آب و منابعطبیعی
اخبار آب

طرحآبشيرينكنروستاي
شهيدبهشتيشوشبهرهبرداريشد

طرح آبشيرينكن روستاي شهيدبهشتي شوش در آييني با حضور معاون
علمي و فناوري رئيسجمهور و جمعي از مسئوالن محلي به بهرهبرداري
رسيد .معاون علمي و فناوري رئيسجمهور در اين آيين گفت :اين طرح براي
نخستينبار دركشور بهعنوان پايلوت اجرا شده است .به گزارش «سبزینه»
بهنقل از ايرنا ،سورنا ستاري با بيان اينكه طرحهاي مشابهي بهزودي در ۲۰
روستاي استان خوزستان اجرا ميشود ،افزود :اين طرح با تكنولوژي روز و با
انرژي و كيفيت بهتر نسبت به طرحهاي قبل اجرا شده است.
استاندار خوزستان نيز در اين آيين گفت :براساس قرارداد منعقد شده بين
معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري و آبفار كشور آب آشاميدني با
كيفيت براي استان خوزستان به ويژه روستاها تأمين ميشود .غالمرضا
شريعتي افزود :اين طرح از نظر انرژي و پساب براي استان خوزستان اهميت
فراواني دارد .مديركل آبفار خوزستان نيز اظهار داشت :طرح آبشيرينكن
شهيد بهشتي با اعتبار  ۵۵ميليارد ريال در دهستان چنانه از توابع بخش
فتحالمبين به بهرهبرداري رسيده است .عادل حرباوي ادامه داد :اين طرح
كيفيت آب آشاميدني  ۱۰روستا با جمعيت بيش از سههزار نفر را طبق
استانداردهاي بهداشتي ،افزايش ميدهد .اين طرح ظرفيت تصفيه روزانه
 ۱۸۰مترمكعب آب روستاهاي شيخعلي (بهشتي) ،محمد صافي ،شهرك
مجاهدين و مزعل ضمدي را دارد.
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یها در جنگلها و مراتع ،انسان است
عامل 80درصد آتشسوز 

خوزستان رکورددارحریقها

منابعآبآشاميدنيبوشهر
پايدارميشود

استاندار بوشهر گفت :با تكميل و اجراي طرحهاي آبشيرينكن ،حفر چاه،
ساخت سد و نوسازي شبكه فرسوده آبرساني منابع آب آشاميدني اين
استان پايدار ميشود .به گزارش «سبزینه» بهنقل از تسنیم ،عبدالكريم
گراوند در نشست با امامجمعه بوشهر اظهار داشت :طرحهاي مهم و بزرگي
در عرصه تأمين آب در شهرها و روستاهاي استان بوشهر تدوين و عملياتي
شده است كه با اجرا و تكميل آنها مشكل تاريخي آب اين استان برطرف
ميشود .وي بيان كرد :با توجه به فرسودگي باالي شبكه آبرساني استان
بوشهر امسال با همكاري شركتهاي آب و فاضالب مشهد ،تهران ،تبريز،
شيراز و اصفهان با سرمايهگذاري  ۵۰۰ميليارد ريال عمليات اصالح شبكه
فرسوده شهرهاي بوشهر ،برازجان و جم درحال انجام است.
استاندار بوشهر اضافه كرد :عمليات نوسازي شبكه آبرساني بوشهر با
همكاري شركت آب و فاضالب اصفهان و تبريز انجام و تا ماه آينده تكميل
ميشود .شبكه فرسوده آبرساني برازجان بهوسيله شركت آب و فاضالب
خراسانرضوي و شيراز نوسازي و بهزودي با اعزام كارشناسان شركت آب
و فاضالب تهران به جم ،طرح خط انتقال آب اين شهر اجرايي ميشود.
وي با اشاره به احداث آبشيرينكنها در مناطق مختلف استان بوشهر
گفت :براي اجراي طرح آبشيرينكن عسلويه ،زمين اجراي اين طرح به
سرمايهگذار واگذار و بهزودي عمليات اجرايي آن آغاز ميشود .همچنين
عمليات اجرايي طرح آبشيرينكن  ۳۵هزار مترمكعبي بوشهر آغاز و
براساس برنامه زمانبندي در مدت  ۱۸ماه تكميل ميشود .استاندار بوشهر
گفت :ظرفيت آبشيرينكن ۱۰هزار مترمكعبي بوشهر با ارتقاء به  ۱۷هزار
مترمكعب افزايش يافته و ظرفيت آن تا  ۲۲هزار مترمكعب خواهد رسيد.
با اجرا و تكميل سد شهر كلمه و اخند مشكل كمآبي اين مناطق برطرف
ميشود؛ اين درحالي است كه  ۱۱حلقه چاه آب در دشتستان حفر و تجهيز
شده كه در مواقع بحراني آب آن وارد شبكه آبرساني ميشود.
گراوند گفت :اجراي طرح آبشيرينكن آبپخش ،دالكي ،سعدآباد ،حدتيه
و تنگستان ازجمله ديگر پروژههاي در دست اجراست كه نقش مهمي
در برطرف كردن كمبود آب آشاميدني مناطق يادشده دارد و با تكميل
آنها بحران كمآبي در اين استان برطرف ميشود .در سفر سال گذشته
رئيسجمهور به استان بوشهر  ۲۰هزار و  ۵۳۰ميليارد ريال اعتبار براي
تكميل و اجراي پروژهها مصوب شد كه در مدت دو سال ابالغ ميشود.

اجراي پروژههاي آبرسان 
ي
راهكاركاهشتبخيرآبدرياچهاروميه

مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجانغربي گفت:
تبخير و كاهش حجم آب درياچه اروميه در فصل گرما كام ً
ال طبيعي است.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا،فرهاد سرخوش تراز فعلي درياچه
اروميه را  1271/89اعالم كرد و گفت :تراز درياچه در مقايسه با مدت مشابه
سال گذشته  ۱۰۶سانتيمتر افزايش را نشان ميدهد.
سرخوش با بيان اينكه وسعت فعلي درياچه اروميه سههزار و231
كيلومترمربعاستونسبتبهمشابهسالگذشته۸۵۱كيلومترمربعافزايش
داشته است ،تصريح كرد :حجم آب درياچه درحالحاضر پنجميليارد و۲۲۰
ميليون مترمكعب است كه نسبت بهمدت مشابه سال گذشته سهميليارد و
 ۲۰ميليون مترمكعب افزايش داشته است.
وي با اشاره به اينكه درحالحاضر از چهار رودخانه زرينهرود ،نازلو،
باراندوز و گدار مجموعاً  ۱۴۰مترمكعب بر ثانيه آب به درياچه اروميه
وارد ميشود از تأثير مثبت اين ورود آب با وجود افزايش دماي طي هفته
گذشته خبر داد و گفت :با وجود افزايش شش درجهاي دما ورود آب از
رودخانههاي مذكور به درياچه سبب شد تنها نصف حجم تبخيري نسبت
بهمدت مشابه سالهاي گذشته انجام شود .طي هفته گذشته حدود چهار
سانتيمتر با حجم ۸۰ميليون مترمكعب آب تبخير شده است كه در صورت
عدم ورود آب به درياچه اين ميزان تبخير دو برابر ميشد .مدير دفتر استاني
ستاد احيای درياچه اروميه در آذربايجانغربي با بيان اينكه روند تبخير
طبيعي است و آب تمامي رودخانهها و تاالبها در اثر گرما تبخير ميشوند،
تصريح كرد :خوشبختانه حجم آب درياچه اروميه چشمگير است و با وجود
تبخيرهاي ساالنه فصل گرما وضعيت درياچه اروميه مطلوب است.
وي راهكار كاهش تبخير آب درياچه به زير  ۵۰درصد در فصل گرما را
اجراي پروژههاي آبرساني به درياچه اروميه عنوان كرد و گفت :با تكميل
تصفيهخانههاي كل حوضه و ورود شبانهروزي و مستمر پساب به درياچه،
همچنين ورود تونل كاني سيب به چرخه فعاليت كاهش ميزان تبخير آب
درياچه به زير  ۵۰درصد را در فصل گرما درپي خواهد داشت.

اخذ سند مالكيت براي بخشي از بستر
رودخانه جاجرود در قرچك ورامين

مدير امور منابع آب ورامين گفت :براي بخشي از بستر رودخانه جاجرود
در محدوده قرچك ورامين ،با همكاري اداره ثبت اسناد و امالك استان
تهران سند مالكيت صادر شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه
اطالعرسانی وزارت نیرو ،محمد داوودي با اعالم مطلب فوق اظهار داشت:
درپي پيگيريهاي بهعمل آمده توسط كارشناسان آبهاي سطحي و
بهمنظور تثبيت مالكيت و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده ،پيش سند
تكبرگي شش دانگ براي بستر بازهاي از رودخانه جاجرود واقع در
محدوده پالك  ۵۶اصلي رحمتآباد شهرستان قرچك به مساحت حدود
 ۴۳هكتار اخذ شد .وي افزود :براساس تفاهمنامه بين وزارت نيرو و
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و جلسات استاني و شهرستاني برگزار
شده با دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيتالمال و همچنين پيگيريهاي
انجام شده توسط امور منابع آب ورامين ،مقرر است در چارچوب ضوابط
و مقررات جاري در خصوص اخذ سند مالكيت براي بستر رودخانههاي
واقع در حوزه عملكرد اين امور اقدام شود .مدير امور منابع آب ورامين
تأكيد كرد :با اخذ سند مالكيت براي اراضي بستر مجاري آبهاي سطحي
اساساً با تثبيت مالكيت دولت به توليت وزارت نيرو (شركت آب منطقهاي
تهران) هرگونه سوءاستفاده احتمالي براي تصرفهاي بستر و حريم
منتفي خواهد شد و امور آب در نقش حاكميتي خود با هرگونه تخلف و
تصرف مطابق با قانون برخورد الزم را بهعمل خواهد آورد .وي در پايان
خاطرنشان كرد :افراديكه در نزديكي حريم و بستر رودخانهها معامله
ملكي انجام ميدهند ،حتماً پيش از انجام معامله استعالمهاي الزم را از
امور منابع آب تهران بزرگ اخذ كنند تا در آينده دچار ضرر و زيان نشوند.
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سبزینه

مهدیه ومسه

يكي از عوامل تخريب و انهدام جنگلها و مراتع
آتشسوزي است .آتشسوزي عالوهبر نابودي درختان
جنگل و پوشش مرتعي سبب بههم خوردن اكولوژي
ميشود و حيات جانوران را نيز به مخاطره مياندازد.
تركيب گونههاي گياهي عرصه را مختل کرده و سبب
تضعيف پايداري گـونههاي نادر و ذخاير ژنتيكي ميشود؛
بهطوري كه چنـدسال پس از وقـوع يك آتشسوزي در
منطقهاي گونههاي مهاجر سطح عرصه را تسخير کرده و
تيپ جامعه گياهي گذشته را تحت تأثير قرار ميدهند.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع به تسنیم
گفت :تنها ۲۰درصد آتشسوزي هفتههاي اخير در كشور
بهصورت طبيعي رخ داده و  ۸۰درصد باقي توسط عامل
انساني و بهصورت عمدي رخ داده است.
علي عباسنژاد ،فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها
و مراتع كشور ،درباره دليل آتشسوزيهاي اخير كه
بهصورت گستردهاي در سطح جنگلها و مراتع كشور رخ
داد ،گفت :بحث وقوع آتشسوزي در اين فصل با توجه به
گرمي هوا تقريباً اجتنابناپذير است .در سالهاي قبل نيز
اين آتشسوزيها،حتي در وسعتي در همين حد و گاهی
در وسعتي بيشتر رخ داده بود ،اما امسال با توجه به حجم
نزوالت آسماني در ماههاي اخير،پهنه مراتع كشور بيشتر

از قبل از پوشش علفي پر شده است كه با گرم شدن هوا
و خشكي علفها ،كمترين غفلت هر يك از هموطنان
ميتواند سبب وقوع آتش شود.
وقوع بيش از  ۳۰مورد آتشسوزي در يكهفته
وي با اشاره به اينكه در هفته گذشته بهدليل تعطيالت
چند روزه كشور ،شاهد حضور بيشتر مردم در عرصههاي
طبيعيبوديم،افزود:متأسفانهبياحتياطيمردمباعثشد
تنها در هفته گذشته در سطح كشور شاهد وقوع بيش از
 ۳۰مورد آتشسوزي باشيم ،اما بيشتر آتشسوزيهاي
رخ داده در عرصههاي مرتعي بوده است.
تفاهمنامهاي را با وزارت دفاع و ستاد مديريت بحران منعقد
كرديم تا از هليكوپتر سازمانها استفاده كنيم؛ اما براي
اين كار بايد بودجهاي از طريق دولت پرداخت ميشد
كه متأسفانه اين هزينه پرداخت نشد و هنوز نتوانستيم
به هماهنگي براي استفاده از هليكوپتر براي مهار
آتشبرسيم.
پولیبرایاستفادهازهليكوپترسازمانها
بابتاطفایحريقنداريم
عباسنژاد در ادامه گفت :در يكماه گذشته نيروهاي يگان
حفاظت در حال آمادهباش بودند و همكاري خوبي نيز در
بين دستگاههاي اجرايي در استانها برقرار شد و به محض

اطالع از وقوع آتش نيروهاي امداد در محل حادثه حاضر
شدند و نسبت به مهار آن اقدام كردند ،اما دو تا سه مورد
از آتشسوزيها در مناطق صعبالعبور ازجمله بهبهان
در استان فارس و مرز كهگيلويهوبوير احمد رخ داد كه
نيازمند استفاده از بالگرد براي هليبرد نيرو و اطفایحريق
در منطقه بوديم ،اما بهدليل عدم هماهنگي بهموقع زمان
اطفاء طوالني شد و وسعت آتشسوزي در مناطق افزايش
پيدا كرد.
وي درباره اينكه آيا كمبود تجهيزات سبب اين عدم
ش شده است يا خير ،گفت:
هماهنگي و گسترش آت 
تجهيزات انفرادي و همكاري مردم و همياران طبيعت
خوب بوده است .در دو سال گذشته تفاهمنامهاي را با
وزارت دفاع و ستاد مديريت بحران منعقد كرديم تا از
هليكوپتر سازمانها استفاده كنيم ،اما براي اين كار بايد
بودجهاي از طريق دولت كه در اين تفاهمنامه نيز قيد شده
بود ،پرداخت ميشد كه متأسفانه اين هزينه پرداخت نشد
و هنوز نتوانستيم به هماهنگي در سال جاري و استفاده از
هليكوپتر براي مهار آتش برسيم.
مذاكره با صنايع دفاع
برايدراختيارگرفتنهليكوپتر
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع كشور
درباره درخواست اين سازمان نسبت به در اختيار

گرفتن هليكوپتر اختصاصي براي مهار آتش با توجه
به تعدد آتشسوزيها با شروع فصل گرما در سطح
مراتع و جنگلهاي كشور گفت :اين درخواست از جانب
سازمان جنگلها مطرح شده است و تاكنون دو جلسه
در ستاد مديريت بحران كشور برگزار شده است ،با
صنايع دفاع نيز بهطور مستمررايزني داريم و همكاري
ما با آنها مؤثر بوده است .در صنايع دفاع رابطي داريم
كه در يك یا دو مورد از حوادث امسال به هر قيمتي
كه شد ،هليكوپتر را براي مهار آتش فراهم كرد ،اما
ما نيازمند هماهنگي مشابه سال قبل هستيم تا مانند
گذشته در اين موقعيتهاي حساس بتوانيم از بالگرد
استفاده كنيم.
عباسنژاد با بيان اينكه هر ساله در فصل گرما شاهد وقوع
آتشسوزي هستيم و هر ساله نيز همين مساله كمبود
بالگرد مطرح است ،تصريح كرد :درست است كه سازمان
جنگلها و مراتع كشور متولي حفاظت از اين عرصهها
است ،اما با اين گستره وسيع عرصههاي منابع طبيعي
در سطح كشور و امكانات محدودي كه در اختيار ما قرار
دارد ،در فصل گرما با توجه به اينكه احتمال آتشسوزي
باالست ،نيازمند يك عزم ملي هستيم.
فقط ۲۰درصد آتشسوزيها علت طبيعي دارد
وي درباره عمد يا غيرعمد بودن آتشسوزي عرصههاي
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طبيعي كشور در هفتههاي اخير اظهار داشت ۲۰ :درصد
آتشسوزيها علت طبيعي دارد ،اما علت  ۸۰درصد بقيه
آن عامل انساني و غفلت از وقوع اين آتشسوزيها است.
كسي كه در جاده در حركت است و ته سيگار خود را از
درون خودرو به جنگل پرتاب ميكند ،بهصورت غيرعمد
باعث وقوع آتش نشده است .در نتيجه آتشسوزي توسط
عامل انساني از نظر ما عمدي است.
عباسنژاد در ادامه درباره اينكه آيا ۸۰درصد عامل انساني
وقوع آتشسوزي عمدي بوده است يا غيرعمد گفت :عمد
يا غيرعمد از يك جهت در زماني كه آتش رخ داده ،ديگر
مهم نيست؛ اما وقتي اعالم ميكنيم روشن كردن آتش
در جنگل ممنوع و جرم است و حكم زندان دارد ،به هيچ
عنوان نميتوان اينگونه فرض كرد كه كسي بهصورت
غيرعمد آتش روشن كرده است.
عمدي بودن آتشسوزي توسط عامل انساني
وي تأكيد كرد :كسي كه در جاده در حركت است
و تهسيگار خود را از درون خودرو به جنگل پرتاب
ميكند ،بهصورت غيرعمد سبب وقوع آتش نشده
است .در نتيجه آتشسوزي توسط عامل انساني از
نظر ما عمدي است ،بهويژه زماني كه آتش را در سطح
مراتع و جنگلها رها كنند و خاموش هم نكنند.
وي با اشاره به اينكه افراد بايد احساس مسئوليت
اجتماعي بيشتري نسبت به عرصههاي طبيعي
كشور داشته باشند ،از برخورد قضايي محكم با اين
مجرمان خبر داد و افزود :طي هفته گذشته دو مورد
برخورد قضايي انجام شد و افراد مسبب آتشسوزي
دستگير شدند كه با اين افراد بدون اغماض برخورد
خواهد شد.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع كشور
درباره نياز سازمان جنگلها و مراتع به تجهيزات
براي اطفایحريق و ميزان كمبود تجهيزات گفت:
آتشسوزي اتفاقي نيست كه ديگر رخ ندهد .بايد خود
را براي كاهش دفعات وقوع آتش بيشتر آماده كنيم.
اين آمادگي هم نيازمند فرهنگسازي در جامعه و هم
تجهيز وسايل اطفایحريق است.
وي با تأكيد بر اينكه تجهيزات هوايي در مسأله
اطفایحريق بسيار مهم است ،تصريح كرد :اكنون در
سطح دنيا از پهباد و گلولههاي آبي در مهار آتش
استفاده ميشود ،اما متاسفانه ما اين امكانات را در
اختيار نداريم .با توجه به كم بودن اراضي جنگلي
و اهميت حفظ همين ميزان اندك از عرصههاي
طبيعي ،نيازمند اقدامي فوري در اين زمينه هستيم.
اعالماستانهاييكه
بيشترينآتشسوزيمراتعراداشتهاند
عباسنژاد درباره اينكه بيشترين حجم وقوع آتش در
كدام مناطق رخ داده است ،گفت :بيشترين آتشسوزي
در استان خوزستان ،پس از آن فارس ،كهگيلويه و
بويراحمد و سپس بوشهر رخ داده است .در دو یا سه مورد
حاد نيز اراضي مرتعي با  ۶۰و  ۱۰۰هكتار دچار حريق
شدهاند .وي در پایان افزود :هنوز جنگلهاي انبوه دچار
آتشسوزي نشدهاند ،اما اراضي مرتعي كه حاوي درخت
نيز هستند ،دچار حريق شدهاند كه نيازمند تالش سازمان
جنگلها در احياي مجدد اراضي است.

آيا نقش گازهاي گلخانهاي انسانساخت در افزايش دماي كرهزمين افسانه است؟

درحاليكه برخي اقليمشناسان علت افزايش دماي كرهزمين را انتشار «گازهاي گلخانهاي انسانساخت» ميدانند ،اما مخالفان ،پايههاي علمي اين مسأله
را بسيار ضعيف ميدانند ،چراكه تنها  0/2درصد از گازهاي گلخانهاي موجود در جو زمين انسانساخت هستند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران پويا ،نخستينبار نقش «گازهاي گلخانهاي انسانساخت» در افزايش دماي كرهزمين ،توسط دانشمندي
بهنام آرهينوس در سال  1896مطرح شد .مبدعان اين موضوع ،عامل افزايش دماي كرهزمين را افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي انسانساخت آنهم
بعد از وقوع انقالب صنعتي در غرب ميدانند .اين موضوع اما مخالفان سرسختي نيز دارد كه معتقدند افزايش دماي زمين نه يك موضوع علمي كه يك
موضوع سياسي و اقتصادي است؛ اين دسته از دانشمندان همچنين دليل احساس خطر مردم درباره تغييرات اقليم را تكرار مكرر آن در رسانهها ميدانند.
آيا شركتهاي نفتي و بيمهاي از تغييرات اقليم سود ميبرند؟
افشاي ايميلهاي دانشمندان دخيل در گزارش چهارم كميته بينالدولي تغيير اقليم ( ،)IPCCCباعث افزايش انتقادات نسبت به پايههاي علمي اين
گزارش شد؛ اين حادثه به «كاليمت گيت» معروف شد .دانشمندان معترض معتقد بودند كه درمورد برخي دادههاي آبوهوايي پنهانكاري ميشود؛
همين موضوع باعث قوتگرفتن موضع مخالفان نيز شد؛ در طرف مقابل اما موافقان افزايش دماي كرهزمين ،مخالفان را به حمايت از منافع شركتهاي
نفتي كه آنها را اصليترين منتشركنندگان گازهاي گلخانهاي ميدانند ،متهم ميكنند .قابلذكر است كه مخالفان اعالم ميكنند كه مشكلي با حفظ
محيطزيست ندارند ،اما پايههاي علمي اين مسأله بسيار ضعيف است ،چراكه تنها  0/2درصد از گازهاي گلخانهاي موجود در جو زمين انسانساخت
هستند و 99/8درصد از آن توسط خود طبيعت توليد ميشود .همچنين مخالفان در پاسخ به حمايت ايشان از شركتهاي نفتي ،ادعا ميكنند كه هرچه
حساسيت درمورد افزايش دماي كرهزمين افزايش يابد ،بهطبع آن ميزان سرمايهگذاريها در اين مورد نيز افزايش مييابد كه اين نيز بهنفع اقليمشناسان
موافق و نيز شركتهاي بيمه و حتي شركتهاي بزرگ در حوزه صنايع غيرانرژيبر است ،چراكه اگر تغيير اقليمي رخ دهد ،موجب وحشت عمومي از
مسائلي مانند سيالب ،طوفان و ديگر بالياي طبيعي خواهد شد؛ به همين دلیل مردم براي جبران خسارات بيشتر از زمانهاي ديگر بهسمت شركتهاي

بيمه براي بيمهكردن داراييهاي خود ،حركت خواهند كرد؛ همچنين اجراييشدن موافقتنامههايي مانند پاريس ،سبب شكلگيري سازكارهايي نظير
ماليات كربن خواهد شد؛ سازكارهايي از اين قبيل بهنفع كشورهايي است كه بعد از گذار از اوج انتشار گازهاي گلخانهاي بهلطف توسعه صنعتي ،قادر به
كنترل انتشار از محل بهرهوري هستند.

ورود موضوع تغييرات اقليم به رقابتهاي سياسي
عالوهبر چالش ميان دانشمندان حوزه اقليمشناسي كه يكديگر را به حمايت از منافع گروههاي خاص اقتصادي متهم ميكنند ،اين مسأله در ميان احزاب
ل شده است؛ شايد بتوان گفت كه تاريخچه اين چالش به دهه  60ميالدي ميرسد كه ابتدا از
سياسي نيز بهخصوص در اروپا و آمريكا به يك چالش تبدي 
آمريكا شروع و سپس به اروپا نيز سرايت كرد .در حال حاضر احزاب سبز از حاميان اصلي نظريه گرمايش زمين هستند؛ اين احزاب در اروپا بسيار فعالند
و پايگاه اجتماعي آن صرفاً بهدليل داشتن ماهيت زيستمحيطي است و اگر دست از چنين موضوعاتي بردارند پايگاه اجتماعي خود را از دست ميدهند؛
پايگاه اجتماعيای كه بيشتر بين طبقه متوسط جامعه قرار دارد .در سال 1969ريچارد نيكسون ،رئيسجمهور وقت آمريكا ،با حمايت از مطرحشدن اثر
گلخانهاي و بارانهاي اسيدي توسط ناتو ( )NATOخواستار حمايت جهاني از اين موضوع شد؛ در مقابل اما برخي كشورهاي اروپايي مانند آلمان معتقد
بودند كه آمريكا درپي بازيابي نقش جهاني خود بعد از شكست در جنگ ويتنام است؛ همچنين در دهه  90در كانادا ،عملنكردن دولت وقت به تعهدات
خود در پروتكل كيوتو كه آن را تأييد كرده بود ،باعث شد تا مخالفان بتوانند از آن بهعنوان يك ابزار در فشار به دولت بهره بگيرند.
تـمسيحي ،تالش دارد تا خود را حامي مسائل زيستمحيطي و بهخصوص موضوع گرمايش
در آلمان نيز با وجود اينكه رهبري حزب حاكم دموكرا 
زمين و موافقان آن نشان دهد ،اما عملكرد دولت آلمان نشان ميدهد كه اين موضوعات صرفاً براي جلب نظر افكار عمومي و پيروزي در انتخابات است،
چراكه مطابق گزارشهاي نهادهاي بينالمللي مانند گروه شفافيت اقليمي ،آلمان در بين كشورهاي اروپايي ضعيفترين عملكرد را در كاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي داشته است.

جنگل و مرتع

مديركلمنابعطبيعيوآبخيزدارياستانآذربايجانغربيدرگفتوگوبا«سبزینه»خبرداد

جنگل و مرتعمهار  ۷۰درصدی گردوغبار نمكي با منشأ درياچه اروميه
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان آذربايجانغربي با بيان دستیابی به فناوري
تثبيت  100درصدي شنهاي روان در حاشيه نمكي درياچه اروميه ،گفت :اين فناوري
كه با تالش اساتيد و محققان مركز تحقيقاتي احياي درياچه مستقر در دانشگاه اروميه
طراحي شده ،سيانوباكتر نام دارد و با استفاده از آن ميزان تثبيت شنهاي روان تا ۱۰۰
درصد باال ميرود.
ميرصمد موسوي به «سبزینه» گفت :اين فناوري با قدرت چسبندگي باال و ايجاد يك
اليه چسبناك مانع حركت شنهاي روان و گردوغبار ميشود.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجانغربي ادامه داد :با توجه به اعالم همكاري
پژوهشكده احياي درياچه اروميه ،درصدد اجراي اين طرح تحقيقاتي هستيم.
الزم به ذكر است كه سيانوباكتريها انرژي خود را از طريق نور خورشيد و بهروش
فتوسنتز كسب كرده و در بخشي از اين واكنش ،كربن و نيتروژن را از اتمسفر جذب
ميكنند و ماده موردنياز خاك را براي اينكه دوباره به خاك مولد تبديل شود
تأمين ميكنند .ميزان گردوغبار نمكي با منشأ درياچه اروميه تا  ۷۰درصد مهار
شده و بيابانزدايي در بيش از نيمميليون هكتار از حاشيه درياچه اروميه يكي از
موفقترين پروژههاي منابع طبيعي كشور بوده است.
 50درصد از تعهدات اجراي طرح كاداستر
در اراضي ملي استان عملياتي شد
وي افزود :سال گذشته در حوضههاي آبخيز براي  270هزار هكتار از اراضي ملي
اجراي طرح كاداستر قرارداد بسته شده كه درحالحاضر از پيشرفت  50درصدي
برخوردار است .خوشبختانه در راستاي اجراي طرح كاداستراز محل صندوق توسعه
ملي در آذربايجان غربي ،باتوجه به تعهد و قراردادي كه وجود دارد ،حدود  50درصد
از آن اجرا شده و اميدواريم در آينده نزديك شاهد اجراي كامل طرح كاداستر در
استان باشيم.
موسوي ادامه داد :هدف از اجراي طرح كاداستر در اراضي ملي تثبيت مالكيت دولت
بر اراضي ملي و همچنين تشخيص اراضي ملي با حدود و ثغور معين و مشخص است
كه خوشبختانه با توجه به اجراي طرحهاي آبخيزداري از محل صندوق توسعه ملي،
طرح كاداستر نيز همزمان در سطح كشور به اجرا درآمده است .وي بيان كرد :همراهي

دستگاه قضايي در حفاظت از عرصههاي ملي مهمترين عامل براي توسعه آن و حفاظت
از این عرصهها براي نسلهاي بعدي است كه اميدواريم اين مشاركت همچنان با اقتدار
ادامه داشته باشد.
موسوي يادآور شد :نخستين گام براي مبارزه با زمينخواري اجراي كاداستر است؛ تهيه
و اجراي كاداستر امكان سودجويي از اراضي ملي را به حداقل ميرساند.
اجرای عمليات آبخيزداري در  40حوضه آبخيز آذربايجانغربي
در همين راستا معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي
نیز با تأكيد بر اهميت موضوع آبخيزداري و آبخوانداري در كشور ،گفت :درصورت
تخصيص اعتبارات از صندوق توسعه ملي ،عمليات آبخيزداري در  40حوضه آبخيز
استان انجام ميشود.
هادي قاسمي تأكيد كرد :اجراي طرحهاي آبخيزداري نقش بسزايي در مهار
سيالبهاي فصلي ايام نوروز و حاصلخيزشدن زمين داشتهاند كه اميدواريم در سال
 1398با ادامه اجراي طرحهاي آبخيزداري شاهد افزايش دوبرابري اعتبارات نسبت به
سال گذشته باشيم.
وي ادامه داد :مطالعات فني اين  40حوضه آبخيزداري انجام شده و درصورت تخصيص
اعتبارات عمليات آبخيزداري در اين حوضهها آغاز ميشود.
قاسمی اظهار داشت :در نزديك به يكميليون هكتار از عرصههاي ملي آذربايجانغربي
مطالعات آبخيزداري انجام شده و سال گذشته  149سد آبخيزداري با  210ميليارد
ريال هزينه در استان افتتاح شد.
وي بيان كرد :عمليات آبخيزداري شامل اقدامات بيولوژيكي و بيومكانيكي است كه در
 132هزار هكتار از عرصههاي ملي آذربايجانغربي طي سال گذشته اجرا شد.
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجانغربي بيان
كرد :اروميه ،خوي ،چالدران ،ماكو ،چايپاره ،اشنويه ،نقده ،تكاب ،مياندوآب،
بوكان ،پيرانشهر ،شاهيندژ و سردشت شهرستانهايي هستند كه طرحهاي
آبخيزداري ،در راستاي ذخيره مناسب و كاهش هدررفت آب در استان ،در
ن اجرا شده است.
آ
وي اظهار اميدواري كرد با تخصيص دوبرابري اعتبارات آبخيزداري در سال جاري شاهد

توسعه و پويايي عرصههاي ملي باشيم .قاسمي اضافه كرد :اجراي طرحهاي آبخيزداري
مانع از رسوب و فرسايش خاك ميشود و اين مهم در توسعه حفاظت از خاك ،افزايش
منابع آبهاي زيرزميني و توسعه بسترهاي اقتصادي و اجتماعي بسيار اثرگذار است.
آذربايجانغربي دوهزار و  750هزار هكتار منابع طبيعي دارد كه از اين ميزان دوميليون
و  650هزار هكتار عرصه مرتعي است.
آبخيزداري به علم و هنر برنامهريزي مستمر و اجراي اقدا م الزم برای مديريت منابع
حوضههاي آبخيز اعم از طبيعي ،كشاورزي ،اقتصادي و انساني بدون ايجاد اثرات منفي
در منابع آبوخاك گفته ميشود و ميتواند بهصورت مكانيكي يا بيولوژيكي باشد.
صاحبنظران اين بخش تأكيد دارند كه با اجراي هر هكتار آبخيزداري ميتوان 500
مترمكعب آب جديد توليد كرد؛ ضمن آنكه اجراي هر هكتار عمليات آبخيزداري از
 6/5تن فرسايش خاكي و رسوب جلوگيري ميكند.
آذربايجانغربي ازجمله استانهاي نيازمند آبخيزداري است ،زيرا اين استان از يك سو
منابع آبي الزم برای ذخيرهسازي و مصرف در بخش كشاورزي را دارد و از سوي ديگر
سهم قابلتوجهي از اقتصاد منطقه را به خود اختصاص داده است.

