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  سدهاي بهتر براي زندگي بهتر  ☜
  

  پروفسور اشلايس رئيس پيشيننوشته شده توسط 
  2015 – 2018المللي سدهاي بزرگ، كميسيون بين

رفت توان نتيجه گالمللي ميهاي بينهاي اخير درباره شركتبا نگاهي به بازارهاي مالي و آگاهي
رد شود. با اين وجود، نبايد فراموش كهاي مالي كنترل ميزنيكه اقتصاد جهاني عمدتاً توسط گمانه

ا بستگي هگذاري و بويژه ايجاد و نگهداري زيرساختاري اقتصاد جهان به شدت به سرمايهكه پايد
هاي آبي براي هر نوع توسعه، تعيين كننده هاي هيدروليكي و يا زيرساختدارد. در ميان آنها، طرح

هاي استفاده از آب را توسعه داده است و در است. طي چندين هزار سال بشر بطور مداوم روش
دهد كه رونق اقتصادي يك جامعه مان براي محافظت از آب اقدام كرده است. تاريخ نشان ميهمز

ي و سدها هاي برقĤبهاي هيدروليكي شامل نيروگاهو ثروت فرهنگي آن هميشه با سطح توسعه طرح
ارتباط داشته است. با توجه به تغييرات آب و هوايي، سدها و مخازن آنها نقش و اهميت بيشتري را 

و  هاي تجديدپذيرهاي كاهش و انطباق براي تامين نيازهاي حياتي آب، آنرژيعنوان زيرساختب
  هاي مختلف دنيا بعهده خواهند داشت. غذا در قاره

آب  كند تا در زمينه توسعه و مديريت منابعها كمك ميالمللي سدهاي بزرگ به ملتكميسيون بين
 هاي آبي هنوز هم موردنيازيكم مواجه شويم. زيرساختهاي قرن بيست و و برقĤبي جهان با چالش

توانند نيازهاي حياتي انسان را از آب و انرژي هستند و در قرن حاضر اهميت اساسي دارند، زيرا مي
ميان تمام  برد در-آوردن وضعيت بردمين كنند. براي دستيابي به پذيرش وسيع و بدستأو غذا ت

اي با هاي چند رشتههاي چندمنظوره توسط تيمبعنوان پروژههاي بزرگ آبي نفعان، زيرساختذي
  يك رويكرد سيستم پيچيده طراحي گردند. اين امر نياز به تعالي علوم مهندسي و مديريت دارد.   

كند و خانواده آيكولد افتخار دارد كه با انجام ماموريت خود، به آينده پايدار نسل جوان كمك مي
اي براي اطمينان از اينكه سدهاي ساخته شده بصورت هاي حرفهدستورالعملبا تدوين استانداردها و 

محيطي و همچنين جوامع پايدار، ساخته و اجرا شوند، ايمن، كارآمد، اقتصادي و پايداري زيست
» هترسدهاي بهتر براي زندگي ب«انداز جهاني كند. در واقع آيكولد به چشممتخصصين را راهبري مي

  كند.كمك مي

  سدهاي بهتر براي زندگي بهتر -
 كانادا) - بزرگ (اتاوا يسدها يالمللنيب ونيسيكم يمجمع عموم نيگزارش شركت در هشتاد و هفتم -

 كاهش خسارات مالي توسط سدها -

 (Asia-Pacific Group (APG)) هيانوسياق - ايمعرفي گروه آس -

 شمال - تهرانآزاد راه  1از قطعه  ديگزارش بازد -

 كشور يدر اطراف مخازن سدها ينقش گردشگر يكارگاه تخصص يبرگزار -

  و مروري بر مطالعات و اقدامات انجام شده براي كنترل كيفيت آب ايگتوند عل روگاهيسد و ن يكارگاه تخصصبرگزاري  -
  بيĤهاي برقدر زمينه سد و نيروگاهآتي للي المينهاي بها و كنفرانسهمايش -
  كشور يدر خصوص سدها يواقع ريو انتشار اخبار غ ياهباز هم ناآگ -
 آخرين رخدادها در حوزه سدسازي كشور و جهان -

  آخرين وضعيت بارش و حجم مخازن سدهاي كشور -
 هاي تخصصيمعرفي كميته -

 هاي نشرتازه -



گزارش شركت در هشتاد و هفتمين مجمع عمومي  
  كانادا) - المللي سدهاي بزرگ (اتاواكميسيون بين

 
المللي سدهاي هشتاد و هفتمين مجمع عمومي كميسيون بين

خردادماه سال جاري در  24تا  19روز از تاريخ  7بزرگ به مدت 
ان كشور جه 78نفر از  1377شهر اتاوا در كشور كانادا و با حضور 

برگزار گرديد. از سوي كميته ملي سدهاي بزرگ ايران نيز آقاي 
دكتر علي نورزاد، رئيس كميته ملي سدهاي بزرگ ايران، به همراه 

انه شركت كردند. يكننده از ايران در اين مجمع سالشركت 13
ترين دستاوردهاي اين سفر كه در گزارش اين مجمع از سوي مهم

  باشد:به شرح زير مي هيات اعزامي عنوان شده است،
براي ميزباني نودمين مجمع در اين رويداد، اقدامات انجام پذيرفته 
المللي سدهاي بزرگ در شهر عمومي ساليانه اجلاس كميسيون بين

هاي ارائه شد. در بخشي از نشست 1401ماه  شيراز، در ارديبهشت
 كشور نيز به نمايش 1398ماه هاي فروردينمجمع، فيلمي از سيل

هاي گسترده نشان درآمد و نقش سدها در مهار و كنترل سيلاب
  داده شد.

  

  يمجمع عموم نيهشتاد و هفتمكنندگان در تصويري از شركت
  

 7مقاله از ايران در اين رويداد پذيرفته شده بود كه  18در مجموع، 
  مقاله به صورت شفاهي و يك مقاله در قالب پوستر ارائه شدند. 

ي دكتر علي نورزاد به عنوان رئيس جديد گروه در اين مجمع آقا
  اقيانوسيه براي يك دوره دو ساله انتخاب شدند. - آسيا

نامه يكي از دستاوردهاي مهم اين رويداد، امضاي تفاهم
هاي دوجانبه بين كميته ملي سدهاي بزرگ ايران با همكاري

  فرانسه و مالزي بود. 
مالزي با هدف گسترش و نامه كميته ملي ايران با فرانسه و تفاهم

گذاري و تعميق همكاري در امور مربوط به سدسازي، سياست

هاي مشترك ريزي، مشاوره و آموزش، تبادل اطلاعات و طرحبرنامه
و  19هاي ها در تاريخنامهباشد. اين تفاهمآموزشي و پژوهشي مي

هاي ملي فرانسه و مالزي در ترتيب با كميتهبه 1398خرداد  21
  تاوا كانادا به امضا رسيد. شهر ا

  و فرانسه رانيبزرگ ا يسدها يمل تهيكم نينامه بتفاهم يامضا
  

  يو مالز رانيبزرگ ا يسدها يمل تهيكم نينامه بتفاهم يامضا
 

❖❖❖❖❖  
  

  اهش خسارات مالي توسط سدها ك
  نوشته شده توسط امانوئل گرنير

   ICOLD 15در خبرنامه شماره  

  
ثير سدهاي بزرگ از جنبه حفاظت در أمورد ت مطالعات اقتصادي در

شود. مسلمًا سدها نيازمند برابر سيل اغلب ناديده گرفته مي
گذاري اوليه قابل توجهي براي احداث هستند، اما آنها سرمايه

كننده سيل ميزان بالايي پول را در حفاظت در برابر خسارات ويران
  كنند. جويي ميصرفه
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ر سيل اغلب از سوي اقتصاددانان كه در اثر حفاظت سدها در براب
شود يا از سوي كنند، فراموش ميمورد مزاياي سدها مطالعه مي

ترين ها يكي از مهمكنند. سيلكساني كه مزاياي سدها را انكار مي
آورند و رخدادهاي طبيعي هستند كه خسارات زيادي را به بار مي

طور مثال هب يكي از دلايل مهم ساخت سدها هستند. بنابراين،
ترين سد در جهان، سد سه دره در چين، نه تنها براي توليد بزرگ

برق ساخته شد، بلكه براي محافظت از جمعيت ساحلي يانگ تسه 
ثير سيل قرار أطور مرتب و شديد تحت تهنيز ساخته شد كه ب

  داشتند. 
ميليون نفر از محل  1,4احداث سد سه دره باعث جابجايي بيش از 

خانماني بر اثر ها نفر نيز از بيشده است، اما ميليونمخزن سد 
  وقوع سيل و از دست دادن خانه و خسارات ديگر نجات يافتند. 

اگرچه اين يك واقعيت مشهود است، ولي محاسبات دقيق اثبات 
شود. در اينجا يك مورد مطالعاتي را دقيقًا آن همواره محاسبه نمي

ت متحده آمريكا كنترل سيل كنيم. آژانس فدرال ايالابررسي مي
توسط سدها را در ايالت اوكلاهاما محاسبه كرده است. اين محاسبه 

به وقوع  2015براي يك جريان سيلابي كه طي ماه مي در سال 
 91پيوسته بود، محاسبه شد و ميزان جبران خسارت بالغ بر 

  ميليون دلار از طريق مهار سيلاب سدها تخمين زده شد. 
)، بيش از NRCSاداره حفاظت از منابع طبيعي (براساس اعلام 

سيل در سراسر اين ايالت طي ماه مي توسط سدها مهار  2000
  ميليون دلاري جلوگيري كرده است.  91شده است كه از خسارت 

به اعتقاد رابرت هاتهورن، افسر اطلاعات عمومي كميسيون حفاظت 
ر خسارات بيني شده دميليون دلار پيش 91اوكلاهاما، اين رقم 

شود، اما هيچ زيرساخت جديدي را شامل شامل محاسبه تورم مي
هايي با شود. سدهاي كنترل سيلاب براي حفظ آب در حوضهنمي

سازند اند و سپس به آرامي آب را رها ميباران سنگين طراحي شده
تا از خسارت سيلاب به اراضي پايين دست جلوگيري گردد. 

ها و مراكز تجاري و كسب و ها، خانهنتواند به زميخساراتي كه مي
  كارها آسيب برساند. 

ها بسياري از مردم تصوري از نقش كنترلي سدها در برابر سيلاب
هاي رخداده و مهار شده توسط ندارند، چرا كه بسياري از سيلاب

بينند. از اين رو درك درستي از ميزان سدها را در بالادست نمي
  توسط سدها را ندارند. كاهش خسارات ملي به مناطق 

❖❖❖❖❖  

  اقيانوسيه  –معرفي گروه آسيا  
)Asia-Pacific Group (APG)( 

اين گروه با هدف افزايش آگاهي عمومي و ارتقاء دانش، تجربه، 
- هاي ملي كشورهاي آسياهاي تخصصي ميان كميتههمكاري

هاي اين گروه عبارتند ترين برنامهاقيانوسيه تشكيل شده است. مهم
  ز: ا

  توسعه و ترويج تحقيقات در راستاي مديريت پايدار در
حوزه آب و مسائل مربوط به آن با همكاري كشورهاي 

  منطقه
 اقيانوسيه با هدف  - ايجاد شبكه ارتباطي سدهاي آسيا

ها و تبادل داده و اطلاعات مرتبط، استانداردها، آموخته
  هانامهشيوه

 ا رعايت حفظ سازي با رويكرد مديريت پايدار بظرفيت
  محيطيمنافع زيست

 هاي مختلف سدها، همچنين افزايش دانش و درك جنبه
 - تصميمهاي علمي و فني به ذينفعان و اهيانتشار آگ

گذاران و مديران آب در گيرندگان و كمك به سياست
  سطح منطقه و دنيا

 بر اساس اقيانوسيه  -  آسياهاي كاري فعال كردن گروه
 APGه مأموريت مشخص شده گرو

 اقيانوسيه در مورد  -  ريزي سمپوزيوم دوسالانه آسيابرنامه
  سد و مسائل مرتبط در يكي از كشورهاي عضو گروه

 اي گسترش و توسعه دانش و ارتقاء اصول علمي و حرفه
منظور تبادل مسائل مرتبط و مبادله كارشناس به

  تجربيات بين كشورهاي عضو
  

 APGاعضاي گروه آسيا و اقيانوسيه 

2  



  
  APGآقيانوسيه - كشورهاي عضو گروه آسيا

  

❖❖❖❖❖  
 

  شمال  -  آزاد راه تهران 1گزارش بازديد از قطعه 
هاي جديد سدها و ها و چالشديدگاه«هاي تخصصي اعضاي كميته

، در »مديريت و تكنولوژي ساخت سدها«و » 21مخازن در قرن 
 - آزادراه تهران  1ال جاري از قطعه تاريخ هفتم شهريورماه س

شمال بازديد كردند. اين بازديد به دعوت و ميزباني كارفرماي پروژه 
شمال و همچنين با  -  برداري آزادراه تهرانشركت احداث و بهره

حضور نمايندگان دو پيمانكار پروژه شركت ارسا ساختمان و اويول 
شمال حد فاصل تقاطع بزرگراه همت  -  از قطعه اول آزاد راه تهران

  وآب شهرستانك انجام شد.و آزادگان تا د
سازي تاريخ ترين پروژه راهعنوان بزرگشمال به - آزادراه تهران 
كننده مسير ترانزيتي جنوب به شمال است. اين كشور، تكميل

راه همت و آزادگان آغاز مسير با دو باند برگشت از تقاطع بزرگ
به آباد شود و با عبور از سه راه شهرستانك، پل زنگوله و مرزنمي

رسد. اجراي طرح باعث كاهش آلودگي هوا، زمان شهر چالوس مي
سفر، سوخت، استهلاك خودروها و بار ترافيكي جاده فعلي چالوس 

  خواهد شد. 

  

با توجه به عبور آزادراه از سه استان تهران، البرز و مازندران 
هاي شخصي و ملكي هماهنگي ميان ادارات مختلف دولتي و عرصه

هاي پروژه قلمداد نمود. بسياري از ي از دشواريتوان يكرا مي
مباحث فني در اين پروژه براي اولين بار در ايران اجرا شده است 

هاي خاك مسلح، سامانه توان به رويه بتني، ديوارهكه از جمله مي
  اسكادا و هوشمندسازي ترافيك و آلودگي هوا و غيره اشاره كرد.

با پيمانكار چيني در  1376سال شمال حدودًا از  - آزاد راه تهران 
آغاز به كار نمود و با پايان يافتن منابع مالي  EPCFقالب مدل 

پيمانكار چيني، كار آنها خاتمه يافت و جهت تكميل كار با 
پيمانكاران داخلي قرارداد منعقد گرديد. طبق گفته كارفرماي طرح، 

 18تنها  شمال، - آزاد راه تهران  1ز پروژه در قطعه سال آغا 18در 
درصد پيشرفت كار گزارش شده است اما با ورود پيمانكاران داخلي 

درصد رسيده است كه  90پيشرفت كار به بيش از  94از سال 
  دهنده توان خدمات مهندسي كشور است. نشان

هاي در ان از پلدر اين بازديد اعضاي كميته ملي سدهاي بزرگ اير
فرماي پروژه در اين نيز بازديد كردند. كاردست احداث مسير 

ها و هاي اين پروژه وجود پلبازديد توضيح داد كه يكي از ويژگي
سازي بيشتر هاي راهها در پروژههاي متعدد است. اگر پلتونل

هاي كمتري از اراضي، اشغال شده و حجم باشند، عرصه
منظور كاهش شود. همچنين بهريزي كمتر ميبرداري و خاكخاك

كيلومتر  45درصد مسير معادل  37ر اين پروژه، پيچ و خم مسير د
  صورت تونل كار شده است. كيلومتر طول آزادراه، به 121از 

  

  آزادراه 1هاي احداث شده در طول مسير قطعه اي از پلنمونه
  

 4/6و  5هاي اين مسير داراي دو تونل تالون و البرز با طول
بلندترين صورت سه قلو احداث شده و كيلومتري است كه به

ها كيلومتر از طول تونل 22شوند. در هاي كشور محسوب ميتونل
سوزي و ترافيك سقف دوم براي تهويه بهتر هوا در هنگام آتش

  ايجاد شده است. 
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  اي از اجراي سقف دوم تونل نمونه
  

از ديگر مراحل ساخت كه توسط تيم كميته ملي سدهاي بزرگ 
هاي كنار هاي حائل در شيبرهمورد بازديد قرار گرفت، ساخت ديوا

هاي حائل در اين پروژه اجرا شده جاده بود. انواع مختلفي از ديواره
هاي سنگي، وزني بتني، بتني مسلح، گابيوني، است؛ مانند ديواره

ديوار حايل شيت پايل و خاك مسلح. در ديواره خاك مسلح 
به هاي گالوانيزه يا ژئوگريد كه استحكام لازم از طريق تسمه

گيرد ها قرار ميهاي بتني متصلند و وزن خاكي كه روي آنصفحه
  گردد. شود، تأمين ميزده ميو غلتك

كننده در اين بازديد، در تحليل هاي تخصصي شركتاعضاي كميته
شمال پيشنهاداتي را به  - آزاد راه تهران  1خود از بازديد قطعه 

  اند: شرح زير ارائه داده
تواند شمال كه مي –اح پروژه آزاد راه تهران عدم تعجيل در افتت- 

  باعث كاهش ايمني اين پروژه گردد. 
شود كه محدوده شهرستانك و محل تلاقي جاده بيني ميپيش - 

فعلي چالوس و آزاد راه جديد گلوگاه ترافيكي باشد. لذا پيشنهاد 
   در نظرگرفته 1 رفاهي مناسب در طول قطعه امكانات تا گرددمي

  شود. 

بيني تمهيدات لازم براي عبور حيات وحش در مقاطعي از پيش - 
  جاده كه با ايجاد نيوجرسي امكان ارتباط دو طرف قطع شده است. 

ها و اجراي اولين با توجه به منحصر به فرد بودن برخي از تونل - 
سازي در اين پروژه پيشنهاد اي در راههاي سازهبار برخي از روش

  برداري از طرح صورت گيرد. ها در زمان بهرهرسانيشود تا اطلاعمي
  
  
  
  
  

  

  شمال –بازديد اعضاي كميته از قطعه اول آزاد راه تهران 
  

❖❖❖❖❖  
  

در اطراف  ينقش گردشگربرگزاري كارگاه تخصصي 
  كشور يمخازن سدها

كارگاه تخصصي نقش گردشگري در اطراف مخازن سدهاي كشور 
ها و هاي تخصصي ديدگاههدر تاريخ دوازدهم تيرماه توسط كميت

و مديريت و  21هاي جديد سدها و مخازن در قرن چالش
تكنولوژي ساخت سدها در محل شركت مديريت منابع آب ايران با 

نفر از كارشناسان و متخصصان فعال در بخش  200حضور 
هاي مديريت سدسازي و مطالعات منابع آب و با حمايت شركت

  رزمين برگزار شد. منابع آب ايران و سامان آب س
هاي گردشگري در اين كارگاه در خصوص مسائل حقوقي طرح

هاي گردشگري اطراف هاي موفقي از اجراي طرحسدها، نمونه
درياچه مخازن سدها در استان مازندران، مديريت يكپارچه به 

نمونه درياچه  - منظور جلوگيري از تصرفات اطراف مخازن سدها 
برداري تاثيرات گردشگري بر بهره سد كبودوال استان گلستان،
برداري پيشنهادي با رويكرد فرهنگي پايدار سدها و ارائه مدل بهره

هاي گردشگري زيستي در طرحاجتماعي، رعايت الزامات محيط - 
بندي ريسك سدها و كاربردهاي آن و همچنين سدها، طبقه

هاي مالي هاي گردشگري از منظر مدلهاي قراردادي طرحمدل
  يحاتي ارائه شد. توض

مواجه بود.  كنندگانبا استقبال كم نظير شركت كارگاهاين 
استان و  25اي هاي آب منطقهاز شركت كارشناسان و متخصصاني

دولتي و خصوصي و همچنين  هايشركت و سازمان 30بيش از 
در اين كارگاه  در زمينه گردشگري گذاران بخش خصوصيسرمايه

 حضور داشتند.
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  تخصصي نقش گردشگري در اطراف مخازن سدهاي كشوركارگاه 
  

❖❖❖❖❖  
  

و  ايگتوند عل روگاهيسد و نبرگزاري كارگاه تخصصي 
مروري بر مطالعات و اقدامات انجام شده براي كنترل 

  كيفيت آب
كارگاه تخصصي ديگر برگزار شده در نيمه اول سال جاري در 

يروگاه كميته ملي سدهاي بزرگ ايران، كارگاه تخصصي سد و ن
گتوند عليا و مروري بر مطالعات و اقدامات انجام شده براي كنترل 
كيفيت آب بود كه در تاريخ سوم مردادماه توسط كميته تخصصي 

هاي برداري، نگهداري و علاج بخشي سدها و با حمايت شركتبهره
مديريت منابع آب ايران، مهاب قدس و توسعه منابع آب و نيروي 

نفر از  108مديريت منابع آب ايران با حضور ايران در محل شركت 
كارشناسان و متخصصان فعال در بخش سدسازي و مطالعات منابع 

  آب برگزار شد. 
هاي فني در در اين كارگاه يك روزه، ابتدا طرح سد گتوند و چالش

زمان اجراي سد گتوند معرفي شد. پس از آن در خصوص 
ل، تحليل پايداري شناسي مخزن سد و ارزيابي نرخ انحلازمين
هاي انجام شده در ارتباط با هاي سازند گچساران، بررسيشيب

بخشي بر روي سازند گچساران، ژئوتكنيك و رويكردهاي علاج
مطالعات و اقدامات انجام شده براي مديريت كيفيت آب سد گتوند، 
همچنين بررسي كيفيت آب رودخانه كارون قبل از آبگيري و 

مخزن و خروجي از سد، و عوامل تاثيرگذار  تغييرات كيفيت آب در
در كيفيت آب رودخانه كارون در پائين دست سد توسط 

  كارشناسان و متخصصان توضيحاتي ارائه شد. 
  
  
  

  

  كارگاه تخصصي سد و نيروگاه گتوند عليا 
  

❖❖❖❖❖  
  

المللي آتي در زمينه سد و هاي بينها و كنفرانسهمايش
  هاي برقĤبينيروگاه

  

  المللي مديريت و مهندسي ايمني سدس بينكنفران
المللي مديريت و مهندسي ايمني سدها در نخستين كنفرانس بين
به ميزباني كميته  2019نوامبر  21تا  19پنانگ مالزي در تاريخ 

  شود. ملي سدهاي بزرگ مالزي برگزار مي
هاي محورهاي اصلي اين كنفرانس عبارتند از: بهترين روش

مديريت ايمني سدها، مديريت پايدار مخزن سد، المللي در بين
برداري، ها و پردازش، بهرهآوري دادهنظارت بر سلامت سد، جمع

نگهداري و مديريت اضطراري، بررسي ايمني و ارزيابي ريسك، 
  ها جهت كاهش ريسك. گذاريبخشي و ساير سرمايهعلاج

  
  
  
  

  

❖❖❖❖❖  
 

  

هشتاد و هشتمين مجمع عمومي 
المللي سدهاي سيون بينساليانه كمي

  بزرگ
هشتاد و هشتمين نشست ساليانه كميسيون 

آوريل در دهلي نو  10تا  4المللي سدهاي بزرگ، در تاريخ بين
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گذاري هندوستان برگزار خواهد شد. اين نشست با هدف اشتراك
ترين گردد. مهمترين تجربيات در صنعت سدسازي برگزار ميتازه

هاي نشست عبارتند از: روش موضوعات پيشنهادي در اين
ها در ايمني، سازي در تجزيه و تحليل طراحي سد، پيشرفتشبيه

بخشي سدها، توسعه و مديريت حوضه ارزيابي و مديريت سد، علاج
هاي نوين در برداري از مخزن، روشسازي بهرهرودخانه شامل بهينه

ها وگاهسدهاي پايدار و توسعه نير - اجراي سد، تاثيرات تغيير اقليم
هاي مهندسي و ايمني در سدهاي از جمله ذخيره پمپاژ، چالش

  باطله. 
هايي با موضوعات ياد شده، داراي اين نشست علاوه بر سمپوزيوم

  هاي تخصصي به قرار زير خواهد بود: كارگاه
 هاي عددي پيشرفته در تحليل و طراحي سدهاروش - 

 رخدادهاي حدي اندر زم برداري از مخزن سد براي مديريتبهره - 

 هاي جديد براي افزايش طول عمر سدهاها و استراتژيفنĤوري - 

 گذاري در مخازن سدها براي توسعه پايدارمديريت رسوب - 

  ها براي طراحي و ارزيابي ايمني سدهانگاريتجزيه و تحليل لرزه - 
 
 
 
 

❖❖❖❖❖  
 
 

و باز هم ناآگاهي و انتشار اخبار غير واقعي در خصوص 
  سدهاي كشور 

واقعيت ماجراي مستغرق شدن دو روستا در مخزن سد 
  گتوند چه بود؟

ها با ها و رسانهاواخر مردادماه سال جاري برخي از خبرگزاري
انتشار مطلبي از مستغرق شدن دو روستاي تلخاب و پرنوشته از 

مخزن سد گتوند خبر دادند و ادعا كردند توابع مسجد سليمان در 
  اند. كه اين دو روستا تملك نشده

اين خبر براي كارشناساني كه با مراحل مختلف مطالعات، ساخت و 
رسيد اجراي سدهاي بزرگ آشنا هستند، كاملًا غيرواقعي به نظر مي

و امكان عدم تملك دو روستا در مخزن يكي از سدهاي بزرگ 
  . اما واقعيت اين خبر جعلي چه بود؟ كشور غير ممكن بود

براساس گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي 
واحد مسكوني را در خود جاي داده كه  55ايران، روستاي پرنوشته 

تمامي واحدهاي مسكوني قبل از شروع آبگيري سد گتوند در سال 
تملك و بهاي آنها پرداخت شده است. روستاي تلخاب  1391

واحد مسكوني غالبًا خالي از سكنه بوده و قبل  28الدين نيز با تاج
واحد مسكوني پرداخت گرديده و  27از آبگيري سد گتوند بهاي 

تنها يك واحد مسكوني آن به دليل اختلاف در مالكيت، تملك 
  نشده است. 

كيلومتري سد گتوند و در  90اين دو روستا كه در انتهاي مخزن 
ان قرار دارند، پس از آبگيري سد گتوند كاملًا محدوده مسجد سليم

هاي اخير و پايين ساليروند. ولي به دليل خشكبه زير آب مي
آمدن سطح آب مخزن سد مجدداً از آب خارج و دوباره با افزايش 

شوند. بر اساس اعلام مدير حقوقي سد سطح آب مستغرق مي
گتوند  سالي و پايين آمدن آب مخزن سدگتوند، در زمان خشك

تعدادي از افراد سودجو، بدون اخذ هر گونه مجوز قانوني با مصالح 
هاي خريداري و تخريب شده، نسبت به به جاي مانده از ساختمان

واحد مسكوني و يك باب دامداري (در اراضي كه پس از  4احداث 
شده است) اقدام تملك سد گتوند جزء اموال عمومي محسوب مي

ع از زمان احداث بناي غيرمجاز در مخزن نمايند كه اين موضومي
  ربط رسيده است. سد گتوند به اطلاع مراجع ذي

آقاي محتشم خاني، مدير حقوقي سد گتوند، با اشاره به اين كه 
تمامي منازل محدوده مخزن سد خريداري شده و مستندات آن نيز 

استفاده از  موجود است، تاكيد كرد: تنها در اين ميان يك نفر با
هاي خريداري شده ساختمان مانده ازو باقي لح تخريب شدهمصا

ساختمان جديدي ساخته  ،توسط سد، در بخشي از اراضي ملي
داري و دادگستري اطلاع داري، بخشاست كه بلافاصله به فرمان

  .ساز غيرمجاز اين فرد شوند و داده شده تا مانع ساخت
هواز بوده و دير حقوقي سد گتوند اضافه كرد: اين فرد ساكن ام

دامدار  عنوانگونه مالكيتي در اين روستا نداشته است و بههيچ
اي هم براي انجام اين گونه پروانه، ولي هيچساكن اين منطقه شده

چراي  فعاليت نداشته است؛ چرا كه تمامي افراد داراي پراونه
پيش از اين كليه حق و حقوق خود را طي يك سند رسمي  ،احشام

   .ندادريافت كرده
هاي بزرگ ملي مانند متاسفانه همواره يكي از معضلات طرح

سدسازي، وجود تعدادي افراد سودجو است كه پس از اطلاع از 
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وجود طرح و شناسايي مختصات مغروق شده اراضي به قصد 
سودجوئي بدون اخذ مجوزهاي قانوني نسبت به احداث ساختمان 

ين افراد حتي پس از نمايند. برخي از ادر اراضي طرح اقدام مي
تملك نيز حاضر به ترك محل نبوده و با ايجاد اختلال و مزاحمت 

كنند تا وجه و خسارت بيشتري براي طرح در حال اجرا، سعي مي
  را دريافت كنند.

❖❖❖❖❖  
  

   كشور و جهان يرخدادها در حوزه سدساز نيآخر
 Uma( اياوما او روگاهيپروژه سد، تونل انتقال آب و ن

Oya ( صدور خدمات فني و  -  لانكايكشور سردر
  مهندسي

كه  لانكايدر كشور سر ايپروژه بزرگ و چند منظوره اوما او ياجرا
مشاور  يآن و شركت مهندس يو مجر ياصل مانكاريشركت فراب، پ

 يبرا گريد يافتخار باشد،يآن م يمهاب قدس، مشاور طراح
 يرو پروژه بزرگ و چندمنظوره، بر نياست. ا رانيمهندسان ا

و در  لانكايكشور سر يشرقدر جنوب اياو به نام اوما يارودخانه
كشور واقع شده و شامل دو سد  نيا تختيپا يلومتريك 200فاصله 

مخزن دو  نيب يتونل ارتباط كيو پوهولپولا،  رابايدا يهابه نام يبتن
متر  15290تونل انتقال آب به طول  كيمتر و  3900سد به طول 

  است.
پنج  ياريآب يبرا ازيآب مورد ن نيتأم اياو پروژه اوما يجرااز ا هدف

مكعب آب در متر ونيليم 145انتقال  ،يكشاورز نيهزار هكتار زم
در سال اعلام شده است.  يساعت انرژ گاواتيگ 290 ديسال و تول
دلار است كه در آغاز  ونيليم 530پروژه،  نيا يگذارهيحجم سرما

و دولت  رانيا ياسلام يورجمه اركتقرار بود به صورت مش
پروژه، همه منابع آن  يگذارهيمدل سرما رييباشد كه با تغ لانكايسر

  شد. نيتأم لانكاياز طرف دولت سر
  

  
  
  
  
  
  

 رابايپوهولپولا و دا يسدها ا،ياو چارچوب پروژه چندمنظوره اوما در
ماه پروژه، روز چهارشنبه هشتم آبان نيانتقال آب ا يهاو تونل
 ياسلام يجمهور ريسف لانكا،يجمهور سر سيحضور رئ با 1398

ارشد شركت  رانياز مد يعامل و جمع ريكشور و مد نيدر ا رانيا
  افتتاح شد. يفراب، به صورت رسم

  
❖❖❖❖❖  

  

  سد سردشت افتتاح شد 
سد مخزني سردشت با هدف استفاده بهنيه از پتانسيل منابع آبي 

ور، تامين آب شرب موجود، تامين انرژي برقĤبي مورد نياز كش
هزار نفر از ساكنان منطقه و تامين آب كشاورزي حدود  80حدود 
ماه سال ارديبهشت 31هكتار اراضي شهرستان سردشت، در  7800

اي با هسته رسي و داراي جاري افتتاح شد. اين سد، سنگريزه
باشد و درياچه سد سردشت گنجايش متر از پي مي 112ارتفاع 
رمكعب آب را دارد و امكان تنظيم آب اين ميليون مت 387حدود 

  سد به ميزان بيش از يك ميليارد مترمكعب در سال است. 
مگاوات (سه واحد  150ظرفيت نصب نيروگاه برقĤبي سردشت برابر 

گيگاوات ساعت برق در سال  421مگاواتي) است و توان توليد  50
  را دارد. 

❖❖❖❖❖  
  

تاريخي سد تاريخي كريت به همراه سه سازه آبي 
  كشور ثبت جهاني شد

  سد قوسي كريت در طبس
در هفتادمين اجلاس ساليانه آبياري و زهكشي و سومين اجلاس 
جهاني آبياري كه از اول تا هفتم سپتامبر در اندونزي برگزار گرديد، 
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سد "، "قنات بلده"چهار سازه تاريخي آبي ايران شامل مجموعه 
مجموعه آبي "و  "هاي تاريخي شوشترسازه"، "تاريخي كريت

هاي هاي تاريخي آبي ايران در بخش سازهعنوان سازهبه "آبادعباس
ثبت المللي آبياري و زهكشي آبي تاريخي آبياري كميسيون بين

  شدند.
  

احداث  ، فيليكس ريندرز، در اين اجلاسيس شوراي جهاني آبئر
مخازن ذخيره آب براي حفاظت از منابع آب و ذخيره آب براي 

و با اشاره به حق دسترسي همگان به  دانستضروري را بشر  آينده
آب سالم از جمله كودكان و زنان، درخصوص همكاري شوراي 

هاي المللي آبياري و زهكشي در زمينهجهاني آب با كميسيون بين
  .نمودكاري مشترك اعلام آمادگي 

❖❖❖❖❖  
  

  آخرين وضعيت بارش و حجم مخازن سدهاي كشور 
ر شده در شركت مديريت منابع آب كشور، ميزان بنابر آمار منتش

 1397بارش در كشور در سال آبي جاري يعني از ابتداي مهر سال 
متر گزارش شده است. ميلي 340شهريور سال جاري معادل  15تا 

متري در سال گذشته ميلي 5/169اين رقم در مقايسه با كل بارش 
ش در سال آبي درصد افزايش بار 50دهنده حدود آبي كشور نشان

جاري است. بيشترين ميزان بارش در حوضه درياي خزر با بيش از 
متر بارش و كمترين ميزان بارش در حوضه مرزي شرقي ميلي 553

ميليمتر بارش اعلام شده است. بارش در  120كشور با حدود 
برابر  3حوضه آبريز مرزي شرق كشور نسبت به سال آبي گذشته 

   دهد.افزايش را نشان مي
  
  
  

  هاي آبريز درجه يك كشوروضعيت بارندگي تجمعي حوضه

  

 50حجم مخازن تمامي سدهاي كشور داراي ظرفيتي حدود 
باشد كه تا تاريخ دهم شهريورماه سال جاري ميليارد مترمكعب مي

اند. اين درصد حجم آب درصد از حجم مخازن كشور پر شده 63
همين تاريخ در سال  موجود در مخازن سدهاي كشور در مقايسه با

  دهد. درصد افزايش را نشان مي 20گذشته 
شهريورماه  10آخرين وضعيت حجم مخازن كشور در تاريخ 

1398  

حجم كل مخازن 
كشور (ميليارد متر 

  مكعب)
  درصد پر بودن

درصد پر بودن 
مخازن در تاريخ 
مشابه در سال 

  گذشته 
50   63%  43%  

  
گيري با طور چشماي كشور بههدر سال جاري آبي برخي از استان

افزايش حجم پرشدگي مخازن سدها مواجه بودند. به گزارش پاون، 
ميليون  285 زنجان استان ميزان ورودي آب به پشت سدهاي

اين ميزان ورودي در سال آبي  گزارش شده است كهمترمكعب 
دهنده پرشدگي اين رقم نشان .ميليون مترمكعب بود 61گذشته 

  سدهاي زنجان نسبت به سال آبي گذشته است.پنج برابري آب 
سازي و ذخيره دف از سداي زنجان، همديرعامل آب منطقه

تامين آب مطمئن و پايدار براي  را هاي سطحيها و آبرواناب
بر شمرد و شرب، صنعت و خدمات در شهرها و روستاهاي استان 

هاي برداري از آبد بهرهندهآمارها نشان مي اذعان نمود كه
هاي زيرزميني در تر از ميزان برداشت از آبسطحي بسيار پايين
از هفت دشت استان، پنج وي اظهار داشت:  .استان زنجان است

د و روند مصرف كه بيش از ميزان ندشت در حالت بحراني قرار دار

8 
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تواند ذخاير آبي هاي آب زيرزميني است ميآب وارده به سفره

در مجموع در اين استان  .رو كندهراهبردي را با بحران جدي روب
هاي زيرزميني پايين متر سطح تراز آبسانتي 77ساليانه حدود 

هاي كشاورزان و را در برنامه صحيحرود و اگر مصرف مي
آينده  سال 20دربا بحران تامين آب شرب برداران قرار ندهيم، بهره

  هاي ممنوعه استان مواجه خواهيم شد. در دشت
اي گلستان، س اعلام مدير عامل شركت آب منطقههمچنين براسا

ميليون  70آب موجود در سدهاي اين استان در شهريورماه به 
مترمكعب رسيده كه اين رقم در همين ماه در سال گذشته معادل 

يزان ميليون مترمكعب بوده است. اين در حالي است كه م 27
متر يميل 722هاي استان از ابتداي سال آبي تاكنون به بارش

متري ميلي 431رسيده است كه اين رقم در مقايسه با بارندگي 
  .دهددرصدي را نشان مي 67سال گذشته افزايش 

مخازن سدهاي تهران در هفته سوم شهريور ماه،  به گزارش پاون،
ميليون مترمكعب آب دارند كه نسبت به سال قبل  993حدود 
  ميليون مترمكعب بيشتر است.  330حدود 

درصد پر  90تا  85تيان، ماملو، كرج و طالقان حدودًا سدهاي ل
درصد، اما بر  20هستند و سد لار بر اساس ظرفيت اسمي حدود 

  آب دارد.  % 45برداري تاكنون اساس ظرفيت آبگيري از زمان بهره
هاي نرمال داراي شرايط خوبي سدهاي تهران نسبت به سال

آبي جديد با  هستند و هم اكنون در حال نزديك شدن به سال
  حجم خوبي در مخازن سدها وارد سال آبي جديد خواهيم شد. 

اي تهران در مورد ورودي سدهاي مديرعامل شركت آب منطقه
تهران اظهار داشت: ورودي سد كرج حدود هفت تا هشت 
مترمكعب در ثانيه، سد لتيان حدود شش مترمكعب در ثانيه، سد 

د ماملو حدود چهار طالقان حدود هشت مترمكعب در ثانيه، س
  مترمكعب در ثانيه و سد لار حدود هفت مترمكعب در ثانيه است. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 كننده آب شهر تهرانسدهاي تامين

  
  هاي تخصصيمعرفي كميته

  كميته مديريت و تكنولوژي ساخت سدها
 20كميته تخصصي مديريت و تكنولوژي ساخت سدها بيش از 

اي تخصصي كميته ملي هعنوان يكي از كميتهسال است كه به
باشد. در طي اين مدت، اين كميته سدهاي بزرگ ايران فعال مي

طور مستمر و تخصصي سعي نموده است جلسات ماهيانه خود را به
منظم در محل كميته ملي سدهاي بزرگ ايران برگزار نمايد و از 

هاي فعال كميته ملي است و در حال حاضر اين حيث جزء كميته
  دارد.عضو  400حدود 

سازي و توان به ارتقا و ترويج دانش سداز اهداف اين كميته مي
ويژه انتقال تجربيات تبادل تجربيات كارشناسان كشور به

متخصصان به نسل جوان اشاره نمود. اين كميته در زمينه آبگيري 
  طور موثر حضور دارد.و دانش فني سدهاي كشور نيز به

ان جهت شركت در كميته نماينده كميته ملي سدهاي بزرگ اير
بررسي امكان آبگيري سدهاي جديدالاحداث و تحويل موقت سدها 
از كارشناسان كميته مديريت و تكنولوژي ساخت سدها انتخاب و 

  گردد.به وزارت نيرو معرفي مي
برنامه بازديد  2جلسه ماهيانه و  10اين كميته در هر سال معمولًا 

ريزي كه در برنامهطوريبه نمايد.كارگاه تخصصي برگزار مي 1و 
، دو برنامه بازديد مشترك و همچنين برگزاري يك كارگاه 97سال 

 6. تا كنون بازديد از خط داشتتخصصي مشترك را در دستور كار 
متروي شهر تهران انجام شده و برنامه بازديد از سد خداآفرين و 

  قيزقلعه سي نيز قرار است در پاييز انجام شود. 
ترتيب آقايان مهندس بهزاد حضرتي و ر اين كميته بهرئيس و دبي

  باشند. زاده ميمهندس شايان ابي
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هاي جديد سدها و مخازن ها و چالشديدگاهكميته 
  21در قرن 

سال پيش با هدف  4، از 21هاي سدسازي در قرن كميته چالش
هاي آتي براي مصارف بررسي نياز به سدها و مخازن جديد در دهه

برداري از سدها و مخازن حفاظت در برابر سيل، بهرهسنتي و 
هاي تجديدپذير، بررسي عواقب پيري منظور استفاده از انرژيبه

محيطي آنها، شناسايي سدها و وضعيت عملكرد فني و زيست
رويكردهاي جديد در انتخاب نوع و طراحي سدها و ارزيابي 

هاي توسعه سدهاي جديد و چگونگي كمك به حل چالش
سازي عملكرد سدهاي موجود فعاليت خود را آغاز نموده ينهبه

هاي اين كميته با كميته مديريت و تكنولوژي ساخت است. برنامه
  ها مشترك است.سدها در بازديدها و برگزاري كارگاه

محمد عليترتيب آقايان مهندس رئيس و دبير اين كميته به
  باشند. نژاد و دكتر محسن موسوي ميحسين

❖❖❖❖❖  
  

  هاي كتاب كميته ملي سدهاي بزرگ ايران معرفي تازه
كميته ملي سدهاي بزرگ ايران با عنوان  119كتاب شماره 

به كوشش آقاي مهندس » انحراف سنجي در پايش ژئوتكنيكي«
  مسلم حكيميان منتشر شد. 

هاي مشترك (اصول رودخانه«با عنوان  120همچنين كتاب شماره 
يان دكتر محسن ابراهيمي و مهندسان آقا كوششبه » ها)و تجربه

با عنوان  121هوشنگ غلامي و حميد رحماني و كتاب شماره 
گذاري در مخازن سازي رياضي انتقال رسوب و رسوبمدل«

توسط آقاي دكتر علي خسرونژاد » (رهنمودها و مطالعات موردي)
توان از دبيرخانه كميته هاي فوق را ميمنتشر شده است. نشريه

  اي بزرگ ايران تهيه نمود. ملي سده
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