آب و منابعطبیعی
اخبار آب
سرپرست شرکت آب منطقهای اصفهان:

ذخیره آب سد زایندهرود
به۲۴درصد رسید

سرپرس��ت شرکت آب منطقهای اصفهان با اش��اره به پر بودن ۲۴درصد
مخزن سد زایندهرود ،بر مصرف بهینه آب در بخشهای شرب ،بهداشت
و صنعت تأکید کرد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو ،حسن
ساس��انی با بیان اینکه ذخیره مخزن س��د زایندهرود ب��ه ۳۱۱میلیون
مترمکعب رس��یده اس��ت ،اظه��ار کرد :با توج��ه به ذخیره ناچیز س��د
زایندهرود ،اگر بر مصرف بهینه در بخشهای ش��رب ،بهداشت و صنعت
تأکید نشود ،تابستان سختی پیش رو خواهیم داشت.
وی افزود :هماکنون ورودی به سد ۸۸مترمکعب بر ثانیه و خروجی از آن
18/5مترمکعب بر ثانیه است و ۱۷درصد از ظرفیت سد آب دارد.
ساسانی با اشاره به میزان بارندگی در سرشاخههای زایندهرود عنوان کرد:
از ابتدای س��ال آبی (مهرماه) تاکن��ون در کوهرنگ ۷۷۸میلیمتر بارش
ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۷میلیمتر و در
متوسط بلندمدت یکهزار و 180میلیمتر بوده است.
سرپرست ش��رکت آب منطقهای اصفهان خاطرنشان کرد :بارندگیهای
امسال در سرشاخه زایندهرود نسبت به سال گذشته با ۲۱درصد کاهش
همراه بوده و نس��بت به متوسط بلندمدت هم با ۳۳درصد کاهش بارش
مواجه هستیم.
وی تأکی��د کرد :با توجه به اینکه مخزن س��د زاین��دهرود ۲۴درصد آب
دارد ،صرفهجویی در بخشهای شرب ،بهداشت و صنعت ضروری است.

16هکتار از حریم رودخانههای غرب
خراسانرضوی آزاد شد

مدیر امور منابع آب ناحیه سبزوار گفت۱۶ :هکتار از زمینهای تصرفشده
در حریم و بس��تر رودخانهها در شهرستانهای سبزوار ،داورزن ،جغتای
و شش��تمد در غرب استان خراس��انرضوی به منظور جلوگیری از بروز
خسارات سیالب آزاد شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،محم��د ثابتی اظهار کرد :عملیات
آزادسازی حریم رودخانههای این چهار شهرستان از ماههای پایانی سال
گذشته آغاز شده بود.
وی افزود :کارشناس��ان گشت و بازرسی ش��رکت آب منطقهای سبزوار
با هدف بهرهب��رداری اصولی از منابع آبی و برخورد با ساختوس��ازهای
غیرمجاز۱۶ ،هکتار از حریم رودخانههای این ناحیه را بازگشایی کردند.
ثابتی ادامه داد :بیشترین تصرف در اراضی حریم رودخانههای شهرستان
ششتمد ،مناطق شمالی سبزوار و شهرستانهای داورزن و جغتای بود که
این مداخالت با هماهنگی گروه گشت و بازرسی شرکت آب منطقهای و
دریافت دستور قضایی آزادسازی شد.
مدیر امور منابع آب ناحیه س��بزوار گفت :طی س��الهای اخیر ،افزونبر
دوهزار فقره پرونده برای رفع تصرف اراضی بستر رودخانههای این منطقه
تشکیل شده و ش��رکت آب منطقهای با هماهنگی دادگستری و نیروی
انتظامی با متخلفانی که در حاشیه و بستر رودخانهها اقدام به ساخت ویال
و خانه باغ میکنند ،به صورت جدی برخورد میکند.
ش شهرستان سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب،
امور آب ناحیه سبزوار ،ش 
داورزن و ششتمد را زیر پوشش دارد.
مدیرعامل آب منطقهای مازندران:

ذخایر آبی سد شهید رجایی آب رفت

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای مازندران با اشاره به کاهش ۹درصدی
حجم ذخایر آب در س��د ش��هید رجایی ،حجم کنونی آب را در این سد
۱۴۴میلیون مترمکعب ذکر کرد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،محمدابراهیم یخکش��ی با اشاره به
کاهش وضعیت آبگیری سد بزرگ شهید رجایی در استان ،حجم کنونی
آبگیری این س��د را ۱۴۴میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت :این میزان
نس��بت به ظرفیت ۱۶۲میلیون مترمکعبی ب��ا کاهش ۹درصدی روبهرو
بوده است.
وی اف��زود :همچنی��ن ۱۳۲میلیون مترمکع��ب از ظرفیت ۱۴۱میلیون
مترمکعبی س��د بزرگ البرز آبگیری ش��ده که نش��اندهنده کاهش دو
درصدی اس��ت و در پشت سد گلورد نیز هش��تمیلیون مترمکعب آب
ذخیره شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقهای مازندران میزان آب ذخیره ش��ده در
س��د شیاده را سهمیلیون مترمکعب ،برنجستانک 3/1میلیون مترمکعب
و صالحالدین کال را دومیلیون مترمکعب ذکر کرد.

۱۰۰حلقهچاهغیرمجازدرتربتحیدریه
مسدودشد

مدیر امور منابع آب تربتحیدریه گفت :با مس��دود شدن ۱۰۰حلقه چاه
غیرمجاز در این شهرس��تان طی سال گذش��ته از برداشت 1/75میلیون
مترمکعب آب جلوگیری شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،مهدی طلعتی افزود :سال گذشته
دوهزار و ۱۳۲بازدید توس��ط گروههای گشت و بازرسی از منابع آب این
شهرس��تان صورت گرفت که منجر به مسدود شدن چاههای غیرمجاز و
کشف ادوات حفاری شد.
وی ادامه داد :همچنین س��ال گذشته ۵۲کنتور هوشمند روی چاههای
مج��از صنعت��ی و خدمات��ی دارای پروان��ه نص��ب و از اضافهبرداش��ت
24/56میلیون مترمکعب آب جلوگیری شد.
مدی��ر ام��ور مناب��ع آب تربتحیدریه گفت :ص��دور ۳۷۸فق��ره مجوز
کفش��کنی ،تغییر محل و الیروب��ی چاهها و قناتها ،انج��ام یکهزار و
۹۰۰بازدی��د و نظارتهای مرتبط با مطالعات مناب��ع آب ،ارتباط موثر با
تشکلهای مردمی در راس��تای مدیریت مشارکتی ،تشکیل و راهاندازی
تش��کلهای مرتبط در راس��تای تقویت مدیریت مش��ارکتی ،راهاندازی
سیس��تم مانیتورینگ چاههای کش��اورزی و انجام کارشناس��ی آبهای
زیرزمینی از دیگر اقدامات سال گذشته امور آب منطقهای تربتحیدریه
بوده است .وی افزود :سال گذشته ۱۹۳هکتار از بستر رودخانه و مسیلها
در تربتحیدری��ه آزادس��ازی و رفع تصرف ش��د .همچنین ۲۸کیلومتر
عملیات الیروبی مسیل و رودخانهها انجام و ۲۵۰متر نیز دیوار ساحلی در
شصتدره این شهرستان احداث شد.
طلعت��ی ادام��ه داد :با ه��دف حفظ مناب��ع آب و پیش��گیری از آلودگی
محیطزیست ،طرح رودپارک در ورودی شهر با مشارکت شهرداری تهیه
شد که مطالعات آن در حال اتمام است.
وی گفت :این طرح ش��امل حفاظت ،ایمنس��ازی ،بهرهبرداری عمومی،
س��اخت س��ازه تقاطعی یا موازی با رودخانه ،ساماندهی بستر ،مراقبت از
حریم کمیت و کیفیت و ساحلسازی رودخانههاست.
مدیر امور منابع آب تربتحیدریه افزود :طول این طرح یککیلومتر است
و اجرای آن عالوهبر ایجاد یک منطقه تفریحی و گردش��گری ،عبور ایمن
سیالبهای رودخانه شصتدره را تثبیت میکند.
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جنگلهای بلوط استان چهارمحال و بختیاری در معرض نابودی هستند

خشکیدگی یکمیلیون و 200هزار هکتار
از جنگلهای زاگرس
سبزینه

نرگس آذرپیوند

جنگلها جزو سرمایههای طبیعی هر کشور محسوب
میش��وند و نگهداری و صیانت از آنها اهمیت زیادی
دارد ،بهویژه طی س��الیان اخیر که بحث تغییر اقلیم
به چالش��ی ج��دی برای جه��ان تبدیل ش��ده و این
س��رمایههای خدادادی را در معرض تهدید قرار داده
اس��ت .در کش��ور ما نیز بح��ث تغییر اقلی��م در کنار
خس��ارتهایی که انسان عامل آنهاست نگرانیهایی
را در ای��ن زمینه ایجاد کرده اس��ت .همچنین درپی
رخداد پدیده زوال بلوط طی سالهای گذشته گستره
قابلتوجهی از جنگلهای زاگرس دچار خش��کیدگی
ش��دهاند .در کنار این مسأله وقوع سیالبهایی که با
آن مواج��ه بودهایم ،باعث توج��ه به بحث آبخیزداری
شده است.
اگ��ر از خشکس��الیهای متع��دد گ��ذر کنی��م،
بهرهبرداریه��ای بیرویه و تخریب انس��انی ،آفات و
چرای دامها ازجمله تهدیدهایی هستند که در سالیان
گذشته ،جنگلهای ارزشمند بلوط استان چهارمحال
و بختی��اری را در مع��رض ناب��ودی قرار داده اس��ت.
اکنون به گفت��ه معاون فن��ی ادارهکل منابع طبیعی
و آبخی��زداری چهارمح��ال و بختیاری،خش��کیدگی
یکمیلیون و 200ه��زار هکتار از جنگلهای زاگرس
ک��ه حدود 60هزار هکتار آن در اس��تان چهارمحال و
بختیاری قرار دارد ،بهواسطه طغیان آفات و بیماریها
اس��ت که میتوان گفت ،اگرچ��ه وجود آفت طبیعی
است؛ اما رفتار انسان بهصورت غیرمستقیم در ازدیاد
آن بسیار تأثیرگذار است.
استان چهارمحال و بختیاری با گسترهای برابر با16هزار و
421کیلومتر مربع ،ازجمله بخشهای کوهستانی فالت
مرکزی ایران محسوب میش��ود که در بخش مرکزی
رش��تهکوههای زاگرس واقع ش��ده است .جنگلهای
استان چهارمحال و بختیاری عمدتاً در مناطقی همچون
بازفت ،اردل ،ناغان ،لردگان ،فالرد و دوراهان قرار گرفته
و جزو جنگلهای غ��رب و جنوبغرب قرار میگیرند.
این جنگلها از کوههای منطقه بازفت بهسمت کوههای
منطقه فالرد کش��یده ش��دهاند و بلوط ،پوشش عمده
جنگلهای سرس��بز اس��تان چهارمحال و بختیاری را
تش��کیل میده��د ،بهطوریکه نیم��ی از جنگلهای
بلوط کش��ور در مناطق غربی کشور را شامل میشود.
این درحالی اس��ت که مخاطرات زیادی محیطزیست
اس��تان بهخصوص جنگلها را که گنجینهای ارزشمند
هستند ،تهدید میکند .اگر از خشکسالیهای متعدد
گذر کنیم ،بهرهبرداریهای بیرویه و تخریب انس��انی،
آفات و چرای دامها ازجمله تهدیدهایی هس��تند که در
س��الیان گذشته این جنگلهای ارزشمند را در معرض
نابودی قرار داده است.

حفاظت از جنگلها وظیفهای دینی و انسانی
ت�لاش ب��رای حفظ و احی��ای محیطزیس��ت ،ازجمله جنگلها قب��ل از آن که
وظیفهای دینی باشد ،وظیفهای انسانی است؛ چراکه جنگلها یکی از مهمترین
منابعطبیعی تجدیدش��ونده هر اس��تان و کش��وری هس��تند و نقش مهمی در
جلوگی��ری از فرسایشیش��دن خاک ،تعدی��ل آب و هوا ،ایجاد توس��عه پایدار و
توازن محیطزیس��تی ،پایداری زیس��تبومها و کنترل آبهای سطحی و تغذیه
سفرهآبهای زیرزمینی دارند.
بهرهگیری از روشهای نوین نگهداری ،افزایش وسعت ،ممانعت از بهرهبرداریهای
بیرویه ،ممانعت از تبدیل به اراضی کش��اورزی ،مبارزه با آفات و ایجاد اش��تغال
جایگزین برای مردم بومی منطقه ازجمله کارهایی هستند که میتوان برای حفظ
و احیای جنگلها انجام داد.
رئیس اداره آموزش ،ترویج و مش��ارکتهای مردمی منابعطبیعی و آبخیزداری
چهارمح��ال و بختیاری در اینباره به تس��نیم ،گفت :جنگلهای بلوط اس��تان
بهرهبرداری بیرویه از جنگلها
مع��اون فن��ی ادارهکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری
چهارمح��ال و بختی��اری ،نب��ود الشب��رگ بهعلت
چ��رای دام در جنگلها را از دیگر علل کاهش وجود
و مان��دگاری بذر بلوط و رش��د آن برش��مرد و ادامه
داد :نب��ود الشبرگ به معنای بهرهب��رداری بیرویه
و از بی��ن رفتن جنگل بوده که س��بب کاهش رویش
درختان بل��وط در جنگلهای اس��تان چهارمحال و

چهارمح��ال و بختیاری حدود ش��شمیلیون هکتار از  12ت��ا 14میلیون هکتار
جنگلهای بلوط را در غرب کش��ور از آذربایجانغربی تا اس��تان فارس ش��امل
میشوند .هومان خاکپور افزود :جنگلهای بلوط در سالهای اخیر با پدیدههایی
ی انسانها ،خشکسالی و زوال روبهرو شدهاند .تخریب انسانی،
ازقبیل بهرهبردار 
بهرهب��رداری از چوب جنگلها برای س��وخت در برخی روس��تاها بهدلیل نبود
سوختهای فسیلی مناسب ،مانند نفت و گاز و زراعت زیر درختان بلوط توسط
روستاییانی که معیشتش��ان وابسته به زراعت بوده و زمین را شخم میزنند ،از
عمده دالیل از بین رفتن جنگلهای بلوط است.
وی ب��ا تأکید بر اینکه یکی از مهمترین عوامل ضعف و تخریب جنگلها عوامل
انسانی است ،بیان داشت :چرای پرتعداد دام در مناطق جنگلی که تقریباً در تمام
جنگلها و همه طول س��ال تا باریدن برف و باران وج��ود دارد ،اجازه رویش بذر
ش یافته ،خوراک دام میشود.
بلوط را در زمین نمیدهد یا بذر تاز ه روی 

بختیاری شده است .خاکپور تصریح کرد :خشکیدگی
یکمیلیون و 200ه��زار هکتار از جنگلهای زاگرس
ک��ه حدود 60هزار هکتار آن در اس��تان چهارمحال و
بختیاری قرار دارد ،بهواسطه طغیان آفات و بیماریها
اس��ت که میتوان گفت ،اگرچ��ه وجود آفت طبیعی
است؛ اما رفتار انسان بهصورت غیرمستقیم در ازدیاد
آن بسیار تأثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد :بعضی آفات بهطور طبیعی وجود

دارند و باید وجود داشته باشند؛ اما وقتی با تنش جنگل
روبهرو میش��وند ،تعداد آنها زیاد میشود؛ بهعنوان
مثال سوس��ک چوبخوار در طول چندین هزار سال
در جنگلهای بلوط بوده ،اما وقتی انسان باعث ضعیف
شدن اکوسیستم میشود و به دشمنهای طبیعی آن
اجازه رش��د نمیدهد ،این نوع سوسک زیاد میشود،
بهعبارتی در اکوسیس��تم جمعیت آفات کنترل شده
اس��ت ،اما وقتی تضعیف میشود ،آفات زیاد و دشمن
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آفات کم میش��ود و ب��رای از بین ب��ردن آفات نیز از
سموم استفاده میشود که پس از مدتی سبب مقاوم
شدن آنها میشود.
اهمیت شغل
و معیشت روستاییان حاشیه جنگل
معاون فن��ی ادارهکل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری
چهارمح��ال و بختی��اری اضاف��ه ک��رد :از مهمترین
راهکاره��ای نجات جنگلهای زاگرس این اس��ت که
درجهت احیاء و تعادل طبیعی جنگل حرکت کنیم .در
بیشتر موارد الزم نیست کارهای زیادی انجام دهیم،
بلکه فقط کافی است برخی کارها را که به ضرر طبیعت
اس��ت ،انجام ندهیم .زراعت و شخمزدن زیر درختان،
چرای بیرویه در جنگل و وابستگی معیشت روستاییان
حاشیه جنگل از تهدیدات بسیار مهم جنگلهای بلوط
است .خاکپور تش��ریح کرد :تا زمانیکه مشکل شغل
و معیشت روس��تاییان برطرف نشود ،نمیتوان انتظار
داش��ت عوامل تهدیدکننده جنگلها کنترل ش��ود و
راهکار آن همکاری و مش��ارکت مردم حاشیه جنگل
است .برای برطرف شدن این مسأله نیاز به اعتمادسازی
و آگاهسازی در روستاها داریم و باید شغلهای سازگار
با طبیع��ت که موجب تخریب طبیع��ت ،آب و خاک
نمیشوند و درآمدزا و پایدار هستند مانند گردشگری،
صنایعدس��تی ،کش��ت گونههای اقتص��ادی ،زراعت
محصوالت کش��اورزی پایا که به ش��خم هر ساله نیاز
ندارد ،زنبورداری و تغییر دامداری س��نتی به صنعتی
ترویج شود .وی با اشاره به اینکه باید به جنگل فرصت
بازآفرینی بدهیم ،یادآور شد :اگر دخالت انسان نباشد
جن��گل میتواند خود را احیاء کند و به حالت طبیعی
برسد ،تا جاییکه کنترل آفات که دغدغه مهم امروز ما
هستند نیز برطرف شوند .قاچاق چوب و زغال از دیگر
دالیل مهم تخریب و سودجویی جنگلهای بلوط است
که هم نی��از به تأمین نیازمندان واقعی دارد و هم باید
برابر قانون با سودجویان برخورد شود.
حفظمنابعطبیعی
نیازمند مشارکت همگانی
رئی��س اداره آموزش و ترویج مش��ارکتهای مردمی
اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال
و بختی��اری گفت :تصمیمگیری درخصوص تغییرات
باید در س��طح ملی باشد و س��تاد راهبری زاگرس با
معاون��ت رئیسجمهور و دبیری س��ازمان جنگلها و
مراتع تشکیل و با مشارکت سازمانهای محیطزیست،
فنی و حرفهای و گردشگری اقداماتی درمورد حفظ و
احیای جنگلهای بلوط با رویکرد اشتغالهای سازگار
با طبیعت انجام میدهد.
وی با اشاره به اینکه نجات جنگلهای زاگرس باید در
همه سطوح تصمیمگیری کشور و در حد قانونگذاری در
مجلس نیز لحاظ شود ،ادامه داد :برخی اقدامات در قالب
طرحهای مختلف بهصورت پایلوت انجام شده است؛ اما
باید انسجام و همافزایی میان دستگاهها باشد و یک برنامه
مدون با پشتیبانی و ساختار سازمانی در سطوح مختلف
مدیریتی وجود داشته باشد .خاکپور توضیح داد :اهمیت
طبیعت و حفظ منابع طبیعی هنوز آنقدر که باید توسط
مقامات مختلف سیاس��تگذاری درک نشده و ذهنیت
مش��ترک بین همه شکل نگرفته اس��ت .اعتبارگذاری
مناس��ب برای حجم و میزان گسترده تخریب ،تعریف
س��اختار و هدفمندی و همدلی دس��تگاههای اجرایی
میتواند کمک بهسزایی در اجرای اقدامات پیشگیرانه
داشته باشد.

میزان فرونشست زمین در اصفهان  ۱۵تا ۱۸سانتیمتر است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت :میزان فرونشست زمین در دشتهای
مختلف این استان از  ۱۵تا ۱۸سانتیمتر تخمین زده میشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،منصور شیشهفروش بیان کرد :دشتهای دامنه در
غرب برخوار واقع در ش��مال اس��تان و مهیار واقع در جنوب استان بدترین وضعیت را از
حیث این پدیده مخرب و خطرناک دارند.
وی اضاف��ه کرد :کاهش و افت ش��دید مناب��ع آب زیرزمینی ،عامل اصل��ی وقوع پدیده
فرونشست زمین است و این موضوع بیش از گذشته باید جدی گرفته شود.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان با تأکید بر جلوگیری از برداش��ت بیرویه
آبه��ای زیرزمینی خاطرنش��ان ک��رد :در صورت ادامه این روند ،مش��کالت ناش��ی از
فرونشست زمین در این استان روزبهروز افزایش مییابد.
شیشهفروش با بیان اینکه خشکاندن دورهای رودخانه زایندهرود ،یکی از دالیل کاهش
آبهای زیرزمینی اصفهان است ،تصریح کرد :بر همین اساس توقف برداشتهای بیرویه
آب در باالدست در گام نخست و اجرای طرحهای انتقال آب به این حوضه آبریز ضرورت
دارد .وی گف��ت :راهکارهایی برای جلوگیری از ای��ن پدیده وجود دارد که مهمترین آن،
مصرف بهینه آب در تمامی بخشهای کش��اورزی ،صنعت و آش��امیدنی بهویژه کاهش
استفاده از آبهای زیرزمینی است.
زایندهرود به طول افزونبر ۴۰۰کیلومتر ،بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است
که از کوههای زاگرس مرکزی بهویژه زردکوه سرچشمه میگیرد و در کویر مرکزی ایران

به س��مت ش��رق پیش میرود و در نهایت به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان میریزد.
این رودخانه که نقش��ی اصلی و موثر در پایداری محیطزیس��ت ،تأمین آب آش��امیدنی،
حیات محیطزیست ،رونق کشاورزی ،اقتصاد و گردشگری منطقه مرکزی و هستی تاالب
گاوخونی دارد ،در دهههای اخیر بهعلت برداشتهای غیرقانونی در باالدست ،انتقال آب
به حوضه دیگر ،تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگیها ،به یک رودخانه با
جریان دورهای تبدیل و در پاییندس��ت اغلب در فصول گرم و حتی روزهای س��رد سال
مانند چنین روزهایی که در حال سپری کردن هستیم ،با خشکی مواجه شده است.

الزم به ذکر اس��ت ک��ه کوهرنگ ۳و بهش��تآباد ،طرحهای انتقال آب ب��ه حوضه آبریز
زایندهرود هس��تند .عملیات اجرایی طرح انتقال آب کوهرنگ 3ش��امل س��د و تونل در
س��ال ۷۷با هدف تأمین آب به میزان حدود ۲۵۰میلیون مترمکعب در سال برای تأمین
بخشی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران آغاز و قرارداد ساخت سد تونل سوم کوهرنگ
در س��ال ۸۹بسته ش��د و قرار بود سال ۹۳به بهرهبرداری برس��د که این امر در آن زمان
محقق نشد.
س��د کوهرنگ 3که تاکنون حدود ۵۰درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته است ،بر اساس
یش��ود و عملیات ساخت این سد دو قوسی به
پیشبینی انجام ش��ده ،امسال آبگیری م 
ارتفاع ۱۲۰متر تا سال آینده به اتمام خواهد رسید.
دیگر طرح انتقال آب به مرکز کشور ،طرح انتقال آب از بهشتآباد به فالت مرکزی ایران
ش��امل سه بخش ،احداث س��د 1/5میلیارد مترمکعبی به ارتفاع ۱۷۸متر ،سامانه انتقال
آب تا منطقه ش��لمزار (در ۳۵کیلومتری جنوب ش��هرکرد واقع در اس��تان چهارمحال و
بختیاری) که س��امانهای مش��ترک و بخش احداث خطوط انتقال از سامانه انتقال آب از
شلمزار به اصفهان است.
ش��رکت آب منطقهای اصفهان حدود ۱۳س��ال پیش مطالعات این طرح مشتمل بر یک
سد بتنی و تونل ۶۰کیلومتری را آغاز کرد که وزارت نیرو در دولت یازدهم با بازنگری آن
و با حذف تونل ،با انجام آن از طریق خط لوله و ایس��تگاه پمپاژ و همچنین احداث یک
سد موافقت کرد.

جنگل و مرتع

خطر آتشسوزی بیخ گوش جنگلها و مراتع کشور
اوایل خردادماه سال گذشته همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان،
ش��اهد وقوع آتشس��وزیهای گس��تردهای در مناط��ق جنوبی و
زاگرس��ی بودیم؛ آتشس��وزیهای متعددی که ب�� ه دلیل کمبود
امکانات اطفای حریق ازجمله بالگرد ،نیروهای آموزشدیده کافی
و نب��ود برنامه و هماهنگیهای الزم بین دس��تگاهی باعث از بین
رفتن جنگلها ،مراتع و موجودات بیشماری شد که در این مناطق
زیست میکردند .همچنین ب ه دنبال کمک نیروهای داوطلب برای
اطفای حریق تعدادی از هموطنان مجروح شدند یا درگذشتند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،طی چهارماه ابتدایی سال
گذش��ته ،یکهزار و 200فق��ره آتشس��وزی در جنگلها و مراتع
کش��ور ب ه وقوعپیوست که مساحت درگیر آتشسوزیها۱۲ ،هزار
و ۵۰۰هکتار گزارش ش��د ،اما با توجه ب��ه اینکه تنها هفتدرصد
از س��طح کل کش��ور دارایپوش��ش جنگل��ی اس��ت ،ب��ه گفته
کارشناسان ،نابودی هر یک درخت اهمیت زیادی دارد و پیامدهای
جبرانناپذیری را برای منابع طبیعی کشور بههمراه خواهد داشت.
به همین جهت انتقادات فراوانی به اظهارات عیسی کالنتری ،رئیس
س��ازمان حفاظت محیطزیست ،در خردادماه سال گذشته مبنیبر
اینک��ه «از ۱۰۰میلیون هکتار از جنگلها و مراتع کش��ور ،کمتر از
یکهزار و 500هکتار از فروردینماه تاکنون دچار آتشسوزی شده
است و طبیعت خود آتش را کنترل میکند» ،وارد شد.
وقوع 20فقره آتشسوزی در جنگلهای کشور
طی سالجاری
امس��ال نیز ط��ی ۱۰روز ابتدای��ی فروردینماه ،بی��ش از ۳۰فقره
آتشسوزی در جنگلهای کشور رخ داده است؛ البته به گفته فرهاد

زندی ،فرمانده یگان حفاظت محیطزیس��ت استان تهران ،از اوایل
س��الجاری تاکنون هیچ مورد آتشسوزی در عرصههای طبیعی
استان تهران رخ نداده است.
گرچه آتشسوزی گستردهای در جنگلها و مراتع کشور از ابتدای
سالجاری تاکنون رخ نداده ،اما باید این مسأله را نیز در نظر داشت
که هنوز فصل گرم سال آغاز نشده است .از عواملی که سال گذشته
در زمینه افزایش شدت آتشسوزیها مطرح بود ،بارشهای بهاری
خوبی بود که در بیشتر مناطق کش��ور باعث رش��د انبوهپوشش
گیاهی شد و با آغاز فصل گرما رو به خشکی رفت و مستعد اشتعال
ش��د .این در حالی است که امس��ال میزان این بارندگیها نسبت
به سال گذش��ته کمتر بوده ،اما احمد رحمانی ،عضو هیئتعلمی
مؤسس��ه تحقیقات جنگلها و مراتع کش��ور ،اظهار کرده است که
بهرغم اینکه بارشهای کمتر و درنتیجه رشد کمترپوشش گیاهی
در س��طح عرصههای طبیعی کشور داش��تهایم ،اما این شرایط به
معنی مصونیت از وقوع آتشسوزی در سالجاری نخواهد بود.
رضا س��یاهمنصور ،عضو هیئتعلمی مؤسسه تحقیقات جنگلها
و مراتع کش��ور نیز معتقد اس��ت با توجه به موقعیت جغرافیایی و
شرایط اقلیمی کشور ،آتشسوزی یک تهدید دائمی برای مراتع و
جنگلها محسوب میشود .این در حالی است که تغییرات اقلیمی
و گرمایش جهانی نیز از س��وی کارشناس��ان بهعنوان دیگر عوامل
موثر در تغییر شدت ،حدت و الگوی آتشسوزیهای سالهای اخیر
مطرح ش��ده است .با وجود تمام هشدارهایی که بهار سال گذشته
کارشناسان درباره افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در جنگلها و
مراتع کشور داده بودند ،اما سازمانهای متولی آمادگی الزم جهت
اقدام ب ه موقع برای اطفای حریق را که به تأکید کارشناس��ان امری

حیاتی در ساعات اولیه وقوع آتشسوزی است ،نداشتند .همچنین
تأخیر و بروز مشکالت فنی هنگام اعزام بالگردهای آبپاش توسط
نیروهای مسلح برای اطفای حریق بهدلیل ناهماهنگی ارگانهای
مسئول و لزوم انجام برخی تشریفات و نامهنگاریهای اداری ،عم ً
ال
مهار آتش را به تأخیر انداخت و باعث گس��تردگی و دش��وار شدن
مهار آن شد.
90درصد آتشسوزی جنگلها به دلیل عوامل انسانی است
بن��ا ب��ر اع�لام س��ازمانهای متولی ازجمل��ه س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت ،س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری و سازمان
مدیریت بحران ،علت بیش از ۹۰درصد آتشسوزیها در جنگلها
و مراتع کش��ور ،ناشی از عوامل انسانی است که بهصورت سهوی یا
عمدی صورت میگیرد؛ اقداماتی نظیر رها کردن س��یگار ،شیشه،
ظ��روف فل��زی و ...در طبیعت یا اقدامات عم��دی مانند آتشزدن
مراتع یا محصوالت کشاورزی و ...که منجر به وقوع آتشسوزیهای
غیرطبیعی میشود.
کارشناس��ان معتقدند بازیابی ذخایرجنگلهای سوخته ،نیم قرن
طول میکشد و با توجه به تأثیرات تغییرات اقلیم و خشکسالی که
امسال همه نقاط کشور با آن دست به گریبان است ،اکوسیستمها
وضعیت بس��یار ش��کنندهای پیدا کردهاند و همین مسأله اهمیت
تالش در جهت حفاظ��ت از منابع طبیعی را بیش از پیش پررنگ
میکند .طی سالهای اخیر انتقاداتی مانند نگاه مقطعی به مسأله
آتشس��وزی جنگله��ا و مراتع ،نب��ود برنامهریزی و اس��تفاده از
روشه��ای متناس��ب و بهروز برایپیش��گیری و مقابله با حریق و
اس��تفاده نکردن از نتایج تحقیقات محقق��ان و متخصصان در این

زمینه به مس��ئوالن وارد بوده است .گرچه در پی آتشسوزیهای
گس��ترده س��ال گذش��ته س��ازمانهای متولی ازجمله س��ازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری از برنامههای خود برایپیش��گیری
و مقابل��ه با حری��ق جنگلی مانند اس��تفاده از ظرفی��ت همیاران
طبیع��ت و هاللاحمر درپیش��گیری از حری��ق جنگلها و مراتع،
برگزاری کالسهای آموزش��ی برای نیروهای داوطلب و سایر افراد
مشارکتکننده در عملیات اطفای حریقهای جنگلی ،حل مشکل
تأمین بالگرد بر اس��اس مصوبه هیئت دول��ت و با همکاری وزارت
دفاع و تأمین اعتبار ب��رای تهیه و خرید تجهیزات اطفای حریق و
ل آنها به استانها در هفته اول اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰خبر
ارسا 
دادند ،اما باید منتظر باشیم تا میزان اثربخشی تمهیدات مسئوالن
را هنگام وقوع حریق در آتشسوزیها و مراتع بسنجیم.
گرچه همواره بر نقش مس��ئوالن و متولیان در زمینهپیشگیری از
وقوع آتشس��وزی و مقابله با آن تأکید میشود ،اما نباید از نقش و
همراهی مردم در این زمینه نیز غافل ماند .بنابراین الزم است مردم
نیز ضمن مشارکت در حفظ منابع ملی کشور ،با رعایت نکاتی مانند
روشن نکردن آتش و رها نکردن زباله در طبیعت ،به سهم خود در
حفاظت از جنگلها و مراتع کشور نقش داشته باشند.

