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اخبــــار آب

مرتعی که تخریب ش��ود پس از خشک شدن بهش��کل بیابان خواهد
ب��ود و ریزگرده��ای درون این بیابان نه تنها برای خود منابع طبیعی و
س��اکنان بومیبلکه برای و تمامیشهروندان منطقه مضر خواهد بود،
چراکه سرعت انتشار ریزگردها بسیار باال و شعاع چند هزار کیلومتری
را ش��امل میش��ود .پس بیتفاوت��ی به حفاظت از مرات��ع در هر جای
ی استانها در پی خواهد داشت .معاون
کش��ور ،آسیبهایی برای تمام 
فن��ی اداره کل منابع طبیعی و آبخی��زداری اصفهان با تأکید بر اینکه
ممانعت از فرس��ایش خاک ازجمله موارد با اهمیت کنونی در کشور و
اس��تان است ،گفت :وجود مراتع  ۷۰درصد از احتمال وقوع سیالب در
مناطق جلوگیری میکند ،بنابراین باید دانست که مزایای این پهنههای
طبیعی فراوان است .وی با بیان اینکه چرای مفرط دام ،قطع درختان،
بوتهکنی و ایجاد حریق به مراتع آسیب میزند ،اظهار داشت :جلوگیری
از تمامیاقدامات گفته شده ،باید با اطالعرسانی و آگاهی دادن به مردم
صورت پذیرد تا همگان دریابند مراتع چه مزایای آشکار و پنهانی دارد.
مهاج��ری با تأکید بر اینکه حف��ظ منابع طبیعی بهویژه مراتع را فقط
ی که
نبای��د وظیفه دولت دانس��ت ،اف��زود :خود بهرهب��رداران و مردم 
بهعنوان گردشگر و طبیعتگرد به این مناطق میآیند باید به بهترین
نحو ممکن از این داشتهها حفاظت کنند.

استمرار آبرسانی به واحدهای صنعتی و روستاها

واحد«بی»آبشیرین 
کن
منطقه عملیاتی قشم آماده تولید شد

واحد «بی» آبش��یرینکن منطقه عملیاتی قش��م آماده تولید شد و به
این ترتیب آبرس��انی به واحدهای صنعتی منطقه و روستاهای اطراف
از سر گرفته شد.
ب��ه گ��زارش «س��بزینه» به نق��ل از مهر ،ب��ا عملیاتی ش��دن واحد بی
آبش��یرینکن ای��ن منطقه افزونب��ر صرفهجویی  ۱۰میلی��ارد ریالی،
آبرس��انی به واحده��ای صنعتی منطقه و روس��تاهای اطراف از س��ر
گرفته شد.
بررس��ی مواد پلیمری برای نش��تبندی ترکها در اولویت کاری نفرات
واحد بهرهبرداری قرار گرفت .البته با توجه به دمای باال و تغییرات دمایی
متناوب ،اس��تفاده از مواد پلیمری مرسوم امکانپذیر نبود ،بنابراین پس
از یکس��ری تحقیقات و انجام چند آزمایش پایلوت در شرایط عملیاتی
مشابه ،ماده پلیمری با فناوری باال و مقاوم در دمای بیشتر از  ۱۸۰درجه
سلسیوس انتخاب و دستورالعمل عملیاتی با همکاری واحدهای مربوطه
تهیه شد .سرانجام نشتبندی ترموکمپرسور و نصب یک قطعه انبساطی
از س��وی واحد تعمیرات انجام و پس از تأیید نهایی بازرسی فنی منطقه،
واحد  Bآبشیرینکن آماده تولید شد.
یون��س حقروان ،رئیس واحد بهرهبرداری تأسیس��ات خش��کی منطقه
عملیاتی قش��م ،در این باره اظهار کرد :در پی این اقدام مبتکرانه و با اتکا
به همت و تخصص داخلی کارکنان منطقه عملیاتی قشم و صرف هزینه
بس��یار اندک (کمتر از پنج درصد هزینه برآورد ش��ده از سوی پیمانکار)،
واحد بی آبشیرینکن دوباره در مدار تولید قرار گرفت.
با شروع فصل گرما صورت میگیرد

افزایش 30درصدی
مصرف آب شرب در اصفهان

مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان اصفهان با تأکید بر مصرف بهینه آب
گفت :همه ساله در فصل گرما با افزایش دما مصرف آب شرب حدود 30
درصد بیشتر میش��ود ،این درحالیاست که در فروردین و اردیبهشت
 99با ش��یوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی مصرف
آب شرب به مراتب بیش از گذشته بوده است.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو (پاون)،
هاشم امینی با اشاره به افزایش  18درصدی مصرف آب شرب همزمان با
شیوع ویروس کرونا اظهار کرد :در چند ماه گذشته که موج شیوع ویروس
کرونا روند صعودی داش��ت ،مصرف آب شرب در اصفهان نسبت بهمدت
مشابه سال قبل حدود  18درصد افزایش یافت.
وی ب��ا بی��ان اینکه در نیمه اول س��ال با توجه به افزای��ش دما و وجود
ویروس کرونا چگونگی تأمین آب شرب متفاوتتر از سالهای قبل است،
خاطرنش��ان ساخت :آبفای اس��تان اصفهان با توجه به منابع محدود آب
برای اینکه بتواند آب شرب مردم را بهصورت پایدار تأمین کند ،عالوهبر
راهکارهای فرهنگی ،پروژههای فنی را هم در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان مردم را به مصرف بهینه فرا خواند و گفت:
از مردم میخواهیم همیش��ه آب را درس��ت مصرف کنند تا از هدررفت
آن جلوگیری ش��ود ،این درحالی است که در سالهای اخیر برنامههای
متنوعی در زمینه مصرف بهینه آب در قالبهای مختلف ارائه شده است.
در ادامه معاون بهرهبرداری و توس��عه آب ش��رکت آبفای استان اصفهان
درخصوص سامانه هوشمندس��ازی شبکه آب گفت :هماکنون بهمنظور
توزیع عادالنه آب شرب در شهرهای تحت پوشش این سامانه  88ایستگاه
هوشمند در استان راهاندازی شده است.
ناصر اکبری افزود :اکنون از طریق اپراتور با استفاده از سیستم تلهمتری
و تلهکنترل مدیریت توزیع آب در ش��هرهای زیرپوشش طرح آبرسانی
اصفهان بزرگ انجام میشود ،اما در آینده در فازهای توسعهای این طرح
بهصورت خودکار و کام ً
ال هوشمندانه توزیع آب شرب انجام میشود.
وی با اشاره به مصرف آب شرب با شیوع ویروس کرونا گفت :در اصفهان
طی اسفند مصرف آب حدود  ،13در فروردین حدود  18و در اردیبهشت
حدود  14درصد نس��بت بهمدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که
از م��ردم انتظار میرود با آغاز فصل گرما مصرف بهینه آب را مدنظر قرار
دهند .معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان گفت:
در فصل تابستان درصورتیکه رودخانه زایندهرود جاری باشد ،حدود پنج
درصد به منابع آبی از طریق چاههای فلمن افزوده میشود که این رقم به
تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز آبی ما در فصل تابستان باشد.
در سال گذشته میالدی

سطح آب دریای خزر
به کمترینمیزان طی ۳۰سال اخیر رسید

سطح آب دریای خزر در سال  ۲۰۱۹میالدی در ادامه روند کاهشی خود
از سال  ۱۹۹۵به کمترین میزان طی  ۳۰سال اخیر رسید.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،در
گزارش منتش��ر شده توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر
موسس��ه تحقیقات آب ،سطح آب دریای خزر در سال  ۲۰۱۹میالدی به
کمترین میزان طی  ۳۰س��ال اخیر رسید .میانگین تراز آب در این سال
با کاهش  ۱۳س��انتیمتری نسبت به س��ال  ،۲۰۱۸برابر با  -27/18متر
شده است.
کاهش تراز آب اخیر درحالی اس��ت که می��زان ورودی آب رودخان ه ولگا
بهعن��وان تأمینکننده بخش اعظم آب رودخانهای به این دریا در س��ال
 ۲۰۱۹ح��دود  ۲۲درصد کاهش یافته که این مس��أله میتواند بهعنوان
یکی از علل مؤثر در کاهش تراز آب اخیر محسوب شود.
متوس��ط س��االنه ورودی آب ولگا ب��ه دریای خزر ح��دود  ۲۴۰میلیارد
مترمکعب و برآورد ساالنه کل ورودی رودخانههای منتهی به خزر ۳۰۰
میلیارد مترمکعب است .از سایر رودخانههای مهم نظیر کورا ،اورال ،ترک،
سفیدرود و هراز در مجموع بهطور متوسط  ۳۴میلیارد مترمکعب آب وارد
دریای خزر میشود .حجم آب ورودی رودخانهها بهعنوان شاخص بسیار
مهم در بیالن آب خزر محس��وب میشود و تغییرات ساالنه آن متأثر از
عوامل اقلیمی ،رژیم هیدرولوژیکی و بهرهبرداریهاست .نتایج بررسیها
نش��ان داده است در سال  ۲۰۱۹دوره س��یالبی رودخانه ولگا که بهطور
معمول از اواسط اردیبهشت تا اوایل مردادماه ادامه دارد ،کوتاهتر و میزان
آبدهی آن کمتر از میانگین بلندمدت بوده است.
دمای س��طح آب دریا نیز بهعن��وان یکی از معیاره��ای اصلی در تبادل
حرارتی و ش��اخصی در ارزیابی پتانس��یل تبخیر از س��طح آب که جزو
مؤلفههای اصلی خروجی در بیالن آب خزر محسوب میشود ،در بررسی
روند تغییرات تراز آب و ارزیابی علل نوس��انات در خزر مورد مطالعه قرار
میگیرد .روند افزایش��ی دمای سطح آب دریای خزر بهویژه در سالهای
اخیر از عوامل تأثیرگذار بر کاهش تراز آب بوده است.
میانگین دمای سطح آب خزر در سال  ۲۰۱۹میالدی در مقایسه با سال
 ۲۰۱۸به میزان  0/2درجه س��انتیگراد و نس��بت به میانگین بلندمدت
یک درجه افزایش یافته است.تحلیل تغییرات دمای آب در دو سال اخیر
حاکی از وقوع روند افزایشی دمای آب در همه بخشهای دریای خزر به
استثنای منتهیالیه خزر شمالی است.
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مراتع در توسعه پایدار هر منطقه و حفاظت از آب و خاک نقش مهمی دارند

کاهش70درصدی
احتمال وقوع سیالب با وجود مراتع

سبزینه نرگس آذرپیوند

مرات��ع عالوهبر اهمیتی که در تولید و تأمین علوف��ه دارند ،ارزشهای
دیگری ازجمله ارزشهای زیستمحیطی و اقتصادی نیز دارند .حفاظت
از خاک و آب و جلوگیری از احتمال وقوع س��یالب از دیگر مزایایی این
پهنههای ارزشمند طبیعی است .متأسفانه در کشور ما مدیریت مراتع با
چالشهایی مواجه است که سبب از بین رفتن یا کم تراکم شدن آنها
شده است .مرتع به دشتهای پر از گل و گیاه ،تپهها ،کوههای سرسبز
و علفزارها و بوتهزارهای وس��یع گفته میشود که حداقل در یک فصل
س��ال (یا چند روز از س��ال) مورد چرای دام قرار میگیرد .این عرصهها
بدون اینکه کس��ی در آن زحمتی کش��یده باشد ،سرسبز و خرم است
و دامداران دامهای خود را برای چرا به آنجا میبرند .تولید اکس��یژن،
جذب دیاکسیدکربن ،تلطیف هوا ،تولید مواد خام معادن ،گردهافشانی،
تولید بذر ،استمرار حیات ،چرخه تولید آب ،حفاظت از خاک ،جلوگیری
از بروز س��یالب ،جلوگیری از ایجاد ریزگردها ،ممانعت از آشفتگیهای
جوی ،دفع مواد زائد ،کنترل بیولوژیک آفات و بیماریها ،حفظ زیستگاه
و پناه��گاه حیاتوحش ،ذخیره ژنتیک و گیاه��ان دارویی ،ارزشهای
زیباش��ناختی و فرهنگی ،تفرجگاهها ،تولید علوف��ه و رونق زنبورداری
ازجمله مزیتهای حاصل از مراتع است ۸۴ .میلیون هکتار از مساحت
کش��ور را مراتع دربر میگیرد و در استان اصفهان شش میلیون و ۳۰۰
هزار هکتار مرتع وجود دارد که یکمیلیون و  ۹۰۰هزار هکتار آن مناطق
مرتعی ییالقی و چهار میلیون و  ۵۰۰هزار هکتار از آن را مراتع قشالقی
به خود اختصاص داده اس��ت که در سالهای گذشته حدود  ۱۰درصد
از مراتع ییالقی و حدود پنج درصد از مناطق قش�لاقی آسیب دیدهاند
ک��ه باید ب��رای آنها طرحهای احیاء و بازیابی را اج��را کرد ۳۵ .درصد
از آن مرتع فقیر یا بس��یار فقیر اس��ت که از این مقدار بالغبر  ۶۰۰هزار
هکتار نیازمند مراقبت و رس��یدگی فراگیرتر ،جلوگیری از ادامه چرای
دام و اج��رای طرحهای بازیابی بهمنظ��ور جلوگیری از تخریب بیشتر
اس��ت ،بی��ش از  ۱۱درصد از مراتع این منطقه ب��ا وضعیت خوب و ۵۴
درصد با شرایط متوس��ط روبهروست .براساس آمار و ارقام برای احیای
ه��ر هکتار مرتع حدود  ۵۰۰ه��زار تومان و برای هر هکتار بیابان بالغبر
شش میلیون تومان اعتبار نیاز است .مقایسه این اعداد با یکدیگر نشان
میده��د که حت��ی از لحاظ اقتصادی هم حف��ظ مراتع پیش از تبدیل
آنها به بیابانهای بیآب و علف چقدر ضرورت دارد ۴۱ .هزار خانوار از
مراتع اس��تان اصفهان استفاده میکنند و زیرمجموعه آنها دو میلیون
ی وجود دارد ۱۹ .درصد از مراتع اس��تان اصفهان
و  ۵۰۰هزار واحد دام 
برای عش��ایر مورد اس��تفاده قرار میگیرد و  ۸۰درصد از آن را دامداران
روس��تایی مورد اس��تفاده قرار میدهند و حدود یکدرصد را دامداران
درونکوچ استفاده میکنند .در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است:
در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای
بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رش��دی داش��ته باش��ند ،وظیفه
عمومیتلقی میشود .به اعتقاد کارشناسان ،استان اصفهان با توجه به
برخورداری از منبع ارزش��مند طبیعی مرتع ،هنوز نتوانسته برای رشد
اقتصادی ،اجتماعی و زیس��تمحیطی منطقه بهرهبرداری مناسبی از
مراتع داشته باش��د .آنها تأکید دارند آسیبهایی نظیر قطع درختان،
حریق ،چرای مفرط ،بوتهکنی ،خشکس��الی ،تصرف و ساختوسازها
ازجمله چالشهایی هستند که نفس مراتع به بند آوردهاند که باید برای
رفع آنها تدابیری اندیشید.
ضرورت برنامهریزی برای جلوگیری از چرای مفرط
در استان اصفهان دو میلیون و  ۵۰۰هزار واحد دامیوجود دارد که به
گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ،حدود
یکمیلیون واحد آن مازاد بهش��مار میرود که باعث فش��ار و استفاده
بیش از ظرفیت از مراتع این استان میشود.
عبدالرضا مهاجری به ایرنا گفت :عشایر باید از اول خرداد تا آخر شهریور
دامهای خود را در مناطق ییالقی مس��تقر کنند و شرایط پیش از این

زمان غیرقانونی و تخلف بهشمار میرود .همچنین مراتع قشالقی باید
از اول آذر تا آخر اسفند هر سال برای چرای دام مورد استفاده قرار گیرد
و مغایرت با این زمانها غیرقانونی اس��ت .وی اضافه کرد :تولید علوفه
در مزارع گران تمام میشود؛ بنابراین چرای دام در مراتع که بهصورت
رایگان اس��ت برای گلهداران صرفه اقتصادی دارد .باید راهکارهایی به
وجود آورد که براساس آن خود دامداران و عشایر از چرای زودهنگام و
باالتر از ظرفیت و توان مرتع ممانعت کنند و باعث تخریب منابع طبیعی
و اراضی مرتعی اس��تان نش��وند .معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اصفهان خاطرنش��ان کرد :با بارشهای به نس��بت مناسب
دو س��ال اخیر وضعیت مراتع اس��تان اصفهان در مقایسه با سالهای
گذشته بهمراتب بهتر ش��ده است و بهرهبرداری از آنها بهطور رسمی
از اول خرداد با حضور عش��ایر آغاز خواهد شد .مهاجری با بیان اینکه
مراتع استان اصفهان به مراتع ییالقی و قشالقی تقسیمبندی میشود،
خاطرنش��ان کرد ۹ :هزار و  ۶۰۰خانوار عش��ایری در اس��تان اصفهان
زندگی و از مراتع بهعنوان محلی برای امرار معاش اس��تفاده میکنند،
برخی دامداران درونکوچی ش��امل گل��هداران مناطق رهنان ،مهاباد

اس��تان اصفهان باعث چرای زودهنگام شدند ،اما  ۹۰درصد بهصورت
قانونمند زمانهای مصوب را رعایت کردند.

اختصاص  6میلیارد تومان برای احیای مراتع اصفهان
معاون فن��ی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان تأکید کرد:
گل��هداران باید با رعایت تمامیموازین و جانب انصاف برای حفظ این
داش��تههای ب��ا ارزش به ما کم��ک کنند ،زیرا چ��رای غیرمجاز ،مازاد
ظرفیت و همچنین زودهنگام بر پیکره این مواهب خدادادی آس��یب
وارد میکن��د که دود آن در چش��م همگان بهویژه خ��ود بهرهبرداران
خواهد رفت .مهاجری اضافه کرد :برای احیای هر هکتار مرتع دستکم
به  ۵۰۰هزار تومان نیاز داریم و امسال براساس اعتبارات مصوب شش
میلیارد تومان برای احیای مراتع استان اصفهان اختصاص یافته است.
با تأکید بر تأمین اعتبارات الزم برای حفاظت از مراتع و پایداری آنها
خاطرنشان کرد :تیمهای گشت و مراقبت در استان ضریب حفاظتی از
مراتع را به حدود  ۸۰درصد رساندهاند و در صددیم این رقم را در آینده
پیشرو افزایش دهیم .معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

آگاهسازی و آموزش برای حفاظت حداکثری از مراتع
مدیرکل امور عش��ایر اس��تان اصفهان با بیان اینکه بهترین راهکار برای مش��ارکت بهرهبرداران در حفاظت از مراتع آموزش و آگاهیبخشی
است ،اظهار داشت :این امر سبب جلوگیری از چرای مفرط و بیش از ظرفیت و همچنین زودهنگام خواهد شد .مختار اسفندیاری اضافه کرد:
بیشتر جامعه عشایری با طرحهای تدوینی برای حفاظت از عرصههای طبیعی همسو هستند و برای حفاظت از عرصهها همکاری میکنند.
وی ارائه راهکارهایی برای درآمدزایی این قشر را با اهمیت برشمرد و گفت :مباحثی چون ساخت صنایعدستی و توسعه گردشگری عشایری
مواردی پولساز برای این قشر است که باید گسترش پیدا کند.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت :عشایر استان اصفهان شامل  ۲۷هزار نفر عشایر ایل بختیاری در شهرهای بویین میاندشت ،فریدن
و چادگان واقع در غرب استان ۲۴ ،هزار نفر از ایل قشقایی در سمیرم ،دهاقان و شهرضا در شمال استان و حدود پنج هزار نفر عشایر از طایفه
عرب جرقویه در محمدآباد و نصرآباد در ناحیه شرقی اصفهان هستند .صاحبنظران امر معتقدند مراتع به لحاظ اکولوژیکی ،حفظ آب و خاک
و محیطزیست در امر توسعه پایدار هر منطقه نقش مهمیدارند که ضروری است متولیان امر اعم کشوری و استانی به این عرصههای طبیعی
در شرایط کنونی بیش از پیش توجه کنند.

اردس��تان و خمینیشهر که مناطقی قشالق خود را در کویرها انتخاب
میکنند و برای ییالق به فریدونش��هر و بویین میاندش��ت در غرب
اس��تان میروند ،در کنار دامداران روستایی دیگر بهرهبرداران از مراتع
اس��تان را تشکیل میدهند .وی میزان تولید علوفه استان در یک سال
را  ۶۱۷هزار تُن و قیمت هر کیلوگرم آن را یکهزار و  ۳۵۱تومان اعالم
کرد و افزود :در استان بهازای هر هکتار مرتع ییالقی واقع در جنوب و
غرب استان حدود  ۲۵۰کیلوگرم و بهازای هر هکتار مراتع قشالقی در
شمال و شرق استان  ۳۰تا  ۴۰کیلوگرم علوفه تولید میشود.
به گفته مهاجری ،امس��ال حدود  ۱۰درصد از عش��ایر استان با حضور
زودهنگام در مناطق ییالقی مراتع شهرس��تان سمیرم واقع در جنوب

اصفهان ،قرق مراتع ،بذرپاشی گونههای گیاهی خشک و مرتعی ،ذخیره
نزوالت آسمانی ،تبدیل دیمزارها ب ه علوفهکاری ،احداث آبشخور ،حفر
چ��اه و مرمت چش��مه را ازجمله طرحهای این س��ازمان برای احیاء و
بازیابی مراتع برشمرد که اجرای کامل آنها مستلزم تخصیص اعتبارت
کافی است .مهاجری اضافه کرد :برای احیای هر هکتار مرتع دستکم
به  ۵۰۰هزار تومان نیاز داریم و امسال براساس اعتبارات مصوب شش
میلیارد تومان برای احیای مراتع استان اصفهان اختصاص یافته است.
مراقب باشیم مراتع اصفهان به بیابان تبدیل نشود
وی ادام��ه داد :حفاظ��ت از مرات��ع مزایای فراوانی بهدنب��ال دارد؛ زیرا

رسانهها بیشتر بر جنگلها معطوف شدهاند تا مراتع
ی و اس��تاد دانش��کده منابعطبیعی دانشگاه
به اعتقاد عضو هیئت علم 
صنعت��ی اصفهان هر چه مردم درب��اره ارزشهای مراتع بیشتر مطلع
ش��وند ،بدون ش��ک برای حفاظت از آن آگاهانه عمل خواهند کرد ،اما
در سالهای گذشته رسانهها بیشتر روی جنگلها معطوف شدهاند و
موضوع مراتع تا حدودی مغفول مانده است.
مهدی بصیری با اش��اره به مشکالتی که در مناطق ییالقی و قشالقی
کش��ور وجود دارد ،تصریح کرد :ارائه ن��کات کاربردی به همگان برای
حفظ و پایداری مراتع اهمیت دارد و در این ارتباط باید س��عی کرد که
کمتر به نیروی قهری و اجبار متوس��ل ش��د و مردم و بهرهبرداران را به
سوی حفاظت آگاهانه و داوطلبانه سوق داد.
وی با اش��اره به اینکه تولید علوفه با هدف دامداری و دامپروری تنها
 ۲۵درصد از س��ود حاص��ل از مراتع را تش��کیل میدهد و مزیتهای
این داش��تهها بهمراتب بس��یار بیشتر است ،خاطرنش��ان کرد :مراتع
محیط��ی برای وجود و بروز تنوعزیس��تی برای تالقی و جهش ژنتیک
در موضوعات جانورشناس��ی و گیاهشناس��ی تلقی میش��ود ،از سوی
دیگر مراتع محیطی برای زندگی و تولیدمثل انواع جانوران ،خزندگان
و حش��رات بهش��مار میروند .به گفته بصیری ،مراتع نقش ویژهای در
تأمی��ن منابع آبی دارند؛ زیرا آب را وارد رودخانهها ،جویبارها ،س��دها
و چش��مهها میکنند و در نهایت آب برای محیطزیس��ت ،آشامیدنی،
بهداش��ت ،کش��اورزی و صنعت تأمین میش��ود .این پژوهشگر حوزه
مرتع و آبخیزداری دانش��گاه صنعتی اصفهان یکی از مشکالت ادارات
منابعطبیعی و آبخیزداری را کمبود نیروهای انسانی متخصص برشمرد
و گفت :عدم ارائه مجوزهای قانونی برای اس��تخدام سبب میشود که
این نهادهای مهم و حیاتی نیروی کاری کافی نداشته باشند و با توجه
به وس��عت کار زیاد ،با وجود عملکردهای خوب و مثبت ،نتایج آنطور
که باید و ش��اید محقق نمیش��ود .وی اضافه کرد :تخصص و دلسوزی
نی��روی انس��انی ادارات منابعطبیعی بهویژه در شهرس��تانهایی که
مشرف به مراتع هستند ،بس��یار اهمیت دارد؛ زیرا ارتباطات این افراد
با مردم محلی و بهرهبرداران در راس��تای آموزش ،آگاهیبخش��ی و در
نهایت حفاظت از مراتع و احیای آن خواهد بود .بصیری با بیان اینکه
کارشناسان این حوزه باید به مباحث مختلف مقولههای جامعهشناسی،
روانشناسی و گیاه و اقلیمشناسی به خوبی آشنا باشند ،گفت :آنها باید
با آموزشهای مختلف به بهرهبرداران بتوانند موضوعات علمیرا به زبان
سادهتر برای آنهایی که بیشترین ارتباط را با مراتع دارند ،ارائه کنند.
وی به ضرورت احیای مناطق زاگرس��ی اس��تان اصفهان اشاره کرد و
ی برای حفاظت از مراتع در
گفت :اکنون راهاندازی تش��کلهای مردم 
مناطق ییالقی و قش�لاقی بیش از گذشته احس��اس میشود .در این
ارتب��اط باید متخصصان و تحصیلکردگان مرتب��ط با منابعطبیعی و
مراتع با ایجاد گروههای اجتماعی متشکل از مردم محلی و دوستداران
محیطزیست برای پایداری منابعطبیعی و مراتع اقدام کنند.
ی سازنده است
جلوگیری از ورود زودهنگام دام به مراتع اقدام 
این اس��تاد دانش��گاه به طرح ممانعت از ورود زودهن��گام دام به مراتع
اس��تان اصفهان که در سالهای گذشته انجام شد ،اشاره کرد و افزود:
این امر اقدام مثبتی در راستای حفاظت از مراتع بود و در گام بعدی باید
برای مازاد دامیکه در مراتع استان اصفهان چرا میکنند نیز راهکاری
در نظر گرفت .بصیری اظهار داشت :حمایت و پشتیبانی از سوی مراجع
ذیصالح قانونی و نظارتی همچون دادگس��تری ،دادس��تانی و نیروی
انتظامیدیگر مورد مهمیاس��ت که درص��ورت بروز تخلف و اقدامات
غیرقانونی ،فعالیت نهادها و دس��تگاههای نامبرده امری اجتنابناپذیر
و الزم بهش��مار میرود .استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی
اصفهان ادامه داد :مراتع بهویژه در جوار شهرها و سدها بهدلیل آسیب
بیشتر در مقایسه با دیگر مراتع باید مورد توجه قرار گیرند.
حفاظت از مراتع ،بسترساز توسعه پایدار
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان هم اظهار داش��ت :منابع
طبیعی زیربنای توسعه ملی در تمامیبخشهاست .هر اندازه بتوانیم در
حفاظت از آن بکوشیم بسترسازی برای کشاورزی و صنعت بهتر فراهم
میش��ود .محمدحسین شاملی افزود :بهبود صنایعی مانند دامپروری،
کشت گیاهان دارویی و انواع زراعت ارتباط مستقیم با حفظ عرصههای
طبیعی دارد و بدون نگهداری مناسب و توسعه این بخش ارتقاء در سایر
حوزهها مقدور نیس��ت .وی مش��ارکت و اطالعرسانی از سوی ساکنان
را در حف��ظ منابع طبیعی موثر خواند و خاطرنش��ان کرد :مردم بومی
مناط��ق طبیعی در کنار نگهداری هر چه بهتر از اندوختههای طبیعی
باید جلوگیری از تخریب را به مسافران و گردشگران گوشزد کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ،تقویت نقشآفرینی مردم
در ام��ر مراقبت از عرصهها را نیازمند آموزش فراگیر و فرهنگس��ازی
دانس��ت و تأکید کرد :بر همین اساس در سالجاری برای موضوعهای
نامبرده برنامهها و فعالیتهای بیشتری خواهیم داشت .شاملی تأکید
ک��رد :تأمین نقدینگی ،کمک هر چ��ه بیشتر به تعاونیهای مرتبط با
مناب��ع طبیعی و آبخیزداری ،حفاظت و گس��ترش هر چه بهتر مراتع
ازجمله اقداماتی اس��ت که مستقیم و غیرمس��تقیم در تحقق رونق و
جهش تولید موثر است و بهطور جدی در سالجاری دنبال خواهد شد.

جنگل و مرتع

 ۴۸۵هکتار از اراضی ملی بوشهر آزاد شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت :در یکسال
اخیر  ۴۸۵هکتار از اراضی ملی این اس��تان که توسط زمینخواران
تصرف شده بود ،از دست آنها خارج و به نام دولت ثبت شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرن��ا ،غالمرضا منتظری افزود:
این اراضی در قالب  ۴۴پرونده در مناطق مختلف این اس��تان در
محاکم قضایی رس��یدگی و حکم به نفع دولت صادر و آزاد سازی
شدهاس��ت .وی اظهار داشت :امسال برای مقابله با زمینخواری
برنامههای مهمی تدوین و عملیاتی شده ،زیرا یکی از مأموریتهای
ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مبارزه با این پدیده است .در
این ارتباط با همکاری دیگر دستگاهها به هیچ یک از سودجویان
اجازه تصرف زمینهای دولتی داده نمیشود .منتظری ادامه داد:
تاکنون س��ههزار و  ۲۳۹پرونده حقوقی و کیفری زمینخواری در
استان بوشهر تشکیل شده که از این میزان دو هزار و  ۲۰۱پرونده
حقوقی و یکهزار و  ۳۸پرونده کیفری است .وی بیان کرد :سال
گذش��ته  ۱۵۰فقره احکام زمینخواری به میزان یکهزار و ۵۳۲
هکتار صادر شد که ارزش اقتصادی آنها  ۲۰۴میلیارد ریال است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت :پنجهزار
پرونده کمیس��یون ماده واحده نیز تکمیل و در نوبت رس��یدگی
است .منتظری یادآور شد ۱۴ :فقره پرونده نیز در حوزه حریم ۶۰

متری دریا تشکیل شد که سه رأی به نفع دولت صادر شده و ۱۱
فقره درحال رسیدگی است .وی گفت :نرم حفاظت از اراضی ملی
در کشور بهازای هر  ۱۵هزار هکتار یک مأمور است که این میزان
در استان بوشهر برای هر  ۳۵هزار هکتار یک نیرو است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان بوشهر ادامه داد :در
اس��تان بوشهر تمامی نیروهای حفاظت از اراضی طرحی هستند
و به حمایت ویژه نیاز دارند .در بحث امکانات نیز نیاز اس��ت یگان
خودرویی حفاظت اراضی تقویت شود.

با همکاری شهرداری تهران و سازمان جنگلها انجام میشود

درختکاری برای جلوگیری
توسازهای غیرمجاز
از گسترش ساخ 

شهرداری تهران و س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری جهت
درختکاری در نوار مرزی دامنه جنوبی البرز بهمنظور جلوگیری از
ساختوسازهای غیرمجاز همکاری میکنند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،مسعود منصور ،معاون وزیر
و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،در نشست
با مجتبی یزدانی ،معاون خدمات ش��هری شهرداری تهران ،که با
حضور مختاری ،مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر
تهران و ش��هرداران مناطق ۲۲و  ۱۳و دیگر مدیران برگزار ش��د،
گفت :ش��هرداری تهران و مناب ع طبیعی فصل همکاری مشترک
زیادی دارند که توس��عه فضای س��بز ودرختکاری ازجمله موارد
مهم آن است.
منص��ور در ادامه اف��زود :با همکاری ش��هرداری در ن��وار مرزی
دامن��ه جنوب��ی البرز درختکاری انجام میش��ود تا از گس��ترش
ساختوسازهای غیرمجاز شهری جلوگیری شود.
معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور به

تفاهمنامه وزیر جهاد کشاورزی با شهردار تهران اشاره کرد و گفت:
این نشست درراستای اجرایی شدن تفاهمنامه همکاری مشترک
در زمینه مدیریت پارکهای جنگلی ،جنگلکاری و توسعه فضای
سبز برگزارشده است.
گفتنی اس��ت ،در این نشست مقرر شد پیرو رهنمودها و فرامین
مقام معظ��م رهبری مبنیبر توقف ساختوس��از در نوار جنوبی
البرز ،پروژههای مشترک جنگلکاری فیمابین شهرداری و منابع
طبیعی در این محدوده تعریف ش��ود .همچنین شهرداری تهران
باید در مدت زمانی کوتاه طرحهای مدیریت پارکهای جنگلی و
طرح توسعه فضای سبز حریم شهرتهران را تدوین و به اداره کل
منابعطبیعی اس��تان تهران ارسال کند .در این جلسه موضوعاتی
چون تعیین تکلیف دفترچههای طرح مناطق ظرف مدت یکماه،
انجام هماهنگیهای الزم در راستای بهرهبرداری از ساختمانهای
واقع در بوس��تان چیتگر و یاس ش��مالی ،س��نددار شدن تمامی
بوستانهای شهر تهران و ...مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

