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 مذاکرات :خالصه 

ه صورت ب(،  به صورت خالصه 21در ابتدای جلسه آقای دکتر موسوی ) دبیر کمیته چالش های سد سازی در قرن

 .و مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در آن پرداختند  07/06/1400جلسه هیئت اجرایی درجلسه مورخ 

آبریز  ( در باب بررسی وضعیت حوضه مدیرعامل شرکت ارکان پدید آب)پس از آن جناب اقای مهندس صادقیان 

 هایی از اهم سخنان ایشان به شرح زیر می باشد :کرخه و هورالعظیم سخنرانی نمودند. بخش

میت نشان از اه 1400و وضعیت آن پس از خشکسالی سال  98وضعیت ایجاد شده در حوضه آبریز پس از سال 

 مه ریزی آن دارد. مدیریت منابع آب و برنا

ق دارد. تاالب هورالعظیم یک قسمت ایرانی و یک قسمت عراقی دارد که سهم بیشتری از آن به این کشور تعل

ودخانه کرخه عمده تغذیه هورالعظیم در بخش عراقی آن از رودخانه دجله و عمده تغذیه آن در بخش ایرانی از ر

خلیج  ک حوضه باز است که خودش زیرمجموعه حوضه آبریز((. حوضه آبریز کرخه ی1باشد )تصویر شماره )می

اخه کشکان باشد. ورودی اصلی این حوضه رودخانه کرخه است. رودخانه کرخه از دو سرشفارس و دریای عمان می

ت. پایین و سیمره تشکیل شده است که این دو سرشاخه بیشتر در استان های کرمانشاه و لرستان واقع شده اس

ودخانه کرخه را اینکه زال به سیمره بریزد دو رودخانه کشکان و سیمره به هم میریزد و تشکیل ر پل دختر قبل از

ر دو رودخانه اصلی ((. روی ه2شود )تصویر شماره )می دهند و تقریبا از مرز بین ایالم لرستان و خوزستان وارد می

د. اما دو سد های حوضه آبریز ندارنزاعریزی کالن و های کوچک زده شده که تاثیری در برنامهدر باالدست سد

ر دست بزرگ در این مناطق می تواند حائز اهمیت باشد، یکی سد معشوره در استان لرستان که ساخت آن  د

میلیون 1200د مطالعه است و دیگری سد سیمره در استان ایالم که ساخته شده است. سد معشوره در ابتدا قرار بو

یلیون م 950در مطالعات بعدی به دلیل مالحظات محیط زیستی هورالعظیم به مترمکعب آب داشته باشد اما 

های  میلیون مترمکعب تقلیل یافت. سپس مجددا در بررسی 200به   98تا  96مترمکعب و در مطالعات سال 

 میلیون مترمکعب افزایش یافته و در نهایت وضعیت آن نامشخص است.  350جدید به 



 

 ایران و عراق تاالب مرزی هورالعظیم در کشورهایموقعیت -(1تصویرشماره)

 

ام و موقعیت رودخانه های اصلی در حوضه آبریز کرخهن-(2تصویر شماره )  

 



ست. حوضه ترین بخش آن نیز بخش زیست محیطی  آن ابزرگترین کالن تاالب مرزی ایران هورالعظیم است و مهم

ن داشته است. یکی از دالیل این کاهش حجم، درصد کاهش حجم مخز70، 1398آبریز کرخه نسبت به سال

 48سد  درصد منفی بوده در حالی که ورودی مخزن 31کاهش بارندگی بوده  است. بارش در حوضه آبریز کرخه 

در  هم دچار این مشکل شده است. 1396((. حوضه آبریز کرخه سال 3درصد کاهش یافته است)تصویر شماره)

 1439میلیون متر مکعب بوده و در حال حاضر چیزی حدود  800حدود چیزی  1400اردیبهشت و خرداد سال 

ر خروجی میلیون مترمکعب کمتربوده است. منتها در حال حاض 16میلیون مترمکعب است که نسبت به حجم مفید 

 سد کرخه صفر است و خروجی های آن بسته شده است. 

 

 ضعیت مخازن استان خوزستان در سال جاریو-(3تصویر شماره )

 1400 آخرین وضعیت هورالعظیم  توسط عکس های ماهواره ای گرفته شده توسط اقای مهندس ساکی در تیرماه

عمده  5و  3،4( نشان داده شده است. همانطور که مالحظه می گردد  مخزن های شماره 4در تصویر شماره )

ارت نیرو حقابه اند. وزهم جدا شدههایی از درصد( هورالعظیم را دارند که با جاده 80تا  70سطح آبگیری )حدود 

 20تا  15 هورالعظیم را آزاد سازی کرده است ولی اتفاقی بین هورالعظیم و کرخه افتاده است که باعث کسری

ه نسبت به توسعه درصدی شده است. این نزاع هایی که به وجود آمده و فزاینده هم خواهد بود، بحث نگاه و نوع نگا

 است. 

  



 

 صویر ماهواره ای تغییرات آبگیری تاالب هورالعظیمت-(4)تصویرشماره 

گران سیاسی و محیط زیستی و مطالعات آبی در استان های آمایش سرزمین ها، جنگ برای توسعه، درگیری کنش

مختلف، همه به صورت استانی هستند.  حتی اگر این مطالعات سنتز هم شوند باز هم نفوذ استان ها دخیل خواهد 

 ن نگرش و ساختار، ساختار غلطی است. بود. که ای

مترمکعب بر ثانیه از سمت رودخانه کشکان وارد سد کرخه شدکه از باالی سفید  6000عمده سیل  1398سال 

هکتار بارگذاری کشاورزی در استان های 250000کوه تا پایین دشت آزادگان را تحت تاثیر قرار داد. چیزی حدود 

هکتار نیز در  30000هکتار در استان خوزستان و ایالم و  220000م شده است. ایالم، خوزستان و لرستان انجا

استان لرستان است. این وضعیت منجر به نزاع بین استانی است که در نتیجه توسعه نامتوازن به وجود آمده است.  

به صورت این نگرش که همه توسعه را برای یک استان بخواهند نگرشی خطی و غلط است. نگرش حوضه آبریز 

آمایش محور و با مشارکت همه ذی نفعان صحیح است. امسال رهبری گفتند همه پروژه ها باید پیوست عدالت 

داشته باشند. پیوست عدالت یعنی همین سیستمی نگاه کردن اما هیچ ارگانی به این امر عمل نمی نماید. سال 

دست ساز خشک کردند اما بعد تکذیب کرده  به اعتراف خودشان در صدا و سیما گفتند که هورالعظیم را 1392

که بیشترین فشار تشکل های محیط زیستی وارد شد، معاون امورآب و آبفای وقت وزارت نیرو تحت  92و در سال 



ها به صورت عادالنه بازنگری شوند. امروز از ریزی کرخه را متوقف کردند تا تخصیصای کل طرح و برنامهنامه

هکتاری در ایالم و خوزستان در حال اجراست. این امر  550000ه شده و تنها طرح تخصیص های باالدست کند

موجب نزاع باالدستی ها خواهد شد.  عامل اصلی ساخته نشدن سد معشوره همین نامه است. اگر این سد ساخته 

د وجود مصوبه می دهند که آب زیا 99و نه آبروریزی سیاسی را در پی داشت. سال  98شد نه خسارت سال می

هکتار برنج کاشته شده است. این وضعیت ناشی  181000دارد و دستور کاشت برنج می دهند. فقط در خوزستان 

از مدیریت منابع آب نیست ناشی از انفعال آن است. ما باید به پیوست عدالت برسیم و به توسعه باالدست نیز 

ستم نظارت و مانیتورینگ منابع آب کشور از توجه کنیم. دومین امری که جلوی شکست را میگیرد جداسازی سی

کمیته ای وزارت نیرو است. سازمان هوشمند مانیتورینگ کشور باید تشکیل شود. خمیر مایه این داستان باید 

 که بحث توسعه پیوند آب، انرژی و غذا را دنبال کند و بر اساس آن خروجی بدهد. باشد

وسط تدامه خانم مهندس صدری ضمن تشکر از توضیحات آقای مهندس صادقیان، مرزبندی بر اساس استان در ا

رسانی ر امر آگاهیتوانند دفعاالن محیط زیست را تایید نمودند. ایشان در ادامه فرمودند که فعاالن محیط زیست می

 به کشاورزان در خصوص اهمیت نگاه سیستمی و یکپارچه کمک کنند. 

صادقیان مطرح  خانم میترا ابراهیمی، پژوهشگر حوضه اجتماعی و علوم آبنیز در ادامه سواالتی را خطاب به آقای

االدست است بدست و لغو توسعه های نمودند که خالصه ای از آن به شرح زیر است : تاکید شما بر توسعه پایین

قض اند. گذشته صحبت کردید که اینها متنا از طرفی در بخشی از صحبت ها از کشت برنج در باالدست در سال

در این  از طرف دیگر دکتر موسوی اعتقاد اشتند که دلیل اصلی وضعیت فعلی کرخه توسعه باالدست است. حتی

ها رد و تنشکموضوع نیز توافق وجود ندارد. همچنین آیا واقعا ساخت سد معشوره یک بارگذاری عظیم ایجاد نمی

 را افزایش نمی داد؟ 

ه قبال انجام هایی کای مهندس صادقیان در پاسخ فرمودند : نظر ما این است که اگر کشت برنج انجام شود کشتآق

 99ال سباالدست و پایین دست یک دست متنعم می شدند. در  96شده دیگر مجددا انجام نخواهد شد. در سال 

. اشی از وجود همین کشت استدرصد کاهش ورودی مخزن که ن 48درصد کاهش بارندگی وجود داشت اما  30

یا ناشی از  وآبی که در استان های کرمانشاه ولرستان وجود دارد یا ناشی از سیالب های به وقوع پیوسته است 

شود و  دبی ماندگار. کشت که به صورت برنج انجام شد باعث شده که جهت تامین آب ازآب زیرزمینی برداشت

اورزی ده های رودخانه سیمره گردد. همچنین این امر در بخش کشموجب افت سطح آب زیرزمینی و تغذیه کنن

 موجب برداشت غیرمجاز و استفاده از پمپ های سیار در رودخانه کشکان شده است.

در پایان نیز دکتر موسوی در ادامه توضحاتی را در خصوص تغییر اقلیم در ایران ارائه نمودند : در مناطق 

درجه سانتیگراد افزایش یافته است.  5رود برف و سرما کم شده و دما سردسیرکوهرنگ و باالدست زاینده



هکتار کشت در باالدست سد زاینده رود داشتیم. در کوهدشت هم به همین صورت است. کوهدشت 100000

امروزی دشتی حاصل خیز بوده و خاکی مرغوب دارد. منظور این دست که در تمامی حوضه ها به دلیل کوهستانی 

 شکالت وجود دارد و تنها راه حل آن نگاه سیستمی ویکپارچه است. بودن این م

 


