آب و منابعطبیعی
اخبار آب

زايندهرود تا پايان تابستان جريان دارد
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کارون در محاصره فاضالب
شاهرگ حیاتی خوزستان به مجرای بزرگ فاضالب کشور تبدیل شده است

سبزینه نرگس آذرپیوند

معاون عمراني اس��تانداري اصفهان گفت :زم��ان جريان آب در رودخانه
زايندهرود تا پايان تابستان پيشبيني شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،حجتاهلل غالمي با بيان اينکه ذخيره
س��د زايندهرود به 220ميليون مترمکعب رسيده اس��ت ،اظهار داشت:
ابتداي تابس��تان میزان آب سد زايندهرود بالغبر 640ميليون مترمکعب
بود که با توجه به وضعيت نس��بتاً خوب و درخواست کشاورزان اصفهان
براي تخصيص آب جهت کشت تابستانه ،زايندهرود رهاسازي شد.
وي افزود :وزارت نيرو درخواس��ت تأمين آب کشاورزي در تابستان را در
کارگروه ملي س��ازگاري با کمآبي مطرح کرد و رهاسازي آب تابستانه با
دو ش��رط رس��يدن به خط قرمز ذخيره 200ميليون مترمکعبي در سد
زايندهرود و عدم رهاسازي آب پاييزه در شرايطي که وضعيت ذخيره سد
و بارشهاي پيشرو مطلوب نباشد ،انجام شد.
معاون عمراني استانداري اصفهان با اشاره به مطرح شدن دو شرط اساسي
رهاس��ازي آب تابستانه در کارگروه س��ازگاري با کمآبي استان اصفهان
تصریح کرد :براس��اس تعهدي که کش��اورزان بر اجراي دو شرط اساسي
داشتند ،زايندهرود براي کشت تابستانه رهاسازي شد.
او اضافه کرد :کش��اورزان اس��تان اصفهان با آب رهاس��ازي ش��ده در
تابستان کش��ت خوبي انجام دادند و با هماهنگي صنف کشاورزي آب
توزيع شد.
غالم��ي با اش��اره به اينک��ه اگر ب��ا روال معمول آب توزيع ميش��د ،در
دوازده��م ش��هريورماه ب��ه خط قرم��ز 200ميليون مترمکعب در س��د
زايندهرود ميرسيديم ،عنوان کرد :اگر اين اتفاق ميافتاد ،کشاورزان ضرر
هنگفتي ميکردند ،اما با صرفهجوييهاي اعمال ش��ده ،هنوز هم به خط
200ميليون مترمکعب در سد زايندهرود نرسيدهايم.
وي افزود :براس��اس آماري که شرکت آب منطقهاي استان اصفهان ارائه
کرده اس��ت ،تا 28ش��هريورماه آب رهاس��ازي ميش��ود و تا آخرين روز
تابستان ،آب در زايندهرود جريان خواهد داشت.

استقرار مخزن آب در روستاي چمکبود

روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب لرستان در واکنش به اخبار منتشر
شده پیرامون مشکل آب شرب دو روستای چمکبود و چمشهران پلدختر
توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،نبود آب آشاميدني در دو روستاي
س��یلزده چمشهران و چمکبود ،يکي از آثار مخرب سيالب ويرانگر سال
گذشته است .اگرچه آنها همهچيز خود را از دست دادند و روستا به نقطه
ديگري جابهجا و با تالش مردم ،جهادگران ،خيران و مس��ئوالن ساخته
شد ،اما مشکالت همچنان پابرجاست.
در این خصوص روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب لرس��تان پیرامون
مشکل بیآبی روستاهای چمکبود و چمشهران توضیحاتی را ارائه داد که
مشروح آن در زیر آمده است:
روس��تاي چمکبود يکي از روستاهاي شهر معموالن است که در جريان
س��يل فروردين 98بهطور 100درصد تخريب و در مکان ديگري توسط
خيران و دستگاههاي مرتبط بازسازي شد.
بعد از يکپارچهس��ازي ش��رکتهاي آب و فاضالب روستايي و شهري،
در اواخر اس��فندماه همکاران ما در مکان جديد روس��تا حضور يافتند
و يک مخزن س��يار مس��تقر کردند تا آب شرب مورد نياز روستاييان را
تأمين کنند .همچنین با انجام يکس��ري مطالعات کوتاهمدت اقدام به
طراحي خط انتقال آب ش��رب از ش��هر معموالن به روستاي چمکبود
ش��د که طول اين خط ش��شکيلومتر و اعتبار آن ح��دود 1/5ميليارد
تومان بود.
در اواي��ل تابس��تان اين پروژه آغاز ش��د و با توجه ب��ه جديت موضوع و
دغدغه مردم ،بهرغم همه موانع موجود در مس��ير پروژه موفق شديم در
20شهريورماه آبرس��اني به روستاي چمکبود را انجام دهيم .هماکنون
مش��کل آب شرب اين روس��تا حل شده ،اما ممکن اس��ت برخي منازل
مسکوني در فاصله نزديک روستا باشند و در اين رابطه هم يک مخزن را
در روستا مستقر خواهيم کرد.
درخصوص روستای چمشهران نيز مردم يک چشمه تأمين آب داشتهاند
که از محل چشمه آب مورد نیاز اهالي روستا تأمينمیشد ،اما اگر مخزن
روستاي چمکبود را به بهرهبرداري برسانيم ،ميتوانيم آب شرب روستاي
چمش��هران و خانههاي پراکنده اطراف اين روستاها را تأمين و به شبکه
اصلي خط انتقال متصل کنيم.
تنها نیمی از مردم چمکبود آب آشامیدنی سالم دارند
دهيار روس��تاي چمشهران نیز در اين رابطه گفت :دو روستاي چمکبود
و چمش��هران بخش معموالن از توابع شهرس��تان پلدختر با 68خانوار و
400نفر جمعيت با مشکل بيآبي مواجهند.
زه��را عزيزي افزود :پ��س از پيگيري چندين ماهه ت��ازه نيمي از اهالي
روس��تاي چمکب��ود آنه��م بهصورت موقت ش��اهد جاري ش��دن آب
آشاميدني در لولهکشي منازل خود هستند و نيم ديگر همچنان با مشکل
بيآبي دست و پنجه نرم ميکنند.

مصرف آب در مريوان
50درصد افزايش يافت

مدير امور آب و فاضالب مريوان گفت :مصرف آب مشترکان اين شهرستان
از ابتداي سالجاري تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50درصد
افزايش يافته که ش��يوع کرونا و ضرورت رعايت بهداشت فردي ازجمله
عوامل مؤثر در اين افزايش مصرف است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،محمد رش��يدي ب��ا بيان اينکه
رس��م فرشش��ويي در اسفند و ش��هريورماه و نيز گرماي هوا در افزايش
50درصدي مصرف آب مؤثر بوده است ،اظهار داشت :به داليل ذکر شده،
ش��بکه توزيع آب دچار مش��کل و نقاط مرتفع مريوان با افت فش��ار آب
مواجه شدند.
وی با اش��اره به اينکه آب ش��رب مورد نياز م��ردم مريوان از چاههاي
حفر ش��ده تأمين ميشود ،اضافه کرد :براي رفع مشکل افت فشار آب،
يکي از چاهها مهندس��ي مجدد ش��د و عمليات حفر يک حلقه چاه را
در کمترين زمان با 500میلی��ون تومان هزينه انجام داديم که اکنون
اي��ن چاه در م��دار قرار گرفته و آرامش به ش��بکه توزي��ع آب مريوان
بازگشته است.
رش��يدي از انجام گشتهاي متعدد براي فرهنگسازي مقابله با مصارف
غيرمتعارف بهويژه در بحث شس��تن فرش در اين شهر خبر داد و يادآور
ش��د :تالش ما اين اس��ت که از طريق س��د گاران آب پايدار را بهصورت
طوالنیمدت برای شهر مريوان تأمين کنيم.
مدي��ر امور آب و فاض�لاب مريوان با بيان اينکه در ضلع ش��رقي اين
ش��هر پروژههايي براي انتقال آب تعريف شده است ،افزود :سهکيلومتر
خ��ط انتقال آب از س��د گاران به اي��ن نقطه از مريوان باق��ي مانده تا
بهصورت موقت حدود 200ليتر آب در ثانيه به محالت شرقي اين شهر
تزريق شود.
مريوان در 130کيلومتري غرب س��نندج واقع ش��ده اس��ت و امور آب و
فاضالب اين شهرستان به 43هزار مشترک خدمات ميدهد.

رودخان��ه کارون ک��ه نماد زیبای��ی منحصر بهفرد کالنش��هر اهواز
است ،س��الهای زیادی است که با فاضالب س��یراب میشود .ورود
زهکشه��ای کش��اورزی و آلودگیهای صنعتی از یکس��و وتخلیه
مستقیم فاضالب تصفیه نشد ه چند بیمارستان به رودخانه کارون در
اس��تان از سوی دیگر ،حال شاهرگ حیاتی خوزستان را وخیم کرده
است .گنداب حاصل از زندگی انسان درصورت عدمدفع استاندارد به
هر طریق میتواند محیطزیس��ت و نهایتاً انسان را با خطرات جدی
مواجه س��ازد .در گذشته و در ترکیب شهری شهر تاریخی شوشتر،
دفع فاضالب به روشهای کام ً
ال اصولی انجام میش��د ،اما متأسفانه
درحالحاضر فاضالب این ش��هر با وس��عت و جمعیت نسبتاً زیاد در
رودخانه کارون میریزد.
آبیاری محصوالت کشاورزی با آب آغشته به فاضالب
رئیس اداره محیطزیست شوشتر با اشاره به خطرات ریزش فاضالب
در رودخانهها برای انس��ان و محصوالت کش��اورزی به فارس گفت:
بحث فاضالب هم به لحاظ زیس��تمحیطی و هم به لحاظ س�لامت
و بهداش��ت جامعه مهم است .منبع تأمین آب بسیاری از محصوالت
کشاورزی شهرستان از رودخانه گرگر و شطیط است.
به��روز نجاتی افزود :فاضالب وارد ش��ده به رودخانهها حاوی عناصر
مضر و فلزات سنگینی است که محصوالت کشاورزی را آلوده میکند.
همچنین وجود عوامل بیماریزا ،توس��ط گیاهان جذبشده و وارد
بدن میش��وند و این خود میتواند یک عامل انتقال ،تجمع بیماری،
سموم و عناصر سنگینی باشد که باعث انواع سرطانها ،بیماریهای
رودهای ،وبا و اتفاقات دیگر میشود.
زندگی آبزیان با خطر جدی مواجه است
نجاتی ریزش فاضالب در رودخانهها را به لحاظ زیستمحیطی موجب
تغییر فیزیکی و ش��یمیایی آب دانست و بیان کرد :باال رفتن غلظت
و کدورت آب باعث به خطر افتادن زندگی آبزیان ش��ده و بس��یاری
از گونهها از بین رفته و ش��رایط زیس��ت برایش��ان مشکل میشود.
همچنین اکسیژن محلول در آب کم شده و برای حیات محیطزیست
نیز مضر خواهد شد.وی درخصوص اقدامات اداره محیطزیست برای
حل این مس��أله گفت :بحث ورود فاضالب به رودخانهها یک مسأله
کش��وری است و در ش��هرهای بزرگ ،مانند اهواز نیز با آن دست به
گریبان هستیم.رئیس اداره محیطزیست شوشتر افزود :اولین راهکار
برگزاری نشس��تهای کارگروه حفاظت کیفی رودخانه کارون است
که مصوباتی برای پس��ابهای انسانی ،صنعتی ،شرکتها و واحدها
در نظر گرفته ش��ده و همه واحدهای صنعتی ،تولیدی و کشاورزی
شهرس��تان مجهز به تصفیهخانه فاضالب صنعتی و انسانی هستند.
هر سه بیمارستان شوشتر نیز دارای تصفیهخانه و فعال هستند ،فقط
ی مانده که یک پ��روژه بزرگ و هزینهبر
تصفیه فاضالب ش��هری باق 
است و نیازمند تخصیص اعتبارات کالن است .نجاتی اضافه کرد :در
این بحث باید تخصیص اعتباری مجزا در نظر گرفته شده و در سطح
کالن در اینخصوص تصمیمگیری شود؛ چراکه با اعتبارات استانی
قادر به اجرای پروژههای تصفیه فاضالب نخواهیم بود.
فاضالب آثار ثبت جهانی شوشتر را نیز
با خطر مواجه ساخته است
بحث دیگری که بهواسطه ریزش فاضالب در رودخانه به شوشتر آسیب
میرس��اند ،در حوزه آثار ثبت جهانی و میراث ارزش��مند تاریخی این
شهرستان اس��ت .در همین رابطه رئیس پایگاه سازههای آبی جهانی
شوش��تر اظهار کرد :از سال ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۲طبق تعهدات به یونسکو،

گام اصلی و نهایی باقیمانده است

شرایط اقتصادی کشور را همه میدانیم و آگاهیم ،اما برخی مسائل از موارد واجب و بسیار اضطراری محسوب میشوند و با جان و سالمت
مردم مرتبط هس��تند .موضوع ریختن فاضالب به رودخانه در شوش��تر ،از این دست موضوعات است که عالوهبر خطرات زیستمحیطی،
سالمت مردم و همچنین آثار چند هزار ساله و ثبت جهانی را هم تهدید میکند .نکته دیگر اینکه اقداماتی برای حل این مشکل صورت
گرفته و مقدماتی مانند ایستگاههای پمپاژ و تصفیهخانهها نیز آماده و ساخته شدهاند و گام اصلی تنها باقی مانده است .امیدواریم مسئوالن
مربوطه در کشور و استان نسبت به این موضوع ،توجه کنند و رودخانه کارون را دستکم در محدوده شوشتر از گندآب فاضالب نجات دهند.
قرار بوده س��ازمان آب و برق خوزس��تان مش��کل ریزش فاضالب به
رودخان��ه را مرتفع کند ،اما تاکنون کوچکتری��ن اقدامی در این باره
ص��ورت نگرفته و حتی هیچ کاری آغاز هم نش��ده اس��ت.محمدرضا
به��ادری درخصوص آس��یبهایی که بهدلیل وج��ود فاضالب در آب
رودخانه به سازههای آبی وارد میشود ،اذعان کرد :نداشتن وجه زیبای
فضای منظری و محیطی ،رشد نیزارها و آلودگی فاضالب باعث اسیدی
شدن آب و خوردگی قسمتهای سنگی سازهها میشود ،بهگونهای که
با یک بررسی بهصورت چشمی میتوان برخی موارد را دید.
خوزستان

بیتوجهی سازمان آبوبرق
به ریختن فاضالب در رودخانه
وی افزود :مکاتبات با سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیرو درباره
تعهدات ما به یونس��کو درخصوص جمعآوری فاضالب از رودخانهها
هیچ نتیجه خاصی نداش��ته است و هیچگاه پاسخ قانعکنندهای هم
دریافت نکردهایم .یونسکو ،اخطارهایی نیز بهدلیل ریزش فاضالب و
عدمجمعآوری آن داده بود.
 170میلیارد تومان
برای تکمیل تصفیهخانه شوشتر نیاز است
همچنی��ن مدی��ر آبفا شوش��تر درخص��وص دفع فاض�لاب در این

شهرس��تان اظهار کرد :درحالحاضر متأسفانه تمام فاضالب شهری
مس��تقیماً و بدونتصفی��ه به رودخان��ه میریزد.رس��تم عبداهللپور
افزود :برای حل این مش��کل عالوهب��ر ایجاد یک تصفیهخانه بزرگ،
 13ایس��تگاه پمپاژ فاضالب احداث شده یا درحال احداث است.وی
در پاسخ به این س��وال که احداث تصفیهخانه بزرگ شوشتر در چه
مرحلهای اس��ت ،ادامه داد :ح��دود 85درصد از کار این پروژه عظیم
انجام شده است .ایستگاه اصلی تصفیهخانه (ایستگاه شماره هشت)
اگر احداث شود ،بخش عظیمی از فاضالب در شوشتر تصفیه خواهد
شد.عبداهللپور گفت :با توجه به این موضوع که بیشتر قطعات مورد
استفاده در تصفیهخانهها وارداتی هستند ،طبق آخرین برآوردها در
وضعیت کنونی به اعتباری بیش از ۱۷۰میلیارد تومان برای تکمیل
ن محسوب میشود.
ت کال 
تصفیهخانه نیاز است که جز اعتبارا 
مصوبات بهطور کامل اجرایی نشدهاند
همچنین نماینده شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسالمی درخصوص
پیگیریها برای موضوع تخلیه فاضالب به رودخانه کارون هم در شوشتر
و هم گتوند اظهار کرد :مشکل ورود فاضالب به شطیط و گرگر را بارها از
مراجع مختلف استانی و کشوری پیگیری کردهام و مصوبات خوبی هم
در این زمینه صادر شده ،اما متأسفانه تاکنون بهطور کامل اجرایی نشده
است.سهراب گیالنی با اشاره به کمکاری برخی مسئوالن بیان کرد :در

مصوبات ۱۸گانه آبوفاضالب س��ال ۹۶درخصوص شوشتر و گتوند با
مدیرکل آبفای خوزس��تان ،مقرر شد ایستگاههای پمپاژ و تصفیهخانه
فاضالب شوشتر تکمیل و وارد چرخه تصفیه شوند.
وزیر نیرو از وضعیت موجود بازدید کرده است
وی با اش��اره به دعوت مدیران استانی و کشوری برای بازدید میدانی از
ب بیان کرد :حضور وزیر نیرو در حوزه انتخابیه و دیدن
وضعیت فاضال 
حساسیت موضوعات آبفا باعث شد تا مصوبات خوبی در این زمینه اتخاذ
شود ،ازجمله آنها اجرای تعهدات ایران به یونسکو مبنیبر جمعآوری
فاضالب از رودخانه جهت حفظ و نگهداری آثار ثبت شده جهانی بوده
است.گیالنی در ادامه گفت :در جلسهای که آذرماه  ۹۶با حضور استاندار
برگزار ش��د ،تأکید کردم که عدمتصفیه فاضالب و آس��یبی که به آثار
میراثی شوش��تر از این طریق وارد میش��ود ،غیرقابل جبران است که
استاندار خوزستان نیز قول پیگیری موضوع را داد.نماینده مردم شوشتر
و گتون��د با انتقاد از بیتوجهی به مصوبات خاطرنش��ان کرد :ما از این
مسأله بهراحتی عبور نخواهیم کرد و تا حل کامل معضل فاضالب حوزه
انتخابیه از مراجع مختلف کشور پیگیر مشکالت هستیم .در سفر اخیر
رئیس مجلس به اس��تان نیز موض��وع را به وی منتقل کرده و خواهان
تسریع در اجرای کامل مصوبات حوزه آبفا شدیم .درحالحاضر بخشی
از مصوبات که شامل ساخت ایستگاههای پمپاژ و تصفیه فاضالب بود،
انجام ش��ده؛ اما با توجه به کمبود اعتبارات ،تکمیل و وارد مدار نشده و
همچنان مشکل اصلی به قوت خود باقی است.
از وزیر سوال میکنیم
وی در پای��ان گفت :اگر تا یکم��اه دیگر اجرای پروژههای نیمهتمام
فاضالب ش��هرهای شوش��تر و گتوند س��رعت بیشت��ری نگیرد و
پیگیریها به نتیجه مطلوب منجر نش��ود ،از وزیر نیرو طرح س��وال
خواهد ش��د و وی را جهت پاس��خگویی به مجلس خواهم آورد .این
موضوع در سفر رئیس مجلس نیز مطرح شده بود.

از ابتدای سال تاکنون

8هکتار از جنگلهای اصفهان طعمه حریق شده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت :از ابتدای امسال تاکنون85 ،مورد حریق در
عرصههای طبیعی اصفهان رخ داده که در این بین ،هشتهکتار از جنگلهای استان طعمه
حریق شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،منصور شیش��هفروش اظهار کرد :از ابتدای سالجاری
تاکنون۲۸۰ ،هکتار مرتع و هشت هکتار جنگل استان اصفهان دچار حریق شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان بیان کرد :آخرین حریق در مراتع دهسور علیا
در شهرس��تان فریدونشهر بهوقوع پیوست و هشتهزار مترمربع از مراتع درطول مدت یک
ساعت طعمه آتش شد.
وی با اشاره به خطای انسانی بهعنوان عامل اصلی حریق در مراتع و عرصههای زیستمحیطی
استان اصفهان بهویژه با نزدیک شدن به فصل پاییز عنوان کرد :متأسفانه در این مراتع آتش

روشن میشود و دقت الزم در خاموش کردن آن بهعمل نمیآید و پس از رها کردن آتش با
وزش نسیم یا باد مراتع دچار حریق میشوند.
شیش��هفروش خاطرنش��ان کرد :شناسایی عرصههای اولویتدار و گش��ت و مراقبت ۷۰تیم
عملیاتی و هرس علفهای خش��ک توسط ش��هرداریها و دهیاریها ،از اقدامات پیشگیرانه
برای جلوگیری از بروز حریق است.
وی از س��ازمان جنگله��ا ،مراتع و آبخیزداری کش��ور درخواس��ت ک��رد بالگرد مجهز
به س��بد آبپاش در اس��تان اصفهان مس��تقر کن��د و در ادامه اف��زود :مناطق چادگان
و س��میرم به علت عش��ایرخیز بودن و مراتع وس��یع نی��از به دو پای��گاه اطفای حریق
دارن��د که الزم اس��ت س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کش��ور اعتب��ارات آن را
تخصیص دهد.

جنگل و مرتع

اگرچه مدتي اس��ت که جنگلهاي کش��ور طعمه حريق ش��د ه و
خس��ارتهاي زي��ادي ديدهاند ،ام��ا آنطور ک��ه در خبرها آمده،
تنها مش��کل جنگلها حريق نيس��ت؛ دخالت انس��ان ،تعرضها،
قطع درختان و ...باعث طغيان و ظهور برخي آفتها ش��ده است؛
آفتهایي که اگر براي مقابله با آنها تدابيري اتخاذ نشود ،ميتوانند
همانند آتش اين منابع ارزشمند را نابود کنند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،آفتهاي مختلف در دوسال
گذش��ته خيلي بيس��ر و صدا به جان جنگلها افتاده و آنها را از
درون نابود ميکند و حتي ش��ايد بيشتر از آتشس��وزيهايي که
چند وقت اخير رخ داده ،جان جنگلها را بهخطر انداخته است.
به گفته مديرکل دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری طي دوسال اخير خسارات آفتها در تمام عرصههاي
منابع طبيع��ي ازجمله جنگلهاي طبيعي ،بياب��ان ،جنگلهاي
دستکاشت و مراتع افزايش پيدا کرده است.
ملخها ،خطرناکترين آفتها
حمله ملخها به مزارع کش��اورزي چند س��الي اس��ت در کشور ما
تکرار ميش��ود .اين آف��ت آنقدر خطرناک اس��ت که اگر کنترل
نش��ود ،امنيت غذايي کشور به خطر میافتد .سال گذشته يورش
ملخها 38درصد جنگلها و بيش��هزارها21 ،درصد باغها و مزارع و
36درص��د توليد محصوالت زراع��ي و باغي و همچنين 21درصد
مراتع درجه يک و دو کش��ور را در استانهاي خوزستان ،بوشهر،
فارس ،هرمزگان ،سيستانوبلوچس��تان و جنوب اس��تان کرمان
تحتتأثير ق��رار داد .براي از بين بردن ملخها در هر هکتار زمين،
عالوهبر سمپاش��ي زميني گاهي الزم اس��ت از سمپاش��ي هوايي
استفاده شود.
اميرمس��عود جاللي مهمترين آفت را ملخ عنوان کرد و با اش��اره
به اينکه در همه نواحي رويش��ي کش��ور يکسري آفت کليدي

تهديد جنگلها؛ از آتش تا ملخ

وجود دارد ،افزود :اين آفتهای کليدي شناس��ايي شدهاند؛ براي
مثال در برخي از جنگلهاي دستکاشت مناطق بياباني کشور با
آفت شپشک سفيد تاغ ،ملخ کوهاندار ،آفت برگخوار و مکندهها
مواجه هستيم.
وی اضافه کرد :مهمترين آفتهایي که س��االنه خس��ارات زيادي
ب��ه ما وارد ميکنند ،ملخها هس��تند که بخش��ي از آنها بومي و
بخش��ي ديگر مهاجرند .بد نيس��ت بدانيد ملخ قدرت پرواز بسيار
زيادي دارد و در يک شبانهروز ميتواند تا 150کيلومتر پرواز کند.
ملخها در مسير عبور خود با تغذيه از سبزينههاي مختلف ازجمله
جنگلها ،باغهاي ميوه ،علوفه ،غالت ،صيفيجات و مراتع را از بين
ميبرند و با توجه به قدرت تخريبي بااليي که دارند ،باعث قحطي
در منطقه نيز ميش��وند .همچنين ملخ صحرايي ميتواند شش تا
20س��اعت بدون وقفه با س��رعت وزش باد  12تا 120کيلومتر بر
ساعت پرواز کند .اين ملخها وزنی حدود دو تا سه گرم دارند و در
حمله آخرشان به جنوب کشور ديده شده که به جز سبزينهها به
تنه درختان نيز حملهور شدهاند.

آفتها ،بالي جان جنگلها
طغيان آفتها در جنگلهاي کش��ور باعث شده است که درختان
خشک شوند .هرچند نميتوان از اين بال رهايي يافت ،اما ميتوان
با پيشگيري از ورودشان ،جنگلها را در مقابل آنها ايمن کرد.
مدي��رکل دفتر حفاظ��ت و حمايت س��ازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری با بيان اينکه برخي آفتها قرنطينهاي هس��تند و از
کشورهاي ديگر به کشور ما وارد ميشوند ،تصريح کرد :عالوهبر
اين برخ��ي آفات عمومي هس��تند که به بخشه��اي مختلفي
ازجمله حوزه کش��اورزي ،باغباني و منابع طبيعي خسارتهايي
را وارد ميکنند .دس��تهاي ديگر از آفات نيز اختصاصي هستند
که در حوزهه��اي مختلفي ازجمله کش��اورزي و منابع طبيعي

ديده ميشوند .مديريت آفتهای عمومي و قرنطينهاي برعهده
س��ازمان حف��ظ نباتات و مديري��ت آفات اختصاص��ي در منابع
طبيعي برعهده ماست.
او ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه آفته��ای اختصاص��ي در جنگلهاي
دستکاش��ت مناطق بياباني ازجمله ملخ کوهان��دار تاغ ،موريانه،
موشها و ...هرس��اله خس��اراتي را وارد ميکنند ،گفت :دوران اوج
ظهور و خسارت اينها مشخص است و با توجه به آن برنامههايي
را براي کاهش خسارات دنبال ميکنيم.
به گفته جاللي ،طي دوس��ال اخير نوس��انات اقليمي سبب شده
است که خسارات آفتها در تمام عرصههاي منابعطبيعي ازجمله
جنگله��اي طبيعي ،بياب��ان ،جنگلهاي دستکاش��ت و مراتع
افزايش پيدا کند.
وي ادام��ه داد :از آنجاي��ي که محدوديتهايي براي اس��تفاده از
ترکيب��ات ش��يميايي در عرصههاي طبيعي وج��ود دارد ،اولويت
ما براي مقابله با آفتها ،اس��تفاده از س��موم شيميايي نيست .به
همين دليل کنترلهاي مکانيکي و بيولوژيک در دستور کار است
و درح��ال حاضر ب��راي آنکه بتوانيم مديريت بهت��ري در زمينه
کنترل آفتها در جنگلهاي دستکاش��ت مناطق بياباني کشور
داش��ته باش��يم ،دو رويکرد اصلي را با هم��کاري دفتر امور بيابان
پيگيري ميکنيم.

به حداقل رساندن خسارات آفات با برنامهریزی درست
چند وقتي اس��ت که در جنگلهاي زاگرس بيم��اري جوانهخوار
بل��وط ،قارچ زغالي و سوس��ک چوبخوار وج��ود دارد .همچنين
شاهد انواع آفتها و بيماريها در جنگلهاي هيرکاني هستيم که
آفتهاي شاخص شامل ش��بپره و قارچ باليت شمشاد است که
42هزار هکتار و بيش از 80درصد شمشادزارها در منطقه هيرکاني
آلوده به اين بيماري هستند.

مدي��رکل دفت��ر حفاظت و حمايت س��ازمان جنگله��ا ،مراتع و
آبخی��زداری تصريح کرد :ب��راي عرصههايي ک��ه از قبل در آنها
جنگلکاري صورت گرفته و عرصههايي که قرار است طي سالهاي
آينده در آن جنگلکاري صورت بگيرد ،برنامههايي داریم .از اينرو
بايد براي جنگلکاريهاي جديد در عرصههاي بياباني کشور دقت
و هماهنگيه��اي بيشتري در زمينه انتخ��اب نهال ،محل ،نوع و
تاريخ کاش��ت داشته باشيم .از سوي ديگر ،باید يکسري اقدامات
فني در عرصههايي که از قبل جنگلکاري شدهاند ازجمله عمليات
پرورش��ي ،جوانگرايي نهالها و مقاومسازي آنها انجام دهيم تا
خسارتهاي آفتها به حداقل برسد.
جالل��ي در ادام��ه گفت :ب��راي مقابله با آفته��ای عمومي نيز
هماهنگيهاي��ي را ب��ا کميت��ه تخصص��ي گياهپزش��کي انجام
دادهايم و قرار ش��د که پ��س از اين براي نق��ل و انتقال نهالها
و کاش��ت آنه��ا گواه��ي س�لامت نه��ال را درياف��ت کنيم تا
مطمئن ش��ويم که س��المترين نه��ال را در عرصهه��اي بياباني
کشت ميکنيم.
او در پايان ضمن اشاره به همکاري با مؤسسه تحقيقات جنگلها و
مراتع اظهار کرد :تأکيد ما اين است که اقدامات مقابلهاي با آفتها
بهجاي اينکه استاني صورت گيرد ،منطقهاي باشد ،چراکه بعضي
اوقات ديده ميشود که يک آفت بهصورت مشترک به چند استان
خس��ارت ميزند و اگر مقابله با آن منطقهاي نباشد ،در دفع آفت
بهطور کامل موفق نخواهيم بود.
پي��ش از اين وحيد جعفريان ،مديرکل دفتر امور بيابان س��ازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري گفته بود طغيان گسترده آفتها در
جنگلهاي دستکاش��ت مناطق بياباني کشور که به سبب برخي
عوامل اقليمي و انس��اني رخ داده ،س��ابقه نداشته است و اگر اين
جنگلهاي دستکاشت از بين برود ،طوفانهاي ماسهاي ميتواند
روستاها و شهرهاي بزرگ را دربر بگيرد.

