آب و منابعطبیعی
اخبار آب
هدايت فهمي:

امنيتآبي
شرط ضروري براي امنيت غذايي است

معاون مديركل دفتر برنامهريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو گفت :با
حمايت از كشت فراسرزميني مشروط به توليد محصوالت كشاورزي
و واردات آن به كشور ،شرايط براي امنيت پايدار غذايي فراهم
ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،هدايت فهمي ،با تأكيد
بر اينكه بررسيها ،لزوم تجديدنظر در سياستهاي مديريت منابع
آب بهخصوص در بخش كشاورزي را آشكار ميكند ،گفت :اقدامهاي
صورتگرفته در دهههاي اخير ،با تمركز بر ايجاد منابع جديد آب
بهطور گسترده و وسيعي موردنظر سياستگذاران و برنامهريزان بخش
آب كشور قرار گرفته است .وي تقويت جايگاه كارگروه ملي سازگاري
با كمآبي بهمنظور كنترل و حل بحران آب را يكي ا ز سازكارهاي
حكمراني خوب معرفي كرد و گفت :الزم است براي جلوگيري از
كاهش كارايي و دچارنشدن كارگروه به روزمرگي ،اوالً اعضاي كميته
تخصصي كارگروه با اضافهکردن افراد استراتژيست تقويت شود ،ضمن
اينكه برنامهها و راهكارهاي بخشهاي مختلف بهمثابه برنامه مشترك
تمام دستگاههاي مرتبط در كارگروه استاني ،براساس سقف مصارف
آب بهميزان  ۷۰درصد منابع آب تجديدپذير ،تهيه و تدوين شود .فهمی
تصريح كرد :ضمانت اجراي برنامه مشترك سازگاري با كمآبي ،درك و
فهم مشترك از موضوع ،مسئوليت مشترك ،تصميمگيري مشاركتي،
شفافيت در همه مراحل ،پاسخگويي ،اقدام و عمل و يادگيري مشاركتي
است .فهمي امنيت آبي را شرط ضروري براي امنيت غذايي دانست
و افزود :اگرچه خودكفايي كشور در زمينه محصوالت اساسي غذايي
الزاماً بهمنزله دستيابي به امنيت غذايي پايدار نيست ،اما تأمين امنيت
غذايي پايدار در كشور نيازمند وجود راهبردی شفاف درباره امنيت
غذايي بهشكل مدرن آن است .وي با بيان اينكه توليد مواد غذايي،
بهرهوري ،عملكرد بخش كشاورزي ،واردات و صادرات ،درآمد ملي و
قيمتها در سطح كالن تابع جمعيت (نرخ رشد) است ،اظهار داشت:
با حمايت از كشت فراسرزميني مشروط به توليد محصوالت كشاورزي
و واردات آن به كشور و نيز منظورکردن صادرات و واردات آب مجازي
در سياستگذاري صادرات و واردات محصوالت كشاورزي و صنعتي،
شرايط براي امنيت پايدار غذايي فراهم خواهد شد .فهمی درباره امنيت
غذايي با رويكرد خوداتكايي در محصوالت استراتژيك كشاورزي گفت:
مطابق بررسيهاي انجام شده از اوايل دهه  ،۱۹۶۰بيشترين عامل
افزايش توليد كشاورزي مربوط به افزايش عملكرد محصول است؛
بنابراين توليد بيشتر با آب كمتر ،سادهترين و كمهزينهترين راه تأمين
امنيت غذايي است .فهمي صرفهجويي در مصرف آب در تمام مراحل
زنجيره تأمين ،از توليد تا مصرف ،براي حصول اطمينان از بهرهوري
آب را ضروري دانست و خاطرنشان كرد :چنانچه كارايي استفاده از آب
در بخش كشاورزي ،همان حداكثر  ۴۴درصد اعالم شده وزارت جهاد
كشاورزي درنظر گرفته شود ،هنوز براي رسيدن به بهرهوری  ۶۰تا ۶۵
درصد كارهاي زيادي بايد صورت گيرد .چنانچه كارايي مصرف آب در
بخش كشاورزي  ۱۰درصد افزايش يابد ،حدود  7/5ميليارد مترمكعب
در مصرف خالص آب صرفهجويي شده و حجمي معادل حدود  ۳۷سد
با ظرفيت سد كرج ايجاد ميكند.
سيد ناصر موسوي الرگاني:

ستاداحيايزايندهرود
بايدطرحهايعملياتيداشتهباشد

رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان گفت :ستاد احياي زايندهرود
براي حل مشكالت اين رودخانه بايد طرحهاي كوتاه ،ميان و بلندمدت
عملياتي داشته باشد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،سيد ناصر
موسوي الرگاني با اشاره به تصويب تشكيل ستاد احياي زايندهرود در
هيئت دولت افزود :برنامهريزي دقيق و جامع براي احياي زايندهرود
بسيار مهم است ،زمانهاي زيادي از دست رفته و بايد اين موضوع
جبران شود .وي با اشاره به اهميت پيشبرد اهداف ستاد احياي
زايندهرود همچون ستاد احياي درياچه اروميه خاطرنشان كرد:
خشكي اين رودخانه تنها يك مسأله شهري و منطقهاي نيست،
بلكه تبعات زيستمحيطي و اجتماعي آن كل كشور را تحت تأثير
قرار ميدهد .اين نماينده مجلس با بيان اينكه درخواست تشكيل
ستاد احياي زايندهرود ،پيش از اين نيز از سوي نمايندگان استان در
مجلس مطرح شده بود ،تصريح كرد :شكلگيري اين ستاد با محوريت
چند وزير ميتواند مسير احياي زايندهرود را هموار كند و حضور چند
وزير در اين ستاد ضروري و مهم است ،تا براساس آن تصميماتي
مناسب ،دقيق و راهگشا گرفته شود .نماينده مردم فالورجان در
مجلس بر اجراي مصوبات شوراي عالي آب بهويژه «طرح  9مادهاي
احياي حوضه آبريز زايندهرود» تأكيد كرد و گفت :نمايندگان اصفهان
در مجلس شوراي اسالمي همراه با نمايندگان كشاورزان و فعاالن
محيطزيست ،همواره به ضرورت اجراي كامل اين مصوبات تأكيد
داشتهاند .طرح  9مادهاي احياي زايندهرود موضوعاتي مانند تأسيس
واحد مديريت يكپارچه حوضه آبريز زايندهرود ،ساماندهي برداشت
آب در استانهاي اصفهان ،يزد و چهارمحال و بختياري و جلوگيري
از برداشتهاي غيرمجاز ،تشكيل شوراي هماهنگي حوضه زايندهرود
و ممنوعيت بارگذاري جديد بر منابع اين رودخانه تا پيش از تعيين
تكليف آن را دربردارد .وي به مشكالت آب آشاميدني براي جمعيتي
بيش از پنج ميليون در مناطق مركزي ايران بهويژه استان اصفهان
اشاره كرد و اظهار داشت :كمبود آب آشاميدني در اين خطه بهطور
جدي حس ميشود ،همانگونه كه در بهار و تابستان امسال بارها
موضوع جيرهبندي آب جسته و گريخته مطرح شد و در دستور كار
قرار گرفت و براي برخي نقاط استان نيز آب با تانكر حمل شد .موسوي
الرگاني ادامه داد :بهطور حتم مسئوالن بايد به اين هشدارها توجه
كنند ،افزايش تجمعات كشاورزان در مناطقي از اصفهان طي ماههاي
اخير حاكي است كه موضوع آب استان اصفهان بايد بهطور اساسي
حلوفصل شود .وی با بيان اينكه بودجه و اعتبارات  11استان كشور از
درآمدهاي اين استان تأمين ميشود ،گفت :درصورتيكه شرايط توليد
و زندگي در اين منطقه مهيا باشد ،ديگر استانهاي كشور ميتوانند
از درآمدهاي اين استان بهرهمند باشند ،در غير اين صورت انتظار از
استان اصفهان ،كه در كشور استراتژيك و تأثيرگذار است ،عقالني
نخواهد بود .وي تصريح كرد :ضربه فعالنبودن صنايع در استان اصفهان
به كل كشور وارد ميشود ،زيرا بسياري از صنايع و مجموعههاي بزرگ
و حياتي كشور در اين استان قرار دارند كه دامنه اثر و مزاياي آن
براي كل ايران و تمامي مردم كشورمان است .رئيس مجمع نمايندگان
استان اصفهان درعينحال رسيدگي به خواست مردم بهويژه كشاورزان
را حائز اهميت دانست و خاطرنشان كرد :مطالبات كشاورزان كه سالها
با استفاده از حقابه خود از زايندهرود ،كشاورزي و امرار معاش كردهاند،
اهميت دارد ،زيرا اين قشر از جامعه در سالهاي اخير با معضالت
عديدهاي روبهرو شدهاند 19 .نماينده مردم استان اصفهان در مجلس،
 14آذر امسال ،در اعتراض به آنچه كه «عدم تحقق وعدههاي دولت
براي تأمين هزينههاي حوزه آب در اليحه بودجه سال آتي» خواندند از
سِ مت نمايندگي مردم استان در مجلس شوراي اسالمي استعفا كردند
و از آن روز تاكنون با برگزاري جلسات با مسئوالن مختلف ،احياي
دوباره اين رودخانه را خواستار شدهاند .زايندهرود بهطول بيش از 380
كيلومتر بزرگترين رودخانه منطقه مركزي ايران است که از كوههاي
زاگرس مركزي سرچشمه ميگيرد و درنهايت به تاالب بينالمللي
گاوخوني در شرق اصفهان ميريزد .اين رودخانه در دهههاي اخير
بهدليل خشكسالي ،تراكم جمعيت و افزايش برداشت ،به يك رودخانه
فصلي تبديل شده و در پاييندست در بيشتر ايام سال بهويژه فصول
گرم با خشكي مواجه ميشود كه اين موضوع مشكالت بسياري را براي
بخشهاي آشاميدني ،صنعت ،كشاورزي ،گردشگري و محيطزيست
استان اصفهان به وجود آورده است.
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بهرهمندی مردم و کشاورزان از این نعمت شده است
توجه به روانابها در كهگيلويه و بويراحمد سبب 
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سبزینه

نرگس آذرپیوند

اگرچه كهگيلويه و بويراحمد يكي از استانهاي پرآب كشور محسوب
ميشود ،اما خارجشدن بخش عمدهاي از روانابها بدون استفاده از
اين استان از سويي و خشكساليهاي پياپي از سوي ديگر سبب
كمبود آب آشاميدني ،صنعت و كشاورزي در اين خطه قبل از روي
كار آمدن دولت يازدهم شده بود .افت شديد آب سفرههاي زيرزميني
در  15دشت كهگيلويه و بويراحمد و پايين بودن درآمد كشاورزان به
دليل ديم بودن بخش عمدهاي از زمينهاي كشاورزي از پيامدهاي
كمتوجهي به بهرهمندي از روانابها در كهگيلويه و بويراحمد بود.
ساالنه هشت ميليارد مترمكعب آب در كهگيلويه و بويراحمد توليد
كه تنها  13درصد آن در اين استان مصرف ميشود و اين امر باعث
گاليه مردم از مسئوالن شده است .براساس برآوردهاي سازمان
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 هزار و
 400كيلومتر است و هماكنون دو سد با ظرفيت  589ميليون متر
مكعب در اين استان وجود دارد .با وجود اين ظرفيتها اما سطح
كمي و كيفي آب آشاميدني و كمبود آب كشاورزي و صنعت تا پيش
از شروع دولت يازدهم در كهگيلويه و بويراحمد مشهود بود و همواره
اين سوال از سوي مردم مطرح ميشد كه چرا با وجود نياز مردم
اين استان روانابها از منطقه خارج و اهالي از اين نعمت بينصيب
هستند؛ تا اينكه در دولتهاي يازدهم و دوازدهم پيشبيني بخشي
از آب سد در دست احداث «چم شير» براي صنعت و كشاورزي و
اختصاص آب به زمينهاي كشاورزي ليشتر و خيرآباد از سد كوثر
از سويي و برنامهريزي جهت آبرساني از سد كوثر براي مصرف
آشاميدني چهار شهر دهدشت ،سوق ،لنده و بهمئي باعث خوشحالي
مردم شد .مدير اداره بهرهبرداري و نگهداري سد كوثر گچساران
گفت :ميزان تخصيص آب سد كوثر در دولت تدبير و اميد براي
مردم استان كهگيلويه و بويراحمد افزايش يافته است .اكبر خدري
افزود :اختصاص بخشي از آب اين سد براي آبياري زمينهاي تشنه
دشتهاي ليشتر و خيرآباد از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم در
حوزه آب است .وي با اشاره به در حال اجرا بودن طرح اجراي
آبرساني به چهار شهر حوزه كهگيلويه از سد كوثر تصريح كرد:
پيشبيني آب مورد نياز براي مصرف آشاميدني اين شهرها از ديگر
دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در حوزه آب است .خدري گنجايش
مخزن سد كوثر را  580ميليون متر مكعب اعالم كرد و گفت :آب سد
كوثر از رودخانه خيرآباد تأمين ميشود كه اين رودخانه از رودهاي
شاه بهرام و دهدشت به وجود ميآيد.
وي اظهار داشت :هماينك ميزان آب ذخيره شده در سد كوثر
به 340ميليون متر مكعب رسيده كه  78ميليون متر مكعب
بيشتر از مدت مشابه سال پيش است .مدير اداره بهرهبرداري و
نگهداري سد كوثر گچساران با بيان اينكه نرمال تراز اين مخزن
بتني با سطح دريا  625متر است ،گفت :هماكنون تراز اين سد
 607/75متر است .خدري گفت :از ابتداي مهر امسال تاكنون
 32/5ميليون متر مكعب آب آشاميدني براي پنج استان جنوبي
كشور ،چهار ميليون متر مكعب آب كشاورزي ،يك ميليون متر

مكعب آب در بخش صنعت و 16ميليون متر مكعب براي ساير
(زيستمحيطي) رهاسازي شد .سد كوثر آب آشاميدني دو ميليون
و  500هزار نفر را در استانهاي جنوبي كشور شامل كهگيلويه و
بويراحمد ،بوشهر ،خوزستان ،هرمزگان و فارس تأمين ميكند.
سد ملي كوثر در  55كيلومتري غرب دوگنبدان مركز شهرستان
گچساران قرار دارد .فرماندار گچساران گفت :با برنامهريزي صورت
گرفته و پيگيري نماينده مردم گچساران در مجلس شوراي اسالمي،
125ميليون متر مكعب آب از سد در حال ساخت چم شير براي
بخشهاي صنعت و كشاورزي اين شهرستان اختصاص يافته است.
عبدالرحيم رحيمي اظهار داشت65 :ميليون متر مكعب آب براي
مصارف بخش صنايع و 60ميليون متر مكعب نيز براي آبياري
زمينهاي ديم در گچساران از سد چم شير اختصاص يافته .وي بيان
كرد :پنج ميليارد ريال اعتبار براي انجام طرح مطالعاتي ،شناسايي و
نحوه آبرساني زمينهاي ديم در گچساران پيشبيني شده است.
فرماندار گچساران تصريح كرد :اداره امور آب در آينده نزديك كار
مطالعات زمينهاي ديم پايين دست سد چم شير را با هدف تبديل به
زمينهاي آبي انجام خواهد داد .رحيمي با اشاره به اهميت تأمين آب

صنايع و كشاورزي در توسعه اقتصادي هر منطقه ابراز اميدواري كرد
كه اين ميزان تخصيص آب بتواند زمينهساز توسعه بخش كشاورزي
و ايجاد فرصتهاي شغلي در شهرستان گچساران باشد.
فرماندار گچساران با يادآوري كاهش شديد سفرههاي زيرزميني
آب در مناطق مختلف اين شهرستان بيان كرد :تأمين آب از سدها
براي مصارف صنعتي و كشاورزي ضرورتي انكارناپذير است .رحيمي
با اشاره به بهرهبرداري از طرح انتقال آب سدكوثر براي مصرف
آشاميدني مردم شهر دوگنبدان در دولت تدبير و اميد بيان كرد :افتتاح
اين طرح افزون بر بهبود كيفيت آب آشاميدني باعث كاهش مصرف
آب سفرههاي زيرزميني در اين شهرستان به ويژه در دشت امامزاده
جعفر (ع) شد .عمليات احداث سد مخزني چم شير گچساران حدود
 80درصد پيشرفت فيزيكي دارد و قرار است سال آينده بهرهبرداري
شود .حجم كل مخزن اين سد دو ميليارد و  300ميليون متر مكعب
با مساحت  51كيلومتر مربع ،طول درياچه  48كيلومتر و تراز نرمال
از سطح دريا  604متر است .تأمين آب آشاميدني و صنعت ،بهرهمند
شدن  110هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي استانهاي كهگيلويه
و بويراحمد ،خوزستان و بوشهر ،ذخيره و كنترل آب رودخانه زهره

به ميزان يك ميليارد و  800ميليون متر مكعب ،توليد  282مگاوات
برق آبي ،كنترل سيالبهاي مخرب رودخانه زهره ،اشتغالزايي
در زمان اجراي طرح و رونق زيرساختهاي صنعت گردشگري
و پرورش ماهي از مهمترين مزاياي ساخت سد چم شير است.
مطالعه احداث سد چم شير در سال  77از سوي سازمان آب
منطقهاي فارس ،بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد آغاز و در سال 90
فاز اول مطالعه آن تكميل شد.
نيروگاه و سد چم شير در  25كيلومتري جنوب شرقي شهرستان
گچساران در استان كهگيلويه و بويراحمد در دست ساخت است.
هرچند هنوز هم بخش عمدهاي از زمينهاي كشاورزي كهگيلويه و
بويراحمد به صورت ديم كشت ميشود و كمبود آب در برخي مناطق
وجود دارد ،اما اميد ميرود تا با تحقق برنامهريزيهاي انجام شده پس
از بهرهبرداري از سد چم شير و طرح در دست اجراي انتقال آب سد
كوثر به چهار شهر گرمسيري و تالش بيشتر مسئوالن براي اختصاص
آب مردم اين استان از روانابهاي موجود بهره بيشتري ببرند.
استان  713هزار نفري كهگيلويه و بويراحمد در جنوب غربي
قرار دارد.

بانوي آبخيزدار نمونه كه فعل خواستن را در حوزه مشاركت در منابع طبيعي بهخوبي صرف كرد

زنان در جایگاه نيمي از نيروي انساني فعال جامعه
نهتنها در مديريت خانه و تربيت فرزندان نقشآفريني
ميكنند ،بلكه قادرند در عرصههاي اجتماعي بهويژه
در امر احياء ،حفاظت و توسعه منابع طبيعي نيز
مشاركت و برنامهريزي چشمگيري داشته باشند.
زهرا سلطانپناه ،بانوي بهابادي استان يزد ،كه امسال
بهعنوان آبخيزدار نمونه منابع طبيعي شناخته شد
ازجمله بانواني است كه توانست در حوزه مشاركت
منابع طبيعي فعل خواستن را بهخوبي صرف كند.
خبرنگار مركز اطالعرساني سازمان جنگلها با اين
بانوي آبخيزدار نمونه گفتوگويي انجام داد كه بدين
شرح است:
خانم سلطانپناه ،ابتدا از خودتان بگوييد.
زهرا سلطانپناه هستم اهل يزد ،شهرستان بهاباد،
بخش آسيج .در خانواده مذهبي و روستايي متولد
شدم .پدر ،مادر و اهل خانواده جملگي كشاورز

بودند و زندگي ما از كشاورزي تأمين ميشود .كار
و تالش در عرصه كشاورزي از كودكي با ما عجين
شده است و از وقتي كوچك بودم همراه خانواده در
كار كشاورزي مشاركت ميكردم ،اكنون نيز پدر و
مادرم پير و ازكارافتاد شدهاند و من سرپرستي آنان
را برعهده دارم.

چه شد كه به كارهاي آبخيزداري و منابع
طبيعي روي آورديد؟
ورود پروژه مناريد از سوي سازمان جنگلها در بهاباد
يكي از عوامل مهمي بود كه مرا عالقهمند کرد تا
وارد عرصه منابع طبيعي و كار در آبخيزداري شوم.
وقتي پروژه مناريد آمد ،در كالسهاي آموزشي
شركت كردم و اطالعاتم را روزبهروز باالتر بردم و
ي آنها بهطور مستمر شركت
در بازديدهاي ميدان 
كردم .هدف اين پروژه انسجام سازماني در راستاي
مديريت يكپارچه منابع طبيعي و تقويت جوامع

محلي و توجه به معيشت روستاييان بود و اهداف
اين پروژه ترغيبم كرد كه در امر مشاركت فعال
عمل كنم.

نخستين اقدام شما چه بود؟
نخستين اقدام ما در اين راستا ايجاد يك تشكل بانوان
بود كه با اين تشكل بتوانيم در كارهاي مشاركتي
منابع طبيعي حضور داشته باشيم .منابع طبيعي از ما
خواست نهالستان ايجاد كنيم و نهال پرورش بدهيم.
ما ظرف مدت كوتاهي با تشكل زنان يك نهالستان
 14هزارتايي ايجاد كرديم و بادام كوهي پرورش
داديم كه منابع طبيعي هم نهال ما را ميخريد و
هم پول كاشت نهالها را به اين تشكل ميداد و اين
خيلي مايه دلگرمي تشكل زنان شده بود و سبب شد
تا اين تشكل را با نام شركت تعاوني همياران طبيعت
ثبت كنيم و اين اقدام منابع طبيعي مايه دلگرمي
مردم محلي شد.

شما رتبه اول آبخيزداري بيولوژيك كشور را
از آن خود كرديد .اگر ممكن است درباره ساير
اقداماتي كه در قالب شركت همياران طبيعت
بهاباد انجام داديد ،توضيح دهيد.
همانطور كه گفتم ،شركت همياران طبيعت كه
اعضاي آن را بانوان تشكل ميدهند موفق شد حدود
 500هكتار از اراضي تخريبشده منابع طبيعي را كه
براثر برداشت بيرويه نابود شده بود با كمك جوامع
محلي و تشكلهاي روستايي و زنان روستا دوباره
احياء كند .در اين راستا  120هكتار كپهكاري انجام
شد 250 ،هكتار بذرپاشي صورت گرفت ،در 200
هكتار چالههاي هاللي ايجاد شد ،دو هكتار پارك
آبخيزداري ساخته شد .همه اين كارها با مشاركت
جوامع محلي بهويژه زنان محلي انجام شد ،چون
يكي از سياستهاي شركت اين بود كه مردم محلي و
برخوردار از طرح وارد اين كارزار شوند و هدف اين بود
كه فرهنگسازي شود و وقتي زنان كار ميكردند اين

الگويي ميشد براي مشاركت ساير بخشهاي جامعه.
البته اين اقدامات دستاوردي هم براي شركت داشت.

چه دستاوردي؟
شركت تعاوني همياران طبيعت بهاباد كه همه اعضاي
آن را بانوان تشكيل ميدهند ،بهدليل ايجاد اشتغال
از طريق كشت گياهان دارويي ،تالش در جهت
ترويج فرهنگ حفظ و احياي منابع طبيعي در بين
دانشآموزان و ايجاد تعامل مستمر و مشاركت سازنده
و فعال در اجراي پروژههاي مشاركتي و احيايي منابع
طبيعي و آبخيزداري منطقه در سال  94بهعنوان
شركت تعاوني برتر منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
انتخاب شد و در مراسمي كه در هفته گراميداشت
منابع طبيعي و با حضور رئيس سازمان جنگلها
و مراتع وقت ،در محل اين سازمان برگزار شد ،از
مديرعامل اين شركت بهعنوان مديرعامل نمونه
شركتهاي تعاوني تقدير شد.

جنگل و مرتع

درختان خشكيده شمشاد در جنگلها قطع ميشود

مديركل دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
گفت :عزم اين سازمان براي قطع درختان خشكيده شمشاد براثر
آفتزدگي در شمال كشور جدي است و قطع اين درختان براي
جلوگيري از بروز خسارات احتمالي در جنگل بهزودي آغاز ميشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،بهمن افراسيابي افزود :هرچند
قطع اين گونه ارزشمند از لحاظ قانوني ممنوع شده ،ولي آفتزدگي
رويشگاههاي شمشاد ميتواند براي ديگر گونههاي جنگلي تهديدكننده
و آسيبزا باشد .پروانه كوچكي بهنام شبپره شمشاد با پروازهاي شبانه
به جان درختان ارزشمند جنگلي شمشاد در شمال كشور افتاد ،آفتي
كه بهگفته كارشناسان و متخصصان گياهپزشكي ،شكلگيري آن از يك
دهه پيش در ابتدا در كشورهاي اروپايي آغاز شده بود و در خرداد سال
 95براي نخستينبار اين آفت در شمشادزارهاي بوستان بنفشه منطقه
نمك آبرود پيرامون يكي از هتلهاي چالوس مشاهده شد .پيش از اين
نيز بيماري سوختگي شمشاد (باليت) از سال  1389رويشگاههاي اين
گونه ارزشمند جنگلي را تهديد کرده بود و سبب خشكيدگي اين گونه
شده بود .طبق اسناد موجود از گستره حدود  1/94ميليون هكتار از
جنگلهاي شمال حدود  42هزار هكتار آن را رويشگاههاي شمشاد
تشكيل ميدهد كه از اين ميزان سطح ،حدود  300هكتار آن براثر
شيوع اين آفت بهطوركل نابود شده و ازبينرفته است .مديركل دفتر
حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
با تأكيد بر اين نكته كه قطع درختان شمشاد هيچ منافاتي با طرح
تنفس جنگلهاي شمال كشور و ممنوعيت بهرهبرداري آن ندارد ،گفت:
موضوع قطع اين درختان در كميته تخصصي گياهپزشكي سازمان
مطرح و تصميمات خوبي هم در اين زمينه گرفته و قرار شد جنگلهاي
شمال به سه منطقه تقسيم شود و رويشگاههاي شمشاد خشكشده و
ازبينرفته را شناسايي و نسبت به قطع و خارجكردن آن از جنگلها اقدام
شود .افراسيابي گفت :اين موضوع طي نشستهاي متعدد و نامهنگاري
با مسئوالن شوراي عالي جنگل با اين محور كه وضعيت آلودگي
شمشادزارها جنگلهاي هيركاني شمال كشور بحراني است ،بررسی
شد .قانون تنفس جنگل از اواخر سال  95به اجرا گذاشته شد و براساس
آن قرار است در پايان سال سوم اجرا ،هرگونه بهرهبرداري تجاري و
صنعتي از چوب جنگلهاي كشور ممنوع شود و دولت نيز مجاز به تمديد
قراردادهاي طرحهاي جنگلداري كه مدت اجراي آن به اتمام ميرسد،

نيست .همچنين براساس اين قانون ،دولت مكلف است نسبت به اصالح
آن دسته از طرحهاي جنگلداري كه مدت اجراي آن تا پايان سال سوم
اجراي قانون برنامه به اتمام نميرسد ،طبق ضوابط قانوني اقدام كند.
درعينحال در تبصره  2اين قانون نيز جمعآوري و بهرهبرداري با هدف
بهداشت ،حفاظت و پرورش جنگل از درختان پير ،خشك سرپا ،افتاده،
الپي و آفتزده غيرقابل احياء صرفاً با مجوز سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري كشور مجاز شد .مديركل دفتر حفاظت و حمايت منابع
طبيعي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري ابراز اميدواري كرد با توجه
به نزديكشدن به فصل بهار و افزايش دما و احتمال خطر آتشسوزي
در سطح رويشگاههاي شمشاد كشور بتوان شمشادهاي خشكيده در
عرصههاي جلگهاي و جنگلي قطع و نسبت به جمعآوري آنها اقدام
كرد .وي گفت :البته سازمان اعتبارات الزم براي زنده نگهداشتن اين
گونه ارزشمند جنگلي پيشبيني كرده و در اين حوزه مشكل خاصي
وجود ندارد ،ضمن آنكه در بيشتر نهالستانها نيز نسبت به كاشت بذر
و قلمه اين گونه اقدام شده است .افراسيابي همچنين از كمكاري برخي
مسئوالن دستگاههاي اجرايي در بعد حفاظت ،نظارت و پيشگيري از
شيوع آفت شبپره شمشاد در جنگلهاي شمال كشور انتقاد كرد و
گفت :شهرداريها در حوزه شهري ،سازمان حفاظت محيطزيست در
خارج از عرصههاي جلگهاي بايد در اين زمينه همكاري الزم را ميكردند
ولي نكردند.

اجراي طرح كاداستر
در سطح  ۳۶ميليون هكتار
از عرصههاي منابع طبيعي كشور

رئيس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري گفت:
طرح كاداستر تاكنون در سطح  ۳۶ميليون هكتار
از عرصههاي منابع طبيعي اجرا و سند تكبرگ
صادر شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
پايگاه اطالعرساني وزارت جهاد كشاورزي ،خليل
آقايي ،در ديدار رئيسجمهور با وزير و مديران ارشد
وزارت جهاد كشاورزي ،افزود :طرح كاداستر در
حدود هفت ميليون هكتار از جنگلهاي كشور اجرا
شده و اجراي اين طرح در اراضي ساحلي در دستور
كار قرار دارد .آقايي با اشاره به گذشت يك سال از
اجراي طرح تنفس جنگلها گفت ۱۱۰ :قرارداد
بهرهبرداري از جنگلها متوقف شده و مديريت
جنگلها در حال اجراست .وي به اجراي طرح
زراعت چوب در  ۲۴۰هزار هكتار از اراضي كشور
اشاره و اظهار كرد ۱۰ :درصد نياز چوبي كشور

از جنگلهاي شمال تأمين ميشود و اميدوارم با
توسعه زراعت چوب ،بخشي از اين نياز تأمين شود.
معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به تخصيص
 ۲۰۰ميليون دالر از صندوق توسعه ملي براي
اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري بيان
داشت :اين طرح از طرحهاي بسيار مهم ،اثربخش
و اميدآفرين در مناطق روستايي و مخصوصاً براي
كشاورزان و بهرهبرداران است .آقايي خاطرنشان
كرد :طرحهاي آبخيزداري در شش هزار و 84
نقطه در  ۳۴۱شهرستان و در  ۶۴۹حوضه آبخيز
در حال اجراست .وي افزود :اجراي طرحهاي
آبخيزداري از  ۷۵۰ميليون مترمكعب تبخير آب
جلوگيري ميكند .آقايي يادآور شد ۲۵ :هزار هكتار
جنگلكاري و نهالكاري در مناطق جنگلي انجام
شده است.

قاچاقچيان چوب در جهرم به دام افتادند

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري جهرم اعالم
كرد :شش هزاركيلوگرم چوب جنگلي قاچاق با
همكاري نيروي انتظامي در جهرم كشف شد .به
گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور،
احمدعلي گچكاران گفت :اين مقدار چوب با
همكاري يگان پاسگاه انتظامي دوزه بخش سيمكان
و اداره منابع طبيعي شهرستان جهرم از دو دستگاه
خودرو ايسوزو و نيسان كشف شد .وي بدون اعالم

تعداد دستگيرشدگان افرود :چوبهاي كشفشده
توقيف و به اداره منابع طبيعي شهرستان انتقال داده
شدند .وي با بيان اينكه قطع چوبهاي جنگلي
بدون مجوز و انتقال آنها قاچاق است ،اظهار كرد:
اداره منابع طبيعي شهرستان با هماهنگي منطقه
انتظامي و پاسگاههاي مناطق شهرستان بر هرگونه
لوانتقال چوب نظارت كامل خواهد داشت.
نق 
شهرستان جهرم در 193كيلومتري جنوبشرق
شيراز قرار دارد.

