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 جلسه در آب یعال يشورا انتظار هامدت از بعد باالخره
 دانشگاه آب موسسه يشنهادیپ هايحلراه 94 بهمن پنجم
 بیتصو مورد گتوند سد يشور یبخش عالج يبرا را تهران
 ياجرا تهران دانشگاه شنهادیپ به مصوبه نیا در. قرارداد

 اثرات و مخزن آب يشور مشکل حل يبرا حلراه دو توام
 افتهی تجمع شورا به انتقال اول. است شدهداده آن از یناش
 يلومتریک 30 در که( يریتبخ هايحوضچه به مخزن در
 در مترمکعب کی شورا به انتقال یدب). شد خواهد جادیا سد
 که( مخزن از یخروج آب تیریمد دوم و ؛بود خواهد هیثان

 موردنظر حد در مخزن از یخروج آب يشور آن توسط
 که است نیا نوشتار نیا از هدف. )گردد شودمی کنترل

 مورد در سپس و شود داده حیتوض گتوند سد مشکل ابتدا
 ردیگ صورت یبحث آنها یعمل اثرات از انتظارات و هاحلراه
 گرفت توانمی واقعه نیا از که هاییدرس انتها در و
  .شوند ذکر مختصر صورتبه

  مسئلهصورت
 ازنظر مترمکعب اردیلیم مین و چهار حجم با ایعل گتوند سد

 و کرخه سد از بعد کشور یآب مخزن نیدوم حجم
. باشدمی کارون رودخانه بر شدهساخته مخزن ترینبزرگ
 شهر یشرق شمال يلومتریک 10 در سد نیا ت،یموقع ازنظر
 تریندستپایین و قرارگرفته خوزستان استان در واقع گتوند

 سد نوع .باشدمی کارون رودخانه ریمس در یمخزن سد
 متر 178 یپ از آن ارتفاع و یرس هسته با ايسنگریزه

 از یبخش نیتأم گتوند، روگاهین و سد احداث از هدف. است
 ،)سال در ساعت گاواتیگ 4،500( رانیا موردنیاز برق

 آب میتنظ زین و کارون یفصل يهاالبیس کنترل
 متر 234 تراز در اچهیدر طول. است دستنییپا يکشاورز

 گرفتن قرار جهت به سد نیا مخزن. رسدمی لومتریک 90 به
 با) 6/5/1390( برداريبهره زمان از ینمک يسازند در

 ینمک سازند. است بوده روبرو يشور تجمع مشکل
 دارد زدگیبیرون مخزن مختلف نقاط در پراکنده صورتبه
 چهار حدود که دارد نام عنبل توده آن مهم منطقه اما
 شودمی زده حدس و قرارگرفته سد وارهید باالدست لومتریک

 حدود نیا( نمک تن ونیلیم 120 تا 40 نیب توده نیا از که
 گذارينام زین نانهیبدب و نانهیب خوش هايحدس به دتوانمی

  .دارد قرار مخزن آب توسط انحالل درخطر) شوند
به جهت سنگینی  شورآبخوشبختانه در مخازن سدها 

زیرین مخزن  هايالیهبیشتر نسبت به آب خالص، در 
و با روند بسیار کندي با سایر آب مخزن  یابدمیتجمع 

تولیدي  شورا به. به همین جهت مقدار شودمیمخلوط 
قرار  تأثیرپایین مخزن را تحت  هايالیهناشی از انحالل، 

هدایت  گیرياندازه(واحد  ECاکنون  کهطوريبه دهدمی
ي آب دارد) در الکتریکی آب که رابطۀ مستقیم با شور

 میکرو موس 1000باالي مخزن از کمتر از  هايالیه
و  شدهشروعشوري است)  گیرياندازهواحد  میکرو موس(

(که  میکرو موس 180000پایین به بیش از  هايالیهدر 
  .رسدمیاست) نیز  فارسخلیجنزدیک به چهار برابر شوري 

 در سد مخزن در شور هايالیه تیوضع ریز شکل در
 سد یطول مقطع در شما تیک صورتبه 93 سال آذرماه
  .است شدهداده نشان

  

  
  18/9/1393 خیتار در گتوند سد مخزن شور هايالیه تیوضع: 1 شکل

 
 نشان شاید یافته تجمع شوري وضعیت بهتر درك براي
 بیش شوري با( پایین هايالیه در موجود نمک وزن دادن

 وضعیت بیانگر گویاتري صورتبه) میکرو موس 5000 از
 نشان مختلف هايتاریخ در مقایسه این 2 شکل در. باشد
  است. شدهداده
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  بازمان آن راتییتغ و) تن برحسب( مخزن آب در موجود نمک وزن: 2 شکل
  

 تاریخ در که نمک مقدار شودمی مالحظه که گونههمان
 تاریخ در بوده تن میلیون 3/3 به نزدیک 29/12/90
 در یعنی است یافتهافزایش تن میلیون 8/7 به 29/11/91
 از اما ؛است شده برابر دو از بیش سال یک از کمتر یمدت

 2/9 به و داشته یکم راتییتغ 25/11/93 تا خیتار نیا
 شدهانجام يبرآوردها طبق بر. است دهیرس تن ونیلیم

 تن ونیلیم 8 حدود اول سال در نمک سازند انحالل مقدار
 سال در تن ونیلیم 4 حدود به بعد هايسال در که بوده
  .است افتهی لیتقل
 مخزن، در يشور آمدن باال خطر چون مدت نیا طول در
 کرده دیتهد را مخزن کل آب و نیتورب هايدریچه ف
 در افتهی تجمع يشور از يمقدار لذا است ه نمود کردمی

 انتقال رودخانه دستپایین به سد تیریمد توسط مخزن
 ستگاهیا در EC رفتن باال سبب انتقال نیهم که شدهداده

) دارد قرار سد از بعد بالفاصله که( گتوند يدرومتریه
 ستگاهیا در EC راتییتغ يایگو ریز شکل. است دهیگرد

 که است 94 یال 80 هايسال فاصله در گتوند يدرومتریه
 از برداريبهره از قبل به نسبت EC يواحد 400 شیافزا
  .دهدمی نشان را سد
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 80 هايسال فاصله در گتوند يدرومتریه ستگاهیا در EC راتییتغ: 3 شکل
  94 یال

  
 حدفاصل کارون رودخانه در آب يشور جهت نیهم به و

 و ه نمود کرد متأثر را آبادان و خرمشهر و اهواز تا گتوند سد
  .است داده شیافزا
  ؟کندمی جادیا را یمشکالت چه مخزن يشور

 جادیا دتوانمی ای کرده جادیا مخزن يشور که یمشکالت
  .شوند خالصه ندتوانمی ریز دربندهاي کند

 است ممکن مخزن در شورا به ارتفاع شیافزا-1
 است نیا منظور. دینما دیتهد را هاتوربین ریآبگ هايدریچه

 برسد نیتورب هايدریچه به شور هايالیه ارتفاع اگر که
 مضر هاتوربین يبرا هم) است کینزد اریبس اکنونهم که(

 کنترل از دستپایین آب يشور کنترل نکهیا ترمهم و است
  .رفت خواهد باال شدتبه و شد خواهد خارج

 معموالً آب شور اریبس هايالیه شد گفته که طورهمان-2
 طوراین اما شوندمی انباشته مخزن نیریز هايقسمت در
 به یبستگ بلکه بمانند یباق زولهیا صورتبه که ستین

 یحرارت راتییتغ تیوضع و نیریش آب با تماس سطح
 هاالیه نیب اختالط يمقدار ،هاسیالب و مخزن هايالیه

 ممکن مخزن کل آب که است نیا منظور. آیدمی به وجود
 راتییتغ 4 شکل. باشد داشته قرار شدن شور درخطر است
 نشان زمان درگذر را مخزن آب یسطح هیال يشور
  .دهدمی
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  بازمان آن راتییتغ و مخزن آب یسطح هیال يشور: 4 شکل
  

 آب یسطح هیال EC شودمی مالحظه که طورهمان
 بوده میکرو موس 600 حدود 90 سال اواخر در که مخزن

 1020 به امسال خرداد در و است شده شتریب زمان باگذشت
 خطر انگریب دتوانمی که است یافتهافزایش میکرو موس

 هیتخل يبرا يفکر اگر و باشد مخزن آب کل اختالط
 یآت هايسال در است ممکن نشود نییپا هايالیه شورآب

  .ابدی ادامه يشور شیافزا نیا
 رودخانه، دستپایین به مخزن شورا به از يمقدار انتقال-3

. است شده کارون رودخانه در آب يشور رفتن باال سبب
 EC از میکرو موس 400 یال 300 سهم دیبا کهطوريبه

 نیا. داد نسبت گتوند سد اثر به را اهواز مقطع در آب
 اعم مصرف مختلف هايبخش در یتینارضا يشور شیافزا
  .است داشته یپ در را صنعت و شرب ،يکشاورز از
 از ما انتظار آب، یعال يشورا مصوبه به توجه با
  باشد؟ دیبا چگونه رودخانه و مخزن ندهیآ

 به توجه با شد ذکر ادداشتی نیا يابتدا در طورهمان
 يکارها منتظر دیبا اکنونهم از آب، یعال يشورا مصوبه

 تجمع شورا به از هیثان در مترمکعب کی انتقال ییاجرا
 توجه با. بود يریتبخ هايحوضچه محل به مخزن در افتهی

 بردارانبهره خصوصاً خوزستان مردم الذکرفوق نکات به
. دارندنگه معقول حد در حلراه نیا از را خود انتظارات دیبا
  .است يضرور ریز نکات گرفتن نظر در
 چندمنظوره سد کی يایمزا ۀهم داشتن با گتوند سد -1

 در ینمک سازند وجود مشکل از شود گرفته دهیناد دینبا که
 ياجرا با یحت. برد خواهد رنج یطوالن يهامدت تا مخزن
 سد نیا که داشت انتظار توانمین یبخش عالج هايطرح

  .باشد داشته سدها ریسا مانند ايکارنامه
 را مخزن مشکل دتوانمین یحلراه چیه مرحله نیا در -2
 را مشکالت ندتوانمی هاحلراه. دینما حل کامل صورتبه

 حاضر حال در که داشت توجه دیبا. دهند کاهش
 حفظ يبرا هاحلراه ترینمنطقی شده مصوب هايحلراه
 یحلراه ندتوانمین اما هستند آن مشکالت کاهش و سد

 و هاآب زه کنترل اگر. شوند محسوب صددرصدي
 دستور در طرح نیا موازاتبه کارون به يورود هايپساب

 کار جهینت که است صورت آن در رندیگ قرار کار
  .بود خواهد بخشرضایت

 يریتبخ هايحوضچه به شورآب انتقال طرح ياجرا -3
 فاصله نیا در لذا. دارد ازین زمان سال چهار تا سه به حداقل

 نیا در عمالً و شود دنبال کار مخزن تیریمد با دیبا یزمان
  .داشت نخواهد یمحسوس رییتغ آب يشور طیشرا مدت

 يبرا شدهگرفته نظر در محل به شورآب انتقال -4
 مشکالت سبب است ممکن يریتبخ هايحوضچه
 نیا دیبا ربطذي هايدستگاه لذا. گردد شود محیطیزیست

  .ندینما رصد و ه نمود کرد یبررس قاًیدق را مالحظات
  آموخت دادیرو نیا از دیبا که هاییدرس

 مبرهن همه بر گتوند سد ساخت در مشکل وجود که حال
 و اشتباه نیا تاوان دادن يبرا را خود زین دولت و است شده
 است ه نمود کرد آماده آن مشکل کاستن يبرا نهیهز
 هاییدرس به را ادداشتی نیا ییانتها جهینت خواهممی

 ذکر از قبل. گرفت واقعه نیا از دیبا که دهم اختصاص
 کی کردن اشتباه که مینما روشن را نکته نیا دیبا هادرس
 یکآن حیتصح و اشتباه از گرفتن درس یول است حق،
 هايقدم ،آمیزيموفقیت گام هر ساززمینه. است فیتکل

 هرچند. است شدهبرداشته آن از شیپ که است یاشتباه
 و رشد ریمس در اشتباهات، از یبرخ الاقل ای و کردن اشتباه
 آثار به توجهیبی اما ،یرفتنیپذ و يعاد است يامر تکامل

 غایتبه است يامر آنها از نگرفتن عبرت و اشتباهات
 چه ،يکار هر انجام در پس. است پذیرفتنینا  و نادرست

 دیبا همواره ،یعلم چه و یاجتماع امور چه و یشخص امور
 هر مشاهده صورت در و پرداخت کار کردن رصد به

. برآمد آن يفور اصالح درصدد دیبا کوچک، ولو ،ییخطا
 پرداخت به مجبور جامعه و فرد که است صورت نیا در تنها

 به توجه با. شد نخواهد غیرضروري و یاضاف هايهزینه
 داشته مانیبرا هاییدرس چه گتوند سد سرنوشت نکته نیا

  است؟
 سد، ییجانما و یدانیم مطالعات در که رفتیپذ دیبا-1

 در ینمک سازند تأثیر و وجود و ؛است گرفته صورت یکوتاه
. است شدهگرفته نظر در زیناچ ای و نشده دهید ای مطالعات

 مطالعات و یعلم ازنظر مسئله نیا صیتشخ درهرصورت
 تنها و است نبوده دهیچیپ چندان طرح، شناسیزمین
 اول درس. گذاشت را یکوتاه و اهمال نام آن بر توانمی

 تعهدات که است یداخل مهندسان و مشاوران به نوشتار نیا
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 انجام در و نکنند يماد منافع يفدا را خود ايحرفه
  .ندینما مراعات را استاندارد هايچهارچوب مطالعات

 درصد 30 یس حدود دیشا که سد سازه ساخت نیح در-2
 ینمک سازند وجود مشکل بود شدهگرفته صورت هاهزینه از

 متأسفانه اما. شد مسجل زین نیمسئول يبرا گچساران
 زمان همان در اگر. شد بسته پرونده و اعالم زیناچ مشکل
 قطعاً گرفتمی قرار موردبررسی قیدق صورتبه مسئله
شد می تیسا محل مورد در يبازنگر و طرح توقف به منجر
 کشور بر یمال يضررها زمان آن تا هرچند. گردید

 از کمتر مراتببه آن خسارت مقدار اما بود شدهتحمیل
 کشور و مردم دوش بر تاکنون که است یصدمات و هاهزینه

 عتیطب با که گویدمی ما به دوم درس. است واردشده
  .میریبگ يجد را آن مسائل و مینکن برخورد ساده صورتبه
 اخطار و سازند مشکل شدن محرز و سد شدنساخته با-3

 کردن کمتر يبرا يمختصر يکارها ،ربطذي کارشناسان
 ناقص صورتبه اما شد گردید انجام مخزن آب بر سازند اثر
 برطرف از نانیاطم تا ستتوانمی سد افتتاح. غیراصولی ای و

 قیدق مطالعه و مخزن آب بر ینمک سازند اثر یبیتقر شدن
 نیا متأسفانه اما. افتد قیتعو به سازند، کنترل هايروش
 يریآبگ و سد افتتاح در شتاب بیترت نیبد تا نداد رخ کار
 اشتباه يکار عنوانبه 1390 مرداد ششم خیتار در آن یۀاول

 فروکردن با که است نیا يبعد درس. گردد شود ثبت
 مشکل یوقت. میزیبگر خطر از میتوانمین برف در سرخود
 و مخزن ندهیآ از ینسب نانیاطم تا دیبا بود شده مسجل
  .افتادمی قیتعو به افتتاح ،بخشاطمینان اقدامات انجام

  
 .استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است

 لزوماًدر شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و  منتشرشدهمتون سیاستی 
  نیست. این شبکه نظر
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