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   محیط زیست و کیفیت منابع آبدفتر              شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

 

 

 

 مقدمه :

ون تقاضا براي دسترسی به منابع آب با کیفیت مناسب، افزایش چشمگیر هزینه هاي گسترش روزافز

تامین آب سالم و ضرورت کنترل آلودگی منابع آب، مدیریت آن را از جنبه هاي مختلف با چالش هاي 

 جدي روبرو ساخته است.

آن بارندگی است.  کشور کل جمعیت درصد 2/3و  خاك کشور مساحت درصد 9/0داراي  گیالن استان

امروزه به کشور ایران یکی از مناطق پرباران محسوب می شود.  ي وکشورآمار بارش برابر  4بیش از 

 دلیل رشد جمعیت و به دنبال آن فعالیت هاي انسانی جهت اشتغال زایی و تامین غذا، مصارف بیشتر آب

متر  2000 به  کمتر از 1340متر مکعب در سال  5500سرانه آب براي هر ایرانی از  .داردپیش رو  را

مترمکعب کاهش یابد.  1300به  1400برآورد می گردد که این میزان تا سال  مکعب تنزل یافته است و

ب در سال براي هر نفر) قرار دارد مترمکع 1000-2000در حال حاضر کشور در شرایط تنش آبی  (سرانه 

متر مکعب برسد  1000کاهش سهم سرانه آب هر ایرانی به کمتر از  1415پیش بینی می شود در سال  و

 که در این صورت کشور با بحران جدي کم آبی مواجه خواهد شد. 

در استان گیالن به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و در دسترس بودن منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی، 

آب بسیار باال بوده و این امر باعث شده که بسیاري از منابع آبی استان در ریسک پذیري آلودگی منابع 

 معرض آلودگی قرار گیرند.
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 منابع آبی استان گیالن:

  کیلومتر نوار ساحلی از آستارا تا چابکسر 250با حدود   :دریاي خزر -1

 

کیلومتر  با بیش از صدها سرشاخه در استان  2800رودخانه اصلی به طول  55 رودخانه ها: -2

کیلومتر پرآب ترین و طوالنی ترین رودخانه  110گیالن جاري است و رودخانه سفیدرود با طول 

 گیالن می باشد.

 

تاالبهاي بین المللی انزلی، امیرکالیه و بوجاق از مهمترین تاالبهاي استان گیالن  تاالب ها: -3

       رودخانه مستقیماً به آن وارد 9رودخانه جاري در حوضه آبریز تاالب انزلی،  12است.  از  

 می شود. 

 

 آب منابع اصلی پشتوانه دیرباز از آب ذخیره سنتی استخرهاي یا ها بندان آب :ها بندان آب -4

 بر بالغ مساحتی با بندان آب قطعه 2200 از بیش گیالن در. است بوده کشور شمالی شالیزارهاي

 .دارد وجود هکتار 8500

 

 متر میلیون 550  زیرزمینی منابع از دسترس قابل ساالنه آب حجم حداکثر منابع آب زیرزمینی: -5

 .باشد مکعب  می
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   محیط زیست و کیفیت منابع آبدفتر              شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

 

 

 مهم آلودگی منابع آب استان گیالن: واملع

به منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی موجب کاهش کیفیت تصفیه نشده انسانی و صنعتی  ساب هايپورود 

منابع آب شده و در صورت عدم کنترل بهداشتی آن باعث انتشار آلودگی به کلیه منابع آبی خواهد شد. از 

کـه از طریـق زه آبهـاي     کشـاورزان توسـط  کود و سـموم   امتعارفنطرفی دیگر آلودگی ناشی از مصرف 

هاي آبی وارد می شود کیفیت آب را تحت تاثیر قرار می دهد که براي سالمت انسـان  کشاورزي به پهنه 

. جوامع امروز رویکرد اسـتفاده بهینـه از منـابع آب در راسـتاي توسـعه      استو حیات آبزیان مخاطره آمیز 

 پایدار را عاملی حائز اهمیت براي پیشرفت می دانند. 

 

استان گیالن از  تصفیه نشده فاضالبهايخش عمده ب فاضالب هاي خانگی و بیمارستانی:  )1

ه منابع ب ساکن و شناور) روزانهبالغ بر یک میلیون نفر ( با جمعیتی شهر رشتکالن جمله 

 وارد می شود.آب 

 

تن کود  000/100سالیانه حدود فعالیت هاي کشاورزي (پساب کود و سموم شیمیایی) :  )2

شود که پساب آنها وارد  تن سموم شیمیایی در مزارع استان مصرف می 1000شیمیایی و 

 می شود. منابع آب

 

را  خود فاضالب خروجی تاز جمله شهر صنعتی رشصنایع استان  بیشتر فاضالب هاي صنعتی: )3

کعب فاضالب صنعتی متر م 000/100روزانه حدود  .می نمایند بدون تصفیه وارد منابع آب

 می شود. در گیالن تولید
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تن زباله در گیالن تولید می شود که اغلب آنها در مجاورت  2500روزانه حدود زباله:  )4

 ی تخلیه می گردد.رودخانه ها و اراضی ساحل

 

جایگاه پمپ بنزین در استان گیالن وجود دارد که بر اثر پوسیدگی،  30بیش از مواد نفتی:  )5

 22احتمال نشت مواد نفتی به آبهاي زیرزمینی ایجاد می گردد. الزم به ذکر است که 

 که حاللیت شدیدي با آب دارد. MTBEترکیب سرطانزا در بنزین وجود دارد از جمله 

 

در زمینه حفاظت  شرکت حیط زیست و کیفیت منابع آبممدیریت فعالیت هاي 

 استان کیفی از منابع آب

در راستاي رسالت خود در خصوص حفاظت کیفی از  شرکت آب منابع کیفیت و زیست محیط مدیریت

 منابع آب اقدام به فعالیت هایی به شرح ذیل نموده است:

 

 الف) تحقیقات و مطالعات پایش کیفی منابع آب :

در  آن اطراف چاه حلقه 20 و رودبار پیش و ور پلنگ رودخان، ماسوله هاي رودخانه کیفی پایش پروژه

 منابع آنالیز و برداري نمونه نتایج و شده انجام مطالعات طبق .پایان رسید به ذیصالح مشاور طریق از 95سال 

 "متوسط و بد"بندي  طبقه در ها رودخانه این  NSFWQI شاخص اساس بر و زیرزمینی و سطحی آبهاي

 زیادي موارد در و بوده مختلفی هاي آالینده با آلودگی معرض در منابع این که دهد می نشان و گرفته قرار

 در. است هایی محدودیت داراي کاربردها سایر یا کشاورزي شرب، مختلف کاربردهاي براي آنها از استفاده
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   محیط زیست و کیفیت منابع آبدفتر              شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

 

 

 شرب مصارف براي زیرزمینی منابع از همچنین و سطحی منابع از بعضی از طرح این مطالعاتی هاي محدوده

 .آید می بعمل استفاده نیز
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 ب) بخش عملیاتی و اجرایی

 :ذیرفتپاقدامات ذیل را نیز صورت در این راستا و در اجراي رسالت حفاظت از کیفیت منابع آب، 

 آب منابع کیفیت جامع مدیریت اجرایی کارگروه جلسات برگزاري -1

 ) شهر رشت WSPگروه برنامه ایمنی آب آشامیدنی (شرکت مستمر در جلسات  -2

 استان  )RWSP( يبرنامه ایمنی آب شناگاههااجراي  -3

 کیفی دیریتم دستورالعمل لیست چکتکمیل  شامل که سدها مخازن آب کیفیت مدیریت طرح -4

اطالعات مخزن سد به صورت ماهیانه ثبت و  مرحله این در .باشد می سفیدرود سد مخزن آب

  به شرکت مدیریت منابع آب ارسال می گردد.
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   محیط زیست و کیفیت منابع آبدفتر              شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

 

 

 دفتر با که بازرسی و گشت کارشناس نفر یک توسط...  و خدماتی صنعتی، واحدهاي از بازدید -5

 از 95 سال در. پذیرد می انجام نماید می همکاري شرکت آب منابع کیفیت و زیست محیط

 تکمیلی بررسی جهت آالینده  واحد 22 تعداد این از. است آمده عمل به بازدید مرکز 106 تعداد

 .گردیدند معرفی زیست محیط کل اداره به قانونی اقدامات سایر و
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 چاههاي آب شرب استان  جهت اعمال حرایم کیفی  GISتهیه نقشه  -6
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   محیط زیست و کیفیت منابع آبدفتر              شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

 

 

 به عنایت با ها کاربري استقرار ساماندهی و آب منابع کیفیت از حفاظت دیدگاههاي اعمال -7

حریم کیفی منابع آبهاي سطحی تعیین با  اجراي دستورالعمل  آب منابع پذیري آسیب و حساسیت

 18/12/82هـ مورخ 29101/ت  58977شماره موضوع تصویب نامه هیئت محترم وزیران به 

 ،قبل از صدور هرگونه مجوز

 

 

 ،1395پرونده هاي بررسی شده در سال  مورد 610از تعداد   

 

 مورد موافقت  541                          

 و                                                  

 مخالفت مورد 69                                                      

 

به دلیل قرارگیري در روستاي مشمول طرح هادي نیز  150تعیین حریم کیفی جهت  همچنین

 انجام پذیرفته است.حریم کیفی رودخانه ها، 
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از کشور ژاپن جهت بهبود وضعیت تاالب انزلی و   Jicaهمکاري مستمر با تیم مطالعاتی  -8

 شامل انزلی تاالب محیطی زیست مدیریت الزم به ذکر است پروژه رودخانه هاي منتهی به آن

فاضالب، پایش، آموزش، اکوتوریسم می باشد  آبخیز، زباله، مدیریت کمیته :تخصصی کارگروه 6

 .استکه شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در کمیته مدیریت آبخیز عضو 
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   محیط زیست و کیفیت منابع آبدفتر              شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

 

 

  استانی کارگروههايو ) سازمانی درون و سازمانی فرا( تخصصی هاي نشست جلسات، در حضور -9

 مطالعـاتی  با همراهی تیم( انزلی تاالب مدیریت کمیته جلسات در شرکت Jica ژاپـن  کشـور  از  (

 مورد 13

  برگزاري جلسه با گروههاي NGO   مورد 1در خصوص مشکالت آب استان 

 مورد 2 پایدار توسعه و زیست محیط آمایش، کارگروه جلسات در شرکت 

  مورد 2شرکت در جلسه کارگروه زیست بوم هاي حساس و شکننده 

 مورد 4یاي رودخانه هاي زرجوب و گوهررود  شرکت در جلسات استانی پروژهاي مرتبط با اح 

   مورد 4شرکت در جلسه مبارزه با گیاه سنبل آبی و پاکسازي تاالب عینک  از گیاه مذکور 

  شرکت در جلسات RWSP  ) بازدیـد از شـناگاههاي   و   )شـناگاهها   ایمنـی   برنامه کارگروه  

 مورد 8 استان 

   محـیط زیسـت   و   آب  يشرکت در جلسات تدوین برنامه ششم توسعه در خصوص چـالش هـا  

 مورد   13

 مورد 2 زهکشی و آبیاري کمیته جلسات در شرکت 

 مورد 2  آب آلودگی از جلوگیري نامه آیین 5 ماده ذیل کمیسیون جلسات در شرکت 

 مورد 2 محیطی زیست اثرات ارزیابی کارگروه جلسات در شرکت 

 کاربریهاي براي مجوز صدور جهت) 8 ماده کارگروه( صنایع استقرار به مربوط جلسات در شرکت 

 مورد 5  مختلف

 مورد 4  استان و بازدید از مرکز دفن زباله ویژه پسماند مدیریت کارگروه جلسات در شرکت 

 وزر1  محیط بهداشت جهانی روز همایش در شرکت 
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 روز 2برنامه ایمنی آب به مدت  همایش در شرکت 

 مورد 26  استانداردهاي ملی تدوین کمیسیون جلسات در شرکت 

 آشامیدنی آب ایمنی برنامه جلسات در شرکت )WSP (مورد 4 رشت شهر 

   مورد4تشکیل جلسات کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان 

 

 

 

 

 ج) بخش آموزش و فرهنگ سازي در خصوص حفاظت از کیفیت منابع آب

 

آموزش رکن اساسی ارتقاء فرهنگ حفاظت از کیفیت منابع آب می باشد که باید ابتدا در گروههاي هدف 

جهت تغییر رفتار و استفاده بهینه از منابع آب، نهادینه گردد. سالمت افراد ارتباط نزدیکی با سالمت 

محیط داشته و از آنجایی که آب از اصلی ترین عامل انتقال و بروز بیماریها می باشد، حفاظت کیفی از 

ت جه شرکت آب منابع کیفیت و زیست محیط مدیریتمنابع آب بسیار حایز اهمیت است. در این راستا 

 افزایش آگاهیهاي عمومی اقدامات زیر را صورت داده است:

 

 95 نوروز( آب جهانی روز مناسبت به بروشور توزیع( 

 گروههاي با جلسه NGO 95خرداد( سدها اهمیت پیرامون( 
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 گروههاي همکاري با آبی سنبل گیاه از عینک تاالب پاکسازي NGO استان ادارات سایر و 

 )95تیر(

 
 95 مرداد(  خزر دریاي جهانی روز مناسبت به بروشور توزیع( 
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 ملی استانداردهاي تدوین کمیته اعضاي توسط شهربیجار سدمخزنی از بازدید و نشست برگزاري 

 کشور

 کشوري دو منطقه آب منابع کیفیت اجرایی مدیریت کارگروه تخصصی نشست برگزاري 

 )95مهر(
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 سدمخزنی از کشوري دو منطقه آب منابع کیفیت اجرایی مدیریت کارگروه اعضاي بازدید 

 )95مهر( شهربیجار

 
 دو منطقه آب منابع کیفیت اجرایی مدیریت کارگروه تخصصی نشست در کتابچه و بروشور توزیع 

 )95مهر( کشوري

 95آبان(  اول متوسطه مدارس از تعدادي در کتابچه و بروشور توزیع( 

 کمیته در حیط زیستم و آب کیفی حفاظت استانداردهاي عنوان 40 از بیش تصویب و تدوین 

 ملی استانداردهاي تدوین
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 برنامه هاي آتی 

 لنگرود  رودخانه حوزه هاي وآالینده زیرزمینی و سطحی هاي آب کیفیت پایش شبکه طراحی و مطالعه پروژه
 .است انجام حال درمشاور ذیصالح  طریق از 96-97در سال  رودخان

 کرگانرود رودخانه حوزه هاي وآالینده زیرزمینی و سطحی هاي آب کیفیت پایش شبکه طراحی و مطالعه پروژه 
 .است انجام حال درمشاور ذیصالح  طریق از 96-97در سال 

 ها  رودخانه خودپاالیی توان افزایش و آلودگی رفع راهکارهاي ارایه زرجوب، رودخانه احیاي مطالعه پروژه
 است. انجام حال درمشاور ذیصالح طریق  از 96-97در سال   )II(فاز
 رودخانه خودپاالیی توان افزایش و آلودگی رفع راهکارهاي ارایه گوهررود، رودخانه احیاي مطالعه هاي پروژه 

 است. انجام حال درمشاور ذیصالح  طریق از 96-97در سال   )IIها (فاز
  دستگاه یک خریدپیش بینی تامین اعتبار الزم  جهت CTD در آنالین کیفی پایش ایستگاه یک نصب و 

 . )بهجت اله آیت (شهربیجار مخزنی سد پایاب
  رودخانه آنالین کیفی پایش تجهیزات) ایستگاه2( کالیبراسیون و تعمیرپیش بینی جهت تامین اعتبار الزم براي 

 .سفیدرود

 

 96ن در سال مدیریت جامع کیفیت منابع آب استاعملیاتی کارگروه برنامه 

 فاضالب میزان و نوع مکانی، موقعیت شامل آالینده منابع مشخصات تدقیق و تعیین براي ریزي برنامه -
 گیالن شرق و شهربیجار حوزهدر ...  و تولیدي

 گیالن شرق و شهربیجار حوزه آالینده منابع مکانی موقعیت نقشه تهیه -
 شرب آب کننده تامین منابع و زیرزمینی سطحی،( آب منابع کیفیت اطالعات بانک سازي یکپارچه و تهیه -

 )روستایی و شهري
 و...)  و مصرف/تخلیه محل حجم، پساب، نوع( استان در شده تولید پسابهاي انواع شناسایی براي ریزي برنامه -

 مربوطه بانک تهیه
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