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 روند حفاظت از بزرگ ترین ناحیه رویشــی کشــور 
هیچ گاه به اندازه این روزها جدی نبوده است. اگرچه از 
یک سو روند تولید آفات در این منطقه افزایشی است 
و از سوی دیگر قاچاق چوب همچنان در جنگل های 
زاگرسی انجام می شود، اما دولت تصمیم دارد برنامه 
ویژه حل مشکالت این بخش از جنگل های کشور را در 

سال جاری به طور جدی اجرایی کند.
نخستین بار سال 98بود که معاون اول رئیس جمهور 
وقت کارگروه احیای زاگرس را با حضور مقامات مسئول 
تشــکیل داد. اما این کارگروه طی 2سال هیچ برنامه 
مدونی برای احیای این عرصه نداشت و موضوع حفظ 
رویشگاه های زاگرسی، از برپایی جلسه فراتر نرفت، ولی 
حاال در دولت سیزدهم خبر رسیده که حل مشکالت 
جنگل های زاگرسی به مرحله عملیاتی وارد شده است.

اراده دولت برای حل مشکالت جنگل های زاگرس
زاگرس بزرگ ترین عرصه جنگلی کشور با 6میلیون 
هکتار وسعت است. مســعود منصور، رئیس سازمان 
منابــع طبیعی و آبخیزداری کشــور در ایــن  باره به 
همشــهری می گوید: اراده قــوی در دولت برای حل 
مشــکل جنگل های زاگرس وجود دارد. سند نجات 
جنگل زاگرس اکنون تدوین شده و معاون اول ریاست  
جمهوری، وزارت کشور را مکلف کرد با همراهی وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت دفاع برنامه های در دست 
اولویت این ســند را جهت اجرا مشخص کند و منابع 
اعتباری قابل توجهی برای مبــارزه با آفات و بیماری 
و غنی سازی  جنگل های زاگرس از سوی دولت درنظر 
گرفته شده است. مســعود منصور، اجرای طرح های 
آبخیزداری در جنگل های زاگرس برای تامین رطوبت 
خاک را از اقدامات ضروری منابع طبیعی برای حفظ 
زاگرس برشمرد و گفت: حل مشــکل گرد و غبار نیز 
که کاری چندبعدی است و کاهش بارندگی، تغییرات 
اقلیمی و دیپلماسی قوی در کنوانسیون بیابان زدایی 

ازجمله موارد مهمی است که در دست پیگیری است.

قاچاق چوب  زیر ذره بین
با تنگ تر شــدن حلقه حفاظتــی جنگلبانی و تالش 
نیروهای منابع  طبیعی برای حفاظت از بلوط های جوان 
زاگرس، اکنون قاچاق چوب به وســیله خودروهای 

شخصی و سواری انجام می شود. رانندگان این خودروها 
بابت جابه جایی شــبانه چوب ها هر شب دست کم ۳ 
میلیون تومان به جیب می زنند. این در حالی است که 
جنگل های زاگرس، تامین کننده ۴۰ درصد آب شیرین 
ایران است و نقش بسیار مهمی در پایداری سرزمین 
دارد و حاال قربانی قاچاق چوب شــده است. در عین 
حال یگان حفاظت استان های زاگرسی با استفاده از 
دوربین های مخفی امکان رصد آنالین این مناطق را 
پیدا کرده اســت. جاده های تردد حمل درختان قطع 
شده با خودروهای شخصی نیز رصد می شوند و هر نوع 

تردد مشکوک پیگیری می شود.
براســاس اطالعاتی که برخی جنگلبانــان در اختیار 
همشــهری قرار داده اند، کوره هــای زغال گیری در 
شهرستان کازرون متمرکز شده اند که با نام کوره های 
درخت مرکبات ساخته شــده اند. اما بیشترین چوب 
مصرفی آنها چوب های زاگرس در نورآباد ممسنی است 

که محصول زغال بلوط آنها از کازرون به بوشهر، اصفهان 
و تهران ارسال می شود. صدور مجوز کوره زغال از سوی 
وزارت صمت به یکی از بزرگ ترین موانع برای مبارزه 
با این مراکز تبدیل شده است. تنها در شیراز و کازرون 

نزدیک به 7۰کوره وجود دارد. 

اجرای عملیات محلول پاشی در جنگل های زاگرس 
این روزها حکایت حمله پروانه سفید برگ خوار)مناطق 
گرمسیر( و جوانه خوار)مناطق سردسیر( به جنگل های 
زاگرس، به عنوان آفتی مخرب بــرای درختان بلوط 
تبدیل شده است؛ درختانی که ایستاده جان می دهند. 
حاصل این وضعیت مرگ خاموش درختان کهنسال 
بلوط اســت که اگر فکری به حال آن نشود، زوال این 
پوشــش گیاهی در یکی از مهم ترین ذخیره گاه های 
ژنتیک جنگلــی حتمی اســت.کانون آن امســال 
جنگل هــای کهگیلویه و بویراحمد بوده و در ســایر 

استان ها نیز افزایش زیادی داشــته است. منشأ این 
آفات داخلی است و نوسانات بارشی و دمایی موجب 
طغیان آن شــده اســت. از 6میلیون هکتار جنگل 
زاگرســی 75هزار هکتار در مناطــق بحرانی حمله 

آفات است.
در عین حــال اجرای عملیــات محلول پاشــی در 
جنگل های زاگرس آغاز شــده اســت. این برنامه از 
اســتان آذربایجان غربی کلید خورده و برای مقابله 
با آفت جوانه خوار و برگ خوار بلــوط در جنگل های 
زاگرس در حوزه شهرستان های سردشت و پیرانشهر 
انجام می شــود. این عملیات با ۳تیــم در ۳ منطقه 
شهرســتان های سردشت و پیرانشــهر با استفاده از 
9دســتگاه تراکتور مجهز به تانکر ســمپاش انجام 
می گیرد. اعتبــار ۴میلیارد ریالــی از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی برای محلول پاشی درنظر گرفته 
شده اســت و به دلیل توپوگرافی و صعب العبور بودن 
منطقه عملیات آن تا یک  ماه ادامه خواهد داشت. آفت 
جوانه خوار بلوط یک آفت تک نسلی است که هر سال 
با توجه به وضعیت جوی از اواسط فروردین ماه تا پایان 
اردیبهشــت ماه فعالیت می کند. برای از بین بردن و 
مقابله با این آفت از محلول بیولوژیکی استفاده می شود 
که این محلول هیچ گونه ضرری به سایر موجودات و 

پرندگان نمی رساند و مختص این آفت است. 

دولت برای حفظ زاگرس آستین باال زد
برنامه حفاظت از 6میلیون هکتار جنگل های زاگرسی در برابر آفات و قاچاق چوب با قدرت دنبال می شود

 امکان باروری مجدد
 ماده یوزپلنگ آسیایی وجود دارد

در بحبوحه ماجراهای زایمان تنها یوز آسیایی در اسارت، یکی 
از مهم ترین دغدغه های متخصصان، توانایی باروری مجدد 
ایران بود. این یوز جوان که تنها امید تکثیر اینگونه و نجات 
از انقراض است، به تشخیص دامپزشک مسئول سزارین شده 
بود و خود او نیز نمی دانست آیا این سزارین تشخیصی باروری 
در ماه های بعد را مختل خواهد کرد یا نه. به گزارش همشهری 
جواب او به سؤاالت خبرنگاران در هفته های پیش موکول به 
جواب سونوگرافی های هفته های بعد شده بود. سونوگرافی 
را پیتر کالدون دامپزشــکی از آفریقای جنوبی انجام داد که 
تجربیات خوبی در زمینه تکثیر یوزپلنگ آفریقایی در اسارت 
دارد. حاال معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه شرایط جسمانی »ایران« 
خوب است خبر می دهد: با بررسی های دکتر پیتر کالدِول، 
امکان بارداری مجدد تا 6ماه دیگــر برای این ماده یوز وجود 

دارد. احتمال زنده ماندن توله یوز 6۰درصد است.
یوز پلنگ ماده ای که توله هایش را در ۴8ســاعت اول شیر 
ندهد امکان زادآوری طبیعی خواهد داشت در غیراین صورت 
وقت و زندگــی اش را برای بزرگ کــردن توله هایش صرف 
خواهد کرد و فرایند بــاروری مجدد چند ســال به تعویق 
خواهد افتاد. ایران و فیروز )یوز نری که برای پروژه تکثیر در 
اسارت از طبیعت زنده گیری شد( والدین ۳توله یوز هستند 
که تنها یکی از آنها زنده مانده اســت. آن توله بی نام به دلیل 
شرایط نگهداری نامناسب و سیستم ایمنی ضعیف شرایط 
ناپایداری دارد. سن ۳ الی ۴ماهگی یوزپلنگ ها به دلیل ایجاد 
تغییرات زیاد در سیستم ایمنی بدن آن ها، از حساس ترین 
دوره زندگی آنها محسوب می شود، همین امر ممکن است 
منجر به تلف شدن یوزها شود. حسن اکبری، معاون محیط 
طبیعی می گوید: دامپزشک آفریقای جنوبی به دلیل تجربه 
باال در زمینه های بوم شناسی، رفتار شناسی، جزئیات مربوط 
به تکثیر و پرورش یوزپلنگ ها، مسائل درمانی و تیمارگری 
به ایران دعوت شــده اســت. دکتر پیتر کالدِول با بازدید از 
سایت تکثیر توران و معاینه  ایران، وضعیت را مطلوب و تکثیر 
طبیعی یوزپلنگ در اسارت را یک دستاورد بزرگ برای کشور 
ایران خوانده است. به گفته او توصیه دامپزشک آفریقایی به 
دامپزشــکان ما زایمان طبیعی برای دوره های بعدی است، 
زیرا توله یوز هایی که از مادر جدا می شــوند به ناچار باید با 
شیر خشک تغذیه شوند و همین امر منجر به یبوست و مرگ 
آنها خواهد شد. از هفته آینده مرغ و گوشت به غذای توله یوز 
سوم اضافه خواهد شــد.یکی از دامپزشکان معتمد سازمان 
محیط زیســت که تا کنون همراه دکتر پیتــر کالدِول بوده 
است، پس از رفتن دامپزشک آفریقایی مرتب این توله و مادر 
را ویزیت خواهد کرد و نتیجه را با این دامپزشــک آفریقایی 

درمیان خواهد گذاشت.

علی دارابی
معاون میراث فرهنگی

متأسفانه گرفتاری هایی داریم و بودجه 
ما کفــاف احیای عمــارت مســعودیه را 
نمی دهد، به همین جهت تالش داریم 
تــا بــا کمــک انجمــن خیریــن میــراث، 
نهضتی همچــون خیرین مدرسه ســاز 
راه بیندازیــم تــا وضعیــت آثــار تاریخی 
بهبود پیدا کند.به زودی از این عمارت 

بازدید خواهم کرد.

پرویز گرشاسبی
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی

در راســتای پیشــنهاد طــرح آبخیــزداری و 
آبخوانداری توسط نمایندگان کمیسیون 
کشــاورزی مجلــس، نشســت تخصصی 
بررســی پیش نویــس قانــون آبخیــزداری 
برگزار شد.با توجه به شرایط کنونی کشور 
که با چالش های زیست محیطی فراوانی 
مواجه است، ضرورت تدوین قانون جامع 
و منســجم در پاســخ بــه ایــن نیــاز کشــور 

حیاتی است.

نقل قول خبر

میلیون نفر درصورت تامین نشدن حقابه 
دریاچــه ارومیه، جــان و مالشــان به خطر 
می افتد. هــادی فرجــی آزاد، رئیــس اتاق 
اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی 
می گوید: باتوجه به اینکه دریاچه ارومیه 
در سدها و رودخانه های فصلی آذربایجان 
غربی، کردستان و آذربایجان شرقی حقابه 
دارد بایــد ایــن آب به ســمت ایــن دریاچه 
سرازیر شود.با خشک شدن این دریاچه 

زمین های کشاورزی نیز نابود می شود.

 ۱۴

کشــور منطقــه، ۲۱ تیرامســال بــرای 
همفکری درباره گــردو غبــار در تهران 
گرد هم می آیند. علی سالجقه، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
حــس عمومی خوبــی در منطقــه برای 
برگــزاری نشســت بین المللــی دربــاره 
مقابله با گردوغبار وجــود دارد. دیدار 
با مقامــات عراقی پیش درآمد بســیار 
مناســبی برای توافقات منطقــه ای در 

جهت کاهش گردوغبار است.
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عدد خبر

خبر روز

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

کشفیات قاچاق  چوب زاگرس در سال های اخیر
ارزش کشفیاتقیمت واحدمیزان کشفیاتسال

173میلیون تومانهر کیلو چوب 1600تومان108تن1399
414میلیون تومانهر کیلو چوب 6000تومان69تن1400
نامشخصهر کیلو چوب 12000توماننامشخص1401
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