خبرنامه الکترونیک انجمن برقآبی
خبرنامه الکترونیک انجمن برقآبی ایران /دوره سوم /شماره 7

پاییز 8931

عناوین خبرنامه:

افتتاح نیروگاه برقآبی  051مگاواتی سردشت
با حضور دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو و دکتر علی الریجانی رئیس مجلسس وسورا

اخبار صنعت برقآبی

اسالمی و در راستا پویش #هرهفته_الف_ب_ایران ،نیروگاه برقآبی 051مگساوایسی
سردوت در آذربایجان غربی ،روز سهونبه  01آبانماه رسما افتتاح گردید.



افتتاح نیروگاه بسرقآبسی  051مسگساوایسی
سردوت



چاپ و نشر کتاب ” طسراحسی و سساخست
نیروگاهها آبی کوچک“



برگ ار سمینار یخصصی نقسش فسنساور
یعدیل وضع هوا

امسال ،واحد دوم آن در یاریخ چهارم وهریورماه و واحد سوم آن نی در یاریخ بیستس



برگ ار کنفرانس hydro 2019

مهرماه با موفقیت به وبیه سراسر برق کشور سنیرون ود.



برگ ار دهمی اجالس وورا حیام مرک
منطقها مدیریت آب وهر

هدف از اجرا پروژه سد و نیروگاه سردوت ،کنترل و مهار آبها سطحی و مسرز ،



برگ ار بیست و دومی همایش سالسیسانسه
انجم بی المللی بت )(ACI



برپایی نوزدهمی نمایشگاه بی السمسلسلسی
صنعت برق ایران

نشریه سد و نیروگاه برقآبی (شماره )22

نیروگاه برقآبی سد سردوت وامل سه واحد  51مگاوایی ،یسیسی از بس ر یسریس
پروژه ها عمرانی ومال غرب کشور است که به طور متوسس

یسوان یسولسیسد 144

گیگاوات ساعت برق در سال را دارد .بر اساس برنامه زمانبند و در راستا کمک به
پایدار وبیه برق کشور ،اولی واحد ای نیروگاه در یاریخ بیست و پنجس

یسیسرمساه

یامی آب کشاورز و ورب وهرها سردوت و رب  ،بهرهبردار از ظرفیت برقآبسی
روانآبها با احداث نیروگاه به ظرفیت  051مگاوات ،ایجاد اوتغال در دوره ساخت و
بهرهبردار و یوسعه و رونق گردوگر در منطقه است.
سد سردوت که ای نیروگاه بر رو آن احداث وده ،در  05کیلومتر ای وهرستان
و بر رو رودخانه زاب کوچک احداث وده است.

منبع :دبیرخانه انجم برقآبی ایران

برگزاری سمینار تخصصی نقش فناوری تعدیل وضع هوا (بارورسازی ابرها) در مدیریت و بهرهبرداری از منابع آب جوی

بارور ساز ابرها به عنوان ییی از مطرح یری جنبه ها یعدیل وضع هوا ،وامل اف ودن مواد ویژه بارور به داخل ابر بسا اسستسفساده از
هواپیما ،ژنرایورها زمینی ،مووک و یا یوپ با هدف یشییل و رود بلورها یخ و درنتیجه اف ایش بارش به ویل باران و برف می بساوسد.
بارور ابر به طور ف اینده ا برا اف ایش ذخایر آبی و کاهش خسارت ناوی از پدیده ها مخرب آب و هوا استفاده می وود.
در همی راستا سمینار نقش بارورساز ابرها با همیار مرک یحقیقات و مطالعات بارور ابرها بیست آذر ماه سال جسار در وسرکست
یوسعه منابع آب و نیرو ایران برگ ار گردید .در جریان ای سمینار گ اروی از روند امیانسنجی و ارزیابی ای فناور و نتایج کسب وده
پروژهها بارورساز ابرها در ایران و نی دورنما یوسعه ای مرک ارائه گردید
الزم به ذکر است در حاویه ای سمینار ،نمایشگاهی از یوانمند ها و اجرا آزمایش بارورساز ابرها در محفظه سیار یشییل ابسر بسرپسا
گردید.
منبع :دبیرخانه انجم برقآبی ایران

چاپ و نشر کتاب ”طراحی و ساخت نیروگاههای آبی
کوچک“ توسط انجمن برقآبی ایران

در پی انتشار کتاب ” طراحی و ساخت نیسروگساههسا
کوچک“ یوس انجم برق آبی ایسران ،مصساحسبسها

آبسی
بسا

مترجمی صورت گرفت که طی آن ،ضم بیان اهمیست و
ضرورت یوجه به ای دست از نیروگاهها آبی ،ج ئیایی از
کتاب به صورت زیر یشریح ود:
همانطور که می دانی انرژ نقش بسیار مهمی در زنسدگسی
بشر دارد .امروزه با یوجه به ه ینهها روزاف ون سوختها فسیلی برا یأمی انرژ مورد نیاز جوامع بشر  ،احداث نیروگاهها آبی بسه
عنوان یک منبع ارزان قیمت و یجدیدپذیر ،مورد یوجه اغلب کشورها جهان قرارگرفته است.
کشور ایران با یوجه به ورای آب و هوا حاک برآن ،وجود روته کوهها البرز و زاگرس و رودخانهها ب ر
مناسبی برا احداث و بهرهبردار نیروگاهها آبی می باود.

و کوچک ،دارا

وسرایس

احداث نیروگاهها آبی متوس و کوچک با یوجه به پتانسیل گسترده آن در سطح کشور و وجود سازهها احسداث وسدها هسمسنسون
سدها مخ نی و ینظیمی فاقد نیروگاه ،جایگاهی ویژه در میان نیروگاهها آبی از آن خود کرده است و م یتهایی همنون کویاهی زمسان
ساخت ،یولید انرژ پاک ،سازگار با محی زیست ،عمر مفید طوالنی ،راندمان باال ،ه ینه اندک بهره بردار  ،ریسک پائی سرمایهگذار
و امیان ایصال به وبیه در سطح ولتاژ پائی یر (با یوجه به پراکندگی در نقاط مختلف کشور)  ،زمینه مناسبی را جهت سسرمسایسه گسذار
بخش خصوصی در ای ییپ نیروگاه را ایجاد نموده است.
با یوجه به روند رو به رود طراحی نیروگاهها آبی متوس و کوچک و نیاز به یوسعه ای نوع نیروگاه هسا در سسطسح کشسور ،کستساب
 Designing and Building Mini and Micro Hydro powers –A practical Guideاثر لوئس رودریگرز و یسوسودور
سانن (منتشر وده در سال  )4100در دست یرجمه قرار گرفت .امید است ای کتاب مورد یوجه دانشجویان و مهندسی صنعت برقآبسی
قرار گیرد و یوانسته باوی گامی هر چند کوچک در راستا یوسعه و آبادانی ایران ع ی مان برداوته باوی .
منبع :سایت انجم برقآبی ایران

برگزاری کنفرانس HYDRO 2019

ب ر یری و مه یری رویداد صنعت برقآبی در دنیا محسوب میوود ..در بیست و وسشسمسیس

کنفرانس و نمایشگاه

در یاریخ بیست و یی یا بیست و سوم مهرماه

دوره ساالنه آن که با وعار

 0در وسهسر

پوریو پریغال برگ ار گردید حدود  1کشور جهان در آن ورکت نمودند یا مانند همیشه ،در مورد موضوعات جهانی ،بسه ویسژه یسرویسج
بهتری ویوهها و پیشبرد یوسعه انرژ برق در کشورها کمتر یوسعه یافته به بح و یبادل نظر ب ردازند.
“ با یأکید بر زمینه آماده ساز پروژه و برنامه ری

وعار ”

مطالعه سایت  ،مشارکت ذینفعان و برنامه ری

کلی در کنفرانس ها قبسلسی،

چند نظ اجتماعی ورکت ها و انتخاب دقیق یجهی ات را پووش داده است .لذا مبساحس

اصلی مطرح وده در ای کنفرانس عباریند از:


برنامه ری



روییردها نوآورانه برا طراحی و ساخت و ساز



ایمنی و مدیریت ریسک در برابر بالیا طبیعی



مدل ساز



انتخاب یجهی ات قو و کارآمد



مسائل زیست محیطی و اجتماعی.

و امور مالی

از دیگر برنامه ها ای کنفرانس برگ ار نمایشگاه با حضور  0 1ورکت معتبر بی المللی فعال در حوزهها مختلف صنعت سد و برقآبی
از  1کشور جهان که به معرفی یجهی ات و یوانمند ها خود پرداختند .الزم به ذکر است طبق لیست ورکت کنندگان ای نمسایشسگساه
سه ورکت ایرانی فراب ،فناور نوی نیرو و سداف ار دستاوردها خود را در ای نمایشگاه ارائه نمودند.

منبع:

-

-

برگزاری دهمین اجالس شورای حکام مرکز منطقهای مدیریت آب شهری

دهمی اجالس وورا حیام مرک منطقه ا مدیریت آب وهر با حضور مقامات و وزرا بخش آب  0کشور و سازمان منطقسه ا

و

بی المللی در یهران به ریاست رضا اردکانیان ،وزیر نیرو روز پنج ونبه  01اذرماه در یهران برگ ار ود.
در جریان ای اجالس انجام  01پروژه در زمینه ها مختلف از جمله بهبود کیفیت آب ،آموزش و ظرفیتساز  ،حمایت از استاریساپهسا
فعال در زمینه آب ،پایش منطقه ا خشیسالی و نی یبادل یجربیات و انتقال فناور در حوزهها یصفیه فاضالب یوس اعضسا

وسورا

حیام مرک یصویب ود که ای پروژهها یوس کشورها عضو وورا حیام نظیر عمان ،آلمان ،سوئیس ،آذربایجان و یرکیه مورد حمسایست

قرار گرفت .همننی سازمانها بی المللی حمایت خود را از پروژهها مختلف از جمله پایش منطقها خشیسالی ،سازگار با ک آبسی
و مهارتاف ایی کارکنان ورکتها آب و فاضالب ابراز کردند.
الزم به ذکر است ای اجالس به ریاست ایران با حضور وزرا و نمایندگان کشورها سوریه ،یاجییستان ،عمان ،عراق ،یرکیه ،آذربسایسجسان،
ارمنستان ،مصر ،هند ،سوئیس ،آلمان ،افغانستان ،بنگالدش ،پاکستان ،لبنان و نی سازمانها منطقها و بی المللی همانند نماینده مقیس
سازمان ملل متحد در ایران ،دبیرکل سازمان همیار ها اقتصاد اکو ،رئیس دفتر منطقها یونسیو در یهران ،برنامه یوسعه ملل متحسد،
سازمان خواربار و کشاورز ملل متحد ،برنامه اسیان بشر ،سازمان بهداوت جهانی ،مرک همیار ها ژاپ برا خاورمیانه و بانک یوسعسه
اسالمی در یهران برگ ار ود .با پیشنهاد وزیر امور آب یاجییستان و موافقت اعضا وورا حیام ،وورا حیسام سسال آیسنسده در
خردادماه

منبع:

 0به می بانی کشور یاجییستان برگ ار خواهد ود.

http://news.moe.gov.ir/

4

برگزاری بیست و دومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن )(ACIـ شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله

بیست و دومی همایش ملی سالیانه انجم علمی بی المللی بت (
و5د

) واخه ایران و کنفرانس ملی سالیانه بت و زل له ،در دو روز 1

 0در پردیس فنی مهندسی وهید عباس ور دانشگاه وهید بهشتی برگ ار گردید .محوریت اصلی کنفرانس ”ضسرورت اجسرا

استاندارد ها ملی نظام بازرسی بت در جهت اریقا کیفیت بت و ساخت و سازها بتنی با دوام مقاوم در برابر حوادث طبیعی ( زل له و
سیل ) همسو با یوسعه پایدار در خدمت امنیت و منافع ملی“ بود .در پایان ای همایش از اسایید علمی بریر پروژهها منتخب عسمسرانسی
وامل کارفرما منتخب ،پیمانیار منتخب ،مشاور منتخب ،و چهرهها منتخب صنعت ساخت و ساز معرفی و فرد بریر فعال یقدیسر وسد.

الزم به ذکر است ورکت یوسعه منابع آب و نیرو ایران حائ دو ریبه بریر کارفرمائی در ای جشنواره ود.
منبع:

برپایی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران

نمایشگاه بی المللی صنعت برق ایران در نه آبان ماه سال جار

با حضور وزرا نیرو ایران و برق سوریه آغاز به کار کرد و یا دوازده

آبان ماه در محل نمایشگاهها بی المللی یهران با حضور  511ورکت داخلی و خارجی برگ ار گردید .ای نمایشگاه در فضایی به وسسعست
 51ه ار مترمربع می بان  1 1ورکت داخلی و

ورکت از  0کشور آلمان ،ایتالیا ،چی  ،روسیه ،فرانسه ،ژاپ  ،انگلسستسان ،اسس سانسیسا،

سوئیس ،بلژیک ،یرکیه ،فنالند و لبنان بود.
ییی از ویژگیها نمایشگاه رود چهار برابر حضور ورکت ها دانش بنیان بود .در ای رویداد بی المللی  10ورکست دانسش بسنسیسان
یولید و نوپا به ارائه آخری دستاوردها خود در حوزه صنعت برق پرداختند .همننی کاالها از قبیل :روونایی ،گروه سی

یابلوسازان ،یجهی ات برقی ،ایوماسیون و سیست ها اب ار دقیق ،خطوط انتقال ،کارفرما ،مشاوران و پیمانیاران ارائه ود.
منبع:

http://

و کسابسل،

کادر نشریه سد و نیـروگـاه
برقآبی:


صاحب امتیاز :انجمن بـرق آبـی
ایران



مدیر مسئول :دکتر عباس عـلـی
آبادی



سردبیر :دکتر غالمـرضـا عـرب
مارکده



مدیر داخلی :مهندس داوود زارع



کارشناس فنی و مدیریت پایگـاه:
مهندس آزاده صفوی



نشــانــی الــکــتــرونــیــکــی:
barghabi.96@gmail.com

نشریه شماره بیست و دو سد و نیروگاه برقآبی
نشریه علمی-پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی
ای نشریه به صورت فصلنامه از سال به منظور فراه آوردن بستر مناسب برا یبادل
اطالعات ،گسترش و اریقا سطح دانش نظر و عملی در میان محققی و مهندسسیس در
حوزه سد و نیروگاه برق آبی وامل هیدرولوژی و برنامه ریزی منابع آب ،مدیر یت ،ا جرا و
ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاه برق آبی ،ژئوتکنیک و
مهندسی زلزله ،تجهیزات مکانیکی ،هیدرومکانیک و برقی در استحصال انـرژی
برق آبی ،بهره برداری ،نگهداری ،کنترل و ابزار دقیق تجهیـزات بـرق آبـی و
همچنین شیرین سازی آب های شور انت شار یافته.
اریقاء هرچه بیشتر سطح علمی و فنی متخصصان صنعت سد و نیروگاه کشور ،طرح مسائسل
علمی نو و گسترش مرزها دانش در حوزه برق آبی ،انتشار و انتقال یافته ها عسلسمسی و
پژوهشی متخصصی حوزه برق آبی ،به ویژه پژوهش ها اسایید ،دانشجویسان دوره هسا
کاروناسی ارود و دکترا و کمک مؤثر در حل مسایل فنی و علمی صنعت برق آبی کشور و
مراک پژوهشی از اهداف اصلی ای نشریه است .الزم به ذکر است که طبق آخری ارزیسابسی
انجام وده در کشور یوس کمسیون نشریات علمی ،ای نشریه در ریبه  Aقرار دارد.

وبسایت نشریه:
http://journal.hydropower.org.ir/

عالقه مندان به اشتراک در نشریه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://www.hydropower.org.ir/newsdetail/154

تماس با ما:

کنفرانسهای آتی نیروگاه های برق آبی

آدرس  :تهران -بزرگراه مـدرس

Location

Date

Event Title

شمال -تقاطع آفریقا -خـیـابـان
بیدار شماره -3شرکت تـوسـعـه

 0و  0بسهسمس
0

منابع آب و نیروی ایران -طبـقـه
همکف -انجمن برقآبی ایران

کد پستی01531/03590 :

–

3
4

تلفن12022922133 :
تلفکس12022922155 :
–

پست الکترونیک:
info@hydropower.org.ir

3
4

–
–

مدیر مسئول خبرنامه  :داوود زار ع

M
T

F
F

W
–F

M
M

T
W

M
M

-T
T

4

4
4

J
J

مساه دانشگاه مهندسی عسمسران هجدهمی کنفرانس ملی هسیسدرولسیسک
دانشگاه یهران ،یهران ،ایران ایران

US

Z

W

M

M

G

N

S

L

S
F

K

N

W
E
-

S

L

M

M
–F

W
M
3
– T
M

تنظیم و گردآوری  :امیر فرید مجتهد
و سمیرا رمضانی
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