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هست. از   یوده است و به قول گذشتگان هر جا آب است، آبادان ها بتمدن  یریگشکل  یآب در ادوار گذشته همواره بستر اصل

ا  یطرف   نیها در سطح اتمدن  یریگخود، مرکز شکل  یخیو تنوع آن در سابقه تار  یمیاقل  طیشرا  ل یبه دل  رانیکشور پهناور 

با دسترس  نیسرزم مناب  یمتناسب  بودبه  ا  ه ع آب  اقل  ن یاست. در  ن  م یرهگذر واقع شدن بخش عمده کشور در    مه یخشک و 

  گریبا کمبود آب مواجه نموده و از طرف د   یرا بخصوص در حوزه فالت مرکز  نیسرزم  نیاز ا  یی هاطرف بخش  کیخشک، از  

 نیاست. با ا  ودهنم  جابیا  نیرا در سطح سرزم  تیخود، پراکنش جمع  یخیتار  یوستگیدر پ   گری ضرورت ارتباط مناطق با همد

  یو ب  شرفتهیپ   یهایبه منابع آب، توسعه فناور  یابیدست  یبرا   نیسرزم  نیما در ا  اکانیوصف، کمبود آب باعث تالش مضاعف ن

و متعادل فراهم    عتیسازگار با طب  ،یاسته یطور شارا به  ینی رزمیو استخراج از منابع آب ز  یبردار بهره  یدر زمان خود برا  رینظ

ا  زیتوسعه کار  یهایاوره است. فننمود کشور، در زمان   یمرکز  یرهای کو  هیکشور و بخصوص در حاش  نی)قنات( در سرتاسر 

همچون کارون در    یبزرگ  یهارودخانه   یو انحراف آب بر رو  رهیذخ  یاحداث سد و بندها  ایاست، و    یو ستودن  رینظ  یخود ب

 .در گذشته دور است نیسرزم نیا مانمرد  میعظ یفارس از نمونه کارهااستان خوزستان و کر در استان 

حاصل از   یهایو توانمند  هایطرف، توسعه فناور  کیاز    شتریبه منابع آب ب  ازیو ن  تیجمع  شیافزا  ریاخ  یهاسده و دهه  در

وع به  وضم  ن یرا به هم زده است. ا  یعیتعادل طب  گر، یاز طرف د  ینیرزمیو ز  ی سطح  یمهار و استخراج آبها  یبرا  هایفناور  نیا

  زیها و نآب رودخانه  یفیو ک  یها، کاهش کمموجب خشک شدن تاالب  هیرویب  یبردارهبر منابع آب و بهر  تیریهمراه سوء مد

  ی اندازآب دست  نیتأم  یهم فراتر رفته و برا   نیاز ا  یخواهادهیو ز  یها شده است! فرافکناز حد سطح آب در آبخوان   شیافت ب

ها  چالش نیا جادیا یآب قرار داده است! عامل اصل عمناب انیکنندگان و متولدر دستور کار مصرفا ر گریبه حوضه د یااز حوضه 

 ت یرکز جمعدر مناطق و به تبع آن تم  ی عیطب  یهاتیبدون لحاظ ظرف  یو کشاورز  یصنعت  ه یرویتوسعه ب  دار، یو اقدامات ناپا 

ا  شتریب برنامه  نیدر  که حاصل  بوده،  ن  یبخش  یزیرمناطق  دوراند  یریگکلش  زیو  از  آ  یشیفارغ  لذا    هبود  ینگرندهی و  است. 

ب  نهیگز آب  برا  یاحوضه   نیانتقال  ب  یماندگار  یرا  رشد  تمرکز جمع  عیصنا  نیا  شتریو  و همچنان    تیو  داشته  بدنبال خود 

که انتقال آب   باشد،یو دولت م  زانیرو برنامه  استگذارانیبه س  یهشدار جد  کیروند،    نی! تداوم اابدییتداوم م  ختهیافسار گس

 .جوابگو نخواهد بود  کینزد  ندهیدر آ  ست،یاشکال باشد که ن ناگر هم بدو یاحوضه  نیب

مطرح   یاحوضه  نیکشور در رابطه با انتقال آب ب  یو کارشناس  ی توسط جامعه علم  یددشده سواالت متع  اد ی توجه به موارد    با 

 ران یکارون و دز به ا  یهاخزر به منطقه سمنان، انتقال آب از سرشاخه  ی ایو همچنان بدون پاسخ مانده است. انتقال آب از در

از سواحل خل  ،یمرکز نوار غرب  یاطق شرقبه من  ریمس  لومتریبا فاصله صدها ک  رسفا  جی انتقال آب  از  انتقال آب  به    یکشور، 

 پاسخ مانده است.    یهنوز ب  در رابطه با آنها مطرح بوده و یهستند که سواالت متعدد  ییهاو .... از جمله طرح  هیاروم

 : هاسوال  نیاز جمله ا

 ایبین حوضه آب انتقال رابطه با آب در های علوم تحادیه انجمنبیانیه ا 

    علوم آب علمی های و دبیرکل اتحادیه انجمن انررولیک ایمن هید دبیر انج،  صمدیامیر 
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  ایو    یسواحل جنوب  یدر کنار منابع آب  نکهیا  یجابه   یو رشد و توسعه شهر  تیتمرکز جمع  ،یکشاورز  ع،یصنا   یستیبا  ایآ  -1

  ابد؟یبدون آب گسترش   یهاکشور در پهنه یهاتیبر ظرف  یمبتن ش یبرنامه آما کیهمچنان بدون   ابد یکشور توسعه  یشمال

  نیالزاماً تأم  یاحوضه نیکه کمبود آن از منابع آب ب  شودیم   یبرداربهره  نهیهمه منابع آب موجود در محل به نحو به  ا یآ  -2

متول متعدد  گزارشات  استناد  به  طب  انیشود؟  منابع  ا  یو کشاورز  ی عیآب،  پاسخ  منف  نیکشور  قطع  طور  به  و    یسؤال  است 

 !است نییدر سطح کشور و در سطح مناطق با کمبود آب پا یو کشاورز نعتشرب، ص منابع آب در هر سه بخش یوربهره

 آور؟سرسام یهانهیبا هز یاحوضه نیانتقال ب ایاست  تیکردن مصرف آب به عنوان اولو نهیبه یکنون طیدر شرا ا یآ -3

به  شرب و صنعت  است که    ،یاز آب کشاورز  یبخش  نیتأم  یبزرگ برا  تیظرف  کیآب حاصل از بارش    میاستحصال مستق  -4

 قرار ندارد؟ تیدر اولو یاحوضه  نینسبت به انتقال آب ب تیظرف نیاستفاده از ا ا ینشده است. آ یآن توجه کاف

آبهام  -5 رها شده    یو کشاورز  یصنعت  ،یشهر  یهاها و فاضالبدر سطح مناطق مختلف بخصوص پساب  رمتعارفیغ   ینابع 

  نیو مصرف ا  هیتصف  ا یخواهد شد! آ  شتریب  زیبه بعد ن  نیداشته و از ا  یدر پ  زیرا ن  یمتعدد  یطیمحستیاست که معضالت ز

 ست؟ین تیدر اولو یاحوضه نیمنابع نسبت به انتقال ب

 اند؟ و رفع شده یبررس یاحوضه  نیانتقال ب یهاطرح  ی اسیس ،ی اقتصاد ،ی اجتماع  ،یطیمحستیز یهاهمه جنبه ای آ -6

سازم  ایآ  -7 از  مجوز  اخذ  محصرف  تصم  ستیز  طیان  معدود  یریگمیبا  اجرائ  یتعداد  عوامل    ریسا  یپاسخگو  تواندیم  یاز 

 باشد؟ یطیمحست یعالوه بر جنبه ز یاحوضه  نیانتقال ب یهاطرح یاسیو س  یاقتصاد ، یاجتماع  یهاجنبه 

و کارشناسان    د یاتقضاوت اسو بدون    یی و اجرا  ی از عوامل دولت  یتوسط معدود  یاحوضه   نیدر انتقال آب ب  یریگمیتصم  ا یآ  -8

 است؟ حیآن صح یو تبعات جانب نفعانیبدون لحاظ نقش و نظر ذ ،ی علم یهامستقل و انجمن

 گذارد؟ یموضوع بر دوش جامعه م  ن یاست که ا یاضاف یها نهیهز یپاسخگو  یچه کس -9

 

  یهاتیکه همه ظرف  یزمان  یاحوضه ن یآب ب  ه انتقالاند. اگرچپاسخ مانده  یامروزه هنوز ب  گری متعدد د  یهاها و سوالسوال   نیا

باشد،    نهیگز  کیبتواند    زی آن مالحظه شود، خود ن  یاسیس  ، یاقتصاد  ،یاجتماع   ،یطیمحستیاثرات ز  زیموجود استفاده شود و ن

م  لوع   یهاانجمن  هیخواهد گذاشت. لذا اتحاد  یرا برجا  یها معضالت جدطرح   نیا  یو اجرا  ر با وضع موجود تداوم و اصرا  یول

کشور در مناطق مختلف    ی آب  از یاز ن  ی ادیز  یهابر منابع و مصارف آب، بخش  تیریاعتقاد است که با رفع سوء مد   نیآب بر ا

ا از طرف  یمرکز  رانیبخصوص  ا  دیتأک  یرفع خواهد شد.  ا  نیبر  قبل  توسعه صنعت  دیتأک  زدارد که  تمرکز  و   یوکشاورز  یبر 

اعم از آب، خاک، معادن و پوشش    یعیجامع منابع طب  تیری بر مد  ینامه جامع مبتندر مناطق با کمبود آب، بر  تیجمع  شیافزا

  نیمهوشمندانه تأ   ی هاین یبشیو پ   ینگرندهینموده و سپس با آ  هیکشور ته  زیآبخ  یهادر سطح حوضه   ش یو با نگاه آما  ی اهیگ

انتقال آب  نکهیشود. بعالوه ا ده یچارچوب د ن یامنابع آب در  یاحوضه نیب انتقالو نمود  یزیربرنامه و  ت یریمدو مصارف آب را  

 .  ردینظر قرار گ دیهمه جانبه مورد تجد یکامل و کارشناس تیو با درا یو محل یاسیس یفارغ از اعمال فشارها  یاحوضه نیب

 

 سپاس و آرزوی توفیق الهیبا 

 ن ینم یرمسعود منتظ

 های علوم آباتحادیه انجمن رهیمد تأ یه سیرئ
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 اخذ   به  موفق  مستمر  یهایریگیپ   از  بعد  انجمن  نیا  رساند، ی م  رانی ا  کیدرولیه  انجمن  ختهیفره  و  محترم  یاعضا  العطا  به

  انجمن  نیا  ی آمادگ  انجمن،  ی شگیهم  یاعضا  به  کیتبر  ضمن  لذا.  دی گرد  یاسالم   ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  کتاب  انتشار  پروانه

 ک ی درولیه انجمن انتشارات ی داخل نامه ن ییآ براساس آب یمهندس  حوزه در ندارجم سندگانی نو و  محققان کتب انتشار یبرا را

 . رساند یم کشور آب صنعت یعلم   جامعه و اعضا اطالع به رانیا

 

 A+  سطح  به   انجمن رتبه  یارتقا   

 ، ومعل  وزارت  یعلم  یهاانجمن   ونی سی کم  توسط  1398  سال  در  رانیا  کیدرولیه  انجمن  یهاتیفعال  یابیارز  به  توجه  با

  با  و  کرده  کسب  را  1426٫5  ازیامت  ،15۰۰  سقف  از  یابیارز  نیا  در  انجمن  نیا  ونی سیکم  آن  اعالم  به  بنا  ،یفناور  و  قاتیتحق

ه رتب  اخذ   و  15۰۰  ازیامت  حداکثر  کسب  به  موفق  بار  نیاول  یبرا  کرونا،   یماریب  وعیش  خاطر  به  یدرصد  15  شیافزا  احتساب

A+  است شده. 

 محترم   ی اعضا  میدواریام.  میینمایم   عرض   ک یتبر  رانیا  کیدرولیه  انجمن   محترم   یاعضا   ی تمام   به  را   تیموفق نیا

 آن   یعلم  یها  رسالت  تحقق  یراستا   در  انجمن با  ی همکار  و   مشارکت  در  قبل  انیسال  همانند  انجمن ختهیفره  و

 .ندی نما  یمساع  ک یتشر  و  یهمراه

 رانی ا کیدرولیه انجمن انتشارات تولد  ... 

 سئول دفتر انجمن هیدرولیک ایران ، مموالئی زینب 

اخبار  
   انجمن
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( https://b2n.ir/226832)گاه انجمن  جمن به وبی انصصتخهای  یتهر کملیک ایران و فعالیت دعضویت در انجمن هیدروت  هج

 یید.مراجعه نما

 

 

 

 بمحیط زیست و مهندسی آمجله 

سطح ب -فارسی دارای رتبه علمی فصلنامه   
 

  1394از سال  آب«    یو مهندس  ستیزطیمح»  یفصلنامه علم

ارشا و  وزارت فرهنگ  اسالمیبا مجوز  انجمن و    د  با همکاری 

ا  بشود.  شر میمنت  های سطوح آبگیر باران ایرانعلمی سیستم

بحران  به  تب  یطی مح  ستیز  یهاتوجه  لزوم    ت یریمد  نییو 

مجله    کپارچهی آب،  مهندس  ستیز  طی مح"منابع    "آب  ی و 

ا  قاتیتحق  جینتا اختنهیزم  نیدر  در  را  و    نیمحقق  اریها 

م قرار  نظر دهدیکارشناسان  ا  .  کارها  نکهیبه  انجام    ی بعضاً 

با عواقب ز  یمهندس  یطیمح  ستیدر بخش آب ممکن است 

  ست یز  طیمباحث مح  یمجله بطور اختصاص  نیا  ،باشد  ههمرا

مهندس ا  یو  به  توجه  با  است.  داده  قرار  نظر  مد  را    نکهیآب 

»مدیمسا آب«    ت یریل  ارتباط    "ستیز  طیمح"و  منابع 

بررس  یکینزد دارند،  هم  ا  یعلم  یبه  در  مجله    نیموضوع 

. لذا،  ردیقرار گ  نیو محقق  ییاجرا  رانیمورد توجه مد  تواندیم

 یمعرفی مجالت تخصص 

  ای اصفهان شرکت آب منطقه کارشناس، الحیبشیر ف 

معرفی 
 مجالت 

https://b2n.ir/226832
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ارتباط  ن یا  ،یطیمح  ستیز  طیشرا  یارتقا  منظور  به بهداشت مح  تیریو مد  ی مهندس  ی هارشته   نیب  ی مجله  آب،    ط، یمنابع 

مهندس  ستیز  طیمح مد  ی و  دستاوردها  نیا  . کندیم  جادیا  زیآبخ  ی هاحوزه  تیر یو  قالب    یپژوهش  یمجله  در  نشده  چاپ 

علم مرور  ، یمقاالت  و  مح  یکوتاه  به  مربوط  موضوعات  مهندس  ستیز  طیدر  ط   ی و  از  پس  را  داور  یآب  چاپ    یمراحل  به 

مجله ارائه    ت یصورت آزاد در سا  به  یدسترس  یچاپ و برا  یکیمجله به صورت الکترون  نیشده در  ا  رشیرساند. مقاالت پذیم

 شوند.  یم

 یبرا هیاول رشیبه محض پذ ش یرینامه پذدو ماه، و  یداور  جیهفته، ارسال نتا کیمجله  نیمقاالت در ا هیاول ی ابیزارزمان اعالم 

  یمنتشر و در شماره ها نیشده، بالفاصله به صورت آنال رفتهیباشد. مقاالت پذ یمجله قابل دانلود م تیمحترم از سا  سندگانینو

 . شوندمیمجله چاپ   یبعد

 bshahmoradi@muk.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                 http://www.jewe.irه: وبگاه مجل

 

 Journal of Hydro-environment Research   -  یآب ستیز  ط یمح قاتیتحق  هینشر

 ISI-JCRی دارای رتبه لیسانگ فصلنامه

ا بستر  مجله  ن یهدف  آوردن  انتشار   یبرا  یالمللن یب  یفراهم 

مهندس   ی قاتیتحق  ی کاربردها و    یو  آب  مشکالت  به  مربوط 

آس  کیدرولیه منطقه  اق  ایدر  ااس  هیانوسیو  توز  نیت.   ع یمجله 

و همچن  یاگسترده به صرفه  اشتراک مقرون  نرخ  و    یبررس  نیبا 

انتشار ما  ر  سریع  زمان  ویارائه  فرد  منحص  یاهیژگیدهد.  به  ر 

آس اق  ایمنطقه  جمع  هیانوسیو  تراکم  نظر  اقتصادتیاز  رشد  ،  ی، 

از مشکالت آب در   یاژهیو  راهکاربه    ازین  خی، سنت و تاراندازچشم

پژوهش مقاله  هر  دارد.  ا  ی منطقه  بخش  نیدر  شامل  از    یمجله 

 .است هیانوسیو اق ایبالقوه در منطقه آس ا ی ی واقع  یهابرنامه

در    ی مقاالت  ژهی، به و کیدرولیمباحث ه  هیمجله از مقاالت کل  نیا

مد آبآب  داریپا  تیریمورد  بهداشت  به  مربوط  مسائل   ،  ،

ساحل و ادغام   ی، مهندسکیدرولی ، اکو هستیز طیمح کیدرولیه

 یارشته   نیکند. مشکالت بیاستقبال م  یدرولوژیبا ه  کیدرولیه

پ  کاربردها  هینظر  وندیو  و  یانه یزم  ی با  شود.  یم  قیتشو  ژهیبه 

مدل  یهاحل راه قالب  در  آب  شبینیبشیپ   یهامشکالت  سانیجر  یسازهی،  نظارتیمهندس   یهاستمی،  استراتژ،    یهای ، 

 ل ی، سرنوشت و انتقال مواد تشککینامیدرود ی، هانیرفتار جر  ی مطالعات تجرب  ا ی  و  ی اساس  یعلم   قاتیکه شامل تحق  یتیریمد

 مرتبط هستند همه در محدوده مجله است.   یی ایمیو ش یکیولوژیب یندهایآرفدهنده آب و 

بخش   مجله  نیا تکنولوژ  یهادر  و  مهندس  یعلوم  مهندس  ستیز  طیمح  یآب،  و  عمران  ا  یو  چارک  در  قرار   (Q1) ولسازه 

 ب یضر  یمجله دارا  نیا  .باشد یم  34آن   (H-index) یعلم  یوربرخوردار است و شاخص بهره  یی باال  یعلم  تیفیداشته و از ک

خوانندگان مقاله آزاد نخواهد بود و    یصورت دسترس  نیبوده )که در ا  گانیرا  مجله  نی. چاپ مقاله در اباشدیم    ۰99/2  ریتأث

هز پرداخت  و  باشدیم  نهیمستلزم  نو  ی مبلغ  یا(  از  انتشار  و  چاپ  در  سندهیجهت  ا)که    کندیم  افتیمقاله  صورت،   نیدر 

 .د(ارجاع داده شو شتریمقاله ب  نیا بهکه  شودیامر سبب م نیا و  کننددانلود  گانیصورت راهت را بمقاال نیخوانندگان، ا

 research-entenvironm-hydro-of-https://www.journals.elsevier.com/journal: ینترنتیا ه گایپا

http://www.jewe.ir/
mailto:bshahmoradi@muk.ac.ir
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydro-environment-research
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 زارش کارگاه گ -1
  13با    ماه سال جاری در جاکارتای اندونزی به صورت بر خطآبان  1۰و    9  المللی مخزن ساحلی دراولین کارگاه آموزشی بین

ملی  مورد توسعه  طرح  وزارت  توسط  کارگاه  این  گردید.  برگزار  توسعه  سخنرانی  طرح  آژانس  به  م  ملی   یا  باپناس  "وسوم 

"Bappenas .جمهوری اندونزی برگزار گردید   

 :بندی به قرار زیر بودند به ترتیب زمان ضوعات طرح شدهکلیدی و موسخنرانان 
Lecture 1- Abdul Malik Sadat Idris, S.T., M. Eng, and Director for Water Resources and 

Irriagation bappenas. 
"The Policy Direction of Integrated Development for the North Coast of Java in the 

National Medium-Term Development Plan" 

  "در طرح توسعه میان مدت ملی  خط مشی طرح جامع توسعه ساحل شمالی جاوا"

 
Lecture 2- Prof. Joseph Lee, IAHR President, Hong Kong UST. 

"Water Engineering and the Ecological Civilization" 

 "مهندسی آب و فرهنگ اکولوژیکی"

 
Lecture 3- Prof. T.G. Sitharam, President of IACRR. 

"Coastal Reservoir in Earthquake-prone Regions" 

 "مخزن ساحلی در منطق زلزله خیز"

 
Lecture 4- Mr. Hadjad Widagdo, S.Hut., MM. Batam Industrial Free Zone Authority, 

Indonesia. 

"Challenges in the Development of Coastal Reservoir in Batam (Duriangkang 

Reservoir, Tembesi Reservoir, and Rempang Reservoir)" 

 "باتام  چالش های توسعه مخزن ساحلی در"

 
Lecture 5- Maryadi Ultama, M.S.c, Head of Bali Penida River Basin, Indonesia. 

"Challenges in the Management of Nusa Dua Coastal Reservoir as a raw water 

provider in the Denpasar, Benoa and Nusa Dua (bail) areas" 

به عنوان تامین کننده آب خام در مناطق دن پاسار، بینوآ و نوسا   های مدیریت مخزن ساحلی موسا دوآچالش"

 "دوآ

 
Lecture 6- Prof. Roger Falconer, Past President of IAHR, and Current vice-president of 

IACRR. 

"Coastal Reservoirs: Hydro-environmental Aspects for Urban Regeneration and 

Energy Supply" 

 "برای احیای شهری و تامین انرژی  آبی  -مخازن ساحلی، جنبه های محیط زیستی"

 

Lecture 7- Young Joo Chye, PUB Singapore. 

 سواحل یداریپا و  ت یامن آب،  به ی دسترس  ،ی ساحل مخزن" ی الملل نیب ی آموزش  کارگاه نیچهارم" 

 (یاندونز  جاکارتا،  ماه،  آبان  10-9)

 

اخبار 
 علمی
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"A Success Story of Marina Barrage in providing water supply and flood control in 

Singapore" 

   "سیالب در سنگاپور  تشریح طرح موفق سد مارینا در تامین آب و کنترل "

 
Lecture 8- Prof. Chu Jian, Chair of CEE School, NTU, and Singapore. 

"A geotechnical perspective of coastal reservoir and seawall construction" 

 "دریایی   جنبه های ژئوتکنیکی مخزن ساحلی و اجرای دایک "

 
Lecture 9- Prof. Sivakumar M., UOW, Australia 

"Water Quality Challenges for Coastal Reservoir Development" 

 "ن ساحلیچالش های کیفیت آب برای توسعه مخز"

 
Lecture 10- Prof. Shu-Qing Yang, UOW, Australia. 

"History of Coastal Reservoir Technology and Its Potential Applications in Indonesia" 

 "آن در اندونزی تاریخچه تکنولوژی مخزن ساحلی و ظرفیت های کاربرد"

 
Lecture 11- Dr. Ir. Asnor Muizan Bin Ishak, DID Malaysia. 

"An Introduction of Water Balance Management System (NAWABAS)" 

 "مقدمه ای بر سامانه مدیریت توازن آب"

 
Lecture 12- Ir. Lim Sinpoh, Md, Global Water Consultants. 

"Coastal Reservoir as Innovation Solutions to UN Sustainable Development Goals 

(SDG6)" 

 "(SDG6)  اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مخزن ساحلی به عنوان راه حل های نوآورانه برای"

 
Lecture 13- Prof. Hubert Savaenije, Past President of IAHS, Current Vice-president of 

IACRR. 

"Changing Perspectives on Coastal reservoirs in the Netherlands" 

 " حلی در هلندبه مخازن ساتغییر نگرش  "

 

 معرفی اجمالی مخزن ساحلی  -2

های سیالبی ورودی به  در دماغه یک رودخانه برای مهار آبمخزن ساحلی عبارتست از یک مخزن آب شیرین که در دریا یا  

جام سه مرحله همه مخازن سطحی نیاز به مانعی غیر قابل نفوذ بین آب شیرین و آب شور دریا دارند. اندریا واقع شده است.  

 مطالعاتی برای ساخت موفق آمیز یک مخزن ساحلی مورد نیاز است: 

 و شور کردن آب شیرین از آب آلوده  سازی، به معنای جدا: جدایکمحور  •

 : حفاظت، به معنای حفاظت آب شیرین جمع آوری شده در مقابل آب آلوده رودخانه و آلودگی های خارجی محور دو •

 های بزرگ   به مخزن آب شیرین به دلیل نفوذ پذیری پی و یا در مواقع جزر و مدآب شور  : جلوگیری از نفوذمحور سه •

در مخازن ساحلی فعلی تمام و یا قسمتی از عرض مصب توسط یک دیوار نفوذ ناپذیر مسدود شده و با کارگذاری دریچه، آب 

رار دارد و یا اینکه در مجاورت یکی از ع عرضی قزمان سیالب را روانه مخزن می نمایند. مخزن ایجاد شده یا در باالدست مان

سواحل مصب، مخزن ساحلی شکل می گیرد. الزم به ذکر است که به دلیل تعرض و مداخله در محیط مصب و چالش های  

 محیط زیستی، بسیاری از مخازن ساحلی موجود در دنیا دچار مشکالت زیادی شده اند. 
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لی دچار تغییرات عمده ای می شود )شکل زیر(. مخزن به دریا منتقل شده  زن ساحدر ایده جدید، ساختار و معماری فنی مخا

و با کمک دریچه هائی که در یکی از مقاطع عرضی مصب گذاشته می شود، جریانهای سیالبی روانه مخزن ساحلی می شوند.  

آب شور نفوذی از دریا بین    محتوی  عالوه بر آن، با ایجاد یک پرده یا غشاء نرم  )معموال از جنس ژئو سنتتیک( مخزن حائلی 

گردد. با چنین تدبیری از اختالط مستقیم آب شور دریا با  ای و سد اصلی ایجاد میذخیره آب شیرین حاصله از جریان رودخانه

 شود. آب شیرین مخزن ناشی از اثرات مستمر امواج ساحلی جلوگیری می

یت بهتری دارند، وارد ین گونه است که فقط آب های سیالبی که کیفاست که نحوه عملکرد دریچه های باالدست بد قابل ذکر  

 شوند.  مخزن ساحلی می شوند و جریان های با دبی اندک که معموال از کیفیت مناسبی نیز برخوردار نیستند، روانه دریا می

این مخزن با توجه به بیالن  هت تخلیه آب شور تعبیه می شود. کیفیت آب  هائی جقابل ذکر اینکه در انتهای مخزن نیز دریچه 

وجی و همچنین حجم آن طی یک دوره زمانی که به مقیاس زمانی از آن نام برده می شود، متدرجا بهبود  آب ورودی و خر

  یابد. می

 
 

 بیان ضرورت طرح ایجاد مخزن ساحلی در کشور  -3
های  د حوضهیکی بر اقلیم، خشکسالی های شدید و طوالنی مدت، وجودر کشور ما به دلیل حاکم بودن شرایط حدی صفر و  

میانی بزرگ و دست اندازی سود جویانه به طبیعت حوضه های آبخیز، امکان مهار سیالب های شدید طبیعی و غیر طبیعی که  

ت آبخوان داری و هر از چند گاهی حادث می شوند، به صورتی مطلوب و حتی در حد ظرفیت اکولوژیکی نیست. سدها، اقداما

اند و حتی با توسعه  آبخیزداری حوضه های آبخیز شهری و غیر شهری، اگرچه در جذب سیالب ها و کاهش پیک آنها موثر بوده

های مهار نشدنی کشور نبوده و نخواهند بود. در  سیالب توان اثر بخشی آنها را بهبود بخشید، ولیکن حریف  عاقالنه و علمی می

رودخانه  نتیجه هر چند سالی از طریق  متر مکعب آب سیالبی  میلیارد  آب یکبار، چندین  وارد  ریز کشور  دریا  های شور  های 

ها و قرار گرفتن در مداری منطقی  به منظور مرتفع نمودن این ناهنجاریشود.  دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان می

توان از ایده مخازن ساحلی استفاده نمود.  های آبخیز، میدر حوضه   بهای مهار سیالو خردمندانه، در کنار اصالح و بهبود روش

های  توان سیالببا کمک مخازن ساحلی اصالح ساختار یافته که در دریا و در مجاورت مصب رودخانه احداث می شوند، می

از مصب   از ورود ثروت سیالب  خروجی  پیامدهای محیط زیستی مانع  با حداقل  استحصال نموده و  در کشور دریا شد.  به  را 

 دریا 

 جریان با دبی اندک 
 جریان سیالبی 
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زمینه صورت نگرفته  هائی در این  کنون اینگونه مخازن در صنعت آب کشور مطرح نبوده و هیچگونه مطالعات و پژوهشایران تا

است. در ایده حاضر عالوه بر معرفی این فناوری به جامعه علمی کشور اقدام به تغییر ساختار فنی این مخازن نیز شده است. به  

 تامین اهداف، کمترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را به بار خواهد آورد.  گونه ای که ضمن

 ils/11deta-https://iacrr.org/newsپایگاه اینترنتی: 

 

 

 
 

 
 

امیرحسین  هادی معماریان، امیرحسین آقاخانی افشار و : تالیف

 جهاد دانشگاهی اصفهان ناشر:                                    شیبانی

 1399 :ارسال انتش            182تعداد صفحات: 

و"کتاب   تئوری  کتاب  مسائل  تشریحی   انتقال کاربرد    حل 

تازگ  "رسوب ز  یبه  است  وری به  شده  آراسته  گزارش    به  .طبع 

  ن یکاشمر، ا  ی الملل مرکز آموزش عال  ن یو امور ب  یابط عمومرو

تأل هاد  فیکتاب  ام  ان،یمعمار  یدکتر    ی آقاخان  نی رحسیدکتر 

انتشارات   توسط  و  است  شیبانی  امیرحسین  مهندس  و  افشار 

اصفهان و با حمایت مرکز آموزش عالی کاشمر    یجهاد دانشگاه 

حاضر به    کتاب  .تصفحه منتشر شده اس  182در هفت فصل و  

کتاب   به  مربوط  مسائل  رس  "حل  انتقال  کاربرد  و    "وبتئوری 

تئوری  مباحث  ارائه خالصه  همراه  به  یانگ  تد  آقای چه  نوشته 

اول این    در فصل.  انتقال رسوب و روابط حاکم بر آنها می پردازد

خصوصیا   کتاب به  مربوط  رسوب،  مسائل  و  آب  فیزیکی  در  ت 

ارهای آستانه حرکت رسوبات و  فصل دوم مسائل مربوط به معی

بر جریان و شکل برامت در  در فصل سوم مسائل مربوط به مقاو

ل  بستر، معلق و بار کصول چهارم تا ششم کتاب مسائل مربوط به محاسبات انتقال بار گیرد. فبستر مورد بحث و بررسی قرار می

 ده یقطع وزیری به چاپ رسکتاب در    نیاح شده است.  سوبگذاری در مخازن تشریرا مورد بررسی قرار داده و در فصل آخر نیز ر

 شود.یاصفهان و تهران و مشهد به عالقمندان عرضه مو در مراکز پخش 

 

 

 

 

 

Adventures in Managing Water: Real-World Engineering Experiences 

 (ASCE) انجمن مهندسین عمران امریکا :ناشر              Daniel Loucks, Hon.D.WRE, Laurel Saito :رانویراستا

 3۰۰: صفحات عدادت                                       2۰19: چاپ سال

  ب مهندسی در دنیای واقعی ماجراهای مدیریت آب: تجار 

 ان ایر ولیککمیته اعضای جوان انجمن هیدر، دبیر احمد فردوسی 

 

  رفیمع

 ب  تاک
 

 

 حل تشریحی مسائل کتاب تئوری و کاربرد انتقال رسوب 
 هیدرولیک ایران  سئول دفتر انجمن، مموالئی زینب 

فی معر
 کتاب 

https://iacrr.org/news-details/11
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ماجراهای مدیریت آب: تجارب مهندسی در دنیای  کتاب  

که  شامل    ، واقعی است  مقاالتی  در  مجموعه  گذشته  تجربیات 

کافی  زمینه آب  منابع  اعتمادتأمین  قابل  و  ،  صرفه  به  مقرون   ،

ارائه می  پاک که    هااین داستان  دهد.را به جوامع سراسر جهان 

مهن اشتراک توسط  به  آب  مدیریت  متخصصان  سایر  و  دسان 

آزمایش بیانگر  است،  شده  موفقیتها گذاشته    و  ها، 

که    هایی آموخته درس متخصصاست  حرفه  افراد  زندگی  ای  در 

 . اندبا آن روبرو شده کشورهای دیگر  در ایاالت متحده وخود 

این کتاب،هامقاله از تجربمجموعه   ی موجود در  یات میدانی  ای 

با خشکسالی، سیل  رویارویی    هنگام  ه شامل ماجراهایک  دهستن

.  باشندمیو آلودگی در استرالیا، چین، ازبکستان و سایر کشورها  

مثال عنوان  چالشبه  ایجاد  ،  در    شدههای  بایکال  دریاچه  برای 

این  به طورکلی،  های بزرگ در آمریکای شمالی.  روسیه و دریاچه 

حمایکه  مجموعه   فنی با  کمیته  مالی  ریزی،  برنامه  ت 

برنامهسیاست رودخانه شورای  و حوضه  مدیریت گذاری  و  ریزی 

بینشی بی بدیل از تجربیات دنیای واقعی مهندسان آب و    تواندمی  ،تهیه شده است  ASCEموسسه منابع آب و محیط زیست  

ارائه   برنامهمورد توجه دانشجویان، مهن  دهد که مطمئناًسایر متخصصان مدیریت آب  اقتصاددانان و دانشمندان ریدسان،  زان، 

 خواهد بود. نیز کنند علوم اجتماعی که در مدیریت آب کار می

 

 

 
 

   موسسه نشر فن آریابرگزارکننده: 

 http://www.datex.refna.com/faگاه: وب آدرس

 datex@refna.com: همایش پست الکترونیکی 

 دانی م ،ی شقاق یفتح ابان یخ ،آباد وسفی، انتهررخانه: آدرس دبی

و    ش یهما  رخانهیدب  ،8واحد    ،4طبقه    ،38پالک    ،سلماس

 رانیسد و تونل ا شگاه ینما
      ۰21-88979251 الی 5 دبیرخانه: نتلف

 

    همایش محورهای 

 بخش سد

روش  -1 مصنو  یهاکاربرد  در    نیماش  یریادگی و    یع هوش 

 مخازن یبردارسدها و بهره یو طراح لیتحل

  ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران 

 ایران  هیدرولیک، دبیر کمیته اعضای جوان انجمن احمد فردوسی 

 

  رفیمع

   دادروی
 

 

http://www.datex.refna.com/fa
mailto:datex@refna.com
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 از سدها  یبردارو بهره یطراح ل،یدر تحل نانیاطم تیو قابل تیعدم قطع سک،یر لیتحل -2

 سدها  یو بهره بردار یدر طراح یمیاقل رییاثرات تغ -3

 زیآبر ی هاحوضه  وستهیبه هم پ  تیریدر مد یسدساز گاه یجا -4

 یسدساز یدر رفتارنگار یاماهواره ی هاسنجش از دور و داده نینو یهاروشکاربرد  -5

 ست یز طیو مح یهمبست آب، غذا، انرژ  -6

 یپرور یو آبز ینقش سدها در توسعه گردشگر  -7

 بخش تونل   یمحورها

 یسازدر تونل NATM و یسنت یهااز روش یریگبهره ی هاو چالش  ایمزا -1

 خرد شده  ی هاطیدر مح ادیفشار آب ز طیدر شرا ژهیالت به وو مشکمسائل   زه،یمکان یهاتونل -2

 ی فرهنگ راثیو م یطیمح ستیز ، ی: اثرات اجتماع ینیرزمیز یزه هااس -3

 یمتراکم شهر یهاطیدر مح  اسیبزرگ مق یهااحداث تونل یها و راهکارهاالشچ -4

از تحل  ینیرزمیو آب ز  یکیژئو مکان  ،یمهندس  یشناسنیمسائل و مخاطرات زم  -5 استفاده  اطم  لیبا  در چارچوب   نانیقابل 

 سکیر تیریمد

 ها تونل از  یبرداردر ساخت و بهره (HSE) و بهداشت  یمنیا ، یطیمح ستیمسائل ز  -6

  هاتونل  منیا یبردارو بهره یرفتارنگار نینو یهاکاربرد روش -7

 ی بخش عموم   یمحورها

 و مشاوره  ینکارمایپ   یهاتیظرف نده یآ -1

 و نوسانات نرخ ارز  ی منابع مال نیتام یهاالشچ -2

  یعمران  یهاطرح تیدر موفق یو اقتصاد  ینقش مطالعات اجتماع  -3

 م یاکه نکرده  ییچهل سال تالش پرثمر و کارها -4

 

 یشهر   تیریو مد  ی عمران،معمار  یدر مهندس  ی کاربرد  یهاپژوهش یکنفرانس مل  نیهشتم

 دین طوسی و موسسه تحقیقات آبالخواجه نصیر دانشگاه : گانبرگزارکنند

 http://caup.ir/fa : وبگاه آدرس

 p.irinfo@cau ش:یهما یکیالکترون پست

 ۰21-88878772: رخانهیدب نمابر و تلفن

 

 کنفرانس: ی  هامحور

 محورهای مهندسی عمران 

 ( آتش و آلودگی... سیل، رات طبیعی و بحرانهای انسان ساز )زلزله،دیریت مخاطم -1

 ( طراحی پایدار )سازه، زلزله، ژئوتکنیک -2

 تب، خاک، هوا و محیط زیسآ -3

 یحمل و نقل، ارتباطات، ترافیک و روساز -4

http://caup.ir/fa
mailto:info@caup.ir
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 ز پایش کیفیت ساخت و سا -5

 شهری   ریزی  برنامه  و  محورهای معماری   

 یزیست پذیری شهر یفیت وهای ارتقای کوشر -1

 ی کیفیت معماری، سیما و منظر شهری و روستای -2

های آن )میراث  های تاریخی و با ارزش شهرها و قابلیتبافت -3

 (های تاریخی، صنعتی و مدرن

 یشانه ها، نمادها و مدیریت فرهنگی فضاهای شهرن -4

 محورهای مدیریت شهری  

 (TOD) سعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانیتو -1

 د نسل نوین شهرهای جدی -2

 ا ههای تامین منابع پایدار برای شهرداری روش -3

 ی یکپارچگی نظام مدیریت شهری و پیراشهر -4

 

 

 

 

 

 

 
 

  یهاهیاطالع   و  مجالت  ،ینترنتیا  صفحات  به  یزیگر  زدن  با

  سرتاسر  در   را  یی ترهایت  توانیم   یمجاز  یفضا  در  شده  منتشر

  خطر  "نده یآ  سال   در  یآب  کم  انبحر"  عنوان  با  که  افتی   ایدن

.  کندیم   گوشزد  همگان  به  را  یمصرف  نیریش  آب  کاهش

  پنجاه   ، متحد  ملل   سازمان  یعموم  مجمع  گفته  به  نیهمچن

 و   زیتم  آب  به  شرب  یبرا  یحت  سوم  جهان  مردم  درصد

 جهان   یشهرها  نیبزرگتر  از  یمین  و  ندارند  یدسترس  یدنیآشام

 کشور   گر ید  یی سو  از.  دکننیم  نرم  پنجه  و  دست  آب  کمبود  با

  از  اعم  آب،  صنعت  تواندیم  که  است  مواجه  ییهامیتحر  با  رانیا

  با  مختلف  مناطق  به  را  سالم  شرب  آب  آوردن  فراهم  ای  انتقال

  د ی تول  به  کمک  یراستا  در  و  اساس  نیا  بر.  کند   روبرو  یمشکالت

  و  اشتغال  یحت  و  مخترعان  فکر،  صاحبان  از  تیحما  داخل،

 برآن   رانیا  کیدرولیه  انجمن  ،کشور  اخل د  در  ه یسرما  گردش

 اختراعات  ی ساز یتجار به کمک یراستا در  را ی جد گام که  شد

  در.  بردارد  کیدرولیه  و  آب  صنعت  مشکالت  حل  در  یکاربرد

 تهران،   دانشگاه   یفناور  و   علم  پارک   نخبگان،   ی مل  ادیبن  بین،  نیا

 جهت   به  ساتکاب  و  ریرکبیام   یصنعت  دانشگاه   پتنت  واحد

  ران یا  کیدرولیه  و  آب اختراعات  یمل  جشنواره 

   ایران هیدرولیک الملل انجمنکمیته روابط بین، دبیر پورهاشممعصومه 

 

  رفیمع

   دادروی
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  دوره  نیاول  در.  وستندیپ   انجمن  نیا  به  مخترعان  یهایفناور  یسازیتجار  به  کمک  و   یی شناسا  و   کیدرولیه  انجمن  از  تیحما

 شده  ثبت  اختراعات  لیذ  نی عناو  با  یاصل  محور  هشت  در  کی درولیه  انجمن  ران،یا  کیدرولیه  و  آب  اختراعات  یمل  جشنواره  از

 .باشدیم رایپذ نخبگان ی مل  ادیبن 3 و 2 ،1 وحسط قالب در  تیحما و یابیارز جهت به  را رانیا اختراعات ثبت سازمان در

 یآب  ساتیتاس و  یکیدرولیه  یهاسازه ❖

 وابسته ساتیتاس و یدسازس ❖

 رسوب یمهندس و نترلک ❖

 یی ایدر ی ها سازه ❖

 البیس کنترل ساتیتاس ❖

 آب عیتوز و انتقال  ن،یتام ❖

 آب سنجش ی هایفناور و زاتیجهت ❖

 یی ایدر و  یآب منابع از ها ندهیآال حذف  و  یسازپاک ❖

  تیسا  قیطر  از  و  بوده  گانیرا  مخترعان  هیکل  یبرا  نام  ثبت.  باشدیم  1399  ماه ید  26  جشنواره  نیا  به  آثار  ارسال  مهلت  نیآخر

  و  ی مل  کارت  ریتصو  است  الزم  جشنواره  در  شرکت  جهت.  است  ریپذ  امکان  www.iha.ir  ینشان  به  رانیا  کیدرولیه  انجمن

  و   شینما   کردیرو  با  دئویو  کی  و  ریتصاو  اختراع،  ثبت  یرگواهیتصو  ن،یمخترع   هیکل  از  4  در  3  عکس  قطعه  کی  شناسنامه،

  شده   یبارگذار)  نام  ثبت  پرشده  یهافرم  و  اختراع  وستیپ   یهانقشه  خالصه،  ادعانامه،   ف،یتوص  و  شرح  یهالیفا  اختراع،  یمعرف

  .گردند ارسال انجمن یرنما تا قیطر از( انجمن تیسا در

 

ث و نگهداری آبنماهای مدرن های احدافتن چالشنماهای شهری و خانگی با درنظر گرسابقه طراحی و ساخت آبم 

 رهای بهبود آنهادر شرایط کنونی و راهکا

ساخت   و  طراحی  مسابقه  است  مفتخر  ایران  هیدرولیک  انجمن 

های احداث  آب نماهای شهری و خانگی با در نظر گرفتن چالش

و نگهداری آبنماهای مدرن در شرایط کنونی و راهکارهای بهبود 

 : آن ها را در محورهای زیر برگزار نماید

 :محورهای مسابقه

o موزیکال یا و  هوشمند  آبنماهای  ساخت. 

o برابر   در   آبنماها  از  حفاظت  در   اجرایی  هایایده   ارائه  

 .حشرات  و جبلک  رشد 

o شهری   آبنماهای  یاجرا  جهت  در  ایده  ارائه  و   طراحی  

 .چهارفصل

o ارائه   و  شهری  آبنماهای  مشکالت  تحلیل  و  یابی  عارضه  

 .آنها بروز  از  جلوگیری  جهت  عملیاتی  راهکارهای 

o  مقایسه   و   آبنماها  از   نوع  هر  آب   مصرف   ارزیابی  و   تحلیل  

 .شهری سبز فضای  پوششهای سایر با آن کمی

o مندی رضایت  در   آبنما  احداث   راندمان  میدانی  ارزیابی  

 .شهری هایالمان سایر با مقایسه در هروندانش

o مدت بلند  در  آن هزینه  تحلیل و  آبنماها در آب  نگهداری و  فیلتراسیون. 

 99 ماه دی 26     :ناممهلث ثبت

www.iha.ir%20
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  و  تأسیس  خاص  سهامی   شرکت  صورتبه   28/12/137۰  تاریخ  در  شاوور  و   کرخه  یاریآب  یها شبکه  از  یبردارشرکت بهره

  .است رسیده ثبت به اهواز شهرستان صنعتی  تیمالک و  هاشرکت ثبت اداره در 3349 شماره یط

 

 :فعالیت  موضوع

 :های زیر فعالیت دارددر زمینه اساسنامه  5 ماده  طبق شرکتاین 

 .منطقه در  آب زه دفع و یآورجمع و مشترکین  به تحویل و آبیاری یهاشبکه در آب توزیع و انتقال  تأمین، ❖

 .کشت  تراکم و  بیترک یهابرنامه  و الگوها  با مطابق کشاورزی  آب از استفاده بر کنترل و نظارت ❖

 .یمنیا مسائل  تیرعا با  ی زهکش و آبیاری یهاشبکه  از  نگهداری و  موقعبه  راتیتعم انجام ❖

 .یاری آب راندمان افزایش منظوربه فنی  و  علمی  جدید  یهاروش ترویج و اجرا و بررسی ❖

 :تیفعال  حوزه

  یوسعت  با   کارون  رودخانه  جنوب  حوزه  و   شاوور  کرخه،  رودخانه  جنوب  حوزه  پوشش   تحت  یها شبکه  شرکت،   تیفعال  محدوده 

 خوزستان   برق   و  آب  سازمان  نظر  ریز  هزارهکتار،  8۰  حدود  در  انهیسال  رکشت یز  سطح  متوسط  و  هکتار  144،۰۰۰بر  بالغ

 ارائه   نهیدرزم  1  هیپا  تیصالح  یگواه  است  شده  وفقم  که  است  کشور  سطح  در  یبرداربهره  شرکت  نیاول  شرکت  ن یاد.  باش یم

  و   ینگهدار  ،یبردار  بهره  نهیزم  در  2  هیپا  تیصالح  یگواه  و  یزهکش  و  یاریآب  یهاشبکه   از   ینگهدار  و  یبرداربهره  خدمات

 .دینما اخذ رانیا آب منابع  تیریمد شرکت از را سدها یمنیا کنترل

 8  در  یکشاورز  بهبود  و  توسعه  یبرا  طیشرا  شاوور،  و  کرخه  یبردار  بهره  شرکت  تیریمد  تحت  یزهکش  و  یاریآب  یها  شبکه

  و   است  نموده  ایمه  خرمشهر  و   آبادان  بستان،  زه،یهو  آزادگان،دشت  ه،یدیحم  شوش،  اهواز،  شامل  خوزستان  استان  شهرستان

 .دارد منطقه یاقتصاد توسعه بر یمیمستق ریتأث

  در  تاالب  مخازن  یکیدرولیه  ی هاسازه  و  لومتریک  1۰3٫7  بطول  میهورالعظ  بتاال  در  یمرز  کیدا  از  ینگهدار  و  یبرداربهره

  در   آب  انیجر  تیریمد  یواگذار   با .  باشد  یم  شرکت  پوشش  تحت  یها  حوزه  از  گرید  ی کی  مربع،  لومتریک  1۰۰۰  معادل  یوسعت

 .است ه دیدگر  ایمه کرخه رودخانه ی حوزه  آب منابع از یحداکثر یریگ  بهره جهت طیشرا موصوفه، تاالب
  

    
 شهید چمران انال آبگیر ک                             ه    فی حمیدیسد انحرا                                     ایستگاه پمپاژ مارد                

       

 سد خیرآباد                                        یستگاه پمپاژ دارخوینا                                       شاوورسد                        

  شاوور های آبیاری کرخه و از شبکه  یبهره بردارشرکت 

 

عضو  
   حقوقی
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استان خوزستان در  برق  و  آب  که صنعت  آنجا  برق  از  تولید  حیاتی  بخش  می،  را شکل  برق  دهدآبی کشور  و  آب  سازمان   ،

 آبی خوزستان های برق، تعمیر و نگهداری نیروگاهشرکت نصبنسبت به صدور مجوز تاسیس    1381خوزستان در سال  

برق  انرژی  تولید  استمرار  ضمن  تا  نمود  استاناقدام  انسانی  آبی  منابع  پرورش  برای  شرکت  این  مهندسی  فنی  مجموعه  از   ،

. این  مند گرددها و تاسیسات صنعت آب و برق بهره، بهسازی و نگهداری نیروگاهینه نصبای و توسعه امکانات فنی در زمحرفه 

بر اساس قانون تجارت با 3821، در سال  های برق آبی سال سابقه تعمیر و نگهداری نیروگاه  5۰شرکت با پشتوانه نزدیک به  

آب و برق استان خوزستان حوزه فعالیت خود را  داران دولتی و خصوصی تاسیس و توانست عالوه بر تاسیسات  ترکیبی از سهام

داران اولیه نسبت به واگذاری سهام به کارکنان اقدام  با موافقت سهام 1388ماه سال در سطح کشور نیز گسترش دهد و در آبان

 د. ، حوزه خدمات خود را توسعه دهقانون اساسی 44تا عالوه بر اجرای سیاست اصل  ، نماید
 

 الیت:  عوزه فح

 های نیروگاهی  هپروژ

 های بالفصلپروژهای پست

 های آبرسانی وژهرپ 

 فرقههای متپروژه
 

                    
 ی ساز فوالد   یاضطرار  یهاپمپ   زلید  R-C  روگاهین  راتیو تعم  ی نگهدار                     های  های بالفصل نیروگاه تعمیر و نگهداری پست    

     آبی خوزستانبرق                        

                          
 4  واحدشماره-عباسپور  دی شه  سد  اول  روگاهین  یساز  نهیبه                        ،  برداریعملیات نصب دیزل ژنراتورهای شرکت بهره    

    تولید و انتقال آب جنوب شرق              

  برق آبی خوزستان هاینصب، تعمیر و نگهداری نیروگاهشرکت 

عضو  
   حقوقی
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تاسیس   2۰/12/137۰  ، در تاریخبه صورت سهامی خاص  مارون  یاری آب  یهاشبکه  و  روگاهین  سد،   از  یبرداربهرهشرکت  

های آبیاری و زهکشی شمال و جنوب ، شبکهداری از سد مخزنی و نیروگاه مارونبرداری و نگه، بهرهگردید و حوزه فعالیت آن

 باشد. ، فجر و بنه باشت می، جایزانبهبهان

 

 مارون سد و نیروگاه

 تاریخچه مطالعه

توسط شرکت مهندسی مشاور هارزا انجام گردید. ادامه    1354لغایت    1345های  مطالعه مرحله اول و دوم طرح مارون در سال

سالمطا در  طرح  طور   1365لغایت    1362های  لعات  به  کنسولت  روم  و  قدس  مهاب  مهندسی  فنی  خدمات  شرکت  توسط 

ناد و مدارک و گزارشات تهیه شده توسط شرکت مهندسی مهاب قدس و روم کنسولت اس  1365مشترک آغاز و در اواخر سال  

ابتدای سال   در  ارائه گردید.  برق خوزستان  و  آب  فنی  اس  1366به سازمان  با مشخصات  ارائه شده مرحله دوم  و مدارک  ناد 

 ویل واگذار شد. ی، تصویب و به شرکت جهاد توسعه منابع آب به عنوان پیمانکار سمربوطه

 

 سدهای تحت پوشش 

 سد مخزنی مارون 

 هداسد انحرافی ش

 جایزان   سد انحرافی

 

 های پمپاژاهایستگ

 پمپاژ منصوریهیستگاه  ا

 شهدا پمپاژ  یستگاه  ا

 باشتبنه  پمپاژ  ه  یستگاا

 

  
 

 

 

 

 

 

 

آید با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه  ل می ه از کلیه اساتید، متخصصین، اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عموسیلبدین 
هی اعضای  در  هیدرولیک،  را  تحریریه  به  ئت  را  خود  مطالب  لطفًا  فرمایند.  ی  یار بهتر  مطالب  اعضای  ارائه  کمیته  ن وا جایمیل 

 مایید: ک ایران ارسال فر یدرولیانجمن ه
youngmembers@iha.ir 

  بیاری مارونهای آ، نیروگاه و شبکه برداری از سدبهره شرکت 

عضو  
   حقوقی

 

 
 

 

رون ما مخزنی  سد  

 

 

 

 

ژ بنه باشتایستگاه پمپا                               سد شهدا                                     
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