
   سدسازي در نوآوري و خالقيت جهاني سوم مقام كسب
  ايراني بنيان دانش شركت بزرگترين توسط

  

  
  

 و فنـي  خـدمات  صـدور  دهـه اولـين   در مهندسـي  نخبـه  ۱۵۰۰ با قدس مهاب بنيان دانش شركت

 هـاي  شـركت  از را ي سدسازي دنيـا  رشته در نوآوري و خالقيت مسابقات رقابت گوي خود مهندسي

  . و غيره ربود اروپايي كانادايي،



 ارزيـابي  ي كميتـه  نشسـت  پـي  در:  روابط عمومي شركت مهندسي مشاور مهاب قـدس  گزارش به

و مـدال   جهاني سوم عنوان ،۲۰۲۱ سال در جهان بزرگ سدهاي المللي بين كميسيون نوآوري جوايز

  .دگردي اعطا قدس مهاب بنيان دانش شركت و ايران مهندسي جامعه برنز به

 شـركت  متخصصـان  بـه  بـل،  چشمه بخشي نجات طرح در شده ارائه علمي كار راه براي افتخار اين

  .است گرديده اعطا ايران مهندسي جامعه و قدس مهاب

 المللـي  بـين  كميسـيون  مين كنگـره  ۲۷ برگزاري خالل در قبل روز چند مسابقات اين رسمي ي جايزه

   گرديد اهدا قدس مهاب بنيان دانش تيم اعضاي به فرانسه كشور در جهان بزرگ سدهاي

 ناصـر  توسـط  ملـي  ارزشمند ي گنجينه اين حفظ منظور به باالتر تراز به بل چشمه دهانه انتقال طرح

 چـين  و فرانسه كشور از بعد توانست و گرديد ارايه سلگي خشايار و طلب شفاعت حسن دوز، تركش

  .نمايد كسب را دنيا سازي سد صنعت در نوآوري و خالقيت طرح سوم عنوان

  

  



 يآب معـدن  يهـا  ن چشـمه يتـر  تيفين و با کيتر از پاک يکي ،خروشان و زالل يچشمه بل، چشمه ا

ه در غـرب کشـور، در شهرسـتان پـاوه و مـرز دو      يتر بر ثانيل ۲۰۰۰بالغ بر  ين آبدهيانگيکشور با م

ـ مخزن سد دارت چشمه در ياستان کرمانشاه و کردستان قرار گرفته است. از آنجا که موقع ان قـرار  ي

ـ  ۱۱۰با ارتفاع  ير ستون آبيان در زيسد دار يريداشت پس از آبگ ـ شـد و ا  يمتر غرقاب م ن منبـع  ي

ن موضوع و تعهد صنعت آب کشـور  يت ايرفت. با توجه به اهم ين ميو ارزشمند از ب يخداداد يعيطب

 ياز سـو  ۱۳۸۹سال  نيف شد و در فرورديچشمه بل تعر يبا عنوان نجات بخش يدر قبال آن، طرح

ـ   يا يرويان( شرکت توسعه منابع آب و نيطرح سد دار يکارفرما مشـاور   يران) بـه شـرکت مهندس

 د. يمهاب قدس محول گرد

ـ  يفه مهندسيمشاور مهاب قدس به حکم وظ يپس از آن شرکت مهندس و  ي، تمام همت و تـوان فن

ـ شناخت دق يخود را برا يدانش کارشناس ـ ط يق و موشـکافانه از شـرا  ي ـ يزم  يي، شناسـا  ين شناس

ـ  يح از مسـئله راهکـار  يچشمه بل به کار گرفت تا بـا درک صـح   ينيرزميو ز يعيطب يمجار و  يعمل

  نجات چشمه ارائه دهد.  يکارآمد برا

ا تونـل  ي يمختلف، گالر يگمانه ها يچشمه بل(که شامل حفار يمطالعات انجام شده در محل خروج

ن تـر از  يمتر پائ ۴۰بود ) نشان داد که حدود  ين غواصيهمچنک و يزيات ژئوفيمختلف، عمل يها يزن

 يهـا  متـر آب را از دل سـنگ آهـک    ۴تا  ۳ن يب يبا قطر يعيطب يبه شکل تونل ييتراز چشمه مجرا

ـ ن يعيطب يکند و سنگ اطراف مجرا يت ميچشمه هدا يبه سمت خروج يفونيبه شکل س يکارست ز ي

گذشـته   يها مربوط به زمان يميدهانه خشک قد ۲مطالعات ن ير بود.  در ايسخت و نفوذناپذ يسنگ

ن يشد. ا ييمتر باالتر از چشمه بل شناسا ۲۸حدود  يدر تراز يگريمتر و د ۵۲در ارتفاع حدود  يکي

ـ  ياز آن بود که اگر بتوان گلوگاه چشمه را در محل يها حاک نشانه ن مسـدود نمـود   يمناسب در دل زم

بـاالتر   يباالتر و حت ييبتوان مانند گذشته  آب چشمه را به ترازهان امکان وجود خواهد داشت که يا

گـر  ينجات داد. گواه د يان انتقال داد و چشمه را از خطر غرقاب شدن و نابودياچه سد دارياز تراز در

متـر   ۳۰۰۰تا  ۲۰۰۰ن يب ييبا ترازها ير کوهستانيه چشمه بل از از ارتفاعات برفگين ادعا، تغذيبر ا

ـ ل قرار گين چشمه به دليداد آبخوان ا يا بود که نشان ميطح درباالتر از س ـ  ييدر ترازهـا  يري ار يبس

ـ اچه سـد دار يل را دارد که بر تراز درين پتانسيان اياچه سد داريباالتر از تراز در ان غلبـه کنـد. بـه    ي

باالتر از  يا انتقال آن به ترازيخروج آب  يجاد فشار آب الزم، برايگر آبخوان چشمه توان ايعبارت د

 يعيان به سمت مظهر طبير جريمس ين شرط که بتوان در محل مناسبيان را دارد با اياچه سد داريدر

  اچه سد انتقال داد.  يباالتر و خارج از در يرا مسدود و  آب را به نقطه ا
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