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چه مسائل  ،مشكالت و یا ضرورتهایي باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟
هییهت بها
در مبحث هیدرولوژی و هیدرومتری  ،تثبیت بستر رودخانه بهر ی براهر ری ر بده دبه – شه
هاد مه باشهد  .به
برخورد ر ست  .فاکتور بری در رودخان های کوهستان در مقا س با رودخانه دشهت
طوری ک سنگ های بستر کامال حالت بیرون دگه د شهت و لبها سهدز د د دی نیهال با ترنهد  .در رودخانه
ستان گبستان ب و ژه در حوض های دبر ال گرگانرود و اره سهو  ،فرسها ب بسهتر و ها رسهوی
های کوهستان
گذ ری در مو اع سیالب باعث عدم تعادل ر بد دب – ش م گردد .
چگونه مسائل را شناسائي و راه حل انتخابي را گزینش نموده اید؟
ستان گبستان جیب رودخان اره چای ر میان ب عبت تغییر ت شد د بری بستر
در رودخان های کوهستان
ه
و تغییر ت شک بستر ب عبت فرسا ب و رسوی گذ ری در مو اع سیالب و دب های کم  ،معیو بهر
منحن دب  -ش بر ی ک سال دب میسر نی گردد ب هیین دلی ب منظهور فهال ب داهت بهت د ده هها و
محاسب بهتر ر بد دب – ش تصییم گرفت شد تا نسهبت به حهد ق مقهاطع کنتهرل ی تثبیهت د هو ره و بسهتر
ستگاه های هیدرومتری اد م شود .بر ی جبوگیری فرسا ب پها ین دسهت
رودخان با مقدع بتن ) در مح
هسهتند که در عهرد رودخانه بها رتفهاع در
مقدع نیال حد ق کف بند ستفاده گردد .کف بندها سا ه هها
بند نحر ف با رتفاع صفر کف بسهتر و
حدود رتفاع کف طبیع رودخان ساخت م شوند و در و اع مانند
مصالز سنگ  ،سنگ و سییان  ،گابیون  ،بتن  ،و ا سپرهای فبالی ساخت م شوند.
مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟
سهتگاه هیهدرومتری ر میهان  ،مقهرر شهد نسهبت به
با توجه به سهیالی بهالرر مهور  33/3/8و تخر ها کامه
و عتبهار ت طهرت تکییه و تزهیهال در سهال  4331اهد م گهردد لهذ به
با سا ی ستگاه مح عتبار ت حو د
منظور کاهب هال ن های طرت  ،با ه ی رودخان نتخای شد که در طهرت کنتهرل سهی گرگهانرود در دن محه ،
د و ره کناری و سا ه های کف بند متو ل بر ی تثبیت بستر رودخان حد ق شهده بهود تها محه حهد ق سهتگاه
هیدرومتری نظر پا د ری د و ره و بستر  ،ااببیت طیینان بیشتری د شت باشد.
چه شواهد و نتایجي اثر بخش بودن تجربه شما را تائید مي کند(.مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و)...
ب عبت نتخای مناسا مح حد ق ستگاه هیدرومتری در با ه ی ک ابال تثبیت بستر رودخان با ستفاده
در هال ن حد ق کف بند باعث کاهب هال ن جر ی
نزام شده بود ه ست  ،صرف جو
کف بند های متو ل
پروژه ساخت ستگاه هیدرومتری گرد د.
آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقي و حقوقي خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید .خیر .

محدوده زماني و مكان اجرا :

محدوده زماني :

بالغ ار رد د حد ق ستگاه هیدرومتری ر میان در تار خ  31/2/41و تحو

موات پروژه در تار خ 31/8/22

مكان اجرا  :ستگاه هیدرومتری ر میان در رودخان اره چای شهرستان ر میان
چه کساني مخاطبان اصلي این تجربه هستند و چه آموزه هایي برای آنها دارد؟
گروه مدالعات د بهای سدح دفتر مدالعات پا سا ر شرکت های دی مندقه ی مه تو ننهد مخاطبهان صهب
ن تزرب و حد ق ستگاه هیدرومتری در با ه های رودخان ک ابال در سها ر
ن تزرب باشند و با ستفاده
پروژه های مهندس رودخان و کنتهرل سهی در دن هها تثبیهت بسهتر نزهام شهده سهت  ،باعهث کهاهب هال نه
ساخت ستگاه م گردد.
تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر  ،واجد چه نوآوری و تفاوت هایي بوده است که آن را متمایز مي نماید؟
کاهب هال ن

حد ق ستگاه هیدرومتری و ستفاده

سا ه های ابب

تثبیت بستر

مراجعي که قبال" این تجربه به آنها ارائه شده است.
ن تزرب مربوط ب سال  4331ست و ب مرجع د گری ر ئ نشده ست لیکن مقال ی با عنو ن نهو ن سها ی
نزانها حسهن فر جهو در
ستگاه های هیدرومتری و ر ه ند ی سامان نتقال طالعات در سال  4332توسه
هیا ب مب مهندس عیر ن کاربردی و دستاوردهای نو ن ر ئ شده ست.

سایر توضیحات :

