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 جنبه های زیست محیطی سدها های کمیتهنشستصورتجلسه 
 مشخصات جلسه: -1

 18.00تا  17.00 ساعت : فضای مجازی اسکایپ کان :م 06/09/1400    تاریخ جلسه :        8  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

 دزادهومحمداوود ،رقلیمحسن درودیان، بهمن یاسیامک غالمی، جواد شفیعی،  نادر رضایی، آقایان  -

  شهره صدریخانم ها :  -

 

 : دستور جلسه -3

 "پایش کیفیت مخازن و رسوبات سدها "موزشی آارائه گزارش برگزاری دومین کارگاه  1-3

 سال ینده آدر سه ماه  ماهانه کمیته برای جلسات باقیماندهبرنامه ریزی 2-3

 

 خالصه مذاکرات : -4

بیان آ 12کیه در  "پایش کیفیت مخازن و رسوبات سدها "موزشیی آم ج برگزاری کارگاه دوگزارشی از نتایخانم صدری در ابتدای جلسه 

سیازمان و نهیاد  ،از دانشگاه هیاب و محیط زیست آنفر از متخصصین و کارشناسان حوزه  59در کارگاه دوم حدود ماه برگزار شد ارائه دادند. 
 قای مهندس رضایی ریاست کمیته ضمن تشیکر از آضمیمه شده است. صورتجلسه کارگاه به گزارش د. شرکت داشتنهای دولتی و خصوصی 

در خصوص برگزاری کارگاه  ، شتندگاه را برعهده داکه هدایت کاربه خصوص دکتر یارقلی  ایی کارگاه مشارکت داشتندهمه اعضایی که در برپ

موضوعاتی را برای سخنرانی هیای ماهانیه کمیتیه جدید کمیته نیز خواستند تا  اعضایتی نیز ابراز امیداری کرده و از آموزشی در سال آهای 

 کارگاه تشکر کردند.  دکتر یارقلی هم از ارائه دهندگان در هر دوقای آپیشنهاد دهند. 

موزشی توسط کمیته تخصصی محیط زیست گفتنید کیه اجیرای ننیین آبرگزاری کارگاه های غالمی در خصوص قای دکتر آدر ادامه جلسه 

نکه اگر فایل های کارگاه در دسترس عموم قیرار گییرد تعیداد آعالوه بر تر ظرفیت های کمیته گردد. شناخت به باعثکارگاه هایی می تواند 

 ن بهره مند شوند. آتوانند از بیشتری می 

ی از سیدهای فهرستی هتر شدن کیفیت برگزاری جلسات ماهانه و موضوعات مورد بحث پیشنهاد دادند تا مهندس درودیان در خصوص بقای آ

قیرار  کارشناسیی ن سعی گردد تا این سدها در جلسات ماهانه کمیتیه میورد بحیثآکه دارای مشکل و مسائلی هستند تهیه شده و براساس 

این پیشنهاد مورد استقبال اعضا قرار گرفیت و قیرار تی نیز استفاده کرد. آنکه میتوان از این فهرست برای برگزاری کارگاه های آضمن گیرند. 

 شد تا اعضا پیشنهادات خود را برای تهیه این لیست ارائه دهند. 

ب از ایین کارگیاه و آموزشی گفتند که شرکت کنندگان از دانشیگاه و دانشیجویان رشیته آشفیعی در مورد بازخوردهای کارگاه دوم مهندس 

گی دارند تا ارائیه ای دربیاره مادآشفیعی در مورد پیشنهاد موضوع سخنرانی گفتند که برای ماه بهمن س مهند ن بسیار راضی بودند.آکیفیت 
 پسماندهای پالستیکی داشته باشند. 

شیدند و شینا آموزشی با این کمیته آد که از طریق کارگاه گفتندکتر محمود زاده عضو جدید کمیته تخصصی جنبه های محیط زیست قای آ

محمیود زاده بیا توجیه بیه قیای آ زرگ اییران بودنید. بعضو کمیته ملی سیدها ها قبل البته ایشان در دوره ای . درخواست عوضیت داده اند

  زیرزمینی ارائه ای داشته باشند. بهایآتجربیات و مطالعات شان گفتند می توانند در خصوص مساله فرونشست و 

 تخلیهارزیابی زیست مطالعاتی جمع آوری مطالعات قای دکتر غالمی در خصوص پیشنهاد قبلی خود در خصیوص آادامه جلسه در 

: ن اشیاره کردنید موضیوعاتی از قبییلآبیه مواردی که ایشیان از جمله  مطالبی را برای تشریح بیشتر این طرح ارائه دادند. رسوبات سدها

اثرات زیست محیطی در اثر بوجیود  ،اقدامات و زمان مناسب در برابر رسوب زدایی مخزن سد ،اهمیت دالیل ته نشینی رسوبات مخازن سدها

همچنیین هیا پرداختنید. اثرات محیط زیستی و اجتماعی  بر ساکنین حاشیه رودخانیه  ،در پایین دست سد مدن کدورت در جریان خروجیآ
برای همکیاری در ایین در خاتمه ایشان از اعضا خواستند که در صورت تمایل نشان دادند. مثالهایی از تخلیه سوبات مخزن سد سفید رود را 

همچنین پیشنهاد داند تا شاید بتیوان در گیام اول ییک کارگیاه مباحثی را انتخاب کرده و با مشارکت گروهی این مطالعه انجام شود. مطالعه 

میورد مطالعیاتی مشیخ  طریق بازخوردهای کارگاه به مطالعه مفصل تیری بیا ینده برگزار کرد و سپس از آموزشی درباره این موضوع سال آ

  پیشنهاد مورد تایید اعضا قرار گرفت. ن ایپرداخت. 

ته ملیی درخواسیت خواهنید گفتند از دبیرخانه کمیخانم صدری موزشی آکارگاه  دوارتباط با در دسترس عموم قرار گرفتن مستندات هر در 
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 ار گیرد. کارگاه در صفحه کارگاه های ملی کمیته روی سایت کمیته ملی سدهای بزرگ ایران قر کرد تا پی دی اف های ارائه هر دو

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف

1 
قیای دکتیر محمیود زاده در خصیوص آکیردن تیاریا ارائیه نهایی 

 فرونشست ها در یکی از جلسات ماهانه کمیته
 تیآهفته  06/09/1400 صدریخانم 

2 

ارزییابی زیسیت جمی  آوری مطالعیات طرح اعضا در مشارکت 

موزشی در آبعنوان یک کارگاه  رسوبات سدها تخلیهمطالعاتی 

 تیآسال 

 06/09/1400 دکتر غالمیقای آ

ریزی برنامه 

هدایت کارگاه 

 تیآبرای سال 

3 
موزشیی روی سیایت کمیتیه آگرفتن مستندات هر دو کارگیاه قرار 

 ملی سدهای بزرگ ایران
 06/09/1400 صدریخانم 

درخواست به ارائه 

دبیرخانه کمیته 

 تیآوزهای طی ر

 

 

 

 

 

                                                                            کمیته ملی سدهای بزرگ ایران 

 کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی

 
 "پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها"آموزشی  دوم گزارش برگزاری کارگاه

با همکاری  آبان ماه دوازدهمکه در تاریا  "سدهامخازن آب و رسوبات  تپایش کیفی "در کارگاه آموزشی 

کارشناسان و  ،از متخصصاننفر  59پژوهشکده محیط زیست و  مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، 

براساس اعالم مشخصات برخی از شرکت  شرکت داشتند.مرتبط با رشته های مناب  آب و محیط زیست  دانشجویان

شرکت کنندگان عمدتا از دانشگاه ها، شرکت های مهندسین مشاور، شرکت های کارگاه، کنندگان در زمان برگزار 

اسامی ارگان ها و دانشگاه هایی که در این وبینار شرکت داشتند به قرار  بودند.استان های مختلف  آب منطقه ای و 

 زیر است:

 دانشگاه ها-1
دانشگاه  –دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  –تربیت مدرس  دانشگاه –دانشگاه گلستان  -دانشگاه صنعتی قم 

  -دانشگاه نمران اهواز  –تهران 

 و سازمان های دولتیو مدیریت منابع آب  شرکت های آب منطقه ای -2

سازمان  – شرکت مدیریت مناب  آب ایران– ای تهران هآب منطق – کردستان سد سردشتشرکت آب منطقه ای 

 اداره محیط زیست شهر دزفول  –اداره کل محیط زیست استان خوزستان  –حفاظت محیط زیست 

 شرکت های مهندسی مشاور و بخش خصوصی -3
شرکت  - شرکت افق دید بیکران -مهندسین مشاور آساراب  -مهندسین مشاور یکم  -مهندسین مشاور الر 

  - مهندسی و ساختمان آرماتور پردیس

یارقلی و دکتر قای آ – جنبه های زیست محیطینفر از اعضای کمیته تخصصی  دو ، هساعت در این کارگاه دو

به ارائه سخنرانی  تهران استاد دانشگاه  هاشمیسید حسین قای دکتر آ و همچنینمهندس محمد مهدی عظیمی 

 ارائه شده است . 1گاه در جدول شماره موضوعات مطرح شده توسط هر یک از اساتید کارپرداختند. 
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 "پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها"آموزشی  دوم برنامه کارگاه -1جدول 

 سخنران زمان موضوعات

 ساعت 2به مدت  10صبح   9آبان ماه ساعت  یا  15آموزشی  شنبه  کارگاه

 قرائت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران خیر مقدم و  ...

 دکتر بهمن یارقلی  کیفی و عالج بخشی مخازن سدهامدیریت 

 دکتر سید حسین هاشمی  مباحث نوین در پایش کیفیت آب مخازن

اصول، کاربرد، ابزار و تجهیزات پایش مخازن 

 سدها 

 مهندس محمد مهدی عظیمی 

 با حضور ارائه سخنرانان  پرسش و پاسا

 

پژوهشکده محیط زیست و  مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس فایل ضبط شده این کارگاه را در آدرس اینترنتی در 

 اختیار اعضا و دسترسی عموم قرار دادند.  

 
https://drive.google.com/file/d/1zQuPOM0mSDunruYD4A0wuW1jZNuuOJBu/

view?usp=sharing 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1zQuPOM0mSDunruYD4A0wuW1jZNuuOJBu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zQuPOM0mSDunruYD4A0wuW1jZNuuOJBu/view?usp=sharing

