آب و منابعطبیعی
اخبــــار آب
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل خبرداد

ساماندهی ۴۷نقطهآسیبپذیر
رودخانههایاستاناردبیل

مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل از بازگشایی و ساماندهی  ۴۷نقطه
آسیبپذیر در سطح رودخانههای استان خبر داد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،عباس جنگی مرنی با اش��اره به لزوم
آمادگ��ی و هماهنگی جهت انجام اقدامات پیش��گیرانه در مقابل س��یالب
احتمالی افزود :امس��ال بالغ ب��ر  ۳۳کیلومتر از طول رودخانههای اس��تان
ساماندهی و الیروبی شده است.
وی اظهار داشت :درآستانه سال جدید و پیشبینی وقوع سیالبهای بهاری
الزم اس��ت مدیران مربوطه و روسای ادارات منابع آب شهرستانها آمادگی
داشته باشند و نسبت به اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برنامهریزی کنند.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای اردبیل همچنی��ن بر آمادگی مدیران آب
شهرستانها در برابر سیالب احتمالی ناشی از ذوب برف و بارشهای رگباری
با انجام عملیات الیروبی و بازگش��ایی نقاط آسیبپذیر و هماهنگی با سایر
مسئوالن شهرستانها تأکیدکرد.
وی از آمادگی شرکت آب منطقهای اردبیل برای جلوگیری از هرگونه ساخت
و ساز غیرمجاز در حریم رودخانهها و همچنین جلوگیری از تجاوز به بستر
رودخانهها خبر داد و افزود :با همکاری مشترک با تمامی دستگاههای اجرایی
ذیربط آمادگی داریم تا در زمینههای مختلف جهت حفاظت از منابع آبی
تالش کنیم.
جنگی مرنی بر ضرورت تعامل و همکاری دوجانبه برای ساماندهی و صیانت
از رودخانهه��ا تأکید ک��رد و گفت :برای س��اماندهی وضعیت رودخانههای
موجود در حریم و داخل ش��هرها و معرفی جاذبههای گردشگری و آبهای
معدنی به گردشگران باید اقدامات مناسبی شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تربت حیدریه:

 88/4میلیارد ریال صرف تقویت
زیرساختهای صنعت آب و فاضالب شد

مدیرعامل ش��رکت آب و فاض�لاب تربت حیدریه گف��ت 88 :میلیارد و 400
میلیون ریال صرف تقویت زیرساختهای صنعت آب و فاضالب شهرستان شد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،صادق
یوسفی در دیدار نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم شهر تربت حیدریه
افزود :این رقم در مقایسه با سال قبل دو برابر افزایش یافته است.
به گفته وی ،این مبلغ صرف اجرای پروژه اصالح شبکه توزیع آب شهر تربت
حیدریه به طول سه کیلومتر ،تأمین آب شهر شامل حفر و تجهیز چهار حلقه
چاه و احداث  3/5کیلومتر خط انتقال ،اصالح خط انتقال آب از دشت ازغند
و تجهیز چاههای شرب به سیستم کنترل از راه دور شده است.
یوسفی با بیان اینکه پیگیریهای تأمین آب به نتیجه رسیده است ،از اجرای
پروژه تأمین آب شهر تربت حیدریه برای عبور از تابستان  99خبر داد و اظهار
داشت :در همین رابطه نسبت به حفر یک حلقه چاه ،احیای سه حلقه چاه
دیگر و اصالح هفت کیلومتر اصالح شبکه اقدام شده است.
مدیرعامل آب منطقهای آذربایجان شرقی:

آب سد «قلعه چای»
به سوی دریاچه ارومیه رها میشود

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی از رهاسازی آب سد قلعه چای به
مدت یک ماه به دریاچه ارومیه خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،یوسف
غفارزاده با اعالم این خبر افزود :هدف از این عملیات ،احیای دریاچه ارومیه
بر اساس برنامه مصوب ستاد احیاء و کنترل و مدیریت سیالب احتمالی در
منطقه است.
مدیرعام��ل آب منطقهای آذربایجان ش��رقی افزود :در س��ال گذش��ته نیز
50میلیون مترمکعب از آب این سد به سوی دریاچه ارومیه رها شد.
وی با توجه به افزایش حجم آب رودخانه قلعهچای شهرس��تان عجب شیر،
از مردم خواس��ت برای جلوگیری از خطرات احتمالی ،اکیدا ً از نزدیکشدن
و اتراق در حاشیه رودخانه خودداری کنند .الزم به ذکر است سد قلعهچای
در شهرستان عجب شیر با ظرفیت مخزن  36/2میلیون مترمکعب ،یکی از
بزرگترین سدهای آذربایجان شرقی بهشمار میرود.

مدیریتمصرفآبآشامیدنی
وظیفههمگانیاست

مدیریت مصرف آب شرب در خانه تکانیهای شب عید را فراموش نکنیم.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال
و بختیاری ،سرپرس��ت آبفای استان چهارمحال و بختیاری بر لزوم مدیریت
مصرف آب آشامیدنی در خانه تکانیهای شب عید تأکید کرد.
سهراب بهرامی افزود :با توجه به روزهای پایانی سال و خانهتکانیهای سنتی،
مشترکان و روستائیان عالوه بر این که در مصرف آب نهایت صرفهجویی را
کنند ،برای مصارف فوق از آب آشامیدنی استفاده نکنند.
وی گفت :آب آشامیدنی سالم و بهداشتی که در سیستم لولهکشی روستاها
جریان دارد ،فقط برای ش��رب اهالی توزیع و برای اس��تحصال ،گندزدایی و
توزیع آن هزینههای زیادی صرف میشود.
به گفته بهرامی ،با همکاری همگانی ،سنت حسنه خانهتکانی نباید مصارف
ضروری آب آشامیدنی را تحتالشعاع قراردهد.
روزانه بیش از 82هزار مترمکعب آب آش��امیدنی اس��تحصال و گندزدایی
میشود و در اختیار روستاییان چهارمحال و بختیاری قرار میگیرد.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

شبکههایفرسودهآببندرعباس
بر اساس اولویت اصالح میشود

معاون بهرهبرداری ش��رکت آب و فاضالب استان هرمزگان از انجام مستمر
تعمیرات شبکه آبرسانی در شهر بندرعباس خبر داد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون) ،عالء
امیریاننژاد افزود :تمام شبکههای فرسوده سطح شهر بندرعباس شناسایی
ش��ده که برای انجام تعمیرات بر اس��اس اولویت در دستور کار تیم اتفاقات
آبفای هرمزگان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی از فرسودگیها باعث هدررفت آب شده و مشکالتی
را برای شهروندان بهوجود آورده است ،خاطرنشان کرد :برخی از شبکههایی
که میبایست در اولویت ترمیم قرار گیرد ،در معابر اصلی شهر واقع شده است
که پس از کسب مجوز از سازمان مربوطه اقدام به ترمیم آن خواهیم کرد.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان همچنین با اشاره
به برخی از شکس��تگیهای اخیر شبکه آبرس��انی بهویژه محله سنگکن
بندرعباس گفت :این شکستگی نیز بر اساس برنامه قبلی ترمیم شد.
امیریاننژاد همچنین از ش��هروندان خواست مشکالت موجود در حوزه آب
و فاضالب را از طریق س��امانه تلفنی  ۱۲۲اطالعرس��انی کنند تا بعد از ثبت
گزارش ،برای رفع مشکالت اقدام شود.
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جاری بودن آب زایندهرود برای جلوگیری از فرونشست زمین اجتنابناپذیر است

زلـزله خاموش درکمین اصفهان

سبزینه

نرگس آذرپیوند

اگر از باال به استان اصفهان نگاه کنیم ،منطقهای کاسه
ش��کل میبینیم که در کف این کاس��ه زایندهرود قرار
دارد؛ رودخانهای که بهطور شبکهای با دیگر منابع آبی
اصفهان ارتب��اط دارد و هرچه آب کمتری در رگهای
حیاتی اصفهان باشد ،مناطق شمالی و جنوبی اصفهان
که در لبههای این کاس��ه قرار دارند ،دچار فرونشست
بیشتری میش��وند .ای��ن روزها اثرات خشکش��دن
زاین��دهرود در قالب وق��وع پدیدهه��ای گردوخاک و
فرونشست رخ نمایانده است؛ دو پدیدهای که هر دو به
معضلی جدی برای اصفهان و برای آینده میراث کهن
این سرزمین تبدیل شدهاند.
دل
سانتیمتر به سانتیمتر خاک اس��تان اصفهان ،از ِ
دشتهای چند دهگانه تا بافت تاریخی بینظیر شهرها و
روستاها بهتدریج پایین میرود تا شکاف «فرونشست»،
در بیتدبیری چند دهه اخیر مس��ئوالن ،هم هویت و
پیشینه این استان را هدف بگیرد و هم ساختمانهای
مسکونی را ویران کند.
فرونشس��ت زمین پدیدهای تدریجی بوده که در طول
زم��ان رخداده و دلی��ل اصلی آن پایین رفتن س��طح
آبهای زیرزمینی اس��ت .در سالهای اخیر با تشدید
پدی��ده خشکس��الی در نقاط مختلف کش��ور ،زنگ
خطر تازهای بهویژه برای س��اکنان کالنشهرها به صدا
درآمده اس��ت .فرونشس��تها گاهی باعث ایجاد ترک
و ش��کافهایی در زمین ش��ده و بر الگوی جریانهای
زیرزمینی و سطحی ،کیفیت آبهای زیرزمینی ،شکل
سطح زمین و سیلخیزی مناطق تأثیر میگذارند.
اصفهان نیز از این پدی��ده بینصیب نبوده و ترکهای
بهجای مانده بر دیوارهای بسیاری از خانههای شهری
و روستایی در پنج دهه اخیر نشان میدهد که حرکت
تدریجی فرونشس��تها میتواند یک��ی از جدیترین
دغدغههای اصفهان باشد.
این دغدغه البته مسکوت نمانده و به بهانههای مختلف
مسئوالن استانی از آن سخن به میان آوردهاند؛ بهویژه
آنکه در س��الهای اخیر اصفه��ان از نعمت زایندهرود
بیبهره مانده و یکی از اثرات جاری نبودن این رودخانه،
همینفرونشستهاست.
فرونشست ،یکی از بحرانهای
ناشی از خشکاندن زایندهرود است
اس��تاندار اصفهان یکی از آخری��ن دفعاتی که از خطر
فرونشست سخن گفت در شورای اداری استان اصفهان
بود که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار میشد؛ عباس
رضایی در این جلس��ه با بیان اینکه آب ش��رب شش
میلی��ون نفر در حوضه آبریز زاین��دهرود و تولید برق و
ف��والد وابس��ته به این رودخانه اس��ت ،ب��ه مهر گفت:
خواس��ته مهم مردم اصفهان تأمی��ن آب موردنیاز این
استان اس��ت؛ زیرا این امر بحرانهای مختلف روحی،
اجتماعی ،اقتصادی و حتی امنیتی را بههمراه دارد.
وی از افت سطح آب در دشتهای بزرگ اصفهان سخن
ب��ه میان آورد و ادامه داد :ای��ن امر تهدید بزرگی برای
اس��تان اصفهان در اکثر شهرستانهاس��ت ،در اطراف
فرودگاه اصفهان نیز فرونشست را داریم.
حاال دیگر همه میدانند که توس��عه اصفهان در قامت
ی��ک کالنش��هر دومیلیوننف��ری و بهرهبرداریهای
متعدد صنعتی و کشاورزی ،این شهر و دیگر شهرهای
اس��تان را با س��فرههای خالی آبهای زیرزمینی تنها
خواهد گذاشت.
فرونشستهای چند سانتیمتری در هر سال
یکی از اعضای هیئتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی
اصفه��ان نی��ز بهرهبرداریه��ا را مهمتری��ن عل��ت
فرونشستها در استان اصفهان دانست و در اینارتباط
اظهار داشت :آنچه در کشور ما از فرونشستها مشاهده
میشود ،بهرهبرداریهای بیرویه از آبهای زیرزمینی
اس��ت؛ بهعبارتدیگر وقتی س��طح آبهای زیرزمینی
پایین رفته و الیه مرطوب زیرین که به طبقات باال فشار
آورده و آنه��ا را حفظ میکن��د ،از بین برود؛ بهتدریج
فشردگی در الیههای پایین ایجاد شده و طبقات باالیی
دچار فرونشست و افتادگی میشوند.
مس��عود برهانی ادامه داد :اگر شهرهای مختلف کشور

در طول  ۲۰سال گذشته با تصاویری مانند رادار بررسی
شوند ،میزان افتادگی الیههای سطح زمین قابل ارزیابی
است .در برخی مناطق هر ساله در حد چند سانتیمتر
فرونشست ایجاد میش��ود و این امر حیات شهروندان
شهرهایی مانند اصفهان و تهران را تهدید میکند.
وی تصریح کرد :در بخشهای زیادی از استان اصفهان
مانند بسیاری از اس��تانهای کشور که سفرههای آب
زیرزمین��ی بهش��دت م��ورد بهرهب��رداری قرارگرفته،
فرونشس��ت پدید آمده اس��ت .در دشت مهیار بهدلیل
آنکه س��طح س��فرههای زیرزمینی بیش از  ۱۰۰متر
پایین رفته ،فش��رده شدن الیههای زیرین سبب شده،
در س��طح زمین افتادگیهایی بهاندازه بیش از یکمتر
مشاهده شود.
ت علمی مرکز تحقیقات کش��اورزی اصفهان
عضو هیئ 
اضافه کرد :در مناطقی که جنس سطح باالیی زمین را
خاک سنگینی مانند رس تشکیل میدهد ،فرونشست
باعث ایجاد درز و ش��کاف میش��ود ،پدی��دهای که در
مناطق کویری بیشتر اتفاق میافتد.
منطقه  ۱۲اصفهان در معرض فرونشست
وی عالوهبر مناطقی مانند دش��ت دامنه در فریدن که
افتادگی س��طح زمین باعث آس��یب رسیدن به منازل
مسکونی در س��الهای اخیر شده است ،شهر اصفهان
را نیز در تیررس خطر فرونشست دانست و ابراز داشت:
منطقه  ۱۲ش��هرداری اصفهان ب��ه همان دلیل یعنی
بهرهبرداریه��ا و نیز خش��کی زایندهرود که یک منبع
آب س��طحی بهش��مار میآید ،در معرض فرونشست
قرار دارد؛ برای تأمین آب ش��رب و آب موردنیاز فضای
س��بز بهناچار از س��فرههای آب زیرزمینی بهرهبرداری
ش��ده اس��ت .برهانی اضافه کرد :آثار تاریخی اصفهان
نیز بهویژه میراث تاریخی حاشیه زایندهرود در معرض
خطر هستند؛ اما متأسفانه درحالیکه میراث فرهنگی
اصفهان در مناطق مرکزی با تهدید مواجه شده است،
بهرهب��رداری از چاهها و منابع زیرزمینی در این مناطق
نیز ادامه دارد.
تأمین آب کشاورزی
به قیمت تشدید فرونشستها
مدیرکل س��تاد مدیریت بحران اس��تان اصفهان نیز از
وجود زلزله خاموش��ی به نام فرونشست در  ۱۷استان
کش��ور خبر داد و گفت :در یک��ی از مفاد قانون جدید
مدیریت بحران آمده اس��ت که وزارت راه و شهرسازی
با همکاری دس��تگاههای مرتبط باید نسبت به مناطق
دارای خط��ر فرو ری��زش و فرونشس��ت در حوزههای
ش��هری ،س��امانههای حملونق��ل ریلی و ج��ادهای،
فرودگاهه��ا و بنادر اقدام کن��د و تمهیدات الزم را برای
مقابل��ه با ای��ن پدیده و با هدف تدوی��ن آییننامههای
مرتبط فراهم کند.
منصور شیشهفروش با اشاره به اینکه در سطح استان
بهعلت افت آبهای زیرزمینی در  ۳۰س��ال گذش��ته
تاکنون و نیز خشکسالیها پدیده فرونشست تشدید
ش��ده اس��ت ،درباره چگونگی گس��ترش فرونشست
در اصفهان گفت :افت ش��دید آب در دش��تها بهعلت
برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی ،باعث شده

منابع آبهای جاری خشک ش��وند و کشاورزان برای
تأمی��ن آب مورد نیاز محصوالت خود و ش��هرداریها
برای حفظ فضای سبز شهرها مجبور شدند به آبهای
زیرزمینی دسترسی پیدا کنند .وی افزود :در این مدت
تخلی��ه آب از س��فرههای زیرزمینی ادام��ه پیدا کرد و
پدیده فرونشس��ت در پهنههای مختلف ایجاد ش��د و
دش��تها ،جادهها و اراضی کشاورزی را تحتتأثیر قرار
داد ،بههمین دلیل دش��تهای مختلف اس��تان مورد
مطالعه قرار گرفت و مشخص شد اکثر آنها تحتتأثیر
فرونشست هستند .شیش��هفروش افزود :مطالعات آب
منطق��های از ت��راز آبهای زیرزمینی نش��ان میدهد
که بهطور متوس��ط  ۸۰س��انتیمتر در س��ال آبهای
زیرزمین��ی پایین رفت��ه و بین  ۳۰۰ت��ا  ۴۰۰میلیون
مترمکعب آب از منابع زیرزمینی در سالهای گذشته
برداش��تشده .بیشترین آسیب فرونشست در استان
مربوط به دش��ت مهیار اس��ت و دش��تهای برخوار،
کاشان و آران و بیدگل ،گلپایگان و دامنه و داران دیگر
دشتهای استان هستند که دچار فرونشست شدهاند.
اجرای الگوهای مقابله با فرونشست
وی با بیان اینکه تنها در دشت دامنه و داران  ۳۰۰واحد
مسکونی براثر فرونشست در سالهای اخیر دچار آسیب
شد ،گفت :مناطقی که در معرض فرونشست هستند،
تأکید شده که در مرتبه اول ساختوسازی انجام نشود،
اما اگر بنا به ساختمانسازی بود ،باید الگوهای سازمان
نظاممهندسی مانند فونداسیون یکپارچه را با توجه به
نرخ فرونشستها رعایت کنند.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان همچنین
تش��کیل کارگ��روه ویژه ب��رای کنترل و پیش��گیری
درخصوص پدیده فرونشس��ت در استان را یکی دیگر
از اقدام��ات برای مقابله با فرونشس��ت عنوان کرد که
ذی��ل آن ش��وراهای حفاظت مناب��ع آب زیرزمینی با
محوریت آب منطقهای در تمام شهرستانهای استان
تشکیلمیشوند.
ب��ه گفته وی ،در اس��تان اصفهان  ۱۶دش��ت ممنوعه
شناس��ایی و تاکن��ون با حک��م قضائی پنج ه��زار چاه
غیرمجاز پر و مس��دود ش��ده اس��ت ۶۲ ،تیم گشت و
بازرسی از ابتدای امسال بیش  ۲۰۰مورد ادوات حفاری
غیرمجاز چاه در سطح استان را کشف و ضبط کردهاند،
محدودیت زمانی برای برداش��ت از چاههای مجاز نیز
در دس��تورکار قرار گرفت و ب��ا نصب چهار هزار کنتور

هوش��مند از برداشت بیرویه چاهها جلوگیری بهعمل
آمده است.
ضرورت جبران سالها غفلت برابر فرونشست
شیش��هفروش اضافه کرد :با هدف تقویت س��فرههای
زیرزمینی ،آبخیزداری در مناطق مختلف در حال انجام
است و منابع طبیعی استان حدود  ۲۸پروژه را به ارزش
 ۴۵میلی��ارد تومان در این رابطه در دس��ت اقدام دارد؛
طبق دستورالعملی به تمام دستگاههای اجرایی گفته
شده اگر طرح توسعهای درخصوص مسکن ،کشاورزی،
راه و س��اختمان و تأسیس��ات در مناط��ق اولویتدار
دارند ،باید با اس��تعالم از آب منطق��های انجام دهند و
ساختوسازها باید متناس��ب با نرخ فرونشست انجام
ش��ود .مقابله با فرونشست در شهرها هم در دستورکار
قرارگرفته اس��ت و به اذعان مدیرکل س��تاد مدیریت
بحران اس��تان اصفهان ،مش��اوران طرحهای تفصیلی،
جامع و هادی در ش��هرها و روستاها الگوهای موردنظر
در ای��نارتب��اط را دریافت کردهاند ،نرخ فرونشس��ت
ساالنه در دش��ت مهیار به دستگاههای اجرایی ابالغ و
سازمان زمینشناسی کشور بهعنوان مسئول پهنههای
خطرپذیر فرونشس��ت نی��ز مجری تهیه نقش��ههای
پهنهبندی فرونشست در استان اصفهان شده است.
آیا فرونشست
میراث تاریخی اصفهان را تهدید میکند؟
نگران��ی درب��اره ش��هر اصفه��ان ،بیش از ه��ر کجای
دیگ��ر معطوف میراث تاریخی این کهنش��هر اس��ت.
شیش��هفروش اظهارنظ��ر دراینباره را ب��ه زمان اعالم
مطالعات مربوطه موکول کرد و گفت :اداره کل میراث
فرهنگی با همکاری آب منطق��های درخصوص خطر
فرونشست بر میراث تاریخی اصفهان مطالعهای انجام
داده ،اما تاکنون چیزی گزارش نش��ده است؛ بااینحال
تحقیق��ات علم��ی در این خصوص ت��ا حصول نتیجه
همچن��ان ادامه دارد .از طرفی ش��هرداری اصفهان نیز
قرارداد مطالعاتی در این زمینه منعقد کرده و مطالعات
برای پهنه فرونشس��ت در ش��هر اصفهان بهزودی آغاز
میشود و تا سال آینده نیز نتایج آن اعالم خواهد شد.
فروریزش ،ناگهانیتر از فرونشست
فرونشست البته بخشی از چالشهای خاکی اصفهان
اس��ت و دنیای زیر این خاک با نامهای مختلف ،بافت

شهری و روستایی استان را تهدید میکند .فروریزش
یک��ی از این تهدیدهاس��ت که ب��ر اثر گودب��رداری،
ارتعاش��ات ترافیکی ،کندن تونله��ای مترو و ...اتفاق
میافتد .پوس��یدگی شبکه فاضالب اصفهان که چند
س��الی اس��ت تبدیل به یکی از معض�لات اصلی این
کالنشهر ش��ده ،موجب خروج گازهایی میشود که
ای��ن گازها خورنده بتن و لولهها بوده و با از بین بردن
خطوط انتقال فاضالب موجب تشکیل حفرههایی در
زیر سطح زمین میشود.
رس��وبات س��طح رویی این حفرات پایداری مناسبی
نداش��ته و براثر ارتعاش��ات ناش��ی از عبور خودروها
ممکن است بهطور ناگهانی فرو بریزد .پدیده فروریزش
برخالف فرونشست ،بهصورت آنی و با سرعتباال رخ
داده و میتوان��د ح��وادث ناگواری ایج��اد کند .مدت
زی��ادی از آخری��ن فروری��زش بزرگ ش��هر اصفهان
نمیگ��ذرد ،این اتفاق ک��ه در زیر پل ش��یخ صدوق
بهدلیل فرسودگی لولههای فاضالب اتفاق افتاده بود،
سبب واکنش شهردار اصفهان شد .قدرتاهلل نوروزی
س از این اتفاق از بازس��ازی لولههای شبکه فاضالب
پ 
ش��هر اصفهان خبر داد و گفت :الزم اس��ت وضعیت
ساختوسازها در شهر کنترل شود تا در بعضی نقاط
بارگذاریها ادامه پیدا نکن��د ،زیرا بارگذاری بیحد و
اندازه تابآوری شهری را کاهش میدهد.
فروریزش خیابان میر باعث ش��د شهرداری اصفهان
جدیتر به فرونشست و فروریزشها نگاه کند؛ نوروزی
با اش��اره به اینکه قراردادهای پژوهش��ی با دانشگاه
اصفهان درخصوص سنجش میزان زلزلهخیزی شهر
و شناس��ایی پهنههایی که خطر فرونشس��ت وجود
دارد با دانشگاه هنر اصفهان منعقد شده است ،گفت:
اقدامات علم��ی دقیقی در راس��تای تأمین آرامش و
آسایش ش��هروندان درحال انجام است؛ این نقشهها
نشان میدهد در چه نقاطی از شهر نباید ساختوساز
انج��ام و طرحهای توس��عه اجرا ش��ود .البته مس��یر
استحکامبخش��ی به س��ازههای عمومی نیز مشخص
میشود تا شهر در برابر حوادث مختلف بیمه شود.
فروچاله ،از جنس فرونشست
اما وسیعتر از آن
از خط��ر فروریزش ه��م که بگذری��م فروچالهها از
دیگر مخاطرات اس��تان محسوب میشوند .مسعود
برهانی که پیشتر خطر فرونشستها را بیان کرده
بود ،اینبار از فروچالهها سخن به میان آورد و اظهار
داش��ت :این پدیده در مناطقی مانند سمیرم وجود
دارد و دلیل آن جنس الیههای زیرین زمین اس��ت
که آهکی بوده و باعث میشود فرونشست به شکل
فروچاله بروز پیدا کند و بهیکباره چالهای با ابعاد و
عمق باال ایجاد شود.
وی اضافه کرد :اگر افتادگیها به اش��کال مختلف در
حد چند سانتیمتر باش��د نیز ممکن است خسارات
جبرانناپذیری را بهدنبال داش��ته باشد؛ بنابراین الزم
است نوع بهرهبرداری از آبها همگام با طبیعت باشد و
اگر این همگام شدن رعایت نشود ،یکی از واکنشهای
طبیعت همین فرونشست و فروچالهها خواهد بود.
برهانی تصریح کرد :الزم اس��ت برداشتها متناسب
با بیالن آبی هر منطقه باش��د ،چون اکثر دش��تهای
اس��تان ممنوعه هستند؛ بنابراین نهتنها باید برداشت
جدیدی نداشته باشیم ،بلکه برداشتهای قبلی را نیز
باید کاهش دهیم.
قانونمداری و اصالح الگوها
راه نجات از فرونشست
اصفهان ازجمله مناطقی است که بهدلیل مهاجرت و
ش از حد ظرفیت و استقرار صنایع
اسکان جمعیت بی 
ببَر در آن با کاهش منابع زیرزمینی آب مواجه بوده
آ
اس��ت و بارشها نیز نظیر آنچه امس��ال بارید ش��اید
بتواند تا حدودی آبخوانها را تغذیه کند ،اما نمیتواند
پاسخگوی چاههای خالی استان اصفهان باشد.
به نظر میرسد با اجرای طرحهای آبخیزداری ،حجم
قابلتوجه��ی از منابع آبی موج��ود براثر بارش باران و
جاری شدن روانابها وارد سفرههای زیرزمینی شده
و با تقویت بس��تر خاک از فرونشس��ت آن جلوگیری
کند .از طرفی بنا به آنچه گفته ش��د میتوان با کشت
محصوالت کم آبب��ر موجبات کاهش بهرهبرداری از
آبهای زیرزمینی را فراهم کرد .بهعنوانمثال بهجای
کشت سیبزمینی ،چغندر و صیفیجات از کشتهای
مقاوم به خشکی استفاده کنیم.
جدی گرفتن مطالعات و قانونمندی ساختوسازها و
حساسیت بیشتر نسبت به مناطق میراثی اصفهان نیز
میتواند از خطرهایی که فرونشست برای بافت تاریخی
شهرهایی مانند اصفهان دارد ،جلوگیری کند.

جنگل و مرتع

توزیع  ۹میلیون اصله نهال
در هفته منابع طبیعی

رئیس مرکز جنگلهای خارج از ش��مال س��ازمان
جنگله��ا ،مرات��ع و آبخی��زداری کش��ور از توزیع
۹میلیون اصله نهال در هفته منابع طبیعی امس��ال
خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مرکز اطالعرسانی
سازمان جنگلها ،فریبرز غیبی با بیان اینکه سازمان
جنگلها امس��ال پویش نه��الکاری را از  ۱۴آذرماه
با کاش��ت  ۱۴میلیون نهال آغاز کرده اس��ت ،گفت:
تا قب��ل از هفته منابع طبیع��ی  ۱۳میلنون نهال با
مشارکت اقشار مختلف مردم در کشور کاشته شده
و ای��ن رقم با احتس��اب هفته مناب��ع طبیعی از مرز
۱۴میلیون اصله نهال نیز گذشته است.
غیب��ی از تولید  ۱۶میلیون نهال در نهالس��تانهای
منابع طبیعی در س��ال جاری خبر داد و خاطرنشان
کرد :این نهالها با توجه به ش��رایط اقلیمی کش��ور
و اس��تانها تولید شده و همگی س��ازگار با محیط
هس��تند .وی افزود :کش��ور امروز نیازمند کاش��ت
درخت و توس��عه فضای سبز و جنگل است و ما باید
برای سرس��بزی کشور این کار را انجام دهیم .غیبی
اضافه کرد :تغییرات اقلیمی و تغییر فصل در کشور ما
کام ً
ال محسوس است و فائو نیز تأکید دارد که با توجه
به بارندگیها در فصل پاییز درختکاری انجام شود تا
درخت بتواند خود را با محیط سازگار کند.
وی هجوم آفات و امراض ،آتشس��وزی در جنگلها
و مراتع و خش��کیدگی درختان جنگلی را بخش��ی
از نتیج��ه تغییرات اقلیم��ی و کاهش رطوبت خاک
ذک��ر کرد .رئیس مرکز جنگلهای خارج از ش��مال
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور یکی از

راهکارهای ایجاد رطوبت در خاک را ایجاد بانکتها
و هاللیهای آبگی��ر در پای درختان نام برد و گفت:
انجام این اقدامات میتواند به افزایش رطوبت خاک
کمک کند.
غیبی یادآور ش��د :بر اساس معاهدات جهانی ،ایران
متعهد شده اس��ت  ۱۲درصد گازهای گلخانهای را
کاهش دهد و سرانه جنگل در کشور را از یکهزار و
 700به دو هزار و  500مترمربع برساند.
وی گفت :هر کش��وری کمتر از  ۱۰درصد مساحت
خود جنگل داش��ته باشد ،جزو کشورهای با پوشش
کمجنگل محسوب میشود و ایران نیز در این ردیف
قرار دارد و باید با ش��ش میلیون هکتار جنگلکاری
بتواند سرانه جنگل خود را افزایش دهد.
غیبی همچنین تصریح کرد :خوشبختانه در سالهای
اخیر توجه به جنگلکاری در کشور بسیار زیاد شده
و مردم نسبت به حفظ جنگلها حساستر شدهاند.

سطح جنگلهای طبیعی و دستکاشت ایران
به 14/3میلیون هکتار رسید

رئیس ش��ورای عالی جنگل ،مرت��ع و آبخیزداری،
س��طح جنگلهای طبیعی و دستکاشت کشور را
 14/3میلیون هکتار اعالم کرد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از مرکز اطالعرسانی
سازمان جنگلها ،کامران پورمقدم به مناسبت هفته
منابع طبیعی و آبخیزداری ،گفت :بر اساس آخرین
آمار نقشههای پوش��ش گیاهی و جنگلی سازمان
جنگلها ،در حال حاضر  14/3میلیون هکتار جنگل
(طبیعی و دستکاشت) در کشور وجود دارد که در
مناطق مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا
غرب پراکنده شده است.
وی با بیان اینکه این جنگلها در پنج ناحیه رویشی
در کشور گس��ترش یافته اس��ت ،گفت :حدود دو
میلیون هکتار جنگل در منطقه هیرکانی در شمال
کش��ور (جنگل های خزری) وجود دارد و وس��عت
جنگلهای زاگرس در غرب کشور نیز حدود شش
میلیون هکتار است.
رئیس ش��ورای عالی جنگل ،مرتع و آبخیزداری با
اش��اره به اینکه در مناطق مرکزی و ش��رقی ایران
وس��عت جنگلهای ایرانی و تورانی چهار میلیون
هکتار اس��ت ،ادامه داد :وسعت جنگلها در منطقه
ارس��باران نیز به صورت تخمینی ۱۶۰هزار هکتار
برآورد میشود.
وی درب��اره جنگلهای خلیج فارس و دریای عمان
نی��ز گفت :این جنگلها متأث��ر از اقلیم منطقه در
حاش��یه خلیج فارس و دریای عمان است و سطح
گسترش آن به دو میلیون هکتار میرسد.
پورمق��دم با بیان این که بر اس��اس ماده  ۱۵قانون

افزایش بهرهوری ،س��رانه پوشش گیاهی و جنگلی
کشورمان باید از  ۱۷به  ۲۵صدم هکتار برسد؛ یعنی
سرانه پوش��ش گیاهی و جنگلی باید از یکهزار و
 700به دو هزار و  500مترمربع افزایش یابد ،اظهار
کرد :سرانه پوشش گیاهی و جنگلی باید براساس
برنامه  ۱۰ساله به دو هزار و  500مترمربع افزایش
یابد و خوش��بختانه روند اجرای این برنامه در سال
 ۹۷و  ۹۸سرعت بیشتری گرفته است.
وی ب��ا تأکید بر اینکه بیشترین س��طح توس��عه
جنگل ،جنگلکاری و نهالکاری در سال های ۹۷
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و  ۹۸انجام شده است ،یادآور شد :به دلیل توجه به
مباحث آبخیزداری و مدیریت جامع حوضه آبخیز،
اعتب��ار جامع ب��رای مدیریت آبخیزه��ا از صندوق
توسعه ملی اختصاص داده شده است.
پورمقدم یک��ی از اقدامات و رویکرد موثر در زمینه
افزایش جنگل و درختکاری را استفاده از مشارکت
جوامع محلی در مدیری��ت جنگلها عنوان کرد و
گفت :باید از مشارکت مردمی در حفاظت جنگلها
نیز بهطور شایسته استفاده کنیم.
وی ادام��ه داد :ت�لاش داریم در س��الهای آینده
جن��گلکاری هرچه بیشتر با مش��ارکت مردم از
جمله جوامع محلی و روستاییان انجام شود .در حال
حاضر سازمانهای مردمنهاد اعالم آمادگی کردهاند
و تفاهمنامهه��ای مختلفی را س��ازمان جنگلها با
س��ایر دستگاهها در قالب طرح «ملی نهضت سبز»
منعقد کرده است.
رئیس ش��ورای عالی جنگل ،مرتع و آبخیزداری با
بیان اینکه در طرح ملی نهضت سبز ،سازمانهای
دولتی و غیردولتی ،بسیج ،سپاه ،آموزش و پرورش،
هاللاحمر ،روحانیون و ...حضور خواهند داش��ت،
تأکید کرد :این گروها آمادگی خود را برای کاش��ت
نهالی که س��ازمان جنگل ها در اختیارش��ان قرار
خواهد داد ،اعالم کردهاند.
پورمقدم افزود :بر اس��اس برنامهریزی انجام شده،
کاش��ت  ۱۴میلیون اصله نهال برای س��ال جاری
هدفگذاری ش��ده بود که بخش اعظم آن تاکنون
انجام شده و پیشبینی می شود تا پایان سال جاری
این هدفگذاری محقق شود.

