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که به دلیل ابتال به  (ارکان پدید آبشرکت (یان صادقمهندس سخنان آقای دکتر موسوی از جانب آقای 

 :ویروس کرونا قادر به ارائه نبودند

 « بررسي علل و عوامل خشکي هورالعظیم »
 

 در ابتدا درباره سدگتوند توضیحاتی داده شده که به شرح زیر می باشد:

در جلسه با آقای مهندس کامجو که مدیرپروژه این سد و معاونت فنی آب نیرو بودند به صورت خالصه ایراد به 

 سخنرانی کردند که تمام مشکالت برطرف شد. 

پایش سد گتوند را برعهده دارند  سال پیش، 7بنی هاشمی رئیس موسسه آب دانشگاه تهران از حدود  دکتر آقای

و اساتید دانشگاه شهید چمران آقایان دکترین آخوند علی، قمیشی و کشکولی داده های مربوط به سد گتوند را 

ری زمین های خوزستان شده است و حرف هایی که گفته شده بود درباره اینکه سد گتوند باعث شوبه روز داشتند 

کامالً نادرست بوده است. آقای دکتر بنی هاشمی، مهندس کامجو و دکتر قمیشی کامالً این صحبت را تأیید کرده 

بعد  EC=170000می باشد، و یک الیه شور با  EC=900اند. چون آبی که در نیروگاه خارج می گردد دارای 

به  ی عنبل هست در آن کف جمع شده است و برای تخلیه این شورابهاز نیروگاه وجود دارد که حاصل نمک ها

  طریق زیر عمل می شود:

میلیون است، که با یک مدیریت مخزن که از سال  120میلیارد است ولی حجم این شورابه  4حجم گتوند چون 

را با هم مخلوط می کنند و در پایین  EC=170000و  EC=900های قبل انجام شده است این آب هایی با 

در دشت های شوشتر، دزفول و عقیلی  EC=1100است، پس هیچ موقع  EC=1100دست سد گتوند همیشه 

 باعث شوری خاک شود. 

اما با توجه به مسائل مطرح شده در این اواخر، باید گفت که وقتی از بند سد تنظیمی گتوند آب به بیرون می رود 

شور می شود که در اهواز برابر با  ون به وسیله پساب نیشکر، سایر کارخانه ها و پساب کشاورزیدر رودخانه کار

EC=3000  و در آبادانEC=5000-6000 این نتیجه را همه قبول کردند و مسئله گتوند به پایان می شود ،

 رسید. 

 محسنات بزرگ سد گتوند

 کمک کرده است.پیک برق خوزستان  همیشه بهتولید هزار مگاوات برق در .1

(، 3و کارون 4)شهید عباسپور، گدارلنگر، کارونسد ساخته شده در خوزستان می باشد 4از بعد آخرین سد  .2

سد برق خود را تولید کرده و آب خروجی وارد سد گتوند می شود، و گتوند با داشتن حجم 4یعنی این 

  د نیاز برای کشاورزی تهیه کند. مخزن بسیار زیاد تمام این آب را میتواند حفظ کند و در مواقع مور

 1394ال در هنگام سیالب، با نظر تمام اساتید دانشگاه شهید چمران معتقدند که سد گتوند اهواز را در س .3

 . 1398از سیالب نجات داده است و هم در سال 

 

 



 هورالعظیم

هایش شروع میشه، سرشاخه هورالعظیم در منتهی الیه رودخانه کرخه است، رودخانه کرخه از هفت استان سرشاخه 

اصلی آن از لرستان به نام کشکان، یک سرشاخه آن از غرب میاید که سد سیمره و رودخانه سیمره است که آنها 

سو، که این هفت استان آب را به باالترین حدی که خودشان شامل دو سرشاخه است به نام های گاماسیاب و قره

 کرمانشاه، همدان، لرستان، قسمتی در کردستان و...استان های ایالم، بخواهند برمیدارند، 

خطرناک  %60برداشت از آب های تجدیدپذیر مجاز هستیم، برداشت تا  %40همانطور که مستحضر هستید، آب تا 

. استان های باالدست سد کرخه آب هایی را که در حال برداشت تا یعنی نابودی اکوسیستم %80است، برداشت تا 

پس سدکرخه کمترین ورودی را خواهد داشت، هستند، یعنی عمالً آبی در رودخانه نداریم،  %110و حتی  100%

کاهش  %30مالحظه می فرمایید که بارندگی امسال نسبت به سال گذشته، ( 1-شکل) طبق امسال اتفاقی که افتاد

به شیم، رواناب وقتی کاهش بارندگی داشته با ،را شاهد بودیمکاهش  %35در خوزستان میانگین داشته است، 

باالدست کار خود بیشترین اثر کاهش بارندگی را پایین دست شاهد خواهد بود،  مراتب بیشتر کاهش پیدا می کند.

     ی گذارد که به پایین دست برسد.را میکند یعنی هرچه آب هست برمیدارد و نم

 
 1-شکل

حجم هورالعظیم ول ذیل ترسالی، نرمال و خشکسالی در سال تفاوت چندانی ندارند، چون طبق جد در هورالعظیم

زیست محیطی هورالعظیم می شود، حدوداً یک و نیم میلیارد حقابه  30و بعد از اینکه ضرب در  باید تأمین گردد

رالعظیم کیلومتری سد کرخه، که هو 300باید از سد کرخه به پایین برود تا در  میلیارد آب 1.5خواهد بود. پس 

گونه پرنده و وحوش  400هست، این آب تأمین گردد و هورالعظیم از محسنات محیط زیستی آن این است که 



تمی بی یعنی یک تاالب بسیار با ارزش اکوسیسدارد، که پدیده استثنایی در میانرودان جنوبی خاورمیانه است، 

همتا داریم، تمام تاالب های این چنین در عراق خشک شده است به جهت احداث سدهای ترکیه، 
1

3
 هورالعظیم 

در ایران می باشد، 
2

3
جهت نیل به قسمتی از هورالعظیم توسط عراق به دالیل اهدافی در می باشد،  آن در عراق 

میلیارد آب باید به  1.5پس  را هم تحمل کند، نفت خشکانده شده است و ایران باید جور رفتار نادرست عراق

میلیارد کاهش  4.5ولی امسال به میلیارد آب داشتیم،  7حدود قبالًچقدر آب در کرخه داریم؟ هورالعظیم برسد. 

جواب مسلماً خیر  استان عمالً رعایت کرده اند؟ 7آیا به دلیل کاهش بارش این یافته )به دلیل کاهش بارش(، 

ما در ( 3-شکل)طبق در باالدست اصالً رعایت نکردند و تمام این زور به جنوب فرستادند که سد کرخه بود،  است،

یعنی پد خشکی  ،هستند پد های نفتی اًتمامکه مشاهده میکنید  نقاطی را و از زمان شروع بحث های نفتی، تاالب

چند مخزن را ایجاد کرده اند در جاهای مختلف اینها ایجاد کرده اند که برای حفاری نفت به کار برده می شود، 

هورالعظیم مشکلی نداشته است، آب به قدری زیاد بود که سرریز شد به  98در سال که یکی یکی آبگیری کنند، 

مشکل ما این بود که در کرخه نتونستیم آب رها کنیم و آب کمتر  ،(98)به خاطر سیالب های سال  سمت شادگان

رها شد و ما یک سطح زیرکشت برنج داشتیم، که آن سطح زیرکشت برنج )شالی( آب را گرفت و نگذاشت به 

مترمربع  50000هکتار موجود است که به گفته سازمان آب و برق خوزستان هکتاری  20000هورالعظیم برسد، 

کشت 99میلیارد آب را میبلعد و این سازمان اخطار داده بودند که در سال  1د، که با این احتساب نیاز آبی دار

یک سیالب خوبی آمده بود، دولت هم پول نداشت که خسارت کشاورزان  98نکنید، ولی به دلیل اینکه در سال 

در نهایت با  ود برای گاومیش ها.را بدهد، اجازه کشت برنج را داد و این داستان پیش آمد که در رودخانه آبی نب

که در طول مسیر  مترمکعب(،160ورود دستگاه های امنیتی آب سد آزاد شد و دبی سد کرخه را افزایش دادند )

مترمکعب به هورالعظیم برگرداند و آن را زنده کند. اما تمام مشکل به خاطر کشت  30کیلومتری آن توانست  30

ال کاهش است. نگرانی همیشه برای کشت پاییزه بوده است چون در خوزستان پاییزه است که حجم سد کرخه در ح

کشت پاییزه بسیار حایز اهمیت است و مدیربهره برداری سد کرخه آب را نگهداشته بود برای کشت پاییزه و االن 

ن کشت که انشاهلل ایمیلیون مترمکعب تا تخلیه تحتانی آن رها کنند،  300قرار است که از سد سیمره حدود 

 (4-)شکلپاییزه، تمام شود و در زمستان بارندگی شود و رواناب جاری گردد. 



 
 2-شکل

 
 3-شکل



 
 (4-)شکل

یست، مشکل مدیریت حوضه آبریز است که ما عمالً اجرا نمی کنیم، طبق خاطره آقای شیعتی مشکل این چیزها ن

بیان کردند که در آن کشور کوچکترین کاری انجام نمیشد  توسط مشاور یکم، که در تانزانیا اجرای پروژه داشتند

اما در ایران باالدست از پایین دست خبر ندارد، کامالً سلیقه ای برخورد می گر با اجازه مدیریت حوضه  آبریز، م

  شود، پس مشکل ما مدیریت حوضه یکپارچه است. 
 

 درباره کارون بزرگ

میلیون و 1، حدود (5-)شکل ر توسط مهندسین مشاور جامابکارون بزرگ طبق مطالعات طرح جامع آب کشو

میلیاردمترمکعب که  7میلیارد آب نیاز دارد، اما از  12-13هزار هکتار، اراضی هست، که این مساحت هکتار،  200

یعنی ما نیازمان نزدیک که به سمت پایین دست برود،  باید در رودکارون به خاطر حقآبه محیط زیستی جاری گردد

هم حجم عظیمی نیاز دارند، ولی میلیارد است و همچنین وجود یکسری حوضچه های آبگیری ماهی که آنها  25

متحضر هستید که در پایین سد گتوند سد  میلیارد مترمکعب آب هستیم، ما در کارون بزرگ 20ما قادر به تأمین 

، 3)هنوز اجرا نشده است(، کارون2)شهید عباسپور(، کارون 1ن بعد کاروبعد مسجد سلیمان است، تنظیمی است، 

سدها  )که نیست(، پس یک سری از سدها در حال ساخت می باشند، یک سری از5)اجراشده( و کارون  4کارون

   هم ساخته شده است.



 
 5-شکل

 
 6-شکل



 
 7-شکل

 

در کارون بزرگ  نیز برقابی هستند،( میبینید که بعضی از سد ها حجمی را میگیرند و خیلی ها 6-در )شکل

میلیارد  20خبری از  (7-میلیارد است )شکل 14.5همانطور که مشاهده میفرمایید متوسط ترند چند سال اخیر آن 

)که بارندگی  آن چیزی که جاماب محاسبه کرده برای چند سال پیش بوده استهای سال های سابق نیست، 

حجم کارون  (7-و براساس آمار )شکلاالن تغییر اقلیم رخ داده است،  ،بود(خوب بوده است؛ تغییر اقلیم رخ نداده 

 میلیارد بوده است. 12.5کارون بزرگ  است، اما امسال به خاطر خشکسالی حجم بوده میلیارد 14.5روی 

است که از سرشاخه ها آب منتقل می شود و باعث رنجش اصفهانی ها  چندساله این در اما بحث های پیش آمده

 می باشد. %13 با دارند اما خوزستانی اعتقاد دارند که این سهم برابر %1-2گردیده است و اعتراض به سهمیه 

فلش هایی که مشاهده می کنید )تونل  ،را حساب کنیمحاال اگر تغییرات اقلیم و همچنین حجم رودخانه کارون 

(، سرشاخه های دز به قمرود، سرشاخه خدنگستان برای کاشان، سدصالح در اراک که همگی در  3، 2، 1کوهرنگ

  (8-طبق )شکلحال انتقال آب هستند 



 
 (8-)شکل

 

در سرشاخه ها وقتی خشکسالی پدید می آید، کسی به دنبال دلیل خشکسالی نیست، آب را به دلخواه برداشت 

 2همانطور که مشاهده میکنید در کارونکسانی که در پایین دست هستند مشکالت را باید تحمل کنند، می کنند، 

که اخیراً بسیار بحث مهم بود، یکی بحث کمال صالح )کارون بزرگ( سیستم های انتقال حوضه به حوضه داریم، 

و تونل ونک سولکان است که  3و  2، 1که آب را به اراک می برد، بحث انتقال آب به قمرود، تونل های کوهرنگ 

میلیون مترمکعب در  1284االن  مشاهده می کنید 9که احجماشان را در شکل هنوز بهره برداری نگردیده است، 

-8این رقم برابر با میلیون مترمکعب در کارون بوده است،  14پس اگر قبول کنند که امسال حال انتقال است. 

    حجم قابل انتقال است. 10%

 



 
 9-شکل

 

 

حتی نیاز طوری در حال آبگیری است که به پایین دست یک قطره هم نرسد، را میبینید،  2در اینجا کوهرنگ 

 نه نیز رفع نمی گردد.زیست محیطی رودخا

 

 



 
 10-شکل

 
 


