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سدها و مخازن در قرن  دیجد یها و چالش ها دگاهید کمیته تخصصي نشستصورتجلسه 
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 مشخصات جلسه: -1

 :شماره جلسه
 1399هفتمین جلسه در سال 

           )مجازی(

            تاریخ جلسه : 

13/10/99 
 یک شنبه

 15تا  14 ساعت : مجازی مکان :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 مهندس کوهستاني، مهندس ابي زاده، موسوی خونساری،  دکتردس حسین نژاد، مهن :آقایانحاضرین: 

 مهندس ایزدی و  مهندس جوادی مهندس قمری، مهندس افشار، دکتر علیزاده،، ليدکتر حسن

 مهندس حق نژادو  ، مهندس صدریصبوریدکتر  :ها خانم

 

 : دستور جلسه -3

 ییاجرا ئتیه ماتیجلسات و تصم صورت نیارائه آخر -
 «عمان یایفارس و در جیطرح انتقال آب خل یمعرف»تحت عنوان  یمهندس قمر یاز آقا یارائه سخنران -
 تهیکم یو تبادل نظر اعضا شنهاداتیپ -

 

 خالصه مذاکرات : -4

تصویب شده بوود  توسو   30/9/1399قرائت صورتجلسه هیئت اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران که در تاریخ  -
  دهزاابی آقای دکتر 

در  IRCOLDحسین نژاد بعنوان رئیس کمیته چالشهای سدسوازی و نماینوده  مهندس خالصه ای از جلسات آقای -
ICOLD  ساعته که با کمیته چالشهای مخازن سدها در  5دسامبر دو جلسه  17و  16روزهایICOLD  داشتند و

 . بحث نصب صفحات خورشیدی که روی مخازن سد ها که در دنیا رایج گردیده است

به معادن صنعتی شور  کشوور توسو   و دریای عمان خلیج فارس شیرینارائه خالصه طرح اجرایی طرح انتقال آب  -
   در شهر سیرجان )از شرکت مشاور طوساب( سرناظر ایستگاه پمپاژ مهندس قمری به عنوان

 

 

 مصوبات این جلسه : -4

 عنوان ردیف
مسئول 

 پیگیری
 تاریخ ارجاع

تاریخ اجرا و 

 ارائه

1 
مجازی و از طریو  وبینوار بوه طوور جلسات به صورت 

 .و ارائه گزارش کار در پایان جلسهمنظم 
  13/10/99 موسوی
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 :سخنان مهندس قمری

 بررسي پروژه خط طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع شرق کشور 
مس سرچشمه حضور دارند  منطقه کم آبی می  چادرملو ودر آن منطقه شرکت های گل گهر سیرجان  مس 

بنابراین این سه شرکت با هم یک شرکتی به نام تأمین و انتقال آب خلیج فارس به  باشد که به آب نیاز دارد 
و لوله کشی به هر سه معادن  ثبت رساندند  که در این طرح آب دریای خلیج فارس را پس از شیرین سازی

و هرکدام یک خ  انتقال دارا می    این طرح در سه فاز قرار دارده برسانندگل گهر  چادرملو و مس سرچشم
در سال نمک زدایی انجام  آب دریا میلیون متر مکعب 30و فاز اول شامل سه قطعه می باشد در   که باشد

 کیلومتر به این معادن منتقل خواهند شد. 970در مسیری به طول خواهد شد 
 

 مشخصات قرارداد طرح:
 شروع شد.  92ت این طرح از آذر مطالعا

 95  قسمت سوم از بهمن 93  قسمت دوم از بهمن 91آغاز عملیات اجرایی و مسیرسازی قسمت اول از اسفند 
شروع شده  97و قطعه سوم از مهر  97  قطعه دوم از مهر 95ولی اجرای خ  لوله قطعه اول از اردیبهشت 

 است. 
 

 مشخصات هر قطعه:
 کیلومتر 370کیلومتر  قطعه سوم  150کیلومتر  قطعه دوم  300اول  طول خ  انتقال قطعه

 
 میلیمتر 1600و  1400  1000قطعه دوم سه سایز دارد 

 ملیمتر 1200الی  900قطعه سوم 
 

 جنس لوله قطعه اول و دوم فوالدی می باشد 
 می باشد. GRPجنس لوله قطعه سوم 

 

 خط انتقالدبي 
 1.7 قطعه دوممترکعب بر ثانیه میگیرد   1.4قطعه اول   تحویل میدهند اسبندرعب در مترمکعب بر ثانیه 4.4

  را به چادرملو میفرستد. مترمکعب بر ثانیه 1.3رای قطعه سوم مترکعب بر ثانیه را در گل گهر میگیر و ب
 

 تعداد ایستگاه های پمپاژ 
 .یستگاه دارندا 1و قطعه سوم  ایستگاه 4  در قطعه دوم ایستگاه 7در مسیر که وجود دارند  در قطعه اول 

 

 کل ارتفاع پمپاژ 
 متر می باشد.  200متر  قطعه سوم  1300متر  قطعه دوم  2600در قطعه اول 

 

 بر حسب مگاوات  (نیروی مورد نیاز)توان نامي برق مصرفي 
رای پست ب 9تعداد مگاوات می باشد.  5مگاوات و قطعه سوم  48مگاوات  قطعه دوم  175برای قطعه اول 

 پست برای قطعه دوم و یکی برای قطعه سوم در نظر گرفته شده است.  4تأمین بر  این قطعه اول  
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کیلومتر  40کیلومتر برای قطعه دوم  و  80کیلومتر برای قطعه اول    160طول خ  انتقال انرژی برای قطعات 
   برای قطعه سوم در نظر گرفته شده است. 

 
میلیون  45اید به سهام داران داده شود  شرکت معدنی صنعتی گل گهر سالیانه میزان آبی که در راه مسیر ب

 20شرکت معدنی صنعتی چادرملو   میلیون متر مکعب 40متر مکعب در سال  شرکت معدنی مس سرچشمه 
در نظر گرفته میلیون مترمکعب  25و سایر مصارف از قبیل مصرف شرب در مسیر خ   میلیون مترمکعب 

برای فاز دوم و سوم  .تشداخواهد ظرفیت  میلیون مترمکعب در سال 130جموعاً در فاز اول م شده است که
میلیون متر مکعب در سال در نظر گرفته شده است که مطالعاتشان تمام شده و زمین  470هم روی هم 

 شد. هایشان تملک شده است و همه شرای  برای آغاز کار مهیا است. که إن شاهلل به زودی شروع خواهد 
 

 فاز اول مي باشد(این سه قطعه )منظور  دادقرار
 میلیارد ریال  9800 -ارزی میلیون یورو  229.3 اول:  قطعه
 میلیارد ریال  10961 -ارزی میلیون یورو  42دوم:  قطعه
 میلیارد ریال  4.459 -ارزی میلیون یورو  94.19سوم:  قطعه

 لیارد ریال  می 25.221 -میلیون یورو  365فاز  یکمجموع این 
   

 تملک سه قطعه کامالً انجام شده است. در تمام مسیر مجوز های الزم از ارگان های مربوطه اخذ شده است.
 

 میزان پیشرفت در قطعات: 
ه هم به بهره برداری رسید 100 کل فاز را تشکیل می دهد و تقریباً %50قطعه اول  ضریب وزنی آن یعنی 

 هر را شامل می شود. که از بندرعباس تا گل گ .است
از گل گهر تا  این قطعه افتتاح خواهد شد. 99داشته که احتمال زیاد تا آخر سال  %96.59 پیشرفتقطعه دوم  

 سرچشمه را در برمیگیرد.
 %97.1 کل فاز یک  داشته ومطابقت با برنامه  %91.9می باشد و  %27.7قطعه سوم  ضریب وزنی آن 

 اه سوم تا چادرملو را پوشش می دهد. از ایستگ . پیشرفته داشته است
 هیچ کاری انجام نشده است.  3و  2فاز
 

 :بهره برداری
این طرح قرار بود که سرمایه گذار خارجی داشته باشد و سپس آب را بعد از شیرین سازی به فروش برساند. 

با  شروع کردند خود این کار را که بعد از مشکالت تحریمی سه شرکت معدنی سرچشمه  گل گهر و چادرملو
معادن به خرند از ایستگاهی که آب را شیرین سازی میکند و منتقل کنند و قرار است آب را ب هزینه خودشان

    .خودشان
 

 می باشد.  در قطعه دوم  پمپ های ساخت داخلی از شرکت پمپ ایران
  ه دو قلو میباشد.منبع ذخیر .ساخته شده استمترمکعبی 15000و منبع های ذخیره از جنس بتن و مسقف 

 

 
 
 

 


