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مقام معظم رهبری:

حفظ منابع طبيعي يك مسئله تجمالتي و يك مسئله درجه دو نيست ،بلكه يك مسئله حياتي و از اولويتهاي توسعه پايدار است.
توسعه يافتگي پايدار هر كشوري به توسعه يافتن منابع در اختيار است كه يكي از منابع مهم در اختيار ما ،جنگلها و مراتع است .

مهندس «وحید» مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری تشریح کرد:

گامهایی برای تحقق شعار«نهال کاری همگانی برای ایران سرسبز

»

به مناسبت هفته درختکاری میهمان مدیر کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان شده ایم تا برایمان مهم
ترین برنامه های انجام شده و در دست اقدام این
اداره کل را تشریح کند.
مهندس «وحید» ،شعار هفته درختکاری
امسال را «نهال کاری همگانی برای ایران
سرسبز» دانست و افــزود :در مجموع
 320هــزار اصله نهال در بیش از
 1240هکتار از سطح منابع طبیعی
استان نهال کاری شده است.

 ۷۲ I Iدرصد؛ مساحت عرصه منابع
طبیعیاستان

وی بــا بیان ایــن کــه  72درصــد مساحت
استان عرصه منابع طبیعی است ،افزود:
 2/033/000هکتار در مساحت استان
و در سه بخش و در سه حوضه آبخیز تقسیم
بندی می شود.
وی گفت :با اقدامات مفید و تالش هایی
که به خصوص در این دولت صورت گرفت
و برنامه های مدونی که تدوین و اعتباراتی
در ایــن خصوص در نظر گرفته شــد ،در
سطح  200/000هکتار طــرح تهیه و
تدوین شد.
وی با بیان ایــن که مراتع اهمیت خیلی
زیادی دارد چون حفظ آب و خاک متکی
به پویش گیاهی ،جنگل و هم مرتع است،
افــزود :هدف اداره کل منابع طبیعی این
اســت که در هر صــورت مراتع متعلق به
عموم مردم و دولت به عنوان ناظر است و
این که بیاییم عرصه منابع طبیعی را در

راستای طرح های اقتصادی به خود بهره
بــرداران عرفی واگــذار یا اعمال مدیریت
کنیم.
وی با بیان این که در استان 180/000
هکتار مناطق بیابانی وجود دارد که تا االن
توانسته ایم نهال کــاری ،قرق و مدیریت
کنیم و هم بحث های اقتصادی ،اجتماعی
و هم پویش گیاهی که توفیقاتی هم در این
خصوص حاصل شده که از جمله کانون
بحران فرسایش خاک است.
وی با بیان این که در خصوص حوضه های
آبخیز که باز هم متشکل از همان جنگل،
مرتع و بیابان اســت ،ســه حوضه آبخیز
اتــرک ،گرگان رود و کویر مرکزی داریــم
اظهار کرد :خوشبختانه در دو سال اخیر
اعتباراتی به این بخش تخصیص داده شده
 15برابر اعتبارات سالیانه این بخش بوده
است و با عنایاتی که مقام معظم رهبری،
دولت و مجلس از محل صندوق توسعه ملی
در این خصوص داشته اند ،در این دو سال

وی از توزیع رایگان حدود  90هزار اصله درخت هم
بین عالقمندان کاشت درخت خبر داد و افزود :در این
هفته گردهمایی یا مراسماتی که همچون سنوات گذشته
هر ساله برگزار می شد ،در یک محل خاصی به صورت
تجمع همگانی نداریم و نخواهیم داشت ولی با توجه به
دستورالعمل ها و این که نهال کاری انجام و عملکردها
بیان شود ،در فضای مجازی ،بیلبوردها و تبلیغات محیطی،
اطالع رسانی خواهد شد.
وی با اشاره به پویش درختکاری تصریح کرد :در این
پویش که از چند ماه پیش در کشور و خراسان شمالی

شروع شده است ،جنگل کاری یا احیای توسعه فضای
سبز در قالب نهال کاری یا جنگل کاری و بر اساس
برنامه ها و طرح های مدون در دستور کار قرار دارد.
وی از نهال کاری حدود  1240هکتار از عرصه های
استان خبر داد و افزود :در مناطق بیابانی هم حدود
 5000هکتار کانون بحران فرسایش بادی داشتیم که
امسال حدود  650هکتار نهال کاری شده و قرار است
که  150هکتار دیگر هم نهالکاری شود.
وی گفت :بر اساس مطالعاتی که امسال هم محیط
زیست و هم سازمان جنگل ها انجام داد ،کانون های

بحران فرسایش بادی تا حدودی از شدت زیاد به شدت
متوسط سیر پیدا کرده و این خبر خوبی برای مردم
استان است.وی ادامه داد :در بخش مرتع ،نهال کاری
برای اقتصادی کردن مراتع بهره مندی بهره برداران،
عشایر ،روستائیان انجام شد و تمامی مواردی که موضوع
نگهداری و آبیاری این نهال ها تا زمانی که به ثمر برسد
پیش بینی شده است.وی افزود :برای افرادی که نهال
می خواهند ،پیش طرحی در خصوص بحث آبیاری و
نگهداری تهیه می شود و تا موقعی که از منبع تأمین آب
این موضوع مطمئن نشوند ،نهالی تحویل داده نمی شود.

شــده اســت تصریح کــرد :در سطح 350
هــزار هکتار در  32نقطه جغرافیایی در
استان کارهای آبخیز داری انجام می شود
که تأثیر بسیار زیادی در جلوگیری کردن از
روند سیل خیزی حوضه های آبخیز دارد و
فقط امسال  282/000متر مکعب قرار
است کار سازه ای انجام دهیم که بخش
زیادی یعنی  70درصد آن اجرایی شده و
 30درصد باقی مانده است که ان شاا...
بعد از مساعدتر شدن هوا و کاهش برف
کوهستان ها ،ادامه پیدا خواهد کرد.

 I Iتاکید بر بسیج همگانی در حفظ و
حراست از منابع طبیعی:

اعتبارات خوبی تخصیص داده اند و سال
گذشته  19میلیارد تومان بود و امسال 36

میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
وی با بیان این که در حال حاظر بیش از

 800/000هزار هکتار طرح های مدون
تفصیلی اجرایی آبخیزداری در استان تهیه

وی افزود :ما به عنوان بخشی که با آب،
خــاک و هــوا ســه عنصر اصــلــی زندگی
داریم کار می کنیم ،انتظارمان این است
که همه کمک کنند به این موضوع و نیاز
به یک بسیج همگانی داریم که ان شاهلل
این موضوع را هم بتونیم حفاظت ،احیا
و بهره بــرداری کنیم.وی ابــراز کــرد :در

منابع طبيعي و آبخيزداري استان در یک نگاه

بحث کشت گیاهان دارویی امسال حدود
 1150هکتار گیاهان دارویــی در سطح
مراتع در قالب پروژه های احیایی انجام
و سطح بسیار زیــادی از این قسمت هم
توسط خود مرتع داران ،تعاونی ها انجام
شده است.
وی ادامـــه داد :رویــکــردی کــه در بحث
مشارکت و مردمی کردن عرصه های منابع
طبیعی وجــود دارد که حق عموم مردم
است ،اتفاقات خوبی در استان اتفاق افتاده
از جمله حفاظت سطح حریق که در سطح
استان در سال  560 ،1396هکتار بوده
است و امسال با وجود افزایش خیلی زیاد
سطح پویش گیاهی که احساس خطر هم
می شد با همتی که مردم داشتند به کمتر
از  41هکتار رسیده است و تعداد حریق
بیشتر شده ولی مساحت کمتر شده این
یعنی مردم کمک خیلی زیادی کرده اند و
نیاز است مسئوالن هم در این زمینه همت
بیشتری داشته باشند و بیشتر کمک کنند.

عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
خراسان شمالی در سال 1398
تهیه طرح های مرتعداری

گستره بخش منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
دو میلیون و  33هزار و  36هكتار است كه از این وسعت،
یك میلیون و  400هزار هكتار مرتع ،بیش از  183هزار
هكتار بیابان و  434هزار و  550هكتار جنگل است.

*شهرستان های جاجرم و گرمه 144266 :هكتار
*شهرستان اسفراين 39331 :هكتار
*اراضــی شور و نمکزار ،دق های رسی و بیرون زدگی
سنگی  39هکتار است.

مساحت مراتع استان به تنهايي و بدون احتساب نواحي
جنگلي و بياباني معادل  1414850هكتار است .مراتع
حــدود  59/69درصــد از مساحت کل منابع طبيعي
استان و حدود  7/1درصد از سطح مراتع کل کشور را به
خود اختصاص مي دهند.

اهداف کلی آبخیزداری:
*توسعه پایدار
*حفظ محیط زیست
*جلوگیری از فرسایش خاک حاصلخیز
*پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سیل
*جلوگیری از حمل رسوبات به مخازن سدها و مناطق
پایین دست
*مقابله با خشکسالی و افزایش آبدهی چشمه ها  ،قنوات
و چاه ها
*حداکثر بهره برداری از منابع اقتصادی حوضه آبخیز
*حفظ و افزایش تفرجگاهی طبیعت
*ایجاد ،بهبود و تثبیت شغل

 I Iمراتع:

 I Iجنگل:

استان خراسان شمالي داراي  434550هكتار جنگل
است و اين مقدار برابر  21درصد وسعت منابع طبيعي
استان را شامل مي شود.
جنگل هــاي استان خراسان شمالي به تفكيك ناحيه
رويشي:
ناحيه رويشي ايران توراني 413550 :هكتار
ناحيه رويشي خزری 25000 :هكتار

 I Iبيابان:

مساحت كل بيابان هاي استان 183636 :هكتار (9
درصد منابع طبيعي استان)

 I Iآبخيزداري:

 I Iحوضه هاي آبخيز اصلي استان:

*حوضه آبخیز اترک :به مساحت  14913كيلومتر مربع
*حوضهآبخیزکالشور:بهمساحت12277كيلومترمربع
*حوضهآبخیزگرگانرود:بهمساحت992کیلومترمربع

 I Iسدهاي استان:

سد بارزو شيروان :مساحت حوضه  48000هكتار
سد بيدواز اسفراين :مساحت حوضه  43700هكتار
سد چري فاروج :مساحت حوضه  7500هكتار
ســد شــيــريــن دره مــانــه و ســمــلــقــان :مــســاحــت حوضه
 161400هكتار
سد شورك شيروان :مساحت حوضه  9350هكتار
سد چندیر راز و جرگالن :مساحت حوضه  86000هكتار
سدسومباررازوجرگالن:مساحتحوضه102000هكتار
سد گلیل شیروان :مساحت حوضه  38500هكتار

نشده است.حوضه هاي آبخيز اجرا شده استان به وسعت
 507923هکتار (معادل 18درصد استان) است.
اثرات اجرای پروژه های آبخیزداری:
استحصال مستقیم  127میلیون متر مکعب آب از ابتدای
فعالیت آبخیزداری تاکنون (با احتساب استحصال 500
متر مکعب آب در هر هکتار عملیات مکانیکی و بیولوژیکی
اجرا شده آبخیزداری)
افزایش تولید علوفه به میزان  38هزار تن (با احتساب
افزایش تولید علوفه به میزان  150کیلوگرم در هر هکتار
عملیات آبخیزداری)

-1فــــاز شــنــاســايــي ،حــوضــه آبــخــيــز اتــــرك بــه وسعت
 1.491.324هكتار (معادل  53درصد استان)
-2فاز توجيهي در حوضه های بيدواز ،بارزو ،جاجرم ،1
فيروزه و شيرين دره در مجموع به وسعت 786892
هكتار (برابر با  27.8درصد از كل مساحت استان)
-3مطالعه تفصيلي -اجرايي در  92حوزه آبخيز استان به
وسعت  771000هكتار (معادل  27.2درصد استان)
به طور كلي در  64حوضه آبخيز استان عمليات اجرايي
آبخيزداري انجام گرفته و یا در حال اجرا است .
در  28حوزه آبخيز مطالعه انجام شده اما اجراي آن آغاز

پروژه بین المللی منارید در خراسان شمالی با مشارکت
تسهیالت جهانی محیط زیست( ،)GEFبرنامه توسعه ملل
متحد( )UNDPو سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور به عنوان نماینده دولت از سال  1394آغاز شده
است.
عرصه کــاری ایــن پـــروژه در اســتــان ،حــوزه آبخیز سد
شیرین دره با مساحت برابر  160000هکتار جمعیت
برابر  20000نفر و  61نقطه سکونتگاهی است که در
محدوده شهرستان های بجنورد ،شیروان ،مانه و سملقان
و راز و جرگالن واقع شده است.

 I Iسابقهمطالعاتآبخیزداری:

 I Iپروژه منارید:

 5813هکتار

طرح های مرتعداری واگذارشده

 123هکتار

کشت گیاهان دارویی

 1147هکتار

بهبود و اصالح مراتع

 1500هکتار

ممیزی و تنسیق مراتع

 15000هکتار

تهیه طرح های جنگلداری

 6200هکتار

جنگلکاری با بذر و نهال

 600هکتار

تولید نهال در نهالستان

 190هزار اصله

آمارنهالکاری (جنگل  ،مرتع و بیابان )

 329هزار اصله

تعداد نهال توزیع شده (طرح نهضت سبز )

 90هزار اصله

اخذ سند

 80911هکتار

کاداستر اراضی

 519898هکتار

تخصیص اراضی در قالب ماده  4قانون عرضه به
بنیاد مسکن

 247هکتار

تخصیص اراضی در قالب طرح های کشاورزی و
غیر کشاورزی

 163هکتار

عملیات بیابان زدایی
اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان

 1041هکتار
داری(مکانیکی)

اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری(بیولوژیکی)

 28۱540متر مکعب
 29194هکتار

کشت و مراقبت

 2033000هکتار

خلع ید اراضی تصرفی

 393/3هکتار

خلع ید اراضی تصرفی

 189فقره

اطفاءحریق در اراضی ملی

 40/33هکتار

اجرای کمربند حفاظتی (پنج مارک )

 34کیلومتر

تهیه و نصب آبگرمکن های خورشیدی

 52دستگاه

حفاظت و نظارت بر طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری

 98000هکتار

تعداد شرکت تعاونی های فراگیر تشکیل شده

 40شرکت

تعداد اعضای شرکت تعاونی های فراگیر تشکیل شده

 4200عضو

آموزش مجریان و بهره برداران

 2000نفر روز

آموزش مجریان پروژه ترسیب کربن

 2000نفر روز

تعداد اعضای همیاران طبیعت

 4000عضو

