آب و منابعطبیعی
اخبار آب
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان:

یکهزار و 500میلیارد تومان
برای تکمیل شبکههای پایاب
سدهای لرستان نیاز است

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای لرستان گفت :یکهزار و 500میلیارد
تومان اعتبار برای تکمیل شبکههای پایاب سدهای استان نیاز است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،داریوش حسننژاد اظهار کرد :در
حال حاضر شش سد مخزنی توسط شرکت آب منطقهای استان ساخته
شده و هفت سد دیگر نیز در حال ساخت است.
وی از اخذ مجوز تخصیص آب برای ۱۰س��د در اس��تان خبر داد و افزود:
ضرورت دارد مطالعات الزم برای این سدها جدید و بهروز شود.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای لرس��تان گفت :بهروزرسانی مطالعات
س��دهای خس��روآباد ،مالبره ،کاکاش��رف از محل اعتبارات ملی در حال
انجام اس��ت .حسننژاد عنوان کرد :در صورت مساعدت سازمان مدیریت
برنامهریزی استان ،تکمیل مطالعات سایر طرحها نیز انجام خواهد شد.
وی افزود :برای تکمیل مطالعات س��دهای در حال اجرا ،بالغبر دوهزار و
500میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت که در صورت تأمین ،امکان تکمیل
آنها در کمتر از سهسال وجود دارد.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای لرستان در خصوص شبکههای آبیاری
افزود :تکمیل شبکههای پایاب سدها تابع تأمین اعتبارات است که برای
این مهم ،یکهزار و 500میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده که متأسفانه مبالغ
اندکی برای اجرای شبکهها در اختیار این شرکت قرار گرفته.
حس��ننژاد اضافه کرد :اخیرا ً واگذاری این طرحها بر اس��اس سازکارهای
ماده ۲۷در دس��تور کار ش��رکت آب منطقهای لرستان قرار گرفته است
که در صورت مشارکت سرمایهگذار ،امکان تکمیل شبکهها وجود دارد.
وی با بیان اینکه قرارداد ش��بکه س��د مروک با س��ههزار و 600هکتار با
سرمایهگذار منعقد شده اس��ت ،یادآور شد :تاکنون دوهزار هکتار از این
ش��بکه به بهرهبرداری رس��یده و مابقی آن تاپایان امسال به بهرهبرداری
خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان تصریح کرد :همچنین ۵۰۰هکتار
از ش��بکه سد ایوشان آماده شده و چنانچه آب این شبکه را تأمین کنیم،
کشاورزان میتوانند از آب آن استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان شمالی:

62درصد از ظرفیت
سدهای خراسان شمالی خالی است

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای خراسان ش��مالی ظرفیت کل مخازن
س��دهای اس��تان را ۲۳۴میلیون و ۳۱هزار مترمکعب اعالم کرد و گفت:
هماکنون ۶۲درصد از ظرفیت این منابع آبی خالی است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،سیدعقیل مرتضوی اظهار کرد :در
س��ال آبی جاری۶۶ ،میلیون و ۳۴۰هزار مترمکعب آب وارد سدهای این
استان شده است .این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ،در این
بازه زمانی میزان آب ورودی به سدها حدود ۱۶۳میلیون و ۱۹۰هزار متر
مکعب بود که با این احتساب ،میزان آبگیری سدها درسال جاری نسبت
به مدت مشابه سال قبل ۵۹درصد کمتر شده است.
وی بی��ان کرد :در همین مدت ۷۹میلی��ون و ۸۱۰هزار مترمکعب آب از
سدهای این استان برای مصارف مختلف خارج شد که این حجم خروجی
در مدت مشابه سال قبل ۱۵۳میلیون و ۶۵۰هزار مترمکعب بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان شمالی با بیان اینکه حجم آب
مخازن س��دهای استان در حال حاضر ۸۹میلیون و ۷۷۰هزار مترمکعب
اس��ت ،گفت :در مدت مشابه سال قبل حجم آب موجود در سدهای این
استان ۱۲۵میلیون و ۸۵۰هزار مترمکعب بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان:

حجم فعلی مخازن سدهای همدان
70میلیونمترمکعباست
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان80 :درصد استان اصفهان درگیر خشکسالی بلندمدت است

ضرورت مدیریت مصـرف آب با کاهش
53درصدی ذخایر سدهای اصفهان
سبزینه

نرگس آذرپیوند

خشکس��الی پدیدهای بلندمدت محسوب میشود و
آث��ار آن را به مرور زمان میتوان مش��اهده کرد و در
س��الهای اخیر بخشهای مختلف صنعت ،زندگی و
کشاورزی را با مشکالت عدیدهای مواجه کرده است.
خشکس��الی و کاهش ش��دید منابع آبی سطحی و
زیرزمینی در سالهای اخیر ،بهویژه در استان اصفهان،
همچنان بهعنوان یک مس��أله اساس��ی و مهم مطرح
است و به تأکید کارشناسان باید برای رفع این چالش
دنبالهدار استان ،فکر اساسی کرد.
بر اس��اس آمار و ارقام منتشرشده ،میانگین بارندگی
در اصفه��ان از ابت��دای س��ال آب��ی ج��اری تاکنون،
رقمی در حدود ۱۳۴میلیمت��ر بوده که از حد نرمال
بارندگی کش��ور بس��یار پایینتر اس��ت .این مس��أله
زمان��ی که ب��ا افزایش دمای ه��وا ،افزایش جمعیت و
نیاز بیشتر به آب و همچنین نیاز روزافزون بس��یاری
از تولیدکنن��دگان به آب همراه میش��ود ،به چالش
بزرگتری تبدیل میشود.
در واقع میتوان گفت کاهش شدید منابع آبی نهتنها
فعالیتهایی مانند کش��اورزی را تحتتأثیر قرار داده،
بلکه تأمین آب آش��امیدنی در بسیاری از نقاط کشور
را با تنگنا روبهرو کرده اس��ت و از طرفی خطر نابودی
محیطزیس��ت را به ما گوشزد میکند .با این حال ،در
استان اصفهان ش��رایط وخیمتر است ،بهطوریکه به
گفته مدیرکل مدیریت بحران اصفهان۸۰ ،درصد این
استان درگیر خشکسالی بلندمدت است و با توجه به
چالش تأمین آب حتی در بخش آشامیدنی و بهداشت
و کاهش 53درصدی ذخایر سدهای استان اصفهان،
مدیریت مصرف آب امری ضروری است.
زایندهرود
 بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران
زایندهرود بهطول افزونبر  ۴۰۰کیلومتر ،بزرگترین
رودخان��ه منطقه مرکزی ایران اس��ت که از کوههای
زاگرس مرکزی بهویژه زردکوه سرچش��مه میگیرد و
در کویر مرکزی ایران بهس��مت ش��رق پیش میرود
و در نهای��ت ب��ه ت��االب گاوخونی در ش��رق اصفهان
میری��زد .این رودخانه که نقش��ی اصل��ی و موثر در
پایداری محیطزیس��ت ،تأمین آب آشامیدنی ،حیات
محیطزیست ،رونق کش��اورزی ،اقتصاد و گردشگری
منطقه مرکزی و هس��تی تاالب گاوخون��ی دارد ،در
ت غیرقانونی در باالدست،
دهههای اخیر بهدلیل برداش 
انتقال آب به حوضه دیگر ،تراکم جمعیت و تا حدودی
کاهش نس��بی بارندگیها ،به یک رودخانه با جریان
دورهای تبدیل و در پاییندست اغلب در فصول گرم با
خشکی مواجه شده است.
خشکسالیها ب ه شکل گستردهای
به سراغ کشور آمده است
در همین ارتباط ،استادیار گروه مهندسی آب و عضو
هیئتعلمی دانش��گاه صنعتی اصفهان به ایرنا گفت:
پدیده خشکس��الی امس��ال ،همه نقاط کشور را در

معضل بیآبی فقط مختص کشاورزان نیست
اس��تادیار گروه مهندسی آب و عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت :سالهای قبل مشکل آب
فقط مختص کش��اورزان شرق اصفهان بود ،اما در سال جاری مشاهده میکنیم که معضل آب نه تنها برای
کشاورزان ،بلکه برای دیگر شهروندان از جمله در بخش آب آشامیدنی نیز رخ داده است.
علیرضا گوهری خاطرنش��ان کرد :بازگشایی زایندهرود و جاریسازی آن تا شرق اصفهان را شاهد هستیم،
اما باید به این نکته توجه شود که اگر بارندگیها در زمان مناسب پاییز رخ ندهد ،در آن روزها ممکن است با
مشکالت دیگری نظیر کاهش منابع آب آشامیدنی روبهرو شویم.
وی اظهار کرد :بدون ش��ک برای برونرفت از این مش��کل باید ایجاد راهبرد «امنیت آب ،غذا و انرژی» را با
همدیگر و بهصورت توأم لحاظ کنیم .در واقع مدیریت منابع آب باید جای خود را ب ه راهبرد فوق بدهد و برای
حل پیچیدگی حوضه آبریز زایندهرود ،باید راهحلها با اجزای مختلف در نظر گرفته شود.
ب��ر گرفته و بهوی��ژه در فالت مرکزی ای��ران بهعنوان
وس��یعترین منطقه با شرایط به نس��بت شدیدتری
همراه بوده است.
علیرض��ا گوه��ری اظه��ار ک��رد :مقایس��ه آمارها با
یکدیگر نش��ان میدهد که پس از چند س��ال مجدد،
خشکس��الیها بهطور گستردهای س��راغ کشورمان
آم��ده و منطقه مرکزی ایران و اس��تان اصفهان نیز از
تبعات آن در امان نمانده است.
کاهش ۴۰درصدی بارشها
در فالت مرکزی ایران
وی تصریح ک��رد :ثبت بارش ح��دود ۸۴میلیمتری
در ف�لات مرک��زی ایران و در نظر گرفت��ن اینکه در
درازمدت این میزان ۱۴۰میلیمتر بوده اس��ت ،نشان
میدهد ک��ه ۴۰درصد در این بخش کاهش بارندگی
داشتیم که رقم قابل توجهی برای این منطقه بهشمار
میرود .این پژوهشگر منابع آب تصریح کرد :تحلیل

و بررس��ی بارشها در س��ال جاری نش��ان از کاهش
۵۷درصدی نس��بت به س��ال قبل دارد که همین امر
حساس��یت س��امانههای آبی در کل کش��ور و فالت
مرکزی ایران را بهدنبال داشته است.
نبود نگاه جامع به موضوع آب
اس��تادیار گروه مهندس��ی آب خاطرنشان کرد :یکی
از معضالت��ی که در دههه��ای اخیر گریب��ان منابع
آبی کش��ور را گرفت��ه ،نبود یک ن��گاه جامع و کامل
به مدیریت منابع آب و عدم نگریس��تن به آن بهطور
راهب��ردی و نظاممن��د بوده که همین ام��ر بهرهوری
پایین در مصارف را بهدنبال داش��ته و سوءمدیریتها
در درازمدت ،افزایش بارگذاریها و پیدانکردن منابع
آب جدید را بههمراه داشته است.
گوهری افزود :نبود مدیریت علمی و نظاممند س��بب
ش��ده که خشکسالیها ،منابع آبی کش��ور را بسیار
آسیبپذیر کند و از سوی دیگر ،منابع آب زیرزمینی

که میتوانس��تیم آن را بهعنوان یک حساب پسانداز
یا کمک فنری در نظر بگیریم ،آنقدر با ضعف روبهرو
شدهاند که دیگر جوابگوی نیازهای ما نیستند.
سال آبی جاری
یکی از کمبارشترین سالها در نیم قرن اخیر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز گفت:
س��ال جاری ،یک��ی از کمبارشترین س��الها در نیم
قرن اخیر بهش��مار میرود و میانگین کل بارشها در
اس��تان اصفهان ۱۰۷میلیمتر گزارش شده است که
در مقایسه با سالهای گذش��ته و متوسط بلندمدت
حدود ۳۵درصد کاهش را نشان میدهد.
منصور شیشهفروش افزود :کمبود بارشها در مناطق
سرش��اخههای زاین��دهرود نیز احس��اس میش��ود،
بهطوریک��ه کاهش ۴۰درص��دی بارندگیها در این
مناطق ،سبب کمبود منابع آبی سطحی و زیرسطحی
شده است.
وی اضافه کرد :از س��وی دیگر ،افزایش دما نسبت به
سالهای گذش��ته ،معضل دیگری را در استان ایجاد
کرده و تبخیر را بهش��دت بیشت��ر و رطوبت خاک را
بهشدت کمتر کرده اس��ت که خود دلیلی بر افزایش
تنش آبی در استان اصفهان بهشمار میرود.
پیشبینی شروع دیرهنگام
بارشهای پاییزی
شیش��هفروش درباره ذخایر س��دهای اس��تان گفت:
ذخیره تمامی سدهای مخزنی استان اصفهان از جمله
زایندهرود ،خمیران و کوچری حدود ۵۳درصد نسبت
به متوسط بلندمدت کاهش دارد.
مدی��رکل مدیری��ت بح��ران اس��تانداری اصفه��ان
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اظه��ار کرد :ب��ر اس��اس آم��ار و ارق��ام و تحلیلها،
ش��دت خشکس��الی فعل��ی در ۱۰س��ال اخی��ر از
یکس��و و حت��ی از نگاهی دیگر و از حیث ش��دت در
۵۰س��ال اخیر بیس��ابقه بوده ،بهطوریکه ۸۰درصد
مناط��ق اس��تان اصفه��ان درگی��ر خشکس��الی
بلندمدت است.
شیشهفروش ادامه داد :یکی دیگر از تنگناهایی که در
سال جاری با آن روبهرو خواهیم بود ،شروع دیرهنگام
بارشهای پاییزی اس��ت؛ به این معنا که از نیمه دوم
پاییز به بعد ،امکان بارندگیها وجود دارد و قبل از آن با
نبود بارشها ،تداوم خشکسالی و تنش آبی در استان
اصفهان ادامه خواهد یافت.
آبرسانی با تانکر به ۳۲۰روستا
و ۳۰نقطه شهری اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان درباره
آبرس��انی در اس��تان اظهار کرد :اکنون آبرس��انی
س��یار به وس��یله تانکر در ۳۲۰روس��تای استان و در
۳۰نقطه کالنش��هر اصفهان انجام میشود و بیش از
قبل اهمیت اجرای سامانه دوم آبرسانی به اصفهان
را نشان میدهد.
شیش��هفروش خاطرنش��ان ک��رد :اکنون در اس��تان
اصفهان 4/3مترمکعب کس��ری آب آشامیدنی وجود
دارد و همی��ن امر س��بب میش��ود که افت فش��ار یا
قطع��ی آب در بس��یاری از مناط��ق اس��تان در طول
شبانهروز رخ دهد.
وی با اش��اره به فعالیتهایی برای حل مشکالت آبی
اس��تان تصریح کرد :در طول یکسال گذشته حدود
۳۰۰کیلومتر از ش��بکه فرس��وده آب استان اصفهان
اصالح ش��د و توس��عه مخازن آب و هوشمندس��ازی
شبکه را شاهد بودیم ،اما باز هم مشکالت کمبود آب
در اس��تان اصفهان به قوت خود باقی اس��ت و اجرای
هرچه س��ریعتر طرحهای انتقال آب و تکمیل سامانه
دوم آبرسانی اصفهان را تأکید میکند.
مدی��رکل مدیری��ت بح��ران اس��تانداری اصفه��ان
خاطرنش��ان ک��رد :از آنجا که وضعیت آب اس��تان
اصفهان در ش��رایط تنش اس��ت ،بنابراین گروههای
ناظ��ر و ب��ازرس را به صنایع اعزام کردی��م تا در قالب
برنامههای��ی ،در مصرف آب صرفهجوی��ی کنند و به
این طریق ،آب در مناطق ش��هری و روستایی و برای
آشامیدنی و بهداشتی تأمین شود.
وی اضافه کرد :از سوی دیگر ،مرمت برخی از چاهها و
قناتها در دس��تور کار قرار گرفت تا از این منابع آبی
نیز برای تأمین بخشی از آب آشامیدنی مردم در برخی
از شهرستانها استفاده شود .شیشهفروش تأکید کرد:
شرایط کنونی در استان اصفهان بیش از قبل اهمیت
اجرای طرحهای انتقال آب به حوضه آبریز زایندهرود
را نش��ان میدهد و امیدواریم ب��ا تخصیص اعتبارات
کافی ،ش��اهد بهرهبرداری از آنها و در نهایت احیای
زایندهرود باشیم.
بهرهبرداری از خط دوم آبرسانی به اصفهان
در مردادماه
به گفته مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری
اصفهان نیز خط اضطراری سامانه دوم آبرسانی این
استان با ظرفیت 1/8مترمکعب آب در ثانیه مردادماه
امسال به بهرهبرداری میرسد.
حج��تاهلل غالمی اف��زود :با بهرهب��رداری از این خط
اضط��راری که حدود یکهزار و ۸۰۰لیتر در ثانیه آب
به ظرفیت شبکه آبرس��انی اصفهان اضافه میکند،
بس��یاری از مشکالت مربوط به کمبود آب آشامیدنی
در شهرهای بزرگ استان حل خواهد شد.
وی با بی��ان اینکه تاکنون ۴۶کیلومتر لولهگذاری در
این طرح آبرس��انی اجرا شده است ،اظهار کرد :فقط
ی مانده که امید است
یکهزار متر از لولهگذاری آن باق 
با تکمیل آن ،خط اضطرار این سامانه تا نیمه مردادماه
امسال بهرهبرداری شود.

جنگل و مرتع

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای استان همدان با بیان اینکه 65درصد
از مخازن آبی اس��تان همدان پر است ،گفت :حجم مخازن فعلی سدهای
استان همدان 70میلیون مترمکعب است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو ،منصور
ستوده اظهار کرد :گنجایش مخازن سدهای بهرهبرداری استان همدان،
108میلیون مترمکعب است.
وی تصریح کرد :در سال آبی جاری 280میلیمتر بارش در استان همدان
به ثبت رس��یده که در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته 40درصد و
نسبت به میانگین بلندمدت 22درصد کاهش داشته است.
ستوده با بیان اینکه 30درصد از حجم سد نعمتآباد پر است ،خاطرنشان
کرد :حجم فعلی س��د آبش��ینه نیز 2/95میلیون مترمکعب اس��ت که
59درصد از حجم کلی آن پر است.
وی با اشاره به اینکه 54درصد حجم سد سرابی تویسرکان پر شده است،
یادآور شد :حجم فعلی این سد 4/97میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با اشاره به اینکه 94درصد
از مخزن سد کالن مالیر پر است ،بیان کرد42/5 :میلیون مترمکعب آب
در پشت سد کالن شهرستان مالیر ذخیره شده است.
وی گف��ت :ب��ا توجه به کاهش 40درصدی بارندگی اس��تان نس��بت به
سال گذش��ته و همچنین کمش��دن ذخیره آب بیشتر سدهای استان،
صرفهجویی در مصرف آب در همه بخشها ضروری است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای گلستان:

۴۷درصد مشترکان آب گلستان الگوی
مصرفرارعایتنمیکنند

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای گلستان گفت۴۷ :درصد
مشترکان آب استان در گروه بدمصرف و پرمصرف قرار گرفتهاند که این
افراد ۶۷درصد آب شرب را مصرف میکنند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،اردشیر سلطانیان اظهار کرد :در
گلس��تان ۵۳۸هزار مش��ترک در بخش آب شرب داریم که ۸۸درصد آن
خانگی و ۱۲درصد غیرخانگی است.
وی افزود :در مجموع ۹۲درصد آب شرب استان در بخش خانگی و مابقی
در بخش غیرخانگی مصرف میشود.
معاون خدمات مش��ترکین و درآمد ش��رکت آبفای گلستان بیان کرد :بر
اساس طبقات مصرف تعیینشده توسط وزارت نیرو۹ ،درصد مشترکین
در استان کمتر از پنجمترمکعب آب در ماه مصرف میکنند که برای آنها
هزینه آب کام ً
ال رایگان اس��ت .این گروه در مجموع دودرصد آب تولیدی
را مصرف میکنند.
سلطانیان تصریح کرد۴۴ :درصد مشترکان استان جزو دسته خوشمصرف
هس��تند؛ یعنی بین پنج تا ۱۵مترمکع��ب آب در ماه مصرف میکنند و
۳۸درصد مش��ترکان جزو دس��ته پرمصرف محس��وب میشوند؛ یعنی
بیشتر از ۳۰مترمکعب در ماه آب مصرف دارند .در واقع خوشمصرفها
۳۱درصد و پرمصرفها ۵۰درصد آب شرب را مصرف میکنند.

جنگلهای زاگرس آخرین نفسهای خود را میکشد

با توجه به افزایش موارد آتشس��وزی در جنگلهای مناطق زاگرس��ی کشور طی یکماه
گذشته ،دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن انتقاد از عملکرد سازمانهای
متولی و ناهماهنگی بین دس��تگاههای مختلف در زمینه مدیریت و اطفای حریق در این
جنگلها گفت :جنگلهای زاگرس آخرین نفسهای خود را میکشد و دیگر توانایی تحمل
تخریب و تنش را ندارد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،هادی کیادلیری تصریح کرد :در سال ۸۸این موضوع
را مط��رح کرده بودم که در آیندهای نزدیک مناطق جنگلی زاگرس بیابانی خواهد ش��د و
جنگلهای هیرکانی نیز این شرایط راپیدا خواهد کرد .حال شاهد رقمخوردن این چرخه
ش را
هستیم و زاگرس اکنون بهلحاظ اکولوژیک و علمی دیگر توانایی تحمل تخریب و تن 
ندارد .وی با تأکید بر اینکه زاگرس دچار یک زوال اکوسیس��تمی ش��ده است ،اظهار کرد:
مرگ و میر دستهجمعی در یک اکوسیستم هشداری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اکن��ون در مناطق زاگرس دیگر به معنای واقعی جن��گل وجود ندارد ،چراکه تمام عناصر
جنگلی در این منطقه بهنوعی از بین رفته و تنها یکسری درخت بهعنوان آخرین عناصر
ی و گاهی بهوسیله آتشسوزیها و چرای بیرویه
باقیماند ه گاهی بهوس��یله آفات و بیمار 
دام در حال فروپاشی است.
به گفته دبیر مرجع ملی کنوانس��یون تنوع زیس��تی کش��ور ،یکی از مشکالت اساسی که
در زاگرس وجود دارد ،اس��تقرار نهال و بذر گیاهان در این اکوسیس��تم اس��ت که بهعلت
تخریبهای صورتگرفته به کندی و بهس��ختی اتف��اق میافتد .با این حال نهالهایی که
مس��تقر میشوند نیز یا بهوسیله آتشس��وزی و چرای بیرویه دام یا بر اثر عوامل طبیعی
از بین میروند؛ بنابراین حتی اگر آتشس��وزی س��طحی در مناطق زاگرس رخ دهد ،تمام
نهاله��ا و آینده این جنگلها را از بین خواهد برد و عم� ً
لا اگر اقدامات موثری در مناطق
زاگرس��ی انجام نش��ود ،جنگلهای زاگرس از بین خواهد رف��ت و در آیندهای نزدیک و با
سرعت بسیار باال تمام درختان بلوط در این مناطق را از دست خواهیم داد.
کیادلیری ضمن بیان اینکه تمامپارامترها از عوامل طبیعی تا غیرطبیعی نشان میدهد که
روند آتشسوزی در مناطق زاگرس ادامه خواهد داشت ،گفت :تخریب جنگلهای زاگرس،
افزایش میزان رشد علوفه و گیاهان علفی ،تغییرات اقلیمی ،کاهش رطوبت و بارندگیها و
خشکشدن گیاهان و همینطور افزایش دما از عواملی هستند که بهلحاظ طبیعی نشان

کمیلیارد تومان
ی 
اعتبار برای اطفای
حریق جنگلهای

کهگیلویه
و بویراحمد
پیشبینی شد

میدهد استعداد آتشسوزی در این مناطق وجود دارد .وی اضافه کرد :در کنار این عوامل،
افزایش رفت و آمد انس��ان در طبیعت نیز احتمال وقوع آتشس��وزی در مناطق جنگلی را
افزایش میدهد؛ هرچند بنا به گفته سازمانهای متولی۹۰ ،درصد آتشسوزیها ناشی از
عوامل انس��انی اس��ت ،اما این موضوع نیز جای بحث دارد که این ارزیابیها بر چه اساسی
انجام میشود .با این حال اگر هم بیش از ۹۰درصد علت آتشسوزی در جنگلها ،انسانی
باش��د ،بررسی انگیزههای ایجاد این آتشس��وزیها در مدیریت حریقهای جنگلی بسیار
حیاتی است ،چراکه این انگیزهها میتواند ناشی از نیازها و آزمندیها یا عمدی باشد و هر
کدام از این انگیزهها ،نیازمند برنامههای مدیریتی متفاوتی اس��ت ،اما متأس��فانه به مسأله
حریقهای جنگلی سطحی نگاه میشود.
هماهنگی بین دستگاهها برای اطفای حریق باید موثر باشد نه سمبولیک
دبیر مرجع ملی کنوانس��یون تنوع زیستی کشور از عملکرد دستگاههای متولی در زمینه
مدیریت و کنترل آتشسوزی در مناطق جنگلی بهویژه در جنگلهای زاگرس انتقاد کرد
و گفت :هماهنگی بین دستگاهها برای اطفای حریق باید موثر باشد نه سمبولیک؛ این در
حالی است که مدیریت سازمانهای متولی در زمینه کنترل آتشسوزی در جنگلها کند
و عقبمانده اس��ت و این مسأله را میتوان در ابزار و امکانات ابتدایی اطفای حریق موجود
مشاهده کرد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه آتشس��وزی جنگلها در بسیاری از کشورها رخ میدهد و
حتی کش��ورهایی که دارایامکانات اطفای حریقپیشرفتهتری هستند ،نمیتوانند آتش
را بهصورت کامل مهار کنند ،خاطرنش��ان کرد :این در حالی اس��ت ک��ه در ایران بهدلیل
اینکه س��طح منابع جنگلی محدود اس��ت ،مدیریت و کنترل آتشس��وزی در جنگلها
اهمیت بیشتری دارد و این مدیریت با اس��تفاده از ابزار و امکانات ابتدایی بدون آموزش و
هماهنگیهای الزم نیروهای مردمی امکانپذیر نخواهد بود.
کیادلی��ری همچنین از ناهماهنگی نهادهای مختلف در زمینه اطفای حریقهای جنگلی
انتقاد و اظهار کرد :ظرفیتهای قانونی برای همکاری تمام دستگاهها و نهادها در زمان وقوع
آتشسوزی در جنگلها وجود دارد و قانون تمامی دستگاهها را ملزم کرده است که در زمان
وقوع آتشس��وزی در جنگلها و مراتع ،به سازمانهای متولی کمک کنند ،اما نهتنها این

مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری کهگیلویه و
بویراحم��د گفت :یکمیلیارد توم��ان اعتبار برای
اطفای حری��ق در جنگلها و مراتع اس��تان برای
سال ۱۴۰۰پیشبینی شده است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از ایرن��ا ،محمد
محم��دی اظهار کرد :این بودجه از محل اعتبارات
اس��تانی برای دس��تگاههای اجرایی متولی ،یعنی
منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیطزیست
کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته ش��ده و هنوز
اختصاص آن ابالغ نشده است.
وی بیان کرد :این میزان اعتبار برای تأمین هزینه
مورد نیاز کاالهای مصرفی در زمان اطفای حریق

در جنگلها و مراتع استان پیشبینی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری کهگیلویه و
بویراحمد با اش��اره به اینکه اطفای حریق برخی
از آتشسوزیهای امس��ال در عرصههای طبیعی
اس��تان حتی تا یک هفته بهطول انجامیده است،
تأکید ک��رد :پیشبینی و تخصی��ص اعتبار برای
هزینههای غذا ،آب و س��ایر نیازه��ای امدادگران
حاضر در میدان اطفای حریق ضروری است.
محمدی تصریح کرد :امسال ۳۶فقره آتشسوزی
در جنگلها و مراتع استان مهار شده که ۲۰مورد
از این تعداد ،آتشسوزیهای گسترده بوده است.
وی بی��ان ک��رد :جنگله��ای ن��ارک ،منطق��ه

هماهنگیها به شکل موثری در زمانهای بحران دیده نمیشود ،بلکه سازمانهای متولی
نیز این موضوع را از طریق قانونیپیگیری و دس��تگاههای مختلف را مکلف بهپاسخگویی
نمیکنند .در واقع ضعف در مدیریت حریقهای جنگلی هم از طرف سازمانهای متولی و
هم از عدم همکاری سازمانهای دیگر ناشی میشود.
دبیر مرجع ملی کنوانس��یون تنوع زیستی کشور درپاسخ به اینپرسش که اگر بر اساس
اعالم س��ازمانهای متولی بیش از ۹۰درصد آتشسوزی در جنگلها و مراتع کشور ناشی
از عوامل انس��انی باش��د و درصد این عوامل کاهشپیدا نکند ،میتوان گفت که عملکرد
دس��تگاهها در مدیریت حریقهای جنگلی موثر بوده اس��ت،گفت :ب��ه هیچ وجه ،چراکه
مدیریت آتشسوزی در جنگلها و مراتع از آموزش و ترویج آغاز میشود و کنترل حریق،
آخرین و سختترین مرحله مدیریت منابع طبیعی است .اگر بپذیریم که بیش از ۹۰درصد
علت آتشس��وزیها در جنگلها ناشی از عوامل انسانی است،پس باید بیشترین تمرکز
س��ازمانهای متولی بر این باشد که انگیزههای ایجاد آتشسوزی در عرصههای طبیعی را
بررسی و ریشهیابی کنند .کیادلیری با اشاره به اینکه ابهامات زیادی در این ادعا که بیش
از ۹۰درصد آتشس��وزی در عرصههای طبیعی ناش��ی از عوامل انسانی است ،وجود دارد،
افزود :اگر انسانها باعث وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی میشوند و طی سالهای
اخیر اقداماتی در زمینه فرهنگس��ازی انجام ش��ده ،باید س��ال به سال شاهد کاهش این
موارد آتشسوزی در این عرصهها باشیم ،اما برعکس شاهد روند افزایش موارد آتشسوزی
هس��تیم .اگر در این زمینهه��ا اقدامات موثری انجام نش��ود ،در زمینه کنترل حریقهای
جنگلی موفق نخواهیم بود.

حفاظتش��ده کوه خامی و کوه پهن گچس��اران،
ارتفاعات شاه بهرام و پیچاب در باشت ،شبلیز دنا و
عرصههای طبیعی دیشموک از جمله نقاط مهمی
است که امسال ش��اهد آتشسوزیهای گسترده
بودند که با تالش ستودنی امدادگران ،این حریقها
مهار شده است.
محم��دی ادامه داد :عواملی مانند خشکس��الی،
تغیی��ر اقلیم ،س��هلانگاری اف��راد و اق��دام برای
زغالگیری ،در آتشس��وزیهای امس��ال استان
تأثیرگذار بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری کهگیلویه و
بویراحمد عنوان کرد :س��ختگذر بودن ،طبیعت

صخرهای جنگلهای استان و وزش باد از مشکالت
اطفای حریق در عرصههای طبیعی است.
محمدی تأکید کرد :برآورد کامل میزان جنگلها و
مراتع خسارتدیده از آتشسوزی امسال در دست
ی است.
بررس 
اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د ب��ا ۳۱۲هزار و
۵۰۰هکت��ار منطق��ه حفاظتش��ده و موقعی��ت
اکولوژیک��ی و توپوگراف��ی خاص ،دارای پوش��ش
گیاه��ی ،جانوری و منابع حیاتی متنوعی اس��ت،
بهگونهای که افزونبر ۲۰درصد پوش��ش جنگلی
زاگرسی و حدود ۴۰درصد گونههای دارویی کشور
را در خود جای داده است.

