .با توجه به كنوانسيون تنوع زيستي سازمان
ملل متحد ،دولتها موظف هستند تا سال  2020ميالدي
جنگلها را با اطمينان از حفاظت از تنوعزيستي آن بهطور
پايدار مديريت كنند و بايد ميزان از ميان رفتن زيستگاههاي
طبيعي از جمله جنگلها به نصف و در جاهاي كه مقدور
است ،به صفر كاهش يابد .اجراي آزمايشي طرح توانمندسازي
جوامع محلي روستاهاي همجوار جنگل و جنگلنشينان با
هدف تغيير معيشت و همگام كردن آن با پتانسيل جنگل و
استفاده از توان بالقوه موجود و شناسايي شده از ارديبهشت
سال  1392مورد توجه قرار گرفت و همچنان ادامه دارد .در
اين راستا  30هزار هكتار عرصه جنگلي در شهرستانهاي
رودبار و سياهكل (روستاهاي براگور باال و پايين ،گردپشته،
شهربيجار و )...در طرح مذكور گنجانده شد .با عنايت به نقش
ويژه شوراي برنامهريزي استانها در ايجاد هماهنگيهاي
بين بخشي و تأكيد بر ماده  58قانون برنامه چهارم توسعه
مبني بر التزام دولت براي تسريع در اجراي برنامه حفاظت و
بهرهبرداري پايدار از تنوع زيستي كشور و با ابراز نگرني از تهديد
چشماندازهاي جنگلهاي هيركاني بهعلت فعاليتهاي توسعه
غيراصولي و بهرهبرداريهاي ناپايدار از جنگل و دستيابي
به اهداف سازماني با ايجاد معيشتهاي پايدار و همگام با
طبيعت در برنامه پروژه مذكور كه در راستاي پروژه مديريت
چندمنظوره جنگلهاي هيركاني است ،منظور شد و به مرحله
اجرا درآمد.
محسن رحماني ،مالك كارگاه صنايعدستي روستاي براگور
باال ،با اشاره به راهاندازي اين كارگاه با هدف ايجاد درآمد،
اظهار كرد :در كنار اين كارگاه باغباني ،كشاورزي و زنبورداري
ميكنم و مرغ و اردك هم پرورش ميدهم .وي با بيان اينكه
از چوبهاي جنگلي براي توليد صنايعدستي استفاده ميكنم،
گفت :هماكنون از چوب درختان ميوهاي مانند توت و گالبي
استفاده ميكنم ،اما براي صنايعدستي چوب درختان افرا
و گردو مرغوبتر است .رحماني ،توليد چوب را بزرگترين
مشكل خود دانست و خاطرنشان كرد :توليدات چوبي اين
كارگاه در بازار فروخته ميشود و از اينرو در صورت وجود
چوب ميتوانم به كارگاهم رونق ببخشم و چند نفر را مشغول
كنم .رضا پورباقر ،توليدكننده برنج بدون سم و كود (آي .پي.
ام) در روستاي شهر بيجار هم از فروش خوب محصوالت خود
در بازار گفت و يادآور شد :برنج بدون سم و كود پنجهزار
تومان گرانتر از برنج معمولي است و پيش از برداشت
محصول ،پيش خريد ميشود.
وي با بيان اينكه در حدود  10هكتار كشت برنج بدون

سم و كود دارم و ساالنه  9تن برداشت ميكنم ،افزود :بايد
در سطح وسيعي كار كنيم تا درآمد خوبي داشته باشيم،
چون استفاده نكردن از سم و كود توليد را كاهش ميدهد.
البته امروز مردم با مزاياي برنج سالم آشنا هستند و از ما
خوب ميخرند .اين كشاورز ،محصول خود را داراي مجوز
جهاد كشاورزي از نظر سالمت دانست و خاطرنشان كرد:
وقتي به مزارع سم و كود ميزنيم ،وارد رودخانه ميشود و
حيات آبزيان و حيوانات منطقه را به خطر مياندازد .پورباقر،
واگذاري طرحهاي پارك جنگلي به شركت تعاونيهاي محلي،
ايجاد قرقهاي اختصاصي ،برگزاري كالسهاي راهنمايان
گردشگري ،صنايعدستي و تعيين منطقه فريرود و زيلكيرود

به عنوان مناطق ويژه تنوع زيستي را از جمله انتظارات جوامع
محلي دانست .حافظ باقري ،مالك يك خانه بومگردي هم
با بيان اينكه در گذشته دامدار بودم ،خاطرنشان كرد :به
كمك پروژه مديريت چندمنظوره جنگلهاي هيركاني
كار جذب توريست را آغاز كردم كه درآمد آن از دامداري
بيشتر است .وي با اشاره به كسب عنوان كارآفرين برتر در
شهرستان ،يادآور شد :دام آسيب زيادي به جنگل ميزند،
چون اجازه نميدهد درختان زادآوري داشته باشند .باقري،
خود را يك انسان محيطزيستي دانست و تصريح كرد :وقتي
اقدام به راهاندازي اقامتگاه بومگردي كردم ،محيطزيست را
اولويت قرار دادم كه به اندازه ظرفيت جذب گردشگر داشته

باشم .محمود ضرابيمهر هم با اشاره به نقش جوامع محلي
در حوزه تنوع زيستي ،گفت :در گذشته شكار ميكردم،
اما با دانش گردشگري طبيعت (اكوتوريسم) آشنا شدم و
دريافتم حفظ جنگل و حيات وحش آن ميتواند براي من
و نسل آينده من يك منبع درآمد و يك تفريح لذتبخش
باشد .وي با بيان اينكه هماكنون به انتخاب درست نقاط
دوربينگذاري حيات وحش كمك ميكنم ،يادآور شد :امروز
با نقش جنگل در تأمين معيشت آشنا هستم و با درگير
شدن در فعاليتهاي پروژه مديريت چندمنظوره جنگلهاي
هيركاني از ديگر جنبههاي بهره بردن از جنگل و حياتوحش
اطالع دارم.

قائممقاممعاونتامورجنگلسازمانجنگلهامطرحکرد

قائممقام معاونت امور جنگل سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري با بيان اينكه حفاظت از جنگل نيازمند مشاركت
دوگانه سازمان جنگلها با جوامع محلي است ،تصريح كرد:
اگر طرحها را به جوامع محلي واگذار كنيم ،ميتوانيم مهاجرت
معكوس را به منصه ظهور برسانيم .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ايسنا ،اسحاق عطايي ،قائممقام معاونت امور جنگل
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور در حاشيه مراسم
بازديد از روند اجراي پروژه مديريت چندمنظوره جنگلهاي
هيركاني در پايلوت فريرود و زيلكي رود ،با بيان اينكه در
گذشته نگاه ما به طرحهاي جنگلداري صرفاً بهرهبرداري از
چوب بود ،اظهار كرد :متأسفانه برخي از قوانين موجب شد از
ديگر كاركردهاي جنگل غافل شویم .وي با اشاره به اجراي
پروژه مديريت چندمنظوره جنگلهاي شمال طي پنج سال
اخير گفت :اين پروژه در چهار پايلوت به اجرا درآمد و هدف
اصلي آن حفظ تنوع زيستي ،استفاده از ساير كاركردهاي
جنگل ،پايداري اكوسيستم جنگل و كنار گذاشتن بهرهبرداري
از چوب با استفاده از توانمندسازي جوامع محلي بود .عطایی
افزود :اگر طرحها را به جوامع محلي واگذار كنيم ،معيشت

حفاظت از جنگل نيازمند مشاركت دوگانه

جنگلنشينان به حفاظت از جنگل وابسته ميشود و لذا
ميتوانيم مهاجرت معكوس را عملی کنیم .وحيد جعفريان،
مديركل دفتر آموزش و مشاركتهاي مردمي سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور نيز اظهار كرد :سرمايه
اصلي اين كشور نه آب و خاك است و نه جنگلهايي كه به
واسطه اين آب و خاك ميرويد ،بلكه سرمايه اصلي همين
مردم هستند .وي جوامع محلي را تضمينكننده پايداري
و عدم پايداري طرحهاي جنگلداري دانست و اضافه كرد:
توسعه حتماً بايد انسانمحور و مشاركتمحور باشد .اگر
جوامع محلي محور پروژههاي مديريت عرصههاي جنگلي
و بياباني نباشند ،توسعه پايدار محقق نميشود .اين مقام
مسئول با تأكيد بر لزوم توانمندسازي جوامع محلي به منظور
ايجاد مشاركت ،خاطرنشان كرد :سازمان جنگلها با مشكالتي
از قبيل قوانين و بودجهريزي مواجه است ،اما جوامع محلي با
شجاعت ،جسارت و صداقت ميتوانند اجراي طرحها را به عهده
بگيرند .مديركل دفتر آموزش و مشاركتهاي مردمي سازمان
جنگلها همچنین خواستار شناسايي ،ارزيابي و مستندسازي
تجارب موفق در راستاي پروژه توانمندسازي جوامع محلي

شد و گفت :بايد به معرفي پروژه و اثربخشي فعاليتهاي آن
با برگزاري كالسهاي آموزشي براي جوامع محلي بپردازيم.
داريوش بيات ،مدير پروژه مديريت چندمنظوره جنگلهاي
هيركاني ،نيز در این باره عنوان کرد :به دنبال ايجاد چارچوبی
براي مديريت چندمنظوره در چشمانداز جنگلهاي خزري
با هدف حفظ تنوع زيستي هستيم .بیات پنج سال را براي
مديريت جنگل زمان كوتاهي دانست و گفت :براي پايداري
آثار پروژهها حداقل به  15سال نياز داريم .وی با بيان اينكه
مديريت افراد ساكن در جنگل بايد جايگزين مديريت درختان
شود ،تصريح كرد :در فرآيندهاي اجتماعي ،تغيير رفتار
با تغيير نگرش اتفاق ميافتد؛ لذا بايد جوامع محلي را در
مديريت جنگل مشاركت دهيم .بیات مساحت پايلوت فريرود
و زيلكي رود را  150هزار هكتاري دانست و گفت :پهنهبنديها
صورت گرفته و ظرفيتها و استعدادهاي هر منطقه مشخص
شده است؛ بنابراین جوامع محلي ميتوانند در قالب توليد
صنايع دستي ،گردشگري ،كشت گياهان دارويي و توليدات
غذايي ،فرآوري چوب و توليد برنجاي .پي.ام عالوه بر كسب
درآمد ،به حفظ و گسترش جنگل كمك كنند .مدير پروژه

مديريت چندمنظوره جنگلهاي هيركاني از تهيه دو طرح
پارك جنگلي در موش بيجار و خرسابين و يك طرح نهالستان
نیز خبر داد و يادآور شد :جوامع محلي براي مشاركت در
پروژه مديريت جنگل نيازمند واگذاري و اعمال برخي
معافيتها هستند .عبداللهي ،معاون اداره كل منابع طبيعي
و آبخيزداري استان گيالن ،نيز با تأكيد بر لزوم بهروزرساني
طرحهاي جنگلداري گفت :در راستاي اجراي طرحهايي
از جمله صيانت از جنگل ،خروج دام و ...دريافتيم مادامي
كه جوامع محلي را در كنار خودمان نداشته باشيم ،توفيقي
حاصل نميشود؛ لذا از سال  92پروژه مديريت چندمنظوره
جنگلهاي هيركاني را به صورت آزمايشي در چهار پايلوت
اجرا كرديم .وي تغيير معيشت جوامع محلي با استفاده از
ساير ظرفيتهاي جنگل را از اهداف پروژه مذكور دانست و
اظهار كرد :با توجه به اجراي كامل طرح تنفس در گيالن و
عدم بهرهبرداري از جنگل ،كسب مجوز قانوني فعاليتهاي
اقتصادي در درون جنگل ،برگزاري كارگاههاي آموزشي
معيشت پايدار ،كمك به راهاندازي خانههاي بومگردي و
اكوكمپ و ...مد نظر قرار دارد.

جنگل و مرتع
رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد:

مهمترين راهكار جلوگيري از تخريب منابع
طبيعي «مشاركت مردم» است

رئيسسازمانجهادكشاورزيكهگيلويهوبويراحمدگفت:منابعطبيعيومراتعسرمايهمملكتبودهكهبسياريازآنهابرگشتناپذير
ی منابع طبيعي حفاظت از مراتع و جنگلهاست .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،الياس
است و از مهمترين اهداف و مأموريتها 
تاجالديني در مراسم تكريم و معارفه مديران كل سابق و جديد منابع طبيعي استان حفاظت ،اصالح ،احياء ،توسعه و واگذاري اراضي
را از مهمترين مأموريتهاي منابع طبيعي و آبخيزداري دانست و ادامه داد :ارائه آموزش به كاركنان ،بهرهبرداران و آحاد مردم باید به
عنوان يك اولويت در دستور كار مسئوالن اين اداره كل قرار گيرد تا آگاهيها درباره تأثيرات منفي تخريبها و آتشسوزيها افزايش
يابد .وي مهمترين راهكار براي جلوگيري از تخريب منابع طبيعي را مشاركت مردم عنوان و اظهار كرد :مردمي كردن حفاظت از مراتع و
جنگلها سبب حفاظت بيش از پيش اين سرمايه عظيم میشود كه بايد به عنوان يك امانت سالم به آيندگان برسد .تاجالديني با تأكيد
بر اينكه تشكلهاي مردمنهاد در زمينه حفاظت از عرصههاي منابع طبيعي در تمامي مناطق بايد ايجاد شود ،گفت :پروژه كاداستر
اراضي با هدف جلوگيري از تصرفات و رانتخواريها و همچنين رعايت حقوق مردم و منابع ملي در سطح كشور در دست اجراست.

افزون بر  7هزار متر مربع
از اراضي ملي آستارا آزاد شد

سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آستارا از آزادسازي هفت هزار و  382متر مربع اراضي ملي از دست افراد سودجو در اين
شهرستان خبر داد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،نسرين غزنوي گفت :اين اراضي در مناطق ساحلي بخش لوندويل ،در چند
روز گذشته با تخريب سازههاي غيرمجاز آزاد شد و هفت فرد متخلف دستگير و به محاكم قضايي معرفي شدند .وي با اشاره به
اينكه دو فرد متخلف نيز روز گذشته  165اصله نهال توسكا ،افرا و شيردار را در روستاهاي خانههاي آسياب و ويرموني قطع كرده
بودند ،افزود :نهالها به نفع دولت توقيف و متخلفان به مراجع قضايي معرفي شدند .وي خاطرنشان كرد :حفاظت و احياي جنگل از
هدفهاي اصلي اداره منابع طبيعي است و بايد به مسئوليت عمومي تبديل شود و در اين رابطه آموزش همگاني و استفاده از ظرفيت
نخبگان و شركتهاي دانش بنيان در دستور كار قرار دارد .وسعت اراضي ملي آستارا  40هزار هكتار است و  32هزار هكتار آن را
بلوط ،راش ،توسكا ،ممرز ،نمدار ،ملج ،ليلكي ،انجيلي ،آزاد ،افرا ،گردو ،شيردار ،گيالس وحشي ،فندق ،شمشاد جنگلي و ون تشكيل
ميدهد .شهرستان آستارا با  91هزار نفر جمعيت در منتهياليه غرب استان گيالن و همسايگي جمهوري آذربايجان واقع است.

طرح قرق در 9هزار هكتار از مراتع گناوه اجرا شد

پرويز دانشپور در حاشيه بازديد از طرحهاي جنگلكاري شهرستان گناوه گفت :قرق مراتع يكي از روشهاي مديريتي
مرتعداري و آبخيزداري است كه براي اصالح و توسعه مراتع اعمال ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،وي افزود:
اين پروژه با هدف تقويت پوشش گياهي ،مديريت چراي دام ،جمعآوري بذرهاي بومي گياهان مرتعي و دارويي و جلوگيري
از نابودی گياهان مرتعي و دارويي انجام شده است .سرپرست واحد فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر
گفت :در شهرستان گناوه  87هزار و  356هكتار مرتع وجود دارد كه از اين ميزان  61هزار و  451هكتار مميزي و  58هزار
و  254هكتار طرح مصوب دارد .دانشپور بيان كرد :در نيمه نخست امسال یکهزار و  250هكتار پروژه قرق و نصب تعدادي
مخزن شرب دام در روستاهاي چهارروستايي و مراتع فخرآوري -گمارون شهرستان گناوه با پيشرفت فيزيكي  25درصد
اجرايي شده است .وي ادامه داد :نصب مخزن شرب دام با هدف مديريت چراي دام براي جلوگيري از پراكندگي و حفظ تقويت
پوشش گياهان مرتعي و دارويي انجام شده است .دانشپور گفت :شهرستان گناوه هشت هزار و  664هكتار بيابان دارد كه
از اين ميزان یکهزار و  500هكتار بيابانزدايي شده است .سرپرست واحد فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
بوشهر ادامه داد :پروژه مراقبت و آبياري در  55هكتار از اراضي روستاي مال قائد گناوه اجرا شده كه  90درصد پيشرفت
فيزيكي دارد .وي اظهار کرد :در نيمه نخست امسال  190هكتار پروژه مراقبت و آبياري در روستاهاي چهارروستایي ،تاج
ملكي ،چاهك و قلعه حيدر با پيشرفت فيزيكي  90درصدي اجرا شده كه اميدواريم با بارش رحمت الهي اين مكان سيراب
شود .دانشپور گفت :پروژه 30هكتاري جنگلكاري در روستاي شول اين شهرستان با اعتبار  600ميليون ريال و پيشرفت
فيزيكي  25درصد اجرايي شده است كه با نخستين بارش و مساعد شدن هوا روند كار سرعت بيشتري خواهد گرفت .وي
ادامه داد :در طول سالهاي  1381تا  1385به ميزان  512هكتار جنگلكاري در اين روستا انجام شده است .سرپرست
واحد فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر گفت :توليد هشت هزار اصله نهال جنگلي با پيشرفت فيزيكي
50درصدي در شهرستان گناوه انجام شده است كه در نيمه دوم امسال بهرهبرداري ميشود .وي افزود :هدف از اجراي توليد
نهال جنگلي و بياباني در زمان مناسب و با استفاده از بذرهاي بومي ،تهيه نهالهاي مطلوب و استاندارد براي نتيجهگيري بهتر
در عرصههاي مورد نظر است .دانشپور گفت :پروژه نهالكاري نيز با هدف افزایش پوشش گياهي ،تثبيت خاك ،ايجاد فضاي
سبز ،افزايش تنوع گونهاي ،ايجاد تفرجگاه عمومي و مشاركت مردمي در زمينه حفظ و احياست .رئيس اداره منابع طبيعي و
آبخيزداري گناوه نیز در این باره عنوان کرد :در اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري اين شهرستان اقدامات خوبي صورت
گرفته كه از مهمترين آنها پروژه احداث بند سنگي و مالتي حوضه آبخيزداري رژدون است که از ابتداي سال جاري آغاز
شده است .غالمعلي جمالي افزود :اعتبار اين پروژه كه از ابتداي سال جاري عمليات اجرايي آن آغاز شده ،هشت ميليارد و
290ميليون ريال است و با توجه به رشد فيزيكي آن انتظار ميرود تا نيمه آبانماه سال جاري به اتمام برسد .وي اظهار کرد:
اين پروژه در روستاي تاج ملكي با پيشرفت فيزيكي  ٨٠درصد با ارتفاع سازه هفت متر و حجم استحصال  ٣٠٠هزار مترمكعب
در دست اجراست .هدف از اجراي اين پروژه ،كنترل سيل و رسوب در حوضه ،تغذيه سفرههاي آب زيرزميني و تقويت پوشش
گناوه است .وي گفت :پروژه سد مال محمود-گمارون با حجم  10هزار مترمكعب در سال  1383اجرايي شد و اليروبي اين
سد در نيمه نخست امسال با اعتبار  900ميليون ريال و با هدف كنترل سيل و رسوب انجام گرفت .شهرستان گناوه از نقاط
گرمسيري و كمبارش كشور در شمال استان بوشهر قرار دارد.

