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سازمان  سايؤرجهادكشاورزي،  و نيروراي وزو با حضور  جلسه شوراي عالي آب، به رياست معاون اول محترم رييس جمهور پنجمينو  بيست

، صنعت ييربنايون امور زيسير كميدبو  سرپرست استانداري خوزستانخبره،  ايعضا، كشور زيست حفاظت محيطريزي كشور و ت و برنامهيمدير

 در جلسه، تشكيل شد.و مدعوين  ساير اعضانمايندگان  و ئت دولتيست هيز طيو مح

توضيح مختصري در مورد دستور كار جلسه مبني بر بررسي ، ماه مبارک رمضان فرارسيدنتبريک  ضمنان يچ تيمهندس چ يآقادر ابتدا 

مجتمع توليدي و مشكالت بوجود آمده در منطقه  7هاي حاصل از فعاليت شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان با موضوع پساب

ارائه و گزارش مختصري از وضعيت بارش و دماي كشور معاون اول محترم رييس جمهور، سازمان هواشناسي نيز  نظربا ، ارائه نمودند. مرزي

   هاي خوبي همراه بود اما شرايط در زمستان تغيير كرد و با كم بارشي شديد مواجه گرديد و دربا بارش ، پاييز سال آبي جارينمودعنوان 

به ثبت  ،در مقايسه با مدت مشابه در بلند مدت ،درصد 00خراسان جنوبي و اصفهان، كم بارشي بيش از هاي يزد، سيستان و بلوچستان، استان

درصد زير نرمال رسيده است. همچنين بر اساس برآورد 8/9در خردادماه نيز جايگاه بارشي كشور در مقايسه با ميانگين بلند مدت به حدود رسيد. 
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هاي يزد، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، اصفهان ( نسبت به دوره بلند مدت، استان19-15اري )كم بارشي در كشور، تا پايان سال آبي ج

ها تمام استان ،و خراسان رضوي بيشترين مقدار كمبود بارش را خواهند داشت. بررسي شرايط دمايي كشور حاكي از آن است كه در مهرماه

هاي آبان و آذر تغيير كرد به نحوي كه در آبان ماه در شرايط خود بودند و اين روند در ماهشاهد افزايش دما نسبت به شرايط نرمال بلند مدت 

رضوي  نرمال قرار گرفت و در فصل پاييز در حد نرمال باقي ماند اما در ادامه، زمستان چهره گرمي از خود نشان داد. در اسفندماه استان خراسان

 0با افزايش دماي  19درجه سلسيوس را تجربه كرد و در مجموع براي كل كشور، زمستان  5/9اي افزايش دمبلند مدت، ميانگين در مقايسه با 

ها دماي باالتري از مقادير ميانگين بلند مدت نيز تمامي استان 15سال ماه درجه سلسيوس نسبت به نرمال، زمستان گرمي بود. طي ارديبهشت

هاي حوضه ي كشور حاكي از آن است كه از نيمه دوم خرداد تا پايان شهريورماه، بارشهاي فصلبيني بارشدماي خود داشتند. از طرفي پيش

بيني مدلها، شود. بر اساس پيشبيني ميپيش خزر متمايل به بيش از نرمال است و ميانگين دماي كشور تا حدود يک درجه بيش از نرمال 

ها از اواسط شهريورماه اين بارش ل خواهد گرفت به طوريكه در سال جاريهاي سال زراعي آتي با زمان ديركرد نسبت به سال جاري شكبارش

 از اواسط مهرماه آغاز خواهند شد.  ،زراعي آتيشروع شد ولي در سال 

مسائل و موضوع دستور كار جلسه، وضعيت موجود، اي از اقدامات مديريتي انجام گرفته در رابطه با نماينده وزارت كشور خالصهدر ادامه 

ضمن بيان مصوبه دبيرخانه شوراي عالي و هاي رسيده به مواضع دفاعي منطقه را تشريح نموده ت مربوطه در منطقه مرزي و آسي مشكال

ايستگاه  ا،ههاي مسئول و شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر براي اجراي طرح مصوب مبني براحداث كانالدستگاه امنيت ملي و تكاليف

ستاد كل نيروهاي مسلح سيفون و تخليه آنها به تاالب شادگان، طرح پيشنهادي  توسطزير رودخانه كارون  با عبور ازها پمپاژ و انتقال زهاب

مشكالت موجود در منطقه و     ضمن بيان  ،نيز نماينده ستاد كل نيروهاي مسلحپس از آن نمودند.  تاكيدرا نيز مبني بر احداث كانال زوجي 

 يو ادامه آن تا ابتدا هيتا طالئ ،يبر احداث كانال زوج يمبنبر درخواست عملياتي نمودن طرح پيشنهادي  ،دفاعيهاي رسيده به مواضع آسي 

از حوزه  يبخش ،و كشاورزي يطيمح ستزي مسائل حل به كمک بر عالوه هاكه احداث اين كانال تاكيد نموده و اذعان داشتند م،يهورالعظ

 رويوزارت ن ندگانينمادر ادامه، ابل اطمينان براي شهر اهواز خواهد بود. قبسيار  يامكان دفاعيک و  پوشش خواهند داد زيرا نمنطقه  يدفاع

 ياستان خوزستان، گزارش ستيز طيدر غرب كارون و سازمان حفاظت مح شكرين يزهاب واحدها هيتخل تيدرخصوص وضع يگزارش

كوچک  رزايو م ريركبيدهخدا، ام يواحدها تي)با محور يجانب عيو صنا شكريگانه طرح توسعه ن 7 يواحدها يموضوع زهابها يدرخصوص بررس

 باشد: كه خالصه آنها به شرح زير مي گرديدساير اعضا مطرح نظرات پيشنهادي توسط  و خان( ارائه دادند

 ها به تاالب اجرايي گردد ولي به دليل تبعات زيست محيطي ناشي از انتقال زهاب ،طرح مصوب در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي

 هاي موجود به خليج فارس انتقال و تخليه گردند.بيني شده در طرح مذكور(، تدابيري اتخاذ شود تا زهابشادگان )پيش

 پساب( توسط بخش خصوصي اقدام گردد  مجدد از استفادههاي موجود در منطقه و استفاده از آن )سازي بخشي از زهابنسبت به شيرين

 از طريق سيفون)طرح مصوب پيشنهادي( به خليج فارس انتقال يابد. و مقادير مازاد باقيمانده

  ها از طريق سيفون به تاالب شادگان، هاي زياد براي اجراي طرح انتقال زهابهزينهبه عنوان يک طرح كوتاه مدت و به جاي اعمال

هاي حاصل از كشت و صنعت نيشكر اميركبير و ميرزا كوچک خان به مخزن زهاب هاي كمتر،و اعمال هزينه داث كانالبهتر است با اح
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به عنوان طرح بلند مدت نيز هاي نمک و ريزگردها نيز برطرف گردد. انتقال يابد تا از اين طريق مشكل ايجاد كانونهورالعظيم  5شماره 

 تخليه شوند.)با جل  رضايت كشور عراق( به رودخانه اروند  ضيو عرا نينهر خ قياز طرها انتقال زهاببا  ،گرددپيشنهاد مي

 ها به آن موج  بهبود وضعيتهاي اصلي ايجاد گرد و غبار در منطقه است، انتقال زهاببا توجه به اينكه هورالعظيم يكي از كانون 

و نيز بخشي از معيشت مردم منطقه به اين تاالب وابسته است. لذا براي  پذير استشده است درحاليكه تاالب شادگان به شدت آسي  منطقه

هرگونه دخل و تصرف در منطقه، بايد تمام تبعات و ابعاد موضوع از لحاظ مسائل زيست محيطي ديده شود و مطالعات ارزيابي زيست 

 محيطي حتما انجام پذيرد.

  هزار هكتاري در منطقه انجام نشده است، لذا بايد  550توسعه كشاورزي ح طربا توجه به اينكه مطالعات ارزيابي زيست محيطي براي

 هاي حاصل از اجراي اين طرح نيز مورد بررسي و توجه قرار گيرد و راهكار مناس  ارائه گردد.تبعات زيست محيطي ناشي از زهاب

 توسط كانال از شمال به جنوب منتقل شده و سپس در محل كانال شيردم از  هازهابمنظور ابتدا  نيكه بد ايبه در يديتول زهاب هيتخل

از زير رودخانه كارون عبور  زهابو در ادامه با احداث سيفون معكوس در باالدست ايستگاه پمپاژ مارد،  افتهيغرب به جنوب شرق انتقال 

فارسي و دعبل خزائي شركت توسعه نيشكر( متصل و در  فارابي، سلمان يواحدهاي شرق كارون )شامل واحدها زهابنموده و به كانال 

   گردد. اينهايت وارد در

  روند، در چند سال اول به دليل خروج امالح و نمكها و آبشويي وقتي سطوح جديد به زير كشت ميتوجه به اين نكته ضروري است كه

شوند و تر ميها شيرينها، اين زهابشسته شدن امالح و نمکاز شوري بااليي برخوردار هستند ولي به مرور و با  ،هاي حاصلزمين، زهاب

و در چند سال ها چه مقدار است ميزان شوري زهاب ،بنابراين اين موضوع كه در ابتداي امر براي آبياري مجدد قابل استفاده خواهند بود.

 مدنظر قرار گيرد. رسد، بايد مورد توجه و استفاده از آنها براي آبياري اراضيآينده به چه ميزان مي

 ها به سمت غرب و مناطق حاشيه مرزي در گذشته، به دليل درخواست مرزباني ارتش ذكر اين نكته ضروري است كه علت انتقال زهاب

شوراي عالي امنيت ملي  دبيرخانه و فرماندهي قرارگاه عملياتي جنوب صورت گرفت و مستندات آن موجود است. همچنين بر اساس مصوبه

و وظايف تعيين ها از طريق سيفون عبوري از زير رودخانه كارون و هدايت آنها به تاالب شادگان ، طرح پيشنهادي انتقال زهاب10در سال 

بر عهده شركت كشت،  هاي مسئول تكليف گرديد. در اين راستا احداث ايستگاه پمپاژ در محل سيفون و ترميم كانال شيردمدستگاهبه 

    برداري است. لذا پيشنهاد بهره درصد عملياتي شده و آماده 900گرفت كه در حال حاضر ايستگاه مذكور  صنعت و توسعه نيشكر قرار

 جرايي نمودنانسبت به هورالعظيم،  5به جاي اعمال هزينه براي احداث كانال جديد پيشنهادي و انتقال زهاب به مخزن شماره  ،گرددمي

 اقدام گردد.  مذكورسيفون 

 لذا  ،باشدها از طريق سيفون، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيست و مصوبه دبيرخانه آن شورا مينكه طرح انتقال زهاببا توجه به اي

باشد، زيرا طرح مذكور به لحاظ مطالعات مند به اجراي اين طرح نميهكند و وزارت نفت نيز عالقالزامي را براي وزارت نفت ايجاد نمي

كه در  يو از لحاظ مسائل زيست محيطي نيز مشكالتي را در آينده دربر خواهد داشت. احداث كانالموانع و نواقصي دارد  ،مهندسي و اجرايي

باشد و از لحاظ فني نيز براي حفاري ميناز وظايف ذاتي وزارت نفت  ،بر عهده وزارت نفت قرار گرفته و مديريت آب و محيط زيست مصوبه
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جمهوري انجام گرفته و محترم خصوص مكاتبات الزم با رياست همچنين در اين زن آب، مشكلي وجود ندارد.در مخانفت هاي اكتشافي چاه

 موارد اعالم شده است.

 هاي حاصل به هورالعظيم هاي ورودي حاصل از فعاليت شركت كشت و صنعت نيشكر به رودخانه كارون، انتقال زهابساماندهي زهاب

هاي مازاد، از مسائل مهمي است هاي ورودي به تاالب ناصري و تخليه زهابسازي زهابردها و نيز شيرينبه منظور جلوگيري از وقوع ريزگ

كه بايد عملياتي شود. همچنين تكاليفي كه وفق مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بر عهده وزارت نفت گذاشته شده و آن وزارتخانه 

و  گرددهاي الزم براي اجراي كار توسط وزارت نفت تامين ريزي شود كه هزينهاي برنامهگونه تواند بهندارد، مي كاراعتقادي به اجراي 

  توسط دستگاه ذيربط انجام پذيرد. آن عملياتي نمودن

  انجام مطالعات جديد بسيار زمانبر است و ممكن است وضعيت در چند سال بهتر است مطالعات انجام گرفته در گذشته مد نظر باشد زيرا

با مسئوليت وزارت نيرو و  ،گرددد. لذا پيشنهاد ميناي باشد كه اين مطالعات ديگر پاسخگو نباشبه گونه د،آينده و پس از خاتمه مطالعات جدي

مربوط ها و مسائل زيست محيطي هاي پيشنهادي جديد از طرف دستگاهطرحمطالعات موجود،  توجه بهو با ا ههماهنگي بين ساير دستگاه

ها در يكي از جلسات شوراي عالي آب ارائه در يک بازه زماني مشخص مورد بررسي قرار گيرد و نتايج نهايي حاصل از بررسي، ي آنهابه اجرا

 گيري شود.و تصميم

 لحاظ كيفي در حدي است كه براي آبياري  بهواحدهاي كشت و صنعت نيشكر، از هاي حاصل از فعاليت برخي در حال حاضر زهاب

هايي كه در حال حاضر داراي شوري بسيار بااليي هستند، در آينده وجود دارد. و لذا امكان و قابليت استفاده از زهاب گردداراضي استفاده مي

طرح پيشنهادي كه در آن با  هاي حاصل،و جلوگيري از آسي  هاي با شوري زيادلذا به عنوان يک طرح بلند مدت و جهت خروج زهاب

اي عمل بايد به گونهلذا هاي نقاط شمالي تا جنوب استان را در طول زمان به خليج فارس انتقال دهد، مناس  است و زهاب ،احداث كانال

 هاي قابل استفاده نگهداري شوند.هاي با شوري زياد به دريا تخليه شود و زهابزهاب اشود ت

  تصميمات با توجه به باشد. ها مورد تائيد و تاكيد ميت زهابيبه مطال  مطرح شده از طرف اعضا، ضرورت ساماندهي و مدير عنايتبا

هاي پيشنهادي ميليارد تومان براي اجراي طرح 900رديف اعتباري به ميزان اختصاص بخشي رودخانه كارون و اتخاذ شده براي عالج

به  گردد به جاي پرداختن به ارائه راه حل در اين جلسه، توافق براي ايجاد يک محمل قانونيشنهاد مي، پيمذكور كاهش آلودگي رودخانه

هاي مورد بحث نيز در قال  همان طرح مطالعاتي مورد اشاره و به صورت يک بسته كامل ديده اي صورت پذيرد كه ساماندهي زهابگونه

د نظر، ارزيابي زيست محيطي و... ملحوظ شود تا بتوان نسبت به رفع مشكالت موجود شود و تمامي ابعاد موضوع، تامين منابع مالي مور

تا رديف اعتباري مربوطه را به نحو مناسبي به اين امر ريزي كشور اين آمادگي را دارد اقدام نمود. در اين راستا سازمان مديريت و برنامه

 ارائه نمايد.را بندي شده از مطالعات اختصاص دهد و در مجموع يک طرح جمع

عمليتات   ،هاي سازمان حفاظتت محتيط زيستت كشتور    آقاي مهندس چيت چيان بر اين نكته يادآور شدند كه به دليل مخالفت ر انتهاي جلسهد

با هماهنگي جناب  مقرر شد ،و پس از طرح موضوع در هجدهمين جلسه شوراي عالي آب شده استمتوقف  استان گيالن درشفارود اجرايي سد 

زيستت و ستازمان متديريت و     آقاي دكتر كالنتري و با حضور معتاونين مترتبط وزارت نيترو، وزارت جهادكشتاورزي، ستازمان حفاظتت محتيط       

گيتري   و در متورد آن تصتميم  شتد  مطرح  كاهش ارتفاع سد و سطح اشغال جنگل ،نتيجهبه عنوان  لذا .گرددبررسي موضوع ريزي كشور،  برنامه
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توسط كارگروه مذكور، سازمان نهايي  تصميماتوجود اتخاذ با ولي  ابالغ گرديد. 95/9/19مورخ  99531و طي نامه شماره  انجام پذيرفتقطعي 

هاي انجتام شتده بتراي ستد     و ادامه كار هنوز متوقف مانده است. با توجه به هزينهبند نيست بندي پايحفاظت محيط زيست كشور به اين جمع

گتردد كته   بتر ادامته اجتراي كتار، پيشتنهاد متي      مبنتي  پيگيري نمايندگان استان گيالن در مجلس شوراي اسامي نيز نياز آبي منطقه و  ،مذكور

 و نسبت به ادامه اجراي طرح اقدام گردد.   گرفتهقرار  عملتصميمات اتخاذ شده در كارگروه مبناي 

 

:

ت موجود در استان خوزستان در جلسات شوراي عالي آب مورد بحث و بررسي قرار گرفت و موضوعات مختلفي درخصوص مسائل و مشكال -9

اي كته در  هاي ورودي به آن در طول برنامه ششتم توستعه بته گونته    بخشي رودخانه كارون و ساماندهي پسابجمله: عالجگيري شد ازتصميم

هتزار   550توسعه كشاورزي طرح موضوع الزم است  مشخص گرديد ونيز بط هاي ذيرپاياين برنامه وضعيت موجود بهبود يابد و وظايف دستگاه

 در كنار آن ديده شود.  نيزهاي حاصل از آن و ساماندهي پساب هكتاري

و انتقال آنهتا   امير كبير و ميرزا كوچک خان نيشكر كشت و صنعت  واحدهايهاي حاصل از هاي پيشنهادي كوتاه مدت براي انتقال زهابطرح

مقترر بتود توستط    و نيز طرح مصوب در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كه بوده هورالعظيم و جلوگيري از وقوع ريزگردها  5به مخزن شماره 

شتده  گيري در يک مرجع حكومتي تصميم اخيربا توجه به اينكه طرح  لكن در حال حاضر متوقف شده استعملياتي گردد،  چند دستگاه اجرايي

ليل عدم همكاري وزارت نفت بتوده ولتي   دهاي الزم در اين خصوص انجام پذيرد كه اگر علت توقف اجراي طرح فقط به است، لذا بايد بررسي

زيرا رفع مشكالت موجود و جلوگيري از آستي    .اجراي طرح در دستور كار قرار گيردجهت پيگيري باشد، ساير ابعاد طرح از هر نظر مطلوب مي

ستازمان  رؤستاي  ، وزراي نيرو و جهتاد كشتاورزي  ضروري است كارگروهي با حضور  در اين راستاضع دفاعي منطقه در اولويت قرار دارد. به موا

تشتكيل و ضتمن   نيترو   زيتر و با محوريتت و سازمان حفاظت محيط زيست كشور، ستاد كل نيروهاي مسلح و...  و ريزي كشورمديريت و برنامه

تاه مدت و بلند مدت با لحاظ كليه ابعاد موضوع )ازجمله ابعاد زيست محيطي( به عنوان راهكار اساسي بتراي رفتع   هاي كوبررسي موضوع، طرح

 ، پيشنهاد گردد. مرزي معضالت موجود در منطقه

ريتزي  برنامه ، درصورت توافق وزارت نيرو )به عنوان مسئول اجراي كار( و سازمان مديريت و9بند  موضوعدر كارگروه هاي پيشنهادي طرح -0

متاه   0حتداكرر ظترف متدت     ،نهايينتايج تصميمات  همچنينكشور )به عنوان تامين كننده منابع مالي مورد نياز( بايد مالک عمل واقع شوند و 

 اعالم گردد.  صرفا در جلسه شوراي عالي آب ،  آينده

كتارگروه   درفقتات انجتام گرفتته    انياز مصوب شتده و براستاس تو   اعتبارات موردبراي اجراي سد شفارود در استان گيالن، با توجه به اينكه  -3

و نيز ، تصميمات نهايي در اين زمينه اتخاذ مصوبات هجدهمين جلسه شوراي عالي آب وفقتشكيل شده با محوريت جناب آقاي دكتر كالنتري 

   نشود. همانع از اجراي پروژكشور يط زيست ادامه يابد و سازمان حفاظت محمذكور عمليات اجرايي سد  ضروري استلذا شده است، ابالغ 
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