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خداکرم جاللی ،رئیس سازمان جنگل ،مراتع و آبخیزداری مطرح کرد

نقشانتخاببهرهبرداراننمونهمنابعطبیعی
در حفظ آب و خاک

رئیس سازمان جنگلها و منابع طبیعی کشور با اشاره
به تبخير  70درصد آب پس از هر بارش در ايران گفت:
با ترويج فرهنگ آبخيزداري و مقابله با فرسايش خاك
از سوي كشاورزان نمونه ،ميتوان به حفظ منابع آب و
خاك كمك شاياني كرد .خداكرم جاللي ،در گفتوگو
با «سبزينه» ،با اشاره به برگزاري آيين تجليل از
توليدكنندگان برتر بخش كشاورزي اظهار كرد :در اين
مراسم از  11توليدكننده نمونه ملي در حوزه حفاظت
از جنگلها ،مراتع و نيز رعايت موازين آبخيزداري
تجليل ميشود .رئیس سازمان جنگلها و منابع طبیعی
کشور ادامه داد :كارشناسان سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري با بازديد ميداني از فعاالن مبارزه با بيابانزايي،
صنوبركاري و درختكاري در جنگلهاي شمال و ساير
مناطق كشور به انتخاب نمونههاي استاني و ملي اقدام
كردهاند كه در آيين تجليل از كشاورزان نمونه ،از آبخيزدار
و مرتعدار نمونه نيز تجليل خواهد شد .وي با اشاره به
امكان بهرهبرداري از مراتع ملي از سوي دامداران اظهار
كرد :براي تشويق دامداران به حفظ مراتع و اراضي ملي
داراي پوشش گياهي مناسب از اين افراد نيز بهعنوان
بهرهبرداران نمونه ملي تقدير ميشود.
جاللي درباره شاخصها و استانداردهاي انتخاب نمونههاي
ملي در حوزه مرتعداري و آبخيزداري تصريح كرد :با توجه
به خشكساليهاي اخير و كاهش سطح آبهاي زيرزميني
و همچنين عنايت ويژه دولت به بخش آب و مبارزه با
هدررفت منابع آبي كشور ،مهمترين شاخص در انتخاب
آبخيزداران نمونه حفظ منابع آب بوده است .به اين
صورت كه كشاورزان يا بهرهبرداراني كه بيشترين توجه
را به حفظ سفرههاي زيرزميني و مقابله با فرسايش خاك
داشتهاند بيشترين امتيازات را به دست آوردهاند .ضمن
اينكه تالش براي كاشت درخت و جنگلكاري با هدف
مقابله با توليد گازهاي گلخانهاي و بيابانزايي نيز كه هم

به حفظ خاك و هم افزايش ميزان سفرههاي زيرزميني
كمك ميكند ،يكي از شاخصهاي اصلي در انتخاب
نمونههاي ملي و استاني كشاورزي بوده است.
وي همچنين يكي از كمكهاي سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري به برگزاركنندگان و انتخابكنندگان كشاورزان
نمونه ،معرفي كشاورزان و دامداران بدون سابقه تخريب
جنگلها و مراتع عنوان كرد و افزود :اين سازمان طرحهاي
مشاركتي براي حفظ منابع طبيعي اعم از جنگلها و مراتع
را با كشاورزان و تشكلهاي روستايي برگزار ميكند كه به
همين دليل افراد يا تشكلهايي كه بيشترين مشاركت را
با اين سازمان داشتهاند ،به كارشناسان گزينش نمونههاي
ملي و استاني معرفي كرده است .رئیس سازمان جنگلها
و منابع طبیعی کشور فرهنگسازي و الگودهي به ساير
كشاورزان را ازجمله مزاياي انتخاب توليدكنندگان و
بهرهبرداران بخش كشاورزي دانست و عنوان كرد :حفظ
منابع آب يكي از مهمترين اهداف وزارت جهاد كشاورزي
و دولت است .با توجه به اينكه پس از هر بارشي در
كشور بيش از  70درصد آب تبخير ميشود بايد در حوزه
ترويج جنگلداري و آبخيزداري فعاالنهتر عمل كنيم .با
معرفي مجريان برتر طرح جنگلداري و آبخيزداري اين
الگوسازي به ساير توليدكنندگان و بهرهبرداران بخش
كشاورزي به شكل اثرگذاري نتيجهبخش خواهد بود.
وي با اشاره به نقش مهم آبخيزداري در جلوگيري از
فرسايش خاك ،لزوم ترويج و آموزش بيشتر به كشاورزان
براي حفظ خاك را يادآور شد و گفت :كشاورزان نمونه
ميتوانند با آموزش روشهاي علمي مبارزه با فرسايش
خاك ،در اين زمينه موفق عمل كنند.
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