 6ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﻣﺘــﺮ ﻣﮑﻌــﺐ آب در
ﺳﺪﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪ
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ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺣﺴﻮﻧﯽ زاده روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس اﻓﺰود :ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺣﺠﻢ آب در ﺳﺪﻫﺎی
ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ،ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎل
آﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده ﺑﻪ رﻗﻢ 13ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آب ﺳﺪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آن ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
‘ﻣﺮده’ ﺳﺪﻫﺎ اﺳﺖ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ در
زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  ،ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ آب ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴـﻮﻧﯽ زاده  ،ﺳـﺪ دز ﺑـﺎ آورد 1.8ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌـﺐ ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی را در ﺑﯿﻦ ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮزﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق
ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻫﻨﻮز ﺳﺪﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ  8.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ،ﺣﺠﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺪﻫﺎی

اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن ،ﺑﻪ 13.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎل آﺑﯽ ﺟﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ را در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎرش ﻫﺎ
در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ،در ﺳﺎل آﺑﯽ ﺟﺎری  ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش
ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎن 241ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﭘﺎرﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از 80ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎل آﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  2ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺷﺎدﮔﺎن و ﻫﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ و  2ﺗﺎﻻب ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎﻣﺪژ و ﺣﻤﯿﺪی ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ را ﺣﯿﺎت
ﺗﺎزه ای داده اﺳﺖ.
ﺳﺪﻫﺎی دز ،ﮐﺮﺧﻪ ،ﮐﺎرون  ،3ﮔﺘﻮﻧﺪ ﻋﻠﯿﺎ ،ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺳﺎل آﺑﯽ
 96-97ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی و
زﯾﺎﻧﺒﺎر رو ﺑﻪ رو ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت وارده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
راﻫﺒﺮدی ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود 45درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد آب آﺳﯿﺐ دﯾﺪﻧﺪ.
6037 /6065
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم */
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