ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ روﯾﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﮭﺮ ھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ  :ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ روﯾﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ھﺸﺪار ﺟﺪی ﻣﺤﺼﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ﺗﻠﮑﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﺧﺒﺮی اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮭﺖ ﮐﺎﺷﺖ  14ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﮭﺎل در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺒﻮد آب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻋﺮﯾﺾ ﺷﺪن ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و اﺗﺼﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ھﺎ وروﺳﺘﺎھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .ﮐﺎﺷﺖ  14ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﮭﺎل در روز ﮔﺬﺷﺘﮫ  14آذر ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ آﻗﺎی ﻓﺮﺿﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎری در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد ،ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و اﺷﺘﮭﺎرد دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد :.ﭘﺮوژه ﺑﺬرﮐﺎری در
 ٢٠٠ھﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن اﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺬرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﺷﺖ ﺷﺪه »ﺑﺎداﻣﮏ« اﺳﺖ.آﻗﺎی ﻓﺮﺿﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺮوژه  ١٠٠ھﮑﺘﺎری ﻧﮭﺎل ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺷﮭﺮھﺎی ﻧﻈﺮآﺑﺎد
ﺗﺎ اﺷﺘﮭﺎرد اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﻔﺮﭼﺎه ھﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﮭﺎل ھﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،در ﻓﺎز ﺑﻌﺪی  ٧٢ھﮑﺘﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎر و ﮐﻢ آب ﺑﺮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ  ١٧٢ھﮑﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ  ٣۵ھﺰار اﺻﻠﮫ ﻧﮭﺎل ﮐﺎﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ  ١٧٢ھﮑﺘﺎری
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »آﺗﺮﯾﭙﻠﮑﺲ«» ،ﻗﺮه داغ« و »ﺗﺎغ« از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺜﻤﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻨﺎب ،ﺳﻨﺠﺪ ،ﺑﺎدام و اﻧﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎﺷﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای آﻧﺠﺎ دارد .در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮐﺎﻧﻮن رﯾﺰﮔﺮد را در ﺳﻄﺢ  ٢۴ھﺰار ھﮑﺘﺎر ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ روﯾﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺮﺻﮫ
ھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮭﺪر ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎﺑﺎن زداﯾﯽ در ﺳﻄﺢ  ١٢ھﺰار ھﮑﺘﺎر از
ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و در ﮐﻨﺎر آن  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎناﻋﺘﺒﺎر اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻢ از اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.اﯾﺸﺎن
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی و آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺮز اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﯾﺎ ﮐﺸﺎورزی دارد ﮐﮫ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺳﺘﺎن دارد.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻓﺮﺿﯽ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﺮﯾﻖ و ﯾﺎ ﺑﺮوز آن در ﻧﻘﺎطﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞ ھﺎی ﻣﺤﻮر ﮐﺮج  -ﭼﺎﻟﻮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :آن ﻧﻘﺎطﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺣﯿﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﺴﺮی ادوات و آﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دھﯿﺎری ھﺎ و ﺷﻮراھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺗﺎ اﮔﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ورود ﮐﺮده و اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

