آب و منابعطبیعی
اخبار آب
استاندار فارس:

بارندگيها  770روستاي فارس را
از آبرساني سيار بينياز كرد

استاندار فارس گفت :بر اثر خشكساليهاي پي در پي عالوهبر آسيبهايي
كه به چاههاي كشاورزي وارد شد ،آب آشاميدني  770روستاي اين استان
نيز به صورت سيار تأمين ميشد ،اما بارندگيهاي اخير ،نياز به انجام اين
كار را رفع كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،عنايتاهلل رحيمي
افزود :بارندگي و سيل در كنار آسيبهايي كه ميتواند در پي داشته باشد،
نعمتهاي فراواني نيز به همراه دارد كه از جمله آنها ميتوان به پُر آب
شدن تمام سدهاي فارس ،احياي تاالبها و كاهش گرماي هوا در اين
استان اشاره كرد .استاندار فارس اظهار داشت :علت اصلي جاريشدن
سيل در پنجم فروردين  98در شيراز بارندگي شديد بود كه بر اساس
آمارهاي هواشناسي در  100سال گذشته بيسابقه بوده است .وي بيان
كرد :شدت اينبارندگي در پنجم فروردين ماه جاري به حدي بود كه در
مدت 10دقيقه18 ،و هفت دهم ميليمتر باران در شيراز باريد و اين در
حالي است كه در سال  96مجموع ميزان بارشها حدود 135ميليمتر بود.
استاندار فارس ،دستكاري در باالدست حوضه آبريز دروازه قرآن را در وقوع
سيل شيراز موثر دانست و گفت :هرچه سطوح صيقليتر و نفوذ ناپذيرتر
باشد ،رواناب بيشتري شكل ميگيرد و هرچه در فعاليتهاي عمراني به
مباحث زيستمحيطي و خاكشناسي كمتر توجه شود ،احتمال وقوع
سيل هم بيشتر ميشود .رحيمي ادامه داد :براي جلوگيري از وقوع سيل و
تكرار چنين حوادثي ،اقداماتي از جمله هوشمندسازي مكانهايي كه امكان
وقوع سيل در آن جا وجود دارد ،در دستور كار مديريت استان قرار گرفته
است .استاندار فارس بيان كرد :افزون بر اين ،احداث سازههای آبخيزداري
در باالدست مناطقي كه داراي شيب تند هستند و احداث حوضچههاي
آرامش در باالدست دروازه قرآن ،شمال و شمال شرق محله سعدي نيز به
دستگاههاي مسئول ابالغ شده است .وي اظهار داشت :بازآفريني شهري
در محله سعدي كه داراي سكونتگاههاي غيررسمي در معرض خطر سيل
است نيز در دستور كار قرار گرفته و ميكوشيم فضاهاي سبز و خدماتي قابل
توجهي براي ساكنان اين محله فراهم شود.
در فروردينماه سال جاري صورت گرفت

رهاسازي 560ميليون مترمكعب آب
به سمت درياچه اروميه

مديرعامل شركت آب منطقهاي آذربايجان غربي گفت :در فروردينماه
سال جاري  560ميليون مترمكعب آب از سدهاي استان به سمت درياچه
اروميه رها شده است .بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني
وزارت نيرو (پاون) ،كيومرث دانشجو در تشريح گزارشي از اقدامات اين
شركت در قالب مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه و مديريت بحران
سيل افزود :در راستاي احياي درياچه اروميه از سال  1393تاكنون سه
ميليارد و  600ميليون متر مكعب آب به سمت این درياچه رها شده كه
از اين ميزان ،يك ميليارد و  160ميليون متر مكعب مربوط به سال آبي
 98-97است .وي در ادامه با اشاره به بارشهاي سيلآسا و مخرب اخير
در كشور به تشريح اقدامات مهم انجام شده در راستاي مديريت سيل در
استان پرداخت و گفت :با اقدامات بهموقع و سريع مديريت بحران استان
و تأكيد استاندار آذربايجان غربي مبني بر هماهنگي كامل فرمانداريها با
شركت آب منطقهاي ،اقدامات وسيع و گستردهاي در سطح استان براي
مقابله با سيالبها در نقاط حادثهخيز بهعمل آمد كه ميتوان به اليروبي
 74كيلومتر از رودخانههاي استان در نقاط آسيبپذير در  10روز اول سال
جاري اشاره كرد .مديرعامل شركت آب منطقهاي آذربايجان غربي تصريح
كرد :نتيجه اين اقدامات و مديريت منسجم باعث جلوگيري از بروز سيالب و
آسيبرسیدن به زيرساختهاي مهم و تأسيسات در شهرستانهاي اروميه،
مهاباد ،مياندوآب ،شاهين دژ ،نقده ،بوكان و سلماس شد .دانشجو ادامه داد:
از سال  1393تاكنون دولت براي احياي درياچه اروميه و اليروبي انهار دو
هزار و  600ميليارد ريال به اين سازمان تخصيص داده كه متناسب با اين
اعتبارات 113كيلومترازرودخانههاياصليمنتهيبهدرياچهاروميهو290
كيلومتر از انهار اليروبي شدهاند .وي افزود :از اعتبارات شركت نيز عمليات
اليروبي 105كيلومتر از رودخانهها و 254كيلومتر از انهار انجام يافته است.
مديرعامل شركت آب منطقهاي آذربايجان غربي اقدامات بهعمل آمده از
سوي اين شركت در بحث اليروبيها را طي پنج سال گذشته بسيار ارزنده
و مهم برشمرد و اجراي اين حجم وسيع از عمليات را مرهون تالشهاي
استاني ،ستاد احياي درياچه اروميه ،كارگروه ملي نجات درياچه اروميه و
حمايتهاي مقامات استاني بهويژه مقام عالي استان دانست .وي همچنين
 70مورد سردهنهسازي و بازسازي تأسيسات مهم آبي استان را از جمله
اقدامات مهم اين شركت براي تسهيل انتقال آب به درياچه اروميه برشمرد.
مديرعامل آبفاي هرمزگان:

تشديدبارندگيهاخلليدرآبرساني
به شهرهاي هرمزگان ايجاد نكرده است

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان هرمزگان با اشاره به تشديد
بارندگيها در استان و احتمال وقوع سيالب در اين منطقه ،گفت :با توجه
به پيشبينيهاي سازمان هواشناسي مبني بر احتمال وقوع سيالب در
استان بيش از  40اكيپ عملياتي آب و فاضالب شركت در آمادهباش
كامل هستند تا خللي در خدماترساني به مردم ايجاد نشود .بهگزارش
«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،امين قصمي با
بيان اين مطلب افزود :با افزايش بارشها در بندرعباس تمامي اكيپهاي
عملياتي شركت با محوريت اين شهر در آمادهباش كامل هستند .وي با
تأكيد بر اينكه تاكنون هيچگونه خسارتي به تأسيسات آب و فاضالب
استان وارد نشده است ،گفت :در حال حاضر شرايط تحت كنترل و
خدماترساني اين شركت به صورت پايدار و مستمر در حال انجام است.
مديرعامل آبفاي استان تهران:

فاضالب سطح اهواز با پمپهاي
لجنكش آبفاي استان تهران تخليه شد

مديرعامل آبفاي استان تهران گفت :برخي نقاط شهر اهواز از جمله بلوار
دانيال ،بيمارستان امام خميني (ره) و پارك ساحلي كيانپارس دچار
پسزدگي فاضالب شده بود كه  45پمپ لجنكش آبفاي استان تهران در
مدتدوروزهمراهباسايردستگاههاياجراييمستقردراهوازتماميفاضالب
پسزدهشده را از سطح شهر جمعآوري كردند .بهگزارش «سبزینه» به نقل
از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،بر اساس ابالغيه وزارت كشور به
استانداري تهران ،استان تهران به عنوان استان معين خوزستان تعيين شده
و آبفاي استان تهران به عنوان يكي از دستگاههاي اجرايي استانداري تهران
و وزارت نيرو در مناطق سيلزده استان خوزستان حضور دارد .محمدرضا
بختياري در حاشيه بازديد از مناطق سيلزده استان خوزستان گفت :در
منطقه دشت آزادگان و سوسنگرد نيز آبفاي استان تهران وظيفه تأمين آب،
كنترل كيفيت و سالمت آب شهروندان و كنترل سيالب باالدست جاده
بستان به سوسنگرد را به عهده دارد .به گفته مديرعامل آبفاي استان تهران،
بر اساس مصوبه شوراي تأمين استان خوزستان ،استانداري تهران موظف
شده است تا سيلبند شكستهشده جاده بستان به سوسنگرد را ترميم كند
كه اين امر توسط آبفاي استان تهران و شهرداري تهران در حال انجام است.
درهفتهگذشتهنيروهايامداديآبفاياستانتهرانتوانستندمسيرشوشتر
به اهواز و جاده شيبان را بازگشايي كنند .بختياري درباره ساير فعاليتهاي
آبفاي استان تهران در مناطق سيلزده خوزستان گفت :عالوه بر ارسال سه
دستگاه تانكر آب شرب به شهرهاي بستان ،هويزه و سوسنگرد ،خودرو امداد
و تعميرات براي تعمير لولههاي آب شرب سوسنگرد ،سه گروه مجهز با ۱۴
نفر نيروي خبره امدادرسان به شهر اهواز براي كمك به سيلزدگان و دو گروه
براي كمك به نيروهاي در حال تعمير جاده سوسنگرد به بستان اعزام شدهاند
و بخشي ديگر از نيروهاي آبفاي استان تهران مشغول عمليات تخليه گل و
الي از منازل مناطق اطراف اهواز هستند.
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رفع تصرف 800هكتار از اراضي ملي در سال97
سبزینه

نرگس آذرپیوند

تعرض به اراضي ملي و زمينخواري از پديدههاي تخريبي و رو به
گسترش در قرن حاضر است و طعم تخريب اراضي ملي و طبيعي
به مذاق زمينخواران چنان شيرين آمده است كه هر روز عطش
آنها براي زمينخواري شديدتر ميشود .تاريخچه زمينخواري
به قدمت شهرنشيني است و گسترش شهرنشيني زمينخواري و
تخريب اراضي كشاورزي و طبيعي براي تبديل به مناطق مسكوني
را رشد و افزايش داده است .در ايران نيز شدت رشد اين پديده
به حدي بود كه قانونگذاران كشور از دهه  30براي حفظ حقوق
عمومي و اراضي ملي و طبيعي دست به كار شدند .قوانين «ثبت
اراضي موات اطراف شهر تهران» در سال  ،1331ماليات بر اراضي
باير در سال  1352و زمين شهري در سال  1361براي مبارزه با
زمينخواري تصويب شدند ،اما با وجود قانونهاي متعدد براي
جلوگيري از زمينخواري باز هم زمينخواران به روشهاي خاص
خود همچون خوره و موريانه به جان طبيعت و سرمايههاي طبيعي
افتادهاند و اراضي ملي را به انحصار خود در ميآوردند .دستگاه قضا،
سازمان امور اراضي ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري ،جهاد
كشاورزي ،سازمان محيط زيست و ديگر دستگاههاي مرتبط همواره
اقداماتي براي مبارزه با زمينخواري و آزادسازي اراضي ملي و طبيعي
در دستور كار دارند و با راهاندازي واحدهاي گشت سعي ميكنند
جلوي تخريب سرمايههاي ملي را بگيرند ،اما زمينخواران همچنان
فعالند .در خراسان رضوي نيز هشت ميليون هكتار اراضي ملي وجود
دارد كه شش ميليون هكتار از اين ميزان داراي سند مالكيت است
و پارسال  800هكتار از زمينهاي ملي اين استان رفع تصرف شد و
نوروز امسال نيز اكيپ گشت مشترك شوراي حفظ حقوق بيتالمال
براي صيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي همچون سالهاي قبل
فعال بود.
شناسايي یکهزار و  384مورد تغيير كاربري غيرمجاز
مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي از شناسايي
یکهزار و  384مورد تغيير غيرمجاز كاربري زمين كشاورزي طي
پارسال در استان خبر داد و افزود :براي تمامي اين موارد تخلف،
پرونده تشكيل و به محاكم قضايي ارجاع داده شده است .حميد
قزاقي افزود :در اين مدت سه هزار و  973مورد قلع بناهاي غيرمجاز
نيز انجام شده است كه تمامي اين موارد در مراحل اوليه ساخت
بودهاند .وي با بيان اينكه ميزان تخلفات ،تغيير كاربري و جرايم
مربوط به اراضي كشاورزي طي سال گذشته كاهش يافته است،
ادامه داد 213 :مورد تغيير غيرمجاز كاربري زمينهاي كشاورزي
استان طي تعطيالت نوروز امسال نيز شناسايي و برخورد قانوني
با آنها انجام و از ادامه تغيير كاربريشان جلوگيري شد .مدير امور
اراضي سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت :طي تعطيالت
نوروز امسال  36گروه بازرسي در دو ميليون و  700هزار هكتار
از عرصههاي كشاورزي خراسان رضوي عهدهدار گشت و كنترل
تخلفات بودند .قزاقي با بيان اينكه شهرهاي داراي بيشترين ميزان
تغيير كاربري غيرمجاز زمينهاي كشاورزي در استان شامل مشهد،
طرقبه ،شانديز و چناران هستند ،افزود :در اين مدت  78مورد قلع
بنا و  55مورد تخريب ساختوسازهاي غيرمجاز صورت گرفت .وي
توساز غيرمجاز نيز
اضافه كرد :در اين ايام  252مورد عمليات ساخ 
در خراسان رضوي متوقف شد.
 71سازه غيرمجاز قلع و قمع شد
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي نيز گفت :طي
پارسال با تالش نيروهاي يگان حفاظت منابع طبيعي خراسان رضوي

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ميگويد:
در كنار برآورد خسارات كشاورزي ،اقتصادي و
عمراني ناشي از سيل اخير كشور نبايد از خسارات
به منابع طبيعي به ويژه جابهجايي و فرسايش
ميليونها تن خاك غافل شد .به گزارش «سبزینه»
به نقل از ایرنا ،نغمه مبرقعي دينان ضمن اشاره
به بررسي داليل وقوع و تشديد سيالبهاي اخير
كشور عنوان كرد :برآوردهاي بسياري از خسارات
سيل بر مبناي قيمتهاي بازاري صورت گرفته
است و خسارت زمينهاي كشاورزي ،منازل
مسكوني ،راههاي جادهاي ،زيرساختها و پلها
محاسبه شده ،اما در اين ميان كمتر به مسأله حجم
باالي خسارات به منابع طبيعي پرداخته شده است.
از روزهاي آغازين سال  1398بيش از  14استان
غربي ،جنوبي و مركزي كشور گرفتار سيالبهاي
مخربي شدند كه خسارتهاي جبرانناپذير جدي
در بخشهاي اقتصادي ،عمراني و زيستمحيطي بر

 800هكتار از زمينهاي ملي استان رفع تصرف شد .عليرضا صحرايي
افزود :هشت ميليون و 200هزار هكتار از مجموع 11ميليون و 300هزار
هكتار مساحت خراسان رضوي را عرصه منابع طبيعي و حوزه فعاليتي
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اين استان تشكيل ميدهد .فرمانده
يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي نيز
دادستان عمومي و انقالب مشهد:

اينكه مسئوالن به بهانه جذب سرمايهگذاران به ويژه

توساز در
برجسازان بدون رعايت ضوابط ،پروانه ساخ 
هر نقطه از شهر صادر كنند ،پذيرفتني نيست و مصداق
تضييع حقوق عمومي است

گفت :در تعطيالت نوروز امسال  20ويالي غيرمجاز در عرصههاي منابع
طبيعي استان با همكاري شوراي حفظ حقوق بيتالمال تخريب شد.
امين رمضانيان افزود :همچنين طي اين مدت  71سازه غيرمجاز با
همكاري شوراي ياد شده قلع و قمع شد .وي اضافه كرد :در اين مدت
عالوه بر جلوگيري از تخريب ،تصرف و چراي غيرمجاز ،احكام قضايي
توساز در عرصههاي منابع طبيعي صادر و اجرا
نيز درباره تخلفات ساخ 
شد .او گفت :در مجموع در ايام نوروز امسال  45پرونده قضايي در اين

خصوص در خراسان رضوي تشكيل شده است كه موضوع  25فقره از
آنها چراي غيرمجاز دام 15 ،فقره از آنها وقوع و رفع تجاوز در اراضي
ملي و پنج فقره از آنها قطع درخت و بوتهكني است.
رفع تصرف  230هزار مترمربع در مشهد
توسازها و كميسيون ماده  100شهرداري
مديركل نظارت بر ساخ 
مشهد نيز درباره اقدامات شهرداري براي رفع تصرف در اين كالنشهر
گفت :از ابتداي سال 1398تاكنون230هزارمتر مربع شامل 91باغ ويال
و پالكهايي كه داراي تخلف از قوانين حفظ كاربري و كميته صيانت از
حريم كالنشهر مشهد بودند ،با حضور دستگاههاي متولي رفع تصرف
و اراضي به حالت اوليه تغيير كاربري داده شد .مسعود اياز افزود :اين
اقدام در راستاي پيشگيري از تصرف اراضي ملي و دولتي و جلوگيري
از تخريب اراضي زراعي و كشاورزي در حريم شهر مشهد و همچنين
برخورد با افرادي كه قانون و حقوق بيتالمال را ناديده ميگيرند ،صورت
توساز در
گرفت .وي اضافه كرد :هرگونه تفكيك ،تغيير كاربري و ساخ 
اراضي حريم شهر مشهد مستلزم اخذ مجوز از دستگاههاي ذيربط از
جمله جهاد كشاورزي و شهرداري مشهد است.
در صيانت از اراضي ملي تعارف نداريم
دادستان عمومي و انقالب مشهد نيز در روزهاي پاياني پارسال
در جريان فعالشدن گشتهاي شوراي حفظ حقوق بيت المال

خراسان رضوي اعالم كرد :در دفاع از حقوق عمومي و صيانت از
اراضي ملي با هيچ كس تعارف نخواهيم داشت و در چارچوب قانون با
مجرمان و متخلفان در هر جايگاهي كه باشند ،برخورد خواهيم كرد.
غالمعلي صادقي افزود :در يك دوره زماني نظارتهاي الزم درباره
ميراث طبيعي شهر مشهد در ارتفاعات جنوب اين شهر انجام نشد و
امروز شاهد افراشتهشدن برجهايي در قسمتي از اين اراضي هستيم.
وي ادامه داد :البته با فرمايشات مقام معظم رهبري در اسفندماه
 1393درباره حفظ ارتفاعات جنوب شهر ،از تخريب بيشتر اين
توساز در آن جلوگيري شده است و دستگاه قضايي
كوهها و ساخ 
بهطور قطع با متصرفان اين ارتفاعات برخورد خواهد كرد .دادستان
عمومي و انقالب مشهد گفت :پرونده مجموعهاي كه برجهايي را
در بخشي از اين كوهها ساخته بودند نيز جهت رسيدگي قضايي
به شعب تحقيق ارسال شده است .صادقي افزود :دستگاه قضايي
همواره از سرمايهگذاري مشروع در چارچوب قانون دفاع كرده است،
اما اينكه مسئوالن به بهانه جذب سرمايهگذاران به ويژه برجسازان
توساز در هر نقطه از شهر صادر
بدون رعايت ضوابط ،پروانه ساخ 
كنند ،پذيرفتني نيست و مصداق تضييع حقوق عمومي است .وي
تأكيد كرد :قوه قضائيه بر اساس بند دوم اصل  156قانون اساسي بايد
ي مشروع اقدام
ل و آزاديها 
ش عد 
ق عام ه و گستر 
ي حقو 
درباره احيا 
كند كه مقابله با زمينخواري از مصاديق اين امر است كه اين كار در
دادسراي مشهد آغاز شده است و با قدرت دنبال ميشود.

از خسارات سيل به منابع طبيعي غافل نشويم

جاي گذاشت .مبرقعي با اشاره به فرسايش شديد
خاك ناشي از سيل گفت :در اثر سيالب شديد
ميليونها تن خاك جابهجا شده است؛ خاكي كه
 30سانتيمتر فوقاني آن ارزشمندترين بخش به
شمار میرود و باالترين ميزان خاكبرگ را دارا
است .به گفته وي ،ميليونها سال طول ميكشد
تا خاك توليد شود ،در حالي كه سيل اخير خاك
زمينهاي باالدست را شسته و اين زمينها تا
سالها خاصيت باروري و قابليت كشاورزي ندارند.
اين استاد اقتصاد محيطزيست همچنين از قطع
پرشمار درختان در اثر سيل سخن گفت و افزود:
درختان قطع شده داراي ارزشهاي غيربازاري
مانند جذب آاليندهها ،جذب ريزگردها ،جلوگيري
از سيل ،زيستگاه حيات وحش و ذخيره آبهاي
زيرزميني داشتند .سازمان حفاظت محيطزيست
بايد خسارتهاي منابع طبيعي در بخشهاي
غيربازاري را در سيل اخير محاسبه كند.

 نقض قوانين آمايش سرزمين
خسارات سيل را افزايش داد
این پژوهشگر اقتصاد محيطزيست با تأكيد بر جاي
خالي مديريت صحيح منابع سرزميني و آبي ،نقض
قوانين آمايش سرزمين و نبود مديريت صحيح
سرزميني و منابع آبي را دليل افزايش چند برابري
خسارتهاي سيل اخير كشور دانست .مبرقعي
ميگويد :آمايش سرزمين مشخصكننده بهترين
كاربرد براي سرزمين است؛ از اين رو بايد بارگذاري
سازهها در محلهايي از سرزمين صورت گيرد كه
قوانين آمايش در آن نقض نشود؛ در حالي كه چنين
قوانيني در بسياري از ساختوسازهاي عمراني و
جادهاي كشور ناديده انگاشته ميشود .وي افزود :نبود
مديريت صحيح سرزمين و منابع آبي ،تعرض به حريم
رودها و آبراههها در كنار تخريب پوشش گياهي و عدم
آبخيزداري صحيح باعث افزايش حجم خسارات سيل
شد .اين پژوهشگر علوم محيطي با تأكيد بر اينكه بايد

از قضاوت زودهنگام درباره علل و عوامل اصلي سيل و
سيالب پرهيز كرد ،اظهار داشت :عدهاي معتقدند ورود
به دوره ترسالي سيل اخير را رقم زده است ،اما بيش
از اين بايد تغييرات اقليمي را پذيرفت ،چرا كه در اين
سيلها شاهد بارشهاي شديد در مدت زمان اندك
به عنوان نشانه تغيير اقليم بوديم .به عبارتي بارش
هفتههاي اخير در استانهاي سيلزده عادي نبود.

 از سيل اخير درس بگيريم
عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه
شهيد بهشتي تأكيد كرد :با وجود تمامي تخريبها
بايد به نقاط قوت و فرصتهاي ايجاد شده در سايه
سيل اخير توجه كرد ،چرا كه با تغذيه آبخانهها
ميتوان مديريت بيشتري بر منابع آب زيرزميني
داشت و آن را با احتياط مصرف كرد .مبرقعي گفت:
بارشهاي اخير ميتواند خسارتهاي ناشي از
خشكسالي را ترميم كند .براي دستيابي به چنين

امكاني الزم است تا توسعه كشور همخوان و همگام
با طبيعت پيش رود .وي پيشنهاد كرد نقشههايي بر
توساز در
اساس قانون آمايش سرزمين ترسيم و ساخ 
مسير سيالب و رودخانهها ممنوع شود .به تأكيد اين
استاد دانشگاه بايد نقشههاي مشخصي براي سيالب
در مقياس ملي و به تفكيك استانها تهيه شود تا از
وقوع فجايع در آينده پيشگيري شود .آنچه از كالم
كارشناسان و متخصصان محيطزيست برميآيد
اين است كه مديريت نادرست منابع زيستمحيطي
كشور و بيتوجهي به قوانين زيستمحيطي در سايه
برنامههاي توسعهاي در كنار پديده تغيير اقليم از
عوامل اصلي وقوع سيل و تشديد سيالبها بوده
است .آنچه مسلم است اینکه سيل اخير درسهاي
پرارزشي براي مسئوالن و ساكنان نواحي پرخطر
داشت كه در صورت توجه به آن ميتوان از پيامدهاي
تغيير اقليم و بهرهمندي از مواهب الهي بارشها،
بيشترين بهرههاي زيستمحيطي را برد.

جنگل و مرتع

نفوذ 2ميليارد مترمكعب آب به دل خاك
بهواسطه سازههاي آبخيزداري

معاون آبخيزداري ،مراتع و امور بيابان سازمان جنگلها گفت :به واسطه سازههاي
آبخيزداري در سيل اخير كشور دو ميليارد مترمكعب آب چه به صورت آب مهار
شده و چه به صورت آب نفوذ كرده در زمين داشتهايم .به گزارش «سبزینه»
به نقل از سازمان جنگلها ،خسرو شهبازي افزود :ما بايد چشماندازهاي طرح
مديريت جامع را در سال  98در حوضههاي الگويي تبيين كرده و نظارت و ارزيابي
را در اين بخشها افزايش دهيم .وي خاطرنشان كرد :آبخيزداري به يك عملكرد
و فعاليت خاص اطالق نميشود ،بلكه كار آبخيزداري يك كار هنري است و هنر
آن نيز «مملكتداري» است .شهبازي با بيان اينكه مديريت جامع آبخيز يك
پكيج سيال و در برابر شرايط اقليمي داراي تغيير و تحول است ،تصريح كرد :در
مديريت جامع آبخيز در كنار سازههاي مكانيكي اقدامات بيولوژيكي ،اجراي طرح
كاداستر و تقويت پوشش گياهي نيز انجام ميشود .وي افزود :سازمان جنگلها

بهرهبرداري از جنگلهاي شمال را تعطيل اعالم کرده است و به جاي آن طرحي
را جايگزين ميكند و اجراي آن طرح جايگزين كه اقداماتي نظير حفاظت از
جنگلها ،احياء و توسعه جنگل ،پيشگيري از اطفاي حريق و جلوگيري از قاچاق
چوب و غيره را به همراه دارد ،در قالب مديريت جامع آبخيز اجرايي ميشود.
معاون آبخيزداري ،مراتع و امور بيابان سازمان جنگلها در ادامه خاطرنشان كرد:
همه مسئوالن بهويژه مقام معظم رهبري ،دولت و نمايندگان مجلس بر اجراي
طرحهاي آبخيزداري و حفظ پوشش گياهي به ويژه جنگلها و مراتع تأكيد دارند
و توجه مسئوالن وظايف ما را در ادامه مسير سنگينتر خواهد كرد .بر اساس اين
گزارش ،در نشست كميته اجرايي مديريت جامع آبخيز ،اعضاي اين كميته پس از
بحث و گفتوگو درباره طرحهاي الگويي مديريت جامع ،سرانجام موضوع آموزش
و تدوين سند راهبردي را از چشماندازهاي مهم اجراي طرح مزبور اعالم كردند.

طرحهايآبخيزداريوآبخوانداري،راهكارمقابلهباخشكسالي

اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري راهكار مقابله با خشكسالي
در استان بوشهر است .به گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،عضو هيئت علمي و معاون
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر گفت :اجراي اين طرحها
با هدف كنترل سيالب ،جلوگيري از فرسايش خاك و تغذيه سفرههاي
آبهاي زيرزميني صورت ميگيرد .علي جعفري افزود :در سال  97بيش
از  17ميليارد تومان اعتبارات صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحهاي
آبخيزداري و آبخوانداري در استان اختصاص يافت كه با اين اعتبار  25سازه

بند سنگيمالتي و بند خاكي به حجم  110هزار مترمكعب و حجم مخزن
شش ميليون و  250هزار مترمكعب اجرا شده است .وي گفت :با اجراي
اين طرحها  40ميليون متر مكعب از روانابهاي سطحي استان كنترل و از
تخريب و فرسايش خاك جلوگيري شد .جعفري افزود :همچنين با اين اعتبار
عملياتهاي بيولوژيكي و بيومكانيكي شامل هالليهاي آبگير و مراقبت و
آبياري در سطح دو هزار و  299هكتار از اراضي استان صورت گرفت .وي
گفت :استان بوشهر با ميانگين بارندگي  250ميليمتر و ميانگين تبخير
ساالنه دو هزار و  774ميليمتر داراي اقليم گرم و خشك است.

آبخيزداري ميتواند در طول حوضه آبخيز
سرعت سيالب را كاهش دهد

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري گفت :در كشور ما اغلب
بارشها در فصلهايي اتفاق ميافتد كه نيازي به آن
نداريم ،پس بايد بتوانيم با استفاده از روشهاي مختلف
آب را ذخيره كنيم و مانع هدررفت آن شويم .سنتيترين
روش ذخيره آب در كشور ما قنات است .قناتها ميتوانند
آب را در زمين نفوذ دهند و جلوي تبخير آن را بگيرند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،هوشنگ جزي
تأكيد كرد :سيل بايد از باالدست حوضه آبخيز كنترل
شود نه در خروجي آن .وي با اشاره به اينكه سدسازي
از ديگر روشهاي حفظ آب در كشورهاي مختلف دنيا
است ،تصريح كرد :سدسازي استانداردهاي خاص خود
را دارد .ابتدا بايد مشخص كنيم كه چند درصد از آب
قابل دسترس را ميتوانيم در سدها نگهداري كنيم.
بهطور معمول گفته ميشود كه ميتوان حدود  ۴۰درصد
از آب قابل دسترس را در سدها ذخيره كرد كه اين مقدار
در ايران چيزي حدود  ۴۰ميليارد متر مكعب است .اگر
سدهاي ما در كشور ظرفيتي بيش از اين مقدار داشته
باشند ،به اكوسيستم فشار وارد ميشود .جزي با تأكيد
بر اينكه تبخير آب در كشور ما سه برابر متوسط جهاني
است ،گفت :در اين شرايط نميتوانيم در كشور آب را روي
سطح زمين ذخيره كنيم و بايد در كنار سدسازيهاي
اصولي از روشهاي مكملي استفاده كنيم تا آب را به داخل

زمين نفوذ دهيم .متأسفانه در ايران از تكنيكهاي نفوذ
آب به درون زمين غفلت شده و به همين دليل است كه
سدسازي در كشور رواج دارد .مديركل دفتر آبخيزداري
و حفاظت خاك سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با
بيان اينكه آبخيزداري روشي است كه ميتواند در طول
حوضه آبخيز سرعت سيالب را كاهش دهد و امكان
نفوذ آن به زمين را فراهم كند ،اظهار كرد :با عمليات
آبخيزداري ميتوانيم استحصال آب باران را افزايش دهيم
و به كاهش تبخير كمك كنيم .وي با اشاره به اينكه تنها
از طريق آبخيزداري ميتوانيم چشمهها و قناتها را تغذيه
كنيم ،گفت :پس از سيلهاي اخير برخي از طرفداران
سدسازي به نقش سد در كنترل سيل تأكيد ميكنند
و برخي منتقدان نيز ميگويند كه سدها هيچ تأثيري
بر كنترل سيالب ندارند .در اين باره بايد توضيح داد كه
سدها مخزني براي كنترل سيالب دارند و شايد بتوانند در
پاييندست خود تا حدي سيالب را كنترل كنند ،اما در
باالدست اينگونه نيست .جزي با بيان اينكه نميتوانيم
در هر آبراههاي سدهايي با ارتفاع بلند بسازيم ،تصريح
كرد :احياي پوشش گياهي و ايجاد سدهايي با بندهاي
كوتاه كار عمليات آبخيزداري است كه سبب كنترل
بارشها به بهترين شكل ممكن ميشود .در سيلهاي
اخير در مناطقي كه عمليات آبخيزداري صورت گرفته
بود ،خسارات سيل تا حد زيادي كاهش يافت.

