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سیدمحمد فخارگزارش
روزنامهنگار اطلس1401 آبخیزداری

طبقبرنامهششمتوسعهباید4میلیونهکتارعملیاتآبخیزداری
بااعتبار8هزارمیلیاردتوماناجراشود

 ۱۰۵ مرکز تکثیر و پرورش
 حیات وحش در کشور فعال است

هماکنون۱۰۵مرکزتکثیروپــرورشگونههایحیات
وحشباارزشجانوریازجملــهیوزپلنگ،گورخر،قوچ،
میشدرکشــورفعالاســتکه۳۲موردازسویاین
ســازمانو۷۳مرکزتوســطبخشخصوصیمدیریت
میشود.روزگذشــتهدرآیینرهاسازیجبیرایرانیدر
زیستگاهطبیعینایبندعسلویه،۵راسجبیربهصورت
نمادیندرزیســتگاهطبیعینایبندعســلویهرهاسازی

شدند.
بهگزارشایرنا،غالمرضاابدالی،مدیرکلدفترحفاظت
ومدیریتحیاتوحشســازمانحفاظتمحیطزیست
گفت:وظیفهاصلیسازمانحفاظتمحیطزیستحفظ
گونهحیاتوحشدرزیستگاهاصلیآناستامادرکنار
اینوبهموازاتوظیفهاصلی،ناچاربهایجادســایتهای
تکثیروپرورشبهعنوانسوپاپاطمینانبراینگهداری
ژنهایباارزشجانوریاســتتامانعازدســترفتن
آنهاشــوند.تخریبزیســتگاههایطبیعیبزرگترین
عاملازبینبرندهگونههایحیاتوحشکشــوراســت
وطعمه،آبوامنیتازمولفههایاصلییکزیســتگاه

است.
ویبابیاناینکهمحیطزیستکشورعرصهآزمونوخطا
نیست،افزود:بهدنبالاینهستیمتاباکمکسایتهای
تکثیروپرورشگونههایجانوریازاینپیچخطرناکی
کهعرصهرابرحیاتوحشکشورتنگکردهعبورکنیم.
ابدالییادآورشــد:تجربهپرورشیوزپلنگدرکشوربه
مانشــاندادکهتاچهاندازهزیســتطبیعیگونههای
جانوریاهمیــتدارد؛اکنــونهمهنیــرویحفاظت
محیطزیستبااعتبارباال،مراقبتهایزیادومشاورههای
بینالمللیبرایپرورشتنهاتولهیــوزبهجایماندهاز
آمیزشتورانوفیروز)۲یوزپلنگایرانی(بســیجشده
استدرحالیکهدرزیســتگاهطبیعیتوران۲یوزپلنگ
مادهبا8تولهدیدهشــدهکهبهصورتطبیعیزیســت

میکنند.
ویادامهداد:درپهنهایرانزمین۱۹۵گونهپســتاندار،
۵۵8گونهپرنده،۲۲۰گونهخزندهو۲۲گونهدوزیســت
زندگیمیکنندکهنشــانمیدهدکشورمازیستگاهی
مناسببرایجانورانودرمیانکشــورهایخاورمیانه
دارایغنیترینفونوفلور)پوشــشگیاهیوجانوری(

است.
مدیرکلدفترحفاظتومدیریتحیاتوحشسازمان
حفاظتمحیطزیســتاظهــارکرد:اینســازمانیک
دیدمترقیبهتوســعهداردوزمانــیبهوجودصنایعدر
کشــورافتخارخواهدکردکــهدرکارنامهخــودتعداد
صنایعسبزبیشتریداشتهباشــیم.بایدباصنایعوتمام
دستاندرکارانتوسعهکشوربهایننقطهبرسیمکهاین
بخشبیشازمتولیانحفاظتازمحیطزیستبرایآن
دلسوزیکندچراکهعرصهمحیطزیستبیشترفعالیت

صنعتاست.

خبرروز

سال آبی جدید اگرچه با بارش اندک طی 3هفته اخیر آغاز شده و این 
وضع تا ۵هفته پیش رو ادامه خواهد یافت امــا پس از آن باید منتظر 
بارش های مقطعی و راه افتادن رواناب هایی باشیم که همواره پرحجم 
هستند و اگر عملیات آبخیزداری در آنها صورت نگرفته باشد می توانند 
سیل های گسترده ای باشند. در چنین شرایطی تمرکز بر مناطق باالدست 
آبخوان ها و حوضه های آبریز از سویی یک ضرورت است که باید به سرعت 

اجرایی شود تا از تخریب زیستگاه های انسانی جلوگیری کند. از سوی 
دیگر نیز این رواناب های گسترده می توانند با جهت دهی مناسبی که 
در برنامه های کنترل آبخیز انجام می شــود، تاالب ها، مخازن سدها و 
سفره های آب زیرزمینی را تغذیه کنند.در گزارش پیش رو به اقدامات 
4هفته اخیر ۱4استان کشور پرداخته شده که در حوزه آبخیزداری چه 
عملکرد و برنامه ای داشته اند و با کدام اقدام ها و افتتاح ها قرار است به 
استقبال بارش های پرچم سال آبی پیش رو در پاییز و زمستان بروند. 
اطالعات این گزارش از سوی ســازمان منابع طبیعی کشور در اختیار 

همشهری قرار گرفته است.

پروژه: کنترل سیالب ابهر و آببر  و شهرستان طارم 
) کاهش رسوبات مخازن سدهای مراش و مشمپا(

اجرای سازه های آبخیزداری چهرآباد 

اعتبار: ۴۵میلیارد تومان
هدف: کاهش شدت فرسایش خاک کاهش 

خسارات سیل، خشکسالی  و پایدارسازی آب

پروژه: افتتاح پروژه آبخیزداری حوزه کن 

اعتبار: 2میلیارد تومان
هدف: کنترل سیل، ممانعت از فرسایش  بی رویه خاک و 

تغذیه سفره های آب های  زیر زمینی تهران

 پروژه: پایان 600هزار هکتار سازه های آبخیز 
راه آب و آب بند

اعتبار: ۴00میلیارد تومان
هدف: کنترل سیل و تقویت آبخوان های 

12شهرستان استان کرمانشاه

 پروژه: اتمام ساخت کنترل سیالب سنگی، بند سازی 
 کنترل سیالب و عملیات نهال کاری 

اعتبار: 11میلیارد تومان
وسعت پروژه: 3.۵میلیون هکتار 

پروژه: پایان ساخت 6طرح آبخیزداری  و 
مطالعات 12طرح آبخیز جدید

اعتبار: 30میلیارد تومان
 وسعت پروژه: 10هزار مترمربع و کنترل 

یک میلیون و 300هزار مترمکعب رواناب 

پروژه: افتتاح 2۵طرح آبخوانداری و 
کنترل سیالب

اعتبار: 22میلیارد تومان
وسعت: ۵.۵میلیون هکتار

 پروژه: آغاز احداث26سازه جدید 
در ۴6حوضه آبریز

اعتبار:

 160 میلیارد تومان 
هدف: کاهش 

خشکسالی  
کاهش فرسایش خاک 

و حفاظت  منابع آب

 پروژه: اجرای 18سازه  و عملیات آبخیزداری  
با 9۵درصد پیشرفت

اعتبار: 12میلیارد تومان
 هدف: جلوگیری از فرسایش 

خاک  کنترل سیالب

 پروژه: اتمام ساخت بند در ۴حوضه آبخیز 
 و مدیریت هرزآب با احداث چاله های فلسی 

در اراضی شیبدار

اعتبار: 1۵میلیارد تومان
وسعت: 2۴۵0هکتار

پروژه: آغاز ساخت طرح آبخیزداری سد دره امیری دیلم 

اعتبار: 39 میلیارد تومان 
هدف: جلوگیری از هدررفت و ذخیره سازی  

رواناب های باالدست با ظرفیت ذخیره ٢ میلیون 
مترمکعب آب 

پروژه: آغاز عملیات اجرایی 12پروژه و بهره برداری 
از 22پروژه آبخیزداری

اعتبار: ۷6میلیارد تومان
وسعت: ۵6۵هزار هکتار

پروژه: ساخت سازه های آبخیزداری قره ترپاق
 ایپک و تنگه بر و اشتهارد 

اعتبار: ۷میلیارد تومان
هدف: کاهش فرسایش خاک، افزایش آب های زیرزمینی، 

کنترل سیالب ها و افزایش پوشش گیاهی 

 پروژه: اتمام عملیات اجرایی آبخیزداری
 حوضه کوسه بعد از 12سال

اعتبار: 86میلیارد تومان
وسعت: 82۴0هکتار

پروژه: 18طرح آبخیزداری با ۴2درصد پیشرفت

اعتبار: 20میلیارد تومان
 هدف: کاهش فرسایش خاک  - کنترل هرز آب ها 

و تغذیه سفره های آب زیرزمینی شرق استان 

8هزار میلیارد 
تومان اعتبار

تکمیــلبرنامههــاواقدامــات
آبخیزداریدربرنامهششمتوسعه
به8هزارمیلیاردتوماناعتبارنیاز
دارد.اینرقمیاســتکهحسن
وحید،معاونآبخیزداری،مراتعو
اموربیابانسازمانمنابعطبیعی
اعالمکردهاســت.بــهگزارش
همشهری،تاکنوناز۱۰میلیون
هکتارهدفگذاریبرنامهششم،
6.۳میلیونهکتارآبخیزداریشده
است.درعینحالپسازتأکید
رئیسجمهوربرضرورتاجرای
طرحهایآبخیزداری،الیحهجامع
آبخیزداریتنظیمشــدهاست.
البتهتاکنونایــنالیحهرفتو
برگشــتهاییبهمجلسداشته
ولیاکنوندروزارتجهادکامل
شدهوآمادهارسالبهدولتاست.
درمجموعتاکنوندر۳۲میلیون
هکتارازاراضیکشورآبخیزداری
انجامشدهاستودربرنامهششم
باید۱۰میلیونهکتــارازاراضی
کشورآبخیزداریشودکهدراین
برنامهحــدود6.۳میلیونهکتار
معادل6۳درصدازهدفگذاری،
آبخیزداریشدهاســت.دراین
زمینهامسال۲۲۵۰میلیاردتومان
اعتباردراینحوزهتخصیصیافته
کهبااینمیــزاناعتبارمیتواند
یکمیلیونتا۱.۵میلیونهکتار
آبخیزداریانجامگیرددرحالیکه
برایتکمیلهدفگذاریبرنامه
ششــمبایــد4میلیــونهکتار
آبخیزداریشودوبرایاینحجم
آبخیزداری8هزارمیلیاردتومان

اعتبارنیازاست.

البرز

قم

زنجانگیالن

کرمانشاه

اصفهان

بوشهرفارس

تهران

گلستان
خراسان شمالی

خراسان جنوبی

کرمان

سمنان

بسیاریازگونههایحیاتوحش
کشــوربهویژهیوزپلنگآسیایی
-کهگونــهایدرمعــرضخطر
انقراضاســت-جانخودرابراثرتلفاتجادهای
ازدســتمیدهندچراکهدرمیانزیستگاهآنها
جادههاییبدوندرنظرگرفتنمالحظاتزیست
محیطیاحداثشدهاست.یکیازاینجادههای

مرگبار»عباسآباد«است.
بهگزارشایسنا،جادهعباسآباددراستانسمنان
یکیازمحورهایمواصالتیتهران-مشهداستکه
ازحاشیهمرزشــمالیمنطقهحفاظتشدهتوران
عبورمیکند.دراینمحدوده۳۰کیلومتریطی
۲دههاخیر8فرد)قالده(یوزپلنگآسیاییتلف

شدهاست.
مرضیهموسوی،کارشناسپستاندارانگوشتخوار
دفترحفاظتومدیریتحیاتوحشســازمان
حفاظتمحیطزیستبااشــارهبهگزارشتهیه
شدهدرسال۹۵دربارهتلفاتجادهایعباسآباد
کهمتعلقبهمطالعاتیدریکبازه۱۰سالهازسال
84تا۹4بودهاست،توضیحمیدهد:از۱۹فردیوز
کهبراثرتصادفاتجادهایتلفشدند،تنها8فرد
آنمربوطبهجادهعباسآباداست.اولینآمارثبت
شدهدرجادهعباسآبادبهسال8۹بازمیگرددکه
یکفردیوزمادهو۲تولهنابالغتلفشدند.بهعبارتی
بیشــترینتلفاتجادهاییوزدرجادهعباسآباد
گزارششدهاستچراکهتورانیکمنطقهزادآورو
زیستگاهیمهمبراییوزپلنگاست،بههمیندلیل

بیشترینتلفاتدراینجادهرخدادهاست.
اینکارشناسبهجنســیتیوزهایتلفشدهدر
جادهعباسآباداشارهواعالمکرد:۳تولهنابالغکهدو
موردجنسیتینامعلومدارند،یکفردتولهیوزماده
-کهاخیرابراثرتصادفتلفشد،۲فردیوزماده،
یکفردیوزنریکساله،یکفردیوزبالغباجنسیت
نامعلومویکفردیوز۳سالهباجنسیتنامعلومدر

اینجادهبراثرتصادفتلفشدهاند.
حســناکبــری،سرپرســتمعاونــتمحیط
زیستطبیعیوتنوعزیســتیسازمانحفاظت
محیطزیســتنیزاعالمکرد:یوزپلنگایرانيبه
زیستگاههایبسیاروســیعبرایزندگینیازدارد.
درگذشتهدرمحدودههایشمالیپسازحوالی
گرمســار،کلمجموعهپارکملیکویر،دوطرف
جادهتاسمنانوازادامهآنتامیامیهمهدشتها
وکوهپایههادســتخوردگیکمیداشتندودر
بیشتردشــتهاآهوودرکوهپایههاقوچومیش
زندگیمیکردندومانندامروزتعدادرفتوآمدها
وساختوســازهادرقلمرویوززیادنبوداماامروزه
طعمههاازبینرفتهاند،قلمروینســبتاًمناسب
آنهانیزتنهابهمناطقتحتمدیریتســازمان
حفاظتمحیطزیستمحدودشدهاستوبهعلت
تعارضاتبیشازاندازهمانندجادهکشیهاحیوان
دوامنمیآورد.اکبریبهدرخواستکمکسازمان

حفاظتمحیطزیســتازپلیسراهوراشــارهو
اظهارمیکند:باتوجهبهوسعت،گستردگیوتعدد
جادههاکنترلتمامیآنهابســیارسختاستو
خواهناخواهتلفاتجادهایراخواهیمداشتاماباید
دیدچطورمیتوانیمدرمناطقیکهارزشحفاظتی
باالییدارندوزیســتگاهگونههایخاصهستند،
تلفاتراکاهشدهیمچراکهبهطورقطعنمیتوانیم
تلفاترابهصفربرسانیم.ویافزود:محدودهتصادف
اخیریوزپلنگبیشاز۳۰کیلومتربانقطهداغیکه
درآنتلفاتبسیاریداشتهایم،فاصلهداشتهاست
کهبخشیازآننقطهداغفنسکشیشدهاستالبته
درایننقطهنیزیکمورددیگرتلفاتداشتهایمواین
نشاندهندهنقطهداغجدیدیاستکهبایدبرایآن
فکریکنیم.ازاولینپیشنهادهانورپردازیجاده
بودچراکهاگراطرافمحدودهداغنورپردازیشود،
دیدرانندهافزایشپیدامیکند،یوزراحتتردیده
میشودودیدنمانعبرایحیواننیزباعثکاهش

تلفاتمیشود.
بهگفتهاکبری،نورپــردازیجادهکمهزینهترین
راهکارهااســتچراکهفنسکشیبسیارهزینهبر
است،ضمناینکهبایدشرایطمناسبیبرایعبور
یوزفراهمشود،درغیراینصورتیوزمسیرخود
راتغییرمیدهدوباعبورازنقطهایدیگرمشکالت

دیگرینیزبرایشبهوجودمیآید.
ویبهنشستهایبرگزارشدهبافراجاومرزبانیدر
استانهایمختلفوحضورپلیسراهوردرچنین
بحرانهاییاشارهمیکندوتوضیحمیدهد:دراین
نشســتهاخواستههایمحیطزیســترامطرح
کردهایم.پلیسراهورنیزتنهابهعنوانیکهمکار
میتوانددراینزمینهبهسازمانکمککندبهویژه
درزمانیکهاطالعاتخاصیرابهدســتمیآورند
امادرخواستاصلیمادرشــرایطفعلی»کنترل
سرعت«است.سرعتباالتلفاتزیادیرادرپیدارد
امامتاسفانهغالباافرادسرعتمجازراتنهادرنقاط
مشــخصنصبدوربینرعایتمیکنندوبدیهی
استپلیسراهورنیزظرفیتپوششوکنترلتمامی
نقاطراندارد.اکبریکنترلسرعتخودروهاوعدم
تجاوزازسرعتمجازراموضوعیفرهنگیمیداند
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جاده مرگبار يوزپلنگ آسيايي 

نقلقولخبر

علی محمد طهماسبی بیرگانی
دبیر ستاد ملی گردوغبار 

به دنبال پیگیری های بســیاری کــه درعراق 
انجام شد، تیم کارشناسی ایران تا 27مهر 
برای بازدید از یک کانون بحرانی گردوغباردر 
عراق که بر کشــور ما نیــز تأثیر بســیار زیاد 
و شــدت باالیی داردو تعیین نــوع عملیات 
مورد نیاز در این منطقه رفته اند. درگام های 
بعدی تیم عراقی باید با مراجعه بــه ایران از 
تجربیــات، کمکی هــای آموزشــی و انتقال 
دانش و فناوری های ما استفاده و شروع به 

اقدامات عملیاتی می کند.

حسن اکبری
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی

متأســفانه چون الــزام قانونی یــا ضمانت 
پروتکل هــای  اجــرای  بــرای  اجرایــی 
ایمن ســازی  جاده هــا نوشــته شــده از 
ســوی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
بــرای وزارت راه وجــود نــدارد. هر ســاله در 
جاده هــای کشــور تعــداد زیــادی از حیات  
وحش از خارپشت ها تا بزرگ ترین گونه ها 
ماننــد خــرس و پلنــگ تلفــات می دهیم. 
بخــش قابــل توجهــی از ذخایــر ژنی مــا در 

جاده ها از بین می روند.

جهــان اعــام کردنــد کــه کشــورهای 
ثروتمند بایــد به طور فــوری به کشــورهای 
فقیرخســارت دیده از بحــران آب و هوایــی 
کمــک کننــد. V2۰ متشــکل از 2۰کشــور 
آســیب پذیر اســت که با بدتریــن تأثیرات 
بحــران آب و هوایــی روبــه رو هســتند و 
کمترین توان مقابله با این بحران را دارند. 
این کشورها اعام کردند: ناکامی در انجام 
اقدامات اولیه در بخش بحران آب و هوایی 

باعث آسیب پذیری فزاینده شده است.
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پرنــده کمیــاب و شــکاری بــه ارزش 
دشتســتان  در  ریــال  ۵۰۰میلیــارد 
کشــف و دو نفــر در ارتباط بــا این جرم 
در این استان دستگیر شــدند. نیروي 
انتظامی این شهرســتان در بازرسی از 
خودروی توقیفی تعداد ۸قطعه پرنده 
از نــوع هوبــره، ۳قطعــه پرونــده از نوع 
شــاهین، یک قطعه پرونده شکاری از 
نوع باالبان)چــرخ( و یک قطعــه پرنده 

شکاری از نوع بحری کشف شد.

13
قطعه

عددخبر

حیات
وحش


