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تراز منابع آب زيرزميني استان مازندران در دوره  10ساله گذشته  80ميليون مترمكعب كاهش داشته است

اخبار آب

 185انشعاب غيرمجاز آب روستايي
در سمنان شناسايي شد

مديرعامل شركت آبوفاضالب روستايي استان سمنان اظهار
داشت :در سال گذشته  150انشعاب غيرمجاز آب آشاميدني
از مناطق روستايي استان سمنان كشف شده بود .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایرنا ،منصور كشاورزيان خاطرنشان كرد:
خسارت ساالنه انشعابهاي غيرمجاز آب آشاميدني در مناطق
روستايي استان سمنان سه ميليارد و  500ميليون ريال است.
كشاورزيان تصريح كرد :رفع چالش انشعابهاي غيرمجاز در
بخش روستايي سمنان نيازمند فرهنگسازي است و دهياريها
و شوراهاي روستايي براي رفع اين معضل همكاري بيشتري با
اين شركت داشته باشند .وی اضافه كرد :انشعاب غيرمجاز آب
آشاميدني جرم است و اين شركت آمادگي همكاري با دستگاههاي
انتظامي و قضايي براي رفع اين چالش را دارد .از مجموع 400
روستاي سمنان بيش از  300روستا باالي  20خانوار جمعيت
دارد كه با استفاده از  133حلقه چاه 91 ،دهنه چشمه و  15رشته
قنات تأمين آب ميشود .براساس آمار سرشماري نفوس و مسكن
 ،1395بيش از  142هزار نفر در مناطق روستايي استان سمنان
زندگي ميكنند.

آب آشاميدني بيشترين درخواست
روستاييان در «سامد» بود

مديرعامل شركت آبوفاضالب روستايي استان زنجان گفت:
مشتركان اين شركت در تماس با سامانه سامد (،)111
خواستار تأمين آب آشاميدني در اين مناطق بودند .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایرنا ،محمدرضا كابلي افزود :سامانه تلفني
سامد مناسبترين روش براي برقراري ارتباط مردم با مسئوالن
بوده و ديدارهاي حضوري زمانبر است .وي اظهار داشت :امروز
نوبت پاسخگويي شركت آبوفاضالب روستايي استان زنجان به
مردم بود كه از  9مورد تماس تلفني شش مورد مربوط به تأمين
آب آشاميدني روستاهاي كهريز شهرستان خدابنده بود .کابلی
خاطرنشان كرد :با وجود آنكه روستاي چوقلي سفلي از آب
آشاميدني سالم برخوردار است  12خانوار دارد ،اما شغل اصلي
ساكنان آن دامپروري است كه از اين جهت كمبود دارند .وی
ادامه داد :كنتورگذاري به شبكه توزيع آب مشتركان در روستاي
زرند شهرستان خدابنده نيز از ديگر مطالبات مردم بود كه اين
روند در زمان حاضر در دست انجام است .يكي ديگر از تماسهاي
تلفني مربوط به دريافت مطالبات بود كه يكي از روستاييان
اقدام به خريد لوله براي لولهكشي كرده كه بخشي از هزينه آن
پرداخت نشده است .برقراري ارتباط مردم با مسئوالن به روش
سامد ( )111براي دريافت ،ثبت و رسيدگي به موارد مطرحشده
از سوي مردم است .موارد مطرحشده توسط مردم ميتواند
ماهيتهايي ازجمله درخواست ،شكايت ،تقدير و تشكر ،انتقاد،
طرح و ايده و گزارش داشته باشد .استان زنجان  907روستا دارد كه
از اين تعداد  595روستا تحت پوشش آبوفاضالب روستايي قرار
دارند .شركت آبوفاضالب روستايي استان زنجان  102هزار و 170
مشترك در روستاها دارد كه از اين تعداد  10هزار و  164مشترك
غيرخانگي است.

سبزینه

نرگس آذرپیوند

مازندراندر وحشتبیآبی

بر اساس تازهترين گزارش پيشبيني فصلي مركز اقليمشناسي كشور
كه از سوي هواشناسي مازندران به دست آمده است ،در زمستان پيش
رو نيز شاهد كاهش بارندگي هستيم .طبق گزارش هواشناسي در 9
ماهه اول سال  97حدود  459ميليمتر بارش باران در مازندران به
ثبت رسيد كه در مقايسه با دوره آماري بارشها دراين خطه شمال
كشور حدود هشت درصد كاهش يافته است و اين كاهش در مناطق
كوهستاني به حدود  11/6درصد رسيده .عالوه بر اين طبق گزارش
مركز اقليمشناسي ،زمستان پيش رو با افزايش حدود  1/5درجهاي
دماي هوا همراه خواهد بود .حال نه تنها بارندگي زمستان امسال
سفرههاي زيرزميني را سيراب نخواهد كرد ،بلكه با باال رفتن دماي هوا
كه خود به نوعي ناشي از كمي بارش است ،شاهد تبخير بيشتر آبهاي
سطحي و زيرزميني خواهيم بود .عالوه براين به نظر كارشناسان افزايش
دماي هوا منجر به آب شدن زودرس برف و يخچالهاي البرز و عم ً
ال
مانع از ذخيرهسازي آب براي فصول گرم ميشود .حال اگر اين
مشكالت را در كنار مصرف بيرويه آب در بخشهاي مختلف بهويژه
كشاورزي استان قرار دهيم ،وضعيت خطرناكي را ميتوان براي آينده
اقليمي مازندران تصور كرد .مثال بارز و عيني آن كشت دوم برنج است
كه حدود يك دهه است که در مازندران رواج يافته و امروز يكي از
اقدامات بحران آفرين براي ذخيره آبها زيرزميني محسوب ميشود.
همچنين در تازهترين گزارش از شركت آب و فاضالب شهري مازندران،
ميزان مصرف آب شرب در استان طي سه ماهه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزايش داشته است .حال آنكه
بر اساس همين گزارش ساالنه حدود  28درصد منابع آب آشاميدني
مازندران هدر ميرود كه مهمترين عامل آن فرسودگي و شكستگي
خطوط توزيع عنوان ميشود كه  15درصد منابع آب شرب در اين
بخش هدر ميرود .اين در حالي است كه بر اساس گزارشها تراز منابع
آب زيرزميني استان در دوره  10ساله گذشته  80ميليون متر مكعب
كاهش داشته و همچنين چشمههاي استان نيز امسال نسبت به سال
گذشته حدود  40درصد كاهش در آبدهي را تجربه كردند.
مازندران دچار پديده خشكسالي دو طرفه
مديركل هواشناسي مازندران اظهار كرد :غالباً خشكساليها در
كشورها و مناطق ديگر دنيا تحت تأثير گازهاي گلخانهاي يا گرمشدن
تدريجي زمين اتفاق ميافتد ،اما خشكسالي كه استان مازندران را
تهديد ميكند ،هم از سوي تغييرات جوي و هم از سوي مصارف انساني
است .محمدرضا رضوي افزود :نبايد مردم مصرف روزمره و كشاورزي
خود را بر اساس آمار افزايش نقطهاي بارشها تنظيم كنند ،زيرا طبق
دوره آماري ،امسال نيز همانند سالهاي پيش شاهد كاهش روند بارش
نزوالت آسماني هستيم .وي اظهار كرد :بايد مردم بدانند كه به ازاي هر
يك مترمكعب مصرف آبهاي زيرزميني پنج سال بارش الزم است تا
جبران شود و اين موضوع مهمي است كه همه مسئوالن و مردم بايد
به آن توجه جدي داشته باشند .به گفته مديركل هواشناسي مازندران
كشت برنج نه تنها بيشترين خسارت را به ذخاير آبهاي زيرزميني

احداثآبشيرينكنهايجديد
بوشهرپيگيريميشود

نماينده مردم شهرستانهاي بوشهر ،گناوه و ديلم در مجلس شوراي
اسالمي گفت :با هدف حل مشكل تأمين آب آشاميدني مردم اين
استان پيگيري براي سرعتبخشي به روند احداث آبشيرينكنها
بهطور جدي در دستور كار است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ایرنا ،عبدالحميد خدري افزود :براي تحقق اين مهم در سفر اخير
وزير كشور و ديدار با معاون اول رئيسجمهوري ،موضوع احداث
آبشيرينكنهاي استان بوشهر بررسي شده است .وي بيان كرد:
استان بوشهر امسال در موضوع تأمين آب تابستان بسيار سختي
پشت سر گذاشت كه در اين زمينه با تالش استاندار و كميتهاي كه
توسط وي شكل گرفت اين مهم در قالب برنامههاي كوتاه حل شد.
خدري ادامه داد 90 :درصد آب شرب بوشهر از خارج از اين استان
تأمين ميشود و اين امر باعث شده مديريت و برنامهريزي آن بهخوبي
در كنترل استان نباشد .وي اظهار داشت :امسال بهطور نسبي فصل
پربارشي داشتيم ،ولي اين دليلي نميشود تا از موضوع كمآبي استان
بوشهر در بخش شرب غافل بمانيم .خدري درباره خبرهايي مبني
بر اخراج  600نفر از كاركنان منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي گفت:
اين شمار نيرو در زمان مديريت سابق جذب شده ،ولي بااينحال،
بهعنوان عضو كميسون انرژي ،براي جذب مجوز بهكارگيري آنها از
وزير نفت تالش ميكنيم .وي افزود :در يكي از بخشهاي زيرمجموعه
وزارت نفت در گچساران نيز در زمان مديريت سابق  140نيرو جذب
کرده و در زمان مديريت جديد تصميم به اخراج آنها گرفته شد كه
در اين ارتباط تالش براي گرفتن مجوز بهكارگيري آنها در دست
اجراست .خدري اظهار داشت :سعي داريم اين روند براي منطقه
ويژه انرژي پارس نيز تكرار و زمينه ماندگاري نيروهاي جذبشده
فراهم شود .وي در ارتباط با وضعيت بيكاري در استان بوشهر گفت:
اكنون ديلم با  21درصد بيكاري در صدر شهرستانهاي استان قرار
گرفته كه اين آمار از ميانگين كشور نيز بسيار باالتر است .خدري
اظهار داشت :در اين ارتباط با تالشهايي كه در چند روز گذشته
براي نهاييشدن مجوز زيستمحيطي منطقه ويژه اقتصادي شمالي
استان شده ،سعي داريم با صدور اين مجوز راهاندازي اين منطقه
گامي اساسي براي حل مشكل بيكاري ديلم و دیگر شهرستانهاي
استانبرداريم .وي گفت :در اين زمينه در اين چند سال تمامي
نيروهاي بهكارگيريشده در مجموعه وزارت نفت در شمال استان
نيروهاي بومي بودند كه اين مهم اقدامي قابلتوجه در حل مشكل
آنها بوده است.

سنجشكيفيتآبروستايي
خراسانشماليممكنشد

معاون بهرهبرداري شركت آبوفاضالب روستايي خراسان شمالي
گفت :نخستين آزمايشگاه سيار آب در اين شركت تجهيز و آماده
بهرهبرداري شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا،
رمضانعلي حسنزاده اظهار داشت :بيشتر آزمايشهاي ميكروبي
و شيميايي آب در اين آزمايشگاه قابل انجام است .وی افزود :براي
راهاندازي اين آزمايشگاه سيار دو ميليارد ريال هزينه شده است.
وي جداسازي آزمايشگاه ميكروبي از آزمايشگاه شيميايي را از
ديگر اقدامات اين شركت برشمرد و افزود :براي تجهيز آزمايشگاه
ميكروبي شركت 300 ،ميليون ريال هزينه شده است .وي گفت:
خوشبختانه مشكل خاص در زمينه كيفيت منابع آب آشاميدني
روستاهاي استان وجود ندارد و كلرزني مخازن آب بهصورت
مستمر در حال انجام است .حسنزاده خاطرنشان كرد :براي
حفظ امنيت ساكنان روستاها ،امسال تجهيزات كلرزني گازي
در حدود  40روستاي استان از حريم روستاها خارج و با صرف
 580ميليون ريال اعتبار به مكاني دورتر منتقل شد .اكنون 675
روستا با  341هزار و  829نفر جمعيت و  116هزار مشترك زير
پوشش خدمات شركت آبوفاضالب روستايي خراسان شمالي
است 44 .درصد از جمعيت  863هزار نفري خراسان شمالي در
روستاها سكونت دارند.
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به گفته صاحبنظران ،بحران آب و مشكالت عديده ناشي
از آن ريشه در بسياري از مسائل داشته و راه برونرفت
از اين بحران ،نه در تحت فشار قراردادن دولت و طرح
مطالبات منطقهاي و استاني كه نيازمند برنامهاي جامع
و كامل در سطح ملي است .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ايرنا ،براساس نتايج حاصل از گزارش مركز بررسيهاي
استراتژيك رياستجمهوري در تقويم سياستگذاري در
ميان 100مسألهمهمكشور،آببعدازمشكالتاقتصادي
در رتبه دوم قرار دارد .منابع آب كشور شامل شش حوضه
آبريز بوده و ميان استانهاي مختلف مشترك است.
اين منابع طبق گزارشهاي شركت مديريت منابع آب
ايران با كاهش قابلتوجهي مواجهند .بهعالوه ،نگاهي به
سخنان سياستگذاران در رابطه با تأثير آب بر امنيت،
تقويت هويت ملي و همبستگي نشان ميدهد كه كمبود
آب يكي از بحرانهاي جدي كشور است .اهميت اين
موضوع واكنشها و رفتارهاي خارج از عرفي را در فضاي
سياسي بهويژه در مجلس شوراي اسالمي موجب شده
است.طوريكهبهدنبالاستعفايدستهجمعينمايندگان

ميزند ،بلكه بيشترين تأثير را نيز از كاهش بارندگي و گرم شدن
مازندران ميپذيرد .وي گفت :در صورت همزماني فصل كشاورزي
با زمان جاري شدن آب رودخانهها و استفاده از آبهاي سطحي در
فصل بهار يا به اصطالح كشاورزي بهموقع ،حداقل خسارت به منابع
آب خواهد خورد .رضوي به كشت دوم و سوم برنج اشاره كرد و افزود:
متأسفانه اين نوع كشت برنج كه حدود يك دهه است در مازندران رواج
يافته ،در خشكترين زمان سال و پايينترين ميزان آبدهي رودخانهها
اتفاق ميافتد و لذا كشاورزان براي تأمين آب مورد نياز به استخراج آب
از سفرههاي زيرزميني اقدام ميكنند.
گرمتر شدن زمين در مازندران با فعاليتهاي كشاورزي
مديركل هواشناسي مازندران با اشاره به گرمتر شدن زمين و همچنين
روندافزايشگرمادرمازندرانگفت:فعاليتهايكشاورزيدرخاكاستان
منجر به آزادكردن گاز متان ميشود كه  20برابر بيشتر از گازكربنيك
گرما توليد ميكند .به بيان رضوي ،كشاورزي بيرويه و مديريت نشده
و استفاده از ذخاير زيرزميني به زودي آسيب جدي به اكوسيستم و
ن تر و خشك با هم خواهند سوخت.
اقليم مازندران خواهد زد كه در آ 
چندي پيش نيز رئيس ستاد معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي
اعالم كرد كه هماكنون  56درصد آب مصرفي بخش كشاورزي به دليل

بهرهبرداري نامناسب هدر ميرود .وي همچنين ميانگين راندمان آب
در بخش كشاورزي كشور را حدود  44درصد اعالم كرد و توضيح داد:
مكانيزه نبودن بهرهبرداري ،سنتي بودن كشاورزي و همچنين استفاده
بيرويه از زمين براي بهرهبرداري بيشتر مهمترين علت پايينبودن
راندمان و هدررفت آب در بخش كشاورزي ايران است.
كشاورزي سازگار با اقليم بايد محور  قرار بگيرد
رئيس جهاد كشاورزي استان مازندران با بيان اينكه اخطارهاي
هواشناسي و ديگر نهادهاي تخصصي بايد جدي گرفته شود ،گفت :در
اين مسير بايد كشاورزي سازگار و همچنين حفاظتشده محور كشت
قرار بگيرد .عزيزاهلل شهيديفر افزود :مديريت مصرف آب مهمترين
مسأله در ادامه حيات كشاورزي است و خوشبختانه كشاورزان
مازندران نيز پذيرفتهاند كه در حال حاضر و آينده با مشكل كمبود آب
روبهرو هستيم .وي ادامه داد :در چند سال اخير تحقيقات و اقدامات
خوبي براي استفاده از اقالم كمآببر شده است و اين مسير در آينده نيز
ادامه دارد .رئيس جهاد كشاورزي مازندران گفت :استفاده از كشاورزي
حفاظتي در كلزا و گندم ،كشت برنج از طريق آبياري تناوبي و اقالم برنج
كمآببر ،كشت گلخانهاي و آبياري تحت فشار از اقداماتي است كه چند
سال اخير كشاورزان با همكاري جهاد انجام ميدهند .شهيديفر افزود:

امسال براي نخستين سال از  200هزار هكتار عرصه كشت برنج 60
هزار هكتار به صورت آبياري تناوبي و مستقيم انجام شد كه بيش از 50
درصد كاهش مصرف آب دارد .همچنين به گفته وي امسال  55هزار
هكتار كشت گلخانهاي در مازندران انجام شده است كه نسبت به كشت
در فضاي باز مصرف كمتر آب و بازدهي  10برابر بيشتر دارد .رئيس
جهاد كشاورزي مازندران همچنين به كشت بيش از  20هزار هكتار از
اراضي استان به صورت كشاورزي حفاظتي اشاره كرد و گفت :در كشت
حفاظتي ديگر از روش شخم و شيار استفاده نميشود و بذر به صورت
ك شخم
مستقيم در خاك كاشته ميشود .وي افزود :وقتي كه خا 
نميشود ،فوایدي شامل افزايش طول عمر خاك ،افزايش مقدار كربن
خاك و تغيير در چرخه مواد غذايي در خاك را داراست .به هم زدن
خاك ،موجب آزاد شدن مقدار قابل توجهي دياكسيد كربن در جو
ميشود .شهیديفر گفت :ميزان مصرف آب استان در بخش كشاورزي
ساالنه حدود دو ميليارد و  700ميليون متر مكعب است كه از اين
ميزان بيش از  200ميليون مترمكعب مربوط به يك وعده كشت برنج
است .وي در پايان گفت :بهطور حتم با توجه شرايط آب و هوايي استان
و هشدارهاي كارشناسان حوزه آب ،بايد كشت سنتي را كنار گذاشت و
از روشهاي نوين كشاورزي استفاده كرد و در اين راه جهاد كشاورزي
و كشاورزان مازندراني بايد همراه با يكديگر در اين مسير گام بردارند.

بحران آب؛ از مطالبات استاني تا راهحلهاي ملي

اصفهان در اعتراض به بحران آب در اين استان ،شماري
از نمايندگان استانهاي مركزي و جنوبي همچون
خوزستان،چهارمحالوبختياريوكهگيلويهوبويراحمد،
بوشهر ،يزد و اصفهان هنگام سخنراني رئيسجمهوري
درباره اليحه بودجه سال  1398در مجلس شوراي
اسالمي به نشانه اعتراض به عملكرد دولت درباره بحران
آب در حوزههاي انتخابي ه خود ،جلو تريبون مجلس
تجمع كردند .موضوع بحران آب در كشور و داليل ظهور
آن همواره موردتأكيد كارشناسان حوزههاي مختلف
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و زيستمحيطي قرار داشته
است .بیتوجهی به اهميت موضوع آمايش سرزمين،
توزيع نامناسب صنايع آببر و استقرار آنها در استانهاي
كمآب ،اجراي پروژههاي متعدد سدسازي و انتقال آب،
نبود برنامهاي مدون و متناسب با شرايط جغرافيايي
كشور در بخش كشاورزي و توليد محصوالت آببر و
موارد متعدد ديگري از اين دست ،هريك به شيوهاي در
پيدايش بحران آب نقش داشتهاند .كارشناسان معتقدند،
هرچند بخشي از مشكل نتيجه تغيير و تحوالت جوي

و وقوع خشكسالي است ،اما بیشك بخش اعظم آن
نتيجه مستقيم تصميماتي است كه در دورههاي مختلف
و در چارچوب برنامههاي پنجساله توسعه به اجرا درآمده
است .بنابراين همه نهادها و سازمانهاي متولي بايد به
گذشته خود بازگردند و مشخص كنند كه در كجاي كار
اشتباه كردهاند .در اين رابطه ،بهويژه دولت و وزارتخانهها
و سازمانهاي زيرمجموعه آن ،بهعنوان مجريان
برنامههاي توسعه ،بايد پاسخگو باشند .اما سؤالي كه
ذهن كارشناسان را در رابطه با اين موضوع درگير کرده
اين است كه بهراستي دولت و مجلس هريك در كجاي
كار ايستادهاند و نقش و جايگاهشان در اين مورد به چه
صورت است و مجلس بهعنوان قانونگذار و دولت بهعنوان
مجري قانون چه سهمي در بحران آب دارند .به اعتقاد
كارشناسان هرچند پاسخ به اين سؤال بسيار سخت بوده
و نميتوان سهم هريك را بهطور مشخص نشان داد ،اما
دستكم ميتوان گفت همانطور كه دولت بهعنوان
مجريقوانينبايدپاسخگويشرايطكنونيباشد،مجلس
نيزبهعنواننهاديقانونگذاركههمهبرنامههايپنجساله

توسعه و تمامي لوايح بودجه در سالهاي مختلف از
تصويب آن گذشته است ،بايد در مقام پاسخگويي و قبول
مسئوليت برآيد .به اعتقاد متخصصان مديريت ،قبول
مسئوليت جزو نخستين و مهمترين قدمهايي است كه
بايد در راستاي شناسايي داليل و علل بحران آب و سپس
اقدام براي حل آن برداشته شود .درواقع آسيبشناسي
فرايند سياستگذاري ،تصميمگيري و اجراي برنامههاي
مختلفي كه به شرايط كنوني منجر شده است ،راه را براي
رسيدن به راهحلي درست و منطقي هموارتر ميسازد.
بعد از انقالب اسالمي ،تاكنون پنج برنامه توسعه اجرا
شده و ششمين برنامه نيز در حال اجراست .همه اين
برنامهها ،پس از بررسي در كميسيونهاي مختلف ،به
صحن مجلس رسيده و تبدیل به قانون و سپس براي اجرا
به دولت ابالغ شدهاند .هرچند در مرحله اجرا نيز ممكن
است نواقصي وجود داشته باشد ،بااينحال ،متخصصان
حوزه تاريخ توسعه در ايران و بهويژه صاحبنظران
جامعهشناسي توسعه در كشور مهمترين نقطهضعف
برنامههاي توسعه ،چه پيش و چه بعد از انقالب ،را غلبه

تفكر مهندسي و غيبت تفكر و نگاه اجتماعي ميدانند.
بنابراين بايد به اين امر مهم در فرايند قانونگذاري و
اجراي برنامههاي مختلف توسعه توجه کرد تا منشأ
و سرچشمه مشكالت كنوني روشنتر شود .براساس
چنين تفكري در دورههاي مختلف ،شماري از نمايندگان
مجلس هر سال براي جذب پروژههاي مختلف عمراني
ازجمله سدسازي و احداث كارخانههاي فوالد براي استان
و حوزه انتخابيه خود تالشهاي فراواني كرده و دولتهاي
وقت را به انحای مختلف براي پذيرش خواستههايشان
تحت فشار قرار دادهاند .درنتيجه چنين تالشهايي امروزه
براي مثال طبق آماري كه از سوي شركت مديريت منابع
آب ايران منتشر شده ،یکهزار و  330سد در كشور
در مراحل مختلف مطالعاتي اجرايي و بهرهبرداري قرار
دارد .بدينترتيب سربرآودن سدها و كارخانهها به نماد
توسعه استان و مايه مباهات و نشانه دلسوزي مسئوالن
تبديل شد .غافل از اينكه چنين توسعهاي نه به پايداري
اقتصادي كمك ميكند و نه به پايداري اجتماعي و
زيستمحيطيمنجرميشود.

جنگل و مرتع

مديركل آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگلها خبر داد

نقش مهم تكنيكهاي مدرن
در تقويت آبخوانداری

مديركل آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداري كشور گفت :استفاده از تكنيكهاي
مدرن براي تقويت آبخوانداری نقش مهمي در كاهش
خسارتهاي خشكسالي در كشور دارد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،هوشنگ جزي در
سفر به چهارمحال و بختياري ،با بيان اينكه كاهش
بارشها موجب خشكسالي در سطح كشور شده است،
اظهار داشت :آمار خشكسالي  ۱۰ساله هر استان تهيه
شده است و در حال بررسي است .وي بيان كرد ۷۰ :تا
 ۷۵درصد سطح كشور دچار خشكسالي شديد است.
او گفت :خشكسالي موضوع بسيار مهمی است كه در
كل كشور مطرح است و بايد توجه شود خسارتهاي
خشكسالي در كشور كاهش يابد .جزي ادامه داد :تغيير
الگوي كشت و كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي بايد
مورد توجه قرار گيرد و به اين بخش توجه جدي شود.
وي با بيان اينكه استفاده بهينه از ذخاير آب در سطح
كشور ضروري است ،ادامه داد :كاهش مصرف آب در
بخش كشاورزي و استفاده بهينه از آب در تمام بخشها
موجب كاهش خسارتهاي خشكسالي ميشود .تبخير
آب يكي از مهمترين مشكالت در كاهش منابع آب در
كشور است كه بايد مراقبت كرد تبخير آب در سطح
كشور كاهش يابد .جزي بيان كرد :در حال حاضر تبخير
در كشور سه برابر متوسط جهاني است .وي ادامه داد:
استفاده از تكنيكهاي مدرن براي تقويت آبخوان نقش
مهمي در كاهش خسارتهاي خشكسالي در كشور
دارد .مديركل آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه هدايت

آبهاي سطحي به منابع زيرزميني بسيار ضروري است،
بيان كرد :ذخيرهسازي آب در منابع زيرزميني موجب
كاهش تبخير آب ميشود .جزي با بيان اينكه طرحهاي
آبخيزداري نقش مهمي در كاهش خشكسالي در سطح
كشور دارد ،ادامه داد :طي ارزيابيهاي انجامشده از
پروژههاي آبخيزداري در كشور متوجه شديم كه اين
پروژهها ميتواند ،در حوزههاي كوهستاني ،تا ۵۳۰
مترمكعب به استحصال آب كمك كنند .وي تأكيد كرد:
پروژههاي آبخيزداري و آبخوانداری به نفوذ آب به منابع
زيرزميني و تغذيه سفرههاي زيرزميني كمك ميكند و
از تبخير آب جلوگيري ميكند .وي بيان كرد :طرحهاي
آبخوانداری تا يك هزار مترمكعب به استحصال آب در
بخشهاي كوهستاني كمك كرده است .جزي با بيان
اينكه اجراي طرحهاي آبخوانداری و آبخيزداري نقش
مهمي در مديريت مناسب منابع آب دارد ،اظهار داشت:
طرحهاي آبخوانداری و آبخيزداري از وقوع سيالب در
مناطق كوهستاني جلوگيري ميكند .وی ادامه داد:
ك و گلوالي را از ارتفاعات
سيالب همراه خود خا 
به پايين ميآورد كه جدا از اينكه موجب ازبينرفتن
خاك ميشود ،خسارتهاي زيادي را وارد ميكند .جزي
تصريح كرد :طرحهاي آبخوانداری و آبخيزداري موجب
مديريت مناسب سيالب و تغذيه سفرهاي زيرزميني و
افزايش آبدهي قناتها و چشمهها ميشود .وی بيان كرد:
پروژههاي آبخيزداري اقدامی چندوجهي است كه نقش
مهمي در حفظ آب ،حفظ خاك و جلوگيري از ايجاد
خسارت توسط سيالب دارد .وي در پايان خاطرنشان
كرد :حمايت مسئوالن استان از طرحهاي آبخيزداري و
آبخوانداری بسيار ضروري است.

رئيسانجمنجنگلبانيايرانمطرحکرد

پررنگ کردن قاچاق چوب
برای تخریب طرح تنفس

رئيس انجمن جنگلباني ايران ،با اشاره به تصاويري كه از قطع
درختان جنگلهاي حفاظتشده ارسباران منتشر شده است،
گفت :درختان قطعشده از گونه ممنوعالقطع اُرس بوده است،
اما بهنظر ميرسد برخي با پررنگكردن اين مسأله بهدنبال
تضعيف «طرح تنفس جنگل» هستند .فيلم و گزارشي از قطع
درختان منطقه ارسباران در استان آذربايجان شرقي در ايران
در فضاي مجازي طي روزهاي گذشته موج اعتراضي مردم و
فعاالن محيطزيست و كاربران اينترنت را به همراه داشته است.
مديركل منابع طبيعي آذربايجان شرقي گفته است اين عمل با
مجوز سازمان جهاد كشاورزي انجا م شده و درختان قطعشده
درختان جنگلي نبودهاند .حال آنكه تصاوير و فيلمهاي
منتشرشده بهوضوح نشاندهنده جنگليبودن اين درختان
است .قلياهلل قليزاده ،نماينده مردم كليبر ،خداآفرين و هوراند،
نيز با اشاره به اينكه قطع درختان منطقه ارسباران در سطح
وسيعي صورت ميگيرد ،با ابراز تأسف از قلعوقمع درختان
منطقه ارسباران گفت :طي هشت ماه گذشته روند قطع گسترده
درختان اين منطقه تشديد شده است .وي ادامه اجراي قانون
تنفس جنگلهاي شمال كشور را عامل اين قلعوقمع گسترده
دانسته و گفته است« :طرح تنفس» اجازه نميدهد فعاالن حوزه
صنايع چوبي درختي را قطع كنند و اين مسأله باعث شده تا
دالالن و واسطههاي كارخانههای توليد كاغذ به منطقه ارسباران
هجوم بياورند و در اين ميان عمدتاً درختان قطعشده قرهداغ به
خارج از آذربايجان شرقي و به استانهاي شمالي حمل ميشدند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،هادي كيادليري ،رئيس
انجمن جنگلباني ايران ،در اين باره گفت :آن تصاويري كه از
قطع درختان اين منطقه منتشر شده مربوط به درختان اُرس
بوده و اين درخت ممنوعالقطع است .وي با اشاره به اينكه قطع
درختان جنگلي در باغ حتي حياط منزل شخصي بايد با مجوز

مراجع ذيصالح صورت بگيرد ،ابراز داشت :بايد بررسي شود
وقتي طرح تنفس در كشور در حال اجراست و محمولههاي
چوب در همه گذرگاهها كنترل ميشود ،آيا از چوب اين درختان
بهرهبرداري میشود .كيادليري خاطرنشان كرد :برخي شنيدهها
حاكي از اين است كه درختان قطعشده بيمار بودهاند و در حال
بررسي اين ادعا هستيم .وی از ربطدادن قطع درختان ارسباران
به طرح تنفس جنگلها انتقاد كرد و اظهار داشت :قاچاق چوب
در گذشته هم وجود داشت ،اما جالب است كه صداي كسي
درنميآمد؛ بهنظر ميرسد دستهايي بهدنبال ربطدادن اين دو
مسأله هستند تا طرح تنفس را زير سؤال ببرند .کیادلیری با
تأكيد بر اينكه برخي از اين برداشت غيرمجاز در منطقه ارسباران
در حال سوءاستفاده هستند گفت :امپراتوريهاي برداشت چوب
از جنگلهاي شمال ايجاد شده بود كه چوب درختان را با
قيمتهاي نازل از دولت ميخريدند و سود قابلتوجهي داشتند؛
درحاليكه اين برداشت در منابع ملي بوده است .وي ادامه داد:
نتايج بهرهبرداري از جنگلهاي شمال به مردم بازنميگشت
و حتي در زمان ورود آفت شمشاد  ۱۰ميليون پول نداشتيم
كه اين آفت كنترل شود ،حال با حربه فقيربودن مردم منطقه
بهدنبال شروع دوباره بهرهبرداري هستند ،درحاليكه در  30سال
گذشته مردم محلي هيچ بهرهاي از برداشتهاي چوب نداشتهاند
و زندگيشان رونق نگرفت .كيادليري با اشاره به اينكه قاچاق
چوب سالهاي سال است در جنگلهای كشور رواج دارد گفت:
پررنگكردن مسأله قاچاق در مدت اخير براي تخريب طرح
تنفس جنگل است .وي با بيان اينكه تعابير اشتباهي از طرح
تنفس وجود دارد ،ابراز داشت :اين در حالي است كه طرح تنفس
جنگل در مناطقي از جنگلهاي شمال كه بهرهبرداري چوب
انجام ميشد با هدف جلوگيري از قطع درختان آغاز به كار كرد و
بهدنبال حل همه مشكالت حوزه جنگل نيست.

