آب و منابعطبیعی

چهارشنبه  19تیر   7     1398ذیالقعده  10     1440جوالی     2019سال چهارم     شماره 898

از مجموع آبهاي سطحي مازندران تنها  ۷۵۰ميليون مترمكعب آن مهار ميشود

اخبار آب
نماينده مردم شيراز در مجلس:

قطعي آب برخي محالت شيراز
عادالنهنيست

نماينده مردم شيراز در مجلس با انتقاد از طوالنيشدن مدت زمان
قطعي آب در محلههاي محروم شهر گفت :قطعي آب در بعضي
محالت شيراز طوالني و مداوم شده و اين موضوع نگرانيهاي مردم را
در پي دارد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایلنا ،فرجاهلل رجبي با بيان اينكه مردم
شيراز نبايد مشكلي در بخش حجم آب آشاميدني داشته باشند ،افزود:
اگرچه بارندگيهاي اخير نتوانسته بهصورت كامل آبهاي زيرزميني
را تقويت كند ،اما نبايد فراموش كرد بارشهاي سال گذشته و اوايل
امسال آب سد را به صورت كامل تأمين كرده است.
نماينده شيراز در مجلس با بيان اينكه در طول يك سال گذشته
براي مشكل آب آشاميدني بيش از دهها بار با مسئوالن مکاتبه شد اما
فايدهاي نداشت ،گفت :به تازگي نيز صحبتهايي با مديرعامل آبفاي
شيراز كردم كه اميدوارم گشايشي حاصل شود.
عضو كميسيون عمران مجلس در ادامه با اشاره به اينكه براي
برطرفكردن مشكالت آب نيازمند احداث خط لوله دوم هستيم ،ادامه
داد :با توجه به ظرفيتهاي موجود بايد در بخش مديريت توزيع قويتر
عمل كنيم .نماينده شيراز در مجلس افزود :بارندگيهاي اخير موجب
بهتر شدن شرايط آب در شيراز شده ،بنابراين آسايش و شرايط مطلوب
در حوزه آب آشاميدني حداقل انتظار ماست.
عضو كميسيون عمران مجلس بيان كرد :با توجه به اينكه قطعي
آب در بعضي از محالت محروم شيراز ساعتها طول ميكشد،
صحبتهايي با مدير آبفاي شيراز انجام شد كه قطعي آب در محالت
شيراز عادالنه باشد .رجبي با بيان اينكه موضوع قطعي آب در شيراز
به مديريت اين حوزه باز ميگردد ،ادامه داد :فكر ميكنم ميزان حجم
آب ذخيره در پشت سد دورودزن به اندازهاي است كه در اين موقع از
سال شاهد قطعي آب در شيراز نباشيم.
عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه كمآبي و عدم توزيع
مناسب آب در شيراز در سال جاري به مراتب زودتر از سالهاي گذشته
رخ داده است ،گفت :با توجه به بارندگيهاي اخير اين اتفاق بايد در
مرداد و شهريورماه در شيراز رخ ميداد نه تيرماه.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو خبر داد

پايان خط دوم آبرساني به شيراز
تا بهمنماه سال جاري

معاون آب و آبفاي وزير نيرو در بازديد از خط دوم آبرساني از سد
دورودزن به شيراز ،از پايان عمليات اجرايي اين طرح تا بهمنماه سال
جاري خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون)،
قاسم تقيزاده خامسي كه بههمراه وزير نيرو به استان فارس سفر كرد،
اين پروژه را براي تأمين كمبود آب شرب شهر شيراز و شهركهاي
اطراف اين كالنشهر حائز اهميت عنوان كرد و ادامه داد :با اجراي اين
خط آبرساني حدود سه مترمكعب آب باكيفيت از سد دورودزن به
شهر شيراز منتقل خواهد شد و با اتمام آن ،آب شرب پايدار براي اين
شهر تا افق سال  1425تأمين خواهد شد.
وي ادامه داد :در زمان حاضر از  75كيلومتر طول اين خط ،حدود
 60كيلومتر انجام شده كه پنج كيلومتر از اين خط انتقال با لولههايي
بهقطر  3/5متر اجرا شده است ،تمامي ايستگاههاي پمپاژ ساخته شده و
تجهيزات آن نيز در حال نصب است .تقيزاده خامسي با اشاره به سرعت
مناسب اجراي اين طرح گفت :در اين بازديد مصوب شد اجراي اين خط
آبرساني تا بهمنماه سال جاري به پايان برسد و با تكميل اين خط در
زمان مقرر مشكل كمبود آب شرب شيراز بهطور كامل رفع خواهد شد.
وي مجموع اعتبار اين پروژه را حدود  455ميليارد تومان عنوان كرد و
ادامه داد :تاكنون حدود  255ميليارد تومان در اين پروژه هزينه شده
و از نظر تخصيص اعتبار براي ادامه طرح نيز هيچ مشكلي وجود ندارد.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو تصريح كرد :پس از پايان اين طرح ،خط
اول و دوم آبرساني به شيراز به هم متصل خواهد شد و با اين حجم آب
انتقال يافته ،تأمين آب بهويژه در جنوب شيراز و شهركهاي اقماري
اين شهر به حالت پايدار خواهد رسيد.

نبودآبآشاميدنيبهداشتي
در روستاي جعفرآباد ميناب

اهالي روستاي جعفرآباد از توابع دهستان چراغآباد بخش توكهور
ميگويند  ۱۰سال است كمبود آب آشاميدني دارند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از صداوسيما مركز خليجفارس بخشدار
توكهور و هشتبندي گفت :براي تأمين آب موردنياز اين روستا يك
تانكر آبرسان دو روز در هفته در نظر گرفته شده است كه جوابگوي
تأمين آب مردم اين روستا نيست و مردم از چاههاي كشاورزي براي
تهيه آب آشاميدني استفاده ميكنند.
مهدي دهقاني افزود :اين روستا نياز به شبكه آبرساني دارد كه از
طريق فرمانداري ويژه شهرستان ميناب و شركت آبوفاضالب
روستايي استان در حال پيگيري هستيم.
وي گفت :همه روستاهاي دهستان چراغآباد مشكل كمآبي ،بيآبي
و افت فشار آب دارند .معاون بهرهبرداري شركت آب و فاضالب
روستايي استان در بازديد از اين روستا و دهستان چراغآباد گفت :در
بيشتر روستاهاي شرق و غرب استان بهعلت همجواري با دريا ،وجود
گنبدهاي نمكي و همچنين جاريبودن رودخانههاي شور ،منابع آب
شيرين پايداري وجود ندارد .شاكري افزود :ساخت  ۳۰مجتمعهاي
آبرساني براي تأمين منابع آب پايدار روستاهاي هرمزگان در حال
اجراست .وي گفت :تا پايان امسال شبكه آبرساني روستاي جعفرآباد
و شهرك المهدي چراغآباد به بهرهبرداري ميرسد .روستاي جعفرآباد
در  ۱۵كيلومتري مركز بخش توكهور قرار دارد.

تكميل و احداث 12مجتمع آبرساني
و  43تک روستا تا پايان امسال

مديرعامل شركت آبوفاضالب روستايي استان تهران گفت :تا پايان
سال جاري  12مجتمع آبرساني و  43تكروستا با اعتباري بالغبر
 700ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي تكميل و احداث
خواهد شد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون)،
رضا پوررجب با اشاره به مطالعات مشاوران و اعتبارات مصوبشده از
صندوق توسعه ملي ،افزود :حفر و تجهيز  30حلقه چاه براي تأمين
آبرساني ،ساخت  10هزار مترمكعب مخازن زميني و هوايي،
 78كيلومتر خط انتقال 36 ،كيلومتر شبكه توزيع آب و احداث
تصفيهخانه آب ازجمله پروژههايي است كه از اوايل سال  98آغاز
شده و اكنون در حال انجام است .وي تصريح كرد :با بهرهبرداري از
پروژههاي فوق و وارد مدارشدن اين مجتمعها جمعيتي بالغبر 200
هزار نفر از آب سالم و بهداشتي برخوردار خواهند شد.
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ذخیره تنها ۱۱درصد آبهای سطحي مازندران

سبزینه نرگس آذرپیوند

مازندران سرزمینی با بارشهای فراوان است و
حتی در تابستان بروز بارشهای سهمگین در این
استان عجیب نیست ،اما حجم وسيعي از منابع
آبي مازندران هر ساله بدون بهرهبرداري مفيد به
درياي خزر ميريزد و اينكه در مواقعي از سال
كشاورزان اين منطقه با مشكل كمآبي و پرآبي
مواجه ميشوند ،نشانه غفلت از هدررفت آب است.
سالهاي متمادی است كه با كاهش آمار بارندگي
و روانابهاي رودخانههاي دائمي و همچنين
كمشدن ذخاير آبي پشت سدها و آببندانها،
كار تا مرحله اخطار و نوبتبندي استفاده از منابع
آبي استان پيش ميرود .از سوي ديگر با بارش
برف قابل توجه در ارتفاعات البرز و بارندگيهاي
سيلآسا و درنتيجه روانابهايي با دبي باال مواجه
هستیم که به صورت هرز وارد دريای خزر ميشود
که هر دو حسرت كشاورزان را در پي دارد.
آب مهمترين نياز كشاورزي مازندران محسوب
ميشود ،اما با وجود اهميت كشاورزي اين استان
در تأمين امنيت غذايي كشور ،اكنون فقط حدود
 ۱۱درصد آبهای سطحي استان ذخيره ميشود.
مازندران داراي  ۴۶۰هزار هكتار زمين زراعي
و باغي است و ساالنه بيش از هفت ميليون تن
انواع محصوالت كشاورزي توليد ميكند (حدود
يك ميليون تن برنج سفيد ،دو ميليون و ۵۰۰
هزار تن مركبات ۱۸۰ ،هزار تن گوشت سفيد،
 ۸۵هزار تن انواع آبزيان ۹۰ ،درصد كيوي كشور،
انواع گل و گياه ،گندم ،علوفه و كلزا) كه  ۱۰درصد
ارزش افزوده محصوالت كشاورزي كشور را شامل
ميشود و نقش مهمي در تأمین امنيت غذايي
کشور دارد.
مازندران از لحاظ آب و هوايي در منطقه معتدل
خزري واقع است .ميانگين بارش باران در اين
استان تا يك دهه پيش ،بيش از  ۸۰۰میلیمتر
بود كه در سالهاي اخير به كمتر از  ۷۰۰میلیمتر
رسيده و سال گذشته هم در خشكترين سال
تجربه شده طي نيم قرن ،ميزان بارندگي ۵۲۲
میلیمتر بود.
براساس آمار ،نزوالت آسماني در مازندران ساالنه
 ۱۵ميليارد مترمكعب است كه هشت ميليارد
مترمكعب آن تبخير شده و هدر ميرود و شش
ميليارد و  ۸۵۰ميليون مترمكعب باقي ميماند
كه از اين ميزان چهار ميليارد و  ۹۰۰ميليون
مترمكعب آبهاي سطحي شامل رودخانهها،
چشمهها و يك ميليارد و  ۹۵۰ميليون مترمکعب
آبهاي زيرزميني است كه از آبهاي سطحي
فقط  ۷۵۰ميليون مترمكعب يعني  ۱۱درصد آن
مهار ميشود.
تحليل هواشناسي مازندران بر اساس آمار و
ارقام بارش نشان ميدهد كه از سال  ۱۳۸۰تا
انتهاي  ۱۳۹۴استان مازندران بهطور مستمر
درگير خشکسالیهاي هيدرولوژيكي (آبهاي
زيرزميني) بوده و شدت آن از سال  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴
خيلي بيشتر از كل دوره آماري است.
وضعيت خشکسالی يك ساله  ۹۶مازندران نشان
نيز ميدهد كه  ۹۹درصد از مساحت استان با انواع
خشکسالی هواشناسي روبهرو شده و خشکسالی
در  ۳۸درصد از ارتفاعات شهرستان ساري بسيار
شديد بوده است.
رودخانه هراز
نمود حسرت به هرز رفتن آب
درحالي كمبود آب و نفوذ خشکسالی تا سال
زراعي گذشته در مازندران مطرح بوده است كه
بارندگيهاي قابل توجه برف در ارتفاعات البرز
و بارش در دشت در سال زراعي جاري سبب
سرريز شدن سدهاي مازندران و تكميل شدن
ظرفيت آببندانها و افزايش دبي آب رودخانهها
شده است.
طبق آمار هواشناسي مازندران ،ميانگين بارش
باران طي  ۹ماهه سال زراعي جاري (مهر ۹۷
تا  ۳۱خرداد  ۷۲۳ )۹۸میلیمتر بوده است كه
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  ۵۰درصد
بيشتر است .همچنين ميانگين بارش باران
در سال زراعي جاري در استان نسبت به دوره

كمآبي در مازندران در گذشتههاي
دور بيشتر در مناطق شرقي و آن هم اواخر
مرداد ماه رخ ميداد ،اما اينكه تا سال
گذشته خشکسالی و كمآبي در دشت هراز
با رودخانه پر آب روان در آن منطقه آن هم
در فروردين ماه از فصل بهار نمود پيدا كند،
تهديدجديعليهكشاورزياستاناست
آماري بلندمدت هم حدود  ۳۴درصد بيشتر شد.
كمآبي در مازندران در گذشتههاي دور بيشتر در
مناطق شرقي و آن هم اواخر مرداد ماه رخ ميداد،
اما اينكه تا سال گذشته خشکسالی و كمآبي در
دشت هراز با رودخانه پر آب روان در آن منطقه آن
هم در فروردين ماه از فصل بهار نمود پيدا كند،
تهديد جدي عليه كشاورزي استان است.
رودخانه هراز به عنوان مهمترين رودخانه استان
مازندران ،ساالنه يك ميليارد مترمکعب رواناب را
از خود عبور ميدهد و تأمينكننده آب كشاورزي
 ۱۱۰هزار هكتار شاليزاري دشت هراز است.
اگرچه ساخت سد هراز (منگول) در سالهاي ۶۹
و  ۷۰رديف اعتباري در بودجه ملي كشور گرفت،
اما به دليل اختالفات سياسي ،زيستمحيطي و
اجتماعي ،عمليات اجرايي آن حدود  ۱۸سال بعد
در سال  ۱۳۸۸آغاز شد.
سد مخزني هراز آمل از نوع خاكي با هسته رسي به
ارتفاع  ۱۵۰متر و  ۳۷۳متر طول تاج سد به ظرفيت
نهايي  ۶۵۰ميليون مترمكعب بر روي رودخانه هراز
درحال ساخت است و عمليات خاكريزي اين سد
نيز در حال انجام است .ضرورت و اهميت تكميل
هرچه سريعتر و به بهرهبرداري رساندن سد هراز به
اين است كه اين سد به تنهايي ميتواند حدود ۷۰۰
ميليون مترمکعب آب برابر با هشت سد بزرگ و
كوچك و  ۸۰۰قطعه آببندان فعلي استان،
ذخير ه کند.
آخرين وضعيت سدسازي در مازندران
در مازندران چند پروژه بزرگ سدسازي طي چند
دهه اخير تعريف شده است .سد البرز نخستين سد
بزرگي است كه در مازندران ايجاد شده .سد گلورد
هم در شرق مازندران سال گذشته آبگيري شد و

سد بزرگ هراز هم در حال ساخت است تا نياز
آبي مناطق پاييندست را تأمين كند .عالوه بر اين
سدها ،براي مديريت منابع آبي مازندران ۱۰ ،سد
ديگر نيز در اندازههاي مختلف تعريف شده كه طبق
برنامهها بايد تا سال  ۱۴۲۵به بهرهبرداري برسند.
با بهرهبرداري از اين سدها ،ميزان مهار آبهاي
سطحي در مازندران به  ۳۸درصد ميرسد .معاون
طرح و توسعه شركت آب منطقهاي مازندران به
اهميت سدسازي و توجه ملي در تخصيص اعتبار
در اين زمينه اشاره كرد و گفت :بدون وجود سدها
امكان مديريت سيالب در مازندران وجود ندارد.
حيدر داووديان در گفتوگو با ايرنا با اشاره به حجم
سيالب اواخر سال گذشته در رودخانههاي تاالر،
تجن ،بابلرود و نكارود افزود :در رودخانههايي كه
سدهاي مخزني وجود داشت ،سيالب كام ً
ال كنترل
و مديريت شد ،اما در برخي از رودخانهها مانند تاالر
و زارمرود كه سد نداشتيم ،شاهد خسارت سنگين
به منازل مسكوني و اراضي زراعي بودهايم.
معاون طرح و توسعه آب منطقهاي مازندران
ادامه داد :هماكنون مطالعات سد كسيليان بر
روي رودخانه كسيليان (سرشاخه اصلي تاالر) و
سد زارمرود بر روي رودخانه زارمرود (سرشاخه
اصلي تجن) به اتمام رسيده و آماده اجراست كه
اميدواريم با رفع مشكالت موجود بتوانيم عمليات
اجرايي آن را در سال جاري آغاز كنيم.
وي با اشاره به ضرورت ساخت سد بر روي
رودخانههاي غرب استان براي كنترل سيالب
و همچنين تأمين آب شرب و كشاورزي مردم
منطقه گفت :مطالعات سد آزادرود به زودي به
اتمام ميرسد كه اميدواريم عمليات اجرايي آن نيز
در سالهاي بعد شروع شود.
داووديان هزينه ساخت سدهاي آماده اجراي
استان را در مقايسه با ميزان خسارات وارده در
سيالب سال  ۹۷كه بيش دو هزار و  ۵۰۰ميليارد
تومان بوده ،بسيار ناچيز خواند و گفت :چنانچه
سدهاي آماده اجرا در سالهاي گذشته ساخته
ميشد ،قطعاً خسارتي در استان نداشتيم يا اينكه
ميزان خسارت بسيار اندك میبود.
تكميل سد هراز
با تخصيص يكهزارو  ۵۰۰ميليارد تومان
معاون طرح توسعه شركت آب منطقهاي مازندران

مرتع
جنگل
مرتع
جنگلو و

عامل ۹۵درصد آتشسوزيها در جنگل انسان است

آتشسوزي در جنگلهاي كشور طي خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۳۰درصد افزايش يافته كه حدود  ۹۵درصد علت آن انساني
بوده است.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت جهاد كشاورزي،
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ضمن اعالم
اين مطلب ،افزود :در دو ماه نخست سال بهعلت سردبودن هوا و ورود كمتر
مردم به عرصههاي طبيعي ،آتشسوزي زيادي نداشتيم ،اما در خردادماه آمار
آتشسوزيها افزايش يافت ،بهطوريكه در جنگلها ۹۰ ،فقره و در مراتع ۳۰۰
فقره آتشسوزي گزارش شد.
علي عباسنژاد اظهار داشت :براثر آتشسوزي در خردادماه امسال ،باوجود
تالش يگان حفاظت ،نزديك به  ۵۰۰هكتار از جنگلهاي كشور آسيب ديد.
وي تصريح كرد :بررسيها نشان ميدهد كه  ۹۰تا  ۹۵درصد آتشسوزيها در
منابع طبيعي ،منشأ انساني دارد و برخي افراد با آتش روشنكردن در جنگلها
و انداختن تهسيگار يا اشيايي كه نور را منعكس ميكنند موجب آتشسوزي در
سطح جنگلها و مراتع ميشوند.
عباسنژاد سوزاندن علفهاي مزارع نزديك به جنگلها و عدم كنترل آتش را از
ديگر عوامل آتشسوزي در اراضي طبيعي عنوان كرد ،ضمن آنكه گفت :برخي
آتشسوزيها نيز عمدي و ريشه در اختالفات منطقهاي دارد.
وي اذعان داشت :امسال حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد آتشسوزيها در جنگلهاي
زاگرسي و هيركاني روي داده است و در خردادماه سال جاري ،بيشترين
آتشسوزي مربوط به استانهاي خوزستان ،كهگيلويه و بويراحمد و كردستان
بوده است.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور درعينحال
تصريح كرد :در برخي استانها مانند قم و مركزي باوجود آنكه پوشش جنگلي
كمي دارند ،اما آتشسوزي در سطح مراتع داشتيم.
وي گفت :امسال با توجه به افزايش چشمگير نزوالت آسماني ،پهنه مرتعي

پوشيده از علف است و با گرماي هوا و خشكشدن آنها ،امكان آتشسوزي در
اين اراضي بيشتر شده ،ازاينرو مردم نيز بايد درصورت ورود به اين عرصهها
مراقبتهاي الزم را انجام دهند.
عباسنژاد با بيان اينكه در سال  ۹۸امكانات و تجهيزات خوبي با همياري
دولت و سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري براي حفاظت از منابع طبيعي
قرار گرفته است ،گفت ۸۳ :درصد از وسعت كشور بالغبر  ۱۳۵ميليون هكتار
را منابع طبيعي تشكيل ميدهد و اين در حالي است كه ما نيروي انساني و
امكانات نداريم.
وي با اذعان به اينكه حفظ جنگلها و مراتع كشور وظيفهای ملي برعهده همه
سازمانها و ارگانهاي كشور و همچنين مشاركت و مراقبت مردم است ،تصريح
كرد :طي چند سال اخير ،براساس توافقنامهاي ميان سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري كشور ،وزارت دفاع و ستاد مديريت بحران كشور ،ميتوانستيم از
بالگرد براي اطفاي حريق در سطح جنگلها و مراتع استفاده كنيم كه امسال
اين امكان محقق نشد.
عباسنژاد افزود :براساس توافقنامه يادشده در سال گذشته از  ۱۶پايگاه وزارت
دفاع ،امكان استفاده از بالگرد براي اطفاي حريق در جنگلها و مراتع را داشتيم،
بهطوريكه با اعالم ما ،بالگرد از هريك از اين پايگاهها به محل آتشسوزي
اعزام ميشد.
وي درباره نيروهاي يگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
گفت :هرچند درحالحاضر براي حفاظت از  ۱۳۵ميليون هكتار اراضي منابع
طبيعي ،چهارميليون نيرو فعال هستند ،اما هنوز ساختار يگان حفاظت تصويب
نشده است.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور اظهار
داشت :اگر بخواهيم جنگلها را بهعنوان ميراث گذشتگان حفظ كنيم ،بايد
نيروهاي يگان حفاظت متخصص ،آموزشديده و باانگيزه باشند و حقوق قانوني
آنها مشخص شده باشد.

درباره اهميت ساخت سد مخزني هراز و روند
پيشرفت اين سد گفت :سد هراز بزرگترين سد
مخزني در شمال كشور است و اين سد بر اساس
برنامه عقب است و اكنون حدود  ۴۰درصد
پيشرفت فيزيكي دارد.
داووديان افزود :براي اجرا و ساخت سد و ايجاد
جاده جايگزين هراز آمل به بيش ازيكهزار و ۵۰۰
ميليارد تومان اعتبار نياز است.
وي توضيح داد :كار ساخت سد هراز در چهار سال
گذشته با توجه جدي دولت تدبير و اميد با سرعت
بيشتري همراه بوده و در اين مدت با اختصاص
اعتبار ملي بيش از  ۳۰درصد پيشرفت فيزيكي
داشته است.
معاون شركت آب منطقهاي مازندران با اشاره به

وضعيت خشکسالی سال ۹۶
مازندران نشان نيز ميدهد كه ۹۹درصد
از مساحت استان با انواع خشکسالی
هواشناسيروبهروشدهوخشکسالی
در ۳۸درصد از ارتفاعات شهرستان ساري
بسيارشديدبودهاست
اينكه توليد  ۲۵مگاوات برق از سد هراز آمل
پيشبيني شده است ،بيان داشت :با بهرهبرداري
از سد هراز مشكالت كمآبي بيش از  100هزار
هكتار از اراضي پاييندست سد و شهرستانهاي
آمل ،بابل ،محمودآباد ،فريدونكنار وبابلسر رفع
و آب شرب مورد نياز بيش از يك ميليون نفر از
ساكنان اين مناطق نيز تأمين خواهد شد.
داووديان با بيان اينكه بخش زيادي از آبهاي
استان در فصل غير زراعي وارد دريا ميشود ،گفت:
در حال حاضر فقط  ۱۱درصد از آبهاي سطحي
مازندران مهار ميشود.
وی با اشاره به ديگر مولفههاي اين طرح از
جمله احداث نيروگاه برقآبي به ظرفيت ۲۵
مگاوات ،از پيشرفت قابل توجه بخشهايي از
پروژه جاده جايگزين اين سد از جمله حفاري
تونلها و اجراي پلها خبر داد و افزود :در
تالش هستيم تا پايان سال قطعه اول
جاده جايگزين به طول چهار كيلومتر را به
بهرهبرداري برسانيم.

سدهاي الستيكي در مازندران
سدهاي الستيكي از يك تيوپ بزرگ و حجيم
تشكيل شدهاند كه روي يك بستر بتني نصب
و با هوا پر ميشوند و كنترل ساده براي تنظيم
تعادل فشار درون تيوپ ،اجراي فرمان تخليه يا
پر كردن تيوپ مهمترين مزيت و كاربردي بودن
آنها است.
توسعه اراضي كشاورزي ،ايجاد حوضچه مكش
مناسب و انحراف آب ،تغذيه سفرههای آب
زيرزميني ،جلوگيري از كفكني و بهسازي سواحل
رودخانهها ،افزايش سطح تراز آب و امكان انتقال
آب به مزارع اطراف به روش پمپاژ ،ذخيرهسازي و
تضمين آب اراضي حاشيه رودخانهها ،بهرهبرداري
تفريحي و گردشگري ،پرورش آبزيان ،استفاده
از آب مازاد رودخانهها و هدايت آن به سمت
كانالهاي شبكه آبياري و جلوگيري از برگشت
آب شور دريا از مهمترين اهداف اجراي طرحهاي
الستيكي در استانهاي شمالي است.
معاون شركت آب منطقهاي مازندران در اين زمينه
گفت :هماكنون ساخت سد الستيكي فرحآباد بر
روي رودخانه تجن ،سد الستيكي پازوار بر روي
رودخانه بابلرود ،سد الستيكي سرخرود بر روي
رودخانه هراز و سد الستيكي الريم جويبار بر روي
رودخانه سياهرود با  ۵۰درصد پيشرفت فيزيكي در
حال اجرا است كه با بهرهبرداري از سد الستيكي
الريم جويبار تا پايان امسال آب مورد نياز چهار
هزار و  ۲۰۰هكتار از اراضي منطقه تأمين ميشود.
داووديان ادامه داد :سهولت اجرا ،طراحي سريع،
سهولت نصب و بهرهبرداري ،هزينه اندك اجراي
طرح و مدت زمان كوتاه اجرا از ويژگيهاي مهم
سدهاي الستيكي است .با توجه به انعطافپذيري
قابل توجه در مقابل عوامل خارجي ،امكان تغيير
شكل و سبكي ،سدهاي الستيكي ميتوانند
جايگزين مناسبي براي سازههاي آبي جهت
كنترل سيالب در استانهاي شمالي كشور
محسوب شوند.
در حال حاضر استان مازندران داراي دو سد بزرگ
شهيد رجايي ساري و البرز در سوادكوه و شش سد
كوچك با ظرفيت ذخيره  ۳۵۰ميليون مترمكعب
و  ۸۰۰قطعه آببندان در سطح  ۱۷هزار هكتار با
ظرفيت ذخيره  ۳۷۰ميليون مترمکعب است كه
مهار آبهای سطحي استان را بر عهده دارند.

صومعهسرا ،قطب زراعت صنوبر در كشور

معاون امور جنگل اداره كل منابع طبيعي و
آبخيزداري گيالن ،صومعهسرا را قطب زراعت
صنوبر در كشور معرفي كرد و گفت :در سال
گذشته  ۶۵۰هزار اصله نهال صنوبر و ديگر نهالها
بين متقاضيان توزيع شد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از بالغ ،محمدرضا
عبداللهي با بيان اينكه واگذاري زمينهاي زراعی
براي چوب باعث ايجاد اشتغال ميشود ،اظهار كرد:
تاكنون يكهزار و  ۵۰۰هكتار زمين ملي زراعت
چوب در سال جاري به متقاضيان واگذار شد تا اين
افراد بتوانند به ايجاد اشتغال كمك كنند.
وي با اشاره به مقدار زمين زراعي چوب واگذارشده
به متقاضيان در سال گذشته گفت :واگذاري
اين زمينها به اشتغال  ۵۰۰نفر كمك ميكند،
به همين دليل در سال گذشته  ۶۶۰هكتار از
زمينهاي ملي زراعي چوب به افراد واجد شرايط
واگذار شد.
معاون امور جنگل اداره كل منابع طبيعي و
آبخيزداري گيالن با اذعان به اينكه در تالشيم
مانع كمبود مواد خام سلولزي شویم ،تصريح كرد:
از دو سال گذشته طرح تنفس و توقف بهرهبرداري
از جنگل در استان گيالن اجرا شد تا از اين طريق از
كمبود مواد خام سلولزي جلوگيري شود و اميدوارم
اين طرح بهخوبي در استان گيالن اجرايي شود.
عبداللهي با تأكيد بر لزوم اجراييشدن برنامه ششم
توسعه در واگذاري زمينهاي ملي زراعي افزود :با

تالش مسئوالن مربوطه تاکنون در  ۱۱هزار هكتار
از زمينهاي ملي گيالن ،چوب زراعت ميشود
همچنين بايد ششهزار هكتار از زمينهاي ملي
زراعی ،طبق برنامه ششم توسعه ،واگذار شود.
وي با اشاره به تالش براي افزايش برداشت صنوبر
در زمينهاي زراعي بيان كرد :در سال گذشته ۳۰
هزار مترمكعب صنوبر و توسكا در زمينهاي ملي
كاشت شد كه با همكاري مسئوالن و نهادهاي
مربوطه اين ميزان تا سال آينده به  ۱۰۰هزار
مترمكعب رسيده تا به اشتغال استان و كشور
كمك كند.
معاون امور جنگل اداره كل منابع طبيعي و
آبخيزداري گيالن با بيان اينكه اداره كل منابع
طبيعي استان نهال رايگان بين متقاضيان توزيع
ميكند ،گفت :تاكنون  ۵۰۰هزار مترمكعب چوب
ت شده و اميدوارم اين
از زمينهاي خصوصي برداش 
روند ادامه پيدا كند.

