
  

    خالصه مذاكرات جلسات مجازي
  

  2  از  1 : صفحه
  ارزيابي سيالبكميته تخصصي 

  

   1399شهريور  و مرداد وتير  :زمان                21/07/99  :تاريخ         9902:  شماره جلسه

  :دستور جلسه

  

لـزوم توجـه و مراقبـت هـاي     شرايط خـاص كشـور و   بحث ها و تبادل نظر در فضاي مجازي به دليل تداوم 
  ويروس كرونا بهداشتي در برابر 

  

  :اعضاي فعال

  

   ري، يزدانياستادي، صد: خانم ها
هاشم سياري،  فردوسي، مجيد سوري نژاد، علي  معالي زعفراني زاده، دروديان،چهرزاد، انسانيت، نيما حامد : آقايان

، موسوي، اميد معتق،سيدعليرضا مطهري،  ،فدائي فردمصطفي طالب بيدختي، محمود غالمي، واثقي، سيامك عبايي، 
   همتيو  درويش نژاد

  

  : يماتو تصمالصه مذاكراتخ

۱  

 
بحث و تبادل نظر مفصلي درخصوص كارايي طرح هاي تغذيه مصنوعي و اينكه در كدام مناطق اين طرح ها مي تواند جايگزين 

براي حوزه هاي مختلف و رودخانه هاي فصلي شرايط . احداث سد شود، توسط آقاي دكتر انسانيت و ساير اعضاي گروه انجام شد
  . دندشت هاي شهريار و قلعه حسن خان در حال حاضر تحت تغذيه مصنوعي قرار دار. شدتغذيه مصنوعي بررسي و مقايسه 

  

2  

 
ر و مريان تالش، خوي، مشكين شهر، بهشهر و در مورد ييالقات آق اول از جمله. ارائه شد سيالب در طول اين مدت مرتبط با اخبار

  . . . و  لستان و شهرستان كالنه، املش و رودسر گيالنگلوگاه، ماسوله، زنجان، قصر قند و سرباز در سيستان، سيل شرق گ
سيل سهمگين در جزيره سيسيل . نفر جان باخته اند 41ميليون نفر را آواره و  2در همين حال سيل ويرانگر در هند و بنگالدش 

ير در بمبئي سال اخ 47سيالب بي سابقه در . كشته داد 17سيل يمن . ايتالين موجب گرفتار شدن دهها خودرو شده است
   . . . و  هندوستان

اين تبليغات وجود دارد كه اكثر سيالب هاي مخرب ناشي از احداث سد است و حتي بعضاً جالب است هنوز نيز در فضاي رسانه 
بحث و بررسي در خصوص اهداف . و مواردي را مطرح مي سازند. رنداين موضوع اعتقاد دا ركارشناساني همچون دكتر معتق نيز ب

آقاي دكتر . انجام شده استدر اين گروه روه هاي مخالف احداث سد در چندين نوبت گيل طرح اين موضوع از سوي و دال
  . بوده و احتماالً نتيجه مربوطه در قالب كتاب يا نشريه قابل نشر خواهد بودات مفصلي در اين ارتباط در حال تحقيق نيز موسوي

امكان شكست سد . (رسانه اي بوده و مدارك و مستنداتي در اين ارتباط وجود ندارد برخي اخيار به نظر مي رسد در حد هياهوهاي
از ديد دكتر معتق موضوع زمين لغزش سدهاي . . .) ايجاد زمين لغزش در اثر رهاسازي سيالب از سد سه دره و . سه دره چين

  .بزرگ در تعداد زيادي از سدهاي جهان در حال وقوع است
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آقاي دكتر معتق كه ديدگاه نزديك به مخالفين سد سازي را داشته و در اين گروه فعاليت دارند، در اين گروه بحث هاي جالبي در 

اخبار مربوط به گروه هاي ضد سد سازي اغلب از طريق ايشان . ارتباط با مباحث سيالب و آب از منظر مخالفين سد سازي دارند
  .دل نظر مي شوددر گروه مطرح شده و بحث و تبا
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   1399ماه دي و آذر  :زمان                04/10/99  :تاريخ         9904:  شماره جلسه

  :دستور جلسه

  

لزوم توجـه و مراقبـت هـاي    شرايط خاص كشور و بحث و تبادل نظر در فضاي مجازي به دليل تداوم تداوم 
  پيرامون وقايع و مسائل سيالب و سدويروس كرونا بهداشتي در برابر 

  

  :فعال اعضاي

  

   استادي، صدري، يزداني: خانم ها
هاشم فردوسي، سياري، مجيد  دروديان،روزبهاني، نصراهللا جواهري، انسانيت، نيما حامد ل يعقوب، آمهدي : آقايان

    همتي ، درويش نژاد وموسوي، اميد معتق،سيدعليرضا مطهري،  ،فدائي فردمصطفي طالب بيدختي، محمود عبايي، 
  

  : و تصميماتالصه مذاكراتخ

۱  

هاي  ها و اطالعيه  پس از دريافت صورتجلسات هيات محترم اجرايي كميته ملي سدهاي بزرگ و همچنين پس از دريافت نامه
رساني و بحث و بررسي قرار گرفته است كه يكي از  ها مورد اطالع ترين مطالب و درخواست دبيرخانه كميته ملي، بالفاصله مهم

  :ان نمونه در ذيل آمده است ترين مطالب به عنو مهم
  

 :زيرزميني داشته باشد هاي آب و زيست مجلس كه مي تواند پيامدهاي نامطلوبي براي محيط خطرناك تصميم

 تا. داد كشور سراسر در برنج كشت آزادسازي مصوبه از خبر قال آق و گرگان مردم نماينده سنگدويني، آقاي رمضانعلي-1: اصل خبر
 .بود ممنوع شمالي استان سه از در خارج محصول، بودن بر آب پر دليل به برنج شتاين تصميم، ك از پيش

 عنوان به شمالي هاي استان از خارج  در برنج كشت ممنوعيت لغو براي مجلس تصميم از زيست محيط كارشناس درويش محمد-2
 اما. است سال در ميليمتر چهار جهاني ارهايآم در زمين فرونشست بحراني مرز«  :گويد مي و كند مي ياد خطرناك خيلي تصميم يك
  ايران روزنامه/ ».است جهان بحراني شرايط برابر 140 فسا تا جهرم بين هاي دشت در فرونشست  مثال براي ايران در

اصوالً چنين . خطرناك بودن چنين تصميماتي مورد تاييد قرار گرفت. اين موضوع مورد بحث و بررسي و اعالم نظر قرار گرفت
جا دارد مكاتباتي با مركز پژوهش هاي مجلس اتجام شود تا درخصوص طرح  و تصميم در . صميماتي نبايد در مجلس گرفته شودت

  . خصوص چنين موضوعاتي در مجلس، تذكرات آئين نامه اي داده شود و يا اينكه حداقل استعالمي از مراجع متولي صورت پذيرد
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  :ت متن قانون آب درخواست اعالم نظر بر ويرايش نخس

كشور  سراسر طبيعي منابع و زيست محيط نهاد مردم تشكلهاي محترم مديران/استاني  هاي شبكه محترم دبيران: توجه  قابل
 كشاورزي صنف محترم نمايندگان/ آب  منابع از صيانت و طبيعي منابع زيست، محيط حوزه فعاالن و كنشگران استادان، كارشناسان،/

 / آب حوزه با مرتبط اندركاران دست و گروداران ذينفعان، ساير/بران  آب هاي تشكل نمديرا و استانها

 شبكه نمايندگان كه نيرو وزارت در نظر تبادل و بررسي فشرده جلسات برگزاري طي و نيرو وزارت فراخوان اعالم از پس مزبور، متن 
 اندكار، دست متعدد بخشهاي نظرات اخذ از پس نيز داشتندو حضور آن در هم كشور طبيعي منابع و زيست محيط نهاد مردم تشكلهاي

 .شد انتشار آماده و شده نهايي نخست، ويرايش قالب در

 مزبور، متن مطالعه ضمن شود مي تقاضا نهاد مردم تشكلهاي اعضاء و مديران كنشگران، و فعاالن گروداران، و ذينفعان كليه در ادامه از
 ملي شبكه دبيرخانه به  iranengs@gmail.cm :نشاني به شبكه يارانامه طريق از ،99 بهمن 20 تاريخ تا حداكثر را خود نظرات
  .نمايند ارسال
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  :ارائه پيشنهادات اعضاي محترم كميته، به يكي از دو روش زير توصيه مي شود
وشت به كميته سيالب يا دبيرخانه اصلي كميته ملي سدهاي بزرگ ايران مكاتبه مستقيم با مرجع فوق و در صورت امكان رون -1

 .جهت اطالع و اقدامات بعدي
طرح موضوع و تبادل نظر در كميته به منظور دريافت نظرات و پيشنهادات ساير اعضاء، ادغام و دسته بندي پيشنهادات  -2

  ربط  مشابه، ارائه پيشنهادات گروهي و ارائه اجماع كارشناسي متخصصين ذي
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 به موسوم نويس پيش متن انتشار پي در كشور، طبيعي منابع و زيست محيط نهاد مردم تشكلهاي شبكه هماهنگي شوراي بيانيه

به شرح زير مورد بحث قرار  »1399 دي 28 اول، ويرايش ،1361 مصوب آب، عادالنه توزيع قانون به موادي الحاق و اصالح اليحه«
 :گرفت 

 آب جامع قانون نويس پيش تدوين و تهيه موضوع در نيرو وزارت و شبكه مشاركت روند روايت همراه به 

 :بيانيه از فرازهايي 

 جزء ذينفعان، همه حضور با و مشاركتي روندي طي ماداميكه و بوده نقد و بررسي هرگونه شأن فاقد اصالحي، اليحه نويس پيش متن 
 .شناسيم نمي سميتر به را آن نگيرد، قرار بررسي مورد آن جزء به

 دستور در را خود متبوع وزارتخانه و جامعه بين شكاف ترميم محور، مشاركت فرآيند از حمايت با ميشود درخواست نيرو محترم وزير از 
 .دهند قرار

 تعجيل ت، ازاس دوطرفه درك و مراقبت نيازمند هايش، ضعف و ها نقص همه با و فرودها و فراز همه با مشاركت، از آنجائيكه پايداري
 اينگونه نميتواند اثرگذاري، و گسترده ابعاد چنين با قانوني تصويب و تدوين شك بدون  .شود پرهيز جدا آب، قانون تدوين و تهيه در

 را همگاني مسؤوالنه مشاركت و آب بوده و حضور فراتز از بخش موضوع. باشد جناحي يا سياسي كنش هدف يا و عجوالنه و يكطرفه
 .شايسته است گفتگوهايي در اين ارتباط شكل گيردو  طلبد مي

  .قرار شد اعضاي كميته ارزيابي سيالب نيز در اين موضوع مشاركت نموده و نكات مورد نظر خود را اعالم فرمايند
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  بحث و گفتگو در رابطه با وضعيت اقليمي كشور در سال جاري

ر، جمع كثيري از متخصصين حوزه آب شروع دوره ترسالي را مطرح با وقوع چندين باره حوادث سيالب در نقاط مختلف كشو-1
 بارشي كم« با 1399 ولي با گذشت دو سال از اين وقايع و واقعيت هايي از وقايع بارش در كشور، از اين واقعيت كه سال. نمودند
 . تَرسالي مطرح مي شود  رسد، شكست تئوري مي پايان به »مطلق

 امسال، كم باران به توجه با .ندارند خوبي استان گلستان، در سال جاري وضعيت ويژه به كشور بارش رپ معموال هاي هم اينك استان
 در ها بارندگي افزايش با كه گرفته قرار خشكسالي وضعيت در ديگر بار حالي در كشور .نيست انتظار از دور ايران در گسترده خشكسالي

 اساس بر نيز برخي مقامات دولتي و دانسته »ترسالي« آستانه در را ايران مربوطه يها سازمان گسترده، هاي سيل وقوع و گذشته سال
  !كرده بودند پيشنهاد سدسازي و آب انتقال براي اي تازه عمراني هاي طرح نظرات اين
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 اطالع رساني درخصوص تازه هاي پيش بيني هاي هيدرولوژيكي در شبكه آب كشور

 گزارش به .شده است اضافه آب تحقيقات موسسه سيالب بيني پيش و پايش سامانه به درولوژيكيهي بيني پيش اطالعات ارائه بخش
 سامانه در هيدرولوژيكي بيني پيش اطالعات ارائه بخش شدن اضافه با آب، تحقيقات موسسه عمومي روابط از نقل به ايران آب اخبار
 شبكه هدف نقاط در سيالب هاي جريان بيني پيش عاتاطال دريافت امكان موسسه تحقيقات آب، سيالب بيني پيش و پايش
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  .شده است فراهم روزه 4 زماني افق براي كشور هاي رودخانه
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 آفريقا بزرگ صحراي در خبر وقوع بارش برف

 وازهدر« كه الجزاير، در »الصفرا عين« صحراي امسال .است بوده برف بارش شاهد بار 3 تنها آفريقا بزرگ صحراي گذشته سال 40 در
 .است پوشانده را زمين سطح برف، متر سانتي 40 حدود نقاط برخي در و بوده سنگيني برف شاهد شود، مي ناميده نيز »صحرا به ورود
  .ندارد دادن دست از براي فرصتي اقليمي تغييرات با مقابله مسير در جهان كه دهد مي نشان 2020 سال داغ و استثنايي دماي

  

7  
داد براي ترجمه و تاليف كتاب انعقاد قرار

 Design for: و با محوريت كتاب  "مديريت سيالب"، پيشنهاد تاليف و ترجمه كتاب با عنوان 1399در جلسات دي ماه 

flooding مطرح شد.  
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  سنندج ژاوه مخزني سد آبگيري تحليل و بررسي گزارش

دريافت شده و گزارش دانشگاه كردستان، در صورت صحت كليه  در دسترس اعضاء كميته قرار گرفت و بر اساس نكات اين گزارش
 رسد آبگيري اين سد در مقطع فعلي نامطلوب بوده و تاخير در اين فرايند و عدم	اطالعات و گزارش دانشگاه كردستان، به نظر مي

  .ميگردد نهادپسابها، پيش كليه ساماندهي و درياچه آبريز حوضه مديريت كامل كيفيت آب و كنترل تا سد آبگيري
 
 :كردستان دانشگاه گزارش از خالصه اي برگرفته 
تصفيه . منابع آلوده كننده فعلي شامل فاضالب شهر سنندج و تعدادي روستا در مسير رودخانه و شيرابه لندفيل هاي مسير مي باشد •

از تصفيه خانه و نيز افزايش ظرفيت خانه فاضالب شهر سنندج در حال اجراي طرح توسعه به منظور كاهش ميزان آاليندگي خروجي 
  . ولي شواهد كيفي آب مسير رودخانه ورودي به سد ژاوه نشان دهنده رسيدن به حداقل هاي كيفيت نمي باشد. مي باشد

بي  رشد تغذيه گرايي، پيامدهاي از. مي دهد قرار تغذيه گرايي شديد مراحل سد را در در) فسفر و نيتروژن( مغذي عناصر فزايش  •
. است آن نامطلوب بوي و محلول اكسيژن كاهش مخزن، آب رنگ تغيير پيكره آبي، سطح در علفها و گياهان جلبك، يه انواعرو

 بين حرارتي تعادل اثر در حرارتي اليه بندي. ميشود تشديد آن نامطلوب عواقب و تغذيه گرايي حرارتي، اليه بندي وقوع با همچنين
 راستاي در كه اقدامي تنها. دارند متفاوتي كيفي ويژگيهاي يك هر كه گرفت خواهد شكل يورود جريانهاي و مخزن آب اتمسفر،
 به كيلك زباله انباشت محل لندفيل شيرابه و بهاران و آباد حسن منفصل ناحيه فاضالب اتصال است گرفته صورت ها آالينده حذف

  . است سنندج شهر فاضالب تصفيه خانه
 و ثانيه بر مترمكعب 2.8 يعني. خواهد شد برابر آن دو ظرفيت از تصفيه خانه، حداكثر مطلوب اريبرد بهره و ارتقاء صورت در  •

 .نمايد تصفيه را ها ورودي كامل صورت به نميتواند تصفيه خانه عمال و شد خواهد پس باي فاضالب از زيادي بخشي كماكان
 براي الزم افزودنيهاي از استفاده ضرورت به توجه با فسفر تصفيه اما است، فسفر گرايي تغذيه منيع مهمترين از يكي كيفي نظر از  

 .نيست ميسر تصفيه فرآيند
 . است صورت چه به آن كيفي كمي و خاص هاي ويژگي به توجه با لندفيل تصفيه شيرابه كه نيست معلوم  

 براساس ژاوه مخزن كه دهد مي نشان )1998 و 1997 مشانير،( ژاوه سد مخزن كيفي مدلسازي و آب منابع كيفيت بررسي گزارش  •
 غلظت اين، بر عالوه. ميگردد مواجه تير تا ارديبهشت هاي-ماه در خصوصاً جلبكي رشد مشكل با مخازن، شدگي مغذي معيارهاي
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 بهار فصلهاي در مخزن، اين همچنين. است آبزيان حيات دو كالس استاندارد از بيش آن در آمونيم و فسفات مانند مغذي پارامترهاي
 به شده رها آبي منابع كيفيت كه ميدهد نشان نتايج همچنين،. ميگردد مواجه خود پاييني اليه هاي در بي هوازي شرايط با تابستان و

 مغذي مواد از بااليي غلظت حاوي يوتريفيكاسيون، و مغذي شدگي شاخص هاي لحاظ به دهگالن-قروه  به انتقالي آب و ژاوه پاياب
 استانداردهاي سال ماههاي از بسياري در اين بر عالوه. كرد خواهد ايجاد پذيرنده آب منابع در را تغذيه گرايي جاداي پتانسيل و بوده

 .نميباشد دارا نيز را آبزيان حيات دو كالس
 حجم در دموا اين از بخشي  كه شد خواهد آبگيري از پس ژاوه سد مخزن وارد نيترات و فسفر تركيبات و آالينده مواد از عظيمي حجم
 فاز در آلي مواد از بخشي گيري قرار مخزن، گرايي تغذيه باالي پتانسيل بر عالوه ديگر عبارت به شد، خواهد انباشته سد اين مرده

 به توجه با آن، از حاصل گازهاي شدن متصاعد با كه شد خواهد هوازي بي هاي باكتري توسط تخمير موجبات هوازي بي و سپتيك
 در مستمر بصورت آن از ناشي بد بوي عالوه به مذكور هاي گاز كه رود مي آن بيم سنندج، شهر تنفس مسير در مخزن گيري قرار

 بحران يك عنوان به  سناريويي چنين. گردد منتشر هستند گردشگري مناطق از همگي كه مجاور روستاهاي و سنندج شهر سطح
 .ساخت خواهد مختل را ها محدوده اين در سكونت امكان كه ميگردد تلقي آينده در محيطي زيست
 را آن بودن استفاده بال و ژاوه سد ساخت هاي هزينه تواند نمي تنها نه و است فاضالب ذخيره معني به كنوني شرايط در سد آبگيري
 كسازيپا گردد، ذخيره اي آلوده آب چنين كوتاهي مدت براي اگر حتي. انجاميد خواهد بزرگتري بحران خلق به بلكه نمايد توجيه
 وجود آلودگي مشكل حل براي عزمي اگر و نشود نيز فراهم آن كامل تخليه امكان شايد يا و برد خواهد زمان سالها و ها ماه مخزن
 .شود عملياتي سد آبگيري از قبل بايد دارد

 ميتواند پساب و فاضالب از پر درياچه  ايجاد. است وسيع و گسترده بسيار آن اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، تبعات همچنين
 از مهاجرت روند اجتماعي، تشديد-سياسي مشكالت ايجاد و عمومي افكار شدن مردمي، قطبي اعتراضات و اجتماعي باعث نارضايتي
 و گردشگري رونق بر منفي اثرات باشد، و مي منطقه اين روستاهاي آن محوريت كه هورامان جهاني ثبت پرونده به زدن منطقه، لطمه

 .شود منطقه توسعه
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و بررسي داليل  سيل با مقابله در ايران مختلف مشكالت تحليل به آذر ماه جلسه در اعضاي كميته تخصصي ارزيابي سيالب

  .پرداختندايران  در سيل با مقابله قانوني ناكارآمدي بسترهاي
 . است ساخته مختل ايران در را مردم از بسياري زندگي دوباره اخير هاي سيل از ناشي تخريب متاسفانه

ايراني هشدار داده بود كه  ميليون 50 از بيش براي سيل خطر درباره 97 سال در جزي بر اساس گفته آقاي مهندس فدايي فرد، دكتر
مطالبي كه توسط مهندس فدايي فرد در رسانه ارائه  مجموعه در. ان عبور شده است از سادگي گرفته نشده به جدي ايشان صحبت

 توسط حل قابل ايران در خاك فرسايش و سيل مشكل. توجه جدي شود ايشان مانند افرادي هاي ت شده تا به هشدارشده، درخواس
  .نيست خارجي متخصص يا و كشور هيچ

از آنجائيكه دخالت بشر طي . رفع معظالت سيالب مستلزم توجه جدي به وضعيت اب و خاك و كاربري هاي وضعيت موجود دارد
 سياست تغيير  و شهري هاي محيط در سبز ساختارهاي گسترش لت هاي زيادي در اين امر گرديده، بدونچندين دهه موجب دخا

زيست، امكان برخورد منطقي و عقالني با اين معظل وجود نداشته و در غير   محيط با انها سازي همسان و خاك و آب مديريت هاي
يكي از راه هاي تبديل تهديد به فرصت، استفاده از . اده نماييماين صورت بايد خود را براي هزينه ها و تبعات زرگ تري آم

ايجاد سدها مي تواند موجب تسكين . ابي در رودخانه هاي اصلي است كه بيشترين حجم آب سيالب از آن عبور مي نمايد هاي نيروگاه
خش عمده اي از سيالب هاي به طوري كه پس از احداث سدهاي كرخه و كارون سه ب. اب در پايين دست و كنترل سيالب شود

بدون شك . رودخانه هاي خروشان كارون و كرخه مهار گرديد و شدت سيالب ها و هزينه هاي مربوطه به شدت كاهش پيدا كرد
احداث سد داراي تبعات منفي نيز بوده و الزم است طي مطالعات دقيق نسبت به كمينه كردن هزينه هاي اقتصادي و محيط زيستي 

  .مودجوامع اقدام ن
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  آخاني در مديريت شهري آقاي نظر بحث و تبادل نظر در خصوص اظهار

 تري اهميت بي مسائل به بلكه نشده توجه آن به آخاني آقاي نظر اظهار در و داشت توجه بدان بايد شهري مديريت در كه آنچه
 و شده كور شهر شمال و غرب در ويژه به هرانت طبيعي خودپااليي هاي شريان مرتبه بلند سازهاي و ساخت با كه آنست است پرداخته
 خواهد تهران هواي در آلودگي انباشت وضعيت موجب مواجهيم شديدتر وارونگي پديده با كه سرد فصل در كورشدگي اين بنابراين،

  .شد
وبي و از جمله در در محالت جن حاليكه در است 20 به 80 زيرزميني آب به سدها و سطحي آب از استفاده نسبت تهران شهر شمال در

  .است 80 به 20ري، اين نسبت  شهر
جراحي  ثانيه اي رودخانه بر مترمكعب 2571داد و اثرات سيالب  نجات سيل خطر از را شادگان شهر رامشير، سد بر سيالب وجود كانال

  .را به شدت تقليل داد
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  1398 سال ماه روردينف سيل وقايع تحليل و پژوهشها درخصوص بررسي نقد و بررسي گزارش مركز

  :ترين گفتگوها و نقطه نظرات مطرح شده به شرح زير است  بخشي از مهم
ولي شواهدي . است داده ارايه را نتايج و كرده بيني پيش وقوع از قبل را سيل خوبي دقت با كه سازمان هواشناسي شده بارها گفته-1

  .از راستي ازمايي وجود ندارد
 شرايط اقليم، جمله ساير ويژگي ها از به توجه بدون قرمز، و نارنجي و كليشه اي زرد رنگهاي بارشي، سيستم هر ازاي در-2

 100 كه بارش كوهرنگ مثالً براي. به كار مي رود. . . بارش، پتانسيل آسيب رساني و  و شدت  نوع گياهي، پوشش توپوگرافي،
بكار رفته  كرمان شهداد كوههاي براي ي بكار مي رود كه مثالرنگ ساعت جزو شرايط نرمال منطقه است، همان 36 طول در ميليمتر
 . است

بيني براي افراد متخصص وجود داشته باشد تا به تدريج شاهد  پيش مدل و سامانه اين به مستقيم دسترسي پيشنهاد مي شود امكان-3
  . ارتقاي سيستم بشويم

مثالً . عمومي با افراد متخصص حوزه اقليم تمايزي قايل شوندسيستم هاي پيش بيني و هشدار براي سطح گزارش دهي به اقشار -4
داده شده، در گزارش هاي خاص براي مراجع و كارشناسان متخصص، پيش بيني مقادير و چند  قرمز اخطار عمومي اگر در هواشناسي

  . و چون رگبارها ارائه شود شود
هي در خصوص سيل هاي اتفاق افتاده در قالب گزارش هاي نمونه هاي استاندارد جهت استفاده در تحقيقات علمي و دانشگا-5

  . تخصصي ارائه شود
 و بوده درصد 30 حداكثر اخير، خطاي سال 5 واقعه سيالب، در 100اينكه گفته مي شود كه مثالً در بررسي خطاي پيش بيني براي -6

عدم ارائه شفاف اين نتايج، امكان صحت سنجي وليكن در نبود و . است، جاي تقدير دارد بوده درصد 15 از كمتر خطاها ميانگين
  .تبليغاتي است كارهاي مناسب بيشتر تنها خروجي و كلي آمار ارائه. موضوع وجود نخواهد داشت
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  ورودي به هامون  در كشورهاي همسايه و كاهش سيالب  سدسازي 

 ايستگاههاي هيدرومتري اطالعات و آمار آناليز و ررسيب با)  هلمند(  هيرمند هيدرولوژي مطالعات گزارش پيش سال 20 از بيش حدود
رسيده  انجام به مشاور مربوطهمشترك، توسط  پريان رودخانه آمار برآورد در بكارگيري براي افغانستان خاك در واقع آبريز حوضه اين
 . است
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 را كنوني وضعيت بلوچستان و سيستان يا منطقه آب به پيشنهادات و گيري درنتيجه گزارش منتشر شده در روزنامه شرق، پايان در 
 آب از استفاده پروتكل تهيه و افغانستان با مذاكره براي الزم هاي هشدار و كرده بيني پيش بلوچستان و سيستان هاي هامون براي

در ارائه اخبار  در اين راستا اگر هم پيشرفت هايي با كشورهاي همسايه انجام شده است، به دليل عدم شفافيت. داده شده است هيرمند
  .و اطالعات، هميشه در فضايي از ابهام قرار داريم
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  اطالع رساني در خصوص بازسازي خسارت هاي وارد بر دروازه قرآن شيراز

اميدواريم در امور شهرسازي  .شد ساخته روز 75 طي مطالعه، ماه 15 از پس شيراز قرآن دروازه به نقل از اخبار فضاي مجازي، طرح
 و مطالعات اصولي و مهندسي سيالب. . . ر اساس تجربيات خسارت ناشي از سيالب، در شهرهاي قم، شيراز، پل دختر و كشور ب

 .آبخيزداري در حوزه شهري به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد
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 مجازي صورت به شد، خواهد برگزار هند در 1399 ماه سال اسپند 6 تا 3 روزهاي طي كه هند 2020 سمپوزيوم در حضور امكان
عالقمند، آمادگي خود را از طريق اعالم به كميته سيالب يا دبيرخانه اصلي  همكاران است خواهشمند اساس اين بر. باشد مي فراهم
  .فرمايند اعالم
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   1399مهر و آبان ماه  :زمان                08/09/99  :تاريخ         9903:  شماره جلسه

  :دستور جلسه

  

لزوم توجـه و مراقبـت هـاي    شرايط خاص كشور و بحث و تبادل نظر در فضاي مجازي به دليل تداوم تداوم 
  پيرامون وقايع و مسائل سيالب و سدويروس كرونا بهداشتي در برابر 

  

  :اي فعالاعض

  

  ...و  استادي، صدري، يزداني: خانم ها
مجيد  دروديان،مهندس روزبهاني، دكتر نصراهللا جواهري، انسانيت، نيما حامد دكتر ل يعقوب، آمهدي : آقايان

 معتق، سيدعليرضا مطهري، دكتر ،فدائي فردمصطفي طالب بيدختي، محمود عبايي، هاشم فردوسي، سياري، 
  ...و  موسوي، اميد همتيدكتر

  

  : و تصميماتالصه مذاكراتخ

۱  

  
بررسي مسائل بغرنج آب و : محور اصلي پيشنهادي بحث هاي دو ماه آتي از سوي اقاي مهندس فدايي فرد، رياست كميته سيالب

   .سيالب و اينكه اقدامات انسان تاكنون نتوانسته است موفق به ارائه راه حل جامعي گردد
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  اقليماخبار و وقايع تغييرات 

در اين ارتباط شواهدي از تصاوير ماهواره اي وجود دارد كه نشان از . نقد و بررسي خبر افزايش مساحت و تراكم جنگل در كشور
  .تعداد سايت هاي رصد پرنده هاي مهاجر در ايران نيز افزايش يافته است. تغييراتي در سطح جنگل ها دارد

ولي بر اساس گزارش دانشمندان روند ذوب شدن يخ هاي . يز اتفاق خوبي استدر عين حال كاهش خطرات آتش سوزي در جهان ن
عمده ذوب شدن يخ . بيشتر شده است و كماكان در حد هشدار مي باشد 2012درصد نسبت به ركورد قبلي در سال  15قطب شمال 

  .  ها طي سي سال گذشته صورت گرفته است
  . در هوا ايجاد مي شود، بررسي هاي بعمل آمده از منابع جهاني مرور شددرجه افزايش دما  2در خصوص اتفاقاتي كه پس از 

  بحث و تبادل نظر در خصوص جايگاه توليد گاز گلخانه اي كشور نسبت به ساير كشورهاي دنيا
  2018الي  2010درصدي توليد دي اكسيد كربن در بازه سالهاي  8بررسي داليل كاهش 
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ز توليد برق در سال گذشته ناشي از برق غير حرارتي بوده است، مورد بحث قرار گرفت و به نظر مي درصد ا 25اين خبر در رسانه كه 

  .براي اطالع بيشتر الزم است به ترازنامه انرژي مراجعه شود و نتيجه ارائه شود. رسد كه اين رقم نمي تواند درست باشد
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  اخبار و وقايع سيالب

  سرباز سيستان، سيالب مجدد در استانهاي لرستان و ايالم اخبار و وقايع سيالب در شهرستان -
سال، سيالب حيدرآباد  100كشته در سيالب پاكستان، بر اثر سيالب با دوره بازگشتي در حد  220بيش از : وقايع سيالب در جهان-

  هند
دل هاي مورد استفاده را آقاي دكتر جواهري مشخصات و ويژگي هاي سامانه هاي موجود پيش بيني سيالب كشور  ساختار م -



  

    خالصه مذاكرات جلسات مجازي
  

  2  از  2 : صفحه
  ارزيابي سيالبكميته تخصصي 

  

نمونه اي از سيالب پيشس . تاكنون اين سامانه براي حوزه هاي كارون، كرخه و دز اقدام به پيش بيني نموده است. تشريح نمودند
 همچنين آقاي مهندس عبايي مباني مباحث مورد نياز در. بيني شده نيز در گروه ارائه شد تا مورد مطالعه و بررسي اعضاء قرار گيرد

  .يك ساختار سيستماتيك در مديريت سيالب را براي گروه ارائه و تشريح نمودند
درصد ساخت و سازهاي  70به نقل از وزير كشور حدود . گزارشي در خصوص ميزان تخريب و خسارت ناشي از سيالب ارائه شد -

  .تخريب شده در حريم سيالب قرار داشته است
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  اخبار سد و توليد برق در جهان

اين سد در غرب . خصوص توليد برق آبي در دنيا احداث بزرگ ترين سد برق آبي در كشور افريقا جالب توجه مي باشد در -
  . اتيوپي بر روي رودخانه نيل احداث خواهد شد

  افزايش قابل توجه برق خورشيدي در كشور هند -
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  مباحث مشترك آب و محيط زيست

. د از منظر كيفي بر رودخانه هاي پايين دست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتمقاالت و مدارك پيرامون تاثير احداث س -
برخي مدارك درصد قابل مالحظه كاهش نيترات در درياچه هاي با مساحت باال را نشان مي دهد و جا دارد موضوع به 

  .صورت علمي در سدهاي كشور مورد آزمايش و بررسي قرار گيرد
كه ترجمه متون مربوطه را در اختيار متخصصان  envnewاخبار محيط زيستي جهات به نقل از سايت تعدادي از آخرين 

داخلي كشور قرار مي دهد، از جمله مقاله اي در مورد معضالت و تعارضات توسعه پيرامون توسعه در بخش آب مورد بحث 
  .  قرار گرفت

  

7  

  
آب كه توسط موسه جهاني منابع و موسسه اقيانوس آرام تهيه شده است، در گزارشي تحت عنوان نحوه پايان دادن به درگيري هاي 

  .اختيار اعضاي گروه قرار گرفت تا پس از مطالعه مورد بحث قرار گيرد
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سد سهمي  495عربستان با . درصدي دارد 49سدف سهمي  647ايران با . تشريح سدهاي كشورهاي خليج فارس در گروه انجام شد

  .سد در جايگاه هاي بعدي قرار دارند 29سد و عراق با  31درصدي و عمان با  9سد سهمي  114امارات با . درصدي دارد 38
  .درصد از سدهاي دنيا را در خود جاي داده است 41هزار سد به ميزان  24پين با  2019تا سال 
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 اطالع رساني كنفرانس، همايش و سخنراني

اعضاي متقاضي . اسفند ماه برگزار خواهد شد 6الي  3شور هند كه روزهاي كميته سدهاي بزرگ در ك 2020سمپوزيم  -
 .توانند در صورت تمايل با دبيرخانه كميته هماهنگي الزم را بعمل آورند	مي

امين نشست شوراي اجرايي  72عضويت كشور ايران در پنل هماهنگي هاي هيدرولوژي سازمان جهاني هواشناسي پس از  -
WMO  



  

    خالصه مذاكرات جلسات مجازي
  

  2  از  3 : صفحه
  ارزيابي سيالبكميته تخصصي 

  

اري وبينار تخصصي الگوي مشاركتي در حكمراني شبكه اي حوزه آبخيز توسط آقاي دكتر سيدمختار اطالع رساني برگز -
  با همكاري انجمن علمي مرتع و آبخيزداري دانشگاه محقق اردبيلي 1399هاشمي، اول آبان ماه 

قوه و محرك هاي اطالع رساني برگزاري سخنراني علمي بررسي گذشته و آينده تغييرات جريان هاي سيالب، اثرات بال -
آبنان ماه، در موسسه  18محيطي ان، توسط اقاي دكتر ايمان ملك پور، پژوهشگر پسا دكتري دانشگاه آرواين كاليفرنيا، روز 

 تحقيقات آب ايران

بهمن سال جاري برگزار  28و  27اطالع رساني در مورد هشتمين كنفرانس مديريت منابع اب ايران كه در تاريخ هاي  -
اين كنفرانس در . رويكرد اصلي كنفرانس پيوند چرخه آب و اكولوژي براي پايداري سرزمين است. ام شدشود، انج	مي

  .دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود
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، مولف نوح هراري، توسط اقاي مهندس فدايي فرد ارائه گرديد و مورد استقبال 21درس براي قرن  21بررسي خالصه نكات كتاب 
 .رفتدوستان قرار گ
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  :ساير مواردي كه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

 علت پايين بودن راندمان اب كشاورزي و نحوه محاسبه با آن -

 سر و سامان دادن به بازچرخاني و مصرف پساب -

 بالتكليفي تصفيه پساب در كشور  -

 مديريت مصرف  -

 نسبت به چند دهه قبل درصدي سطح بيابان 30تشديد بيابان زايي در استان تهران و افزايش  -

 گمانه زني در باره احداث سدهاي نازلو و باراندوزچاي  -

  عدم كارآيي طرحهاي تصفيه فاضالب در كارون بزرگ عليرغم هزينه هاي سنگي آن و معظالت مربوطه -
  ثبت جهاني منطقه اورامات كردستان در فهرست ميراث فرهنگي كشور -
 .كيلومتر طول دارد 830ايستگاه پمپاژ و  11اين طرح داراي . يطرح انتقال اب از خليج فارس به فالت مركز -

  به بعد در كشور 1410نقد و بررسي سخنان آقاي دكتر كالنتري در خصوص كمبود اب بسيار شديد از سال  -
 .درخصوص تدوين اليحه جديد آب سايتي پيش بيني شده تا متخصصين امر نسبت به ارائه نظرات اقدام شود -

  
  
  
  
  
  
  



  

    خالصه مذاكرات جلسات مجازي
  

  2  از  2 : صفحه
  ارزيابي سيالبكميته تخصصي 
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اين راهنما شامل شرح خدمات خدمات . ضابطه با عنوان راهنماي تهيه نقشه هاي خطرپذيري سيالب در گروه ارائه شد - 

  .مشاوره اي مي باشد
  .مقاله واكاوي سيالب ايالم در گروه ارائه شد - 
قايسه آن با مقادير حداكثر ساعته در مناطق مختلف كشور و م 24بحث و تبادل نظر در خصوص ثبت بارندگي هاي  - 

 بارش محتمل
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  : اطالع رساني درخصوص

  1399آغاز بررسي پيش نويس اليحه جديد قانون جامع آب، از سوي وزير نيرو در مرداد ماه 
  واكنش هاي فني تخصصي به ساخت سد فينسك 

  سامانه هاي گرمسيري، بزرگتري هديه دولت به مناطق مرز نشين كشور
  ر ايراد ير محترم نيرو، در خصوص عدم مديريت صحيح بر آب كشور و سابقه ساختارهاي پمقاله مفصل وز

  معجزه نروژي ها در بيابان هاي دوبي با استفاده از غني سازه خاك با مواد پليمري جاذب آب و رطوبت
  اطالعات پتانسل هاي برق آبي كشور نپال

  ايي كه در اين ارتباط وجود دارداخبار و نتيجه پيگيري تشكيل نظام مهندسي آب و نقده
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در حاليكه . بسياري از افراد اين پنل هاي پر هزينه را براي كشور ايران تبليغ مي كنند. پنل هاي خورشيدي شناور در كشور ژاپن

افراد وجه ديگر در عين حال برخي . با وجود زمين هاي باير و بياباني، نياز به هزينه كردن سازه هاي پرهزينه شناور وجود ندارد
  .موضوع را كاهش تبخير دانسته و ان را بسيار مفيد مي بينند

افغانستان در حال حاضر به ميزان دو هزار . سرمايه گذاري سه هزار مگاواتي برق از سوي كشور امارات در كشور افغانستان
  .مگاوات برق نياز دارد
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اي، از منظر محيط زيست، آمايش سرزمين، مديريت  هضل آب بين حوبحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت انتقا

در اين ارتباط بحث و استدالل قوي براي هر دو طرف حاميان انتقال و مخالفين وجود دارد و . مصارف و منابع، اقتصاد، نقدينگي
  .ضرورت دارد از منظر پارادايم هاي توسعه اين موضوع مورد كنكاش قرار گيرد

  
  
  
  
  


