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تونل گالب 2نقشی حیاتی در تأمین آب استان اصفهان دارد

اخبار آب
محمدحسين محمدي  خبر داد

تصفيهشبانهروزي 187هزارمترمكعب
فاضالب در شهرهاي كردستان

مديرعامل شركت آبوفاضالب شهري استان كردستان گفت :در
حال حاضر شش تصفيهخانه فاضالب در شهرهاي استان كردستان
وجود دارد كه ظرفيت تصفيه مجموع آنها  187هزار و 360
مترمكعب فاضالب در شبانهروز است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از
پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،محمدحسين محمدي با بيان
اينكه جمعيت زير پوشش تصفيه فاضالب استان  70درصد است،
خاطرنشان كرد :اين در حالي است كه متوسط جمعيت زير پوشش
تصفيه فاضالب در كشور  24درصد و ميانگين جمعيت زير پوشش
شبكه جمعآوري فاضالب در كشور نيز  48درصد است .وي با بيان
اينكه دو تصفيهخانه فاضالب بيجار و ياسوكند در آيندهاي نزديك
به بهرهبرداري خواهند رسيد ،تصريح كرد :عالوهبراين ،سه تصفيهخانه
در شهرهاي ديواندره ،دهگالن و كامياران نيز در دست ساخت است
كه با افتتاح اين پنج تصفيهخانه ،جمعيت زيرپوشش تصفيه فاضالب
در استان  14/5درصد افزايش يافته و به  84/5درصد خواهد رسيد.
مديرعامل شركت آبوفاضالب شهري استان كردستان افزود :سه
تصفيهخانه فاضالب در شهرهاي سنندج ،سقز و مريوان در دست ارتقاء
است كه با ارتقاي اين تصفيهخانهها ،كيفيت خدمات و تصفيه فاضالب
در اين شهرها نيز رشد چشمگيري خواهد ريافت .محمدي يادآور شد:
تعداد انشعابهاي فاضالب در شهرهاي استان  352هزار و  550فقره
و طول كل شبكه و خطوط انتقال فاضالب نيز  1926/8كيلومتر است.
بهدليل افزايش تراز آب درياچه سد انجام شد

تغيير وضعيت انتقال آب سد الر
از پمپاژ به ثقلي

مدير امور نظارت بر بهرهبرداري و نگهداري سد الر از افزايش تراز آب
درياچه اين سد و تغيير وضعيت انتقال آب از حالت پمپاژ به ثقلي
خبر داد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو
(پاون) ،مفيد اصغري با بيان اين مطلب اظهار كرد :با توجه به افزايش
تراز آب درياچه سد الر ،به تغيير سيستم وضعيت انتقال آب از حالت
پمپاژ به ثقلي با بستن دريچههاي آبگير و آببر تأسيسات عظيم
تلمبهخانه و همچنين باز کردن دريچه خروجي تأسيسات كالن اقدام
شد .وي با اشاره به اينكه اين عمليات با تالش بيوقفه پرسنل سد و
عوامل شركت پيمانكار صورت گرفته است تصريح كرد :عمليات باز
كردن دريچههاي سد الر و تغيير وضعيت انتقال آب از حالت پمپاژ به
ثقلي از عصر روز اول ارديبهشتماه آغاز و در ساعت سه بامداد روز دوم
همین ماه با موفقيت به اتمام رسيد .مدير امور نظارت بر بهرهبرداري و
نگهداري سد الر در پايان خاطرنشان كرد :هر ساله با افزايش تراز آب
درياچه و رسيدن به تراز دوهزار و  472/5متر ،اين تغيير وضعيت از
حالت پمپاژ به ثقلي الزامي است.
مديرعامل آب منطقهاي گيالن:

سدسفيدرودگيالن
بهصورتكاملآبگيريميشود

مديرعامل شركت آب منطقهاي گيالن از آبگيري كامل سد سفيدرود
و سرريز شدن آن خبر داد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه
اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،وحيد خرمي گفت :هرساله بهمنظور
مديريت سيالبها در فصل بهار ،ميزان رهاسازي آب از سد برنامهريزي
ميشود كه امسال با توجه به سيالبهاي اخير در كشور  20درصد از
ظرفيت سد را براي مديريت سيالب بهار نگهداشتهايم .وي خاطرنشان
كرد :آبگيري سد سفيدرود به حد نرمال رسيده و بهميزان يكميليارد
و  50ميليون مترمكعب ،آبگيري شده است .مديرعامل آب منطقهاي
گيالن با تأكيد بر پايداري سد سفيدرود و پاياب آن افزود :با مديريت
صورتگرفته امسال ،سال كشاورزي سختي را در مسير سد سفيدرود
نخواهيم داشت و اين ظرفيت را در رودخانه داريم كه سيالب را
كنترل كنيم .خرمي همچنين اجراي سدهاي الستيكي در همه
نقاط استان را نتيجهبخش دانست و گفت :در استان گيالن  11سد
الستيكي داريم كه چهار مورد از آنها به اتمام رسيده و بقيه آنها نيز
پيشرفت خوبي دارند.

حفر  2حلقه چاه آب در املش
نيازمند 8ميليارد ريال اعتبار است

مديرعامل شركت آبوفاضالب گيالن گفت :حفر دو حلقه چاه براي
تأمين آب آشاميدني در شهر املش به هشتميليارد ريال اعتبار نياز
دارد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،سيدمحسن حسيني در
حاشيه بازديد از چاههاي آب آشاميدني شهر املش و اقدام براي رفع
معضل كمآبي و كدورت آب اظهار داشت :براي رفع معضل كمآبي
در فصل خشكسالي و كدورت آب در فصل بارش به حفر دو حلقه
چاه آب آشاميدني در شهر املش با هشتميليارد ريال اعتبار نياز
است .وي افزود :همچنين براي تأمين آب شرب شهروندان املشي
عالوهبر حفر دو حلقه چاه ،به اليروبي دو حلقه چاه آب درمجموع
با اعتبار 600ميليون ريال نياز است .همچنين مديرعامل شركت
آبوفاضالب روستايي گيالن كه براي بازديد از روند پيشرفت
فيزيكي مخزن آب بهشتآباد املش در شهرستان املش حضور
يافته بود نيز گفت :مخزن آب بهشتآباد رانكوه املش  21روستا
را با ششهزار و 800خانوار تحت پوشش خود دارد .محبعلي رنجور
يادآور شد :ساخت مخزن بهشتآباد كه از سال  95شروع شده
و طرحي دوساله است ،تاكنون  4/5ميليارد تومان هزينه شده و
براي تكميل آن به  21ميليارد تومان اعتبار ديگر نياز است .وي
ادامه داد :براي ساخت مخزن آب سمام ،از مناطق ييالقي رانكوه
املش ،به اعتباري بالغ بر پنجميليارد تومان نياز است كه تاكنون
دوميليارد و 700ميليون تومان هزينه شده است .مديرعامل شركت
آبوفاضالب روستايي گيالن يادآور شد :اين مخزن كه ساخت آن
از هفته دولت  96شروع شده است ،تاكنون  25درصد پيشرفت
فيزيكي دارد .اين مخزن 14روستا را در قالب یکهزار و 500خانوار
تحت پوشش خود دارد .شهرستان املش با دو بخش مركزي و رانكوه
در 70كيلومتري شرق مركز گيالن واقع شده است.

مقاومسازی  ۱۰مخزن ذخیره آب
در تهران

عملیات مقاومسازی  ۱۰باب مخزن ذخیره آب در آبفای استان تهران
با حجم تقریبی  ۳۰۰هزار مترمکعب انجام شد .بهگزارش «سبزینه»
بهنقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،مدیر امور اجرایی
طرح مقاومسازی و بهسازی تأسیسات آب آبفای استان تهران گفت:
مقاومسازی این مخازن با اعتباری بیش از  ۷۰میلیارد ریال از محل
منابع داخلی انجام شده و مقاومسازی پنج باب مخزن ذخیره دیگر
بهحجم تقریبی  ۱۰۰هزار مترمکعب با اعتباری حدود  ۲۰میلیارد ریال
در حال اجراست .پرویز اسدی افزود :تاکنون  ۴۷باب مخزن ذخیره آب
با حجم تقریبی یکهزار و  200هزار مترمکعب برای اجرای عملیات
مقاومسازی شناسایی شده است .بهگفته اسدی با توجه به مقاومنبودن
مخازن در برابر نیروهای جانبی و پیچشی حاصل از زلزله ،با ایجاد
شبکههای آرماتوربندی و کابلهای پیشتنیده در سقف مخازن ،ضمن
یکپارچهسازی ساختمان و رفع موارد حساسی همچون وجود درزهای
انبساطی ،مخازن حین بهرهبرداری مقاو م شدهاند.

سبزینه
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نرگس آذرپیوند

در شرايطي كه امروز بسياري از شهرهاي كشور درگير سيل و
مشكالت ناشي از آن هستند و دسترسي به آب آشاميدني سالم
مردم اين استانها دشوار است ،اما موضوع آب شرب اصفهان
يكي از موضوعات مهم در سطح كشور است .اگرچه بارشهاي
خوب امسال ،تا اندازهاي نگراني مسئوالن را بابت تأمين آب
شرب اصفهانيها در تابستان امسال كمتر كرده ،بايد توجه داشت
خشكساليهاي پيدرپي و حوادث مختلف ،موجب ناپايداري در
تأمين آب شرب اصفهان بزرگ شده است .بايد توجه داشت كه
طي سالهاي گذشته حوادث مختلفي منجر به خروج تصفيهخانه
باباشيخعلي از مدار طرح آبرساني اصفهان بزرگ شد و نشان داد
كه اين سامانه تا چه حد در تأمين آب شرب مردم اين استان،
متزلزل است .شايد اصفهانيها هيچگاه قطعي چندروزه آب اصفهان
در سال  87را فراموش نكنند كه يك دستگاه بولدوزر اداره راه
و ترابري با خط لوله انتقال نفت خام در منطقه سامان برخورد
كرد و آب زايندهرود آغشته به صدها تن نفت خام شد و مسئوالن
مجبور شدند براي رفع آلودگي آب اصفهان از مواد نفتي تا مدتي
تصفيهخانه باباشيخعلي را از مدار خارج كنند و در آن زمان بازار
داغ داللي آب معدني در شهر رونق چنداني به خود گرفت ،اما
به جايي نكشيد كه بختياري ،استاندار وقت اصفهان و مسئوالن
آب و فاضالب استان اعالم كردند كه آلودگي نفتي آب اصفهان
مرتفع شد .با اين حال مردم اصفهان تا مدتها بوي نفت را در آب
آشاميدني خود احساس ميكردند.
آسيبپذير بودن شبكه تأمين آب شرب اصفهان
وقوع اين حادثه مسئوالن وقت را متوجه شكننده و آسيبپذير
بودن شبكه تأمين آب شرب اصفهان كرد و در اين راستا طرح
تونل گالب دو در سفر استاني هيئت وزيران دولت وقت در سال
 ۸۸مصوب شد و در  15مرداد سال  93نيز صالح ،معاون امور
هماهنگي استانهاي معاونت راهبردي و برنامهريزي رئيسجمهور،
سامانه دوم آبرساني به اصفهان بزرگ يا گالب دو را طرحي درون
استاني و دارای نقش پدافند غيرعامل براي اصفهان معرفي کرد و
با تأكيد بر ضرورت آن گفت :با توجه به اينكه در سال  87بهمدت
دو هفته آب تمام شهرها و روستاهايي كه از رودخانه زايندهرود
مشروب ميشدند قطع شد ،سامانه دوم آبرساني اصفهان بزرگ به
طول  ۱۷كيلومتر با هدف انتقال آب از منطقه باالدست زايندهرود
در محدوده استان اصفهان در دستوركار قرار گرفت تا در صورت
هرگونه مشكل بتوان آب حدود چهارميليون نفر اصفهاني را تأمين
كرد .البته بعد از اين حادثه ،اتفاقاتي از اين دست ،همچون نشت
گازوئيل به زايندهرود در  31مرداد سال  93بار ديگر تصفيهخانه
باباشيخعلي از مدار خارج كرد و تأمين آب بيش از پنجميليون
اصفهاني به مخاطره افتاد و مردم در گرماي شديد تابستان ،بيش
از هشت ساعت ،دوباره طعم بيآبي را چشيدند .همچنين در
اين سالها بارها سيالبي شدن زايندهرود و كدورت آب موجب
مختل شدن فرآيند تصفيه آب در تصفيهخانه باباشيخعلي شد و
ن حال از زمان مطرح
اصفهانيها مدتي را بدون آب گذراندند .با اي 
شدن اجراي اين طرح ،مخالفتهاي استان باالدست ،شدت گرفت
و در محافل مختلف آن را طرح انتقال آب و بينحوضهاي توصيف
كردند؛ اگرچه سامانه دوم آبرساني اصفهان بزرگ با هدف تأمين
كمبود آب شرب در حال اجراست .در شبكه آبرساني اصفهان
بزرگ آب تصفيه شده در تصفيه خانه باباشيخعلي از طريق تونلي به
شبكه آبرساني انتقال داده خواهد شد .اين تونل حداكثر ظرفيت
عبور  ۱۰مترمكعب آب در ثانيه را دارد .بهدليل رشد جمعيت و
مصارف ،نياز شبكه آبرساني از  ۱۰مترمكعب در ثانيه بيشتر
شده كه اين كمبود بهصورت نارسايي در شبكه و افت فشار آب
در برخي زمانها نمود دارد .با وجود این فرقي نميكند ،نشت
گازوئيل ،نفت يا شكسته شدن لوله يا هر بالي طبيعي همچون
سيالبي شدن رودخانه زايندهرود! تصفيهخانه باباشيخعلي طي يك

دهه گذشته نشان داد كه با حوادثي اينگونه متزلزل و آسيبپذير
است و سامانه دوم آبرساني اصفهان بزرگ يا همان تونل گالب
دو ،مسيري است كه كمبود آب تصفيهخانه را تأمين خواهد كرد
و بهدليل اينكه مسير آب آن از منطقهاي ديگر است ،در اينگونه
مواقع ميتواند بخشي از مشكل تأمين آب اصفهان را حل كند.
سامانه دوم آبرساني اصفهان بزرگ در صورت اجرا و بهرهبرداري
ميتواند كمبود سه مترمكعب آب بر ثانيه را تأمين كند و در افق
چشمانداز اين طرح ميتواند تا  ۱۰مترمكعب بر ثانيه آبرساني
كند ،چراكه اگر به هر دليل تأسيسات تصفيهخانه باباشيخعلي از
مدار خارج شود ،با توجه به افزايش جمعيت استان تأمين آب شرب
بيش از پنجميليون نفر در استان اصفهان با تهديدي جدي مواجه
خواهد شد و اين اتفاق ،توجه ويژه مسئوالن استان و بهويژه وزارت
نيرو را ميطلبد؛ چراكه اين سامانه براي اصفهانيها نقش پدافند
غيرعامل را ايفا خواهد كرد.
مشكالت پيشپاي طرح گالب
باوجود این تأكيد بر نقش پدافندي تونل گالب ،مخالفتها تا
جايي ادامه دارد كه نمايندگان چهارمحال و بختياري ،اجراي
اين طرح را به صالح نميدانند و تأكيد دارند ،مسئوالن اجرايي
استان بايد بررسيهاي الزم را درباره آن انجام داده ،رصد كنند
تا بتوانند اقدامات الزم را انجام دهند ،همچنين در موضوع
انتقال آب بين حوضهاي نگاه بايد كارشناسانه باشد .از سوي
ديگر معتقدند كه مهاجرت مردم و ناامني از عواقب راهاندازي
تونل گالب است و آبگيري آن زنگ خطري براي امنيت كشور
محسوب ميشود .متأسفانه مخالفتها تا جايي ادامه دارد
كه استاندار اصفهان در نخستين جلسه شوراي اداري استان
در سال  ،98اعالم كرد :از ابتداي كار خود در سمت استاندار
بيش از  ۹۵درصد وقت خود را براي زايندهرود صرف كردهام و
خوشبختانه در بخشهاي مختلف منهاي سامانه دوم آبرساني

به توفيقاتي رسيدهايم ،اما همچنان در اجراي تونل گالب دو با
مشكالتي مواجه هستيم.
ضرورت تقويت سامانههاي موازي
براي تأمين آب شرب اصفهان
با وجود این معاون بهرهبرداري شركت آب و فاضالب استان
اصفهان درباره ضرورت اجراي طرح تونل گالب گفت :طرح
گالب يك سامانه آبرساني به كاشان است كه  11شهر را پوشش
ميدهد و سامانه دوم گالب براي تأمين آب شرب اصفهان بزرگ
است .ناصر اكبري با اشاره به ضرورت اجراي طرح تونل گالب تأكيد
كرد :درحالحاضر تنها خط آبرساني شرب اصفهان ،تصفيهخانه
باباشيخعلي است كه بهداليل فني و بهرهبرداري و نياز به آب شرب،
بايد سامانه دوم آبرساني به اصفهان بزرگ به بهرهبرداري برسد.
وي افزود :با توجه به اينكه سفرههاي دشتهاي اصفهان طي 12
سال خشكسالي پياپي كاهش يافته ،بايد ظرفيتهاي موازي و
تقويتي براي تأمين آب شرب اصفهان و شهرهاي مجموعه سامانه
ديده شود .معاون بهرهبرداري شركت آب و فاضالب استان اصفهان
بر ضرورت وجود اين سامانه در مواقع آبسالي اشاره كرد و گفت:
در زمان وقوع سيالب ،شرايطي در زايندهرود اتفاق ميافتد كه
تصفيه آب را در باباشيخعلي كاهش ميدهد ،اما محل احداث
سامانه دوم ابتداي سد زايندهرود است كه يا سيالب نيست يا به
ندرت سيالبي ميشود و اين كمك بزرگي براي پايداري تأمين آب
شرب مردم اصفهان بزرگ است .اكبري ظرفيت تصفيه و انتقال
آب در تصفيهخانه باباشيخعلي را بين  10تا  12مترمكعب بر ثانيه
در شرايط نرمال عنوان كرد و گفت :سامانه دوم آبرساني اصفهان
طرحي پدافند غيرعامل و استفاده در مواقع خاص و بحراني است.
تونل گالب ،طرح بينحوضهاي نيست
همچنين يك استاد دانشگاه درباره طرح تونل گالب دو گفت:

تونل گالب نه تنها يك طرح بين حوضهاي نيست ،بلكه درون
استاني است كه از سد زايندهرود به مخازني كه در آينده در
محدوده دانشگاه صنعتي براي تأمين آب شرب اصفهان بزرگ
تعبيه ميشود ،انتقال داده خواهد شد .بابك سپهريان با تأكيد بر
اينكه طرح تونل گالب ،داراي مصوبه و پدافند غيرعامل است،
تصريح كرد :تنها راه آبرساني به اصفهان بزرگ ،تونل اشترجان
است كه بعد از تصفيهخانه باباشيخعلي قرار دارد و با توجه به اينكه
اين تونل قبل از انقالب احداث شده ،امروز بهدليل فرسوده بودن
بافت آن احتمال دارد با كوچكترين اتفاق از مدار خارج شود كه در
اين شرايط تأمين آب شرب چهار ميليون نفر به خطر خواهد افتاد.
اظهارات نادرست درباره سامانه دوم آبرساني اصفهان
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي با بيان اينكه تونل گالب
دو ،بهعنوان طرح پدافند غيرعامل داراي مجوز وزارت نيرو است،
افزود :اين طرح براي تأمين آب شرب اصفهان بزرگ در دو مرحله
ساخته ميشود .مرحله نخست ،ساخت تونل گالب و مرحله دوم
احداث لولههايي است كه از انتهاي تونل ،آب را بهسمت مخازن
هدايت و از آنجا وارد شبكه آبرساني اصفهان بزرگ خواهد كرد.
وي تأكيد كرد :طرح تونل گالب هنوز به اتمام نرسيده است ،بنابراين
اكنون موضوعي به نام آبگيري نداريم .به فرض مثال اگر آب در تونل
رها شود با توجه به مسدود بودن آن ،نميتوان آبگيري انجام داد.
سپهريان گفت :برخي اظهارات نادرست درباره تونل گالب مربوط
به هجمههاي بسياري است كه بر نمايندگان خوزستان و چهارمحال
درباره احتكار آب وارد شده است .وي با بيان اينكه برخي از اين
گفتهها شايد براي پنهان كردن طرحهاي بدون مجوز چهارمحال و
بختياري ازجمله طرح بنـ بروجن است ،اظهار كرد :متأسفانه طرح
بنـ بروجن نه تنها مجوز زيستمحيطي ندارد ،بلكه باوجودي كه
طرح با قطر لوله  400ميليمتر مصوب شده بود ،اما اكنون لولههايي
با قطر یکهزار ميليمتر براي آن در زمين كار گذاشتهاند.

امينامينيانتأكيدكرد

ضرورت صيانت از منابع طبيعي در شهرستان هشترود

فرماندار هشترود بر ضرورت صيانت از منابع طبيعي در
شهرستان هشترود تأكيد كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل
از مهر ،امين امينيان در جلسه صيانت از مراتع اين شهرستان
گفت :انجام هماهنگي بين دستگاهها براي برخورد قاطع با افرادي
كه بهدنبال نابودي منابع طبيعي هستند ،ضروري است .امينيان
با تأكيد بر ضرورت صيانت از منابع طبيعي اظهار داشت :منابع
طبيعي سهم همگان است و نميشود عدهاي در راستاي تمايالت
غيرشرعي ،غيرعقلي و غيرعرفي خود بهدنبال نابودي اين منابع
خدادادي از راه استفاده بيرويه از آن باشند .وي گفت :استفاده

بيرويه برخي افراد سودجو از منابع طبيعي موجب شده تا در
طول ساليان متمادي مراتع و جنگلها نابود شود ،ساختوسازهاي
غيرمجاز در بستر رودخانهها شكل بگيرد افراد به بهانههاي واهي
برداشتهاي غيرمتعارف از منابع داشته باشند كه همه اين مسائل
باعث شده آب ،خاك و هوا با آسيبهاي جدي روبهرو شوند.
فرماندار هشترود با بيان اينكه متأسفانه اراده و انگيزه الزم در بين
مجموعه منابع طبيعي شهرستان براي برخورد با متخلفان ضعيف
است ،افزود :همانگونه كه رهبر معظم انقالب در سخنان خود در
اسفندماه  ۹۳بين فعاالن حوزه منابع طبيعي و محيطزيست بر

ضرورت برخورد قاطع مسئوالن با زمينخواران تأكيد كردهاند،
الزم است با قاطعيت مانع كساني شد كه ميخواهند با سندسازي
اراضي ملي را تصرف كرده و آن را تبديل به ثروت شخصي كنند.
وي در همين راستا به وسعت باالي مراتع و اراضي نابود شده توسط
ورود غيرمجاز دام به شهرستان اشاره كرد و گفت :با وجود اينكه
طبق آمار ارائه شده ساالنه هشتهزار دام غيرمجاز وارد شهرستان
ميشود وسعت مراتعي كه نابود ميشود بيش از آن چيزي است
كه انتظار ميرود باشد و الزم است اين مسأله مورد واكاوي قرار
بگيرد كه در همين راستا الزم است عوامل منابع طبيعي در

مناطقي از شهرستان كه چراي غيرمجاز صورت ميگيرد حضور
فعال داشته باشند .امينيان با تأكيد بر اينكه در صورت انجام
هماهنگيهاي الزم براي كوچ عشاير و صدور مجوزهاي قانوني از
بسياري از مشكالت در اين حوزه كاسته خواهد شد خواستار انجام
هماهنگيهاي الزم بين دستگاهها براي برخورد قاطع با افراد دانه
درشتي شد كه بدون توجه به الزامات قانوني بهدنبال نابودي منابع
طبيعي هستند و گفت :تداوم حيات انسانها در حفظ و صيانت
از منابع طبيعي است و صيانت از منابع طبيعي يكي از الزامات
توسعه پايدار است.

جنگل و مرتع

بازگشت سرسبزي به شمشادهاي دودانگه

كارشناس ارشد گياهپزشكي ادارهكل منابع طبيعي و آبخيزداري
مازندران گفت :عمليات محلولپاشي عليه آفت شبپره شمشاد
در  25هكتار از جنگلهاي منطقه سنگده ساري در روزهاي پاياني
فروردين امسال آغاز شد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از فارس ،آفت
شبپره شمشاد طي سالهاي اخير جنگلهاي شمال را هدف قرار
داده است كه امسال نيز اين آفت به مناطق ساري ،سوادكوه ،بهشهر
و ارتفاعات زير یکهزار متر از سطح دريا بهشدت خسارت زد .منابع
طبيعي مازندران پيشبيني کرد اين آفت رويشگاههاي با ارتفاع
ش از یکهزار متر را آلوده و نهايتاً به شمشادها بهشدت خسارت
بی 
زده و آنها را نابود خواهد كرد .سمپاشي مناطق مختلف با تركيبات
ميكروبي و گياهي در سطح محدود براساس اعتبار محدود ادارهكل
انجام شد ،ولي با توجه به اينكه اين آفت چهار تا پنج نسل دارد،
بايد سمپاشي نيز طي چهار يا پنج بار تكرار شود كه با توجه به
مشكالت اعتباري به فراموشي سپرده شده و آفت در جنگلهاي
مازندران جوالن ميدهد و اگر دير بجنبيم ميبينيم كه ديگر
خبري از سرسبزي در جنگلها نيست .در حال حاضر سبزترين
گونه جنگلهاي هيركاني شمال در همين نزديكيها در حال مرگ
است ،گويي خورهاي در جنگلهاي شمال در حال جوالن است و
تمام هدفش اين است سرزندگي و سرسبزي را از جنگلها دور كند.
ديگر در رويشگاههاي شمشاد در سطح استان خبري از سرسبزي و
شادابي نيست ،چراكه شمشادهاي سرسبز جاي خود را به درختان
خشكيده داده ،حتی در برخي از رويشگاهها حتي اثري از درخت
خشكيده هم نيست .كارشناس ارشد گياهپزشكي ادارهكل منابع
طبيعي و آبخيزداري مازندران دراينباره اظهار كرد :جنگلهاي
مازندران از سال  95درگير آفت شبپره شمشاد شده است كه از آن

زمان تاكنون رفتهرفته درختان خشكيده جاي شمشادهاي سبز را
گرفته است .امين وطندوست افزود :با توجه به گسترش اين آفت و
اقدامات انجامشده پيگير گرفتن اعتبارات الزم براي ازبينبردن اين
آفت در جنگلهاي مازندران هستيم كه مقرر شد مناطق با آلودگي
كمتر در اولويت قرار گيرد؛ چراكه اين آفت در چهار يا پنج نسل
فعاليت دارد و در صورت پيشروي ازبينبردن آفت نياز به اعتبارات
بيشتري دارد .وي اضافه كرد :باتوجه به آلودگي كم شمشادها در
منطقه سنگده ساري با وسعت  25هكتار قراردادي بهمبلغ 220
ميليون تومان با پيمانكار بخش تخصصي خصوصي منعقد شده كه
در روزهاي پاياني فروردينماه امسال عمليات محلولپاشي عليه
اين آفت آغاز شده ،ولي بهدليل بارندگي پس از فروكش كردن باران
در روزهاي آينده از سرگرفته ميشود .كارشناس ارشد گياهپزشكي
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران با اعالم اين كه سطح
رويشگاههاي شمشاد در مازندران هفتهزار و  500هكتار است
كه گسترش آفت و اعتبارات محدود نميتواند آن را كنترل كند،
اظهار كرد :پيگير گرفتن اعتبار در اين زمينه هستيم تا بتوانيم
سرسبزي را به جنگلهاي شمال برگردانيم .وطندوست با تأكيد
بر اينكه اگر اعتبار باشد بهطور حتم پوشش خيلي بيشتر خواهد
شد ،خاطرنشان كرد :با تمام توان پيگير گرفتن منابع اعتباري براي
ازبينبردن اين آفت از جنگلها هستيم تا بتوانيم شاهد چنين
معضالتي در جنگلهاي سطح استان نباشيم .درحال حاضر اثري
از شمشادهاي سبز در جنگلهاي شمال نيست ،گويي جايشان را
به درختان خشكيده دادهاند و خزاني زودهنگام بر رويشگاههاي
شمشاد حاكم شده كه اميدواريم با پيگيري مسئوالن بار ديگر
سرسبزي به جنگلهاي شمال برگردد.

ساخت سازه آبخيزداري حوزه «دهليان»
شهرستان «رودان» به پايان رسيد

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان رودان از پايان عمليات اجرايي سازه آبخيزداري حوضه دهلياناين
شهرستان خبر داد.بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني سازمان جنگلها و مراتع ،حسين محسنيزاده گفت :اين
سازه روي رودخانه دهليان احداث شده كه هميشه داراي آب جاري است .يكي از اهداف احداث اين سازه افزايش تراز آب براي
استفاده باغات مركبات اهالي در دو طرف رودخانه است .پس از پايان اين پروژه و در حال حاضر هم ه باغات پاييندست از اين
سازه آبياري ميشوند .وي افزود :سازه مذكور داراي  4/5متر ارتفاع 70 ،متر طول تاج و يك متر ارتفاع سرريز با هزينه 240
ميليون تومان از محل اعتبارات استاني است .محسنيزاده بيان داشت :با توجه به مهاجرت معكوس بهرهبرداران به اين منطقه
و ارائه درخواستهاي متعدد ايشان ،احداث اين بند مالتي در دستور كار قرار گرفته و اين بند در پاييندست اراضي كشاورزي
و باغي منطقه واقع شده است كه احداث آن موجب جلوگيري از شستهشدن خاك حاصلخيز و تثبيت آن خواهد شد.

برداشت گياهان دارويي
از جنگلهاي لرستان ممنوع است

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان اظهار داشت :طي سالهاي گذشته بهرهبرداري بيرويه از گياهان دارويي بهطور
سنتي و غيراصولي توسط افراد سودجو موجب تخريب رويشگاههاي اين محصوالت شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از
ایرنا ،شيرزاد نجفي افزود :سطح زير كشت اين گونههاي گياهي بهدليل برداشت بيرويه در معرض انقراض قرار گرفته يا جزو
گونههاي منقرضشده است.وی بيان كرد :موسير ،كنگر ،آويشن ،تره كوهي ،پياز نرگس ،مرزه ،پيچك و الله واژگون ازجمله اين
گونههاي گياهي هستند .نجفي ادامه داد :هدف از ايجاد اين ممنوعيت ،ايجاد فرصتي دوباره براي تقويت و تجديد پوشش گياهي
عرصههاي طبيعي استان است .وي اضافه كرد :هرگونه حمل و برداشت گياهان دارويي از رويشگاههاي طبيعي استان ممنوع و
قاچاق است و با متخلفان اين حوزه از طريق مراجع قضايي و انتظامي برخورد قاطع و قانوني خواهد شد .مديركل منابع طبيعي
و آبخيزداري لرستان گفت :از شهروندان درخواست ميشود ،در صورت مشاهده هرگونه برداشت بيرويه محصوالت فرعي،
مراتب را از طريق تلفن رايگان  1504يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي استان اعالم کرده تا سريع در دستور كار قرار گيرد.

