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وارگزٍُ سّىشی ٍ ، 92/04/29شٌثِ هَرخ ای آتیاری ٍ سّىشی ٍ ًوایٌذُ هجزی عزح، رٍس سِتا ّواٌّگی وویتِ هٌغمِ
تاسدیذ ًوَدُ ٍ در راستای  D5احذاث شذُ در ٍاحذ ػوزاًی سّىش  ٍیآب رّای تٌظین ساسُپزٍصُ احذاث اس  سیستهحیظ

 .گزدیذتزگشار لثل اس تاسدیذ تا حضَر هشاٍر عزح )هٌْذسیي هشاٍر پٌذام( ای  آشٌایی تا اّذاف ٍ هزاحل اجزای ایي پزٍصُ جلسِ
تَضیحاتی در ارتثاط تا هجزی( تا ًام خذا ٍ ػزض سالم ٍ خیزهمذم تِ اػضا، هحتزم در اتتذا خاًن دوتز سلحشَر )ًوایٌذُ  -

 .هغزح ًوَدًذتِ شزح سیز را  D5ّای احذاث شذُ در ٍاحذ ػوزاًی سّىش جزیاى ٍرٍدیّای وٌتزلی احذاث ساسُعزح 
تاشذ وِ تا پایاى خزداد هیهاُ  00تیٌی لزارداد وِ هذت پیشذسی پٌذام ٍ پیواًىار آتزٍد شوال تَدُ هشاٍر عزح شزوت هٌْ

ّىتار ٍ سغح  94892سغح جغزافیایی ایي ٍاحذ ػوزاًی  تَدُ است.% 00% ٍ پیشزفت ریالی 04پیشزفت فیشیىی  هاُ
ّىتار ٍ در ًاحیِ شزق گیالى ٍالغ شذُ ٍ ًْز اصلی ایي تخش ًْز سیذ ػلی اوثزی ٍ واًال آى اس واًال  28280شالیشاری 

اراضی شالیشاری را تحت ّىتار  9000حذٍد  ّای اجزا شذُ شثىِتخششَد. راست سٌگز ٍ سذ سفیذرٍد تغذیِ هیسوت 
شیة هٌغمِ ون شَد. ّای خشه ووثَد آب احساط هیّای هزعَب هشىل غزلاتی ٍ در سالدٌّذ. در سالپَشش لزار هی

اس اّذاف اصلی عزح جلَگیزی اس احذاث خاوزیشّای ًگْذاشت آب تا هشىل هَاجِ است. تَدُ ٍ تِ سثة تافت خان سثه، 
ت آب آتیاری اس عزیك واّش تلفاًیش ّای عزح  ٍیضگیاس  ٍّا جْت اًجام رسالت اصلی سّىشا ّهتؼذد در هسیز سّىش

تا  ّاّا، ایجاد اهىاى استفادُ هجذد اس سّىش، ایجاد اهىاى وٌتزل در سّىشتاال ًگْذاشتي سغح آب سّىشًشت جاًثی، 
 ّا ٍ پاوساسی ٍ حذف تٌذّای خاوی است.استفادُ اس دریچِ
ّا اس ًَع سزریش وَتاُ ٍ هجْش تِ ّای هْن هٌغمِ تَدُ وِ ساسُساسُ وٌتزل جزیاى در سّىش 22شاهل ػولیات پیواى 

شىل اػتثاری هاًغ اتوام پزٍصُ در هَػذ شَد هتیٌی هیپیشتَدُ ٍ  تزداریدر حال تْزُسُ اس 9تاشٌذ وِ دریچِ وشَیی هی
  گزدد.همزر 

سَاالت هغزح شذُ  تحج ٍ تزرسی اًجام شذ. ضوي پاسخگَیی،هغزح ٍ  ٍُوارگز هحتزم اػضایاس سَی در اداهِ سَاالتی 
 هَارد سیز تَد:شاهل 

 اًذ؟تِ چِ هیشاى تأحیزگذار تَدُ ّاآیا در هثاحج هغالؼاتی، تزرسی ویفی آب صَرت گزفتِ ٍ اس لحاػ ّیذرٍلیىی ساسُ
 چِ دیذگاّی تزای وٌتزل سغح آب ٍجَد دارد؟ ّا ٍ دٍرًوای آیٌذُ چگًَِ است؟ عَل سّىش

 اًجام شذُ؟  زای تز هیشاى شؼاع تأحیآیا هغالؼِّا ٍ وٌتزل فزار آب تز چِ اساسی تَدُ، ی ساسُیاتهؼیار هىاى
 ّای استاتیىی ٍ خَدوارساسی اًجام شذُ ٍ آیا تاس عزاحی اًجام پذیزفتِ است ٍ چزا اس ساسُتا استفادُ اس چِ هذلی شثیِ

 استفادُ ًگزدیذ؟
تَضیحات تىویلی را تذیي شزح ارائِ ًوَدًذ. اساط وار ایجاد  سادُ )هذیز هحتزم پزٍصُ اس هشاٍر پٌذام(تاغثاىدر اداهِ هٌْذط 

تاشذ ٍ ایي هَضَع تزای گیاُ تزًج حائش اّویت تَدُ سیزا اهىاى تخلیِ آب هاساد در ّا هییه هحیظ وٌتزل شذُ در سّىش
ّا تِ ػٌَاى هٌاتغ آب ووىی در ّا آب هَجَد در سّىششَد. عی خشىسالیز تِ افشایش تَلیذ ًیش هیایي هحصَل هٌج

شًَذ. ّا هیّا ٍ احذاث تٌذّای خاوی هاًغ تخلیِ آب هاساد اس عزیك سّىشچزخِ لزار گزفتِ ٍ وشاٍرساى تا تستي سّىش
اهىاى ٍلَع سیل، تِ سثة ػذم اهىاى تخلیِ آب  عی تاسدیذّای هیذاًی هشاّذُ شذ در هَالغ رخذاد رٍاًاب سغحی ٍ

گزدد؛ هسائل اجتواػی ًیش هغزح هیتٌاتزایي ػالٍُ تز هسائل وشاٍرسی،  .استّا سیز آب رفتِ سّىش، جادُ ٍ پیزاهَى سّىش
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ًشدیه تَدى سیزا وشاٍرس در هَالغ آب اًذاسی تِ دلیل اس گزدد سّىش تِ لاتلیت اصلی خَد ت تایذ شزایغی فزاّن شَد وِلذا 
تِ دلیل آتیاری  هٌظَر تزلزاری تؼادل دارد.ّا تِتِ سّىش اس لحاػ رلَهی سؼی در واّش اختالف سغح سهیي تا سّىش

رسذ تا تذاٍم ووثَد آب ایي رًٍذ اداهِ ٍ تِ ًظز هی تَدًُیش تَسیغ آب تا هشىل هَاجِ  D5ووىی، در هٌتْاالیِ لسوت شزلی 
ّا گزفتِ ٍ ػَاهل آلَدگی هاًٌذ دتزجٌت ّا صَرتتزرسی ویفی سّىشدر پزٍصُ دیگزی  تٌذاشارُ داشایشاى داشتِ تاشذ. 

تِ سثة غٌی  ّوچٌیي .شَدٍارد هیّا تزرسی ٍ در تزخی رٍستاّا تِ سثة ػذم ٍجَد فاضالب، هَاد آالیٌذُ گاُ تِ سّىش
است. ایشاى ضوي اشارُ تِ ارف اس وَد ٍ سن استفادُ غیز هتؼتَدى آب سّىشی، ًیاس تِ اعالع رساًی تِ وشاٍرس تزای ػذم 

ٍ تاس عزاحی ًیش اًجام شذ ٍ ساػت را در ًظز گزفتِ  29رٍاًاب سغحی ػٌَاى ًوَدًذ وِ ، HEC-RASهذل  اساستفادُ 
عَر وِ لثال ًیش اشارُ شذ اس تؼذ اجتواػی ًیش تزرسی صَرت گزفت. دریچِ وشَیی تزای وَلىتَرّا در ًظز گزفتِ شذ ّواى
 ّای وَچىتز تِ صَرت یه سزیش تا یه دریچِ اجزا خَاّذ شذ. اس آًجا وِ در گیالى،  تِ سثة ػذم ًگْذاریر سّىشوِ د

 تاشذ.ّای خَد وٌتزلی هٌاسة ًویاستفادُ اس ساسُهٌاسة احتوال سًگ سدى ٍجَد دارد؛ 
 تِ اتوام رسیذ. )ص( جلسِ تا صلَات تز هحوذ ٍ آل هحوذ، حضَر اػضای هحتزمضوي ػزض تشىز اس در ًْایت 
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