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در اثر تبديل غيرقانوني درختان به زغال ،تيشه به ريشه درختان زده ميشود

اخـــــبار آب
سرپرستشرکتآبمنطقهايهمدانخبرداد

انسداد  2هزار و  400حلقه چاه غيرمجاز
در همدان

سرپرست شرکت آب منطقهاي همدان از پر و مسلوبالمنفعه کردن دو هزار
و  417حلقه چاه غيرمجاز در استان همدان خبر داد .به گزارش«سبزینه» به
نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،منصور ستوده با اشاره به اينكه
حفاظت از منابع آبي موجود همدان بهعنوان يکي از اولويتهاي اساسي
شرکت آب منطقهاي استان مبدل شده است ،گفت :برداشتهاي بيرويه آب
در گذشته سبب شده تا سطح آبهاي زيرزميني دشتهاي همدان بهشدت
افت داشته باشد .وي افزود :کاهش سطح آبهاي زيرزميني خطرات و عواقب
جبرانناپذيري ،از جمله ايجاد فروچاله ،فرونشست زمين ،شور شدن آب ،کاهش
کيفيت آب و ايجاد ريزگردها را در پي دارد .ستوده با اشاره به اينكه پر کردن
چاههاي غيرمجاز در اين راستا بهعنوان اولويت شرکت آب منطقهاي مبدل شده
است ،تصريح کرد :از ابتداي سال ۹۳تاکنون دو هزار و ۴۱۷حلقه چاه غيرمجاز در
سطح استان همدان پر شده که صرفهجويي ۲۰۳ميليون و ۹۶۴هزار مترمکعبي
آب را در پي داشته است .سرپرست شرکت آب منطقهاي همدان عنوان کرد:
سال  ۹۴رقمي در حدود  ۷۰۰حلقه چاه غيرمجاز در سطح استان همدان پر
شد که اين اقدام سبب صرفهجويي  ۵۸ميليون و  ۴۹۷هزار مترمکعبي آب در
دشتهاي استان شد .وي خاطرنشان کرد :در سال  95نيز با پر کردن  869چاه
شاهد صرفهجويي  ۵۶ميليون و  ۴۲۴هزار مترمکعبي منابع آبي استان بودهايم.
ستوده با اعالم اينكه براساس هدفگذاري انجام شده چاههاي غيرمجاز در
سطح استان همدان مسدود ميشود ،گفت :از ابتداي امسال تاکنون نيز ۱۸۷
حلقه چاه غيرمجاز پر شد که ميزان صرفهجويي آب از اين محل هشت ميليون و
 ۳۶۴هزار مترمکعب بوده است.
مديرمطالعاتمنابعآبشرکتآبمنطقهاياصفهان:

راه نجات حوضه زايندهرود
مديريت يکپارچه است

مدير مطالعات منابع آب شرکت آب منطقهاي اصفهان راه نجات حوضه
زايندهرود را مديريت يکپارچه مديريت منابع آبي دانست و گفت :سرانه
منابع آب تجديدپذير بهشدت کاهش پيدا کرده و دچار تنش آبي شدهايم .به
گزارش«سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون) ،غالمحسين
حيدرپوردرنشست«اطالعرسانيپروژهمديريتيکپارچهمنابعآبزايندهرود»
با بيان اين مطلب ،افزود:در سالهاي اخير بحران آب باعث ايجاد پسامدهاي
خشکي ،فرونشست دشتها ،کاهش کيفيت منابع آب و خشکي تاالب گاوخوني
شده است؛ به همين دليل نيازمند يک مديريت يکپارچه به اين موضوع مهم
هستيم .وي خاطرنشان کرد :جمعيت در چهار دهه اخير سه برابر شده در نتيجه
سرانه منابع آب تجديدپذير بهشدت کاهش پيدا کرده است ،تا جايي که در حال
حاضر به ازاي هر نفر کمتر از یکهزار مترمکعب آب وجود دارد و دچار تنش آبي
شدهايم .مدير پروژه مديريت يکپارچه منابع آب زايندهرود ادامه داد :عوامل
مختلفي در اين تنش آبي دخيل هستند که از جمله آن ميتوان به رشد و توزيع
نامتناسبجمعيتدردهههاياخير،کشاورزيناکارآمد،سوءمديريتاقتصادي
و اجتماعي و نيز خشکسالي در حوضه زايندهرود اشاره کرد .حيدرپور تصريح
کرد :منابع آب زايندهرود تأمينکننده مصارف آب شرب و شهري ،کشاورزي،
صنعت و محيطزيست است؛ به همين داليل مهم نياز است تا همه ارگانها و
ذينفعان دستبه دست هم بدهند تا براي مديريت يکپارچه منابع آب در سطح
حوضه بتوان اقدامات الزم صورت گيرد .وي درباره مديريت يکپارچه منابع آب
گفت :از سال  1992راهکاري بينالمللي در سازمان ملل براي توسعه مديريت
آب ،خاک و منابع مربوطه بهمنظور به حداکثر رساندن رفاه اقتصادي و اجتماعي
بهصورت عادالنه بدون به خطر انداختن اکوسيستمهاي حياتي ايجاد شد.
مديرعاملشرکتآبوفاضالب:

يکهزار ميليارد ريال براي رفع کمبود
آب در مناطق روستايي سمنان نياز است

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي استان سمنان گفت :يکهزار
ميليارد ريال اعتبار براي رفع  100درصدي کمبود آب در  17روستاي اين
استان نياز است .به گزارش«سبزینه» به نقل از ایرنا ،منصور کشاورزيان افزود:
با تخصيص اعتبار و شناسايي ظرفيت توليد تا پايان سال  ،97پنج روستاي
باالي  20خانوار اين استان از مدار آبرساني با تانکر خارج ميشود .وي اظهار
داشت :اکنون به  17روستاي سمنان با تانکر آبرساني ميشود که براساس
برنامهريزيهاي انجام شده با تخصيص اعتبار  50ميليارد ريالي ،تعدادي
ديگري از روستاهاي با جمعيت بيش از  20خانواز از نعمت آب آشاميدني
برخوردار ميشود .وي خاطرنشان کرد :يکي از داليل مهاجرت جمعيت از
مناطق روستايي به شهر در سمنان نبود زيرساختها و کمبود آب آشاميدني
است که با درايت دولت تدبير و اميد اکنون بخش قابل توجهای از اين مشکالت
برطرف شده است .وي يکي از اقدامات الزم براي توسعه اقتصادي و گردشگري
در سمنان را توجه به زيرساختها در مناطق روستايي برشمرد و گفت :در
چهار سال گذشته با درايت دولت تدبير و اميد بيش از  30روستاي باالي 20
خانوار سمنان از نعمت آب آشاميدني برخوردار شدند .مديرعامل شرکت آب
و فاضالب روستايي سمنان ادامه داد :اين شرکت آمادگي دارد تا با حفر چاه
و انتقال و تأمين آب از حوزههاي همجوار از سوي شرکت آب منطقهاي براي
تمامي روستاهايي که از نعمت آب آشاميدني برخوردار نيست ،اقدام کند.
رئيسمجمعنمايندگانآذربايجانشرقي:

متأسفانه مردم بناب بيش از سرانه کشوري
آب مصرف ميکنند

رئيس مجمعنمايندگانآذربايجانشرقيبااشارهبهمشکلآبدرروستاهاي
«آلقو» و «شورگل» بناب گفت :به علت نبود آب و تعطيلي کشاورزي ،بیکاری
در اين روستاها بيداد ميکند .به گزارش«سبزینه» به نقل از فارس ،ضياءاهلل
اعزازي در نشست «بررسي مسائل و مشکالت مربوط به آب کشاورزي
شهرستان بناب» با اشاره به مصرف بيش از حد آب در بناب ،اظهار داشت:
متأسفانه مردم بناب بيش از سرانه کشوري آب مصرف ميکنند که بايد
مديريت الزم در اين زمينه صورت گيرد .رئيس مجمع نمايندگان استان
آذربايجانشرقي در ادامه بر حل سريع مشکل آب روستاهاي اين شهرستان
تأکيد کرد .فرماندار بناب نيز در اين نشست به سيماي کشاورزي در بناب
اشاره کرد و گفت :بناب در کنار صنعت يک شهرستان کشاورزي است و
در زمينه توليد محصوالت کشاورزي در استان نقش ويژهاي دارد .ولياهلل
فرجاللهي با بيان اينكه روستاهاي آلقو ،شورگل و قيماسخان از محرومترين
و ک م درآمدترين روستاهاي شهرستان هستند ،افزود :عالوه بر آب آشاميدني
اهالياينروستاهابامشکلشديدآبکشاورزينيزروبهروهستندورفتهرفته
اراضي آبي اين مناطق تبديل به اراضي ديم شده است .فرماندار بناب در ادامه
اذعان کرد :با تأمين آب مورد نياز دو هزار و  800هکتار از اراضي اين روستاها
به آبي تبديل شده و ميتواند در افزايش اشتغال گام مؤثري بردارد.

سبزینه

اهللیار محمودیفر

جنگلهادرآتشفقرمیسوزند

روند بریدن و خشککردن و سپس زغالگیری از
جنگلهای زیبای بلوط توسط جنگلنشینان امروزه
به تراژدی غمناکی تبدیلشده که لزوم توجه بیشتر
مسئوالن را برای بقای جنگل میطلبد .استان لرستان
به عنوان بام طبيعت ايران ميزبان يکي از غنيترين
رويشگاههاي اصلي گونه منحصر به فرد بلوط در
غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از
استانهاي فارس و خراسان جنوبي در رده سوم کشور
قرار دارد .جنگلهاي استان لرستان در بين استانهاي
زاگرسنشين بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.
اين در حالي است که در سالهاي اخير جنگلهاي
زاگرس تهديدات بسياري را تجربه کرده و بخش
عظيمي از وسعت اين جنگلهاي ارزشمند از دست رفته
است که در اين ميان استان لرستان نيز از گزند آسيبها
در امان نمانده و متأسفانه تخريبهاي خرد و کالن
بسياري را شاهد بوده است .کارشناس ارشد مهندسي
منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان در اين خصوص
ميگويد :جنگل مجموعهاي از درختان ،درختچهها،
پوشش گياهي ،جانوران و ميکروارگانيسمها (قارچها،
باکتريها و ويروسها) است که به همراه عوامل طبيعي
غير حياتي مانند خاک ،آب ،دما ،باد محيط؛ رويشگاه و
زيستگاه مشخص و معلومي را به وجود آوردهاند .پيام
عاليخاني افزود :جنگلها زيستگاههاي مهم جهان
هستند که حدود يک سوم سطح خشکيهاي زمين
را اشغال ميکنند.
وي اضافه کرد :جنگلها در آيينها و رسوم سنتي،
تکريم و تقديس ميشدند و در اديان باستاني مورد
پرستش قرار ميگرفتند ،ولي متأسفانه امروزه
عمدهترين قربانيان تمدن بشري و صنعتي شدن
هستند و همانطور که جمعيت انسان طي چند هزار
سال گذشته افزايش يافته ،جنگلزدايي و آلودگي
جنگلها با روندي سريع پيش رفته است .کارشناس

ارشد مهندسي منابع طبيعي و آبخيزداري گفت:
يک جنگل به شکل طبيعي محل زندگي بسياري از
جانوران و گونههاي گياهي نيز است .عاليخاني افزود:
انسان آغازين تنها در پناه جنگل توانست به حيات و
توليد نسل خود ادامه دهد و نيازهای روزانه خود را از
جنگل به دستآورد ،ولي امروزه انسانها همانطور
که احساس دوستي با جنگل دارند ،به همان اندازه هم
احساس دشمني ميکنند .وي بيان کرد :در استان
لرستان اکنون برخي به مرگ تدريجي يکي از زيباترين
جنگلهاي کشورمان (جنگلهاي بلوط لرستان) کمر
همت بستهاند و گاه مشاهده ميشود در اثر تبديل
غيرقانوني درختان به زغال ،تيشه به ريشه درختان
زده ميشود.
به گفته وي در اين تراژدي غمناک ،پرسش اصلي اين
است که چه عواملي سبب شده تا مردم خود کمر به

قتل و سوزاندن درختان ببندند؟ اين کارشناس ارشد
مهندسي منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان فقر و
بيکاري جنگلنشينان را عامل اصلي بريدن درختان و
جنگلهاي بلوط و تبديل آنها به زغال اعالم کرد .وي
تصريح کرد :هماکنون کشور با چالش کمبود آب مواجه
است و چه بسا ساليان آينده جنگ کشورها بر اثر کمبود
آب باشد ،لذا اگر ميخواهيم کشوري غني و به دور از
تنش داشته باشيم ،بايد جنگل و مراتع را حفاظت کرده
تا آنها نيز بتوانند نزوالت جوي را مهار کرده و به تغذيه
سفرههاي زيرزميني کمک کنند .مديرکل منابع طبيعي
و آبخيزداري لرستان نيز در اين باره ميگويد :متأسفانه
عالوه بر تهديدهايی مانند خشکسالي ،زوال درختان
بلوط ،گرد و غبار و غيره ،عوامل انساني نقش زيادي در
تخريب جنگلها دارند .شيرزاد نجفي افزود :طي سال
جاري هفت هزار و  22کيلوگرم زغال در سطح لرستان

توسط مأموران منابع طبيعي کشف و ضبط شده است.
وي همچنين از کاهش  80درصدي آتشسوزيها در
جنگل و مراتع لرستان طي پنج ماهه امسال خبر داد و
گفت :سال گذشته در مجموع  884هکتار از جنگل و
مراتع استان دچار حريق شد که امسال تاکنون شاهد
کاهش 80درصدي حريق در سطح جنگلها و مراتع
استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهايم.
نجفي افزود :اين کاهش با تدابيري نظير بهکارگيري
بيش از  400ديدهبان در نقاط حساس و بحراني ،ايجاد
آتشبر در نقاط بحراني ،تشکيل اکيپهاي گشت و
مراقبت و همچنين کشيک شبانهروزي در سطح ادارات
شهرستانها و بخشها حاصل شده است.
وي تصريح کرد :استفاده از دوربين مداربسته شناسايي
حريق در سطح استان ،استفاده از توان روستاييان و
عشاير ،خريد  20دستگاه دمنده ضد حريق و توزيع
آنها در بين  11شهرستان باعث کاهش چشمگير
حريق در سطح جنگل و مراتع استان شده است .به
گفته وي بيشترين آتشسوزيهاي امسال مربوط به
شهرستان چگني است که عامل آن انساني بوده که
شناسايي و تحويل مقامات قضايي داده شدند .مديرکل
منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان همچنين گفت:
 98درصد حريقهاي جنگل و مراتع لرستان انساني و
اختالفات قومي و قبيلهاي بوده است .نجفي افزود :سال
گذشته  11نفر و امسال شش نفر در رابطه با حريق
جنگل و مراتع به صورت عمد شناسايي و تحقيقات
توسط دستگاه قضا در حال انجام است .حدود يک
ميليون و  200هزار هکتار از مساحت استان لرستان
پوشيده از جنگل است که اين جنگلهاي حوزه
رويشي زاگرس از با ارزشترين ذخاير جنگلي جهان
به شمار ميروند .مهمترين گونه گياهي در جنگلهاي
لرستان بلوط است که اين درختان نقش فوقالعاده
اکولوژيستي دارند و منابع مهمي براي حفظ آب و
خاک محسوب ميشوند.

تنها تاالب استان تهران  100درصد خشک شد

تنها تاالب استان تهران اين روزها حال خوشي ندارد و اگر
هرچه سريعتر به وضعيت آن رسيدگي نشود ،اين تاالب به
يکي از مراکز ريزگرد و تهران نيز به اهواز دوم تبديل ميشود.
به گزارش«سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،تاالبي که
روزگاري پر آب بود تشنه نگاههاي مسئوالن است .تاالب بندعلي
خان ،تنها تاالب استان تهران در  ۳۵کيلومتري جنوب شهرستان
ورامين واقع شده است .وسعت اين تاالب بيش از  25هزار هکتار
است و جزيي از کوير مرکزي ايران محسوب ميشود .اين تاالب
در گذشته از طريق رودخانههاي جاجرود و کرج و قمرود آبگيري
ميشد؛ اما از زماني که سد بر روي اين رودخانهها زده شد ،ميزان
آب ورودي به تاالب ب ه شدت کاهش يافته و در نتيجه کام ً
ال خشک
شده است.
محمودرضا خسروي ،رئيس منطقه حفاظتشده کوير مرکزي
ايران ،درباره وضعيت فعلي تاالب بندعلي خان ميگويد :آخرين
باري که تاالب ،پرآبي را به خود ديده است به چهارسال پيش باز
ميگردد .وي درباره علتهاي خشکي اين تاالب ارزشمند ادامه
ميدهد :خشکساليهايي که در سالهاي اخير حادث شده يکي
از داليل خشکي تاالب است؛ اما يکي ديگر از مهمترين داليل
وضعيت کنوني تاالب ،برداشتهاي غيرمجاز کشاورزان شهرري و
ورامين از آبهايي است که زماني وارد تاالب ميشد .رئيس منطقه

حفاظتشده کوير مرکزي ايران به عواقب خشکي تاالب بندعلي
خان اشاره ميکند و ميگويد :درحال حاضر پوشش گياهي منطقه
به واسطه خشکساليهاي سالهاي اخير بهشدت کم وخشک
شده است و اگر به وضعيت اين تاالب رسيدگي نشود و برداشت
غیرمجاز حقابههاي آن توسط کشاورزان ادامه يابد و به خود
تاالب اختصاص داده نشود ،در آينده با معضل بزرگ ريزگردهايي
مواجه ميشويم که از اين تاالب به سمت تهران سرازير ميشود،
چرا که قطعاً اين تاالب به يکي از کانونهاي اصلي گرد و غبار
تبديل خواهد شد و همين امر آلودگي هواي تهران را هم افزايش
خواهد داد.
خسروي تصريح ميکند :سال گذشته با پيگيريهايي که انجام
شد توانستيم حقابهاي حدود  30هزار مترمکعب آب را به تاالب
سرريز کنيم و بدينترتيب هفت هزار هکتار از تاالب آبدهي شد
و کمي از وضعيت خشکي تاالب کاسته و پوشش گياهي کمي
قوت گرفت؛ اما محمدرضا يوسفي ،فرماندار ورامين ،علت خشکي
تاالب را استفاده بيش از حد مردم تهران از آب ميداند و ميگويد:
جمعيت استان تهران بيش از  13ميليون نفر است و استفادههاي
آشاميدني و بهداشتي ،در خشکي تنها تاالب استان مؤثر بوده
است .وي ادامه ميدهد :تاالب يک پديده طبيعي است و انسان
نميتواند آن را بسازد؛ بنابراين حفظ و احياي اين تاالب بسيار مهم

است و اگر هر شهروند تهراني روزانه يک ليتر آب صرفهجويي کند
در احياي اين تاالب ارزشمند کمک شاياني کرده است .در پايان
بايد يادآور شد ،دليل خشکي تاالب چه برداشتهاي غيرمجاز
کشاورزان باشد و چه استفاده بيش از حد شهروندان تهراني از
آب ،نياز به فکر اساسي دارد تا در آينده پديده گرد و غبار تهران به
معضالت زيستمحيطي کشور اضافه نشود.

جنگل و مرتع

دستگاههادرحفظاراضيمليمسئوليتپذيرنيستند
عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل نود
مجلس با انتقاد از نبود نظارت بر اجراي
قانون از سوي دستگاهها و موسسات
ذيربط و وجود مشکالت در اين حوزه،
افزود :اينكه دادستان کل کشور از آمار
ساخت و سازهاي بيرويه و غيرقانوني در
جنگلهاي ناهارخوران صحبت ميکند،
يعني افراد با ارتباطهاي آنچناني و به هر
طريقي قوانين موجود را در حفظ منابع
طبيعي دور زدند .به گزارش«سبزینه»
به نقل از جماران ،عضو هيئت رئيسه
کميسيون اصل نود مجلس ،با انتقاد از
ضعف نظارت بر اجراي قانون حفظ منابع
طبيعي ،گفت :متخلفان در تجاوز به منابع
طبيعي قانون را دور ميزنند .بهرام پارسايي
با اشاره به اينكه براي مقابله با زمينخواري
و دستاندازي به منابع طبيعي خأل قانوني
وجود ندارد ،گفت :عمده مشکالت در
جنگلخواري و زمينخواريها مربوط به
عدم نظارت بر اجراي قانون در استانهاي
مختلف است ،در شرايطي که در قانون به
طور روشن و شفاف حدود زمينهاي منابع

طبيعي و حريم جنگلها مشخص شده و
عدم تجاوز به آنها مورد تأکيد قرارگرفته
است؛ اما بدون مجوز افرادی ويالسازي
ميکنند که نشان از عدم نظارت بر اجراي
قانون است .نماينده مردم شيراز در مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينكه مقابله با
ساخت و سازهاي غيرقانوني پس از پايان
کار سخت و مشکل است ،تصريح کرد :به
طور حتم پيشگيري در همه موارد از جمله
جلوگيري از زمينخواريها مهم و با اهميت
است ،مقابله با دستاندازيها به منابع
طبيعي در همان مراحل و گامهاي اوليه
بسيار راحتتر از زماني است که وياليي در
يک منطقه غيرقانوني ساخته شده است؛
بنابراين قلع و قمعها گاهي با مشکالت
آنچناني روبهرو ميشود.
پارسايي با تأکيد بر اينکه به لحاظ قانوني
مشکلي در جلوگيري از زمينخواريها
وجود ندارد ،گفت :تنها مشکل عدم
مسئوليتپذيري مسئوالن و شهروندان در
حفظ اراضي ملي و منابع طبيعي است،
همانطور که آب جزو منابع ملي محسوب

ميشود؛ منابع طبيعي نيز اهميتي کمتر از
آب نداشته و مردم درحال حاضر با فرهنگ
استفاده از منابع طبيعي آشنا نيستند،
يعني در اين حوزه اقدامات بسيار ضعيف و
غيرقابل قبول بوده است .عضو هيئت رئيسه
کميسيون اصل نود مجلس با انتقاد از عدم
توجه به موضوع پيشگيري و وجود ضعف در
اين خصوص ،افزود :عدم نظارت و جديت در
حفظ منابع طبيعي ب ه طورحتم بحرانهاي
بسياري را درآينده به وجود ميآورد ،البته
شايد نياز به تصويب قوانين محکمتر نيز
وجود داشته باشد؛ اما با همين قوانين فعلي
نيز حفظ و صيانت از اراضي ملي به خوبي
صورت نميگيرد.

مهار 2فقره آتشسوزي در جنگلهاي بويراحمد

رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان بويراحمد از وقوع دو فقره
آتشسوزي در جنگلها و مراتع اين شهرستان خبر داد .به
گزارش«سبزینه» به نقل از ایسنا ،جواد رحيميان افزود :نخستين
آتشسوزي صبح در جنگلهاي جاده «موگر» به سمت «دلي
بجک» آغاز و کمی بعد مهار شد .دومين آتشسوزي نیز در جاده
موگر به سمت سقاوه آغاز و یک ساعت بعد با همکاري نيروهاي
مردمي و منابع طبيعي مهار شد.

وي درباره علت آتشسوزي بيان کرد :روشن کردن آتش از سوي
افرادي که براي چيدن ميوه درخت بنه به کوه رفته بودند ،علت
وقوع اين آتشسوزي بوده است .رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان
بويراحمد درباره ميزان خسارات وارده اين دو آتشسوزي گفت:
حدود چهار هزار مترمربع از جنگلها و مراتع در آتش سوخت؛
يعني خسارات وارده هر کدام از آتشسوزيها دو هزار مترمربع
بوده است.

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها:

تيمتخصصياطفايحريق
در ايران وجود ندارد

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور گفت:
تيم تخصصي اطفايحريق در ايران وجود ندارد .به گزارش«سبزینه» به
نقل از ایانا ،قاسم سبزعلي بيان کرد :بالگردهايي که در داخل کشور داريم
و تيمهايي که روي بالگردهاي اطفايحريق فعال هستند ،مأموريتهاي
مختلف امداد و نجات و غيره را انجام ميدهند و فقط يکي از مأموريتهاي
آنها بحث اطفايحريق است .وي افزود :امکانات آنها تخصصي نبوده
و به همين دليل راندمانشان براي اطفايحريق جنگل کافي نيست؛
بنابراين ،اين سيستمها به جاي آنکه  ۱۰۰درصد راندمان داشته
باشند ،در عمليات اطفاء حدود  ۵۰درصد بازدهي دارند .به گفته فرمانده
يگان حفاظت سازمان جنگلها با توجه به کاهش راندمان ،بهتر است
که اعتبارات الزم براي تجهيز يگان تخصصي اطفايحريق به سازمان
جنگلها اختصاص يابد .وي اضافه کرد :بالگردهايي که در داخل کشور
داريم اص ً
ال بالگردهاي تخصصي اطفايحريق نيستند و در مأموريتهاي
مختلف از آنها استفاده ميشود .سبزعلي گفت :تمام بالگردهاي سنگين
قابليت حمل سبدهاي آب را دارند و ميتوانند آب را روي آتش بريزند .در
حالي که بالگردهاي تخصصي اطفايحريق تجهيزات شليک آب دارند.
در داخل اين بالگردها ابزار و ادوات ويژهاي وجود دارد که قدرت مانور در
عمليات اطفايحريق را بهبود ميبخشد .وي اضافه کرد :ما در ايران يک
دستگاه هواپيماي ايلوشين و دو فروند توپولوف اطفايحريق در دست
ساخت داريم که به صورت تخصصي در فرايند مقابله با آتشسوزي
بهکار گرفته ميشوند .فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها در پاسخ
به اينكه آيا هواپيما با توجه به شرايط توپوگرافي جنگلهاي ايران،
قدرت مانور کافي در زمان اطفايحريق را دارد ،تفاوت دما و گسستگي
هوا در زمان بروز آتشسوزي را عامل محدودکننده استفاده از هواپيما
در جنگلهاي ايران اعالم کرد .وي افزود :در مناطقي که شدت دما
باالست براي استفاده از هواپيما دچار مشکل ميشويم؛ زيرا در دماي باال
گسستگي هوا رخ ميدهد و هواپيما امکان سطح پرواز پايين را از دست
ميدهد؛ اما در مراتع ميتوانيم از هواپيما استفاده کنيم .سبزعلي گفت :از
يک فروند هواپيماي ايلوشن در اطفايحريق مراتع استان فارس استفاده
کردهايم .اين هواپيما نزديک به  ۵۰تن آب را حمل ميکند.

