
 

 

 مخازن ساحلی
 

 

 

 

 :مقدمه 

نابهنگام و مازاد بر  یالبيس یهاآب یساز رهيو ذخ ایدر یاکرانه هيدر ناح یساخت مخازن ساحلبوسيله 

 هیاپایدر یتوسعه اقتصاد یهانهي، زمیمناطق ساحل ازيآب مورد ن نيعالوه بر تام ،یستیز طيمح یازهاين

 یگذشته در کشورها ههدو د ی. در این ارتباط طدیهای جدید فراهم خواهد گردبوسيله ایجاد فرصت

 یهندوستان در سطح ژهیو بو نيسنگاپور، چ ،یهنک کنگ، کره جنوب وان،یتا ا،يانگلستان، هلند، استرال

 ، اجرا و به بهره برداری رسيده است.مخازن ساحلی طراحی عيوس

توانند تمام یا قسمتی از شوند میمخازن ساحلی که در دریا و در مجاورت مصب رودخانه احداث می

ها به دریا شوند. از عمده های خروجی مصب رودخانه را استحصال نموده و مانع از ورود سيالبسيالب

، پيامدهای محيط توان به هزینه ساخت و نگهداری پائين، مینمایدآوری ایجاد میهائی که این فنفرصت

عدم نياز به تصرف اراضی و ، ميزان اندک نرخ تبخير، زیستی اندک، عدم نياز به جابجایی مناطق مسكونی

ها و  ، کاهش نياز به آب شيرین کن، مرتع و رودخانه، جنگلنبود خسارت مخزن، عدم تداخل با حوضه آبخيز

 های اقتصادی اشاره نمود.امكان توسعه  فعاليت

 کميته ملی سدهای بزرگ ایران با همكاری شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران به عنوان پيشگام در

باالی پژوهشی و فنی  گيری از توانمعرفی این فناوری به جامعه علمی کشور، مصمم است تا با بهره

وهشگران داخلی ضمن انجام فرآیند انتقال و بومی سازی تجارب بدست آمده در سایر نقاط متخصصان و پژ

فناوری را در سواحل ، طراحی، ساخت و بهره برداری از این ، بسترهای مناسب برای انجام مطالعاتجهان

 گسترده شمال و جنوب کشور و به طور ویژه در سواحل مكران فراهم نماید. 

:موضوعات مورد بحث در کارگاه 

 ؛تحليلي بر مخازن ساحلي در حال بهره برداري كنوني در سطح جهان 

 ؛مخازن ساحلي يو نگهدار ي، بهره بردار، ساختيمالحظات طراح 

 ؛و اثرات تغيير اقليم بر مخازن ساحلي ستیز طيبر مح ياحداث مخازن ساحل اثرات  

 ؛و اندر كنش بين آب شور دریا و آب شيرین مخزن يآب مخازن ساحل تيفيك يو عالج بخش شیپا  

 ي؛در مخازن ساحل يروبیو ال يرسوبگذار 

 ها و یا دیگر موارداقتصادي تامين آب از طریق مخازن ساحلي یا آب شيرین كن مقایسه. 

 

:مخاطبين کارگاه 

 شركت مدیریت منابع آب ایران و شركت توسعه منابع آب و نيروي يان بخش آب كشور شامل وزارت نيرومتول ،

 ایران؛ 

 پيمانكاران؛ هاي مهندسين مشاوركارشناسان و مدیران مرتبط با تامين و مصرف آب در شركت ، 

 خليج فارس و دریاي اي حاشيه دریاي خزرهذینفعان و ذیمدخالن بخش آب شرب و صنعت كشور در استان ،

 عمان؛

 .اساتيد ، دانشجویان و مراكز تحقيقاتي مرتبط با این حوزه 

کارگاه: هبرگزارکنند 

  21سدها و مخازن در قرن  دیجد يهاو چالش هادگاهیدكميته تخصصي 

 

 

 مشخصات:

 ------------------------------خانوادگی: نام و نام 

 ---------------------------رجه علمی و تخصص: د 

 -------------------------------شغل و محل کار: 

 ---------------------------------نشانی پستی:  

---------------------------------------------- 

 -- ----------------تلفن:  

 -----------------دورنگار:  

 --------------------------------:رایانامه 

 

 هزینه ثبتنام در کارگاه:

نام )یا تصویر آن( را تكميل طفاً جهت شرکت در کارگاه، فرم ثبتل

نام بر نموده و همراه با اصل فيش بانكی پرداختی هزینه ثبت

 130100004001050204005553IRشبا  شمارهبهذیلهایردیفاساس

 براینام شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد بانک مرکزی به  خزانه

 تا تاریخکارگاه تخصصی کميته ملی سدهای بزرگ ایران، حداکثر 

 آدرس این دبيرخانه ارسال فرمائيد.به  27/10/1401
 

 ریال 000/500    کنندگان عادی                          شرکت 

 ریال IRCOLD                      000/300اعضاء  

 ریال000/200دانشجویان )همراه با کارت دانشجویی معتبر(   

 

 

 

 :تذکر مهم

سدها و  دیجد یهاو چالش هادگاهید تخصصی هایاعضای کميته*

ت اجرایی( ئ)براساس مصوبه هي و مهندسين جوان 21مخازن در قرن 

 باشند.نام معاف میهزینه ثبتاز پرداخت 
 

 نامفرم ثبت  درباره کارگاه

 

 

 تخصصی کارگاه

 دبيـرخانه كارگاه:

 ،خيابان شهيد کارگزار،(شرقی خيابان شهيد وحيد دستگردی )ظفر،تهران

 طبقه سوم،1پالک ،کوچه شهرساز

 (021) 22257338 دورنگار: /(021) 22225756تلفن: 

 ircold@neda.netرایانامه:  www.ircold.ir                             تارنما: 

 تاريخ و محل برگزاري:
 29/10/1401 شنبه مورخپنجروز  زمان:

 توسعه منابع آب و نیروي ايرانشرکت محل: 

 3شماره  - خیابان بیدار - تقاطع مدرس و الهیه - تهران

 14:00تا  8:00 :ساعت
 

 


