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رایران کشوری دریایی با پتانسیل باالی اقتصاد دریا محو

!احلی است، تامین پایدار آب نواحی ستوسعه دریا محور و اقتصاد دریایکی از الزامات اساسی در تحقق 
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یساحلنواحیآبتامینفعلیهایرویکرد

آبگیری مستقیم از 
رودخانه

احداث سد مخزني و تنظیمي 
برای تنظیم جریان

انتقال بین حوضه ای  و بهره 
برداری از آب زیرزمیني

سامانه آب شیرین 
كن
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فعلیهایرویکرداساسیهایچالش

از دست رفتن سیالب های شدید و سیالب های میان حوضه ای ➢

نهزینه های سنگین ساخت و بهره برداری و نگهداری بویژه برای سامانه های آب شیرین ک➢

زیستیمحیطگستردهمنفیپیامدهای➢

فرهنگیمیراثواجتماعیپیامدهای➢

خسارت گسترده به عرصه های طبیعی➢

مشکالت تملک اراضی➢

مشکالت زمین شناسی و ژئوتکنیکی➢

برنامه ریزی، هدایت و کنترل رسوبگذاری در مخزنمشکالت ➢

عدم امکان کنترل کیفیت آب ورودی➢

به هم خوردن رژیم هیدرولیکی و مورفولوژیکی رودخانه➢

صعوبت افزایش ظرفیت➢

عمر مفید اندک➢
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، شهرستان نیک شهر، رودخانه کهیر، تخلیه به دریای عمان98سیالب دی ماه 
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!تامین آبتخلیه همه ساله سیالب ها به خلیج فارس و دریای عمان به دلیل ضعف رویکردهای فعلی



ریای عمان، شهرستان دشتیاری، رودخانه کاجو، تخلیه به خلیج گواتر،د98سیالب دی ماه 
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...تخلیه سیالب ها به خلیج فارس و دریای عمان 



انه ، رودخ( ناحیه شرقی سواحل مکران)، شهرستان دشتیاری 98سیالب دی ماه 
باهوکالت، تخلیه به دریای عمان
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...تخلیه سیالب ها به خلیج فارس و دریای عمان 



نامناسبهایزماندرهابارشدرصد75حدود

.دهدميرخنیازموردمصارفجهت

روانابكافيتنظیمومهارامکانعدمدلیلبه

حجمسالههر،فعليرویکردهایباحاصلههای

رسدستازكیفیتباوشیرینآبتوجهيقابل

.شودميواردخزردریایبهوشدهخارج
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!امین آبخزر به دلیل ضعف رویکردهای فعلی تبه دریای تخلیه سیالب ها

!ترویکردی جدید برای رفع چالش های رویکرد فعلی مورد نیاز اس



Modern Technologies in Instrumentation & Monitoring of 

Dams
9

ساحلینواروناحیهدربسترازخارجمخازنکمکباسطحیآبمنابعتوسعه:جدیدرویکرد



...جدیدرویکرد

مخازن خارج از بستر در ناحیه ساحلي-1

( مخزن ساحلي) مخازن خارج از بستر در نوار ساحلي -2
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ارزیابی مخازن خارج از بستر ساحلی در مقابل سدهای مخزنی برای تامین آب در نواحی ساحلی

ساحلي/ مخازن خارج از بسترسد مخزنيمعیار ارزیابي

زمین مورد نیاز

های  با استفاده از اراضي پست و گود در ناحیه ساحلي، معادن حفر شده، تاالب.اراضي زیادی الزم است تملک شود
.، تملک اراضي به حداقل مي رسد...رودخانه ای، بافرها، نوار ساحلي و 

ایجاد اراضي جدیدی و افزایش ارزش دارایي های پیرامونياتالف اراضي حاصلخیز

تاثیر محیط زیستي
ایجاد تاالب های مصنوعي و اكوسیستم جدیداضمحالل جوامع جانوری و گیاهي

حداقل تاثیر در فضای سبز و كاهش كربناز بین رفتن فضای سبز و كاهش جذب كربن

.به دلیل انعطاف پذیری خیلي زیاد در جانمایي، چالش های وجود داردایجاد چالش ها و مقاومت های اجتماعي محلي و عموميتاثیر اجتماعي

.به دلیل انعطاف پذیری در جانمایي، تخریب میراث فرهنگي وجود نداردتخریب میراث فرهنگيمیراث فرهنگي

فاصله تا محل مصرف

جانمایي نزدیک نقاط مصرف است خیلي دور شاید تا چند صد كیلومتر

هزینه انرژی زیاد شامل ایستگاه های پمپاژ

افت های زیاد به دلیل طول خط انتقال زیاد
.هزینه انرژی به دلیل طول خط انتقال بسیار پایین، اندک است

سطح حوضه آبریز 
باال دست

ضه بنابراین سطح حو. غالبا در باالدست جانمایي مي شود
.آبریز كوچک است

در پایین دست جانمایي مي شوند، لذا دارای سطح حوضه آبریز بزرگ است

.در زمان خشکسالي آب قابل مالحظه ای را جمع آوری مي كند.در دوره خشکسالي رواناب ورودی ناچیز است

.به سهولت قابل توسعه استمحدود و دشوارتقابلیت افزایش ظرفی

وجود خطر شکست سد برای مردم و دارایي های پایین خطر پذیری شکست
دست

خطر پذیری اندک
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...ارزیابی 

مخازن خارج از بستر ساحليسدمعیار ارزیابي

استحصال سیالب های بزرگ و
میان حوضه ای

قابلیت زیادقابلیت محدود

تاثیر گذاری محدودبسیار تاثیر گذارزمین شناسي

بسیار تاثیر گذاررسوبگذاری
تاثیر گذاری محدود

قابل كنترل از باالدستغیر قابل كنترلكیفیت آب مخزن

به هم خوردن تعادل 
مورفولوزیکي رودخانه

هیچبسیار زیاد

ساده و سریعدشوار و كندساخت

كمتربیشترهزینه نگهداری

طوالنيمحدودعمر مفید
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Off)ساحلیناحیهبستردرازخارجمخازن stream Storage Reservoirs, OSR)

چاه نیمه های 
سیستان

چهار گودال طبیعي 
1500بزرگ به حجم 

میلیون متر مکعب

آب بندان ها در 
شمال
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Coastal)ساحلیمخازنبهمعروف)ساحلینواردربسترازخارجمخازنتعریف reservoirs
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Flood flow
Low flow

غالبا در زمان )جریان های با كیفیت خوب 
.  وارد مخزن مي شوند( سیالبي

ی غالبا در دبي ها)جریان های با كیفیت پایین 
.  وارد مخزن مي شوند( پایین

آب شیرین

مانع نرم آب بند

منطقه اكوتوني
سازه حفاظتي

دریچه سرریز

خط لوله ارتباطي

بستر دریا

آب دریا

اراضي ناحیه ساحلي

جریان سیالبي جریان اندک

سد انحرافي



حوضهبهساحليمخازنازنسلاین

هستند،حساسآبكیفیتوآبریز

آبكیفیتفرآیندهایمعرضدرچون

.دارندقرارباالدست

سدهای ( ب)سد تنظیمي دریچه دار، ( الف: )انواع مخازن ساحلي نسل اول
سد قابل تخلیه ( د)سد و (ج)انحرافي 
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مخزن ساحلی( منسوخ)نسل اول 



چالش ها مزایا

مدیریت آالینده ها  كمک به مدیریت سیالب در مخازن سدهای باالدست تأمین آب برای مصارف خانگي، كشاورزی یا صنعتي

اختالط با آب شور دریا از طریق 
تراوش و تهاجم جبهه شوری امواج

كاهش سیل باالدست برای به حداقل رساندن طغیان در 
مناطق شهری

عدم نیاز به جابجا كردن مردم 

تاثیر رهاسازی مواد ریز مغذی توسط 
رسوب روی كیفیت

سهولت مکان یابي پایین بودن نرخ تبخیر از روی مخزن 

ای تاثیر روی توزیع و جمعیت گونه ه
گیاهي، ماهي ها و باكتری ها 

عدم ضرر و زیان به حوضه آبریز و رودخانه پسماند صفر

نمک زدایي مخزن بعد از نیاز به 
ساخت و قبل از بهره برداری

عدم اختالل در پوشش جنگلي و عدم استغراق اراضي عدم خسارت مخزن

انباشت غذائيبروز پدیده  كاهش فرسایش ساحلي حداقلي بودن پیامدهای محیط زیستي

نیاز به گروه طراحي، اجرا و  بهره 
برداری قوی و مسلط

كاهش نفوذ آب شور به اراضي و چاه های ساحلي عمر مفید زیاد

كهماهیتيدلیلبهساحليمخازن
رارقآبریزحوضهانتهایدربایددارند،

حتتطبیعيطوربهروایناز.بگیرند
یک،هیدرولوژمختلففرآیندهایتأثیر

وجزرهیدرودینامیک،هیدرولیک،
فرآیندهایيسایروزیستمحیطمد،
ميرخساحليمخزنباالدستدركه

اینازعمیقدركيلذا.دارندقراردهد،
نمخازبتوانتااستضروریفرآیندها

پایداروضعیتیکدرراساحلي
قراربرداریبهرهوساختطراحي،

.داد

،امکان توسعه گردشگری، فعالیت های تفریحي مبتني بر آب
بنادر ماهیگیری، توربین های بادی و فعالیت های اقتصادی

بهره برداری و نگهداری پائین ساخت، هزینه

كاربرد در پدافند غیر عامل
قابلیت زیاد در افزایش ظرفیت 

عدم نیاز به تملک زمین
امکان كنترل كیفیت آب ورودی به مخزن

یدمزایا و چالش های مخازن ساحلی نسل جد
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سدهای مخزنيسامانه آب شیرین كنبازچرخاني پسابمخزن ساحلي

شرح پروژه كوئینگ كاوشا، سال 
2010

پروژه كریدور غربي در 
2008كوئینزلند، سال

سامانه آب شیرین كن در سال 
2010

سد مخزني تراوستون، 
2007

(سال)عمر مفید 1002020100

جمع هزینه سرمایه ای 3/72/61/831/6
(آمریکامیلیارد دالر )

آب قابل تامین 26001309070
(میلیون مترمکعب در سال)

هزینه سرمایه ای هر مترمکعب آب 0/011/01/00/23
(دالر آمریکا)

هزینه انرژی هر مترمکعب آب 0/051/01/20/05
(دالر آمریکا)

مقایسه هزینه روش های مختلف تأمین آب برای هر متر مکعب آب
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IACRR،(Internationalانجمن✓ Association for Coastal Reservoir Research)

مالزیپایتختكواالالمپوردر2017آگوستشانزدهمدرتشکیل✓

بین الملليمقیاسدرساحليمخازنبامرتبطتحقیقاتيجنبه هایتقویتهدفبا✓

ناحیه ایخاصشرایطبامتناسبراه حل هاارائهوطراحينیازهایبهپاسخگویيهدفبا✓

Wollongong)استرالیاوالنگنگدانشگاهمركزیتبهوIAHRهیدرولیکتحقیقاتبین المللياتحادیهنظرزیر✓

University)

ن ساحلی نهاد بین  المللی و تحقیقاتی مرتبط با مخاز
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مخازن ساحلی موجود در دنیا
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...موجود 



(  ددریاچه یاسل در هلن)مخزن ساحلی زویدر زی 
Zuider zee  (Ijssel lake) Coastal Reservoir

میلیارد متر مکعب،1/2: ظرفیت 

كیلومتر مربع1061: سطح مخزن

كیلومتر47: طول دایک

1932: سال بهره برداری 

...موجود 
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(هنکک کنک )پلوور کاو مخزن ساحلی 

Plover cove coastal reservoir 

میلیون متر مکعب230: ظرفیت

كیلومتر مربع46: سطح مخزن

كیلومتر2: طول سد 

1968: سال بهره برداری 

...موجود 
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1990-مدل فیزیکي مخزن ساحلي كاردیف 1990-مدل ریاضي مخزن ساحلي كاردیف 

2001-مخزن ساحلي كاردیف پس از احداث

(انگلیس)مخزن ساحلی خلیج کاردیف 

(یاضيمطالعه بر روی مدل فیزیکي و ر)انجام تحقیقات كاربردی 

...موجود 
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(ندر شانگهای چی)مخزن ساحلی  چنهان  

Chenhang Coastal reservoir 

میلیون متر مکعب،9: ظرفیت

كیلومتر مربع1/4: سطح مخزن

متر2100: طول سد 

1992: سال بهره برداری 

شرب و صنعت :  موارد مصرف

...موجود 
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Isahayaمخزن ساحلی ایساهایا  bay(ژاپن )

كیلومتر مربع19سطح مخزن 

تخلیه ساالنه رودخانه ها ورودی به 

میلیون مترمکعب 430مخزن 

1997سال 

...موجود 
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(چین)مخزن ساحلی یوهوان 

Yuhuan coastal reservoir

،میلیون متر مکعب64/1: ظرفیت

كیلومتر مربع166: سطح مخزن

كیلومتر1/1: طول سد 

1998: سال بهره برداری 

...موجود 
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(کره شمالی)Taedong Riverرودخانه تائی دون  ،

میلیارد متر مکعب2/7: ظرفیت

كیلومتر  7/8: طول دایک

...موجود 
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وشکا مخزن ساحلی کوینک  کائ

(شانگهای چین)

Qingcaosha Reservoir

میلیون متر مکعب435: ظرفیت

كیلومتر مربع66: سطح مخزن

كیلومتر49: طول سد 

2011: سال بهره برداری 

...موجود 
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!نمونه نا موفق

مخزن ساحلی سیهوا

(Sihwa Coastal Reservoir)(کره جنوبی)

تامین آب شیرین و كشاورزی  : هدف

كیلومتر، 12/4: طول سد

میلیون متر مکعب، 323: ظرفیت

1994: سال بهره برداری

پتانسیل تجمع آالینده ها نظیر : چالش

كود های مازاد، علف كش  ها و حشره كش های منتقل 

شده توسط رواناب ها از اراضي  كشاورزی باالدست ، 

تخلیه پساب های صنعتي 

...موجود 
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سالاقدامات مدیریت کیفیت آب مخزن ساحلی سیهوا

1987(باالدست مخزن)تصفیه اولیه –آغاز به كار تصفیه خانه آنسان 

1993تصفیه ثانویه–تکمیل تصفیه خانه آنسان 

1995(محدوده مخزن ساحلي) آغاز به كار تصفیه خانه شیوا 

انتقال پساب های تصفیه خانه های آنسان و شیوا به خارج از محدوده
1996

احداث حوضچه های هوادهي در محدوده دریاچه

1997احداث كانال جمع آوری و هدایت پساب

2001افزایش ظرفیت تصفیه خانه آنسان

2004افزایش ظرفیت تصفیه خانه شیوا

2005شروع به كار تصفیه خانه دوم آنسان

2009به روز رساني قابلیت تصفیه خانه آنسان

2006(باالدست مخزن ساحلي)شروع به كار تصفیه خانه بونگدام 

2010(باالدست مخزن ساحلي)شروع به كار تصفیه خانه دایامي 

2007الیروبي رسوبات و پاكسازی ضایعات انباشته شده در داخل مخزن

2008حفاظت از كیفیت رودخانه های منتهي به مخزن ساحلي

2009ایجاد تصفیه خانه های پساب واحدهای دامپروری

2010پایش و تصفیه آالینده های غیر متمركز
پایش و مدیریت كیفیت آب های زیرزمیني

2012احداث تاالب عبور جریان  و تصفیه اولیه آالینده های غیر متمركز

…موفقنانمونه

…سیهوا

آبكیفیتمدیریت

-سیهواساحليمخزن

هدوردرهاآالیندهكنترل

ساله25

...موجود 
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دنیادرمطالعهحالدرساحلیمخازن

(ایوانت)تایپهساحلیشهربرایساحلیمخزن

رودخانهرویبرمترمکعبمیلیارد4/77ظرفیتبا
وربشنیازتامینسیالب،كنترلهدفباتامسوئي

زراعت
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خامبهاتخلیجساحلیمخزن

Gulf of Khambhat

(گجرات هندوستان)

رویبرمکعبمترمیلیارد10ظرفیت

و،Dhadar،Mahisagar،رودخانه

Armadaوشربنیازتامینهدفبا

كشاورزی

...مطالعهحالدر...
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(   نهندوستا)مخزن ساحلی آندرا پرادش 

میلیارد مترمکعب بر روی 3/5با ظرفیت 

با  (Godavari River)رودخانه گوداواری 

هدف تامین نیاز شرب و كشاورزی

33

...مطالعهحالدر...



پروژه ساروارماال ، 

زنجیره ای از مخازن 

ساحلی در امتداد خط

(هندوستان)ساحلی 

34

...مطالعهحالدر...
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دهشمنتشرکتب



ارس، مخازن ساحلی پیشنهادی در خلیج ف

IACRRدریای عمان و دریای خزرتوسط 

، مستخرج از کتاب زیر 
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هچند توصی

اینبنیانگذاران.است(پژوهش)ResearchواژهمخففIACRRانجمننامانتهایدرRحرف-1

موردراهتوسعوتحقیقحوزهدرساحلیمخازنفناوریداشتنقرارحرف،ایننمودناضافهباانجمن

.انددادهقرارتاکید

سازیومیبراستایدرمطالعهوپژوهشبهنیازنیزساحلیمخازنفناوریجدید،فناوریهرمشابه-2

کهشودمینهادپیش.کرداجتناببایدفنیوعلمیمطالعاتیپشتوانهبدونوعجوالنهاستفادهاز.دارد

وپژوهشیهایطرحقالبدرهادانشگاههمکاریباواستانداردوپژوهشحوزهدودرنیرووزارت

.نمایدحمایتفناوریاینازمطالعاتی

وکشوروبیجنوشمالیساحلیهایحوضههیدروکلیماتولوژیوزیستیمحیطشرایطبهتوجهبا-3

منظورهبهمچنینوباالدستیآبتامینهایرویکردالزموکافیکارآمدیعدموذاتیهایچالش

آبمنابععهتوسهایپروژهوهاطرحدرشودمیتوصیهمحور،دریااقتصادتوسعهبرایکافیآبتامین

اینهایگزینهانچهچنوباشنداولویتدردستیپایینآبمنابعتامینرویکردهایگزینهساحلی،مناطق

موردفعلیرویکردهایگزینهباتلفیقیصورتبهنباشند،طرحاهدافتامینبهقادرتنهاییبهرویکرد

.گیرندقراراستفاده
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.  از توجهتان بسیارمتشکریم

.منتظر دریافت نظرات ارزشمندتان هستیم
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