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 مقدمه :  

رضا  محمد  فرزند  هدایی  حمیدرضا  نهاوند  20/10/1350متولد    ،اینجانب  دارای    ،شهرستان 

عمران  لیسانس  کمدر مهندسی  رشته  آبی    در  تاسیسات  عباسپور گرایش  دانشگاه شهید  از 

از دانشگاه بوعلی سینا همدان رشته مهندسی عمران گرایش سازه    فوق لیسانس درتهران، و  

ابتداد  .می باشم  نشگاه شهید عباسپور وباتوجه با اینکه فارغ التحصیل دای خدمت کاری،  ر 

بود  نیرو  به عنوان    از طرف سازمان سازندگی و  م بورسیه وزارت  نیرو   کارمندآموزش وزارت 

از  به شرکت آب منطقه ای غرب معرفی شده و باتوجه به نیاز رشته تحصیلی    قراردادی جاری

به صورت کارمند قراردادی جاری  در اداره کل امور آب استان همدان    1377فروردین سال  

  تبدیل وضعیت به عنوان کارمند رسمی در   با تاکنون نیز    1385سال    و ازمشغول به کار شدم  

محل   1381تا    1377از سال    در ابتدا و  ،مشغول به کارهستم  ،ای همدان  کت آب منطقهرش

شهرستا  آب  منابع  اداره  در  اینجانب  واقخدمت  نهاوند  ت  عن  همدان  استان  عنوان  حدر  ت 

در پروژه امانی کانال انتقال آب کنگاور کهنه نهاوند ودراین مدت    کارشناس ناظر طرح بوده

پیگیری کارهای اداره منابع بر  که عالوه    مشغول به کار شدم  ،تحت عنوان کارشناس ناظر طرح

و شرکت در چندین طرح آبرسانی درمسیر نهر شعبان نهاوند و همچنین نظارت بر بازسازی    ،  آب

 که منجر به ساخت پنج  نیز به عهده داشتم    را  مذکوراجرای کانال    ،نهرشعبان  عدد دریچه  200
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مترمکعب در ثانیه   2/1ظرفیت انتقال   جنس بتنی و  مقطع ذوزنقه و   انتقال باکیلومتر کانال  

 .هکتار گردید 1200کشاورزی پایین دست به میزان  بهبود اراضیجهت 

اداره کل  بهره برداری امور طی حکمی ازطرف مدیر عامل شرکت، در دفتر   1381درسال  -

 . مشغول به کار شدم همدان   امور آب استان 
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روی رودخانه خرم   ایستگاه هیدرومتری آران بر  دربه عنوان مهندس ناظر  1381درسال  

، هدف این پروژه اندازه گیری جریان دبی رودخانه خرم رود در فصول رود معرفی شدم

 می باشد  اداره کل امور آب استان این پروژه مربوط به دفتر  مطالعات  بوده و مختلف
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 دفتر بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
 

از    1382  سالاز - نگهداری  و  تعمیر  اداره  کارشناس  عنوان  به  ای  منطقه  آب  در شرکت 

  1385دفتر بهره برداری شرکت مشغول به ادامه خدمت شدم و تا سال    در  تاسیسات آبی

مامور شده و در این راستا گزارش و برآورد تهیه    ،به مرمت و بازسازی تاسیسات آبی استان

تهیه و نسبت به مرمت و بازسازی به شرح پروژه ،  شده ای از پروژه های تاسیسات آبی

وگره چقا در شهرستان  های ده پیاز پروژه مرمت و بازسازی پل  مدیر  ،های ذیل اقدام نمودم

متر و    8بر روی رودخانه انتقال آب گره چغا به دهپیاز واقع گردیده با دهنه    کههمدان  

فتگی میشد که باز سازی آنها و  و قبل از تعریض دچار آب گر  بصورت کج) بیه( می باشند

تعریض دهنه منجر به جلوگیری از پس زدگی آب در این نواحی می باشد که از پروژه 

و شهر سازی به انجام رسیده به اینصورت که مجری    ههای موفق با همکاری اداره را

 نظارت آن به عهده اداره کل راه وشهرسازی بود. طرح شرکت آب منطقه ای بوده و
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پروژه مرمت و بازسازی بند کانال عباس آباد همدان به طول  مدیر  به عنوان    1385درسال   -

  300کیلومتر و بند تقسیم آب جهت بهبود اراضی و باغات پایین دست به میزان    4حدود  

درهمین سال   شروع و  1385این پروژه در سال    لیتر در ثانیه  300هکتار با ظرفیت انتقال  

از  و   به اتمام رسید  1388رمت وبازسازی بند تقسیم آب آن نیزدرسال  نیز به پایان رسید وم

تحت عنوان مدیر پروژه های عمرانی در دفتر طرح و توسعه با    1395تا سال    1385سال  

 پست سازمانی کارشناس بررسی طرحها مشغول به کار بودم 

 مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده
 

مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده      تحت عنوان،  تاکنون    1395از مرداد سال    

عمرانی، نماینده مجری طرح های  کار    در شرکت آب منطقه ای مشغول به کار بوده ام و عالوه بر

حکم انتصاب نیز در ذیل  ،  پیگیری تسهیالت و مشارکت های مردمی را نیز به عهده داشته ام  

   .دیده استارائه گر
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  شرکت آب منطقه ایدفتر طرح وتوسعه  

  
بند سرکان ، ساماندهی    ،ازناو و سلطانیه مالیر  زندریان ،  تغذیه مصنوعی    ،    هایپروژه    مدیر -

آبیاری وزهکشی سید شهاب شهرستان تویسرکان ، کانال انتقال آب نهر راج ، وهمان که  شب

شبکه پایاب سد سرابی  ،  شبکه کالن مالیر    چایان رزن ،شهرستان نهاوند، کانال انتقال آب  

و جلب مشارکت مردم جهت دریافت تسهیالت ، سد مخزنی سرابی شهرستان تویسرکان 

)     BOTتصفیه خانه آب شرب از طریق روش    و، طرح آبرسانی به شهرستان تویسرکان  

ام بهره برداری( پس از اتمانتقال به کارفرما   ساخت، بهره برداری توسط بخش خصوصی و

جهت واگذاری به  ،  قانون الحاق    56مجوز ماده   ومخزنی گرین شهرستان نهاوند   سد  و

همچنین  بخش خصوصی گرین  مطالعه طرح    و  از طریق سد  استان  جنوب  به  آبرسانی 

 به شرح ذیل می باشد .که گزارش مفصل آنها نهاوند
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 مدیر پروژه تغذیه مصنوعی ازندریان
 

طرح تغذیه مصنوعی باهدف تغذیه سفره زیرزمینی به میزان یک میلیون  ،  پروژه ازندریان   -

کیلومتری شمال غربی شهرستان مالیر واقع شده است    40در  که  متر مکعب در سال میباشد

این پروژه برروی رودخانه فصلی یاسی چای    بوده  آن باال بردن سطح آب زیر زمینی    هدف

پانصد هزار متر مکعب واقع گردیده  مشخصات طرح عبارتند    ن وبا متوسط آورد سه میلیو 

مترمکعب   50متر وظرفیت    3/5متر وارتفاع  17.5به طول تاج    از سرریز بتنی از نوع اوجی

 .متر 175عرض   متر و 840هزار متر مکعب به طول  240حجم حوضچه  در ثانیه و

 مدیر پروژه تغذیه مصنوعی ازناو
 

ازناو - میزان    ،پروژه  به  زیرزمینی  تغذیه سفره  باهدف  تغذیه مصنوعی  متر    هزار  200طرح 

میباشد که هدف آن باال بردن سطح درسه کیلومتری شرق شهرستان مالیر  مکعب در سال  

میلیون متر   دوبا متوسط آورد    ازناواین پروژه برروی رودخانه فصلی    ،آب زیر زمینی بوده

از نوع اوجی به طول    سنگیعبارتند از سرریز    واقع گردیده  مشخصات طرحدرسال  مکعب  

هزار متر   60حجم حوضچه    مترمکعب در ثانیه و  30متر وظرفیت    4ارتفاع  متر و  32تاج  

   باتعداد دو حلقه چاه تغذیه   متر  30متر وعرض    300به طول  و دارای حوضچه ترسیب  مکعب  
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 مدیر پروژه بند تاخیری سلطانیه
 

هدف تغذیه سفره زیرزمینی به میزان    سلطانیه ، طرح تغذیه مصنوعی با بند تاخیری  پروژه   -

واقع شده   ارگ نوشیجان مالیرکیلومتری    پنجهزارمتر مکعب در سال میباشد که در  150

  سلطانه است هدف آن باال بردن سطح آب زیر زمینی بوده  این پروژه برروی رودخانه فصلی  

واقع گردیده  مشخصات طرح عبارتند از سرریز    درسال مکعب مترهزار 300با متوسط آورد 

مترمکعب در ثانیه 20متر وظرفیت    5/2متر وارتفاع  5/22بتنی از نوع اوجی به طول تاج  

 متر 30عرض  متر و 1000هزار متر مکعب به طول  50وحجم حوضچه 
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 پروژه بند سرکانمدیر 
 

  هکتار اراضی کشاورزی و   50هدف تامین آب  بندان سرکان با    ، طرح آب  پروژه بند سرکان -

ذخیره آن در فصول پرآب تغذیه سفره زیرزمینی به میزان    باغات ، نگهداری آبهای سطحی و

هزارمتر مکعب در سال میباشد که درپنج کیلومتری ارگ نوشیجان مالیر واقع شده   150

ه یدخانه فصلی سلطاناست هدف آن باال بردن سطح آب زیر زمینی بوده  این پروژه برروی رو

هزارمتر مکعب درسال واقع گردیده مشخصات طرح عبارتند از سرریز    750با متوسط آورد  

   مترمکعب در ثانیه و20متر وظرفیت    5/2ارتفاع  متر و  5/22بتنی از نوع اوجی به طول تاج  

 متر  30متر و عرض    1000به طول      هزار متر مکعب  50حجم حوضچه  با حوضچه ترسیب،

 پروژه ساماندهی شبکه ابیاری وزهکشی سیدشهابمدیر 
 

 250با هدف تامین آب    مذکور، طرح    سیدشهابساماندهی شبکه ابیاری وزهکشی  پروژه   -

باالبردن راندمان    ایجاد کانال مکانیزه به جای سنتی وهکتار اراضی کشاورزی و باغات ،  

از  آبیاری   عبارتند  طرح  سنگی مشخصات  طول    بتنی  کانال  به  مستطیلی  نوع   4500از 

 .می باشد لیتر برثانیه  250متر و دبی   5/0ضخامت  سانتیمتر و 70مترعرض 

بهبود اراضی مرادآباد، ، طرح مذکور با هدف  شهرستان نهاوند  نهر راج  کانال انتقال آب    پروژه -

باالدست  باغات  دهنو، در  قصابه  باغات  میزان   شهر،  به  نهاوند  شهرستان 

درصد آن   80هکتار)  1300درصد باغ ( و مناطق کفراج و دهفول به میزان  100هکتار)1400

جالیز وغالت( از ابتدای روستای مراد آباد در باالدست شهرستان نهاوند تا انتهای روستاهای  
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  کیلومتر و   8به طول حدود    مشخصات طرحن  با  کفراج ودهفول در در پایین دست شهرستا 

 می باشد . نوع مستطیلی  ازکانال سنگی   مکعب در ثانیه با مشخصات  متر 2دبی انتقال 

 پروژه کانال انتقال آب نهر وهمان  مدیر 
 

پروژه کانال انتقال آب نهر وهمان شهرستان نهاوند، طرح مذکور با هدف بهبود اراضی به   -

 ا انتهای روستای  وهمان در در پایین دست شهرستان  با مشخصات  هکتار  ت 600میزان 

با مشخصات کانال    4طرح به طول حدود   ثانیه  انتقال یک مترمکعب در  کیلومتر و دبی 

 . وادامه عملیات آن به جهاد وکشاورزی واگذار شد  است  سنگی از نوع مستطیلی اجرا گردیده

 زهکشی کالن  شبکه آبیاری وپروژه مدیر 

  
، طرح مذکور با هدف بهبود اراضی مالیرشهرستان    زهکشی کالن   شبکه آبیاری وپروژه   -

 کانال سنگی از نوع مستطیلی  و ذوزنقه بتنی اجرا گردیده  و  انجام شده  هکتار  1600به میزان  
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 پروژه خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان مدیر 
 

اینجانب به عنوان مدیر پروژه    1390در سال    پروژه خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان -

این پروژه با هدف انتقال آب از سدمخزنی سرابی    شدم،خط آب شهرستان تویسرکان معرفی  

میلیون متر    7امین  کیلومتر انجام گردید با ظرفیت ت  15به شهرستان تویسرکان به طول  

 . به شرح ذیل می باشد لیتر بر ثانیه  330مکعب در سال و دبی لحضه ای 

کیلومتر از مرکز   90شهر تویسرکان  در جنوب  رشته کوه الوند و شهر همدان و به فاصله

 15متوسط دمای سالیانه آن    نفر جمعیت دارد و  60.000استان قرار دارد، در حال حاضر بیش از  

                                                                                              سانتیگراد است.درجه  

حلقه چاه درمنطقه فریازان  با    9در حال حاضر آب شرب مورد نیاز شهر تویسرکان، ازطریق تعداد 

طول زیاد مسیر انتقال و بیالن    مترتامین می شود.  560پمپاژ چند مرحله ای و با ارتفاع پمپاژ حدود  

منفی آب های زیر زمینی منطقه، باعث گردیده تا از منابع آب واقع در ارتفاعات مشرف به شهر از 

آید. براین    جمله رود خانه گزندر )در شمال شرق شهر( جهت تامین آب شرب شهر استفاده بعمل

تقال آب ازمخزن سدسرابی به تصفیه  اساس سد سرابی بر روی رودخانه گزندر احداث گردیده و با ان

خانه تصفیه  از  پاالیش  از  وپس  آب شرب شهر    خانه  از  توجهی  قابل  ذخیره، بخش  مخازن  به 

میلیون متر مکعب در سال برای آب شرب تویسرکان   7تویسرکان تامین خواهد شد. ضمنًا حدود  

سالیانه سهم آب   از سد سرابی  تخصیص دریافت شده است که حدود یک میلیون متر مکعب  آن

باشد.  واحد می17.000شرب روستایی می باشد.  تعداد انشعابات آب در شهر موصوف در حدود  
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نفر برآورد    100.000حدود     1410جمعیت انتهای دوره  طرح آبرسانی شهر تویسرکان در سال  

          . شهر تویسرکان  بشرح ذیل  منعکس شده استشده است.  نتایج بررسی طرح آبرسانی  

      طرح آبرسانی  شهر تویسرکان  :

                                                                         
 1386لغایت 1385های  مطالعات ایجاد تاسیسات آبرسانی  شهر تویسرکان  درسال

شروع  9138عملیات اجرایی طرح نیز از سال و توسط مهندسین مشاورآبدان فراز انجام شده است

 شده است.

                                                           : مشخصات فنی طرح آبرسانی  شهر تویسرکان

  GRPمیلیمتر و از جنس  600کیلومتر با قطر     4:     خط انتقال بین مخزن سد تا تصفیه خانه -1

 که تاکنون کل خط انتقال این مسیر انجام شده است.

میلیمترو از جنس چدن   500کیلو متر با قطر 11: تصفیه خانه تا مخازن شهرخط انتقال از  -2

 داکتیل که تاکنون کل خط انجام شده است
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 مدیر پروژه سد مخزنی تویسرکان
 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اینجانب به عنوان نماینده   ی ازطرفطی حکم 1393در سال  -

مجری طرح ) مدیر پروژه ( در سد مخزنی شهرستان تویسرکان معرفی شدم این سد به صورت  

میلیون متر مکعب ، قابلیت تنظیم    1.5سنگ ریزه ای با هسته رسی انجام شده و دارای حجم بدنه  

شرب و کشاورزی و زیست محیطی طراحی و اجرا    میلیون متر مکعب که برای تامین نیاز   5/11
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ن نیز به  آشده است و از دستاوردهای موفق استان همدان جهت تامین آب بوده و طراحی سر ریز  

 پیشنهاد اینجانب اجرا شده است که توضیحات کامل آن به شرح ذیل ارائه می گردد
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آب ، توسعه ورشد منطقه با  دراستان همدان به دلیل نیاز فراوان ومشکالت ناشی از کمبود   -

به منظورشناخت منطقه در زمینه  مطالعات وسیعی   رتنگنا مواجه گردیده طی سالهای اخی

های اجتماعی ، اقتصادی ، کشاورزی ونهایتا پتانسیل آبی ناحیه به عمل آمده است .از این  

 در زمینه های گوناگون دست زده اند . یرو مشاورین مختلفی درسطح استان به مطالعات

 اهداف پروژه : 
 

طرح سد بر روی رودخانه گزندر با توجه به نیاز واقعی مردم منطقه ) باغات وشرب (کمیت 

وکیفیت مناسب آب این رودخانه وبه ویژه امکان بهره وری باال از آن ،دل مشغولی اصلی  

 مردم ، ساکنین محلی ومسئولین منطقه می باشد 

تامین آب اصلی  هدف   تنظیم شده رودخانه گزندرجهت  از آب  استفاده  سدمخزنی سرابی 

شرب دراز مدت شهرستان تویسرکان )سرکان، تویسرکان ، سرابی ( که اینک با مشکالت 

 مواجه است، می باشد  آبوگرانی تولید عدیده کمی ، کیفی و

امین آب مورد نیاز منطقه  به هرحال به منظور استفاده حد اکثر از جریان رودخانه گزندر وت

این رودخانه مطرح گردیده   سرابی وتویسرکان ، طرح احداث سد مخزنی سرابی بر روی 

و محل سد در باالدست منطقه .حوضه آبریز این رودخانه مشرف به شهر تویسرکان  است  

با  باشد  می  ارژن  دردره  رودخانه داح  سرابی  پایه  دبی  عمده  بخش  سرابی  سد  اث 

ذخیره میگردند.اهداف   سیالبهای این رودخانه تنظیم و  گزندردرفصول غیر زارعی و به ویژه

 میتوان به شرح ذیل خالصه نمود  کلی سد مخزنی سرابی را
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 م.م.م در سال 2.2تأمین آب کشاورزی: 

 م.م.م  7شرب وصنعت  •

  2.2محیط زیست  •

زیرکشت   •   600سطح 

 هکتار 

 

 

 

                                

 

 11.5کیلومتری شرق شهر تویسرکان آب قابل تنظیم  :  10 موقعیت:

   :سد سرابی مشخصات فنی
 

 نوع سد: سنگریزه ای هسته رسی •

 میلیون مترمکعب1.5حجم بدنه سد:  •

 م.م.م در رقوم  نرمال 9.2حجم مخزن:  •

 میلیون مترمکعب 7.64حجم مفید:  •

 متر 69.5ارتفاع از کف:  •

 متر287طول تاج:  •

 نوع سرریز: آزاد با دهانه اوجی شکل  •

 مترمکعب در ثانیه 206ظرفیت سرریز:   •

 نوع سیستم انحراف:کالورت بتنی  •
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 درثانیه  مترمکعب25ظرفیت سیستم انحراف:  •

 میلیمتر 1600تحتانی: لوله فوالدی سیستم تخلیه   •

 میلیمتر 500سیستم آبگیر: لوله فوالدی  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

  
                                          

 
 
 

کارفرما : شرکت آب منطقه ای همدان 
مشاور : مهندسین مشاور آبدان فراز 

پیمانکار سد : شرکت راهسازی وعمران ایران 

 پیمانکار خط انتقال : شرکت ینگی کند
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از طرف سازمان بازرسی استان همدان  وتخلفات اداری،  معرفی به دادگاه   

پروژه وارد شد واتهاماتی  موفقیت آمیز سد سرابی سازمان بازرسی استان در  از اتمام    پس

درخصوص سهل انگاری در پرداخت آیتم ها وایرادات شکلی به پروژه وارد نمود که منجر 

و به قید ضمانت   گردید دادگاه و به درگیری اینجانب به مدت یک سال با سازمان بازرسی

رونده پیگیر مراحل پ  خارج شده و  سند آپارتمان شخصی توانستم از بازداشتنهادن  ثیقه  وبا  

به این علت بود که ازنحوه کار وامضاء  دادگاه  دلیل طوالنی شدن مراحل بازرسی و وشوم 

حاضر به پذیرش هیچ اشتباهی نشدم چراکه سازمان بازرسی    خود به شدت دفاع نمودم و

میلیارتومان هزینه تمام شده سد سرابی تویسرکان   50رقم کلی    در  کرد  می  استان ادعا 

مان اضافه پرداخت صورت گرفته که حتی درصورت اثبات نیز در زمان میلیون تو  400مبلغ  

و موارد سازمان    (  1393من انجام نشده بود چون من از اواسط پروژه وارد شده بودم )سال  

صورت  لیل بررسی  دبازرسی مربوط به قبل ازدوران مدیریت پروژه اینجانب بوده لیکن به  

پیکان اتهام به سمت من نشانه رفته که خوشبختانه  وضعیت قطعی پروژه توسط اینجانب  

خود    فنی وصداقتی که درعملکرد  اعتقاد راسخ به انجام کاردرست و  با لطف پروردگار و  و

بازرسی    داشته و با سازمان  ودرگیری  وپاسخ  پرسش  از یک سال  ،پس  دارم  باور  آن  به 

دم برای پرونده قرارمنع دادگاه طی الیحه ای که برای دفاعیه ارائه دا  9وبازپرس شعبه  

تعقیب صادرشد از طرفی بخشی از موارد وایرادات سازمان بازرسی به تخلفات اداری مستقر 

وارائه  پروردگار  به لطف  نیز  انجا  در  ارسال  شد که  ایران  آب  منابع  در شرکت مدیریت 
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صدور   به  منجر  فنی  پرونده  گزارشات  در  درج  بدون  اخطارکتبی 

                                                             .               گردید

                                                                                                      

 شرح دفاعیات اینجانب درمورد اتهامات وارده به شرح ذیل می باشد 

 موضوع : دفاعیات دردادگاه   

   مقدمه

آبه کشاورزان  سد مخزنی سرابی که با اهداف اصلی تامین آب شرب شهرهای تویسرکان و سرکان و تامین حق

و باغداران پایین دست سد احداث گردیده که خوشبختانه از سال اول آبگیری مورد بهره برداری کشاورزی و  

رفته است . سد سرابی از سال  از سال اول بهره برداری مورد استفاده برای تأمین بخشی از آب شرب قرار گ 

شود که این موضوع می تواند دلیلی بر موفقیت و  تاکنون هر ساله سرریز می  94دوم آبگیری یعنی از سال  

 کیفیت این سد ، مد نظر قرار گیرد. 

به رغم تمامی مشکالت مالی حاکم بر پروژه عدم تخصیص به موقع و اعتبار ناکافی طی سال های اجرای  

نکار پروژه )شرکت راهسازی و عمران ایران وابسته به وزارت دفاع( هیچگاه پروژه را تعطیل ننمود  سد، اما پیما

 و گرچه عملیات اجرایی در برخی مواقع با کندی مواجه گردید ولی مستمراً ادامه یافت تا به انجام رسید. 

ها  که با توجه به افزایش قیمت  پیمانکار پروژه طی سالهای متوالی چندین میلیارد تومان مطالبات معوقه داشت 

و کاهش ارزش پول ملی ، ارزش مطالبات پیمانکار در زمان پرداخت به یک سوم  و حتی به رقم های کمتر  

تنزل یافته بود و این در حالی است که پس از چند سال از بهره برداری سد،  هنوز بخشی از مطالبات پیمانکار  

 باقی مانده است.  
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 ت . یید کمیته فنی آب گیری سدهای مدیریت منابع آب قرار گرفته اس سد سرابی  مورد تا

 

 

توان ادعا نمود که هیچ کار اجرایی و پروژه عمرانی وجود ندارد که کلیه عملیات اجرایی آن در حالت  تقریبا می

روا  درصدی انجام شده باشد بلکه عملیات اجرایی بایستی در حد مطلوب و قابل قبول و در حد    100ایده آل  

داریهای مجاز صورت گرفته باشند که خوشبختانه سد سرابی از لحاظ اجرایی و همچنین عملکردی، پروژه ای  

شرایط عمومی پیمانها، نظارت بر اجرای کار در    33و    32و    9موفق محسوب می گردد به رغم اینکه در ماده  

به مهندس مشاور و مهندس ناظر به    چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما

رسمیت شناخته شده و در همه اسناد و مدارک پیمان، اختیاراتی برای کارفرما و مشاور و نظارت کارگاه تعیین  

ای تدوین گردیده که به نظر می رسد هیچ  شده است اما گزارش کارشناسان محترم سازمان بازرسی به گونه

و نمایندگان قانونی وی و مشاور و نظارت کارگاه قائل نبوده و مستندات تایید  گونه اختیار و شأنی برای کارفرما  

داند و این در صورتی است که در بسیاری از موارد همچون تغییر مقادیر  شده توسط ایشان را فاقد وجاهت می

تعیین قیمت جدید، اضافه هزینه  ، انجام  کار  تأیید صورتجلسات مقادیر کارهای  شده و  های کار در شب و 

شرایط عمومی پیمان ( حاکی از وجاهت     32ماده   "ب" مرجعیت فنی مهندس مشاور بر اجرای کار )طبق بند  

 قانونی کارفرما و مشاور و نظارت دارد 

شایان ذکر است پس از بررسی مواردی از طرف سازمان بازرسی استان همدان درمستندات سد سرابی و انتساب  

، علی الرغم اینکه تفسیر مشاور طرح، شرکت آبدان فراز در خصوص مفاد و  افزایش مطالبات سهوی پیمانکار

  بندهای  فهارس منضم به پیمان،  بخشنامه ها وشرایط عمومی پیمان با تفسیر سازمان بازرسی مغایرت داشت، 

بازرسی" سازمان  نظر  مرجعیت  به  شماره  "  باتوجه  به  ای  نامه  تهیه  به  اقدام  ای   منطقه  آب  شرکت 

با امضاء مدیرعامل به ذیحساب شرکت آب منطقه ای نموده و پرداخت    8/10/97مورخ  97/29/ 101/18730
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کلیه مطالبات این شرکت  )شامل دیون وسپرده حسن انجام کار ( تااطالع ثانوی متوقف شد و باتوجه به این  

 می پیمان  شرایط عمو  52و 51موضوع که در قرارداد سد سرابی، تاکنون صورتحساب نهائی براساس مواد 

 

  " افزایش مطالبات انتسابی" رقمکل    97/ 25/10مورخ   101/20267/97/29تنظیم نشده است طی نامه شماره  

مورد نظر سازمان بازرسی، ازمطالبات این شرکت ، کسر گردید الزم به توضیح است پس از گذشت سه سال،  

میلیارد ریال از شرکت آب منطقه همدان طلب داشته که با کسر مبلغ مورد ادعای سازمان    8این شرکت حدود  

نی این است که حتی درصورت  میلیارد ریال از مطالبات وی کسر گردید واین موضوع به مع  4بازرسی، حدود  

مورد نظر سازمان بازرسی ،این موارد صرفا درمطالبات این    "افزایش مطالبات انتسابی"اثبات قطعی برخی از  

  101/20453/97/29شرکت متصور گردیده و فقط روی کاغذ انجام شده است واین موضوع نیز طی نامه شماره  

 قه ای اعالم گردیده، توسط مدیر عامل شرکت آب منط 28/10/97مورخ 

آیین نامه بازرسی ))سازمان موظف    19ماده  "الف    "درانتها نیز این شرکت به استحضار میرساند براساس بند 

است نسبت به شناسائی مجامع و شوراهای تصمیم گیر درمعامالت اقدام نماید ((. درشرکت آب منطقه ای  

پرداخت ها اعم از اضافه هزینه های نوبت    همدان ، مدیر عامل شرکت مجری طرح محسوب می شود وکلیه

کاری شب با تصویب وی صورت گرفته است اضافه هزینه های نوبت کاری شب پس از تصویب مجری طرح  

قانون محاسبات عمومی را دارد (، در صورت وضعیت لحاظ گردیده    53و52) مدیر عامل شرکت که اختیار ماده  

 است . 

قانون بازرسی ))گزارش بازرسی باید مستند و مستدل باشد، طبق تبصره آیین نامه    47براساس ماده   -

بت به دالیل آیین نامه قانون بازرسی درصورتی که دفاع وارد نباشد، بازرس باید نس  23ماده    "و"بند    3

اشاره شده است اما در اظهار    "دالیل  " وجهات رد آن درگزارش اظهار نظر نماید(( که دراین تبصره به 
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سازمان بازرسی کمتر به دالیل توجه شده است به طور مثال در اظهارنظر مربوط به ضریب  نظر های  

 باالسری بیمه تمام خطر گفته شده است)) که هزینه ای بابت تهیه بیمه نامه و هماهنگی های آن به  

-  

-  

داخت  پیمانکار پرداخت نمی گردد ((که متاسفانه به این موضوع توجه نشده است که هزینه باالسری پر -

شده به پیمانکار بابت موضوع فوق الذکرصورت نگرفته بلکه از این بابت بوده که چون تکلیف پرداخت  

شرایط عمومی پیمان برعهده کارفرما بوده است و این پرداخت    21هزینه بیمه تمام خطر بر اساس ماده  

جام بیمه ( و در واقع تعهد  را پیمانکار انجام داده است ) به لحاظ نبود اعتبار نزد کارفرما و لزوم ان 

کارفرما توسط پیمانکار صورت پذیرفته ، ضریب باالسری به آن تعلق گرفته است یا درخصوص اظهار  

نظر درمورد محاسبات شب کاری هیچ دلیل مستندی مبنی بر چرایی لزوم عدم لحاظ کاهش راندمان  

متر که ذکر شده    40فاری باالی  درمحاسبات، ارائه نگردیده است یا درخصوص اظهار نظر مربوط به ح

متر دوم دوبار و......    20متر اول یک بار ، برای    20))چون دربند پنج  آمده که این اضافه بها برای  

آیا    "متر تعلق می گیرد    40پرداخت می گردد پس نشانگر این است که اضافه بها به عمق مازاد بر  

صورتی که درفهارس بهاء معمول است که اگر اضافه  متر به میان آمده است ؟ در   40ذکری از مازاد بر  

ویا معنی مترادف اینها ذکر می  "بیش از "یا   "مازاد بر "بهائی به مازاد بر یک مقدارتعلق گیردحتما از 

  60گردد.آیا این برداشت از موضوع مذکور در بند پنج، نزدیک تر به موضوع نیست که برای حفاری تا  

  15متر دو با    80متر اضافه گردد و برای حفاری تا    40ردیف حفاری تا    درصد به بهای  15متر یک بار  

متر اضافه شود و به همین ترتیب برای عمق های    40درصد ( به بهای ردیف حفاری تا    30درصد )  

بیشتر، یا درخصوص بخشنامه دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت درمورد چرایی عدم قبول این  

استفاده از این دستورالعمل قبل از واگذاری کار،    "خشنامه ذکرگردیده که موضوع که درمتن اصل ب

هنگام تنظیم برآورد هزینه اجرا، برای برگزاری مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه خواهد  
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، هیچ دلیلی "نحوه ارائه پیشنهاد قیمت  " و همانگونه که ازعنوان بخشنامه نیز مشخص است    "بود

استناد کارشناسان محترم سازمان بازرسی در مورد چگونگی پرداخت اضافه هزینه       ذکر نگردیده یا  

-  

-  

نوبت کاری شب براساس چه قانون و مقرراتی است که اعالم نموده اند بر خالف مقررات، صورت  -

                            گرفته و نمی بایست بدین گونه پرداخت می شد                                                        

ایین نامه قانون بازرسی ، بایستی )) اخذ دفاعیات و نقطه نظرات عالی ترین مقام    47بر اساس بند ))ه (( ماده 

و   و تخلفات  اشکاالت  با  رابطه  در  ای مهم بصورت مکتوب  برنامه  بازرسی های  در  بازرسی،  مورد  دستگاه 

((.آیا دفاعیت عالیترین مقام دستگاه ، در گزارش منعکس شده    منعکس نمودن آن در گزارشات صورت پذیرد

آیین نامه قانون بازرسی بایستی     47بر اساس بند )و( ماده    است یا هیچ توجهی به دفاعیات صورت گرفته است؟

اعالم نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثر  صورت گیرد. آیا به شرایط و اوضاع مالی حاکم بر  

طی سالهای متوالی  که این شرکت  به رغم تنگناهای شدید مالی و مطالبات چند میلیاردی  "پروژه سد سرابی  

پس از باال رفتن    91تا    89معوق ، هیچگاه به تعطیلی و یا تعلیق کار پروژه اقدام نکرد، مخصوصا در سالهای  

تحمیل ننمود تا پروژه به مرحله بهره    شدید قیمت ها و نوسانات شدید قیمت ارز و خسارت تعلیق به کارفرما

پروژه محقق گردید آبگیری اهداف  اول  از سال  نهایی سازمان  "  برداری رسید و خوشبختانه  در اعالم نظر 

                                           بازرسی هیچ توجهی شده است؟                                                                                                     

درهر امر تخصصی بایستی به نظریه کارشناس مربوط    "آئین نامه قانون بازرسی )  50طبق بند ))ه((ماده    - 

آیا در موارد مطروحه درگزارش سازمان بازرسی از سد سرابی این موضوع رعایت شده است ؟    "استناد شود  

نامه قانون بازرسی )) چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی  آئین    50براساس بند))ط(( ماده 

شونده، ناشی از فقدان ضوابط ومقررات متناسب باشد و..... تذکرات الزم مبنی بر ضرورت تدوین آئین نامه،  
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رخصوص  تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل وقانون یا اصالح مقررات به دستگاه ذیربط داده می شود(( که د

گزارش بازرسی پروژه سد سرابی این موضوع رعایت نگردیده و به جای اینکه تذکر نسبت به درخواست تدوین  

 ودستورالعمل به طور مثال محاسبه اضافه هزینه های نوبت کاری شب یا اصالح دستورالعمل پیشنهاد قیمت  

 

داده شود، متاسفانه کارشناسان شرکت مورد    به دستگاه اجرائی"  ازمبادی مربوط به قرارداددستگاه"  پیمانکاران  

 بازخواست قرارگرفته اند.  

بازرسی   سازمان  نظر  مورد  رقم  کل  کسر  رغم  علی  انتسابی  "درادامه  مطالبات  به  "  افزایش  شرکت  ازاین 

چگونگی پرداخت موارد انجام شده با اشاره به بندهای قانونی شرایط عمومی پیمان ، بخشنامه ها و فهارس  

 ه پیمان، می پردازد )مستندات مربوطه پیوست میباشد ( منظم ب

 انتساب افزایش مطالبات پیمانکاربابت کاردر شب: -

اضافه هزینه های مربوط به کار در شب با تایید مهندس    "شرایط عمومی پیمان    25بر اساس بند )د( ماده   

مشاور و تصویب کارفرما پرداخت میشود. در محاسبه این هزینه ها به منظور تعیین هزینه های اضافی دستمزد  

. از این     "عی مالک عمل قرار گیردنیروی انسانی برای کار در شب ، باید مقررات قانون کار و امور اجتما

 مطالب چند موضوع قابل استفاده است:  

 پرداخت اضافه هزینه های کار در شب باید به پیمانکار پرداخت شود. -الف(

 پرداخت اضافه هزینه ها با تائید مهندس مشاور تصویب کارفرما صورت پذیرد .   -ب( 

درخصوص هزینه های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب ، مقررات قانون کار مالک عمل    -ج(

 قرار گیرد . 
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فقط پرداخت یک    در قسمتی هایی از این مطالب به موضوع  اضافه هزینه ها اشاره شده است که منظور  -د( 

 هزینه اشاره شده یعنی دستمزد نیروی انسانی نیست بلکه هزینه های دیگر را نیز شامل می شود.  

 

 

با توجه به موارد فوق به نظر نمی رسد در محاسبه هزینه های نوبت کاری شب در پروژه سد مخزنی سرابی،   

هم زیرا  باشد،  گرفته  مقرراتی صورت  و  قانون  امر خالف  .  هیچگونه  است  شده  رعایت  الذکر  فوق  موارد  ه 

اضافه بر    %35قانون کار متذکر شده است که )به دستمزد نیروی انسانی نوبت کاری شب    58همچنین ماده  

مزد ساعت کاری عادی تعلق می گیرد( که در محاسبه هزینه نیروی انسانی نوبت کاری شب در  پروژه سد  

تدا سهم نیروی انسانی در واحد کار براساس آنالیز رسمی سازمان  سرابی، بر این اساس عمل شده است، یعنی اب

مدیریت )برنامه بودجه ( محاسبه  گردیده و سپس سهم نیروی انسانی در احجام کارکرد نوبت کاری شب مورد  

% مبلغ بدست آمده به عنوان اضافه هزینه دستمزد نیروی انسانی در نوبت کاری    35محاسبه قرار گرفته و  

 شده است.  شب لحاظ 

شرایط عمومی پیمان مستفاد می شود این است که    25ماده    "د"به طور خالصه می توان گفت آنچه از بند  

بهای یک واحد کار در شب به لحاظ سختی شرایط کار درمقایسه با همان واحد کار در روز بیشتر، بنابراین  

 اضافه هزینه های نوبت کاری شب از این بابت بیشتر می باشد 

ی اینکه هزینه یک واحد کار در شب ، مساوی هزینه یک واحد کار در روز،  به عالوه کل اضافه هزینه ها  یعن

که شامل افزایش دستمزد نیروی انسانی وکاهش راندمان ماشین آالت به علت کاهش سرعت ودید در شب 

 و....می شود  

 خطرمهندسی  انتساب افزایش مطالبات پیمانکاربابت ضریب باالسری به  بیمه تمام  -
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چنانچه طبق توافق کارفرما وپیمانکار ، مصالحی که تامین آنها در  "کلیات فهرست بها    14براساس بند  

تعهد کارفرماست توسط پیمانکار تهیه شود بهای آن براساس اسناد هزینه مورد تایید مهندس مشاور وکارفرما   

این به طور کلی در تمامی موارد اگر کارفرما  بنابر    "درصد هزینه باالسری پرداخت می شود    15، به عالوه  

 وظایف خرید اجناس و کاال و یا خدمات را به عهده پیمانکار بگذارد می بایست باالسری این هزینه ها را به  

 

کارفرما هزینه های مربوط به  "شرایط عمومی پیمان آمده است   21ماده   دربند ج پیمانکار پرداخت نماید. 

ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر عیناً به بیمه گر)شرکت بیمه(  بیمه به شرح پیش گفت ه را در مقابل 

در این موضوع کارفرما به لحاظ عدم امکان پرداخت مستقیم به بیمه گر) به لحاظ محدودیت    "پرداخت میکند

و     انکار واگذار نمودهکه جزو تعهدات وی بوده ، هزینه بیمه مذکور را به پیم نقدینگی و لزوم بیمه شدن کارگاه(  

در صورت   1/ 15بایست با ضریب باالسری  پیمانکار این هزینه ها را به بیمه گر پرداخت کرده است بنابراین می

وضعیت لحاظ می گردید زیراپرداخت هزینه مذکور درتعهد کارفرما بوده است ، پیمانکار طبق تکالیف قانونی  

موظف به پرداخت کسورات قانونی قراردادشامل بیمه ، مالیات وحسن انجام کار در مورد تمامی موارد مندرج  

باالسر اعمال ضریب  لذا در صورت عدم  است  بوده  پیمانکار  در صورت وضعیت  تکلیف  به هزینه مذکور  ی 

درقبال  پرداخت کسورات چه بود ؟ اگر کارفرما هزینه بیمه را به بیمه گر پرداخت می نمود درج آن درصورت  

 وضعیت پیمانکار صورت نمی گرفت  

 دوبار اعمال ضریب باالسری به فاکتور   انتساب افزایش مطالبات پیمانکاربابت -

بار در صورت وضعیت  جلسه و یک در خصوص ایراد وارده به احتساب ضریب باالسری یکبار در صورت  -

برای خرید و نصب درب ضدسرقت ، ضریب باالسری اشتباها در صورتجلسه قید شده است. سهوا حدود  
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  52و    51ب نهایی پیمانکار بر اساس ماده  هزار تومان اضافه پرداخت شده است که در صورتحسا  270

 شرایط عمومی پیمان کسر گردید 

   انتساب افزایش مطالبات پیمانکاربابت تجهزکارگاه -

ضمن آنکه درخصوص قرارداد طرح تکمیلی   شودعملیات تجهیز کارگاه فقط شامل تامین ساختمان نمی

 نفر مشغول به کار بوده اند   200با توجه به ادامه عملیات  های اصلی احداث سد سرابی بیش از   سد سرابی

 

که تعدادی از این افراد در ساختمان های متعدد تجهیز کارگاه واقع در محدوده کارگاه و همچنین ساختمان 

هایی ساختمان  همچنین  و  اند  داشته  سکونت  تویسرکان  شهر  در  واقع  ای  اجاره  و    های  اداری  امور  برای 

پشتیبانی و تعمیرگاه و انبار و آزمایشگاه پیمانکار وجود داشته است .بخش مهمی از تجهیز کارگاه مربوط به  

در این بخش و از جمله تعمیر و تعویض تجهیزات و هزینه های جاری کارگاه ها می شود     های مستمرفعالیت

چند برابر افزایش یافته است در صورتی     پروژه این هزینه ها   که با طوالنی شدن زمان اجرا به علت تمید مجاز 

که فصل تجهیز کارگاه به صورت مقطوع پیش بینی می شود. بنابراین هیچگونه اضافه بر آورد یا پرداختی از  

برای    ) عملیات تکمیلی   ( پیمانکار سد سرابی درقرارداد دوم  نگرفته است.ضمنا  بابت تجهیز کارگاه صورت 

 درصد ضریب مینوس داده است  31گاه تجهیز کار

 متر40انتساب افزایش مطالبات پیمانکار بابت ردیف چالزنی بیش از  -

متر، موارد زیر را به استحضار  40درخصوص موضوع مطرح شده در خصوص پرداخت ردیف چالزنی بیش از   

 می رساند: 
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متر یک ردیف تعیین    10ا عمق  ( برای چالزنی ت1382در فهرست بهای قرارداد اول سد سرابی )سال    -الف(

تا    0متر و از    10تا    0متر نیز ردیف دیگری معین شده است )به صورت از    40گردیده و برای چالزنی تا عمق  

 متر( 40

متر از آیتم    10متر تعیین شده در فهرست بها تفکیکی  بدین منظور که تا عمق    40برای چالزنی تا عمق    - ب( 

متر محاسبه انجام پذیرد ، صورت نگرفته است بلکه دو    40متر تا    10از آیتم    متر و مازاد آن  10چالزنی تا  

متر در نظر    40متر تا    0متر و دیگری برای چالزنی از    10متر تا    0ردیف بصورت مجزا یکی برای چالزنی از  

 گرفته شده است .  

متر بیشتر    40ی از  توضیحات فصل چهارم فهرست بها آمده است در صورتی که عمق چالزن  5در بند    -ج(

درصد در زمینهای سنگی به بهای ردیف مربوط)تاکید می گردد به    15متر اضافه عمق ،    20شود، به ازای هر  

متر اول یک بار ، بیست متر دوم دوبار  و ...( ومنظور مشاور که خود  20بهای ردیف مربوط( اضافه می شود )

این بوده است که برای ج آیتمهای متعدد یک روش کلی برای  به این موضوع اذعان دارد  از درج  لوگیری 

متر)در صورت وجود( ارائه نماید بدین صورت که اگر عمق چالزنی بیش    40محاسبه ردیفهای چالزنی بیشتر از  

فهرست بها    5متر، براساس توضیحات بند    40متر و چالزنی تا    10متر بود مانند ردیفهای چالزنی تا    40از  

 متر و ... در نظر گرفته شود.    60زنی تا عمق  ردیف مجزایی برای چال

در فهارس بهای مرسوم است که اگر قرار باشد که اضافه بهایی برای یک ردیف با توجه به افزایش ارتفاع    -د( 

یا عمق  و ... از یک مقدار مشخص به باالتر تعلق گیرد ، عموماً واژه )مازاد بر( به کار برده می شود بطور مثال  

متر تا عمق    10ها ذکر گردیده )چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی .... برای عمق مازاد بر  در فهارس ب

کیلو متر(یا )حفاری    5متر( یا )حمل آب مازاد بر    600متر( یا )حمل مصالح سنگی، برای مسافت مازاد بر    25

رای میل مهار تنیده سنگ  متر مربع(یا )اضافه بها به ردیفهای اج  20تا    7در فضای بسته به مقطع بیش از  
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متر یکبار( و مثالها و نمونه های بسیار دیگری از این دست    3متر به ازای هر متر مازاد بر    3برای طول مازاد بر  

 که مقدار مبنا در آنها مشخص شده است. 

احد  متر بهای و   40ریال و برای چالزنی تا عمق    708/132متر بهای واحد    10برای ردیف چالزنی تا عمق    -ه( 

متر است و اختالف قیمت دو بهای    30متر ،    40متر تا    10ریال لحاظ شده است . اختالف طول از  000/190

متر    40درصد( که این تفاوت قیمت برای کل ردیف حفاری تا  44ریال می باشد )حدود    292/57واحد مبلغ  

ریال محاسبه می   000/190ت  متر( اعمال می شود . )براساس ردیف فهرست یعنی با قیم   40تا    0)یعنی از  

  60تا   0متر )یعنی    60درصدی به بهای ردیف چالزنی تا    15شود( بنا براین می توان نتیجه گرفت که افزایش  

متر تعلق گیرد و به صورت یک ردیف مجزا در نظر گرفته شود . ضمناً    60متر( نیز بایستی به کل چالزنی تا  

 رست بها نیز همین بوده است. نظر مشاور تدوین کننده و تهیه کننده فه 

 انتساب افزایش مطالبات پیمانکاربابت استفاده از ضریب جزء به جای ضریب کل    -

سطر هفتم آمده است ))استفاده از این دستورالعمل قبل از   8/1387/ 19مورخ    100/76574در بخشنامه شماره  

برای   اجرا  برآورد هزینه  تنظیم  به صورت ترک مناقصه  واگذاری کار، هنگام  ارجاع کار  یا  مناقصه  برگزاری 

بود.((  پیشنهادی     خواهد  قیمت  پایش  منظور  به  صرفا  دستورالعمل  این  از  استفاده  اساس  این  بر  بنابراین 

پیمانکاران قبل از انعقاد پیمان کاربرد دارد. درخصوص ضریب اعمال شده به فهرست بهای تاسیسات برقی با  

( ناشی  52/1ائه شده از سوی این شرکت در خصوص فهرست بهای تاسیسات برقی )توجه به ضریب کلی ار 

از تقسیم مبلغ پیشنهادی به مبلغ برآورد رشته محاسبه صورت گرفته است.)براساس بند پنج دستورالعمل کاربرد  

ب ، راه ها وتاسیسات عمومی سد که برای دوره  هره  درفهرست بها که قید گردیده هزینه احداث ساختمانها 

برداری درنظر گرفته می شود با استفاده از فهرست بهای پایه مربوط برآورد شده وبه عنوان یک فهرست بهای  

جداگانه ضمیمه اسناد می شود، لذا ضریب اعمال شده درخصوص فهارس ابنیه ، تاسیسات برقی و راه باند  
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یک قیمت کلی ارائه گردیده ،    براین اساس صورت پذیرفته است ( و در خصوص فهرست بهای ابنیه نیز که

صورت وضعیت تدوین شده است )براساس بند پنج دستورالعمل کاربرد درفهرست بها که قید گردیده هزینه  

احداث ساختمانها ، راه ها وتاسیسات عمومی سد که برای دوره بهره برداری درنظر گرفته می شود با استفاده 

عنوان یک فهرست بهای جداگانه ضمیمه اسناد می شود، بنابراین    از فهرست بهای پایه مربوط برآورد شده وبه

 در خصوص فهرست بهای ابنیه ضرایب اعمال شده براین اساس )فهرست بهای جداگانه( صورت گرقته است  

 

 

 

 : انتساب افزایش مطالبات پیمانکاربابت ارزش افزوده فاکتورها   -

یا خدمات، وجه را به طور کامل )همراه با ارزش   رها پیمانکار اصلی سد سرابی در هنگام پرداخت وجه فاکتو

به طرف های قرارداد پرداخت نموده است. بنابراین طرفهای قرارداد ملزم به پرداخت ارزش افزوده     افزوده( 

به اداره مالیات می باشند. پیمانکار اصلی پرداخت کننده وجه ارزش افزوده بوده نه دریافت     های دریافتی

فقط با رقم آخر صورت وضعیت کار دارد و مالیات ارزش افزوده را بر     اداره امور مالیاتی  کننده ، همچنین

کند و به محتوای صورت وضعیت کاری ندارد .مشتری نهایی بایستی مالیات بر  آن اساس محاسبه می

کننده   ارزش افزوده کل کاال و خدمات دریافتی را پرداخت نمایند. لذا تکلیف پیمانکار اصلی که پرداخت

افزوده اقالم فاکتوری و تعهدی بوده است در صورت عدم محاسبه در صورت وضعیت چه بود؟   ارزش 

 براین اساس رقم فاکتور بااحتساب ارزش افزوده در صورت وضعیت لحاظ گردیده است  

 جمع آوری برق و کابل ها انتساب افزایش مطالبات پیمانکاربابت -
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شرایط خصوصی پیمان اول بر عهده کارفرما بوده است و تجهیزات   الف(  20تامین برق کارگاه بر اساس ماده 

بند     نصب شده نیز فصل تجهیز کارگاه فهرست بها     4-2متعلق به کارفرما بوده است. پس از توضیحات 

کارگاه ورودی  تا  برق  تدارک  نباشد چنانچه  کارفرما  عهده  های   به  کسر     هزینه  از  پس  و  برآورد  آن 

 شود.بینی میبرگشت در پایان کار باقیمانده جمله هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش قابل های هزینه

 

 

)برق رسانی شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، نصب تیرهای برق، کابل کشی از برق شبکه تا کارگاه،  

 ابه است.(پرداخت تعرفه های ثابت برق و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مش

درصد    31که پیمانکار بابت آن نیز     میلیون ریال در تجهیز کارگاه طرح تکمیلی  150آیا پیش بینی مبلغ  -

 را پوشش می دهد؟   داده است همه هزینه های فوق  مینوس

 آیا مبلغی به عنوان جمع آوری تجهیزات برق کارگاه ) مربوط به کارفرما (درقراردادپیش بینی شده است ؟ -

 اقالم و وسایل جمع آوری شده متعلق به پیمانکار بوده است که پس از جمع آوری به او تعلق داشته باشد؟  آیا-

آیا تجهیزات و وسایل جمع آوری شده متعلق به کارفرما نبوده است که برای جمع آوری آن مبلغی را پرداخت  -

و در صورت     در واقع پیمانکار سد سرابی وجهی را بابت جمع تجهیزات متعلق به کارفرما پرداخت کرده   نماید؟

 وضعیت مبلغ هزینه شده را دریافت نموده است. پیمانکار متعهد به جمع آوری تجهیزات مربوط به خود است. 

 انتساب افزایش مطالبات پیمانکار بابت رویه برداری معدن    - 
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سانتیمتر رویه برداری می باشد. دراحجام قید شده در   15ور کارشناس محترم سازمان بازرسی   احتماال منظ

سانتیمتر    15صورتجلسه ، حجم برداشت از معدن بعد از رویه برداری محاسبه و نقشه برداری مجدد شده است و  

.ضمنا کارشناسان  باشد(   رویه برداری به پیمانکار پرداخت نگردیده است )تایید نقشه بردار نظارت پیوست می

سانتیمتر رویه برداری در    15محترم بازرسی دلیل مستدلی برای ادعای مطرح شده خود در خصوص لحاظ  

  درنهایت حکم قرارمنع تعقیب از طرف دادگاه   پس از ارائه دفاعیات وارسال الیحه  محاسبات،  ارائه ننموده اند.

 به شرح ذیل صادرگردید . 

 

 

بازپرسی  9ریاست محترم شعبه   –دادسرای عمومی و انقالب   

 موضوح : الیحه اینجانب حمیدرضا هدائی 

 باسالم واحترام  

به استحضارمیرساند  پس از بررسی مواردی از طرف سازمان بازرسی استان همدان درمستندات سد سرابی و  

ر وکارفرما در خصوص مفاد و بندهای  فهارس  انتساب اضافه  پرداخت به پیمانکار، علی الرغم اینکه تفسیر مشاو 

منضم به پیمان،  بخشنامه ها وشرایط عمومی پیمان با تفسیر سازمان بازرسی مغایرت داشته اصرارسازمان  

نظربه اینکه تاکنون صورتحساب نهائی براساس ماده    بازرسی به نظرات خود و ارجاع به آن  دادسرای محترم ، 

تنظی  51 پیمان  عمومی  شماره  شرایط  نامه  طی  اقدام   همدان  ای  منطقه  آب  شرکت  است  نشده  م 

انتسابی  "رقمکل    25/10/97مورخ    97/29/ 101/20267 پرداخت  را،    "اضافه  بازرسی  سازمان  نظر  مورد 

ازمطالبات شرکت راهسازی وعمران ایران، پیمانکار سد سرابی کسر نمود شایان ذکر است که  این موارد صرفا  

ر متصور گردیده و فقط روی کاغذ انجام شده است و درنتیجه تاکنون هیچ حقی از دولت و  درمطالبات پیمانکا
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مدیر عامل شرکت    10/97/ 28مورخ    101/20453/97/29بیت المال تضییع نگردیده است که طی نامه شماره  

ژه شرکت  آب منطقه ای ایفاد گردید درپایان به رقم کسر کل مبلغ مورد نظر سازمان بازرسی، پیمانکار پرو

دررابطه با مبالغ کسر    "اعالم نموده   1398/ 21/2موخ    98/ع/1519راهسازی وعمران ایران طی نامه شماره  

نظر مشاور طرح دراین خصوص فصل الخطاب است و پیرو نامه پیمانکار ،     "شده از صورتحساب پیمانکار  

وده که فصل الخطاب ، کارفرما  اعالم نم 25/2/1398مورخ    3س/- 98/329- 857مشاور نیز طی نامه شماره 

یعنی شرکت آب مطقه ای همدان می باشد ) تصاویر پیوست ( لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت صدور  

 . قرارمنع تعقیب پرونده اقدام گردد 
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 پروژه تصفیه خانه آب شرب شهرستان تویسرکانمدیر 
 

پروژه تصفیه خانه آب شرب شهرستان تویسرکان که به موازات سد سرابی    1395در سال   -

به ظرفیت   1395و خط آبرسانی و با هدف تصفیه آب شرب شهرستان و حومه آن در سال 

میلیون متر مکعب در سال به روش    7لیتر در ثانیه جهت تامین آب شرب به میزان    330

BOT  ال به کارفرما  توسط سرمایه گذار مشارکت تهران میراب  ) ساخت ، بهره برداری و انتق

و زیستاب ( شروع شده که تماما به بخش خصوصی واگذار گردیده و این نوع پروژه اولین  

است ذیل  به شرح  آن  تر  .گزاش مفصل  است  ای همدان  منطقه  آب  که    تجربه شرکت 

 توضیحات کامل این پروژه به شرح ذیل می باشد 

وی رودخانه گزندر باتوجه به نیاز مبرم مردم منطقه )شرب و باغات(،  طرح احداث سد بر ر

وری باال از آن، دل مشغولی اصلی  کمیت و کیفیت مناسب آب این رودخانه و به ویژه امکان بهره

 .مردم، ساکنین محلی و مسئولین منطقه بوده است 

هدف اصلی احداث سد مخزنی سرابی استفاده از آب تنظیم شده رودخانه گزندر جهت تأمین 

درازمدت آب شرب شهر تویسرکان )سرکان، تویسرکان و سرابی( که اینک با مشکالت عدیده 

باشد.لذا به اند، میکننده آب شبکه توزیع شهر مواجه تولید آب از منابع تأمین کمی، کیفی و گرانی  
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تفاده حداکثر از جریان رودخانه گزندر و تأمین آب مورد نیاز منطقه سرابی و تویسرکان،  منظور اس

                                       حداث سد مخزنی سرابی بر روی این رودخانه مطرح گردیدطرح ا

حوزه آبریز رودخانه گزندر مشرف به شهر تویسرکان و محل سد در باالدست منطقه سرابی  

ه ارژن قرار دارد. با احداث سد سرابی بخش عمده دبی پایه رودخانه مذکور در فصول غیر در در  

                              گردندزراعی و به ویژه سیالبهای این رودخانه تنظیم و ذخیره می

سازی آب رودخانه گزندر، در ساختگاهی  مطالعات مراحل توجیهی و تفصیلی تنظیم و ذخیره

نام سرابی در مسیر رودخانه در محدوده اراضی منطقه سرابی شهرستان تویسرکان در    مناسب به

انجام شده است و    جهت تأمین درازمدت درازمدت آب شرب شهر توسط این مهندسین مشاور 

                                                                  باشد.عملیات اجرائی سد در حال انجام می

 ف کلی طرحهد
 

باشد. که برای هدف کلی طرح، تأمین آب شرب شهر تویسرکان از آب رودخانه گزندر می

.                باشدنیل به این هدف سد مخزنی سرابی بر روی رودخانه گزندر در حال احداث می  

  1385خانه آب شرب شهر تویسرکان از سال  مرحله اول مطالعات طرح خط انتقال و تصفیه

تکمیل و متعاقب آن    1385شده است و گزارش نهایی مرحله اول مطالعات آن در شهریور    آغاز

ای استان همدان و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بررسی و آب منطقه  یتوسط کمیتة فن

 ابالغ گردید.  آنگردیده و صورتجلسه  تصویب
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 آب تخصیص یافته
 

میلیون مترمکعب محاسبه گردیده و   8/16معادل  آورد رودخانه گزندر در محور سد سرابی  

های کشاورزی ابالغ شده آبه تخصیص تصویب شده اب جهت شرب، زیست محیطی و تأمین حق 

 به شرح زیر بوده است. 

 

 میلیون مترمکعب در سال  7/- تخصیص شرب شهر تویسرکان -

 میلیون مترمکعب در سال  3/2 بران پایاب آبه تخصیص حق  -

 میلیون مترمکعب در سال  2/2 تخصیص زیست محیطی -

 میلیون مترمکعب در سال  5/11 جمع تخصیص 

 

 تصفیه خانه آب شرب تویسرکان  مبانی طراحی
 

                          باشدمبانی طراحی طرح تأمین آب شرب شهر تویسرکان به شرح زیر می
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مبانی  واحـد  شــرح

 طراحی 

 1410 سال  افق طرح تأمین آب شرب

 100000 نفر جمعیت در افق طرح 

 LCD 200 متوسط مصرف سرانه در افق طرح 

3/7 میلیون مترمکعب متوسط نیاز آب شرب ساالنه  

36/1 - ضریب حداکثر روزانه   

ای آب شهرنیاز لحظه  315 لیتر در ثانیه  

ثانیه لیتر در  ظرفیت خط انتقال آب   330 

خانه )در افق طرح(ظرفیت تصفیه   30000 مترمکعب در روز  

 20000 مترمکعب در روز  ظرفیت تصفیه خانه در مرحله اول اجرائی

 

 

 



 
                                                         

55 
 

 

 

 آب شرب تویسرکان  خانهتصفیه
 

: طراحی تصفیه خانه آب شرب تویسرکان جهت انتقال آب تصفیه شده با کیفیت استاندارد  هدف  

لیتر در ثانیه در دو خط جریان با حذف مواد معلق وکاهش   320ظرفیت تولید و به منظور شرب با 

و گندزدایی آب برای مصرف شرب مطابق آخرین ویرایش استاندارد     NTU 1   کدورت به کمتر از

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1053

 نفر 100.000به عنوان افق طرح  1410جمعیت پیش بینی شده در سال  -

 لیتر نفر در روز   207سرانه آب مصرفی شهر تویسرکان معادل  -

 میلیارد ریال  270برآورد هزینه ساخت حدود -

 واحد های فرایندی و ساختمان های جانبی تصفیه خانه :  -

)شناور سازی با حباب هوا( مصوب DAFواحدهای تصفیه خانه بر اساس طرح اولیه پیشنهادی  

 و فاضالب کشور به شرح ذیل:شرکت مهندسی آب 

واحد -واحد اختالط سریع    –حوضچه آشغالگیر    –حوضچه شیرآالت وکنترل جریان ورودی    -

بستر های    –مخازن ذخیره آب پاک    – مخازن کربن فعال  -واحدفیلتراسیون–(  DAFزالل سازی )

 -ساختمان تهیه و تزریق محلول کلر –لجن خشک کن  
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ساختمان پست خارجی    –ساختمان پست داخلی برق    –میایی  ساختمان تهیه و تزریق مواد شی

  –ساختمان اداری   –برق 

 

 ساختمان نگهبانی.  –ساختمان انبار و تعمیرگاه 

)سرکان پاالیش "  شرکت پروژه  "توسط    BOTاجرا تصفیه خانه آب شرب تویسرکان به روش  

ثبت گردیده در  ،  عنوان سرمایه گذارآب آرمان(  که با مشارکت شرکت تهرا ن میراب وزیستاب به  

 حال اجرا می باشد.و بر این اساس سرمایه گذار تعهد نموده است که تاسیسات 

 .  متر مکعب آب در شبانه روز احداث نماید 27648مورد نیاز برای تصفیه روزانه 

 

 خانهظرفیت تصفیه
 

ساخته خواهد شد. که در دوره  خانه با تعداد سه مدول تصفیه  برای دوره توسعه نهایی تصفیه

 تصفیه خواهد شد. ،با احداث دو مدول تصفیه 1400اول اجرایی یعنی سال 

  27648با احداث یک مدول اضافی جمعًا حدود  1410در دوره توسعه نهایی یعنی سال 

شود.در روز تصفیه می آب مترمکعب  

 ارزیابی کیفیت آب رودخانه گزندر
 :  زیر آزمایش کیفی شده استبه شرح آزمایشگاههای مختلف  آب رودخانه گزندر توسط 

 دفتر کنترل کیفیت بهداشت آب و فاضالب مربوط به شرکت آب و فاضالب استان همدان  -

 ای همدانآزمایشگاه شرکت سهامی آب منطقه -
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 آزمایشگاه امور نظارت بر بهداشت آب و فاضالب و آزمایشگاهی شرکت آب و فاضالب   -

 شهر تهران 

 پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت ایران  -

 آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف -

 نتایج آزمایشهای کیفی آب رودخانه گزندر به شرح زیر بوده است:

ای همدان که جهت طبقه  شرکت سهامی آب منطقه  1384تا   1354نتایج آزمایشهای سال  

دهد که  آب رودخانه گزندر به لحاظ  منحنی شولر منعکس شده است نشان می  بندی در

مقادیر پارامترهای کلسیم ،منیزیم، سدیم، باقیمانده خشک ، سختی کل ،کلرور،سولفات و  

 باشد. بی کربنات در حد مناسب بوده و از نظر شرب بسیار مطلوب می

که با آغاز فصل بارندگی این   کدورت آب رودخانه در اکثر مواقع بیش از حد مجاز است

 مقدار قطعًا افزایش خواهد یافت.

های استان، مقادیر رنگ بیش از    های آب یکی از آزمایشگاههای نمونه   در نتایج آزمایش

حد مجاز بوده است. لذا پیگیری امکان وجود مواد آلی در آب مطرح شد و نمونه های آب  

نتایج کربن   در حد متعادل بود و   CODقادیر  برای آزمایشگاههای دیگر معتبر ارسال شد. م

بود ناچیز  آب  آلی    ،آلی  مواد  وجود  احتمال  برخی تنملذا  در  آب  آهن  مقادیر  شد.  فی 

های آب بیش از حد مجاز بوده است . پس از بررسی نحوه آزمایش  مقادیر آهن نمونه 

 حد مجاز شد ر آهن بسیار کمتر از یپس از قرار داده شدن نمونه در معرض هوا مقاد

 تغییرات کیفی آب در سالهای آتی 
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  .آب شرب شهر تویسرکان بر اثر عوامل مختلف دارای تغییرات قابل توجه کیفی خواهد بود 

 تغییرات ناشی از احداث سد احتماالً سبب افزایش مقدار مواد مغذی در آب، خواهد شد و نتیجتًا 

 

ن طرح با یشود، که در مورد اآب میها و ایجاد طعم و بوی نامناسب در    باعث رشد جلبک

بینی نحوه آبگیری مناسب از سد و نیز تجهیزات خاص )در صورت نیاز( طعم و بوی نامناسب پیش 

 حذف خواهد شد

 فرآیند تصفیه 

انجام شده دراین طرح ضرورت   یبینی ها لذکر ونیز پیشا  های فوق  باتوجه به نتایج آزمایش

 حذف و یا کاهش پارامترهای زیر تا حد استانداردها مطرح است : 

 کاهش کدورت  •

 کاهش آهن موجود مخلوط در آب •

 خانه تا حد امکاندر صورت نیازحذف جلبکها از آب شرب شهر در تصفیه •

 گندزدایی آب به منظور حذف عوامل بیماریزا •

 ه تصفیه حل مشکل دفع لجن تولیدی در پروس •

 کاهش پرت آب در پروسه تصفیه  •

 

 باشد. خانه به شرح زیر میفرآیند تصفیه در تصفیه 
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 فرآیند کاهش آهن در آب

از آنجا که عامل اصلی مشکل ساز در آب وجود آهن محلول در آب است لذا ضروری است  

کرده  تبدیلکه به طرق ساده با هوادهی آهن محلول در آب را با تغییر ظرفیت به آهن نا محلول 

 و از پروسه تصفیه جدا کرد.

 سازیفرآیند زالل

 افتد.های زیر اتفاق میسازی مکانیسم در فرآیند زالل

 ناپایدارسازی ذرات  در واحد اختالط سریع :

 سازی لخته در واحد اختالط آرام :

 جداسازی نشینی :در واحد ته 

 باشد میقد کننده از طریق جارتست انتخاب نوع ماده منع

 سازی فرآیند صاف

 توسط صافی تند با جریان ثقلی استسازی صاف

 فرآیند گندزدایی 

 ز کلر )کلریناتورها( انجام میشود واحد کلرزنی از طریق تزریق سیستم گا 

 حذف جلبکها 
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شود و چنانچه  جهت حذف جلبکها و طعم و بوی ناشی از آنها در بدو امر از پودر کربن استفاده می

های تولیدی بسیار زیاد باشد در طرح استفاده از واحد    برداری مقادیر جلبکطی دوره بهرهپس از  

 خانه درنظر گرفته شده است. تصفیه بینی شده است که افت آن نیز در صافیهای مشبک پیش 

 دفع لجن تولیدی و کاهش پرت آب در پروسه تصفیه

جاد لجن در  یی آب خام ورودی سبب اسازمقادیر و نوع مواد شیمیایی مورد نیاز که جهت زالل

 خانه می شود که حذف آن ضروری میباشد.تصفیه 

از طرف دیگردر شتشوی معکوس صافی ها آب زیادی مصرف می شود که چنانچه بازیافت نشود  

 آب زیادی به هدر خواهد رفت لذا باز یافت آن بسیار ضرورت دارد.

 واحدهای پیشنهادی تصفیه 

 واحد( 1خام )واحد ورودی آب  -1

 واحد هوادهی پلکانی جهت کاهش آهن محلول -2

 واحد( 1واحد آشغالگیری ) -3

که در صورت نیاز احداث در دوره توسعه  (Micro Strainer)صافیهای مشبک سوراخ ریز    -4

 نهایی

 واحد( 1چاله تقسیم جریان )  -5

 ( 1+2)دوره توسعه نهایی  واحد(  2های اختالط آرام )وضچه ح -6

 ( 1+2)دوره توسعه نهایی  واحد( 2نشینی )های ته حوضچه  -7
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 ساختمان فیلتر -8

معکوس    -9 شستشوی  پمپهای  آب  مخزن 

 واحد(1)

 واحد(  2واحد تغلیظ کننده لجن ) -10

 بسترهای لجن -11

 

 

 ( 1+2)دوره توسعه نهایی 

 واحد جمع آوری پساب شستشوی معکوس و حذف شن  -12

 ساختمان کلرزنی  -13

 ساختمان آمایش و تزریق مواد شیمیایی -14

 مخزن نگهداری آب تصفیه شده -15

 واحدهای دمنده هوا  -16

 واحد های برق وکنترل -17

 شرح واحدهای تصفیه در دوره اول اجرایی

 حوضچه اختالط سریع 

متر و ارتفاع    3/1×3/1محل تزریق مواد شیمیائی و اختالط آب با مواد شیمیائی دارای  همزن ابعاد  

 متر . 95/1آب 

 های فلوکوالسیونحوضچه 
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های مناسب متفاوت در هر مرحله  ای با همزن با سرعتحوضچه فلوکوالسیون چند مرحله   2تعداد  

 متر.  2/3متر و عمق آب معادل  45/9*2/14ابعاد طول و عرض  دقیقه 30زمان ماند حدود 

 نشینی  های تهحوضچه 

متر و عمق آب در   18ای شکل با قطر لجنروب مکانیکی دایرهنشینی ساده با  حوضچه ته  2تعداد 

 متر 4دیواره معادل 

 سازیواحدهای صاف

واحد صافی ابعاد هر بستر    8ها : صافی تند با جریان ثقلی با دبی و ارتفاع ثابت تعداد  نوع صافی 

 مترمربع.  62/25متر با مساحت معادل   80/2*15/9صافی معادل 

 هاشستشوی صافی

 باشد.ها از طریق آب و هوا توأم میشستشوی صافی

 m3/hr275=Q( واحد پمپ آب مورد نیاز با ظرفیت هر یک معادل 2+1تعداد )

مترمکعب   1160ت ی( واحد بلوئرتامین کننده هوای مورد نیاز با ظرفیت هر یک با ظرف2+1تعداد )

 در ساعت 

 3m100حجم مخزن شستشوی معکوس حدود 

 واحدهای تغلیظ کننده لجن

متر در مرکز دایره با حجم    6/6متر و عمق    5/ 4واحد تغلیظ کننده لجن هریک با قطر    2تعداد  

 مترمکعب می باشد  127
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 واحد جمع آوری پساب شستشوی معکوس و حذف شن 

با حجم حدود   واحد  با طول    500این  آوری پساب  متر جهت جمع  9و عرض    6/12مترمکعب 

  .حاصل از شستشوی معکوس واحدهای صافی و انتقال آن به مدار تصفیه و حذف پرت آب میباشد

 .ماسه موجود در پساب از آن حذف میشود در این پروسه شن و

 واحد کلرزنی

مورد  تزریق مستقیم گاز کلر توسط کلریناتورها جهت پیش و پس کلرزنی همراه با کلیه تجهیزات  

 نیاز جهت کلرزنی و ایمنی

 کلریناتور  •

 kg/hr10( تجهیزات کلرزنی هر یک به ظرفیت  1+1تعداد )

 های گاز کلر  کپسول •

 ماه  3زمان ذخیره کلر حدود  •

کپسول در دوره   10کپسول در واحد کلرزنی برای    9تعداد کپسول مورد نیاز حدود   •

 توسعه نهایی جا تعبیه شده است.کپسول در  12اول اجرایی و 

 ساختمان آمایش و تزریق مواد شیمیائی

سازی با تعبیه مخازن ذخیره هر یک از مواد شیمیائی  این ساختمان در نزدیکی واحدهای زالل

ها های مناسب و همزنخریداری شده و مخازن ذخیره هر یک از مواد شیمیائی آماده شده با غلظت
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ها برای انتقال برای هموژن کردن ترکیب هر یک از مواد شیمیائی در داخل مخازن بوستر پمپ

 باشد. شیمیائی در واحد اختالط سریع سایر تجهیزات مورد نیاز برای تزریق مواد شیمیائی می مواد

 مخازن آب تصفیه شده 

 مترمکعب جهت ذخیره آب تصفیه شده 1000مخازن دوقلو با حجم کل 

 بسترهای لجن 

ستر  ب 8شود. در دوره اول اجرایی تعداد آوری میلجن تولیدی تصفیه خانه در بسترهای لجن جمع

بستر می باشد . ضمنا فضا برای   12مترمربع و در توسعه نهایی به تعداد    120هر یک با مساحت  

 بستر اضافی نیز در طرح پیش بینی شده است. 7تعداد 

 خانهسیستم کنترل تصفیه 

های کنترل محلی در  با سیستم مرکزی و میمیک پانل و سیستم   PLCخانه  سیستم کنترل تصفیه 

های ورودی و مخازن، تجهیزات کنترل سطح ای کنترل سطح آب در حوضچهصافیها و سنسوره

گیری مقدار آب، مقدار کلر  آب در فیلترها، شیرهای برقی مورد نیاز در فیلترها و تجهیزات اندازه 

 و سایر پارامترهای مورد نیاز. PHگیری کدورت، تزریقی، اندازه 
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 شهرستان نهاوندپروژه سد مخزنی گرین مدیر 
 

در پروژه سد مخزنی گرین شهرستان نهاوند طی ابالغی تحت عنوان نماینده    1396در سال   -

مجری طرح ) مدیر پروژه ( معرفی شدم که تا کنون ادامه دارد این پروژه جهت تامین آب 

میلیون متر مکعب تامین   3میلیون متر مکعب شرب و    19شرب جنوب استان به میزان  

درصد پیشرفت فزیکی می باشد و از طریق   20مگاوات برق دارای حدود    10ید  صنعت و تول

قانون الحاق و واگذاری به بخش خصوصی در حال انجام است . و در این راستا    56ماده  

انتقال آب شرب جنوب استان از سد گرین به شهرستانهای جنوبی  پروژه مطالعاتی طرح 

 ح ذیل می باشد . استان نیز در دست پیگیری دارم که به شر

 که توضیحات کامل آن به شرح ذیل ارائه می گردد . سد گرین قبل از بازنگری -

های جوشان آن  شهرستان نهاوند در جنوب استان همدان در مجاورت رشته کوه گرین و چشمه

واقع شده است. با توجه به ظرفیت باالی این شهرستان برای توسعه کشاورزی و صنعت، پرورش  

آبزیان و افزایش توان تولید برقابی و وجود آبهای جاری، مطالعة احداث سد مخزنی گرین بر روی  

  لیات اجرایی عمچشمة گاماسیاب در دستورکار قرار گرفت. که پس از انجام مطالعات و تصویب آن،  

گاه چپ ساختگاه نورآباد در تکیه   -جاده اصلی نهاوند  گردید.  آغاز  1389ماه سال  در دی  این طرح

و بخشی از ساحل چپ مخزن سد واقع شده و پس از آبگیری مخزن سد بخشی از آن به زیر آب  

جایگزینی   خواهد رفت که نیاز به احداث جاده جایگزینی میباشد. دسترسی به تاج سد نیز از جاده

برای مهار شده و  آب چشمه گاماسیاب  و  های جاری  آب   ،این سد  منشعب خواهد شد. با احداث
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برای مصارف    گردد و  وجود دارد ذخیره سازی می  استفاده در فصولی از سال که کمبود شدید آب 

  مورد استفاده و بهرهمختلف اعم از کشاورزی، شرب و صنعت در پایین دست سد و مناطق اطراف  

 گیرد. برداری قرار می

 موقعیت جغرافیایی و مشخصات کلی طرح
 

کیلومتری جنوب شهر نهاوند قرار دارد این   19طرح سد گرین نهاوند در استان همدان و در حدود  

طول شرقی واقع شده   ∘48و    ′23و    "35عرض شمالی     ∘34و    ′03و    "35ساختگاه در موقعیت     

.𝑈است مختصات جغرافیایی در سیستم  𝑇.𝑀   عبارتند از𝑋 = 258935    

   𝑌 =  1موقعیت محور ساختگاه سد پس از گذر از روستای ورآینه در فاصله حدود     3771710

 کیلومتری باالدست نیروگاه برقابی جریانی گاماسیاب قراردارد. 

سرشاخه از  یکی  که  گاماسیاب  رودخانه  برروی  سد  میاین  سیمره  رودخانه  در  های    2ر5باشد 

ب از جاده   11ه سد پس از طی  کیلومتری باالدست روستای ورآینه قرار دارد. دسترسی  کیلومتر 

کیلومتر در جاده نهاوند   8بروجرد و تغییر مسیر به سمت نورآباد لرستان و طی حدود    -اصلی نهاوند  

 باشد. پذیر میقباد، بیان و ورآینه امکاننورآباد و عبور از روستاهای قلعه -

 پیشینه مطالعات 
 

مشاور آب نیرو انجام گردید، جهت احداث سد گرین سه  مطالعات مرحله شناخت که توسط شرکت  

 های انجام گرفته ساختگاه بر روی رودخانه گاماسیاب مورد توجه قرار گرفت، سپس طی بررسی
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، دورترین ساختگاه نسبت به چشمه گاماسیاب از نظر زمین شناسی بعنوان توسط مشاور مذکور 

 .ه بودگزینه برتر انتخاب گردید

به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس   1385دوم سد مخزنی گرین در سال    مطالعات مرحله

واگذار گردید. در ابتدای مطالعات، از آنجا که دالیل مستدل وکافی از سوی مشاور قبلی جهت 

گزینی نوع سد مجدداً   به  دربرسی نهاییای با رویه بتنی ارائه نشده بود،  انتخاب گزینه سنگریزه 

در این راستا مقطع تیپ    ز مطالعات مرحله اول در دستور کار قرار گرفت.براساس اطالعات موجود ا

های آب بند هسته رسی، هسته بتن آسفالتی و رویه  ای با المانسد بتنی و انواع سدهای سنگریزه

و سایر سازه بدنه  احداث  به  مربوط  عملیات  احجام  و  گزینه  بتنی طراحی  هر  برای  وابسته  های 

مقایسه احجام مذکور، بهگزینی اقتصادی انجام گرفت و هزینه ساخت   محاسبه گردید. سپس با

 ها اعالم گردید. ای با هسته رسی و رویه بتنی نزدیک به یکدیگر وکمتر از سایر گزینهسد سنگریزه

تنوع زیاد در جنس سنگ بستر، سد سنگریزهنهایتًا   باالی منطقه،  لرزه خیزی  به  توجه  با با  ای 

تر آب بندی، این گزینه عالوه بر دارا بودن شرایط مناسب.  گردیدهسته رسی به لحاظ فنی انتخاب  

های ناشی از عوامل فوق الذکر در اولویت پذیری رس و تطابق بهتر با تغییر شکلبه لحاظ انعطاف

ن نوع سدها . ضمن آنکه در ایران  بیشترین تجربه در طراحی، ساخت و رفتارنگاری ایگرفتقرار  

دارد. سد، وجود  بدنه  نوع  تغییر  همچنین  و  طرح  سیمای  بازنگری  با  مطالعات  از  مرحله  این  در 

 متر از سطح دریا اعالم شدند. 1875و  1870های نرمال و تاج سد بترتیب رقوم
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 اهداف طرح 
 

 میلیون مترمکعب در سال  5به میزان  شرب شهر و روستاهای نهاوند  آب تامین •

 میلیون مترمکعب در سال  5به میزان  ش صنعت شهرستان نهاوندآب بخ تامین •

حقآبه • میزان    دست  پایینکشاورزی    تامین  به  فشار   تحت  آبیاری  روش  میلیون   35به 

و تأمین آب جهت توسعه اراضی کشاورزی   هکتار زمین ( 5670) برای در سال  مترمکعب

) برای میلیون مترمکعب در سال  20  به روش آبیاری تحت فشار و گلخانه ای به میزان

 روستای پایین دست سد  75در مجموع برای  هکتار زمین ( 4830

  30  تأمین آب مورد نیاز حقآبه برهای اراضی کشاورزی دشت چمچال و رهاسازی به میزان •

 در سال عبمیلیون متر مک

 میلیون مترمکعب  23دست به میزان:    محیطی و پایداری جریان پایین  تأمین نیاز زیست •

 در سال 

 میزان به مگاوات(  9)به ظرفیت    گاماسیاب برقابی  نیروگاه برقابی انرژی تولید افزایش •

 سال  در ساعت گیگاوات 35

 توسعه گردشگری و صنعت توریسم در منطقه  •
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 سیمای طرح
 

میلیون    6ر4از بدنه سد، فرازبند و نشیب بند با حجم خاکریزی در حدود    بوداجزای طرح عبارت  

متر،    5متر و قطر داخلی    998متر ارتفاع از پی، احداث تونل انحراف آب به طول    105مترمکعب و  

اده  متر، سیستم تخلیه کننده تحتانی و استف  4متر و قطر داخلی    415سرریز نیلوفری با طول تونل  

متر و    83ثانویه از بخشی از مقطع تونل انحراف، سیستم آبگیر با دو دهانه آبگیر و شفت به ارتفاع  

نهاوند   از مسیر  انحراف، جاده جایگزین بخشی  تونل  از مقطع  نورآباد    –لوله گذاری در بخشی 

نه ردیابی حلقه گما   6کیلومتر که در داخل مخزن سد واقع گردیده است، تعداد    4ر5لرستان به طول  

مترطول در دامنه کوه گرین مشرف به مخزن سد به منظور تکمیل مطالعات اولیه و تأثیر    2400با  

 متر روی چشمه مذکور.  38گذاری هد آب مخزن بر روی چشمه گاماسیاب حداکثر به ارتفاع 

 مشخصات هواشناسی منطقه طرح

های آب و هوایی منطقه    محل اجرای طرح سد گرین در منطقه سردسیر قرار گرفته و مشخصه

 اجرای پروژه به قرار زیر است:

 درجه سانتیگراد در تیرماه 40حداکثر دمای مطلق  •

 درجه سانتیگراد در بهمن ماه  -34ر5حداقل مطلق دما  •

 درجه سانتیگراد 18ر8میانگین حداکثر دمای ساالنه  •

 درجه سانتیگراد  -0ر2میانگین حداقل دما  •
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 درجه سانتیگراد  9ر3میانگین روزانه دما  •

 روز 152میانگین تعداد روزهای یخبندان  •

 روز  75میانگین تعداد روزهای بارندگی در سال  •

 %48میانگین ماهانه رطوبت نسبی  •

 میلیمتر 535میانگین بارندگی ساالنه  •

 25متر بر ثانیه و حداکثر سرعت باد با دوره بازگشت    7/1متوسط سرعت باد ساالنه معادل   •

 متر بر ثانیه  7/31ساله معادل 

 مشخصات هیدرولوژی و منابع آب

 میلیون مترمکعب130میزان آورد ساالنه رودخانه در محل سد:  •

 ترمکعب بر ثانیهم 4ر48: میانگین ساالنه آبدهی رودخانه گاماسیاب در محل اجرای پروژه •

 کیلومتر مربع 52ر23  وسعت حوضه آبریز: •

 میلیمتر 1499متوسط ساالنه تبخیر:  •

 

 ات زمین شناسی ساختگاه سد مشخص 

سنگ بستر ساختگاه عمدتًا از سنگ های آذرین، آذرآواری، دگرگون و رسوبی تشکیل شده که 

 متعلق به دوره کرتاسه بوده و توسط مصالح روبار پوشیده شده و همگی دگرگونی خفیفی را متحمل 
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کرد این دگرگونی در  شده اند که در محدوده رخساره دگرگونی شیست سبز قرار می گیرند. عمل 

های مقاومتر کمتر بوده و سبب جهت یافتگی کانیها و قطعات تشکیل دهنده سنگ شده   سنگ

اما در سنگهای ریزدانه با مقاومت کمتر این دگرگونی سبب تغییر نوع سنگ و دگرگون شدن آن  

سنگهای  شده است. واحدهای سنگی موجود در این محدوده اغلب به صورت مخلوط و یا تناوبی از  

 رسوبی، آذرین و دگرگونی می باشد. 

 مشخصات بدنه سد

 سنگریزه ای با هسته رسی نوع سد

 میلیون مترمکعب 6ر2 حجم بدنه سد 

 متر از سطح دریا  1870 رقوم نرمال مخزن

 متر از سطح دریا  1875 رقوم تاج سد

 متر از سطح دریا  1773 رقوم بستر رودخانه 

 سطح دریا متر از  1770 رقوم پی سد

 متر 102 ارتفاع سد از کف رودخانه

 متر 105 ارتفاع سد از پی

 متر 611 طول تاج

 متر 12 عرض تاج

 میلیون مترمکعب 40 حجم مخزن در رقوم نرمال 
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 میلیون مترمکعب 0ر79 ساله  50حجم رسوب 

 میلیون مترمکعب 118 حجم آب تنظیمی

 فاقد گالری  طول گالری زیر بدنه

 

 مشخصات سیستم انحراف آب

 یک رشته تونل و فرازبند  نوع سیستم انحراف

 متر 998 طول تونل 

 جناح راست موقعیت 

 کف صاف  اسبی نعل اتاق، از بعد - ای دایره دریچه ها  اتاق از قبل مقطع داخلی تونل انحراف

 متر 5 قطر داخلی تونل انحراف

  3ر08،   998تا    232درصد  و از متراژ    3ر21،  232از متراژ صفر تا   شیب طولی تونل انحراف

 درصد

 متر از سطح دریا  1796 رقوم کف ورودی تونل انحراف

 متر از سطح دریا  1765 رقوم کف خروجی تونل انحراف

 سال  200 دوره بازگشت سیالب طراحی

 مترمکعب بر ثانیه 78 دبی ورودی 
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مخزن   در  آب  تراز  حداکثر 

 فرازبند 

 سطح دریا متر از  1799

 متر از سطح دریا  1800 رقوم تاج فرازبند 

 متر 188 طول تاج فرازبند 

 متر 15 ارتفاع فرازبند 

 متر از سطح دریا  1765 رقوم تاج نشیب بند

 متر 44 طول تاج نشیب بند 

 متر 3 ارتفاع نشیب بند 

 )ارتفاع*عرض(  5*  4 ابعاد دریچه آب بند سازه ورودی 

 سیستم تخلیه کننده تحتانی و آبگیر آبیاری و شرب تونل استفاده ثانویه از 

 

 سیستم تخلیه کننده عمقیمشخصات 

سیستم تخلیه کننده عمقی از تبدیل تونل انحراف پس از انسداد تونل انحراف که در تکیه گاه 

متر و طول مجرای جریان آزاد     590. طول مجرای تحت فشار این سیستم  بودراست واقع شده  

 1825متر از سطح دریا و تراز سکوی کنترل راس    5/1801متر می باشد. تراز دهانه ورودی     408

 .طراحی شده بودمترمکعب در ثانیه  36. حداکثر ظرفیت تخلیه قرارداشتسطح دریا متر از 
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 مشخصات سیستم آبگیر آبیاری

پس از اتمام عملیات اجرایی و انسداد تونل انحراف، بخشی از تونل انحراف بعنوان آبگیر آبیاری 

گیر آبیاری، آبگیری در  . در نقشه های اولیه سیستم آب می گرفتدر جناح راست مورد استفاده قرار 

) متر از سطح دریا( صورت می گرفت که هر کدام توسط یک رشته  1852و    1827،  1802سه تراز  

متر و    6به یک شفت به قطر    29و    94،    184متر و به طول به ترتیب     2ر7تونل به قطر داخلی  

متر و    1ر6قطر    به تونل انحراف وصل می شود و از انتهای شفت توسط لوله فلزی به  83ارتفاع  

منتقل می شد.     793طول   انحراف  تونل  انتهای  در  ها  اتاق شیر  به  آبگیری  متر    9ر 6ظرفیت 

ولی با توجه به تغییر داده شده در نقشه سیستم آبگیر، ترازهای آبگیری   .می شدیه نمترمکعب برثا 

 ( کاهش پیدا کرد.1849و  1824به دو تراز )به ترتیب 

 الب سیستم تخلیه سیمشخصات  

 نیلوفری  یز نوع سرر

 1870 تراز تاج سرریز

 حداکثر محتمل دوره بازگشت سیالب طراحی

 248ر8 اوج سیالب ورودی)حداکثر محتمل( 

 200ر7 اوج سیالب خروجی)حداکثر محتمل( 
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 متر 9ر4 عرض دهانه اوجی سرریز

 U.S.B.R.IIحوضچه آرامش تیپ  سیستم استهالک انرژی 

 متر 7 عرض حوضچه آرامش 

 متر 28 طول حوضچه آرامش 

 1757 رقوم کف حوضچه آرامش

 

 

 1*1ر5و     4*2 (MW)ظرفیت دبی هر واحد  

 3 تعداد واحد 

 پایین دست موقعیت 

 رقوم پنستاک 
 1824 ورودی 

 1765 خروجی

 1828 تراز حداقل بهره برداری 

 1760 رقوم نیروگاه 

 

 مشخصات جاده جایگزین

 کیلومتر 4ر6 طول کل
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 مترمکعب 1200000 حجم کل سنگبرداری و خاکبرداری 

 مترمکعب 150000 حجم کل خاکریزی

 متر 11 عرض کل

 متر 7ر30 عرض سواره رو

 متر از هر طرف 1ر85 عرض شانه راه

 کیلومتر در ساعت 60 سرعت طرح 

 متر 130 حداقل شعاع

 درصد 7 حداکثر شیب 

)ساب  روسازی  کل  ضخامت 

 بیس+بیس+بیندر+توپکا(
 سانتیمتر 50

 سانتیمتر 20 ضخامت زیراساس 

 سانتیمتر 15 ضخامت اساس 

 سانتیمتر 8 ضخامت آسفالت بیندر

 سانتیمتر 7 ضخامت آسفالت توپکا

 دستگاه 12 تعداد ابنیه فنی
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 مطالعات شبکه پایاب سد گرین  شهرستان نهاوند
 

همزمان باشروع عملیات اجرایی سد گرین شهرستان نهاوند مطالعات شبکه پایاب آن نیز به شرح  

 که خالصه گزارش آن به شرح ذیل می باشد  به اتمام رسیدذیل 

محدوده مطالعات طرح بهبود و توسعه شبکه آبیاری و زهکشی  سد گرین نهاوند، بخش کوچکی  

ر است که از محل ورود گاماسیاب )آب نهاوند( به هکتا   13550از دشت نهاوند به وسعت حدود  

دشت نهاوند شروع شده و تا پیوندگاه آب مالیر به گاماسیاب، ادامه دارد. وسعت اراضی کشاورزی  

 هکتار آن اراضی آبی است. 9510باشد که هکتار می 11500در محدوده طرح 

  7، راج، چولک و وهمان( و  نهر سنتی از ساحل راست )گبری، شعبان  5در محدوده مورد مطالعه  

بیان )وراینه،  از ساحل چپ  قنبر و سعد وقاص(  -نهر سنتی  برزول، دهبوره، عنبر  تکه، فیازمان، 

 دهند. وظیفه انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی را انجام می

دشت نهاوند دارای اراضی پهناور آبی و دیم است، لیکن عمده کاربری محدوده مطالعاتی که بخش 

 باشد، اراضی آبی است. چکی از این دشت میکو

میلیون مترمکعب و حجم آب تنظیمی   40سد گرین در پایین دست سراب گاماسیاب با حجم مخزن  

می  120حدود   ساخت  حال  در  مترمکعب  سراب میلیون  جریان  تنظیم  گرین،  سد  وظیفه  باشد. 

ج آورد نابهنگام آن در فصول  گاماسیاب متناسب با نیازهای پایین دست و بویژه جلوگیری از خرو

 غیر کشاورزی از محدوده مطالعاتی است. 
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طرح بهبود و توسعه آبیاری سد گرین با هدف تامین آب اراضی فاریاب فعلی و در صورت وجود 

است.  گرفته  شکل  مطالعاتی  محدوده  در  مرتعی  و  دیم  اراضی  در  آبیاری  توسعه  مازاد،  آب 

ر منطقه طرح، نظیر اکثر مناطق کشور، امکان توسعه آبیاری دهد که دهای اولیه نشان میبررسی

وجود ندارد و هدف اصلی طرح باید تامین کامل آب اراضی آبی کنونی، توزیع مناسب آب، هم به  

برداری از منابع آب زیرزمینی افزاری و محدودکردن بهرهافزاری و هم به لحاظ سختلحاظ نرم

بکه آبیاری و زهکشی سد گرین توسط مشاور یکم در مورخ  مطالعات بازنگری مرحله اول ش  باشد.

ماه به   10به تصویب رسیده است. پس از گذشت    10/8/1393به اتمام و در تاریخ     13/5/1392

به   لذا  گردید،  متوقف  کارفرما  از سوی  الذکر  فوق  عملیات  انجام  مالی،  اعتبار  تامین  عدم  دلیل 

موجود و بازدیدهای   1:2000های  حله دوم به استناد نقشه پیشنهاد مشاور مقرر گردید تا مطالعات مر

میدانی تکمیل شده و تدقیق اسناد مربوطه در فاز سوم انجام پذیرد که این پیشنهاد مشاور مورد 

باشد. الزم بذکر  های مورد استفاده میتایید قرار گرفت.  بدیهی است دقت انجام کار در حد نقشه 

عات بازنگری مرحله اول جهت طراحی شبکه آبیاری و زهکشی بر  است، نتایج ارائه شده در مطال

پایه شرایط احداث سد گرین بنیان گذاری گردیده است،اما با توجه به توقف کامل احداث سد )در  

زمان تهیه اسناد( و امکان تکمیل شبکه آبیاری پیش از احداث سد گرین لذا سامانه آبگیری و  

برداری وضع دیده تا ضمن رعایت شرایط طرح ، شرایط بهره شبکه آبیاری به گونه ای طراحی گر

 موجود را نیز تامین نماید. 
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با این رویکرد، هدف از این مرحله مطالعات ، ارائه راهکارهای اصالح سامانه انحراف آب و آبگیری  

های اجرایی جهت تکمیل شبکه اصلی آبیاری محدوده طرح  نهر موجود، طراحی و ارائه نقشه   12

های های اجرایی تیپ سازهکیلومتر، طراحی و ارائه نقشه  90نهر به طول حدود    12گرین شامل  

 باشد. شبکه و در نهایت ارائه اسناد مناقصه مربوطه مد نظر می

  30تا    15  34طول شرقی و    30  48تا    07 48منطقه مورد مطالعه در مختصات جغرافیایی  

34 کیلومتری شهرستان همدان   140مدان و در فاصله حدود عرض شمالی و در جنوب استان ه

مالیر و تغییر جهت به سمت    -واقع شده است. راه دستیابی به منطقه از طریق جاده اصلی همدان

توان به منطقه  نهاوند می -مالیر  -چنین از طریق جاده اراک جنوب به شهرستان نهاوند است. هم 

بروجرد و تغییر مسیر به    -کیلومتر در جاده نهاوند  20د  راه یافت. از شهرستان نهاوند با طی حدو

 توان تا محل سد گرین ادامه مسیر داد. سمت جاده نورآباد می

هکتار اراضی آبخور رودخانه گاماسیاب در دشت  13550محدوده مورد مطالعه این طرح در سطح  

مالیر به رودخانه آب  باشد که از ابتدای سراب چشمه گاماسیاب شروع شده و تا اتصالنهاوند می

 یابد. گاماسیاب ادامه می

   کانال و ...   ،یاصل  یهای ژئوتکنیکی و مکانیک خاک مسیر سازه ها بردن به ویژگیبه منظور پی 

. الزم به ذکر خواهد گرفتانجام  توسط دستگاه نظارت    یدانیم  ی و بررسی های اجمال  دها یبازد

مرحله از کار با نظر و دستور دستگاه نظارت    بایست قبل از شروع عملیات اجرائی هراست، می

 در دشت نهاوند مطالعات خاکشناسی مختلفی  . گردد تکمیلی ژئوتکنیک  زمایشاتاقدام به انجام آ
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بندی اراضی  مطالعات خاکشناسی و طبقه  1351انجام شده است. مهندسین مشاور آبکاو در سال   

هکتار انجام داده است.مؤسسه تحقیقات خاک و آب ایران مطالعات خاکشناسی    48200را در سطح  

هکتار    11160به انجام رسانده، که    1356هکتار در سال    23000نیمه تفصیلی دقیق را در سطح  

 گیرد.درصد( از اراضی محدوده شبکه آبیاری و زهکشی گرین را در بر می 82) حدود 

ای در میزان نیاز آبی گیاهان و انتخاب الگوهای مناسب کشت دارد.  آب و هوا و اقلیم نقش عمده

در مطالعات هواشناسی از آمار و اطالعات ایستگاه سینوپتیک نهاوند و ایستگاه تبخیرسنجی وراینه 

از نظر آب  ای از پارامترهای مختلف اقلیمی ارائه گردیده است.است. در ادامه خالصه استفاده شده  

باشد. متوسط بارندگی ساالنه سرد مینیمه مرطوب  محدوده مورد مطالعه دارای اقلیم    ،و هوایی

آمار موجود  میلی  396محدوده طرح   بنابر  بارندگی  5/72متر است.  پاییز و زمستان  درصد  ها در 

ماه  اسفند باشد. بیشترین میانگین بارش ماهانه در درصد می4/0ته و سهم تابستان تنها انجام گرف

ماه اتفاق افتاده که  و تیر   مردادباشد و کمترین میانگین بارش ماهانه در  متر میمیلی  8/63  و برابر

به  درجه سانتیگراد    -2/1و    6/24. بیشترین و کمترین دمای میانگین ماهانه  استمتر  میلی  4/0

درجه سانتیگراد    2/12و میانگین درجه حرارت ساالنه  دی بوده  و    تیر های  ترتیب مربوط به ماه

و حداقل    8/1بطور متوسط  ،  4/2متری    2باشد. حداکثر سرعت باد در محدوده طرح در ارتفاع  می

حداقل   کهدرصد    3/60در محدوده طرح    ساالنه. متوسط رطوبت نسبی  است متر بر ثانیه    4/1آن  

باشد.  درصد می   6/86درصد و حداکثر آن در ماه دی به میزان    7/35در ماه مرداد به میزان    آن

 متر و حداقل و حداکثر آن  میلی7/1317 ساالنه  ،متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل در محدوده طرح
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ماه و    در  دی  معادل    تیرهای  ترتیب  میمیلی  200/ 5و  30به  که   باشد.متر  گاماسیاب  رودخانه 

باشد، در محدوده مطالعاتی جریان دارد و در گستره طرح، انهار بزرگترین رودخانه استان همدان می

گردد. در این سنتی منشعب از رودخانه گاماسیاب، منبع اصلی تامین آب این اراضی محسوب می

زیرزمی آب  منابع  از  و  بوده  حیاتی  شریان  گاماسیاب،  رودخانه  کمکی  محدوده  منبع  بعنوان  نی 

با میانگین   شود. منشاء آب رودخانه گاماسیاب، چشمه )سراب(برداری میبهره  بزرگ گاماسیاب 

میلیون متر مکعب است که در  120مترمکعب در ثانیه و تخلیه ساالنه حدود    4جریان دائمی حدود  

می نظیری  کم  چشمه  خود  بنوع  وابسته  نهاوند  شهر  آبادانی  و  توسعه  سراب  باشد.  )چشمه(  ه 

 گاماسیاب است و نهرهای منشعب از آن سابقه دیرینه دارند. 

میلیون مترمکعب در فصل    63سوراخ، حدود  ای ایستگاه هیدرومتری سنگبا توجه به آمار مشاهده

میلیون    25زراعی )اردیبهشت تا پایان مهر( مستقیمًا از جریان چشمه گاماسیاب گرفته شده و حدود  

ت جریان زایندگی که عمدتًا حاصل تلفات آبیاری است در رودخانه تظاهر پیدا  مترمکعب به صور 

شود. بنابراین مجموع مصارف از آب سطحی  حدود  کند و سپس از طریق نهرها آبگیری میمی

است.  88 شده  برآورد  مترمکعب  اساس    میلیون  بر  زیرزمینی  آب  و  سطحی  آب  منابع  کیفیت 

پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان ارائه شده است   اطالعات دریافتی از بخش مطالعات

کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی بر اساس طبقه بندی کیفی آب به روش  ویلکوکس اغلب در  

 کالس )خوب( است. بنابراین از نظر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی محدودیتی وجود ندارد.

 ب تا ایستگاه هیدرومتری گوشه سعد وقاص(، در در محدوده مورد مطالعه )از چشمه سراب گاماسیا
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  نهر گبری)بابا قاسم(، شعبان، راج،  5گردد که  نهر از رودخانه گاماسیاب منشعب می  12مجموع   

تکه، فیازمان، برزول، دهبوره، عنبر  -بیان، بیان-نهر وراینه  7چولک و وهمان از ساحل راست و  

گردد. وسعت اراضی تحت پوشش انهار می  قنبر و سعد وقاص از ساحل چپ گاماسیاب منشعب

هکتار و مجموع  4980هکتار و وسعت اراضی تحت پوشش انهار ساحل راست    4530ساحل چپ 

 هکتار ناخالص است.  9510وسعت اراضی تحت پوشش انهار 

بندی دیگر محدوده اراضی تحت پوشش گاماسیاب به دو دسته محدوده حقابه بر و در یک تقسیم 

تکه، فیازمان و شعبان  - بیان، بیان- گردد. بدین صورت که انهار گبری، وراینهتقسیم میبر    مازاد

که از گاماسیاب حقابه مشخص و مستند دارند تحت عنوان محدوده حقابه بر مطرح می باشند و  

شود. وسعت اراضی زیر پوشش  محدوده تحت پوشش سایر انهار بعنوان محدوده مازادبر تعریف می

آبیاری سطحی   باشدهکتار می 5560هکتار و اراضی زیر پوشش انهار مازادبر 3950بر انهار حقابه 

االیام در منطقه رایج بوده و کشاورزان با احداث نهرهای خاکی و بندهای انحرافی با مصالح  از قدیم 

های آبیاری سطحی نظیر کرتی، رسانند و با روشای، آب را به اراضی و باغات خود میرودخانه

کنند. آبیاری باغات در محدوده مطالعاتی عمدتًا به صورت کرتی  ی و نشتی )فارو( آبیاری مینوار

های ها با توجه به اندازه قطعات و شیب اراضی و محصوالت زیردرختی آنها دارای اندازهاست. کرت

آنها  مختلفی می تا    6- 10باشد. به طوری که عرض  آنها   نماید.درمتر تغییر می  50متر و طول 

متر    4-6متر و عرض آنها    100برخی باغات آبیاری به روش نواری رایج بوده و طول نوارها تا  

 ای در صورتی که زیر درختان کشت شوند همراه با باغات آبیاری نماید. محصوالت علوفه تغییر می 
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متر و طول    3-5شده و در صورتی که به طور مجزا کشت گردند، اغلب به صورت نواری با عرض   

دست گردند. غالت که بیشتر در اراضی پایینمتر بسته به شیب و اندازه قطعات آبیاری می  100-40

آبیاری میشهر نهاوند کشت می تا  گرددبه صورت فارو  رسد.  متر می  100شود که طول فاروها 

 50-100سانتیمتر در طول    50-70رقند و ذرت با ردیف کار کشت شده و به فاصله حدود  چغند

 گردد.متر و به روش فارو آبیاری می

ها نظیر خیارکاری در نوع خود کم نظیر و بسیار پیشرفته است. منطقه روش آبیاری برخی کشت

در حواشی منطقه و  رس زیر پالستیک است. خیار کاری  نهاوند یکی از نواحی کشت خیار پیش

شود. روش آبیاری خیارکاری، نشتی )فارو( است. فاروها  دار، انجام میدر اراضی بکر و شیب   عمومًا

شیب دقت  با  و  شده  داده  آرایش  شیب،  جهت  )پته در  میبندی  واقع   شود.بندی(  در  که  پته 

ک را گرفته  شود، جلوی فرسایش خا هایی است که با پالستیک و کپه خاک ایجاد میشکنشیب

و باعث تشکیل یک حوضچه در فاصله دو پته ) شیب شکن( شده که این حوضچه نظیر کرت  

 کند.عمل کرده و نفود آب بداخل خاک را تسهیل می

 آبیاری تحت فشار در منطقه مطالعاتی 

طبق اظهارات مسئولین آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی نهاوند، اجرای آبیاری تحت فشار در  

شروع    70های دهه  نهاوند که محدوده مطالعاتی بخش کوچکی از آن است، از سالشهرستان  

گیرد. آمار و ارقام نشان شده و همه ساله بخشی از اراضی تحت پوشش این سیستم آبیاری قرار می

 هکتار آبیاری تحت فشار به صورت پراکنده در نقاط   4700تاکنون حدود    1373دهد که از سال  می
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ن نهاوند اجرا شده است که بخش ناچیزی از آن در محدوده مطالعات طرح حاضر  مختلف شهرستا 

هکتار تقاضای اجرای آبیاری تحت فشار به جهاد   1000قرار دارد. به طور متوسط ساالنه حدود  

گیرد. عمده این اراضی  کشاورزی واصل شده که با توجه به ظرفیت آنها، اقدامات الزم انجام می

اس بوده  بهره دارای چاه  استفاده ت تمایل  از آب برداران  آبیاری کننده  اجرای  برای  های زیرزمینی 

باشد. زیرا در چاه که کننده از آب رودخانه گاماسیاب میبرداران استفاده تحت فشار بیشتر از بهره 

باشد، تقریبًا آب دائم در اختیار کشاورزی است، لیکن در آب  مالکیت آن خصوصی یا مشاع می

برداری به صورت نوبتی است و برای پیاده کردن روش تحت فشار نیاز به ایجاد  م بهرهسطحی، نظا 

های تحت فشار مورد  استخر است. در محدوده طرح با توجه به نقش غالب آب سطحی، روش

پایدار مطالعات ساماندهی و طراحی فاز یک و  استقبال قرار نگرفته است. مهندسین مشاور زرکشت

برای جهاد کشاورزی انجام داده و    1388-1389های  نهر شعبان را در سال  دو اراضی زیر شبکه

نموده است. طبق این مطالعات باغات تحت آبخور نهر شعبان    تهیه  1389گزارشات خود را در سال  

 ای و ثقلی به صورت زیر آبیاری خواهد شد.با روش قطره

آباد، کوهانی، شعبان، جهان  قباد،الف  باغات باالدست تحت پوشش نهر شعبان مانند قلعه  

ای( تبدیل  آباد، بابارستم، ظفرآباد و مرادآباد از روش آبیاری ثقلی به تحت فشار )قطرهرضی

 گردد.می

چی، گوشه با  زرد، نقارهدست تحت پوشش نهر شعبان مانند اراضی گلب  در باغات پایین 

 روش ثقلی و انتقال آب توسط  توجه به شرایط انبوه بودن و قدیمی بودن باغات، آبیاری به 
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 الذکر خواهد بود.لوله به اراضی فوق 

های اجتماعی اولیه حاکی از موافقت باغداران باالدست جهت اجرای آبیاری  در این مطالعات بررسی

تنظیم صورتجلسهقطره با  را  خود  موافقت  زمینه  این  در  و  بوده  خود  باغات  در  اعالم ای  هایی 

ریزی و طراحی سیستم آبیاری تحت فشار توافقنامه مشاور مبادرت به برنامه  اند. براساس ایننموده

آبی موجود مرتفع شود. طبق ها افزایش یافته و مشکالت کمراندمان نموده است تا از این طریق

برداران  الذکر، بهرهاظهارات مسئولین اداره آب و خاک جهاد کشاورزی، در شروع اجرای طرح فوق 

های جلسات و توافقنامهآبیاری تحت فشار مخالفت کرده و برخی از آنها صورت  با اجرای سیستم

خود را پس گرفته و خواستار آبیاری با روش ثقلی شده و به جای آن خواستار پوشش انهار مزرعه 

اند. جهاد کشاورزی هم طرح فوق را کان لم یکن تلقی کرده و های نهر شعبان گردیده زیر دریچه 

ساخته بتنی پرداخته که در  های پیش بندی انهار با بلوکفرعی و اصطالحًا جدول  به پوشش انهار

برداران  دست به باالدست ادامه دارد. بهره حال حاضر تعدادی از آنها پوشش شده و به تدریج از پایین

دست  معتقدند که با پوشش انهار فرعی، سرعت جریان آب بیشتر شده و زمان آبیاری در باغات پایین

بندی استفاده از آب نهر شعبان باغات خود را آبیاری  توانند در نوبت اهش یافته و آنها بهتر میک

آبی آنها رفع خواهد شد. بنابراین تجربه اجرای آبیاری تحت فشار در باغات زیر  نموده و مشکل کم

ینه انجام گیری کرد که در شرایط فعلی زمتوان نتیجه آبخور نهر شعبان با شکست مواجه شده و می

باشد. به عبارت دیگر اجرای آبیاری تحت فشار در منطقه مورد مطالعه آن در منطقه فراهم نمی

باشد قابل اجرا بوده که برخی کشاورزان  های کشاورزی میتنها در نقاطی که منبع آب آنها فقط چاه 

 که از آب سطحی  نمایند. ولی در نقاطی داوطلبانه برای استفاده از تسهیالت دولتی مراجعه می
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استفاده می گاماسیاب  نهرهای رودخانه  ترمیم  با اصالح و  و  به روش قدیمی  ثقلی  آبیاری  کنند 

 باشد. آبیاری، برای منطقه مناسب می

 راندمان آبیاری در وضع موجود 

از حاصل آبیاری  به دست راندمان کل  در مزرعه  کاربرد آب  توزیع و  انتقال،  راندمان  ضرب سه 

های مختلف و در محدوده    دهد که راندمان کل در ماههای انجام شده نشان میآید. بررسیمی

دهد. بر اساس  حقابه بر و مازادبر و بین انهار مختلف تفاوت داشته و دامنه وسیعی را تشکیل می

ه  بررسی های میدانی و گفتگو با مسئوالن و کارشناسان محلی و استفاده از کتب مرجع، در محدود

درصد و در محدوده   30نمایند راندمان کل حدود  بر که بیشتر از منابع آب سطحی استفاده میحقابه 

 گردد.درصد برآورد می 40مازادبر که نقش منابع آب زیرزمینی بیشتر است، راندمان کل حدود 

 قانون الحاق 56الت ماده یسد گرین پس از بازنگری وتسه 
 

رودخانه  طرح سد مخزنی گرین جهت تعیین میزان پتانسیل آبیمطالعات هیدرولوژی و رسوب 

انجام شده  گاماسیاب در محل سد گرین و به منظور بهبود و توسعه اراضی آبخور این رودخانه،

هیدرولوژیکی مورد   است. هدف از این مطالعات، تعیین پتانسیل آبی، همراه با سایر پارامترهای

 باشد. یاب تا محل ساختگاه گرین مینیاز در حوزه آبریز رودخانه گاماس
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محدوده عمومی مورد مطالعه، در استان همدان قرار دارد و   های آبیموقعیت جغرافیائی و سیستم 

   گیرد. این حوزه در حد فاصلتا محل سنگ سوراخ را در بر می حوزه آبریز رودخانه گامسیاب

است.    طول شرقی واقع شده  48ـ24الی  48ـ15عرض شمالی و  34ـ05تا 33ـ59مختصات جغرافیائی

شده که    ی دیگری در منطقه گامسیاب مطالعهها حوزه آبریز سد گرین زیر حوزه  عالوه بر موقعیت

 جغرافیائی هر یک از آنها به ترتیب ذیل مشخص گردیده است: موقعیت

 حوزه آبریز رودخانه خرچنگ رود تا محل ایستگاه هیدرومتری جعفرآباد -الف

 آبریز رودخانه آب نهاوند تا محل ایستگاه هیدرومتری گوشه سعد وقاصحوزه  -ب

 حوزه آبریز رودخانه گاماسیاب تا محل ایستگاه هیدرومتری سنگ سوراخ -ج

به حوزه   نهاوند، از شرق -محدوده حوزه آبریز سد مخزنی گرین از شمال به حوزه آبریز گاماسیاب

کهمان )سراب الشتر(    به حوزه آبریز رودخانه  از جنوبرود(  های خرچنگآبریز انگهدان )از سرشاخه

در قلمرو تراست زاگرس واقع    شود. این حوزهناب و خاو منتهی میهای تازهو از غرب به زیر حوزه 

رود و گاماسیاب  ای خرچنگرودخانه  گردیده است بنابراین منطقه مورد مطالعه در این طرح، سیستم

 48ـ00گستره جغرافیایی محدوده فوق  گیرد در این راستا میتا محل گوشه سعد وقاص، را دربر

های این حوزه آبریز از ویژگی  باشد.شمالی می  عرض  34ـ22تا   33ـ53طول شرقی و   48ـ55الی

های حوزه بوده، و مقدار متوسط بارندگی  سارها و پوشش گیاهی در بعضی ازقسمتوجود چشمه

تر در سال است وضعیت اقلیمی این حوزه آبریز در ممیلی  536سالیانه در حوزه آبریز گرین حدود  

 باشد: های مختلف بشرح زیرمیبندی تقسیم 

 بندی آمبرژه: ارتفاعات فوقانیتقسیم  -1
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 بندی دو مارتین: مرطوب سرد تقسیم  -2

 بندی سیلیانف: نیمه مرطوب تقسیم  -3

 محدوده طرح درهای مختلف اقلیمی، بندیبه طور کلی و با درنظر گرفتن تقسیم  -

 شود. سرد ارزیابی می اقلیم نیمه مرطوب فرا

 های آبریزیزیوگرافی حوزه ف

اطالعات   های آبریز به همراه تلفیق و تطبیقشناخت خصوصیات فیزیکی و مورفولوژیکی حوزه

فاکتورهای به  دستیابی  مطالعه،  مورد  منطقه  در  هیدروکلیماتولوژی  آمار  با  آن  م مه  فیزیکی 

 نماید.  پذیر میهیدرولوژیکی را امکان

 های آبریز آران، بوجین، فیروزآباد، کننده در مطالعات فیزیکی حوزهپارامترهای مهم و تعیین 

 رود، جعفرآباد، آب نهاوند، گوشه سعد وقاص، گاماسیاب، سنگ سوراخ و گاماسیاب خرچنگ 

 عبارتند از:محل سد گرین 

 ای هیپسومتریک.هالف: محاسبه سطح و تعیین منحنی

 بندی.ب: محاسبه شیب متوسط حوزه به روش شبکه 

 مورد مطالعه.  های آبریزدر حوزه  %50ج: محاسبه ارتفاع متوسط، ارتفاع غالب و ارتفاع با فرکانس 

 د: محاسبه محیط، ضریب شکل حوزه )گراولیوس( و مختصات مستطیل معادل. 

 ها رودخانه ای آبی، شیب متوسط و ناخالصههـ : محاسبه طول رودخانه، پروفیل طولی سیستم 

 شبکه آبسنجی گاماسیاب 
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 رودهای گاماسیاب و خرچنگ ای گاماسیاب از دو شاخه اصلی به نامسیستم رودخانه 

  های سنگ سوراخ،   متری کوه  2800تا    2600تشکیل شده است. رودخانه گاماسیاب از ارتفاعات  

عمومی جنوب به شمال از ایستگاههای هیدرومتریسنگ  گیرد و با مسیر  شوره و گرین سرچشمه می

سرخ   سوراخ و کانال ورآینه گذر نموده و پس از عبور از جنوب شهرستان ورآینه، در محلی بنام

کیلومتر  9شود. این رودخانه با طی مسافتی بالغ بر  کند به سمت شمال غرب و غرب متمایل می

کوه و جان، سفیدنگاه، چوکشتهعات کوههای گردرود را که خود از ارتفا جریانات شاخاب خرچنگ

نماید.  جریان دارد، دریافت می  و سپس شرق به غرب  به جنوبگرین تغذیه شده و در جهت شمال  

 یابد. می این رودخانه سپس تغییر مسیر داده و به سمت غرب جریان

روستای   رودخانه گاماسیاب در مسیر خود از جنوب شهرستان نهاوند عبور نموده و در نزدیکی 

شود. رودخانه گاماسیاب پس ازگذر از جاده  رود به آن محلق میفیروزآباد شاخاب تویسرکان و خرم

رسد. این رودخانه پس از طی مسافت کمیکلیه جریانات نهاوند به ایستگاه هیدرومتری آران می 

 دارد.رود را دریافت می اصل از حوزه آبریز خرم ح

های فرعی  شاخه  های مورد مطالعه و همچنینموقعیت ایستگاههای هیدرومتری و موقعیت رودخانه

 .اندکه در این طرح مورد مطالعه قرار گرفته 
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 رژیم آبدهی

در محلهای    های آبیطراحی سازهبطور کلی برآورد میزان پتانسیل آب در هر حوزه آبریز به منظور  

گیرد. در این بخش  می مورد نظر حوزه و به هدف توسعه منابع آب در منطقه مورد مطالعه صورت 

هیدرومتری سنگ سوراخ و کانال   از گزارش، میزان آورد رودخانه گاماسیاب در محل ایستگاههای

   ورآینه و در محل سد پیشنهادی گرین تعیین گردیده است.

 های آبی مورد نیاز و بطور اخص جهت آوردها بطور کلی به منظور استفاده در طراحی سازهبر  این

دست سد جهت تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی به ویژهبهبود  انتقال آب به اراضی آبخور پائین

امکانات   و توسعه باغات منطقه، کنترل سیالب و جلوگیری از خسارات آن، به همراه فراهم نمودن

 ورش ماهی، صورت گرفته است. پر

قابل قبولی   ریزی منابع آب نتایجهای آماری کوتاه مدت آبدهی در مطالعات برنامهازآنجا که دوره

ایستگاههای هیدرومتری   دهد و از طرفی آمار و اطالعات هیدرولوژیکی ثبت شده در محل ارائه نمی

تهیه سری های درازمدت    حاظ اقدام بههای مختلف اقلیمی را دربرگیرد، بدین ل باید دورهطرح می

آبدهی ماهانه و ساالنه و همچنین توزیعهای آماری آبدهیها، به ازاءاحتماالت مختلف گردید. در  

هیدرومتری سنگ سوراخ و کانال ورآینه   همین راستا از آمار و اطالعات هیدرولوژیکی ایستگاههای

ایستگاههای   از  و  طرح  محدوده  در  خرم   هیدرومتریواقع  )رودخانه  قاسمآران   -آبادرود(، 

 محاسباتی استفاده بعمل آمده است.در  رود( فیروزآباد )رودخانه تویسرکان( در دو بخش)خرچنگ
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های همجوار    های ماهانه، ساالنه و در مواردی روزانه ازایستگاه  مرحله اول محاسبات، کنترل دبی 

در م ایستگاههای مورد مطالعه و  با  روابط مختلفطرح  ایجاد  بعدی  منظور    رحله  به  همبستگی 

)ایستگاههای هیدرومتری فیروزآباد،    برآورد آمار آبدهی در سالهای فاقد آمار و در دوره شاخص 

محاسبات توأمًا و موازی   آباد( استفاده گردیده است. الزم به توضیح است، هر دو اینآران و قاسم

از محاسبات نتایج با یکدیگرمورد مقایسه و بررسی مجدد    با یکدیگر انجام گرفته و در هر مرحله

 قرار گرفته است. 

 وضعیت آمار و اطالعات هیدرولوژیکی
 

 موجود  آمار –الف 

اطالعات دبی    برای برآورد مقادیر آبدهی و رواناب سطحی درمحلهای مورد نیاز طرح، از آمار و

  - در شرق و شمال  آباد، آران واقعآباد، فیروزقاسمهیدرومتری  روزانه، ماهانه و ساالنه ایستگاههای  

ایستگاههای سنگ سوراخ و کانال ورآینه در محدوده مطالعاتی، استفاده   غربی محدوده طرح و 

سازمان تحقیقات منابع آب   بعمل آمده است. آمار و اطالعات ایستگاههای مزبور از نشریات آماری

 آوری شده است.ای غرب جمعآب منطقه ر مطالعاتشرکت و امواین  کشور )تماب(، 

 کیفیت، کنترل و تصحیح آمار و اطالعات موجود  -ب

گرفته    کیفیت آمار ایستگاههای هیدرومتری مورد مطالعه بشرح ذیل مورد بررسی و کنترل قرار

 است:
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 های ایستگاههای مختلف برای روزها و ماههای مشابه.مقایسه دبی

 ایستگاههای مختلف.  گیری( همزمان درگیری شده )خالصه اندازهای اندازههمقایسه مقادیر دبی

 اشل.  های دبی وهای روزانه و گزارشات سیالب دو ساعتی با استفاده از منحنیکنترل دبی

 ها از نظر دبی ویژه و رواناب سطحی. کنترل آمار آبدهی حوزه 

آبدهی در    مقایسه  واقع  هیدرومتری  ایستگاههای  حوزههای  و باالدست  مطالعه  مورد    های 

نهایتًا در بعضی از   های مجاور.دست آن با یکدیگر و در عین حال کل سیستم حوزه با حوزه پائین

مطالب مربوط به آبدهی هر یک   موارد تصحیحاتی در آمار موجود صورت گرفته است، که در ادامه

 از آن محلها، بطور جداگانه توضیح داده خواهد شد.

 برآورد آبدهی در محل ایستگاههای هیدرومتری

ایستگاه  دو  گرین  مخزنی  سد  طرح  محدوده  در  است  شده  ذکر  قبلی  مطالب  در  که    همانگونه 

ب هیدرولوژیکیه  هیدرومتری  پارامترهای  که  دارند،  وجود  ورآینه  کانال  و  سوراخ    نامهای سنگ 

  نمایند. این ک بهم را کنترل میهای گاماسیاب و چشمه سنگ سوراخ را در محلهای نزدیرودخانه

و   اند. ایستگاههای فیروزآبادتأسیس شده   1333و    1369،  1345ایستگاهها به ترتیب در سالهای  

آماربرداری از    اند و در طول مدت دورهبرداری شدهتاکنون آمار  1332و    1333آران از سال آبی  

رحال با توجه به نیازمطالعات  ه  د. بهباشنهایی بدالیل مختلف فاقد آمار می  این ایستگاهها، سال

 ریزی منابع آب به یک دوره آماری طوالنی مدت محاسبات آبدهی برای سالهای برنامه
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  ساله جهت   60در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب یک دوره آماری    93-94الی    1333-34آبی   

 ادامه مطالعات و انجام محاسبات بکار گرفته شده است.

اقدام به   آوری کلیه آمار و اطالعات آبدهی از مؤسسات ذیربط،ت که پس از جمعذکر اس  شایان

هیدرومتری مورد مطالعه    های روزانه ایستگاههایکنترل، بررسی و تصحیح آنها گردید و سپس دبی

های  قرار گرفت و در مرحله بعد آمار دبی  مورد تجزیه و تحلیل  HYDبه کمک برنامه کامپیوتری بنام  

 مشاهداتی محاسبه گردیده است. متوسط ماهیانه و سالیانه آنها در دوره

 برآورد آبدهی در محل ایستگاه هیدرومتری آران -

موقعیت    رود و هم به لحاظایستگاه آران به لحاظ کنترل جریانات ورودی شاخابهای شهاب و خرم

ن ایستگاه از سال آبی ای   ای برخوردار است.رود از اهمیت ویژهمحل پیشنهادی سد مخزنی خرم 

تعداد سالهای آماری این ایستگاه    تاکنون مشغول آماربرداری بوده است و در مجموع  34-1333

مدت آماربرداری ماههای مهر از سال    باشد. در طولسال می  50که در دسترس مشاور قرار دارد  

پس    باشند.ر میفاقد آما   39-40و مهر درسال آبی    1334-35، اسفند از سال آبی  1333-34آبی  

بررسی آن   ، اقدام به کنترل و1333-34آوری آمار آبدهی روزانه این ایستگاه از سال آبی  از جمع

از برنامه کامپیوتری   های متوسط ماهانه وساالنه در مقادیر دبی   HYDگردید و سپس با استفاده 

   فع نواقص سال محاسبه گردید.جهت ر   50به مدت    1382-83الی    1333- 34های    حدفاصل سال
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آبان ـ مهر در ایستگاه    الذکر از رابطه همبستگی بین سری دبیهای ماهانهآماری در ماههای فوق

 آران و همچنین سری آبدهی متوسط اسفند در ایستگاههای آران و فیروزآباداستفاده بعمل آمد. 

ماهیانه    های متوسطدبیهای همبستگی خطی و لگاریتمی بین زوجهای مرتب    در این راستا آزمون

 آبان ـ مهر )ایستگاه آران( و آبدهی اسفند در ایستگاههای آران و فیروزآباد برقرار گردید. 

آران   رود ـ ایستگاه هیدرومتریهای مقادیر آبدهی ماهانه و ساالنه رودخانه خرم  ترتیب سریبدین

 گردید  که به همراه پارامترهای آماری آن محاسبه و برآورد شده است تهیه

 برآورد آبدهی در محل ایستگاه هیدرومتری فیروزآباد -

آماربرداری    بر روی رودخانه تویسرکان تأسیس شده و در طول دوره  1333این ایستگاه در سال آبی  

بوده است.    فاقد آمار آبدهی  1357-58ناقص و سال آبی    1336-37و    1333-34های آبی    سال

ماهانه  برای برآورد آبدهی ایستگاه هیدرومتری فیروزآباد،با عنایت به وضعیت آماری ذکر شده در 

 است:  دراز مدت رودخانه تویسرکان در ایستگاه فیروزآباد مطالعات و محاسبات ذیل انجام شده

  طوالنی   آماری  دوره  بودن  دارا  از  گذشته  که  معتبر  و  مبنا   هیدرومتری  ایستگاه  یک  تعیین  –الف  

های  وضعیت حوزه آبریز و ارتباط منطقی )همبستگی( بین آبدهیهمخوانی مناسبی از نظر    مدت،

 این ایستگاه و ایستگاه یاد شده وجود داشته باشد. متوسط

.  باشد  پذیرامکان  معقول  حد  در  فوق  ایستگاه  دو بین  ساالنه  و  ماهانه  همبستگی  روابط ایجاد  –ب  

 فیروزآباد ابتدا سری آبدهی ماهانه رودخانهبرآورد آبدهی در محل ایستگاه هیدرومتری  برای
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. سپس روابط همبستگی خطی و لگاریتمی بین سری  هدر دوره مشاهدات تهیه گردید  تویسرکان 

رود رودخانه تویسرکان در محل فیروزآباد و سری آبدهی ماهانه نظیر در رودخانه خرم   آبدهی ماهانه

تعیین شد  در محل نهایتًا  هآران  و  و ؛  تویسرکان  رودخانه  ماهانه  بین سریهای  همبستگی خطی 

 رود مورد قبول واقع شد.مقادیر نظیر درآبدهی متوسط رودخانه خرم 

 با بکارگیری روابط همبستگی فوق و مقادیر آبدهی متوسط در ایستگاه هیدرومتری آران

آبی   از ماههای سال  آبدهی متوسط هر یک  آبدهی  1357-58مقادیر  متوسط    هایو همچنین 

 برای ایستگاه هیدرومتری فیروزآباد   1336-37و مرداد ماه سال آبی    1333-34ال آبی  ماه سمهر

 برآورد گردید.

 برآورد آبدهی در محل ایستگاه هیدرومتری سنگ سوراخ و سد مخزنی گرین -

قرار دارد. مساحت حوزه  نام ورآینه  به  باالدست محلی    این سد در فاصله حدود یک کیلومتری 

 باشد. کیلومترمربع می 2/52یزی سرآب رودخانه گاماسیاب تا محل سد مخزنی گرین بالغ بر برآ

تا محل )سنگ سوراخ(  گاماسیاب  آبریز سراب  حوزه  حال، مجموع سطوح  اندازه در همین    های 

 باشد. کیلومتر مربع می 5/41گیری، بالغ بر 

آبدهی آمار  ابتدا  گرین،  مخزنی  سد  محل  در  آبدهی  برآورد  محل جهت  در  روزانه  های    های 

مرحله بعد،    های کانال ورآینه و سنگ سوراخ ورآینه بصورت نظیر به نظیر جمع گردید و درایستگاه

 آبریزسنگ سوراخ(  آمار دبی روزانه در حوزه آبریزی سنگ سوراخ )آبدهی چشمه و آبدهی حوزه
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سال در دسترس    46به مدت  93-94الی    48-49محاسبه شد. این آمار و اطالعات از سال آبی  

 قرار گرفت. 

کامپیوتری    جهت برآور سری آبدهی ماهانه و ساالنه درازمدت ایستگاه سنگ سوراخ، از یک برنامه

راستا، مقادیر آبدهی    هدات استفاده به عمل آمد. در اینا و دبی روزانه این ایستگاه در دوره مش

محاسبه و سپس استخراج   ز آمار دبی روزانها  1393-94الی    1348-49ماهانه در فاصله زمانی  

ایستگاه هیدرومتری فوق    . در مرحله بعد، این نتایج، با مقادیر مندرج در کارت مشخصاتهگردید

های روزانه مربوط به  دار، دبیمعنی   و نشریات آماری وزارت نیرو مقابله و در صورت وجود اختالف

 ماه یا سال موردنظر، تصحیح گردید.

در    های متوسط ماهیانه و سالیانه سرآب رودخانه گاماسیاب اسبات فوق، مقادیر دبیبراساس مح 

 برآورد گردید 93-94الی  48-49های آبی محل سنگ سوراخ در حد فاصل سال

 برآورد آبدهی درازمدت در محل سد مخزنی گرین
 

صله  در فا   عرض شمالی 3771920طول شرقی و    259182محل این سد در مختصات جغرافیایی  

سنگ    کیلومتری پایین دست ایستگاه  2کیلومتری باالدست دهستان ورآینه و حدودا در    1حدود  

بر روی رودخانه گاماسیاب هیدرومتری سنگ سوراخ حدود   محاسبه   کیلومترمربع  7/41سوراخ، 

 شده است.
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حوزه در   ضرب سطح  برای برآورد آبدهی دراز مدت در محل سد مخزنی گرین، از نسبت حاصل

بارندگی حوضه در  به حاصلضرب سطح حوزه  آبریز گرین  ایستگاه    بارندگی متوسط حوزه  آبریز 

فوق، استفاده به    سنگ سوراخ، با درنظر گرفتن جریان پایه چشمه و جریان سطحی حوزه آبریز

محل در  شده  محاسبه  آبدهی  در  فوق  آمده  بدست  نسبت  حاصلضرب  از  آمد.  ایستگاه    عمل 

سوراخ، در محل   هیدرومتری سنگ  گاماسیاب  رودخانه  ماهیانه  متوسط  آبدهی  ساختگاه   مقادیر 

 گرین محاسبه گردید.

 حذف ترند و تعیین دوره ایستا  -

مختلف در   هایهای سطحی و زیرزمینی، طی سالها از منایع آب با توجه به اینکه توسعه برداشت

ایستگاهحوزه  در  شده  ثبت  آبدهی  بر  را  خود  اثر  آبریز،  هیهای  در  می  درومتریهای  و  گذارد 

رودخانه در موقعیت    های توسعه منابع آب، فرض بر این است که آبدهی و رژیمسازی طرحشبیه 

های اجرا( به )بخصوص سال  های گذشتههای آبی، مشابه سالهای هیدرومتری در سالایستگاه

ب ثبت شده در ایستگاه  بر منابع آ   های باالدستپیوندد، لذا ضروری است ابتدا اثر برداشت وقوع می

گردد، های آتی مینظر و در سال  هیدرومتری، که موجب کاهش آبدهی رودخانه در موقعیت مد

آب استفاده گردد. برای این کار از روش   های توسعه منابعسازی طرححذف و پس از آن برای شبیه 

 آید. حذف ترند استفاده به عمل می

 

 

 مشخصات فنی و پیمان :
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 براساس مشخص  ن، یگر یاسناد مناقصه سد مخزن هیمراحل مختلف و ته یپس از ط متعاقبًا

 خود را آغاز نمود. پس از تیطرح در ساختگاه، فعال مانکاریبعنوان پ مابیاالشاره، شرکت پ فوق

حاکم   یمال  یاز تونل انحراف با توجه به تنگناها   ییبخش عمده ا  یکارگاه و عمدتًا اجرا  زیتجه

که حدود    ابیگاماس  یبا یز  سراب  استقراقاز  یری جلوگ  یطرح )برا  یما یس  رییجهت تغو به     هپروژبر

 ددا  ان یبکار خود پا   مابی( شرکت پدیگرد  قشده سد، مستغر  فیدر رقوم نرمال تعر  یمتر ارتفاع  38

  مراحل  یو پس از ط  رویوزارت ن  یآب از طرف معاونت آب و آبفا   صیتخص  یبازنگر  یراستا   در

  جنوب   یتیآب شرب و صنعت مراکز جمع  نیفقط به تام  نیگر  یاهداف سد مخزن  تًایمختلف نها 

 دیهمدان، محدود گرد استان

. )براساس مصوبات نی گر  یسد مخزن  ی، ضرورت انجام بازنگر  رویوزارت ن  یآب و آبفا   معاونت

 ی گزارش در راستا   نی. اشد( را خواستار  یینظر شده نها   دیتجد  صیتخص  آب،  صیتخص  ونیسیکم

 .دیو ارائه گرد  هی براساس مفاد نامه فوق االشاره ته ن،یگر یسد مخزن  یبازنگر انجام مطالعات

 ی مخزن  دس  یاجرا  ،یحاصل از مطالعات بازنگر  جی نتا   دیشده جد  فیبا لحاظ اهداف تعر  خوشبختانه

  نیگر  یسد مخزن   یاجرا  کهینموده، بنحو  نهیو ... به  یاقتصاد  ،ییاجرا  ،یرا از هر جهت فن  نیگر

 .گردد یمنطقه قلمداد م ی اساس یها  تیاز اولو دیطرح جد یما یبا س

نیبا هدف تام نیگر  یطرح سد مخزن یما یس رییو تغ یحاصل از مطالعات بازنگر یا یمزا عمده  

 : شرب و صنعت منطقه عبارتند از آب

 اب یاز استغراق سراب گاماس یریجلوگ •
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 یکوه گر یها  امکان فرار آب در کارست تیاز هرگونه عدم قطع زیپره •

 شده نییسد در حداکثر تراز نرمال تع اچهیدره ب ابیبودن رواناب سراب گاماس یجار •

 کاهش ابعاد بدنه سد •

 و ...(  رها یآبگ ر،یانگیسد )انحراف، طغ یکیدرولیه یها  ستمیکاهش ابعاد و گستره س •

 طرح  دهیفا  شیاجرا و افزا یها  نهیکاهش هز •

 یطراح  انجام  ن،یسد گر  یشده برا  فیتعر  دیاهداف جد  یبرمبنا   یاز انجام مطالعات بازنگر  پس

 نیگزیوابسته، جاده جا   یکیدرولیه  ساتیمختلف سد و بدنه، تأس  یمولفه ها   یالزم برا  یها 

شده    یطرح بازنگر  یمای س  سهیگرفت. مقا   صورتو... توسط شرکت مهندسی مشاور آبدان فراز  

 (یاجتماع ،یفن ، ییاجرا ،)اقتصادی .می باشد رنظشدن کل طرح از هر  نهیبه انگریب یو قبل

همدان و لرستان، چشمه    یاستانها   یاز قلل مرتفع رشته کوه زاگرس در اطراف خود برا  نیکوه گر

 کهمان و خرگوشنام الشتر، سراب  یها   . ازجمله سرابدینما   یم  هیرا تغذ  یمتعدد  یها و سرابها 

  ق ی که انجام مطالعات دق  یحالت  درو...    نهاوند  ابیگاماس  بروجرد، سراب  د یسراب سف  ،ییونا   یها 

و عدم   باشد   ینم  ریوجه امکان پذ  جیبه ه  یفعل  طیکهن زاگرس در شرا  یها   کارست   کیدرولیه

پره   تیقطع استغراق سراب  زیمحرز است،   نانیاطم  هیحاش  تیو رعا   اتیاز ضرور  شهیها هم  از 

 د. گرد یمنطقه محسوب م یطیمح ستیاز فاجعه ز یریجلوگ  جهت

و تأسیسات هیدرولیکی وابسته پس از انجام مطالعات    نیسد مخزنی گرخالصه مشخصات فنی  

طرح    یبر اساس بازنگر  نیهای هیدرولیکی سد مخزنی گرکلی سد و سازه  مشخصات  یبازنگر

 : باشدبه شرح زیر می خالصه بطور
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   و مخزن گرین سد •

 کیلومترمربع 2/52سطح حوزه آبریز رودخانه در ساختگاه انتخابی  •

 بمیلیون مترمکع  7/107متوسط سالیانه رودخانه در محل سد آورد  •

 یبا هسته رس یا زهینوع سد سنگر •

 متر از سطح دریا  1770رقوم کف رودخانه در محل سد  •

 متر 66ارتفاع سد از بستر رودخانه  •

 متر70ارتفاع سد از پی  •

 متر  8عرض تاج سد  •

 متر  336طول تاج سد  •

 متر از سطح دریا 1836رقوم تاج سد  •

 متر از سطح دریا  1832برداری از سد م نرمال بهره رقو •

 متر از سطح دریا  1802برداری از سد حداقل تراز بهره  •

 1:  2.1شیب باالدست  •

 1:  2.0دست شیب پائین •

 ب(میلیون مترمکع 92/8  گذاریرسوب برداری )پس ازحجم مخزن در رقوم نرمال بهره •

 تارهک  2/49برداری سطح مخزن در رقوم نرمال بهره •

 میلیون مترمکعب 64/1ساله  50حجم رسوبات  •

 مترمکعب 10/22حجم تنظیم ساالنه  •
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 سیستم انحراف
 

  فرازبند،  یشامل مؤلفه ها   نیهای انجام شده سیستم انحراف سد مخزنی گرغربال گزینه  براساس

مولفه    ریسا   و   نیبند خواهد بود. فرازبند بعنوان جزئی از بدنه سد مخزنی گرکالورت انحراف و نشیب

 :انحراف دارای مشخصات ذیل اند ستمیس یها 

 متر  65طول تاج فرازبند  •

 متر از سطح دریا  1787رقوم تاج فرازبند  •

 متر  10ارتفاع فرازبند  •

 محل کالورت انحراف در جناح چپ •

 یلیحراف مستطشکل کالورت ان •

 ) ارتفاع * عرض(جهت کشاورزی ونیروگاه  3*3ومتر  3*2/ 5دوقلو ابعاد داخلی کالورت  •

 سانتیمتر 60ضخامت بتن نگهدارنده  •

 درصد 28/2شیب طولی  •

 متر  350طول کالورت)با احتساب سازه ورودی(  •

 متر از سطح دریا  1780تراز ورودی کالورت  •

 سطح دریا متر از  1772تراز خروجی کالورت  •

 ی ضریب مانینگ پوشش بتن 015/0 •

 ساله  20سیالب طراحی سیستم انحراف سیالب با دوره برگشت  •
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 مترمکعب در ثانیه3/43میزان دبی سیالب طراحی  •

 متر بر ثانیه  8/6حداکثر سرعت در کالورت  •

 II   ،USBR سیستم استهالک انرژی حوضچه آرامش تیپ •

 ساله  10برگشت سیالب طراحی حوضچه آرامش سیالب با دوره  •

 مترمکعب در ثانیه 1/33میزان سیالب طراحی حوضچه آرامش  •

 متر 18/ 5طول حوضچه آرامش  •

 سیستم تخلیه کننده تحتانی •

 موقعیت جناح چپ ادغامی با سیستم انحراف •

 سیستم ورودی ورودی شیپوری شکل به همراه لوله به قطر -میلیمتر 800 •

 میلیمتر به طول حدود   1000قطر  یکننده لوله فوالد  هی تخل  ستمیس   یاصل  یمجرا متر  350 •

 انتهائی  یها  چهیهای کنترل از رأس، اتاق درسیستم کنترل سیستم  •

ابعاد  دریچه کنترل از رأس یک عدد دریچه استاپ  • ریل اتاق   طریق  متر از  1×1الگ به 

 متر 8/0× 8/0های کشوئی به ابعاد کنترل انتهائی دریچه  دکنترل در تراز تاج س

 از سطح دریا  1802برداری  تراز حداقل بهره  •

 متر از سطح دریا  1797تخلیه تحتانی  یتراز ورود •

 های کنترل و محافظ پایاب دریچه کشوئیدریچه •

دریچه  • پایاب  نوع  محافظ  و  کنترل  )بهره  8/0×7/0های  و  متر    متر  8/0×8/0برداری( 

 ضطراری ا
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 بی تخلیه کننده در صد درصد •

 نیسیستم طغیانگیر سد مخزنی گر •

 نوع سرریز آزاد  •

 موقعیت جناح راست  •

 متر از سطح دریا  1832 نیرقوم نرمال آب مخزن سد گر •

 متر از سطح دریا  1832رقوم تاج سرریز  •

 متر 2/2بار آب طراحی  •

 متر 22طول سرریز  •

 متر 12تا  22عرض تندآب متغیر از  •

 طرح سرریز آزاد سد مخزنی سیالب  •

 ه سال 2000با دوره بازگشت  سیالب •

 دبی پیک سیالب طرح ورودی به •

 متر مکعب در ثانیه  162 مخزن •

 مترمکعب بر ثانیه  156دبی پیک سیالب خروجی از سرریز  •

 سیالب طرح تأسیسات پایاب سرریز •

 حوضچه آرامش  طرح •

 ساله  1000با دوره بازگشت  سیالب •

 همترمکعب بر ثانی137)طرح حوضچه آرامش( مخزن رودی بهدبی پیک سیالب طرح و •
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 مترمکعب بر ثانیه  132دبی پیک سیالب خروجی از سرریز •

 طرح حوضچه آرامش
 

 USBR.II نوع حوضچه آرامش حوضچه آرامش نوع •

 متر از سطح دریا  1769رقوم کف حوضچه آرامش  •

 متر 35طول حوضچه آرامش  •

 متر 12عرض حوضچه آرامش  •

 متر  13آرامش  های حوضچهارتفاع دیواره حداکثر  •

متر با   15  طول  متر و  15تا    12رپ به عرض متغیر از    سیستم محافظ پایاب حوضچه ریپ  •

 ر مت 1ضخامت 

 ه مترمکعب در ثانی  202ساله( ورودی به مخزن  5000  ب الیدبی کنترل سیستم طغیانگیر )س •

 مترمکعب در ثانیه  196ساله  5000 البیدبی خروجی س •

 شرب و صنعت  ریسیستم آبگ
 

 از کالورت( هیتکیه گاه چپ)استفاده ثانو موقعیت •

 مترمکعب بر ثانیه 8/0نیاز شرب و صنعت  حداکثر •

 میلیمتر 700سرسره  یلوله شرب و صنعت رو قطر •

 میلیمتر 800لوله شرب و صنعت داخل کالورت  قطر •

 ر یسه آبگ رها یآبگ تعداد •
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 متر از سطح دریا  1802برداری  حداقل بهره  ازتر •

 متر از سطح دریا 1799شرب و صنعت تراز ورودی  1شماره  آبگیر •

 متر از سطح دریا 1815شرب و صنعت تراز ورودی  2شماره  آبگیر •

 ا متر از سطح دری1825شرب و صنعت تراز ورودی  3شماره  آبگیر •

 سنگریزه ای هسته رسی :نوع سد •

 سیستم انحراف:کالورت بتنی دوقلو •

 میلیون مترمکعب  1.6  حجم بدنه سد: •

 اوجی متر  نوع سرریز:  373طول تاج:    •

 مترمکعب درثانیه132سرریز:  ظرفیت •

 متر    66ارتفاع از بستر  •

  70ارتفاع سد از پی:  •
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 مدیر پروژه آبرسانی از دره مرادبیگ به تصفیه خانه سد اکباتان
 

مدیر پروژه آبرسانی از دره مرادبیگ به تصفیه خانه شهید طی حکمی به عنوان    1396سال  

انتقال بند دره مرادبیگ در باالدست روستای سیلوار قرار گرفته و طول کانال  بهشتی سد اکباتان  

معرفی    هآب از رودخانه به سمت جاده فقیره تا بند انحرافی خاکو واقع در باالدست تصفیه خان

 . گردیدم 

انتقال   نیز طرح    و  1400یلومتر است درسال  ک  8/8حدود  طول  تا اواسط خرداد ماه سال جاری 

لیتر در ثانیه آب   80آبرسانی جهت انتقال آب از دره مرادبیگ به سد اکباتان ادامه داشته که حدود  

را درفصول غیر زراعی به سد مذکور منتقل نموده است. که جمعا نزدیک به یک میلیون متر مکعب  

، در حال حاضر جهت ادامه عملیات اجرایی    اکباتان درسال را داراست    کمک به افزایش حجم سد

آبرسانی از دره مرادبیگ به تصفیه خانه آب شرب همدان، این شرکت اقدام به الیروبی مسیر نموده  

میلیمتر انجام    600متر لوله گذاری با لوله های کاروگیت    360حدود     1400است ضمنا درسال  

و بحرانی پروژه از جمله پل سیلوار و پل جاده فقیره و چندین لکه گیری  شده و نقاط آسیب پذیر  

توسط این شرکت آبرسانی از دره مرادبیگ در فصول غیر زراعی نیز  ادامه    ودر مسیر اصالح گردیده  

درسال  است  ذکر  .شایان  باشد   انجام می  از  درحال  دوکیلومتر    8/8حدود    های گذشته  حدود 

درصد پیشرفت   25این پروژه حدود  از دره مرادبیگ لوله گذاری شده و  مسیر انتقال آب کیلومتر  

ثانیه می  لیتر در    150شایان ذکر است حد اکثر ظرفیت انتقال آب این پروژه    داشته استفیزیکی  

 . باشد 



 
                                                         

111 
 

 پروژه شبکه های پایاب شهرستان تویسرکانمدیر  
 

در ادامه عملیات اجرایی سد مخزنی سرابی تویسرکان و خط انتقال آب شرب آن پروژه شبکه های 

جهت بهبود  دست  پایاب شهرستان تویسرکان به صورت کانال بتنی با هدف بهبود اراضی پایین  

فرعی از نهر ارژنگ کوه در    هکتار از اراضی پایاب سد سرابی بااجرای شبکه اصلی و  600حدود

کانال دره شیر در پایاب واجرای سردهنه وسازه های مناسب جهت افزایش راندمان آبیاری  سراب تا  

پروژه شبکه پایاب سد مخزنی تویسرکان با مشارکت    انجام گردید  اعتبارات خودیاری  از طریق  که  

درصد    85قانون برنامه پنجم توسعه )  244از محل اعتبارات بند ص ماده  باغداران و کشاورزان  

مجموع    واست    شده  اجرا   درصد سهم الشراکه نقدی کشاورزان  15اعتبار بالعوض منابع آب +  

به میزان  کیلومتر نیاز آبی حق آبه بران پایین دست     30طول کانال اصلی وانشعابات فرعی : حدود

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .  25که تاکنون میلیون متر مکعب در سال  2.2

 وآموزش تقدیر نامه ها ی،تشویق
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