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در زمره اولويتهاي کشور و بهویژه استان سمنان قرار گیرد
در شرایطی که آب چنين باارزش شده ،آبخيزداري باید 

اخبار آب

 3هزار و  500ميليارد ريال براي تكميل
سد چم شيرگچساران تصويب شد

استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت :سه هزار و  500ميليارد
ريال اعتبار در شوراي اقتصاد كشور براي تكميل سد و نيروگاه
چم شير در شهرستان گچساران تصويب شد .به گزارش «سبزینه»
به نقل از ایرنا ،علي احمدي اظهار داشت :با پيگيريهاي انجام
شده از سوي مسئوالن استاني و شهرستاني در يك ماه گذشته
در سطح وزارت نيرو ،سازمان مديريت و برنامهريزي و معاون اول
رياستجمهوري اين اعتبار امروز دوشنبه در شوراي اقتصاد كشور
تصويب شد .وي با اشاره به اينكه حدود 9ماه است كه كارگران سد
چم شير حقوق ماهيانه خود را دريافت نكردهاند ،ابراز اميدواري
كرد :تخصيص اين اعتبار بتواند گامي گره گشا براي پرداخت حقوق
كاركنان سد و تكميل اين طرح مهم باشد .استاندار كهگيلويه و
بويراحمد بيان كرد :عمليات احداث سد مخزني چم شير گچساران
هماكنون 77درصد پيشرفت فيزيكي دارد .فرماندار گچساران نيز
گفت :تاكنون بيش از  10هزار ميليارد ريال اعتبار براي ساخت سد
چم شير گچساران هزينه شده است .رحيمي تصريح كرد :بيش از
يكهزار نفر در اين سد مشغول به فعاليت هستند.
وي حجم كل مخزن اين سد را دو ميليارد و  300ميليون متر
مكعب با مساحت  51كيلومتر مربع ،طول درياچه  48كيلومتر
و تراز نرمال از سطح دريا را  604متر عنوان كرد .رحيمي بيان
كرد :سه نيرو گاه  55مگاوات و دو نيرو گاه  5/5مگاواتي هماكنون
در اين سد در حال ساخت است كه با بهرهبرداري از اين طرحها
ساالنه  482گيگاوات انرژي در ساعت توليد ميكند .رحيمي ابراز
كرد :تامين آب آشاميدني و صنعت ،بهرهمند شدن  110هزار
هكتار از زمينهاي كشاورزي استانهاي كهگيلويه و بويراحمد،
خوزستان و بوشهر ،ذخيره و كنترل آب رودخانه زهره به ميزان يك
ميليارد و  800ميليون متر مكعب ،توليد  282مگاوات برق آبي،
كنترل سيالبهاي مخرب رودخانه زهره ،اشتغال زايي در زمان
اجراي طرح و زير ساختهاي صنعت گردشگري و پرورش ماهي
از مهمترين مزاياي اين سد است .تاكنون بيش از پنج ميليون متر
مكعب حفاري ،انفجار و سنگبرداري براي ساخت راههاي دستري
و محل سازههاي اصلي طرح اجرا شده است.
مطالعه احداث سد چم شير در سال  77از سوي سازمان آب
منطقهاي فارس ،بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد آغاز و در سال 90
فاز اول مطالعه آن تكميل شد .بيش از دو هزار نفر در اوج فعاليت
عمراني در اين سد مشغول بهكار بودند كه اين تعداد در پايان سال
 96به يكهزار نفر رسيد .نيروگاه و سد چم شير در  25كيلومتري
جنوب شرقي شهرستان گچساران در استان كهگيلويه و بويراحمد
در دست ساخت است.

 4هزار متر از شبكه فرسوده
آب شهر باشت اصالح شد

يعقوب گرجيزاده اظهار داشت :در صورت تامين اعتبار شش
كيلومتر ديگر از شبكههاي فرسوده آب شهري باشت تا پايان
امسال اصالح خواهد شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،وي
بيان كرد :باشت داراي  65كيلومتر شبكه توزيع و  12كيلومتر
خط انتقال آب آشاميدني است كه از اين ميزان  20درصد
فرسوده است .گرجيزاده اظهار داشت :عمر مفيد تاسيسات آب
شهري باشت حدود  15تا  30سال است در حالي كه شبكههاي
آبرساني باشت داراي قدمت  50ساله است .وي ابراز كرد20 :
درصد از آب آشاميدني اين شهر به دليل فرسودگي شبكههاي
توزيع تا رسيدن به دست مصرفكننده در شبكه آبرساني هدر
ميرود .گرجيزاده تصريح كرد :براي اصالح و بازسازي شبكه
فرسوده آب شهر باشت به بيش از  40ميليارد ريال اعتبار نياز
است .وي افزود :از سال  92تاكنون  12كيلومتر از اين شبكه
توزيع و انتقال آب شهر باشت اصالح شده است .رئيس اداره آب
و فاضالب شهري باشت گفت :بازسازي اين تاسيسات در كاهش
هدر رفت آب تاثير بسياري دارد .وي بيان كرد :با توجه به پرت
 25درصدي آب در شبكه ،اصالح و نوسازي شبكه انشعابات
فرسوده هر سال بر اساس ميزان اعتبار در دستور كار اين اداره
است .گرجيزاده تصريح كرد :بيش از چهار هزار مشترك آب
آشاميدني در شهر باشت وجود دارد .شهر  10هزار نفري باشت
مركز شهرستان  21هزارنفري باشت در  110كيلومتري جنوب
ياسوج واقع شده است.
مدير آب و فاضالب شهري بويراحمد خبر داد

جبران كمبود آب ياسوج نيازمند
مهندسي مجدد و صرفهجويي مردم

جبران كمبود آب آشاميدني شهر ياسوج نيازمند مهندسي مجدد
چاههاي تنگ كناره و صرفه جويي مردم است .به گزارش«سبزینه»
به نقل از خبرگزاري صداوسيمای مركز كهگيلويه و بويراحمد،
مدير آب و فاضالب شهري بويراحمد ،گفت :كاهش نزوالت
آسماني موجب افت سطح آب و كاهش دبي چاههاي ايستگاه
تنگ كناره ياسوج شده است .قلندري با بيان اينكه تمامي چاههاي
ايستگاه تنگ كناره بايد مهندسي مجدد شود ،افزود :در سال ۹۵
بيش از  ۲۵متر به عمق چاههاي اين ايستگاه افزوده شد .وي با
اشاره به اينكه هشت حلقه چاه در ايستگاه تنگ كناره حفر و
تجهيز شده است كه هماكنون هفت حلقه از اين تعداد در مدار
قرار دارد گفت :براي جبران كمبود آب در شهر ياسوج بايد يك
سوم شبكه فرسوده اصالح و به ميزان توليد نيز يك پنجم افزود
شود .مدير امور آب و فاضالب شهري ياسوج از شهروندان خواست
تا موضوع صرفه جويي را جدي بگيرند.

بهرهمندي ۵۰۰هزار نفري مردم
سيستانوبلوچستان از طرح نذر آب

مديرعامل جمعيت هالل احمر سيستانوبلوچستان گفت:
با اجراي طرح «نذر آب» جهت كاهش آالم مردم درگير
خشكسالي ،در مجموع  ۴۹۴هزار و  ۸۸نفر از مردم استان،
از خدمات اين طرح بهرهمند شدند .به گزارش «سبزینه» به
نقل از ایکنا ،رسول راشكي ،مديرعامل جمعيت هالل احمر
سيستانوبلوچستان ،گفت :با اجراي طرح «نذر آب» جهت
كاهش آالم مردم درگير خشكسالي ،در مجموع  ۴۹۴هزار
و  ۸۸نفر از مردم استان ،از خدمات اين طرح بهرهمند شدند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان ادامه داد :طرح «نذر آب»
از تابستان امسال ،در سه محور معيشت ،سالمت و تامين آب
آشاميدني در سيستان و بلوچستان به اجرا درآمد .وي اظهار
كرد :يك بخش از خدمات اين طرح مربوط به تامين تانكرهاي
آب براي نگهداري آبهاي روستايي بود كه بالغ بر یکهزار و
 270تانكر با گنجايشهاي دو ،پنج و  ۱۰هزار ليتري به تناسب
جمعيت هر بخش در روستاهاي مختلف نصب شد .همچنين
توزيع آبهاي معدني اهدايي مردم نيز صورت گرفت .راشكي
افزود :نزديك به  ۵۰هزار خانواده هم شناسايي شدند كه نيازمند
حمايتهاي معيشتي بودند و براي آنها نيز سبدهاي غذايي به
ارزش  ۳۵۰تا  ۴۰۰هزار تومان تهيه شد.
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آبخيزداري،قهرمانلیگمبارزهباخشکسالی
اعظم ساالر

نگاه ويژه مسئوالن استان سمنان به آبخيزداري در سالهاي اخير
باعث شده تا شاهد اجراي طرحهاي خوبي در اين حوزه باشيم ،اما بايد
فاصلهمان تا نقطه مطلوب را به درستي ارزيابي كرد .وقتي هوشنگ جزي،
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك مراتع و آبخيزداري كشور،
چندي پيش در نشستي با مديران استان سمنان از سرمايهگذاري هفت
هزار ميليارد ريالي دولت در بخش آبخيزداري صحبت كرد ،كسي در
سالن محل جلسه نبود كه برق خوشحالي را در چشم مسئوالن استان
نبيند؛ بارقه اميدي كه باعث ميشد مسئوالن همانجا چرتكه بندازند
كه سهم ديار خشك و كمآب قومس از اين اعتبارات چقدر ميشود؟ اما
بهواقع چرا اینقدر آبخيزداري مهم است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد
كمي به گذشته بازگرديم؛ البته نه آنقدر دور؛ همين دو دهه پيش كه
در جايجاي استان سمنان با حفر  ۳۰متر چاه به آب ميرسيديم؛ زماني
كه منابع آبي از تراز برداشت و دريافت مناسبي برخوردار بودند و بحران
آب گريبانمان را نگرفته بود؛ همان زماني كه حفر چاههاي متعدد مانند
پنيرهاي ساخت كشور سوئيس ،اينچنين زمينهايمان را سوراخ سوراخ
نكرده بود و زماني كه هنوز مسئوالن به فكر طرحهاي آبخيزداري به اين
شدت و حدت ،نيفتاده بودند.
عوامل موثر در خشكسالي
بايد بپذيريم كه مجموعهای از عوامل ازجمله ،تغيير اقليم ،گرمشدن كره
زمين ،برداشت بيرويه از منابع آبي ،عدم بارشهاي متناوب و مناسب،
حفر چاههاي غيرمجاز متعدد ،كشاورزي بدون نگاه علمي و تغيير الگوي
كشت ،عدم آيندهنگري و دهها مورد ديگر باعث شده تا ما در استان
سمنان با مشكل كمآبي روبهرو شويم ،اما يكي از مسائلي كه ميتواند
شدت اين بحران را بكاهد ،تغذيه دوباره منابع زيرزميني است كه اين
ن بر اثر برداشت بيرويه ،كمي دشوار به
روزها با دليل اسفنجي شدن زمي 
نظر ميرسد؛ اما اينجا است كه قهرماني به نام «آبخيزداري» وارد ميدان
ميشود تا به منابع آب زيرزميني استان سمنان آب برساند .كاركرد اصلي
طرحهاي آبخيزداري دقيقاً تقويت و تغذيه منابع آبي است؛ يعني اين
طرحها ،آب و سيالبهاي جاري در سطح را كه هدر ميروند ،جمع كرده
و به آنها اجازه تهنشينشدن يا جذب شدن در عمق زمين را ميدهد تا
شاهد تغذيه منابع آبي باشيم .اين طرحها غالباً در اراضي ملي و كوهها و
دشتهاي ما اجرايي ميشود و مزيتهاي بسياري دارد كه يكي از آنها
تغذيه منابع آبي است و از ديگر مزيتهايش ميتوان به تثبيت خاك،
جلوگيري از فرسايش آبي ،جلوگيري از بيابانزايي و ...اشاره كرد.
اعتبارات سرازير ميشود
طرحهاي منابع طبيعي گران هستند ،هرچند بارقههاي اميد در
تخصيص اعتبارات اين حوزه در استان ،روشناييهايي را در دل
دلسوزان جامعه فروزان كرده است؛ همانطور كه مديركل دفتر
آبخيزداري و حفاظت خاك مراتع و آبخيزداري همزمان با مهرماه
سال جاري در جمع خبرنگاران گفت :هفت هزار ميليارد ريال براي
طرحهاي آبخيزداري كشور هزينه شده كه سهم سمنان ۱۶۴ميليارد
ريال است .هوشنگ جزي افزود :امسال يكي از اولويتهاي كشور
موضوع آبخيزداري است كه به همين منظور براي نخستينبار اعتبار
خوبي براي آن در نظر گرفتهشده كه با اختصاص اين ميزان اعتبار
عمليات آبخيزداري ،مكانيكي و بيومكانيكي  ۷۰۰هزار هكتار از اراضي
آبخيزداري كشور انجام ميشود كه نتايج آن افزايش تغذيه سفرههاي
زيرزميني و مقابله با خشكساليها ،كنترل عوامل فرسايش آبي و
افزايش پوشش گياهي مراتع خواهد بود .وي ميافزايد :در كشور ۶۰۲
حوضه آبخيز وجود دارد كه  ۴۵نوع عمليات آبخيزداري در آنها انجام
خواهد شد و ازجمله اين طرحها ميتوان به فعاليتهاي بيولوژيك
ازجمله بذرپاشي ،كپهكاري ،حفاظت و قرق ،كنترل فرسايش رسوب
سنگ و مالت و ساخت سدهاي گابيوني اشاره كرد.
انجام مطالعات  ۵۰طرح
مديركل منابع طبيعي استان سمنان نيز با بيان اينكه قريب
به  ۵۰طرح در استان وجود دارد كه در حوزه آبخيزداري بر روي
آنها تحقيقشده است ،گفت :خوشبختانه تا نيمه اول سال جاري
توانستهايم شاهد اتمام عمليات مطالعات  ۴۹طرح آبخيزداري در
سطح استان باشيم؛ اما موضوع اصلي اعتبارات است كه متأسفانه به
اجراي تمام طرحها قد نميدهد؛ يعني درواقع ما براي اجراي همين
 ۴۹طرح آبخيزداري سه هزار ميليارد ريال اعتبار نياز داريم كه اعتبار
چندين سال اداره كل است .علينقي حيدريان بابيان اينكه برآورد و
پيشبيني ما از اجراي طرحهاي آبخيزداري ،اعتباري در حدود سه
هزار ميليارد ريال است ،اما به دليل كمبود اعتبار متأسفانه غالب آنها
در مرحله عملياتي متوقفشدهاند ،تأكيد كرد :با روند فعلي اعتبارات،

عملياتيشدن طرحهاي مشاور حدود  ۴۰سال به طول ميانجامد كه
اين اص ً
ال به نفع استان نيست؛ براي مثال در سال  ۹۶براي اجراي طرح
آبخيزداري در استان حدود  ۶۵ميليارد ريال اعتبار تخصيصيافته كه
ميتوان اختالف اعتبارات با آنچه ما نياز داريم را در اين مثال دريافت.
وي با بيان اينكه در سال گذشته از مجموع  ۶۵ميليارد ريال اعتبار
طرحهاي آبخيزداري  ۳۵ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي و ۳۰
ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني بود كه بهواقع سهم اين اعتبارات
بسيار اندك است ،ابراز كرد :اجراي طرحهاي آبخيزداري زمانبر و
پرهزينه است ،اما اجراي آنها بسيار مهم و ضروري قلمداد ميشود كه
اين امر نيازمند توجه ويژه مسئوالن است.
اهميت آبخيزداري در استان سمنان
این كارشناس منابع طبيعي ميگويد :طرحهاي آبخيزداري و
آبخوانداري با استحصال قابلتوجه آب ،سبب جلوگيري از هدررفت
منابع آبي ميشود كه در استان سمنان با وجود حجم خشكسالي،
داراي اهميت ويژهاي است .مرتضي آقايي بابيان اينكه آبخيزداري
ميتواند حيات آينده يك استان را تحت تأثير قرار دهد ،بيان كرد:
عزم مسئوالن استانداري سمنان بايد درباره اين طرحها بيشتر باشد
كه خوشبختانه امسال در خبرها داشتيم كه با مشاركت استانداري
سمنان  ۳۰ميليارد تومان براي اجراي پروژههاي آبخيزداري استان
سرمايهگذاري ميشود و اين امر نشان ميدهد كه مسئوالن ما باالخره
پس از سالها به اهميت اين طرحها پي بردند .وي بابيان اينكه سمنان
يكي از پنج استان خشك كشور است ،ابراز كرد :ما بهواسطه نداشتن
بارشهاي متناوب و كافي ،متأسفانه با خشكسالي روبهرو هستيم و لذا
ي ما تفاوتهاي بسياري با هم
اجرا كردن و نكردن طرحهاي آبخيزدار 
دارند .بعضياوقات اين تفاوتها ،زندگي يا مرگ پوششهاي گياهي،
وحوش و ...را رقم ميزند.
سهم استان سمنان از اجراي پروژهها
معاون اداره كل منابع طبيعي استان سمنان نيز درباره سهم اين استان
از اعتبارات و نحوه خرج آنها اظهارنظر كرد .وي میگوید :از ۲۱۴
ميليارد ريال سهم استان سمنان ۱۶۰ ،ميليارد ريال براي اجراي
عمليات مكانيكي نظير بندهاي خاكي ،بندهاي توري سنگي و بندهاي
خاكي بهمنظور كنترل سيالب ،تغذيه سفره آبهاي زيرزميني ،كنترل
رسوب و جلوگيري از فرسايش خاك تخصيصيافته است .فرهاد
عبدالشاهي همچنين ميگويد :با تخصيص اعتبار از محل صندوق
توسعه ملي در حدود  ۱۰۸هزار مترمكعب سازههاي مكانيكي در تمام
حوضههاي آبخيز و در منطقههاي مختلف استان در حال احداث است
كه شامل اجراي  ۱۵۲سازه مكانيكي ميشود؛ البته از اين تعداد سازه،
 ۱۳۰طرح مربوط به اجراي بندهاي سنگ و مالت ۱۶ ،طرح مربوط
به بندهاي توري سنگي ،سه طرح مربوط به بند سبك پايه بتني و سه

طرح مربوط به بند خاكي است .وي اما معتقد است كه امسال ميزان
اعتبار در نظر گرفتهشده در بخش آبخيزداري و آبخوانداري در استان
سمنان برابر با اعتبار در نظرگرفته شده براي سمنان در پنج سال
گذشته محسوب ميشود و لذا در حوزه اعتبارات مشكالت تا حد زيادي
رفع شده است که با تخصيص سه هزار ميليارد ريال اعتبار به اين استان
در سال جاري طرحهاي مطالعه شده در گذشته به سرانجام ميرسد.
 ۲طرح جامع آبخيزداري استان سمنان
دو طرح مديريت آبخيزداري استان در دست انجام است كه مديريت
آبخيزداري دامغان و چاشتخوران سمنان در زمره اين طرحها هستند.
عمليات اجرايي طرح آبخيزداري منطقه چاشت خوران سمنان از محل
صندوق توسعه ملي آغازشده و باهدف تغذيه منابع آبي زيرزميني در
شمال سمنان اجرا ميشود .اين منطقه شامل چندين بند سنگي
مالطي و ...است كه با حجم كلي شش هزار و  ۹۴۳مترمكعب سنگ
جمالت تا پايان پاييز سال جاري به اتمام ميرسد .طرح جامع مديريت
حوضههاي آبخيز در دامغان در منطقه اگ ِره آغازشده است .اين طرح
شامل احداث بند سنگ و مالت به حجم چهار هزار و  ۶۰۰مترمكعب
باهدف تغذيه منابع آبي ،حفظ و احياي عرصههاي منابع طبيعي و با
اجراي بند سبك پايه بتني به حجم  ۲۶۰مترمكعب در دست اجرا
است .حفاظت از آبوخاك و جلوگيري از اثرات مخرب سيل ،تغذيه
منابع آبي از طريق تسريع در نفوذ آب به اليههاي خاك و همچنين
جلوگيري از ورود خاك به سدها و منابع آبي در زمره مزيتهاي اين
طرحها هستند.
دامغان ميزبان طرح جامع آبخيزداري
علي اكبر عباسي راد ،رئيس منابع طبيعي دامغان ،هم بيان كرد:
در سال جاري و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي  ۱۶ميليارد
و  ۴۰۰ميليون تومان براي اجراي طرحهاي آبخيزداري استان سمنان
اختصاص پيدا كرد كه سهم دامغان از محل اين اعتبارات يك ميليارد
و  ۷۶۵ميليون تومان بوده است .وي تصريح كرد :اجراي طرح حوضه
آبخيز اگره در شمال غربي دامغان نخستين محل تأمين اعتبار صندوق
توسعه ملي بوده كه باهدف جلوگيري از رسوبات به سد خاكي شهيد
شاهچراغي ،تغذيه سفرههاي آب زيرزميني و جلوگيري از خطرات
فرسايش سيل به پاييندست ساخته ميشود .رئيس منابع طبيعي و
آبخيزداري دامغان بابيان اينكه براي اجراي طرح حوضه آبخيز منطقه
اگره چهار هزار و  ۵۰۰مترمكعب سنگ مالت در بخش حوزه سازه
به كار ميرود ،تأكيد كرد :در بخش بيولوژيك حوضه آبخيز اگره نيز
 ۱۰۰هكتار كپهكاري با كمك دامداران منطقه تويه دروار و اگره از
هفته آينده آغاز ميشود .عباسيراد همچنين با تأكيد بر اينكه كاشت
دامنه ،ماشك و سه كاله با هدف افزايش پوشش گياهي كه  ۵۰هكتار
در منطقه سياه كوه تويه دروار انجام ميشود ،بيان كرد :در ۵۰هكتار

ديگر در منطقه دانگاه اگره طرح كپهكاري اجرا خواهد شد و در آن از
گونههاي بومي منطقه شامل درخت اورس و زرشك كوهي استفاده
ميشود.
سهم گرمسار از آبخيزداري
در گرمسار نيز پروژههاي آبخيزداري خوبي در دست اجرا است كه
نشان ميدهد مسئوالن در اين شهرستان نيز به اهميت آبخيزداري
پي بردهاند .رئيس منابع طبيعي اين شهرستان ميگويد :ساخت
بندهاي سنگ و مالت به حجم پنج هزار مترمكعب و بندهاي گابيوني
به حجم  ۵۰۰مترمكعب ازجمله عمليات مكانيكي در دست اجرا است.
از سوي ديگر بايد گفت ميزان اعتبار موردنياز براي اجراي عمليات
مكانيكي در اين شهرستان از محل صندوق توسعه ملي فراهم ميشود.
عرب معصومي در ادامه با بيان اينكه امسال از محل صندوق توسعه
ملي  ۲۰ميليارد ريال اعتبار بهمنظور اجراي طرحهاي آبخيزداري به
شهرستان گرمسار اختصاصيافته است ،تأكيد كرد :اين اعتبارات از
محل صندوق توسعه ملي در دو بخش عمليات مكانيكي و عمليات
بيولوژيكي صرف ميشود .وي اما تغذيه سفرههاي آب زيرزميني،
جلوگيري از فرسايش خاك و حفاظت از پوشش گياهي را در زمره
مزيتهاي اجراي طرحهاي آبخيزداري در گرمسار دانست و تأكيد كرد:
اين طرحها ميتوانند تا حد زيادي از بروز مخاطرات زيستمحيطي
مانند فرسايش نيز جلوگيري كنند.
چه بايد كرد؟
درنهايت بايد گفت اينكه نگاه مسئوالن استان سمنان به مقوله
آبخيزداري در طول پنج سال اخير تغييرات عمدهاي كرده ،جاي
خوشحالي دارد؛ هرچند كمي دير اين مقوله به وقوع پيوسته ،اما هنوز
هم جاي اميدواري و خوشحالي دارد .از سوي ديگر بايد گفت مشاركت
مردم و سازمانهاي مردمنهاد نيز در اين مقوله اهميت دارد ،چراكه
آنها ميتوانند با آگاهيرساني به جامعه و مسئوالن درباره عواقب
خطرناك عدم اجراي طرحهاي آبخيزداري هشدار بدهند .درمجموع
بايد گفت اگر ما تا اين حد با كمبود منابع آبي روبهرو نميشديم،
شايد اجراي طرحهاي آبخيزداري به دليل تخريبهايي كه براي
محيطزيست دارد ،اولويتهاي دهم و يازدهم مسئوالن ما بود ،اما
امروز كه آب چنين باارزش شده مجبور هستيم آبخيزداري را در زمره
اولويتهاي سه گانه استان سمنان قرار دهيم .از سوي ديگر حفظ و
تغذيه منابع آبي در استان سمنان مقولهاي است كه مسئوالن ما در
كنار تغيير الگوي كشت و ترويج سامانههاي آبياري نوين ميبايست مد
نظر قرار دهند ،چرا كه حفظ آب موجود ،از تخريب محيط زيست براي
انتقال آب خزر به اين استان مهمتر است .از سوي ديگر اگر مديريت
ما بر روي مراتع ،اراضي طبيعي ،محيط زيست و منابع آبي نباشد ،آب
درياي خزر هم كفاف آباداني استان سمنان را نميدهد.

جنگل و مرتع

آگاهيبخشي نقش مهمي در تسريع پروژههاي آبخيزداري دارد
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران گفت :تسهيلگران با آگاهي بخشي از مزاياي عمليات آبخيزداري ميتوانند نقش موثري در سرعت بخشيدن به اجراي اين اقدامات ايفا كنند .به گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،علي كيان
در هفتمين جلسه ستاد هماهنگي اجراي پروژههاي آبخيزداري از محل صندوق توسعه ملي همراهي و همگامي تسهيلگران با اجراي پروژههاي آبخيزداري را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت :از آنجايي كه اجراي پروژههاي آبخيزداري بسيار با اهميت بوده و بدون همكاري و مشاركت جوامع
محلي امكان پذير نيست ،از همين رو حضور افرادي با عنوان تسهيلگر براي تسريع در روند اجراي اين پروژهها ضرورتي اجتناب ناپذير است .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران در بخش ديگري از سخنان خود اقدامات آبخيزداري را عامل موثري در كنترل سيالب و همچنين تقويت
سفرههاي آب زير زميني دانست و اضافه كرد :با توجه به اينكه منفعت اين اقدامات براي خود مردم است ،تسهيلگران با آگاهي بخشي از مزاياي عمليات آبخيزداري ميتوانند نقش موثري در سرعت بخشيدن به اجراي اين اقدامات ايفا كنند .وي در ادامه افزود :موضوع نظارت بر اجراي پروژهها به
جديت بايد در دستور كار باشد و اعضاء ستاد از عرصههاي تحت پوشش اين پروژهها بازديد به عمل آورند .بر اساس اين گزارش ،در اين جلسه اقدامات انجام شده از سوي بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و براي سرعت بخشيدن به روند اجراي اين اقدامات و رفع موانع موجود عالوه بر
بحث و گفتوگو راهكارهايي نيز ارائه شد.

ساالنه  ۲۵۰ميليون مترمكعب خاك وارد سدهاي كشور ميشود

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور گفت :هر سال به دليل عدم كنترل خاك در باالدست و فرسايش ۲۵۰ ،ميليون مترمكعب خاك وارد سدهاي كشور ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداري كشور ،هوشنگ جزي در كارگاه تحليل عملكرد و هم افزايي فعاليتهاي آموزشي ،ترويجي و مشاركتي در پروژههاي آبخيزداري از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي كه در كالرآباد مازندران برگزار ميشود با بيان اينكه طرح آبخيزداري حدود  ۹ميليون تن
در هكتار فرسايش خاك را جلوگيري ميكند افزود :اين در حالي كه فرسايش و رسوب بزرگترين مشكل در كشور محسوب ميشود و با بارندگي و تغييركاربري نادرست سطحي از خاك را از دست ميدهيم .جزي با بيان اينكه  ۲۵۰ميليون مترمكعب در سال خاك وارد سدهاي
كشور ميشود گفت :هر سال به اندازه سد اميركبير خاك از دست ميدهيم و هرسال با عدم كنترل خاك در باالدست ،يك سد را در كشور از دست ميدهيم .جزي با اظهار اينكه طبق برنامه ششم توسعه  ۱۰ميليون هكتار از عرصههاي منابع طبيعي بايد تحت پوشش طرحهاي
آبخيزداري قرار گيرد گفت :بطور ميانگين ساالنه بايد دو ميليون هكتار از عرصهها تحت پوشش اين طرح قرار گيرد .وي افزود :در حال حاضر بطور ميانگين براي اجراي هر هكتار طرح آبخيزداري تا پايان برنامه ششم به يك ميليون تومان اعتبار نياز است و در مجموع  ۱۰هزار
ميليارد تومان اعتبار الزم است .وي با بيان اينكه امسال  ۷۰۰ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري درنظر گرفته شده است گفت :با اين اعتبار در  ۶۴۲حوضه آبخيزداري با سطح هشت ميليون هكتار در حال انجام پروژههاي آبخيزداري
هستيم .جزي با بيان اينكه با اعتبار درنظر گرفته شده بخشي از طرحهاي آبخيزداري اجرا ميشود گفت :با  ۷۰۰ميليارد تومان اعتبار صندوق توسعه  ۷۰۰تا  ۷۵۰هكتار از عرصهها تحت پوشش طرحهاي آبخيزداري قرار خواهند گرفت .مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور يادآور شد :متاسفانه اعتبار به آبخيزداري در طول سالهاي گذشته كم اختصاص داده شده است در حالي كه آبخيزداري چهار برابر هزينه صرف شده منفعت خواهد داشت .وي افزود :پروژههاي آبخيزداري در يك نقطه متمركز نميشود
و مردم در تمام حوزهها از آن نفع ميبرند و سبب كنترل سيل در كل حوزهها خواهد شد .جزي با اشاره به اثرات آبخيزداري گفت :با اجراي طرحهاي آبخيزداري  ۵۳۰مترمكعب درسال آب استحصال و از تبخير آن جلوگيري ميشود و همچنين افزايش  ۱۲۰كيلوگرمي توليد
علوفه از ديگر اثرات توجه به آبخيزداري است.

بهكارگيري دانش بومي جوامع محلي در پروژههاي آبخيزداري استان كرمان

از دانش بومي جوامع محلي در سامان دهي ،برنامهريزي و اجراي پروژههاي منابع طبيعي و آبخيزداري استفاده بهينه ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني سازمان جنگلها ،مراتع آبخيزداري كشور ،رئيس اداره آموزش ،ترويج و مشاركت مردمي اداره كل منابع طبيعي و
آبخيزداري استان كرمان گفت :در اجراي پروژههاي احيايي و اصالحي منابع طبيعي استفاده از دانش بومي جوامع محلي در دستور كار مديران و مسئوالن قرار گرفته است .جعفر امير كهريزي افزود :بهره مندي از دانش بومي جوامع محلي با توجه به ناديده گرفتن اين دانش در طرحها و پروژهها و
ناهماهنگيهايي كه به وجود ميآمد در دستور كار قرار گرفته و نقش بسزايي در هرچه بهتر اجرا شدن اين طرحها ايفا ميكند .وي اظهار داشت :پيشينيان ما با درك از وضعيت آب و هوايي و شرايط اقليمي كرمان و اندوختن تجربهها ،گنجينههايي هستند كه بايد از دانش آنان در حل مشكالت و
معضالت عرصهها بهره برد .رئيس اداره آموزش ،ترويج و مشاركت مردمي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گفت :با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري ،بخشي از اعتبارات صندوق توسعه ملي به توانمنديسازي جوامع محلي اختصاص يافته است كه با آموزش و به كارگيري تسهيلگران
بومي ،تالش ميكنيم از تلفيق تحقيقات ميداني و بومي اهالي عرصهها ،با دانش نوين و تخصصي بهترين نتيجه را براي اجراي پروژهها داشته باشيم .گفتني است كه ۱۴تسهيلگر با گذراندن دورههاي آموزشي به شهرستانهاي استان اعزام شدهاند و در راستاي اعتمادسازي ،جلب ،جذب و مشاركت
مردمي و انتقال دانش بومي و تحقيقات ميداني به كارشناسان ،اجراي پروژهها را تسهيل و آسان ميكنند.

