
کاربرد فناوری مخازن ساحلی در بهره برداری از سیالب

نویسنده و ارائه دهنده

فوالدفرحسام 
h.fouladfar@iwpco.ir

هجدهمین کنفرانس هیدرولیك ایران
18th Iranian Hydraulic Conference

1398بهمن 17و 16



فهرست مطالب

مهار تند سیالب ها تنها راه حل توسعه بهره برداری از منابع آب•
حوضه رودخانه های بلوچستان جنوبی  

مخازن ساحلی رویکردی جدید، موثر و پایدار برای مهار و بهره  •
برداری تند سیالب ها  

هایسیالبتندمهاربرایساحلیمخازنمقدماتیطرح•

(دشتیاریمنطقه)باهوکالترودخانه

کاربرد فناوری مخازن ساحلی در بهره برداری از سیالب



کاربرد فناوری مخازن ساحلی در بهره برداری از سیالب

مهار تند سیالب ها

تنها راه حل توسعه بهره برداری از منابع آب 

حوضه رودخانه های بلوچستان جنوبی
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ن  حوضه بلوچستادر -1398ماهسیالب دی

تا ( تو باهوکالدشتیاری منطقه )جنوبی 

خلیج گواتر

سیالب های منطقه
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ماهسیالب دی

1398....

(وکاج)رودخانه قصر قند 

(تباهوکال)رودخانه سرباز 
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...1398ماه سیالب دی 

ا در سیل دی تخلیه آب رودخانه های سرباز، کاجو، کاریانی و کهیر به دری

در حدود یک میلیارد متر مکعب: 1398ماه 

:  بر اساس مطالعات انجام شده 

.استدر سال میلیون مترمکعب 739به دریای عمان برابر با خروجی جریان سطحی متوسط حجم 



محدودهگرفتگیآب-86خردادسیالب

ناساایماهوارهتصویررویازدشتیاری

(گونوتوفان)



سیلازنمایی-76اسفندسیالب

بریدشتیاردشتمحدودهگرفتگی

سیالبایماهوارهتصاویرروی
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جنوبیبلوچستانحوضهدربرداریبهرهتوسعهمحدودیت
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بیالن عمومی آب در حوضه آبریز رودخانه های 

(نبین سدیج و مرزپاکستا) بلوچستان جنوبی 

-نی، بندی(زرآباد)بی شک، الش خروجی محدوده های مطالعاتی 

نگور به -الت چابهار، باهوک-طیس، تیسکوفان –بیر، کهیر، سرگان 

.استمیلیون مترمکعب 739می ریزد و مجموع آن دریای عمان 

در سالMCM1343: با احتساب آب برگشتی : ورودی ها 

در سال  MCM1348:مصارف، تبخیر و خروجی به دریای عمان : خروجی ها

سری  مربوط به ککه در سال میلیون مترمکعب -5:  تفاوت ورودی و خروجی 

.استحجم مخزن آبخوانهای آبرفتی واقع در حوضه آبریز 
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نوبیامکان توسعه بهره برداری در حوضه بلوچستان ج

ز  آب در حوضه آبریذخایر حجم برآورد 

جنوبیرودخانه های بلوچستان 

)بین سدیج و مرزپاکستان) 
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نوبیامکان توسعه بهره برداری در حوضه بلوچستان ج

ل تبخیر  علیرغم حجم نسبتا زیاد ورودی، به دلی

میلیون  738)زیاد و حجم باالی خروجی دریا 

ر  امکان توسعه بهره برداری د( مترمکعب 

.وجود نداردشرایط فعلی 

ابع تنها راه توسعه بهره برداری از من

امین  آب حوضه بلوچستان جنوبی، ت

آب جدید از طریق مهار خروجی 

.دریای عمان است



عدم امکان مهار تند سیالب ها توسط سدهای مخزنی کوچک  و

گ عدم وجود ساختگاه مناسب جهت احداث سازه های ذخیره ای بزر

(1375)پیشین سد 

(  1390)زیردان سد 

موانع مهار خروجی دریا با راه حل های موجود  
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منطقه سدهایتاثیر منفی و غیر مستقیم 

رودخانه و عوارض مورفولوژیروی 

ش  طبیعی زمین در پائین دست و کاه

سیالبظرفیت معابر و مجاری طبیعی عبور



دتبند سارهای خاکی راه حلی مقطعی و کوتاه م

اه  کوتطرح های بوده و در قالب مقطعیحلیراه بندها احداث این گونه -1

.هستندمدت قابل اجرا 

ک کم رودخانه و سرعت اندشیبرسوب جریان، باالیتوجه غلظت با -۲

ینکوتاهترنداشته و در چندانیو ذخیره جریان مفیدعمر جریان، بندها 

ز  آنها امفیدذخیره ظرفیترفتن بینزمان پر از رسوب شده و ضمن از 

گردندمیانتفاع خارج حیظ

.را بر هم می زنندرودخانهمورفولوژیطبیعیبندها شرایط –3



و ها، غیر قابل برنامه ریزیهوتگ

ریادواالیروبیبازسازی و نیازمند 



ینسد پیش
سد زیردان

ه ایمخزن فراپسکران

Reservoir

Diversion Dam

انه ایپس کرانه ای و فرا پس کرزمینی عدم کارآئی مخازن 

گستردهراه حلی با معایب و پیامدهای منفی 
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عی در منطقه  عدم کارآئی سدهای زیرزمینی، آبخوان داری، پخش سیالب و تغذیه مصنو

Flash)اکثراً دارای شدت زیاد و مدت کم بوده که سیالب های شدید و کوتاه مدتبارش های منطقه،  Flood) سبب را

پرهزینه بسیار مشکل و زنیاین سیالب ها ضمن آنکه فرصت کافی برای نفوذ به آبخوانها را نداشته، کنترل آنها . گردندمی

است، 

,  و ماسه سنگشیلحاویسازندهایدر حوضه آبریز بلوچستان جنوبی به دلیل شرایط خاص زمین شناسی و توسعه 

ه برداری برخوردار بوده که مانع از ذخیره کافی و بهرریزیدارای ضخامت کم یا از دانه بندی نوعیها به آبخوان 

شودمیمناسب از آنها 



جاسکبه خصوص در نواحی دور از چابهار و 

ن   زیرساخت مورد نیاز از قبیل وجود تکنیسی

های فنی کارآمد برای بهره برداری و نگهداری

. وجود نداردتاسیسات از 

(منطقهدورافتادگی)حداقلیبه سامانه بهره برداری و نگهداری سامانه آب شیرین کن، نیاز 



کاربرد فناوری مخازن ساحلی در بهره برداری از سیالب

مخازن ساحلی: پاسخ 

رویکردی جدید، موثر و پایدار برای مهار و بهره برداری تند سیالب ها

با توجه به موانع موجود چگونه می توان تند سیالب های باهوکالت: سوال راهبردی

دشتیاری را مهار کرده و مورد بهره برداری قرار داد؟
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سیالبیهایآبمهاربرایرودخانهیکمصبدریادریادرکهشیرینآبمخزنیکازعبارتستساحلیمخزن

دریاشورآبوشیرینآببیننفوذقابلغیرمانعیبهنیازسطحیمخازنهمه.شودمیاحداثدریابهورودی

:استنیازموردمطالعاتیاصلیمرحلهسهانجام.دارند

شوروآلودهآبازشیرینآبکردنجدا:یکمرحله

خارجیهایآلودگیورودخانهآلودهآبمقابلدرشدهآوریجمعشیرینآبحفاظت:دومرحله

هایمدوجزرمواقعدریاوپیپذیرینفوذدلیلبهشیرینآبمخزنبهشورآبنفوذازجلوگیری:سهمرحله

بزرگ

یاوفلزاکریز،خبتن،نفوذقابلغیرموانعجنس.داردقراردریادریاومصبکناریاوداخلدرمخازناینموقعیت

صنعتواورزیکششرب،:ازعبارتندمخزنآبکیفیتبهبستهساحلی،مخزناهداف.باشدتواندمیالستیک

(آبتامینهفتمحلراه)ساحلیمخازنتعریف
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سیالبزماندرآبجریاندریچه،کارگذاریباوشدهمسدودناپذیرنفوذدیواریکتوسطمصبعرضازقسمتییاوتمام

.گیردمیشکلمصب،سواحلازیکیمجاورتدریاوداردقرارعرضمانعباالدستدریاساحلیمخزن.شودمیمخزنروانه

ساحلیمخازناولنسل
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ساحلیمخازندومنسل

آبویمحتحائلینرمغشاءیاپردهیکایجادباناپذیر،نفوذدیواربرعالوه

دسو ایرودخانهجریانازحاصلهشیرینآبذخیرهبیندریاازنفوذیشور

ازوشدهایجاداکوتونمنطقهیکتدبیریچنینبا.می شودایجاداصلی

مرمستاثراتازناشیمخزنشیرینآببادریاشورآبمستقیماختالط

دریابهساحلیمخزنمکانهمچنین،. شودمیجلوگیریساحلیامواج

ود،شمیگذاشتهمصبعرضدرکههائیدریچهکمکبا.استشدهمنتقل

روانهرودخانهکمدبیباهایجریان

سیالبیهایجریانوشدهدریا

دارند،بهتریکیفیتکهرودخانه

شوندمیساحلیمخزنروانه
Low flow Flood flow
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:نمایدمیایجادفناوریاینکههائیفرصت
ناچیزانرژیمصرف

مردمکردنجابجابهنیازعدم

ساحلیمناطقنسبیرطوبتبودنباالدلیلبه:مخزنرویازتبخیرنرخاندکمیزان

ندارندپسماندساحلیمخازن:صفرپسماند.

نداردمفهومیمخزنیسدهایخالفبرفناوریایندر:مخزنخسارتعدم.

رساندحداقلبهفناوریاینباتوانمیرادریائیوحشحیاتومحلیهایبومزیستخسارات:زیستیمحیطپیامدهایبودنحداقلی.

استزیادآنهامفیدعمرمخازنتوسعهسهولتدلیلبهولیکن.هستندگذاریرسوبتاثیرتحتمخزنیسدهایمشابهساحلیمخازن:زیادمفیدعمر.

پائیننگهداریوبرداریبهرهساخت،هزینه

ظرفیتافزایشدرزیادقابلیت

دارندراساحلیمخازنبهوروداجازه(نابهنگاموسیالبیهایآب)هاآالیندهفاقدوخوبکیفیتباآبفقطآب،کیفیتمنظراز.

ندارندساختبرایزمینبهنیازمخازناین.

باالدستسدهایمخازندرسیالبمدیریتبهکمک

استمناسبخیلیهستند،اندکیفضایدارایکهساحلیشهرهایبرایامراین.هستندسازگاررودخانهمصبدرموقعیتیهربامخازناینگونهیابی،مکانسهولت.

رودخانهوآبریزحوضهبهزیانوضررعدم

اراضیاستغراقعدموجنگلیپوششدراختاللعدم

ساحلیفرسایشکاهش

ساحلیهایچاهواراضیبهشورآبنفوذکاهش

اقتصادیهایفعالیتوبادیهایتوربینماهیگیری،بنادرگردشگری،توسعهامکان

عاملغیرپدافنددرکاربرد
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:استفناوریاینمتوجهکهتهدیدهائی
(...وگردشگریوصنعتیکشاورزی،هایعرصه روستایی،شهری،مناطقازاعمحوضهسراسریزهکشیازناشی)مخزنبهورودیجریان هایآالیندهورود

دریاازمخزنبهشوریتراوشطریقازدریاشورآببااختالط

امواجشوریجبههتهاجمطریقازدریاشورآببااختالط

مدیوجزرآبچرخشحذف

هاباکتریوهاماهیگیاهی،هایگونهجمعیتوتوزیعرویتاثیر

کیفیترویرسوبتوسطمغذیریزموادرهاسازیتاثیر

بگذاردتاثیرمصببومزیستهایسامانهحساساکولوژیکیتوازنرویاستممکنآببرداشتازناشیشوریتوزیعوجریانموضعیالگوهایدرتغییر.

ها،آالینده مدیریتلزوم

امواجشوریجبههتهاجمبرابردرحفاظتجهتمصبهیدرودینامیکباسازگارمهندسیضرورت

شیرینآبعنوانبهاستفادهازقبلساحلیمخازنآببخشیعالجبهنیاز

غذائیانباشت

:هاریسککاهشوتهدیدهابامقابلهراهکارهای
کنترلیهایدریچهطریقاززیادهایآلودگیباپائینهایدبیدفعواندکآلودگیباهایسیالبجذب

برخطپایش-

(دومنسل)(الستیکی)نرمهایسداحداثطریقازدریاآبشوریکاهشونفوذازجلوگیری

تخلیههایدریچهطریقازشوریتعادلایجاد

برداشتمدیریتطریقازاکولوژیکیتوازنخوردنهمبرازجلوگیری

ساحلیمخازنورودیدررسوبگیرهایحوضچهطریقازرودخانهآلودگیورودازجلوگیری
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ارزیابی مقایسه ای

میلیون متر مکعب آب شیرین بر حسب پایداری، هزینه ساخت و تولید گاز گلخانه ای500مقایسه راه حل های مختلف برای تامین 

مخازن ساحلیسامانه باز چرخانیآب شیرین کنسدهای واقع در حوضه آبریز

0۲10(ساعتگیگا وات )شده انرژی مصرف 

033/367/10(میلیون تن)CO2تولید گاز گلخانه ای 

اندکزیادزیاداندکهزینه بهره برداری و نگهداری  

ناچیزناچیززیادنسبتا زیادتاثیر روی زیست بوم

نامحدودسال۲0سال۲0سال100حداکثر عمر مفید

مقایسه نسبی هزینه تمام شده هر متر مکعب آب برای راه حل های مختلف تامین آب در هندوستان

راه حل تامین آب
هزینه برای هر متر مکعب

آب
(روپیه)

سقف هزینه ساخت برای هر میلیارد متر  
مکعب

(کرور)
۲1000-10مخازن ساحلی

3010000-100مخازن سدهای واقع در حوضه آبریز

508000-80آب شیرین کن

10011000-110سامانه بازچرخانی آب
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نامیا مخازن ساحلی موجود در سطح دن
سطح حوضه 

(km2)
سال بهره برداری(MCM)ظرفیت (m)دایکطول 

میلیارد)هزینه ساخت 

(دالر
رودخانه/ کشور

هلندشامل دوازده پروژه بزرگ اجرائی  پروژه بزرگ دلتا ورک

هلند-170000330001750193۲زیزویدر

هلند-1961-830-زندگریک

هلند-1975-1۲0-ولکراک

هلند-197۲-4500-هارینگ ولیت

هلند-197۲-6500-برورس

هلند-1997---ماستلندکرینگ

کره جنوبی1۲4003۲3199456/0-سیهوا

کره جنوبی33۲33000530۲0111/۲سائمانگوئم

کره جنوبی4/۲-33000994-سیمنکام

کره جنوبی43/0-365--یاسنگانگ

کره جنوبی۲4/0-870096-تاهو

کره جنوبی31/0-1037--ساپکیوچون

کره جنوبی67/0-84000365-کامگانگ
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طول  (km2)سطح حوضه نام

(m)دایک

میلیارد  )هزینه ساخت سال بهره برداری(MCM)ظرفیت 

(دالر

رودخانه/ کشور

ماری دارلینگ/ استرالیا -330001160193۲-ماری دارلینگ

دریاچه 

آلکساندرینا

استرالیا  -1061000360016101939

هنک کنگ9/45۲000۲3019680/07پلور کاو

هندوستان1974---تانیرموکام

/ بائوگانگ

شانگهای

یانگ تسه/ چین-180000037001۲1985

رودخانه تائی  / کره شمالی۲03447800۲70019861/77سد دریای غرب

دونگ

/  چنهانگ

شانگهای

یانگ تسه/ چین-180000047003/8199۲

زجیانگ/ چین16610801/6419980/08یو هوان

کاردیف/ انگلستان-۲001-00-کاردیف

سنگاپور۲0080/15-113350مارینا

یانگ تسه/ چین180000043000553۲011۲/8کینگ کائوشا

یانگ تسه/ چین-1۲009/8۲014-دانگفن گیشا

جلوگیری از غرقابی شدن و حفظ خطوط -1600000-بنگالدش

ساحلی از برکشند جریان های جزر و مدی

بنگالدش

ویتنام-1979---کانگ نین

ویتنامجلوگیری از شور شدن و غرقاب شدن اراضیمکانگ

یا دنمخازن ساحلی موجود در 
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سنگاپورمارینایمخزن ساحلی 
ا دنیمخازن ساحلی موجود در 
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چنهانگمخزن ساحلی  

Chenhang Coastal reservoir 
میلیون متر مکعب،9/14: ظرفیت

کیلومتر مربع1800000: سطح حوضه آبریز

کیلومتر4/7:  طول مخزن

199۲: سال بهره برداری 

شانگهای–چین : موقعیت 

شرب و صنعت :  موارد مصرف

ا دنیمخازن ساحلی موجود در 



1990-انگلستان-(مدل فیزیکی)کاردیف مطالعات مخزن ساحلی 1990-انگلستان-کاردیف مخزن ساحلی مدل ریاضی 

۲001-مخزن ساحلی کاردیف پس از احداث

مخزن ساحلی احداث شده در خلیج کاردیف انگلیس

ی و مطالعه بر روی مدل فیزیک)کاربردی انجام تحقیقات 

برای طراحی و ساخت مخزن ساحلی ( ریاضی

(شهر ساحلی کاردیف-انگلستان)
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دنیا مخازن ساحلی موجود در 



( یاسلدریاچه )زی زویدرمخزن ساحلی 
Zuider zee  (Ijssel lake) Coastal 

Reservoir

میلیارد متر مکعب،1/16: ظرفیت 

کیلومتر مربع1061: سطح مخزن

کیلومتر47/0: دایکطول 

193۲: سال بهره برداری 

هلند: موقعیت 

ا دنیمخازن ساحلی موجود در 
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Taedong Riverرودخانه تائی دونگ ، –کره شمالی 

میلیارد متر مکعب2/7ظرفیت 

کیلومتر  7/8طول دایک 

دنیا مخازن ساحلی موجود در 



یوهوانمخزن ساحلی ساخته شده 

Yuhuan coastal reservoir

میلیون متر مکعب،64/1: ظرفیت

کیلومتر مربع166: سطح مخزن

کیلومتر1/1: طول سد 

1998: سال بهره برداری 

چین: موقعیت 

دنیامخازن ساحلی موجود در 



کزززاوپلزززوور مخززززن سزززاحلی  

Plover cove coastal reservoir 

میلیون متر مکعب،۲30: ظرفیت

کیلومتر مربع45/9: سطح مخزن

کیلومتر۲/0: طول سد 

1968: سال بهره برداری 

کنگ، هنک: موقعیت 

ا دنیمخازن ساحلی موجود در 



نمونه نا موفق

Sihwa)سیهواساحلیمخزن Coastal Reservoir)جنوبیکرهدر

برداریبهرهسالمکعب،مترمیلیون3۲3ظرفیتکیلومتر،1۲/4سدطول

1994

احیایمنظوربهخلیجیکدهانهدردیواریکساختتوسطمخزناین

.شدایجادآبیاریبرایشیرینآبتامینوشهریتوسعهبرایزمین

وهاکشعلفمازاد،هایکودنظیرهاآالیندهتجمعپتانسیل

تباالدسکشاورزیاراضیازهاروانابتوسطشدهمنتقلهایکشحشره

.صنعتیهایپسابتخلیهیا،

ورودیشیرینآبجریاناتباهمراهمدیوجزرآبچرخشحذفتاثیر

مخزندرناچیز

واضمحاللباعثصنعتیهایکارخانهپسابسازیرهاافزایش

.شدکشاورزیبرایمخزنآبشدننامناسب

ا دنیمخازن ساحلی موجود در 



اسیهوساحلیمخزنآبکیفیتمدیریت

دورهدرهاآالیندهکنترل-(جنوبیکره)

ساله۲5

سالاقدامات مدیریت کیفیت آب مخزن ساحلی سیهوا

1987(زنباالدست مخ)تصفیه اولیه –آغاز به کار تصفیه خانه آنسان 

1993تصفیه ثانویه–تکمیل تصفیه خانه آنسان 

1995(محدوده مخزن ساحلی) آغاز به کار تصفیه خانه سیهوا 

حدودهانتقال پساب های تصفیه خانه های آنسان و سیهوا به خارج از م

1996 احداث حوضچه های هوادهی در محدوده دریاچه
1997احداث کانال جمع آوری و هدایت پساب

2001افزایش ظرفیت تصفیه خانه آنسان

2004افزایش ظرفیت تصفیه خانه سیهوا

2005شروع به کار تصفیه خانه دوم آنسان

2009به روز رسانی قابلیت تصفیه خانه آنسان

2006(باالدست مخزن ساحلی)شروع به کار تصفیه خانه بونگدام 

2010(باالدست مخزن ساحلی)شروع به کار تصفیه خانه دایامی 

2007خزنالیروبی رسوبات و پاکسازی ضایعات انباشته شده در داخل م

2008حفاظت از کیفیت رودخانه های منتهی به مخزن ساحلی

2009ایجاد تصفیه خانه های پساب واحدهای دامپروری

2010پایش و تصفیه آالینده های غیر متمرکز
پایش و مدیریت کیفیت آب های زیرزمینی

2012رکزاحداث تاالب عبور جریان  و تصفیه اولیه آالینده های غیر متم

ا دنیمخازن ساحلی موجود در 

Sihwa)سیهواساحلیمخزن Coastal

Reservoir)جنوبیکرهدر



:نهایتا•

دیوارهادامتددرتخلیهدریچههشتمتناوبکردنبازطریقازودادهقراربازنگریموردراپروژهگرفتتصمیمجنوبیکرهدولت•

.نمایدفراهمرامخزندردریاآبمجددچرخششرایطبرق،مگاوات۲54تولیدونیروگاهیواحددهنصبومخزن

ا دنیمخازن ساحلی موجود در 

Sihwa)سیهواساحلیمخزن Coastal Reservoir)جنوبیکرهدر



نمونه نا موفق

جواکیمسانهایرودخانهوساکرامنتودلتای

Saramento - San Joaquim Delta

مکعب،مترمیلیارد8/6:ظرفیت

کیلومتر مربع۲800: سطح مخزن

میلیون 650: ارزش ساالنه محصوالت کشاورزی 

دالر در سال

کالیفرنیای آمریکا: موقعیت 

دنیامخازن ساحلی موجود در 



جواکیمسانهایرودخانهوساکرامنتودلتای

زیستهایسامانهحساساکولوژیکیتوازنرویتاثیروآببرداشتازناشیشوریتوزیعوجریانموضعیالگوهایدرتغییر

مصببوم

مهاجمگیاهیهایگونههجوموهاماهیوغالبهایگونهتهدید

ازآبزیادیمقادیرکهدادهرخزمانیمخصوصااتفاقاتاین

.شودمیبرداشتدلتامنطقه

برایکانالدوبهآنجاازوشدهمنتقلکوچکیمخزنبهدلتاازآب

هایآبشوریتوزیعرویکاراین.شودمیهدایتجنوببهانتقال

.استشدهماهیگونهچندتهدیدباعثوگذاشتهتاثیردلتا

برداشتکاهشطریقازسامانهازبرداریبهرهوضع،بهبودمنظوربه

وشاورزانکآبتامیننیازهایودلتابارهدرزیستیمحیطهاینگرانیکهحلیراهیافتنبرایتالش.شداصالحآبانتقالو

.استنشدهحاصلموفقیتیهنوزوداردادامهسال50طیدرهاشهر

دنیامخازن ساحلی موجود در 



ردتایپهساحلیشهربرایساحلیمخزن
تایوان

برمترمکعبمیلیارد4/77ظرفیتبا
کنترلهدفباتامسوئیرودخانهروی

زراعتوشربنیازتامینسیالب،

41

در حال مطالعه در دنیا مخازن ساحلی 



خلیج)هندوستان،گجراتدرساحلیمخزن

Gulfخامبهات of Khambhat)

رویبرمکعبمترمیلیارد10ظرفیتبا

و،Dhadar،Mahisagar،رودخانه

Armadaوشربنیازتامینهدفبا

کشاورزی

42

در حال مطالعه در دنیا مخازن ساحلی 



پرادشآندراساحلی در مخزن 

هندوستان

میلیارد 3/5ظرفیت با 

مترمکعب بر روی رودخانه  

 (Godavari River)گوداواری

هدف تامین نیاز شرب و با 

کشاورزی
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ا در حال مطالعه در دنیمخازن ساحلی 
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از پروژه ساروارماال ، زنجیره ای

مخازن ساحلی در امتداد خط  

ساحلی شبه قاره هند

ا در حال مطالعه در دنیمخازن ساحلی 
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در مخازن ساحلی 
حال مطالعه در دنیا

(  استرالیا) 
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در مخازن ساحلی 
حال مطالعه در دنیا

(  استرالیا) 
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در مخازن ساحلی 
حال مطالعه در دنیا

(  استرالیا) 



انجمنIACRR،(International Association for Coastal Reservoir Research)

مالزیپایتختکواالالمپوردر۲017آگوستشانزدهمدرتشکیل

بین المللیمقیاسدرساحلیمخازنبامرتبطتحقیقاتیجنبه هایتقویتهدفبا

ناحیه ایخاصشرایطبامتناسبراه حل هاارائهوطراحینیازهایبهپاسخگوییهدفبا

هیدرولیکتحقیقاتبین المللیاتحادیهنظرزیرIAHRاسترالیاوالنگنگدانشگاهمرکزیتبهو(Wollongong University)

احلی  نهاد بین  المللی و تحقیقاتی مرتبط با مخازن س

48
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(:  گلستاناستاد دانشگاه کاردیف و آکادمی مهندسی ان)پروفسور فالکونر 

«انرژی-غذا-است برای همبست آبحلیمخازن ساحلی راه »



کاربرد فناوری مخازن ساحلی در بهره برداری از سیالب

طرح مقدماتی مخازن ساحلی برای مهار تند سیالب های 

(  منطقه دشتیاری)رودخانه باهوکالت 



وباالریزهایدورحذف

هیدروگرافازپائین

رودخانههایسیالب

محلدرباهوکالت

بهباهوکالتایستگاه

حجمبرآوردمنظور

مصبمحلدرسیالب

التبرآورد حجم سیالب ها در مصب رودخانه باهوک



یبرآورد ظرفیت مخازن ساحل

بهرهامکانعدمبهتوجهبا

فقطکاجو،رودخانهازبرداری

باهوکالتایستگاههایسیالب

.استشدهمنظور

آمار حجم سیالب های رودخانه باهوکالت در ایستگاه باهوکالت
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درصد احتمال وقوع

تمنحنی تداوم جریان سیالب های رودخانه باهوکالت در ایستگاه باهوکال به طور متوسط هر  

، ده سال

سیالبی با حجمی معادل

میلیون مترمکعب  300تا ۲50

در حوضه ایستگاه باهوکالت



حجم سیالب ها در ایستگاه و مصب باهوکالت

تا۲50سیالبحجمازایبه•

درمترمکعبمیلیون300

رودخانهسیالبحجمایستگاه،

هتوجبامصب،محلدرباهوکالت

ورودخانهپرمقطعظرفیتبه

تقریبا(منطقهمردمبرداشت

:معادل
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یبرآورد ظرفیت مخازن ساحل



واترخلیج کم شیب و کم عمق گ

1۲دهانهدرحداکثرومتر8آنمتوسطعمقمربع،کیلومتر350حدودخلیجوسعت

.استکیلومتر31حدودبندرپساتاپاکستاندرجیوانیبندرازدهانهعرض.استمتر

یشناسزمینتشکیالتفرسایشحاصلکهاندآوارینوعازخلیجرسوباتاکثر

رودخانهتوسطشدهحملرسوباتوخلیجاطراف

.استباهوکالت

پزموچابهارهایخلیجهمراهبهگواترخلیج

نعلیهایخلیجمشخصهاینمونه

.اندمکرانایرانیسواحلشکل

ورودوخلیجمیانیبخششیبکمسواحل

بزرگهورایجادبهمنجرباهوکالترودخانۀ

درمانگروعظیمهایجنگلوباهوکالت

.استگردیدهبخشاین



منفیریسک های مثبتریسک های یرتاثیر پذمحیط 

فیزیکی

 ورود رسوبات از طریق رودخانه بزه  کاهش

دریا

 از ورود بخشی از آالینده ها بزه جلوگیری

دریا

 در الگوی جریان در دهانه مصب و محدوده ساحلیتغییر

 ر دریافت آلودگی های حوضه در پایین دست نظیز احتمال

سموم، فلزات سنگین و آلودگی های نفتی

بیولوژیک

 تغذیه گرایی در دریاچه ها از طریقکاهش

کاهش بخشی از مواد مغذی

 زیکنار آبتنوع پرندگان آبزی و افزایش

 ورود مواد مغذی و کاهش ذخایر آبزیان در دریاهای کاهش

آزاد

 و تزاالب  ( نرسزری )نزوزاد گزاهی   خسارت در محیط ایجاد

ساحلی

 ایجاد پدیده شکوفایی پالنکتونی در مخزن احتمال

-اقتصادی
اجتماعی

 نمودن زمینه استفاده از منزابع آب فراهم

ستشیرین باالدست برای ساکنین پایین د

 و امکان توسعه فعالیت گردشزگری ایجاد

یاکوتوریسم و قابلیت توسعه صید ورزش

 بودن صرفه اقتصزادی در مقایسزه بزا    دارا

سایر روش های تامین آب در مناطق ساحلی

 ع رفتن بخشزی از منزاب  دست از جلوگیری

آب شیرین محدود در دسترس در کشور

 با صیدگاه های آبزیانتداخل
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حلیریسک های محیط زیستی مخازن سا



باهوکالتمصبطرحی دوستدار محیط زیست 

صفر پسماند•

منطقه و احیا و توسعهسازی زیست بوم غنی •

حراجنگل 

عدم نیاز به تصرف اراضی  •

عدم خسارت مخزن  •

خسارات زیست بوم های محلی و حیات وحش عدم •

دریائی  

ساخت زمین برای به نیاز عدم •

درامکان توسعه اقتصادی تاالب های لب شور •

سواحل منطقه از طریق سامانه های مهار رسوب مخازن ساحلی

مستعد منطقه از طریق ترکیب طرح آنها با مخازن ساحلیخورهایامکان ایجاد محله های دوست دار محیط زیست در •



یتبخیر اندک از سطح آب مخازن ساحل
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(مایل در روز540)متر در ثانیه 10: متری از سطح دریا ۲سرعت متوسط روزانه باد در دهانه خلیج گواتر و در ارتفاع 

درجه سلسیوس  ۲5:  دمای متوسط روزانه 

متر 0/5تبخیر متوسط ساالنه در خلیج گواتر در حدود  : نتیجه 
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ج شکن  مالحظات ژئوتکنیکی دایک های مو

احلی  نمونه ای از دایک نفوذ ناپذیر برای مخزن س

(آب بندی با کمک ژئوتیوب)

ینمونه ای از دایک های موج شکن دریائ

:ته باشدیک دایک موثر برای مخزن ساحلی بایستی شرایط زیر را داش

جداسازی آب پاک رودخانه از آب شور دریا-1

حفاظت آب پاک جمع شده در مقابل آلودگی بیرونی-2

جلوگیری از نفوذ آب شور به آب پاک ذخیره شده-3

سپر کوبی جایگزین دایک



2.5

1
.

0

2.5

1
.

0

8.0 m

4.5-6.0 m

30-35 m

بستر خلیج

و ماسهسیلت

مارن

2. m

عمیق

1.0 To 5.0 m.

پاره سنگی برای مخازن ساحلی باهوکالت دایکاز استفاده 
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یشوری زدائی مخزن در مراحل اولیه بهره بردار
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ه تخلیه آب شور مخزن در مرحله اولی

بهره برداری

با کمک دریچه تخلیه تحتانی-

پمپاژ-

Pumping

شوری زدائی مخزن در  
ریمراحل اولیه بهره بردا
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خزن اصالح خاک شور و سدیمی بستر م

در مرحله اولیه بهره برداری 

یتوسط عملیات آبشوئی و زهکش

نوع خاک ECe (dS/m) ESP pHs

بدون شوری 4کمتر از  15کمتر از  5/8کمتر از 

شور 4بیشتر از  15کمتر از  5/8کمتر از

سدیمی 4کمتر از  15بیشتر از  5/8بیشتر از 

سدیمی-شور 4بیشتر از  15بیشتر از  5/8کمتر از 

روش اصالح خاک های شور، آب بهترین 

ه  عمل آب شویی با آبی ک. شویی خاک است

.وددارای کیفیت مناسبی باشد انجام می ش

ه باالآمدن مجدد نمک ببرای جلوگیری از 

.تنیز اسبه زهکشی زمین سطح زمین نیاز 

یشوری زدائی مخزن در مراحل اولیه بهره بردار
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ر غلظت تعادلی شوری د
مخزن در مراحل اولیه  

بهره برداری
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ال   نفوذ شوری دریا به مخزن در دوره نرم
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ک نفوذ شوری دریا به مخزن در دوره خش
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:راهکارهای کنترل نفوذ شوری به مخزن

مدل سازی و شبیه سازی عددی   •

استفاده از سد الستیکی•

ی  مدیریت برداشت آب از چاه های ساحل•

موانع مثبت، منفی، ترکیبی•

پرده آب بند•

خزن  جلوگیری از نفوذ شوری دریا به م

تیکی  سد الس( پرده آب بند ث( موانع ترکیبی ت( موانع منفی پ( موانع مثبت ب( اشکال موانع هیدرولیکی الف

ت)

الف) ب) پ)
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(ژئوممبران)سد الستیکی ( ث

خزن  جلوگیری از نفوذ شوری دریا به م
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یاختالط آب رودخانه و مخزن ساحل

آبوزیرردشورآبساحلی،مخزندرآببودنساکنتقریبادلیلبه

استزیادمقائدرشوریاختالف.کندمیحرکتباالقسمتدرشیرین

.شدخواهدتشکیلالیهچندجریانو
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لیجلوگیری از ورود آالینده های رودخانه ای به مخزن ساح

مک کقابل شرب با ورود فقط آبهای پاک و اجازه 

محل انحراف آبدر ( دریچه)تمهیدات کنترلی 
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حلیجلوگیری از ورود آالینده های رودخانه ای به مخزن سا

احلیتاالب مصنوعی در حد فاصل محل انحراف سیالب و مخزن سایجاد 



در مخزنارزیابی ریسک کیفیت آب و تغذیه گرائی

ریسک های مثبت 

عمق کم آب در مخزن -1

نوسانات سطح آب در مخزن-۲

عدم ایجاد الیه بندی حرارتی-3

حذف پارامتر رسوب در انتقال آالینده به مخزن توسط مخازن-4

رسوب گیر 

سهولت اقدامات کنترلی به دلیل عمق کم مخزن-5

احتمال اندک اسیدی شدن آب مخزن-6

انهامکان انحراف آب از باالدست منابع تخلیه آالینده به رودخ-7

امکان کنترل ورود آالینده به مخزن از طریق دریچه های -8

کنترلی

ریسک های منفی

ه و رودخانبه منابع تخلیه ریز مغذی در غلظت و بار آالینده -1

مخزن

ورود فلزات سنگین به مخزن-۲

و عدم امکان کنترل آالینده ها در منابع تخلیه به رودخانه-3

مخزن

از ناشیهرزآبیعلف های عدم امکان رشد بیش از حد -4

مغذیمواد افزایش

ده هاعدم واکنش به موقع در مقابله با ورود غلظت باالی آالین-5

مجاورت مخزن با ناحیه ساحلی و امکان آلودگی مستقیم -6

مخزن
71

لیتغذیه گرائی در مخزن ساح



انسان  آلیو مواد سنگینرسوبات به فلزات آلودگیکنترل•

ساخت 

الیروبی: 1کنترلیاقدام -

شافزایاز ناشیهرزآبیاز حد علف های بیشرشد کنترل•

مغذیمواد 

آبسطح تراز کاهش: 1کنترلیاقدام -

و یا گونه های  شیمیاییمواد بکارگیری: ۲کنترلیاقدام -

مکانیکییا روش های آمورماهیخاص 

شدن آب مخزناسیدیکنترل•

به مخزن یا در سطح حوضهقلیاهاافزودن : 1کنترلیاقدام -

در مخزنبا آلودگی و تغذیه گرائیمقابله راهکارهای 

ردیابی عوامل آالینده•

و مقایسه با استانداردهاپارامترهاکنترل •

ویژهمهم در بروز شرایط گرهاینشان تعیین•

ویژهشرایط شناسایی•

به منظور مقابله با بحرانکنترلیاقدامات تعیین•

غلظت و بار آالینده مورد نظر در منابع تخلیه منتهی به رودخانه و مخزنکاهش-

یفیتکیا افت آلودگیغلظت افزایشبرای مقابله با مخزنیدرون کنترلیاقدامات -

در مخزنمغذیمواد افزایشاز ناشیها جلبکاز حد بیشرشد کنترل

فسفرسازیغیرفعال /ترسیب: 1کنترلیاقدام -

و تخلیه آب مخزنترقیق: ۲کنترلیاقدام -

آب مخزندرونیچرخش : 3کنترلیاقدام -

هیپولیمنیونالیهو تخلیه از هیپولیمنیونالیههوادهی: 4کنترلیاقدام -

72رسوباتاکسیداسیون-
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ورود رسوب رودخانه 

به مخزن ساحلی

واهند  این مخازن بعد از مدتی از عملکرد تبدیل به یک تاالب ساحلی خ
.کردشد و به تصفیه بیولوژیکی آب ورودی کمک قابل توجهی خواهند
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طرح مقدماتی  

مخزنپالن

(گزینه یک)
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طرح مقدماتی  

مخزنپالن

(گزینه دو)



طرح مقدماتی  

مخزنپالن

(گزینه منتخب)



یک واحد:  تعداد مخزن رسوبگیر-

مترمکعب150000: رسوبگیربه مخزن ورودی ساالنه رسوب -

میلیون مترمکعب25:  حجم مخزن رسوبگیر -

دو واحد:  تعداد مخازن ساحلی -

میلیون مترمکعب50: حجم هر واحد مخزن-

میلیون مترمکعب23:  ذخیره سازی  متوسط ساالنه-

(میلیون مترمکعب13: متوسط حجم سیالب ساالنه مصب به اضافه )                                                 

میلیون مترمکعب8: تبخیر متوسط ساالنه -

میلیون مترمکعب15:  متوسط ذخیره سازی خالص ساالنه -

مخزنپالنطرح مقدماتی 

(ادامه گزینه منتخب)

)/(10
)(10

)(100
YearMCM

Year

MCM




عرضی مخزن ساحلیطرح مقدماتی مقطع 

مدتراز

(MSL)میانگینتراز

نرمالزترا
اضطراریسرریز

ورشآبتخلیهمجرای

دریا

شکنموجتاج

کیالستیسد

جزرتراز

ادریبستر

ج
مو

ن
شک 10

تر
م



انهپالن آبگیری از رودخ

100 m

4.0

Not to 

scale

کانال سیل بر



عب آببرآورد مقدماتی هزینه تمام شده مترمک

میلیارد تومان60: ساخت سامانه آبگیری از رودخانه و سامانه انتقال توسط کانال سیل بر 

و

یه، دایک موج شکن به اضافه آب بندی و دریچه های تخل)میلیارد تومان 270ساخت مخازن ساحلی 

(میلیارد تومان15کیلومتری 

میلیارد تومان330جمعا 

میلیون مترمکعب15: حجم آب قابل استحصال ساالنه 

ریال23000: هزینه هر مترمکعب آب پس از تصفیه آب خام

دالر  1/5تا 0/8تمام شده هر متر مکعب آب با استفاده از سامانه آب شیرین کن، قیمت : قابل توجه 
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درآمدهای  
جانبی



مانگروئیهورهایارزش اقتصادی 

هر هکتارازایدالر در هر سال به ( ده هزار )10000

(سازمان حفاظت محیط زیست)

هکتار670: منطقه حرایسطح جنگل 

تن در سال8058: منطقهحرایمیزان تولید جنگل 

ارزش اکوسیستم مصب باهوکالت

مجاورهورهایو 

درآمدهای جانبی



(حراجنگل)مانگرودرختانازانبوهی

نطرفیهورهایارزش های محیط زیستی مصب رودخانه باهوکالت و 

تولید مواد آلی و غذائی

درآمدهای جانبی



کاربرد فناوری مخازن ساحلی در بهره برداری از سیالب

پیشنهادات

اجرای طرح پایلوت با حمایت دولتی-1

لیپتانسیل یابی سواحل شمال و جنوب کشور به لحاظ احداث مخازن ساح-2

ب وزارت نیروایجاد فضای باز و سیال برای معرفی و انتقال فناوری توسط مدیران آ-3

تریدکدانشجویان دوره کارشناسی ارشد و تعریف موضوعات پژوهشی برای -4
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با تشکر از حاضرین محترم
h.fouladfar@iwpco.ir


