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سمنان به قيمت از دست دادن خزر تمام نشود
دغدغه تأمين آب شرب براي مردم 

اخبار آب

انتقال مرگبار

اجراي پروژه شهر آبي  5استان
در برنامه  98قرار گرفت

رئيس دانشگاه امام حسين(ع) گفت :حدود  220تا  250نفر از بهترين
جوانان كشور در قالب شبكه شركتهاي دانشبنيان از دانشگاههاي
تهران و شهرستانهاي مختلف شناسايي شدند و توانستند 12
محصولي را كه در شهر آبي خرمشهر رونمايي شدند ،بسازند .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ایرنا ،محمدرضا حسني آهنگر گفت :با مشاركت
دانشگاههاي مختلف كشور و شركت دانشبنيان و مركز تحقيقات آب
و محيطزيست دانشگاه امام حسين(ع) به فناوري سراميك فيلترهايي
دست یافتیم كه ميتواند در حد نانومتر آلودگيهاي آب را جدا كند.
حسني آهنگر با بيان اينكه اين فناوري در مقايسه با فناوري موجود در
دنيا بهلحاظ قيمت ،چيزي حدود يكصدم است ،افزود :گروه تحقيقات
امام حسين(ع) مشكالت حوزه آبي كشور را احصاء كردهاند .وي با
بيان اينكه هيچ مشكل كمبود آبي در خوزستان نداريم ،اظهار داشت:
مشكالت به گلآلود ،تلخ و در برخي از ماههاي سال شوربودن آب
مربوط است كه البته با همكاري استانداران ،فرمانداران ،مسئوالن
وزارت نيرو و كارشناسان قابلحل است .رئيس دانشگاه امام حسين(ع)
ادامه داد :هركدام از فيلترهاي اين دستگاهها روزانه يكهزار ليتر
آب تصفیهشده توليد ميكند که در پروژه شهر آبی خرمشهر روزانه
 150هزار لیتر تولید میشود .وي گفت :مجموعه دستگاههاي شهر
آبي خرمشهر حاصل تالش دانشمندان كشور و جوانان دانشگاه امام
حسين(ع) براي رفع مشكل آب آشاميدني است .حسني آهنگر افزود:
اين دستگاهها در جايي كه آب وجود ندارد از رطوبت هوا آب توليد و
مشكل آب آشاميدني مردم منطقه را رفع ميكنند.

توزيع 400فقره شيرآالت كاهنده
مصرف آب در  4شهر مازندران

مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد آبفاي شهري
مازندران گفت :بهمنظور ترويج فرهنگ مديريت مصرف 400 ،فقره
شيرآالت كاهنده مصرف آب در چهار شهر اين استان توزيع و نصب
شد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو
(پاون) ،سعيد قليزاده استفاده از ابزارهاي كاهنده مصرف آب را يكي
از مؤثرترين روشهاي صرفهجويي دانست و تصريح كرد :در همين
راستا  400فقره شيرآالت كاهنده آب در اماكن عمومي شهرهاي
بابل ،ساري ،قائمشهر و آمل توزيع و نصب شد .وي با بيان اينكه اين
ابزارها شامل انواع شيرهاي اهرمي ،چشمي و پدالي و فالشتانكهاي
كممصرف است ،گفت :با استفاده از اين شيرآالت  30تا  40درصد
در مصرف آب صرفهجويي ميشود .مدير دفتر مديريت مصرف آبفاي
شهري مازندران ،راهكار برونرفت از معضل كمآبي در شرايط كنوني را
تغيير رويه مردم در ميزان مصرف روزانه آب عنوان كرد و افزود :مديريت
مصرف بهمعناي مصرفنكردن نيست ،بلكه درست مصرفكردن است.
قليزاده با بيان اينكه صرفهجويي  20درصدي در مصرف آب بخش
عمدهاي از كمبود آب را جبران ميكند ،اظهار داشت :كاهش زمان
استحمام ،بستن شيرآب در هنگام مسواكزدن ،آبيارينکردن باغچه با
آب شرب ،استفاده از جارو بهجاي جريان آب براي تميزكردن حياط و
معابر ،كاهش حجم مفيد مخزن سيفونها ،استفاده از آب باران و آب
خاكستري براي مصارف غيرشرب مانند آبياري گلها و ...بخشي از
راهكارهاي مديريت مصرف محسوب ميشود .وي از مشتركان خواست
با كنترل و مديريت صحيح و استفاده از ابزارهاي كاهنده مصرف آب در
ترويج فرهنگ صحيح استفاده از آب سهيم باشند.

به موضوع سازگاري با شرايط محيطي
و كمآبي توجه شود

همايش ردپاي آب و آيين رونمايي از طرح ملي آموزشي بانوي آب
بههمت شركت آبوفاضالب مشهد و با حضور معاون رئيسجمهور در
امور زنان و خانواده ،در مشهد برگزار شد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل
از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،اين همايش توسط شركت
آب و فاضالب مشهد و با همكاري و همياري وزارت نيرو ،معاونت
زنان و خانواده رياستجمهوري ،استانداري خراسان رضوي ،دانشگاه
فردوسي مشهد و سمنهاي حاميان آب و انرژي و جمعيت ناجيان
آب برگزار شد .معاون رئيسجمهوري در امور بانوان و خانواده در اين
همايش با تأكيد بر نقش بيبديل بانوان در جامعه و نيز اثرگذاري آنها
در فرهنگسازي و جريانهاي اجتماعي گفت :ردپاي بانوان در موضوع
آب ،اتفاق مهمي است كه ميتواند زمينهساز گسترش فرهنگ مصرف
بهينه آب در جامعه شود .معصومه ابتكار همچنين با اشاره به وضعيت
بارندگيها در سالهاي اخير اظهار داشت :كاهش بارندگي و كمبود
منابع آبي بهگونهاي است كه با وجود اينكه سال جاري سال پربارشي
در كل كشور بوده ،وليكن باز هم كمبودها در منابع آبي را جبران نكرده
است .وي افزود :برايناساس و با توجه به قرارگرفتن كشورمان در اقيلم
خشك و نيمهخشك الزم است تا به موضوع سازگاري با شرايطي
محيطي و كمآبي بيش از پيش توجه شود .معاون امور بانوان و خانواده
رياستجمهوري با بيان اينكه ،مشهد چهارمين شهري است كه پويش
ردپاي آب در آن برگزار ميشود ،خاطرنشان كرد :اين پويش و مشاركت
بانوان ميتواند به يك حركت مؤثر در جهت اصالح الگوي مصرف در
سطح جامعه تبديل شود .مديرعامل شركت آبوفاضالب مشهد نيز در
اين همايش اظهار داشت :مشهد بهعنوان يكي از كالنشهرهاي مهم
كشور با چالشهاي متعددي روبهرو است كه يكي از مهمترين چالشها،
مديريت آب اين شهر است .حسين اسماعيليان با اشاره به تخريب منابع
آب مشهد بهدليل اضافهبرداشت و نيز كاهش شديد حجم آب سد
دوستي ،از تالش بيشتر براي ارائه و اجراي راهكارهاي جايگزين خبر
داد .وي افزود :در حال حاضر تجديدنظر در مديريت آب مشهد بسيار
ضروري است و نگاه به اين شهر بايد بهعنوان شهري حساس به آب تلقي
شود .وی در توضيح سياستهاي عملي و اقدامات در حوزه آب گفت:
اقدامات عملي در اين خصوص بر دو نوع است كه نوع اول آن اقدامات
نقطهاي و متمركز همچون ساختن سد ،ايجاد شبكه انتقال و توزيع آب
است كه در اينگونه اقدامات به تغيير رفتار مصرفي شهروندان توجه
نميشود؛ اما در نوع دوم اقدامات و سياستهاي عملي ،تالش بر تغيير
رفتار مردم است كه پيچيدگي فناورانه زيادي نداشته و تحقق آن صرفاً
مستلزم همكاري گسترده شهروندان و ترويج فرهنگ مصرف بهينه
آب در جامعه است .وي برگزاري همايش ردپاي آب و حضور بانوان در
اين عرصه را در راستاي اصالح الگوي مصرف و فرهنگسازي در سطح
جامعه عنوان کرد.

اجراي 6طرح پدافند غيرعامل برای
مقابله با خشكسالي در استان هرمزگان

مديرعامل شركت آب منطقهاي هرمزگان از اجراي شش طرح
پدافند غيرعامل از طرحهاي پيشنهادي خشكسالي استان با
اعتباري بالغ بر يكهزار و  895ميليارد ريال خبر داد .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،هوشنگ
ماليي در اين خصوص گفت :حفاري و تجهيز  10حلقه چاه شميل،
شبكه جمعآوري آب و شبكه برق چاهها برای تأمين آب شرب
بندرعباس ،تهيه و اجراي خط انتقال شرب از سد شميل تا بند
انحرافي ،سيستم جمعآوري و انتقال نشت آب سدهاي شميل و نيان،
نوسازي فاز يك خط اول ميناب به بندرعباس ،آمادهسازي پمپاژ
حجم غيرمفيد سد ميناب ،آمادهسازي چاههاي كمك كانال ميناب
برای تأمين آب كشاورزي باغهای ميناب و نوسازي شبكه آبياري
و زهكشي چهارهزار و  500هكتار از باغهای ميناب از پروژههاي
قابلاجرا هستند.
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نرگس آذرپیوند

بسياري از كارشناسان انتقال آب درياي كاسپين به فالت مركزي
ايران به ويژه استان سمنان را يك كار غير علمي ميدانند و معتقدند
عملياتيشدن اين طرح روند خشكشدن بزرگترين درياچه جهان را
فراهم ميكند .پروژه انتقال آب درياي كاسپين به فالت مركزي از جمله
سمنان ،موضوعي است كه با وجود هشدار كارشناسان حوزه آب و محيط
زيست و با وجود فراز و نشيبهاي متعدد در دولتهاي مختلف ،دولت
محيط زيستي روحاني عزم خود را براي اجراي آن جزم كرده است و
اكنون در روزهاي نزديك به پايان سال بيشتر از هر زمان ديگر سر و
صداي انتقالش به سمنان دوباره به گوش ميرسد ،به نحوي كه چند روز
پيش استاندار سمنان از تصويب انتقال آب كاسپين به كوير مركزي خبر
داد و از آن به عنوان يك عيدي به مردم سمنان نام برد و گفت :انتقال
آب به فالت مركزي ايران عيدي خوبي در آستانه نوروز از سوي دولت و
مجلس بود .البته سازمان محيط زيست نيز براي اجراي اين پروژه بيكار
ننشست و با بركناري پروين فرشچي ،معاون محيط زيست دريايي ،كه
مخالف طرح انتقال آب كاسپين به سمنان بود ،گامي جدي براي اين
انتقال آب برداشت.
فرشچي پيشتر در مخالفت با انتقال آب دریای كاسپين به فالت
مركزي به رسانهها گفته بود :نظر تخصصي من اين است كه انتقال آب
درياي خزر به سمنان تصميم درستي نيست .انتقال بينحوضهاي آب
به داليل محيط زيستي ،اقتصادي و اجتماعي درست نيست .پروين
فرشچي تنها كارشناسي نيست كه درباره مخاطرات طرح انتقال آب
خزر به سمنان هشدار داده است .پيش از او شمار زيادي از كارشناسان
زيستمحيطي و مديريت منابع آب هشدارهايي مشابه دادهاند .چندي
پيش ،بيش از  500تن از استادان و محققان دانشگاههاي مختلف كشور
با امضاي نامهاي ،نسبت به پيامدهاي منفي انتقال آب درياي خزر به كوير
مركزي هشدار دادند .شبكه تشكلهاي محيط زيست و منابع طبيعي
مازندران نيز در بيانيهاي كه 29بهمن و در پايان نشستي در تهران منتشر
كرد ،نسبت به طرحي كه «به منافع ملي و آيندگان بيتوجه است» و
«مديريت پايدار را به سخره گرفته است» هشدار داد.
با وجود اينكه عليرضا آشناگر ،استاندار سمنان ،از انتقال آب كاسپين
به عنوان عيدي سمنانيها نام ميبرد ،مسعود تجريشي ،معاون محيط
زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ،در رابطه با انتقال آب
درياي خزر به فالت مركزي گفت :سازمان حفاظت محيط زيست براي
انتقال آب درياي خزر به سمنان به نتيجهاي نرسيده و مجوزي هم براي
اين اقدام صادر نشده است .معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت
محيط زيست تصريح كرد :سازمان محيط زيست در صورتي با انتقال
آب موافقت ميكند كه تمام ارزيابيها از جمله صرفهجويي در آب ،نبود
مشكل در مبدأ و مقصد ،پايدار بودن اقدام و كاهش آثار منفي انتقال
انجام شده باشد ،اما تاكنون هيچ كدام از اين فرآيندها صورت نگرفته
است .طرح انتقال آب درياي كاسپين به سمنان ،با صرف بودجهاي بالغ
بر  10هزار ميليارد تومان قرار است بيش از  200ميليون مترمكعب
آب از درياي كاسپين برداشته ،در سواحل دريا عمليات شيرينسازي
و نمكزدايي کند و با استفاده از يك خط لوله به طول  180كيلومتر،
به شهر سمنان به عنوان مركز استان سمنان منتقل کند و از آنجا
به شهرستانهاي غرب و شرق استان هم حقابهاي داده شود .بسياري
از كارشناسان انتقال آب درياي كاسپين به فالت مركزي ايران به
ويژه استان سمنان را يك كار غير علمي ميدانند و معتقدند عملياتي
شدن اين طرح روند خشكشدن بزرگترين درياچه جهان را فراهم

ميكند و اگر چنين اتفاقي در كشور رخ دهد ،داستان اروميه ،فاجعه
زيستمحيطي اصفهان ،خوزستان و آذربايجان در مازندران و سمنان نيز
تكرار خواهد شد .بر اساس تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف،
طرحهايانتقالآبنهتنهاازلحاظاقتصاديبسيارپرهزينههستند،بلكه
براي هر دو نقطه ارسالكننده و دريافتكننده داراي هزينههاي سنگين
اجتماعي و زيستمحيطي هستند و تجارب گذشته بينالمللي و داخلي
نشان ميدهد كه پروژههاي انتقال آب بين حوضهاي ،روشهاي ناپايدار
و مسكنهاي مقطعي هستند كه نه تنها مشكالت را حل نكردهاند ،بلكه
اوضاع آب را وخيمتر از قبل ميكنند .يك كارشناس محيط زيست با
بيان اينكه دغدغه تأمين آب شرب براي مردم سمنان نبايد به قيمت از
دست دادن درياچهها و درياهاي كشور تمام شود ،گفت :صداي انتقال
آب درياي كاسپين به فالت مركزي ايران بلندتر از هر زمان ديگري
به گوش ميرسد و اصرار دولتمردان براي اين جابهجايي مرگبار كه
مرگ بخشي از محيط زيست كشور را به دنبال دارد ،جاي ابهام دارد.
ظاهرا ً دولتمردان ما فراموش كردهاند كه كاسپين دريا نيست ،بلكه
درياچه است و به درياهاي آزا د راه ندارد كه كمبود آب منتقال شده و
عواقب زيانبار آن را جبران كند .بدون ترديد اين جابهجايي آب خيانت

محض است ،چرا كه از لحاظ مالحظات و ارزيابيهاي فني ،اقتصادي و
محيطزيستي مقرون به صرفه نبوده و خسارت بسياري را به بار خواهد
آورد .مريم مراديان با اشاره به تأثيرات زيانبار انتقال آب كاسپين به
سمنان اظهار داشت :عواقب منفي اين انتقال در يك يا دو مورد خالصه
نميشود .اين پروژه را ميتوان مادر بسياري از مشكالت زيستمحيطي
نامید .اين انتقال ميتواند تخريب جنگل و پوشش گياهي ،خسارت به
دريا ،به خطر افتادن حيات آبزيان ،خطر زلزله ،تغييرات اكولوژيكي و
هزاران مشكل ريز و درشت ديگر را ايجاد كند .برداشت آب عالوه بر
هزينهبر بودن و خسارت به دريا ميتواند به جنگلها و پوشش گياهي
آن منطقه نيز آسيب وارد كند ،چرا كه اجراي شبكه انتقال آب درياي
خزر به سمنان نيازمند لولهگذاري و ساخت ايستگاههاي متعدد پمپاژ،
ايجاد جاده دسترسي و عبور ماشينآالت از مسير جنگلهاي هيركاني
است كه موجب از بين رفتن بخش وسيعي از جنگلها و درختان و در
نتيجه خسارت به خطه سرسبزشمال كشور خواهد شد .وي انتقال آب
درياي كاسپين را تهديدي براي دريا دانست و يادآور شد :در حال حاضر
كه انتقالي هم صورت نگرفته است ،در برخي از شهرهاي استانهاي
شمالي به ويژه مازندران با كمبود آب روبهرو هستيم .بدون ترديد اگر

پروژه انتقال آب كاسپين به مرحله اجرا برسد ،با كاهش شديد آب دريا و
خشك شدن درياي كاسپين و مشكالت فراوان بيشتري روبهرو خواهيم
شد .مراديان با اشاره به صحبتهاي پرويز كردواني ،پدر كويرشناسي
ايران ،گفت :به قول پرفسور كردواني هر منطقهاي را خواستيد بيچاره
كنيد ،به آن جا آب بدهيد! مثل بچهاي كه اگر به او پول بدهي خراب
ميشود! انتقال آب بين حوضهاي در دنيا طرحي منسوخ شده است،
ن حوضهها جابهجا كردهاند ،تخريب اكوسيستم
چرا كه هر كجا آب را بي 
در مبدأ و مقصد را سبب شده است؛ بنابراين انتقال آب كاسپين نه تنها
سمنان را سيراب نميكند ،بلكه درياي كاسپين را نيز خشك خواهد كرد
و اكوسيستم آنجا را به خطر خواهد انداخت .وي در ادامه افزود :از آن جا
كه درياي كاسپين بين چند كشور مشترك است ،حتي احتمال دارد اين
جابهجايي از منظر حقوق بينالمللي و دريا نيز تبعات حقوقي بينالمللي
براي كشور داشته باشد و اين موضوع نيز نياز به بررسي دارد .بر اساس
آنچه گفته شد ،عالوه بر مقرون بهصرفه نبودن اين پروژه براي كشور،
تهديدي جدي براي محيط زيست ايران است .مردم اميدوارند كه دولت
به اين پروژه نگاهي كارشناسي داشته باشد و با اجراي اين پروژه باعث
تخريب و نابودي محيط زيست نشوند.

چیرگی سياستزدگي بر مباحث علمي در مسأله انتقال آب

استاد جامعهشناسي اجتماعي دانشگاه مازندران
گفت :امروز بزرگترين مشكل كشور ما اين است
كه بحران آب و ساير بحرانهاي زيستمحيطي از
فضاي اجتماعي و علمي خارج و بهشدت امنيتي
و سياسي شده است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ايرنا ،علي اصغر فيروزجايي در نشست
تخصصي بررسي آثار طرحهاي انتقال آب كه
در دانشگاه كشاورزي ساري برگزار شد ،گفت:
موضوع كمبود و مديريت آب يك موضوع جهاني
است كه ايران نيز به واسطه حساسيت بيشتر
زيستمحيطي و قرارگرفتن در منطقهاي خشك
و نيمه بياباني از اين موضوع مستثني نيست .وي
افزود :ايران امروز به موجب تغييرات جمعيتي
و اقليمي دچار كمبود آب شده است كه عدم
مديريت صحيح مهمترين و اصليترين عامل آن
است .استاد جامعهشناسي دانشگاه مازندران با
اشاره به اينكه مسأله آب يك مشكل همهجانبه
است ،تأكيد كرد :اما بيشترين اثرگذاري آن در
مسائل اجتماعي و زيستمحيطي است و نبايد
به دليل تعلقات سياسي آنها را ناديده گرفت.
فيروزجايي افزود :متأسفانه مسأله انتقال آب
بين حوضهاي ،به بحث امنيتي تبديل شده است

كه ورود به اين حوزه را براي مجامع اجتماعي و
علمي محدود و خطرناك ميكند.

 ناديدهگرفتن منافع ذينفعها
پاشنه آشيل انتقال آب
استاد جامعهشناسي دانشگاه مازندران افزود:
بغرنج بودن مسائل در بحث انتقال آب بحث
ذينفعان است؛ كساني كه آب ميدهند و كساني
كه دريافتكننده هستند .مشكل اينجاست كه
قوانين و حاكمان آب را ملي تعريف كردند ،ولي
كساني را كه در اين مناطق زندگي ميكنند،
ذينفع نميدانند و پاشنه آشيل بحث انتقال
آب اين ذينفعان هستند .به گفته فيروزجايي
مسأله مهم اين است كه بايد ذينفعان اين
طرح نيز تعريف شوند .اینکه ذينفعاني
كه سالها در كنار يك منطقه آبي زندگي
ميكنند ،تا كجا حق ورود و تصميمگيري دارند.
اين استاد جامعهشناسي اظهار داشت :در دنيا
گفتمان انتقال آب به نفع ذينفعاني كه در كنار
منابع آبي زندگي ميكنند ،تعريف ميشود.
فيروزجايي گفت :اما در اصل  44قانون اساسي
آب يك سرمايه ملي محسوب شده است و اص ً
ال

اجبار نكرده كساني كه در كنار مناطق آبي
هستند ،آب مختص آنها باشد و اين همان
پاشنه آشيل بحث انتقال آب است .وي افزود:
نص صريح قانون اين است كه آب منافع ملي
است ،ولي بايد منافع كساني كه در حوزه مناطق
آبي زندگي ميكنند ،در نظر گرفته شود.

رويكرد عددي كشور به انتقال آب
نگرانكننده است
فيروزجايي با اشاره به اينكه رويكرد انتقال آب
در دنيا تغييركرده است ،افزود :رويكرد مبتني بر
مهندسي كه در دهه  60ميالدي در دنيا ايجاد
شد ،امروز به دليل حساسيتهاي زيستمحيطي
و اشتباهات محاسباتي و تغيير اقليم منسوخ
شده است .وي ادامه داد :در رويكرد سنتي و
به اصطالح كنترل و هدايت آب ،سدهاي بسيار
ساخته شدند و اشتغالزايي فراواني در اين راستا
ايجاد شد .به گفته او از دهه  70به بعد شاهد
تغيير رويكرد هدايت و كنترل آب هستيم كه
منجر به تخريب بيش از  50درصد از سدها شد.
اين استاد دانشگاه گفت :جاي تأسف دارد كه
همچنان در كشور در مرحله رويكرد سنتي قرار

داريم و به اصرار ميخواهيم اشتباه ديگران را
تكرار كنيم تا براي ما هم آزمون و خطا شود.

جنگ بر سر آب گريزناپذير است
فيروزجايي با اشاره به اينكه جنگ آبي يك مسأله
تاريخي است ،افزود :مطمئناً با سياستهاي آبي
كه در پيش گرفته شده و همچنين كمآبي
جهاني ،شكلگيري جنگهاي درون جغرافيايي
دور از ذهن نيست .وي تأكيد كرد :هميشه
بحث انتقال آب به دليل كم بودن آب شرب در
طول تاريخ مطرح بوده است و امروزه اين مسأله
جديتر شده و با سياسي كردن موضوع نميتوان
راه به جايي برد .وي مسأله آب در جغرافياي
انساني را هميشه مسأله حاكمان عنوان كرد و
گفت :موضوع انتقال آب بايد از قالب حاكميتي
آن خارج و به دغدغهاي اجتماعي تبديل شود.
طرح انتقال آب درياي خزر به كوير مركزي و
حتي اتصال آن به خليج فارس و درياي عمان
حدود  25سال پيش مطرح ،اما خيلي زود به
فراموشي سپرده شد .با اين وصف ،اين طرح با
محدود شدن به انتقال آب درياي خزر به استان
سمنان در دولت دهم در دستور كار قرار گرفت و

حتي رئيس وقت دولت به همراه تعدادي از وزراي
كابينه با آوردن بلدوزر و بيل مكانيكي در ساحل
خزر اجراي آن را كليد زدند ،اقدامي كه در همين
حد باقي مانده بود .دولت دهم قرار بود در فاز اول
اين طرح ،آب درياي خزر را از طريق ساري به
سمنان رسانده و از آنجا به مناطق مركزي ببرد و
در فازهاي بعدي طرح را به خليج گرگان گسترش
داده و از آنجا آب خزر را به استانهاي خراسان
انتقال دهد .بر اساس اين طرح مقرر بود كه دولت
ساالنه حدود  500ميليون مترمكعب آب به كوير
مركزي كشور منتقل كند و تعيين شده بود كه
شيرينسازي آن هم در سواحل درياي خزر يعني
مبدأ انتقال انجام گيرد .عالوه بر اين پيشبيني
شده بود كه هزينه تمام شده اين طرح حدود
دو هزار ميليارد تومان است كه بعدها اعالم شد
كه فاز نخست آن در سمنان نياز به بيش از سه
هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه با توجه به
نوسانات ارزي به گفته برخي از كارشناسان اين
طرح بيش از  20هزار ميليارد تومان اعتبار نياز
دارد .طرح مطالعاتي انتقال آب درياي خزر نيز
چندي پيش از سوي دولت به مجلس ارائه شد
كه با اين طرح موافقت شد.

جنگل و مرتع

توزيعوكاشتنهال
درآستانهاشرفيهوآستارا

بيش از  14هزار اصله نهال بين مردم آستانه اشرفيه توزيع شد و
جمعي از دانشآموزان آستارا نيز در هفته منابع طبيعي نهال كاشتند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،رئيس اداره منابع طبيعي و
آبخيزداري آستانه اشرفيه گفت :با هدف ترويج فرهنگ درختكاري و
گراميداشت هفته منابع طبيعي امسال ،بيش از  14هزار اصله نهال
بين مردم اين شهرستان توزيع شده است .حسين آبكار توزيع اين
تعداد نهال را در مركز نهالستان صفرابسته ،نهالستان بندركياشهر و
ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بهصورت حوالهاي و از
نوع افرا ،بلوط ،شيردار ،تاكسيديم و ون ذكر كرد .آستانه اشرفيه در
شرق استان گيالن واقع شده و داراي  12هزار هكتار جنگل ،مرتع و
اراضي ساحلي است .پارك جنگلي صفرابسته اين شهرستان با حدود
يكهزار و  400هكتار مساحت يكي از جنگلهاي منحصربهفرد و
زيستگاه اصلي گونه حفاظتي درخت سفيدپلت است .جمعي از
دانشآموزان مدرسه شهيد مسعودپي آستارا با كاشت  40اصله نهال
در محوطه آموزشگاه ،هفته منابع طبيعي را گرامي داشتند .رئيس
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آستارا در اين آيين گفت :درختان
و گياهان براي ادامه حيات بشر مهمند و اكسيژن توليدي جنگلها
امكان تنفس و حيات را براي ما ميسر ميسازد .نسرين غزنوي افزود:
نهالكاري از راههاي حفاظت از طبيعت است و حفظ و پرورش
درختان موجود ،مهمتر از كاشت آنهاست و بايد فرهنگ حفاظت
طبيعت ترويج شود .وي از دانشآموزان خواست در حفظ درختان
بكوشند و با پرهيز از شكستن شاخهها و نهالها ،خانواده خود را نيز
به درختكاري ترغيب كنند.

جنگلهاي زاگرس روزگار خوبي ندارند

مظفر افشار اظهار داشت :گام دوم احياي دوباره جنگلهاي زاگرس
و استفاده ازگونههايبومي آن ازجملهبلوط،گالبيوحشي ،زالزالك
و بنه است تا اين جنگلها بتوانند ضمن داشتن شادابي و طراوت
براي حفظ منابع آب و خاك نيز مؤثر باشند .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از ایرنا ،پدر بلوط ایران ادامه داد :طبق تحقيقات انجامشده40
درصد آب شيرين ايران در محدوده زاگرس توليد ميشود و اگر اين
جنگلها از بين برود ،ضمن ازبينرفتن منابع آبي ،بخش زيادي از
خاك اين منطقه كه در طول هزاران سال گذشته ايجاد شده است،
براثرسيالبهاازبينميرود.وياضافهكرد:بسياريازرودخانههاي
پرآب و مهم كشور ازجمله رودخانه كارون ،كرخه ،سميره ،دز و ...از
زاگرس سرچشمه ميگيرد و نابودي زاگرس باعث خشكشدن اين
رودخانههاي مهم و حياتي كشور نيز ميشود .وي افزود :جنگلهاي
ششميليون هكتاري زاگرس با گستردگي در حدود  12استان
كشور 40 ،درصد جنگلهاي ايران را تشكيل ميدهد و حدود 70
درصد تيپ گونههاي جنگلي زاگرس را بلوطها شامل ميشود.
وي اظهار داشت :جنگلهاي زاگرس از شهرستان پيرانشهر در
آذربايجان غربي شروع و تا بخشي از استان فارس كشيده شده است
و يكهزار و  300كيلومتر طول و بيش از  200كيلومتر عرض دارد.

بلوط در ايران قدمتي چندهزار ساله دارد
پدر بلوط ايران گفت :رشد درختان بلوط در زاگرس قدمتي
چندهزار ساله دارد ،بهطوريكه در برخي مناطق ايران و
استانهاي زاگرسنشين هماكنون درختان كهنسال  1/5تا
دوهزار ساله وجود دارد .افشار افزود :اين امر نشان ميدهد كه
از گذشته دور نياكان ما به اهميت درختان بلوط پي بردهاند و

از آن محافظت كردهاند ،بهطوريكه در فرهنگ ما از درخت
بلوط بهعنوان درختي مقدس ياد ميشود .وي اضافه كرد :در
برخي از متون و آثار تاريخي گذشته نشان داده شده كه در
خشكساليها و قحطي ،ساكنان زاگرس با استفاده از ميوه
بلوط و تبديل آن به آرد و توليد نان بلوط از مرگ نجات يافتند
و دانستن اين امر نشان ميدهد كه اين درخت چقدر اهميت
دارد .افشار اظهار داشت :درخت بلوط ازجمله درختان پهنبرگ
با نياز آبي بسيار كم است و سهم زيادي در توليد اكسيژن و
تصفيه هوا ايفا ميكند و در سالهاي خشكسالي نيز بهسبب
مقاومتي كه در برابر تشنگي دارد ،خشك نميشود .پدر بلوط
ايران گفت :طبق آخرين ارزيابيها و با توجه به نقش بلوط در
حفظ منابع آب و خاك و توليد اكسيژن هر اصله درخت بلوط
 50ساله در حدود  20ميليارد ريال ارزشگذاري شده است.
وي افزود :اگر كشاورزان و روستاييان مناطق جنگلي زاگرس
اين اهميت را درك كنند ،هرگز براي توسعه زمين كشاورزي و
كشت و زرع آن را قطع نميكنند و آن را بهعنوان سوخت بهكار
نميگيرند .افشار از مسئوالن خواست سوختهاي فسيلي
(نفت و گاز) يا روشهاي نوين (خورشيدي) را براي تأمين
سوخت موردنياز روستاييان اين مناطق تأمين كنند تا آنان
مجبور نباشند درختان بلوط را براي گرمكردن خانههاي خود
قطع كنند .پدر بلوط ايران با انتقاد از برخي افراد كه ميگويند
بلوط در اين منطقه رشد نميكند ،افزود :رشد بذر بلوط با ساير
درختان فرق دارد و بلوط در چهار سال اول عمر خود تنها رو
به پايين (داخل زمين) رشد ميكند و از سال چهار به بعد
ارتفاع ميگيرد.

استفاده از ظرفيت زندانها براي جنگلكاري
پدر بلوط ايران گفت :در زندان تمام شهرهاي كشور افرادي هستند
كه از روي ناآگاهي مرتكب جرمي مانند قاچاق شدهاند و شاكي
خصوصي ندارند؛ اين افراد بهجاي اينكه در زندان بمانند و هزينهاي
هم به دولت تحميل شود ،ميتوانند مروج درختكاري در جنگلها
باشند .وي اضافه كرد :در استان لرستان اين تجربه بهخوبي جواب
دادهاستوباهمكاريدادستانخرمآبادبرخياززندانيانعالقهمند
در طرح جنگلكاري كمربند سبز اين شهر مشاركت كردند .وي
افزود :در اين طرح هر فرد زنداني ميتواند از صبح تا ظهر در كاشت
نهال و آبياري درختان مشاركت داشته باشد و بعدازظهر نيز به امور
روزمره و تأمين معيشت زندگي خود و خانوادهاش بپردازد .افشار
گفت :از مدت اجراي اين طرح تاكنون شمار زيادي از زندانيان
خرمآباد به مشاركت در اين طرح عالقهمند شدند ،بهطوريكه
برخي از زندانيان پس از پايان دوران محكوميت خود نيز همچنان
دوستدار جنگل هستند و با انجمنهاي منابع طبيعي همكاري
ميكنند .وي از دادستان مهاباد و ساير شهرستانهايي كه در دامنه
جنگلهاي زاگرس قرار دارد ،خواست جريمه برخي از محكومان
قضايي را به خدمت به منابع طبيعي و جنگلها اختصاص دهند.
افشار يادآور شد :هيچ زنداني در دنيا وجود ندارد كه نخواهد براي
رهايي از بند و جبران گناهان گذشته خود به طبيعت خدمت كند
و از طرف ديگر طبيعت كه حاميان كمي دارد نيازمند كمك و
مشاركت اين افراد براي احيای دوباره است .مظفر افشار يكي از
فعاالن و دوستداران محيطزيست كشور است كه از وي برای 30
سال فعاليت در زمينه كاشت و مراقبت از درختان بلوط بهنام پدر
بلوط ايران ياد ميشود.

