آب و منابعطبیعی
اخبــــار آب

 4علت تشديد خسارات سيل
درسيستانوبلوچستان

رئيس كميته تخصصي ارزيابي س��يالب گفت :تغييرات الگوي آب و هوايي
يكي از داليل مهم و تأثيرگذار بر وقوع س��يالب اخير در اس��تان سيستان و
بلوچستان است و چهار دليل اين خسارات را تشديد ميكند.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،مصطفي فداييفر تغييرات الگوي آب و
هوا را يكي از داليل مهم و تأثيرگذار بر وقوع سيالب اخير در استان سيستان
و بلوچستان دانست و گفت :در نتيجه تغيير الگوي آب و هوا در كل دنيا كه
ايران نيز از آن بينصيب نبوده است ،شاهد برهم خوردن تعادل در نوع ،ميزان
و زمان بارندگيها هستيم .به اين ترتيب كه نوع بارندگيها از بارش برف به
باران تغيير يافته اس��ت .از سوي ديگر بارندگيها و خشكساليهاي شديد
را ش��اهد هستيم .اين در حالي اس��ت كه پراكندگي اينبارشها در فصول
مختلف سال از تعادل خارج شده است و يكنواخت نيست.
جز سدها ساير سازهها در برابر سيل مقاوم نيستند
وي افزود :يكي از داليلي كه سيالبها در ايران خسارات قابل توجهي در پي
ي براي انجام اقدامات الزم را بهطور
دارد ،اين است كه متأس��فانه برنامهريز 
تمام و كم��ال اجرا نميكنيم؛ بهطور مثال با وجود اينكه اخيرا ً در كش��ور
س��يالبي را در استانهای گلستان ،خوزستان ،لرس��تان ،شيراز و ...تجربه و
اقدامات الزم در بخش اليروبي را كليد زديم ،اما تا انتها به سرانجام نرسانديم
و نيمه كاره رها كرديم.
به گفته اين كارش��ناس حوزه سيالب ،س��دهاي بزرگ كشور مناسب براي
تحمل سيالبها ساخته شده است ،اما ساير سازهها از جمله پلها ،خطوط
راه آهن ،ساختمانها و ...براي تابآوري مقابل سيالب طراحي نشده است؛
بنابراين حين وقوع چنين رخدادي آسيب قابل توجهي را متحمل ميشويم.
كاهش فرورفت آب در زمين
فداييفرد يكي ديگر از داليلي كه خسارات سيالب را تشديد ميكند ،تجاوز
به حريم رودخانهها ،مراتع و تاالبها عنوان كرد و اظهار داش��ت :از آنجايي
كه فشار زيادي در برداشت از آبهاي زيرزميني وارد كردهايم ،شاهد نشست
زمين و كاهش جذب سفرههاي زيرزميني هستيم؛ بنابراين ميزان فرورفت
آب در زمين كاهش يافته اس��ت .رئيس كميته تخصصي ارزيابي س��يالب
درباره تأثير تاالبها در مديريت سيالب گفت :در برخي موارد پايانههاي آبي
در درياها و درياچهها را شاهد هستيم .تاالبها پايانههاي ميان راهي هستند
كه با تجمع آب در آنها شاهد احياي زيست محيط در منطقه هستيم كه در
نتيجه به دليل ايجاد رطوبت هوا ،پوشش گياهي نيز توسعه يافته و فرورفت
آب در زمين را افزايش ميدهد.

ساالنه ۳۰ميليون مترمكعب آب بهصورت
غيرمجاز در استان تهران مصرف ميشود

معاون نظارت بر بهرهبرداري آبفاي استان تهران با اشاره به مصرف غيرمجاز
دو درصد از كل آب تهران گفت :س��االنه  ۳۰ميليون مترمكعب آب در اين
استان بهصورت غيرمجاز مورد استفاده قرار ميگيرد.
بهگ��زارش «س��بزینه» به نقل از پايگاه اطالعرس��اني وزارت ني��رو (پاون)،
محمدرضا كرمينژاد اظهار داشت :ميانگين تعداد انشعابهاي غيرمجاز در
اين استان ساالنه  ۱۲هزار رشته است.
به گفته كرمينژاد ،اين انش��عابها بيشتر در شهرهاي پيرامون استان و در
ساخت و سازهاي غيرمجاز استفاده ميشود .وي با اشاره به اينكه از ابتداي
سال تاكنون  ۱۰هزار انشعاب غيرمجاز شناسايي و به شبكه آب اين استان
پيوسته اس��ت ،افزود ۱۲ :هزار انش��عاب غيرمجاز ديگر نيز شناسايي شده
و تمامي واحدهاي مربوط اين ش��ركت بسيج ش��دهاند تا اين كار به نتيجه
برس��د .معاون نظارت بر بهرهبرداري آبفاي اس��تان تهران با اشاره به اينكه
انشعابهاي غيرمجاز آب به تأسيسات آبرساني خسارت وارد ميكند ،گفت:
اين انش��عابها باعث آلودگي شبكه توزيع ،شكستگي ،كاهش فشار آب در
شبكه و ترويج اسراف آب بين ساير مشتركان ميشود.
او تأكيد كرد :در صورت مشاهده انشعاب غيرمجاز ،اين انشعاب از مدار خارج
شده و به شبكه شهري متصل ميشود.
مع��اون نظارت بر بهرهبرداري آبفاي اس��تان تهران اضافه كرد :س��االنه يك
ميليارد و  ۴۱۶ميليون مترمكعب آب در اس��تان تهران تصفيه ميشود كه
حدود  ۲۵درصد حجم كل آب كشور را شامل ميشود.

كيفيتآبشرب«هشجين»خلخال
پاييناست

س��خنگوي شوراي اس�لامي اس��تان اردبيل گفت :كيفيت آب شرب مورد
استفاده اهالي شهر هشجين مركز بخش خورشرستم خلخال پايين است.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،رضا محمدي در جلس��ه شوراي عالي
استان اردبيل در خلخال افزود :كيفيت آب آشاميدني شهر هشجين پايين
است و در طول فصول گرم سال شوري آب اين شهر به حداكثر میرسد که
اين موضوع موجب نارضايتي مردم منطقه شده است.
وي گفت :در حال حاضر به علت شوري آب لولهكشي شهر هشجين بسياري
از اهالي اين شهر آب شرب مصرفي خود را از چشمههاي اطراف شهر تأمين
ميكنند كه اين امر نيز با توجه به خارج بودن چشمهها از زيرپوشش شركت
آب و فاضالب و احتمال آلودگي آب آنها براي مصرفكنندگان خطرس��از
است .محمدي افزود :در بيشتر مناطق بخش خورشرستم خلخال بهويژه
شهر هشجين بحران آب جدي به نظر ميرسد و اهالي از شوري آب در فصول
گرم س��ال گلهمند هستند و انتظار ميرود دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداش��تي-درماني استان با همكاري شركت آب منطقهاي و آب و فاضالب
نسبت به رفع اين معايب اقدام کنند.

طرحآبرسانیبهمجتمعصادقآبادروانسر
 ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر امور آب و فاضالب روستایی روانسر گفت :طرح آبرسانی به روستاهای
مجتم��ع صادقآباد بخش مرکزی این شهرس��تان با  ۹۰درصد پیش��رفت
فیزیکی در حال اجرا است.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،بختیار مرادی افزود :با بهرهبرداری از این
طرح  ۲۰۰خانوار روستاهای صادق آباد ،باباعزیز ،زیرجوبی و برهانالدین از
نعمت آب آشامیدنی سالم بهرهمند خواهند شد.
وی تصریح کرد :برای آبرسانی به مجتمع صادقآباد دو میلیارد ریال از محل
اعتبارات متوازن سال  ۹۷هزینه شده است.
مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی روانس��ر ادامه داد :برای اجرای این طرح
عملیات بهس��ازی سه دهنه چشمه ،ساخت مخزن بتنی  ۲۰۰مترمکعبی،
اجرای پنج کیلومتر خط انتقال و س��اخت سه باب حوضچه شیرآالت انجام
شده است .مرادی یادآور شد :هماکنون ششهزار و  ۱۰۰خانوار روستایی این
شهرستان در  ۱۲۲روستا زیرپوشش خدمات این اداره هستند.
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هدايت آب باران به سمت چاههاي جذبي از شدت سيالبها ميكاهد و از هدررفتن آب جلوگيري ميكند

هدررفت  88درصد روانابهای استان چهارمحال و بختياري
سبزینه

نرگس آذرپیوند

تجربه يك دهه كمبارش��ي ،خشكس��الي و خسارت
جبرانناپذير آن به سفرههاي زيرزميني ،موضوع مهمي
است كه بايد با اس��تفاده بهينه از بارشها و سيالبها
اين خس��ارات را جب��ران كرد .خشكس��الي موضوع
مهمي اس��ت كه در اين س��الها برخي دس��تگاههاي
اجراي��ي مانند ش��ركت آب منطق��هاي چهارمحال و
بختياري ،منابع طبيعي و ش��هرداري شهركرد را براي
اتخاذ راهكارهاي عملي و اس��تفاده بهينه از بارشها و
سيالبها به تکاپو انداخته.
بارشهاي مناس��ب و البته خس��ارتبار س��ال زراعي
 98 -97اگرچ��ه روزنه اميدي براي تأمين بخش��ي از
آبهاي از دس��ت رفته كش��ور بود ،اما واقعيت امر اين
است كه به دليل نداشتن برنامه از پيش تعيين شده و
طرحهاي كالن مهار آب نتوانستيم از اين رحمت الهي
به خوبي بهره ببريم.
ذوالفقار احمديفرد ،رئيس اداره آبخيزداري و حفاظت
خاك اداره منابع طبيع��ي و آبخيزداري چهارمحال و
بختياري ،به باش��گاه خبرنگاران جوان گفت :با ايجاد
سازههاي س��نگي-مالتي نظير سد كارون ،4دو هزارو
 ۵۰۰س��ازه س��نگي-مالتي و  ۱۰۰س��ازه خاك��ي و
همچنين  ۱۵مورد عمليات پخش سيالب ،حدود ۱۲
درصد از روانابهاي استان را كنترل كردهايم.
اما گس��تردگي جغرافيايي و نقاط خش��ك استان اين
موضوع را در ذهن تداعي ميكند كه بايد از سرمايهها
و ظرفيته��اي مردمي بهره بيشت��ري گرفت .اجراي
طرحهاي آبخيزداري در قالب تقويت پوشش گياهي،
خشكهچيني در اراضي شيبدار ،بوتهكاري در مراتع،
جن��گلكاري ،قرق مرات��ع ،حفر چالهه��اي كمعمق
در دش��تها و اراض��ي كمعمق از ديگ��ر فعاليتهايي
اس��ت كه توسط برخي دستگاهها مانند منابع طبيعي
و آبخي��زداري اس��تان چهارمحال و بختي��اري دنبال
ميش��ود .اينكه ميبايس��ت طرحه��اي آبخيزداري
با كمك تش��كلهاي مردمي و ديگر دس��تگاهها مانند
ش��ركتهاي آب منطقهاي ،آبفا ،شهرداريها ،سازمان
حفاظت محيط زيس��ت و وزارت جهاد كش��اورزي در
سراس��ر كشور گس��ترش يابد و به هر شكل ممكن از
هدررف��ت آبه��اي س��طحي جلوگيري ش��ود ،خود
مقولهاي بااهميت ،قابل بررسي و سرمايهگذاري است.
حفر چاه جذبي براي خالصي
از آبگرفتگي معابر و بهنفع سفرهها
ش��رايط كوهس��تاني و ش��يبدار ب��ودن مناط��ق در
چهارمح��ال و بختياري باعث ش��ده اس��ت ت��ا مردم
زمان بارندگيها و بارش برف دچار مش��كالت تردد و
آبگرفتگي معابر شوند .در ميان اقدامات صورت گرفته
طرحي براي مهار سيالب اينبار نه فقط براي خالصي
از دست آبگرفتگي معابر ،بلكه برای كمك به تقويت
س��فرههاي زيرزميني در چهارمحال و بختياري كليد
خورد .سدهي ساماني ،مديرعامل شركت آب منطقهاي
چهارمحال و بختياري ،با اشاره به جمعآوري آبهاي
س��طحي به عنوان راه نجات بخش آبخوانهاي استان
گفت :هداي��ت آب باران به س��مت چاههاي جذبي از

شدت سيالبها ميكاهد و از هدررفتن آب جلوگيري
ميكند.
تفاوت چاه جذبي فاضالب خانگي
با چاههاي جذب روانابها
چ��اه جذبي فاض�لاب خانگي و چاه جذب��ي روانابها
با هم متفاوت اس��ت و خ��اك نقش فيلتر براي تصفيه
آلودگي را دارد و مس��ير هدايت رواناب در چاه جذبي
بايد متفاوت باشد.
محمدي ،معاون آبخيزداري منابع طبيعي چهارمحال
و بختياري ،گفت :اگر روانابي بار ميكروبي داشته باشد،

ممكن است س��فرههاي آب زيرزميني را آلوده كند .او
افزود :چاههاي جذبي فاضالب براي جمعآوري رواناب
مناس��ب نيست ،چون آبي كه نيترات ،فسفات ،عناصر
سنگين و س��بك ماكرو و ميكرو داشته باشد ،تركيب
ش��يميايي آب را دچار مش��كل ميكند ،ام��ا با ايجاد
چاهه��اي جذبي ويژه روانابها ،ب��ه دليل ايجاد فيلتر
مناس��ب در مس��ير آبراههاي طبيع��ي در فصولي كه
روانابهاي سطحي زيادي وجود دارد ،ميتوان سطح
ايستابي منابع زيرزميني را تقويت كرد.
در چه جاهايي ميتوان چاه جذبي ايجاد كرد؟
معاون آبخيزداري منابع طبيعي چهارمحال و بختياري
با بيان اينكه بايد بدانيم چاه جذبي كجا و چگونه بايد
ايجاد ش��ود ،اضافه ك��رد :يكي از م��وارد مهم كه بايد
م��ورد توجه قرار گيرد ،اين اس��ت ك��ه آب باران را كه
از پش��ت بامها جمعآوري ميش��ود ،نباید به فاضالب
هداي��ت كنيم و باید با ايجاد چاههاي جذبي آن را وارد
سفرههاي زيرزميني كنيم.
روحاهلل فتاحي ،دانش��يار گروه آب دانش��گاه شهركرد،
ه��م در اينب��اره گفت :ب��راي ايجاد چاهه��اي جذبي
روانابها در منازل بايد دقت كرد كه این کار با توجه به
ستونهاي ساختمان مناسب است يا خير؟
او اف��زود :قب��ل از ايج��اد چاههاي جذبي حتم��اً بايد
مطالعات خاكشناس��ي و آب گذر خ��اك و مطالعات

پيشرفت
 85درصدي
 30پروژهآبخيزداري
كهگيلويه و بويراحمد

معاون آبخيزداري اداره منابع طبيعي
چهارمحال و بختياري :چاههاي جذبي
فاضالب براي جمعآوري رواناب مناسب
نيست ،چون آبي كه نيترات ،فسفات
عناصر سنگين و سبك ماكرو و ميكرو
داشته باشد ،تركيب شيميايي آب را
دچار مشكل ميكند ،اما با ايجاد چاههاي
جذبي ويژه روانابها ،به دليل ايجاد
فيلتر مناسب در مسير آبراههاي طبيعي
در فصولي كه روانابهاي سطحي
زيادي وجود دارد ،ميتوان سطح
ايستابي منابع زيرزميني را تقويت كرد
س��ازهاي پيرامون انجام ش��ده باش��د و به هيدرولوژي
خاك توجه كنيم.
فتاح��ي اضافه ك��رد :چاهه��اي جذبي زي��ر انبارهها،
ستونها و ديوارها نبايد ايجاد شود و هنگام ايجاد بايد
از نهادهاي مرتبط استعالم گرفت.
او ادام��ه داد :چاههاي جذبي بايد با حفرههايي به عمق
ش��ش و قطر ي��ك متر ،درجاهايي نظير دش��تها كه

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه و
بويراحمد با اشاره به سدسازي در حوزه مديريت
منابع آب گفت 30 :پروژه آبخيزداري استان 85
درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از فارس ،اس��تان
مرتفع و كوهس��تاني كهگيلوي��ه و بويراحمد با
داش��تن  10درصد آبهاي سطحي به سرزمين
آبش��ارهاي خروشان معروف است و ساالنه بيش
از  735ميليمت��ر از بارشه��اي جوي را به خود
اختص��اص داده .ب��ا وجود بارشه��اي فراوان و
جاريشدن سيالب هر لحظه امكان خسارت به
بخشهاي مختلف از جمله كشاورزي وجود دارد

انبارهاي آب زير زميني دارد و خروجي روانابها است،
ايجاد شود.
فتاحي اظهار داشت :چاه جذبي بايد در جاهايي ايجاد
ش��ود كه آب قدرت نف��وذ و آب گذري به اليههاي زير
زمين داش��ته باشد و آنجا نفوذپذيري در بستر آبرفت
ممکن باشد.
دانش��يار گروه آب دانشگاه ش��هركرد گفت :مهمترين
فاكتور ساخت چاههاي جذبي ،فاصله كف چاه تا سفره
آب زيرزميني است كه در استانداردها براي آبرفتهاي
درشت دانه حداكثر  ۱۰و براي ريزدانه حداقل پنج متر
تعيين شده است.
فتاحي بيان كرد :اگر چاههاي جذبي طبق استانداردها
و ب��ا بررس��يهاي الزم در مناط��ق مس��تعد انج��ام
ش��ود ،ميتوان��د تهدي��د روانابها را ب��ه يك فرصت
تبديل كند.
در حال حاضر حدود  ۳۸۰روستا در استان چهارمحال
و بختياري با تانكر آبرس��اني ميش��ود ك��ه يكي از
راههاي كم��ك به تغذيه س��فرههاي زيرزميني ايجاد
چاههاي جذبي اس��ت .اين شيوه روش جديدي نيست
و بيش از  100سال اجرا ميشده است ،اما با گسترش
شهرنش��يني به دليل پوش��يده بودن سطح زمين ،آب
باران به صورت رواناب خارج ميشود.
سيد هاشم فاطمي ،كارشناس آب منطق هاي چهارمحال
و بختياري ،گفت :تاكنون چند طرح در چند نقطه اجرا
شده است ،ولي كافي نيست؛ البته مديريت مصرف هم
نیاز است و شك نداريم كه آبخوانها احياء ميشوند.
او افزود :هماكنون يك چهارم مساحت هر شهر خيابان
و پيادهرو و يك چهارم اعياني س��اختمانها مسقف و
داراي اليه نفود ناپذير اس��ت و خاك چسبندگي خود

كه بهطور حتم با اجراي طرحهاي آبخيزداري و
آبخوانداري اين خس��ارتها به حداقل ميرسد،
هرچند در بارانهاي سيلآساي نيمه دوم امسال
مزاياي اين طرحه��ا در مناطق مختلف از جمله
شهرستان باشت مشخص شد.
اجراي طرحهاي آبخيزداري در كاهش خسارات
بارندگيها و س��يلهاي اخير بيتأثير نبوده و نه
تنها از خس��ارات جلوگيري كرده ،بلكه با اجراي
اي��ن طرحها روانابها در پش��ت اين حوضچهها
جمعآوري و در بخش كشاورزي مصرف ميشود.
مديركل منابع طبيع��ي و آبخيزداري كهگيلويه
و بويراحمد با اش��اره به اينكه  30پروژه عمليات

را از دس��ت داده .فاطمي اضافه كرد :در كشوري مانند
هلند كه بارندگي زياد است ،سطح آسفالت از مواد دانه
درشت و نفوذپذير اس��ت ،ولي در كشور ما درصد قير
آسفالت زياد است و به همين جهت نفوذپذيري خاك
كاهش يافته .متوس��ط ميزان بارش ش��هركرد ساالنه
 ۳۳۰ميليمتر است كه امسال تا  ۴۲۰ميليمتر در هر
متر مربع هم رس��يد .اين مقدار بارندگي در يك سطح
یکه��زار متري  ۳۳مترمكعب آب ميش��ود .بارندگي
در ش��هركرد با حدود یکهزار و  ۸۰۰هكتار مساحت
رواناب قابل توجهي است.
وی ادامه داد :در سطح شهركرد با حوضههاي باالدست
س��االنه حجم زیادی از رواناب هدر ميرود كه معادل
خط انتقال آب كوهرنگ به ش��هركرد و در مس��ير اين
خط كوهرنگ ،فارس��ان ،سورشجان و شهركرد است.
اين مقدار ب��ه نوعي ميتوان گفت س��االنه حدود ۱۶
ميليون مترمكعب رواناب اس��ت كه اگر ذخير ه ش��ود،
معادل آب آش��اميدني ساكنان فرخش��هر است که با
ح��دود  ۳۰هزار نفر جمعيت ،در فاصله  ۱۰كيلومتري
مركز استان چهارمحال و بختياري واقع شده.
كارش��ناس آب منطق هاي چهارمحال و بختياري ادامه
داد :اين مقدار رواناب را اگر براي چاههاي كش��اورزي
معادلس��ازي كنيم ،برای هر چاه چه��ار ميليون متر
مكعب میش��ود و ع��دد قابل توجهي مع��ادل آب ۱۶
حلقه چاه كشاورزي به دست ميآيد.
طرح ايجاد چاههاي جذبي در بس��یاری از كش��ورها و
حتي در كش��ور ايران در شهرهاي يزد ،اصفهان و كرج
نيز استفاده شده است .در يزد هم  ۳۰حلقه چاه جذبي
با افزون بر يك ميليارد ريال ايجاد شد و در نقاط آبگير
كهريزك هم دو حلقه چاه جذبي ايجاد شده.

مكانيك��ي آبخيزداري با پيش��رفت فيزيكي 85
درصدي در سطح اين استان در حال اجرا است،
گفت :در سالهاي اخير اغلب فعاليتهاي حوزه
مديريت منابع آبي كش��ور در قالب سدس��ازي
مورد توجه قرار گرفته.
غالمحس��ين حكمتيان افزود :سدسازي بخش
كوچك��ي از مجموعه فعاليته��اي آبخيزداري
است و توجه به حوضههاي آبخيز قبل از سدها،
ش��بكههاي پس از سد ،ش��رايط اقليمي منطقه
و س��فرههاي زيرزميني موجود از لوازم ضروري
انجام طرحهاي آبخيزداري و مديريت منابع آبي
محسوب ميشود.

جنگل و مرتع
 ۳۰هزار هكتار به پوشش جنگلي كشور اضافه شد
امس��ال  ۳۰ه��زار هكتار جن��گلكاري در كش��ور بهعنوان يكي
از برنامهه��اي مرتب��ط با تقويت پوش��ش گياهي انجام ش��ده و
پيشبيني ميشود اين رقم تا پايان سال جاري به  ۵۰هزار هكتار
افزايش يابد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،مدي��ركل دفتر آبخيزداري
و حفاظت خاك س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور در
حاش��يه بازديد از طرح جنگلكاري در حاشيه سد نهب تاكستان
اظهار داشت :جنگلكاريهاي انجام شده در مناطق مختلف كشور
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و همچنين بسيج همگاني
و مشاركت مردم محقق شده است.
هوش��نگ جزي افزود :سال گذشته نيز از محل اعتبارات صندوق
توس��عه ملي اجراي حدود  ۱۶هزار هكتار جنگلكاري پيشبيني
ش��ده بود كه در نهايت اين رقم به  ۲۵هزار هكتار افزايش يافت و
اجرايي شد.
وي در خصوص تخريب جنگلها و مراتع به دليل عوامل انس��اني
و راهكار سازمان جنگلها براي پيشگيري از آن نيز گفت :به صفر

رس��اندن حوادثي چون آتشسوزي در مراتع و جنگلها به داليل
مختلف از جمله انس��اني يا تغيير اقليم غيرممكن است ،اما تالش
ميش��ود با آموزشدادن به مردم بهويژه گروههاي مرجع همچون
كشاورزان ،روستاييان و دامداران بروز اين حوادث را كه آسيبهاي
جبران ناپذيري به پوش��ش گياهي كش��ور وارد ميسازد ،كاهش
دهيم .اين مسئول در ادامه از اجراي طرحهاي آبخيزداري در ۹۰۰
حوضه آبخيز در س��ال جاري در مناطق مختلف كشور خبر داد و
گفت :اين طرحها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي انجام شد و
تقريباً  ۹۰درصد شهرستانهاي كشور را نيز دربرگرفت.
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري كشور افزود ۸۷ :درصد طرحهاي آبخيزداري مصوب
امسال بهويژه در بخشهاي مكانيكي اجرايي شده است و همچنين
شاهد اجراي  ۸۰درصد برنامههاي مرتبط با حوضههاي بيولوژيكي
نيز بودهايم.
جزي همچنين گفت :اين طرحها با هدف تقويت پوشش گياهي و
حفاظت از خاك انجام شده است.

جنگلكاري در حوضه آبخيز آبعلي به مساحت  100هكتار پايان يافت
معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران از پايان
يافتن عمليات جنگلكاري به وس��عت  100هكتار در حوضه آبخيز
آبعلي شهرستان دماوند كه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به
مرحله اجرا درآمد ،خبرداد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از پيام طبيعت ،سيد علي عظيمي با بيان
اين مطلب افزود :اين اقدام بيولوژيكي با هدف توسعه جنگلكاري و با

كاشت گونههاي جنگلي از جمله كاج سياه ،سرو نقرهاي ،داغداغان،
عرعر ،سنجد ،زبان گنجشك و اقاقيا انجام شده است.
وي درباره ديگر اقدامات بيولوژيكي كه در س��طح اس��تان تهران و از
محل اعتبارات صندوق توس��عه ملي اجرايي شده است ،اظهار كرد:
در بخش مرتع پروژه بوتهكاري (كاش��ت گونه آتريپلكس) در سطح
 135هكتار در حوضه آبخيز اخترآباد شهرستان مالرد به مرحله اجرا
درآمده و اين عمليات مراحل پاياني خود را طي ميكند.
عظيمي تصريح كرد :عمليات ب��ذركاري به همراه ايجاد هالليهاي
آبگير كه در س��طح  850هكتار و به منظور بهبود پوش��ش گياهي
و اس��تفاده حداكثري از نزوالت آس��ماني در حوضه آبخيز سياهكوه
شهرس��تان ورامين اجرا ش��ده ،يكي ديگر از پروژههاي بيولوژيكي با
پيشرفت فيزيكي  100درصدي است .اين مقام مسئول خاطرنشان
كرد :در قالب طرح مشاركتي نيز در حوضه آبخيز ورديج -واريش و در
روستاي واريش در حوزه استحفاظي شهرستان تهران و با مشاركت
جوامع محلي و ش��وراي اس�لامي روس��تا نهالكاري با اس��تفاده از
گونههاي مثمر و غيرمثمر در سطح  56هكتار در دستور كار قرار دارد.

مطالعات آبخيزداري در سطح  650هزار هكتار در خراسان شمالي انجام شد
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراس��ان شمالي گفت :تاكنون مطالعات آبخيزداري در
سطح  650هزار هكتار از عرصههاي  83حوضه آبخيز اين استان انجام شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،حسن وحيد در نشست كميته مديريت جامع حوضههاي
آبخيز ش��يروان اظهار داشت :گستره حوزه منابع طبيعي اس��تان دو ميليون و  33هزار و 36
هكتار است كه تاكنون طرحهاي آبخيزداري در  234هزار هكتار ،معادل هشت درصد از 28
حوضه آبخيز آن اجرا شده.
وي بيشترين مطالعات حوضه آبخيزداري اس��تان را مربوط به شهرس��تان شيروان دانست و
گفت :اجراي اين عمليات هزينهبر اس��ت و س��عي داريم از محل اعتبارات ملي و استاني براي
اجراي آن در روستاي پالكانلوي بخش سرحد شيروان اعتبار بگيريم.
معاون آبخيزداري و مسئول پيگيري پروژه مناريد در استان خراسان شمالي نيز گفت :امسال
 210ميليارد ريال اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي فعاليت جامع حوضه آبخيز ،مرتع،
جنگل ،حفاظت ،كاداستر و غيره براي استان در نظر گرفته شده است.
محمد فرامرز با بيان اينكه با اعتبارات مزبور كارها پنج س��ال پيش ميرود ،افزود :تخصيص

اعتبارات  100درصدي است و شيروان از اين ميزان  20ميليارد و  640ميليون ريال سهم دارد.
فرماندار شيروان نيز گفت :اكنون شيروان با چالش خشكسالي مواجه است و بايد بتوانيم خود
را با اين موضوع سازگار و منابع موجود را خوب مديريت كنيم ،چرا كه افق پيش رو از كاهش
بارندگي حكايت دارد .امين رضا مرآتي با اشاره به هدررفت باالي آب در اين شهرستان افزود:
برداشت از منابع آب و خاك زياد است كه وضعيت مناسبي نيست و از سويي با كاهش اعتبارات
توان عمل و اجراي پروژهها كاهش پيدا كرده.
وي اظهار داش��ت :بخش مركزي شيروان در حوضه آبخيز مغفول مانده كه نياز است از منابع
توسعه ملي شيروان اعتبارات خوبي اختصاص يابد تا طرحها به صورت جدي اجرا شود.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ش��يروان نيز گفت :اين شهرس��تان  397هزار هكتار
حوضه آبخيز دارد كه تاكنون  40درصد آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
ه��ادي جواهري با بيان اينكه  25درصد از حجم كارهاي آبخيزداري بايد اجرا ش��ود ،افزود:
اكنون طرح حوضه آبخيز روستاي «دوين و اسطرخي» در بخش مركزي در دست اجرا است و
در حوضههاي شهري كاري انجام نشده كه اميد است اعتباري اختصاص يابد.

