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مخالفتکمیسیوناصل90مجلسباآبگیریسدچمشیر
حمیدرضا یاقوتی،  متخصص سد سازی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس براساس مستندات ارائه 
شده، نظر به تأخیر در زمان آبگیری سد چم شیر تا تکمیل مطالعات دقیق داشته است، می گوید: از سال 
76»منشأ انحالل« امالح در سازند گچساران همیشه محل اختالف بوده است. دانشگاه شیراز نیز در آخرین 
گزارش »مطالعات زون شور کننده رودخانه زهره در مخزن سد چم شیر-تعیین منشأ شوری و ارائه راهکار« 
اعالم کرد که امکان دارد وجود پدیده فشار منفذی در مخزن سد، منشأ انحالل نمک در آن شود. این داده 
جدید می تواند محاسبات مربوط به مخرب بودن سد را برهم زند و ما چاره ای جز مطالعات بیشتر نداریم. او 
معتقد است با وجود مسائلی مانند سطح جدایش گسل ها در منطقه آبگیری سد، وجود پدیده کارست در 
نزدیکی ساختگاه سد، ارتباط هیدرولیکی شورابه ها با آب زیرزمینی در ساختگاه سد، ناپایداری شیب های 

منتهی به مخزن سد، چشمه های آب شور پایین دست سد و... نباید در آبگیری این سد تعجیل کرد.

مکث

مدت هاست که ادغام سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی 
مطرح شــده و موافقان و مخالفان زیادی دارد. درحالی نهادهای 
تخصصی محیط زیست با تشــکیل وزارت محیط زیست موافقت 
می کنند که برخی از مســئوالن و کارشناســان از مخالفان آن 
هستند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: از جانب 

رئیس جمهوری 2ماه فرصت داده شده تا روی این طرح، کار شود.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر و در پی برگزاری جلسه شورای عالی 
اداری کشور در نخستین روز آذرماه، بار دیگر ادغام سازمان حفاظت 
محیط زیست و منابع طبیعی سر زبان ها افتاده است. علی سالجقه، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ادغام 2 سازمان حفاظت 
محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: روز 
سه شنبه )اول آذر ماه( این موضوع در شــورای عالی اداری کشور 
مطرح شــد. از جانب رئیس جمهوری 2ماه فرصت داده شده تا بر 
این طرح کار شده و دوباره در شورای عالی اداری کشور مطرح شود. 
موضوع ادغام 2سازمان از مدت ها پیش در دستور کار سازمان اداره 
امور استخدامی کشور قرار گرفته بود، اما به تازگی این سازمان با توجه 
به نشست هایی که داشت، به این نتیجه رسید که وظایف قانونی و 
مسئولیت های هر دو سازمان تا حدود زیادی با یکدیگر انطباق دارد 
و به همین دلیل با ادغام آن، موافقت کرد. اعتقاد من بر این است که 
اگر روی این طرح به طور مطلوب و عالمانه کار شود، همچنین تمام 

ضوابط آن دیده شود، می تواند به نفع کشور باشد.
سالجقه در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوع به نفع محیط زیست 
نیز هست، گفت: بله! چراکه محیط زیست و منابع طبیعی از لحاظ 

لغوی متفاوت هستند، اما به لحاظ محتوایی یکسانند.
در حالی سالجقه پیگیر ادغام این 2نهاد متولی عرصه های طبیعی 
کشور است که ریاست سازمان جنگل ها را پیش از این برعهده داشته 
است، اما این طرح موافقان و مخالفانی دارد؛ ازجمله این موافقان 
می توان به محمدتقی دستورانی - رئیس دانشکده منابع طبیعی 
و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد - اشاره کرد. او بر ضرورت 
ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور به عنوان 2نهاد حاکمیتی و فعالیت در قالب یک وزارتخانه قوی 
تأکید کرد و گفت: در این شرایط امکان پاسخگویی به مجلس و مردم 

هم فراهم می شود.
از جمله مخالفان ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 
منابع طبیعی می توان به معصومه ابتکار - رئیس اســبق سازمان 
حفاظت محیط زیست - اشاره کرد که با تأکید بر پیامدهای منفی 
ادغام سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: اگر 
ادغام این دو سازمان در وضعیت فعلی انجام شود، طرفی که آسیب 
خواهد دید سازمان حفاظت محیط زیست است که پس از ادغام، 
زیرمجموعه یک معاونت بزرگ تر خواهد شد؛ درحالی که اکنون 
سازمانی مستقل زیرنظر نهاد ریاســت جمهوری است. درصورت 
ادغام، نکته خطرناک این است که مشخص نیست کدام سازمان 
نقش حاکمیتی و اختیارات را خواهد داشت و کدام ناظر خواهد بود؟

مهلت ۲ماهه رئیس جمهور برای طرح 
»ادغام محیط زیست و منابع طبیعی«

خبر روزنقل قول خبر

دمــای اســتان های شــمال غربی و غربی 
با ورود ســامانه بارشــی به غرب کشــور و 
بارش باران کاهش می یابد. همچنین برای 
بخش هایی از خوزستان، غرب اصفهان، 
غــرب مرکــزی، چهار محال و بختیــاری و 
ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز واقع در 
استان های قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، 
بارش بــاران، گاهی رعد وبــرق و وزش باد 
شــدید موقتی و در ارتفاعــات بارش برف 

پیش بینی می شود.
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درجه

تومــان اعتبــار بــرای اجــرای طرح هــای 
آبخیزداری کردستان نیاز است. مدیرکل 
منابع طبیعــی و آبخیــزداری کردســتان 
گفت: آغاز عملیات آبخیزداری در ۳۴۰هزار 
هکتار از عرصه های طبیعی اســتان آغاز 
شــده و قــرار اســت تــا پایــان ســال آینده 
اجرایــی شــود. بهــزاد شــریفی پور گفت: 
یک هزارو۲۰۰میلیارد تومان برای مطالعه و 
اجرای کل زیرحوضه های استان موردنیاز 

است.
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عدد خبر

محمدرضا قانعی 
کارشناس معماری

نبود بلوغ در همه حوزه هایی که با معماری 
سروکار دارند و فقر معماری متعهدانه به 
این منجر شده است تا به هویت تاریخی 
و معماری شهر اصفهان دهن کجی شود. از 
نهادهایی مثل شهرداری و میراث فرهنگی 
انتظار می رود متعهدانه تر رفتار کنند، ولی 
مشارکتی که بین برخی نهاد ها وجود دارد به 
این منجر می شود که در یک بافت تاریخی، 
بدون توجه به کالبد، ساخت وساز شود و 
هویت معماری شهر تحت شعاع قرار گیرد.

حسن اکبری
معــاون محیط زیســت طبیعی ســازمان 

حفاظت محیط زیست
اولویــت هزینه کــرد در محیط زیســت برای 
یوزپلنگ هایی است که در طبیعت زندگی 
می کنند، ولی به این معنا نیست که ما برای 
پیروز کم هزینه خواهیم کرد؛ هر هزینه ای 
که الزم باشد تا یوز زنده بماند، زندگی کند و 
شرایط خوبی را طی کند، ما فراهم می کنیم. 
احتمال انتقال او در فروردین ماه سال آینده 
به مرکز تکثیر در اسارت توران وجود دارد. ما 
»پیروز« را حتما به توران منتقل خواهیم کرد.

مخالفت مجلس با آبگیری سد چم شیر 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: اجازه تکرار تجربه سد گتوند را نمی دهیم

با وجود تمامی مخالفت ها با تعجیل در آبگیری ســد 
چم شیر، حدود یک ماه دیگر قرار است این سد آبگیری 
شود. حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
کرده است، تنها درصورتی که مطالعات این سد مشکل 
نداشته باشد، مجوز آبگیری سد چم شیر گچساران داده 
می شود. از سوی دیگر مرکز پژوهش ها و کمیسیون 
اصل 90مجلس هم با آبگیری عجوالنه سد چم شیر 

به دلیل تبعات محیط زیستی آن مخالفت کرده اند.
علی سالجقه، در حاشیه بازدید از موزه حیات وحش 
و طبیعی یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 
به خبرنگاران گفت: در زمینه سد چم شیر سمن ها و 
مراکز دانشــگاهی اظهارنظرهایی کرده اند و این سد 
هم اکنون به مرحله آبگیری رسیده است. حساس ترین 
سازند های زمین شناسی به خصوص از لحاظ امالح در 
استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و به همین دلیل 
هیچ گاه دنبال تکرار تجربه »گتوند« دیگری در کشور 
نیستیم و اجازه چنین تجربه ای را هم نخواهیم داد. با 
وزارت نیرو نیز بحث شده و گفته ایم که گمانه زنی انجام 
شود و نمونه برداری صورت گیرد و نتایج نهایی را اعالم 
کنند. اگر مشکلی در مطالعات وجود نداشته باشد، مجوز 

آبگیری سد چم شیر گچساران داده می شود.
سد چم شیر روی حوضه آبریز رودخانه زهره قرار دارد. 
این رود در مسیر خود با ســازند های زمین شناختی 
متعددی مواجه می شود؛ به طوریکه طی هزاران سال، 
در نوسانات آبی که بارش و دبی چشمه های مسیر ایجاد 
کرده  امکان ایجاد تمدن در حاشیه این رود فراهم شده 
است. کیفیت آب با EC )سختی آب( متنوع در مسیر 
رود، امکان کشاورزی و شــرب برای ساکنان را ایجاد 
کرده است. سدسازی برای بهبود آب کشاورزی و شرب 
می تواند منشأ اثر مثبت باشد؛ به شرطی که درجای 
مناسب و به اندازه مناسب ساخته شود، اما سد چم شیر 

در بین فعاالن محیط زیست مخالفان زیادی دارد. 
همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با 
اشاره به ابهامات موجود اعالم کرده است: »در مطالعات 
انجام شــده از آمار هیدرولوژیکی دهه اخیر که عمدتاً 
شامل سال های خشــک و بعضاً ترسالی شدید بوده، 
استفاده نشده اســت؛ این در حالی است که استفاده 
از آمار ســال های اخیر که آثار تغییر اقلیم نیز در آن 
مشهود است، می تواند مطالعات و راهکارهای ارائه شده 

برای کنترل شوری در مخزن و رودخانه پایین دست را 
دســتخوش تغییر کرده و حتی به اصالح ارقام درنظر 
گرفته شــده برای حقابه محیط زیستی منجر شود. 
ازطرفی هم اکنون شرایط خشکسالی در منطقه حاکم 
بوده و امکان آبگیری از سد با تردید مواجه است؛ لذا با 
توجه به حساسیت های کیفی مرتبط با سد چم شیر تا 
زمان بهبود شرایط آبی و افزایش آبدهی رودخانه که 
فرایند آبگیری را تسهیل خواهد کرد، فرصتی فراهم 
است تا با به روزرســانی و تدقیق مطالعات انجام شده 
و تکمیل مطالعات زمین شناســی برای رفع بعضی 

ابهام های موجود اقدام شود.«
ساخت سد چم شــیر با فاینانس چینی ها، پیشرفت 
فیزیکی 89درصدی داشته و شاید نتوان در ابعاد سد 

تغییراتی ایجاد کرد. حمیدرضــا یاقوتی، متخصص 
ژئوتکنیک با اشــاره به تحقیقاتی که اخیــرا در مورد 
سد چم شیر انجام شده اســت، می گوید: با عنایت به 
مســتندات آبگیری زودهنگام سد چم شیر، در شرق 
بهبهان )سردشت زیدون تا هندیجان( عالوه بر نابودی 
اراضی کشاورزی پایین دست)شــرق خوزستان(، در 
حوزه زیست محیطی و زیست بوم ها نیز خسارات زیادی 
وارد می شود و حتی پیامد های اجتماعی و امنیتی دارد.

او به همشهری می گوید: کیفیت پایین آب رودخانه 
زهره در محدوده ورودی خوزستان )با بیش از 25درصد 
سهم امنیت غذایی کشور( از اواسط بهار تا اواخر پاییز 
همواره موجب شده که در سال های گذشته از پتانسیل 
این رودخانه بهره برداری مناسب صورت نگیرد. داده های 

ایستگاه هیدرومتری پل زهره )15کیلومتر بعد از سد 
چم شــیر( برای دوره های طوالنــی حاکی از کیفیت 
نامطلوب رودخانه زهره در زمان های غیرســیالبی با 
ســختی 4هزار و در فصول کم آبی به بیش از 15هزار 

میکروموس بر سانتی متر است.
ســد چم شــیر به لحاظ زمین شناســی روی سازند 
گچساران ساخته شده است و تا 12کیلومتر بعد از آن 
هم این سازند ادامه دارد و به گفته متخصصان، سازند 
گچساران استعداد باالیی در اضافه کردن نمک و گچ با 
انحالل پذیری باال در مسیر رود یا مخازن سد ها دارد. این 
امالح به تنهایی می تواند سرزمینی را از تمدن خالی کند.
حمیدرضا یاقوتی با اشــاره به تجربه سد دز به عنوان 
بهترین سازند برای ساخت سد در این منطقه می گوید: 
با توجه به تجارب ســد کوثر و مــارون و همچنین 
مشکالت انحالل نمک در ســد گتوند در ساختگاه 
ســازند گچســاران و تغییرات کیفیت آب و تجربه 
60سال کیفیت ثابت رودخانه دز پس از آبگیری سد 
دز، چرا ساختگاه کنگلومرای جهت احداث سازه های 
آبی مدنظر قرار نگرفت و سناریوی حذف زهره 1و 2و 
تغییر احجام اولیه طرح سد چم شیر در سازند تبخیری 
گچســاران اجرا شــد؟ این در حالی است که فاصله 
نخستین اراضی کشاورزی تحت پوشش تا سد چم شیر 

بیش از 70کیلومتر است.

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار


