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  بسمه تعالی 

  

 پیشگفتار 
به کارگیري مناسب و مستمر آنها در  امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی از

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، . تهیه و کاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذیر ساخته استپیشرفت جوامع، 
  .   تخصصی واگذار شده است -تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی 

در ایران، تهیه استاندارد در بخش آب از  با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب
اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط ومعیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو با همکاري معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري به منظور تامین اهداف زیر اقدام به تهیه استانداردهاي صنعت آب نموده 

  : است 
 ها  برداري و ارزشیابی طرح ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره -

  ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی کشور  کاري پرهیز از دوباره -
  : گیرد تدوین استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زیر صورت می

 ر بخش عمومی و خصوصی نظران شاغل د استفاده از تخصص ها و تجارب کارشناسان و صاحب -

 استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بین المللی  -

 ها، نهادها، واحدهاي صنعتی، واحدهاي مطالعه، طراحی و ساخت  هاي اجرایی، سازمان گیري از تجارب دستگاه بهره -

موسسات معتبـر تهیـه کننـده    توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر  -
 استاندارد 

کننده و  نویس براي نظرخواهی منتشر شده و نظرات دریافتی پس از بررسی تیم تهیه استانداردها ابتدا به صورت پیش
  .گروه نظارت در نسخه نهایی منظور خواهد شد

می باشد، با توجهی که مبذول  نظرانی که فعالیت آنها با این رشته از صنعت آب مرتبط امید است کارشناسان و صاحب
نویس را مورد بررسی دقیق قرار داده و با ارائه نظرات و راهنمایی هاي ارزنده خود به دفتر طرح، این  فرمایند این پیش می

 .دفتر را در تنظیم و تدوین متن نهایی یاري و راهنمایی فرمایند
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   چکیده
ترين فعاليت در حين طراحي، احداث و  مهم المللي سدهاي بزرگ ي بين براساس بولتن كميته

در همين چارچوب در جريان طرح تدوين . برداري سدهاي بزرگ، تدوين ضوابط و استانداردها است رهبه
بندي ضوابط مدون در بيش از  پس از مطالعه و جمع  ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ ايران،

بزرگ و  ي مديريت ريسك، ايمني هيدرولوژيكي سدهاي كشور جهان و صدها كتاب و مقاله در زمينه ۳۰
ي بعد براساس اين نتايج و با لحاظ  در مرحله. نتايج محوري و كليدي زير تبيين شد  هيدروليك سدها،

  . نمودن شرايط خاص ايران، ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ ايران تدوين گرديد

  ريسك و ريسك قابل قبول اجتماعي -١
گرايانه در  رخوردار است و اعمال ديدگاه جامعهاي خاص ب مقوله ريسک و ايمني عمومي از پيچيدگي - ١- ١

   .اين رابطه از اهميت خاصي برخوردار است
دست،  پذير نيست و خطرات پايين هاي ديگر امكان فراهم كردن ايمني مطلق براي سدها و سازه - ٢- ١

  .ي خطرپذيري سدهاي بزرگ است ي اصلي طبقه تعيين كننده

خصوص  شود و به ابط انتخاب سيالب طراحي محسوب مياستفاده از تحليل ريسك كه نسل سوم ضو - ٣- ١
تواند راهكارهاي كاهش ريسك مناسب هر سد را با توجه به شرايط  براي سدهاي بزرگ و پرخطر مي

 . دست دهد خاص آن به

توان ريسك قابل  اند، مي هايي كه مردم در عمل و زندگي آنها را پذيرفته ي ريسك بر پايه مشاهده - ٤- ١
  .ا براي هر جامعه تعيين نمودقبول اجتماعي ر

نگر براي پذيرش  ي جامع عنوان يك ضابطه ي اخير معيار ريسك قابل قبول اجتماعي، به در دو دهه - ٥- ١
نگري و  اين معيار جامع. ي ريسك قابل قبول در كشورهاي پيشرفته به كار گرفته شده است محدوده

ي اين معيار آن است که با توجه به راهبرد اصل. تطبيق با واقعيات جوامع را ممكن كرده است
نحوي صورت پذيرد که  بندي اين منابع محدود، به محدوديت منابع مالي در تمامي کشورها، بايد الويت

  .جان افراد بيشتري حفظ گردد

توان احتمال يک واقعه در ده  هاي آينده، با اطمينان مي بيني با مطالعه فجايع عظيم تاريخي و پيش - ٦- ١
بار يک سد بزرگ، يک حداقل  ا يك واقعه در يکصد هزار سال را براي تخريب فاجعههزار سال ت 

  .کارانه در سطح جهاني محسوب نمود کارانه يا بسيار محافظه محافظه

ريسك   اي، آلودگي هوا، زلزله و اعتياد، با توجه به آمار بسيار باالي مرگ و مير در اثر تصادفات جاده - ٧- ١
تواند براي سدهاي بزرگ ايران مطرح  سال مي ١٠٠٠در  ١سال تا  ٢٠٠ در ١قابل قبول اجتماعي 

 ١٠٠٠٠در  ١كارانه، ريسك قابل قبول اجتماعي  شود، ولي در اين مرحله و گام اول با ديدگاه محافظه
 .سال براي سدهاي بزرگ ايران انتخاب شده است ١٠٠٠٠٠در  ١تا 
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  ايمني هيدرولوژيكي سدهاي بزرگ -٢
هاي دست بشر خطر نسبتاً كمي را به مردم تحميل كرده  ا در مقايسه با ديگر ساختهتا كنون سده -۱- ۲

اي بوده است كه در طراحي و احداث  كاري خردمندانه علت محافظه اين مسئله تا حدود زيادي به. است
ها بايد  آوري بنابراين حتي با وجود پيشرفت فن. هاي عظيم توسط مهندسان اعمال شده است اين سازه

   .كاري منطقي را در تدوين ضوابط انتخاب سيالب سدهاي بزرگ اعمال نمود حافظهم
   .يك سد عمدتاً بسيار كمتر از احتمال وقوع سيالب طراحي سرريز آن است ريسك تخريب -٢- ٢
نحو قابل توجهي به مالحظات و  انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ نه تنها به مسائل فني بلكه به -۳- ۲

  .فيايي، تاريخي، اخالقي، اجتماعي و سياسي وابسته استعوامل جغرا

را يک  توان آن وجه نمي ي اخير، به هيچ هاي چشمگير علم هيدرولوژي در سه دهه با وجود پيشرفت -۴- ۲
خصوص با درنظر داشتن اثرات تغيير اقليم، عدم  در اين چارچوب و به. محسوب نمود" علم دقيقه"

  . تواند بسيار زياد باشد نادر از جمله سيالب بيشينه محتمل مي هاي هاي برآورد سيالب قطعيت

با توجه به اينكه ريسك برابر احتمال وقوع حادثه ضرب در عواقب آن است در اكثر سدها ريسك  -۵- ۲
هاي با  دست بيشتر يا بسيار بيشتر از ريسك بازه سيالب ساله در پايين ۲۰۰تا  ۵۰هاي  ي سيالب بازه

  .است PMFسال تا  ۱۰۰۰۰دوره بازگشت 

بديهي است در . است دست معيار اصلي طبقه بندي سدها از نظر ريسك، عواقب تخريب سد در پايين -۶- ۲
   .اي را محاسبه و به عنوان مالك اصلي مورد استفاده قرار داد اين رابطه بايد عواقب مرحله

طراحي شود،  PMFساله و  ۱۰۰۰۰ر هاي ناد ي سرريز زماني كه براي سيالب در عمل سود به هزينه -۷- ۲
  .پايين باشد اي تواند به نحو باورنکردني مي

هاي جانبي مانند  توان تخريب سازه هاي بسيار نادر، مشروط به پايدار ماندن سد مي در جريان سيالب -۸- ۲
در اين . هاي فيوزي را پذيرفت ي آرامش يا فرسايش سرريزهاي بدون پوشش يا تخريب المان حوضچه

، )سرويس(رچوب استفاده از سيالب طراحي و سيالب آزمون ايمني و تفكيك سرريزها به اصلي چا
  . كمكي و اضطراري بر منطق استوار است

هاي خاص هر سد، استفاده از خرد جمعي كارشناسي و  با توجه به تعدد عوامل درگير و پيچيدگي -۹- ۲
  .يدي ايفا كندتواند در افزايش ايمني سدها نقش كل هاي تخصصي مي تيم

برداري با عواقب سدهاي در حال طراحي  با توجه به اينكه عواقب تخريب سدهاي در حال بهره - ۱۰- ۲
  .ضوابط ايمني يكساني بايد در مورد كليه سدهاي بزرگ اعمال خواهد شود  مشابه است،

ست آمده  وسيله سدهاي بزرگ بد در مقياس جهانی کاهش ريسک تلفات و خسارات سيالب که به - ۱۱- ۲
  .دست شده است بسيار بيشتر از ريسکی بوده که در اثر احداث سدها متوجه پايين

منجر  يهاي غيرضرور كاري هاي عمراني و محكم استفاده از ضوابط بسيار سخت و شديد براي طرح - ۱۲- ۲
د و شو هاي محدود ملي در تعداد محدودي از تأسيسات ولو بسيار مفيد و ارزشمند مي به دفن سرمايه

   .شود  عايد نمي ،رود ها انتظار مي گونه فعاليت آن بهره همگاني و عمومي كه در نهايت از اين
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  اي هاي سازه روش وسيله  كاهش ريسك سدها به - ٣
برداري كه طبق ضوابط نياز به ارتقاء  هاي اخير صدها سد كوتاه خاكي و بتني در حال بهره در سال -۱- ۳

اند و براساس تجارب جهاني اين روش  روگذري سيالب مقاوم شدههيدرولوژيكي داشتند، در مقابل 
در اين چارچوب بايد اشاره نمود كه در اكثريت قريب به اتفاق . هزينه و كارآ ارزيابي شده است موثر، كم

هاي بزرگتر از سيالب  ايمني سد در صورت وقوع سيالب  سدهاي مقاوم شده در مقابل روگذري سيالب،
  .گردد حفظ ميآزمون ايمني نيز 

  :سازی سدها در برابر روگذري به شرح زير است کارکردهای اصلی مقاوم -۲- ۳
  ارتقاء ايمنی هيدرولوژيکی سدهای خاکی احداث شده با ظرفيت سرريز ناکافی §
  بندها و کاهش ابعاد سيستم انحراف ارتقاء ايمنی هيدرولوژيکی فرازبندها و نشيب §
  ابعاد سرريزبازگشت سيالب طراحی و  ي کاهش دوره §
  ي احداث ه کاهش دور §
  دست هشدار در بدترين سناريو برای تخليه پايين افزايش زمان پيش §

فيوزپالگ و (هاي فيوزي  استفاده از سرريزهاي بدون پوشش و المان  تجارب جهاني، براساس -۳- ۳
  . براي ارتقاء ايمني هيدرولوژيكي سدها، موثر، كارآ و كم هزينه است) فيوزگيت

 اي هاي غيرسازه ي روش يسك سدها به وسيلهكاهش ر -٤

هاي ممكن براي شناسايي مشكل و يا  ي راه هنگامي كه خطرات محتمل به كمك بررسي گسترده -۱- ۴
دست مشخص شوند، آنگاه كاهش ريسك اين خطرات با استفاده از يك  هشدار به جمعيت پايين

  .گردد پذير مي امكانگرايانه، متعادل و در نتيجه مقرون به صرفه  رويكرد جامع
تواند  ي آبي مي ريسک تخريب يك سازه  هايي مانند سوئيس، فرانسه و هلند، براساس تجارب كشور -۲- ۴

توان با  ميICOLD چند هزار برابر كمتر از احتمال وقوع سيالب طراحي باشد و براساس بولتن 
بار سدها را به حداقل قابل  جعههزينه، ريسك تخريب فا كارآ و كم اي  هاي غيرسازه استفاده از روش
  .قبول كاهش داد

هاي مختلف در رابطه با ايمني هيدرولوژيكي سدهاي بزرگ، تدوين طرح  با توجه به عدم قطعيت -۳- ۴
عملياتي براي مديريت شرايط اضطراري سدهاي پرخطر به عنوان يكي از الزامات مهم براي ايمني 

 . سدها محسوب مي شود

هاي كشور از نظر خصوصيات فصلي صورت گرفته،  بندي رودخانه اتي كه در مورد طبقهبراساس مطالع -۴- ۴
  ترين سيالب از نظر حجم در بهار و اوايل تابستان روي درصد از سدهاي كشور، بحراني ۸۰در حدود 

   .دهد مي
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  هاي بزرگ تحليل تجارب جهاني تخريب سد -٥
 . اند متر بوده ۳۰تر از  اي كوتاه اي خاكي و سنگريزهسده  ي سدهاي تخريب شده در اثر سيالب، عمده -۱- ۵

بزرگترين خطر  ،دهد كه روگذري در اثر سيالب سدهاي تخريب شده نشان مي يآمار هاي تحليل -۲- ۵
تاكنون  ۱۹۵۰كه از سال  يسد ۱۰۰ها نشان می دهند که از  نتايج اين تحليل. براي سدها بوده است

از سال (اند  نفر داشته ۱۰۰۰مـورد خرابي كه تلفات جاني بيش از از شش و  مورد ۴۰اند،  تخريب شده
  ).بدون احتساب کشور چين(بوده است  ، سه مورد دراثر روگذري سيالب)به بعد ۱۹۵۰

متر كه در صد سال  ۳۰سد بتني بلندتر از  ۱۲۰۰از  اثر روگذري سيالب هيچ گزارشي از تخريب -۳- ۵
در اثر  متر ۳۰از  ترسد خاكي بلند ۳۰۰۰تخريب در  ۲۲ي اند، ارائه نشده ول گذشته احداث شده

  .شده است گزارش روگذري
علت اشتباهات اساسي در برآورد سيالب،  هبسيالب تخريب شده در اثر روگذري  ياكثر سدها -۴- ۵

  .اند ، انتخاب سيالب طراحي و يا تركيبي از موارد فوق خراب شدهو شرايط اضطراري مديريت مخزن
جمعي، بتوان منافع زير  نهايي شدن ضوابط انتخاب سيالب طراحي ايران و با تكيه بر خرد اميد است با

  : دست آورد هب زمان همرا 
  افزايش ايمني سدهاي كشور؛ - ۱
  ساله در مخزن سدها؛ ۲۰۰تا  ۵۰هاي  دست با كاهش پيك سيالب افزايش ايمني پايين - ۲
  افزايش منافع منابع آب و برقابي سدها؛ - ۳
  . ي احداث هاي اجرايي و دوره هش هزينهكا - ۴

 :  ضوابط پيشنهادي در زير ارائه شده است براساسالگوريتم انتخاب سيالب طراحي 
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  هینشر ي ها و محدوده مقدمه، چارچوب - صل اولف

 مقدمه -١- ١

رت گر قدرت و مها كننده بوده و نمايان اي، عظيم و در عين حال مجذوب سدهاي بزرگ از نظر سازه
اند كه  سدها از همان آغاز تمدن و فرهنگ با انسان رشد كرده و تا به حدي رسيده. مهندسي هستند
درصد آنها  ۹۰البته بيش از . متر در جهان وجود دارد ۱۵سد با ارتفاع بيش از  ۴۰۰۰۰امروزه بيش از 
 اند ر مكعب آب نمودهميليارد مت ۶۰۰۰سازي  سدها بشر را قادر به ذخيره. سال ندارند ۵۰عمري بيش از 

  ). هاي جهان است ي آبدهي كل رودخانه درصد متوسط ساالنه ۱۳رقم ذكر شده معادل با (
 ترين مهمسال پيش در حين احداث تخريب شد، سيالب  ۴۶۰۰از زماني كه سد كَفَرا در مصر در 

بت به عامل تخريب سدها بوده است و با وجود كاهش قابل مالحظه درصد سدهاي تخريب شده نس
درصد ثابت مانده  ۴۰تا  ۳۵هاي ناشي از سيالب در حدود  هاي اخير، خرابي سدهاي احداث شده در سال

درصد  ۳۰تا  ۱۵درصد هزينه كل سدهاي بتني و  ۱۰طور متوسط كمتر از  هزينه سرريز به. است
و ها  دهد و انتخاب سيالب طراحي موجب بحث هاي سدهاي خاكي را به خود اختصاص مي هزينه

از يك طرف تخريب بعضي سدهاي . گذاران، مديران و مهندسان شده است مجادالت زيادي ميان سياست
ي عظيم انساني و خسارات مالي گردد و از طرف ديگر فراهم نمودن  تواند موجب ايجاد فاجعه بزرگ مي

را از منافع  تواند جامعه كاري بسيار شديد مي عمالً غيرممكن است و محافظه ايمني كامل براي سدها
   .[112] [90] [70]حياتي سدها محروم نمايد 

  هدف  -2- ۱
  فراهم كردن استانداردها،  ران،يهدف از تدوين ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ ا

 ،هاي طراحي و كارفرمايي در مراحل مقدماتي، توجيهي هاي الزم براي تيم هاي فني و راهنمايي توصيه
هاي فني الزم در رابطه  عالوه اين نشريه، ضوابط و توصيه به. است يبردار ث و بهرهن احدايطراحي و همچن

در اينجا الزم به ذكر است كه در جريان تدوين ضوابط . دهد با ايمني سدهاي احداث شده را نيز ارائه مي
مراه هاي تفصيلي براي ناظران طرح ارسال گرديده ولي در اينجا فقط نتايج محوري به ه حاضر گزارش

  . گردد صورت بسيار خالصه ارائه مي ضوابط نهايي به

   و متدولوژي هینشر يها ي کار و چارچوب دامنه -3- 1
  بندي سدها از ديدگاه ايمني هيدرولوژيكي، تدوين معيارهاي انتخاب سيالب تمركز اين نشريه بر طبقه

ه ضوابط و ين نشريا. فاع آزاد استطراحي و ايمني در مخزن و ارت  ها، روند سيالب طراحي و ايمني سرريز
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ح الزم ي، تصريفن يها هيدر رابطه با ضوابط و توص. دينما يارائه م را در رابطه با موارد فوق يفن يها هيتوص
 يفن يها هيتوص يق از اصول و مبناياز درک عميبا توجه به ن. در متن دستورالعمل صورت خواهد گرفت

. ارائه شوددر قالب نتايج محوري ضوابط  يو تجرب ينظر يها هيو پال يارائه شده، تالش شده است تا دال
ديدگاه . است 1گرايانه محور اصلي تدوين ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ ايران، ديدگاه جامع

مطرح  ۱۹۲۶سياستمدار و فيلسوف آفريقاي جنوبي در سال  ٢گرايانه براي اولين بار توسط اسماتز جامع
فيزيکي، (توان يک سيستم را  ئوري فلسفي بر اين اساس استوار است كه در طبيعت نمياين ت. گرديد

در اين ديدگاه، . تنها با استفاده از اجزاي آن توصيف کرد...) بيولوژيکي، اجتماعي، اقتصادي، شيمي و 
که دو  انشتين اعتقاد داشت. اي برخوردار است روابط متقابل ميان اجزا و كليت سيستم از اهميت ويژه

تئوري نسبيت خودش و ديدگاه : ي سوم ميالدي را هدايت خواهد کرد جريان، تفکر بشر در هزاره
نفري دانست که در کل  ۱۱توان يکي از  او همچنين اعتقاد داشت که اسماتز را مي. گرايانه اسماتز جامع

  .  [115] [125] کردند جهان در آن مقطع زماني، تئوري نسبيت را به صورت مفهومي درک مي
سال بعد از انتشار كتاب اسماتز با چاپ مجدد آن مورد توجه قرار گرفت و در  ۵۰گرايانه  ديدگاه جامع

توان  گرايانه مي هاي طب جامع ترين ويژگي از مهم. گذاري گرديد پايه ٣گرايانه طب جامع ۱۹۸۰اوايل دهه 
جاي  به -فكر، احساسات و محيط او بدن، - به تركيب درمان و پيشگيري و لزوم نگريستن به كل انسان

هاي  و روش) مانند طب غربي(ها  اين ديدگاه، طيف وسيعي از درمان. بررسي يك عضو منفرد اشاره نمود
خود "و ) مانند تغذيه مناسب و تمرينات ورزشي( ٤"خودمراقبتي"حفظ سالمتي را در بر گرفته و بر 

هاي  در رشته. ايانه بسيار مورد توجه قرار گرفته استگر همچنين اكولوژي جامع. كند تأكيد مي ٥"درماني
تعداد مقاالتي كه از . مورد توجه قرار گرفته است ۱۹۹۰گرايانه از اوايل دهه  فني و مهندسي ديدگاه جامع

برابر  ۷تقريباً  ۱۹۹۷تا  ۱۹۸۹اند، از سال  گرايانه در مسائل فني و مهندسي استفاده كرده ديدگاه جامع
  . [33] [125] شده است

در رابطه با لزوم برخورد سيستمي و  ۲۰۱۰اي كه در سال  توان به مقاله مي  در رابطه با مهندسي سد،
 ي گيري شده كه مطالعه در اين مقاله نتيجه. نمود منتشر گرديد اشارهجامع در مطالعات ايمني سدها 
نادر به تنهايي نبوده بلكه   اقعهتخريب ناشي از يك و ،دهد كه در اكثر موارد تجارب تخريب سدها نشان مي

بنابراين براي كاهش ريسك سدها به . بوده است مختلف يها ناشي از اندركنش عوامل و زيرسيستم
   .[107] ها را شناسايي نمود هاي سيستمي حوادث و شكست بايد مد ،حداقل مطلوب

                                                             
1 Holistic Approach 
2 J.C. Smuts 
3 Holistic Medicine 
4 Self Care 
5 Self Healing 
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 هاي مهندسان سد  وظایف و مسئولیت -4- 1

مي هستند كه هم در طراحي و هم در اجرا از پيچيدگي خاصي هاي عظي سدها و مخازن آنها سازه
بخشي در  ها عملكرد رضايت طراحي و اجراي سدها بايد به صورتي باشد كه اين سازه. برخوردار هستند

مدت اعمال  ساخت يك سد تغييراتي در شرايط منطقه مخصوصاً در دراز. طول چند دهه داشته باشند
هاي اجتماعي و سياسي، بايد دغدغه توسعه پايدار  د با افزايش حساسيتكند، بنابراين يك مهندس س مي

طور كلي امروزه وظيفه  به. پذيرش آن را در جامعه فراهم كند سد را در ذهن داشته باشد و زمينه 
مهندسان بيش از پيش برقراري ارتباط دوجانبه ميان مهندسي ساخت و محيط اجتماعي است كه اين 

در اين چارچوب . هاي متقاعدكننده دارد اي و توانايي ارائه رشته يت، درك مسائل ميانمسأله نياز به خالق
  . هاي آينده كليدي خواهد بود اي عالي و تمايل به پذيرش مسئوليت حتي نسبت به نسل هاي حرفه قابليت

 اي مهندسان مشاور آیین اخالق حرفه -5- 1

اي  اي تدوين استراتژي جامعه و آيين اخالق حرفهاي بر تعيين كميتهبا  جامعه مهندسان مشاور ايران
اي مهندسان مشاور حول پنج  آيين اخالق حرفه. ن کرده استيرا تدو ياخالق  نييآ ني، امهندسان مشاور

محور اساسي شامل تعهدات مشاور نسبت به منابع ملي، محيط زيست و فرهنگ، تعهدات مهندسان 
سان مشاور نسبت به حرفه مهندسي مشاور، تعهدات مهندسان مشاور نسبت به كارفرمايان، تعهدات مهند

ن شده يتدومشاور نسبت به يكديگر و تعهدات مهندسان مشاور نسبت به كاركنان و سهامداران خود 
  . است
زيست و   دادن منافع ملي و حراست از محيط اولويت قرارفوق مشخص است که  يبا توجه به محورها 

هاي محوله و اتالف منابع و رعايت  نامطلوب ناشي از اجراي طرح فرهنگي، كاهش اثرات  ميراث
نامه مهندسان مشاور در  دستورات اخالقي آيين ترين مهماي از جمله  استانداردهاي متداول فني و حرفه
گر يکديتواند با  يمهندس مشاور م ي گانه شتر موارد، تعهدات پنجيدر ب .ارتباط با حفظ منابع ملي است

 يها ويخالقانه بتوانند سنار يها حل د با ارائه راهين چارچوب مهندسان مشاور بايباشد و در ا تضاد داشته
. نديفا نمايا يديجانبه نقش کل محور و همه ييدار، دانايپا ي ن توسعهين نموده و در تضمييبرنده را تب همه

اي مهندسان  ق حرفهآيين اخال يران، محورهايبزرگ ا يسدها يالب طراحين ضوابط انتخاب سيدر تدو
  . وسته مد نظر بوده استيطور پ به مشاور
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  ي محوريراهبردها - فصل دوم

  مقدمه -١- ٢
براساس مطالعاتي كه در رابطه با تدوين ضوابط سيالب طراحي سدهاي بزرگ ايران انجام گرفته است، 

غرافيايي و اخالقي سطح ايمني مطلوب هيدرولوژيكي بستگي به عوامل متعدد فني، اقتصادي، اجتماعي، ج
تعداد پارامترهاي درگير و اندركنش آنها، تدوين ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ را با . دارد

پيچيدگي خاصي مواجه نموده است و در نتيجه هر كشور بايد با توجه به شرايط اجتماعي، جغرافيايي، 
در اين چارچوب بايد . تخاب كندترين ضوابط را براي سدهاي خود ان اقتصادي و فني خود مناسب

هاي خاص كشورمان در رابطه با موضوعات محوري ضوابط سيالب طراحي سدهاي بزرگ مورد  ويژگي
  [142] [140] [130] [77] [62] :اين موضوعات عبارتند از .توجه قرار گيرند

 پتانسيل وقوع تلفات جاني در اثر شكست سد §
 ريسك قابل قبول اجتماعي  §
 و تبعات اجتماعي ناشي از فشارهاي اقتصادي وضعيت اقتصادي §
 تاريخچه ريسك هيدرولوژيكي §
نوعي تدوين ضوابط سيالب طراحي خود يك تحليل ريسك است با هدف توازن ميان ايمني  به
  .با اقتصاد پروژه) مردم و اموال(دست  پايين

انه در يگرا ه جامعدگايخاص برخوردار است و اعمال د يها يدگيچياز پ يمعمو يمنيسک و ايمقوله ر
در مهندسي سد، ايمني سد  .[54] [72] [107] [30] [25] [1] برخوردار است يت خاصين رابطه از اهميا

 كوچكتر از سيالب طراحي داشته است هاي سيالبدر وقايع حدي و نادر الويت بسيار بيشتري بر مديريت 
سال نسبت به  ۱۰۰ي بازگشت حدود  دورهبا  هاي سيالبدر عمل با توجه به احتمال بسيار بيشتر  .[87]

 هاي سيالبهاي مختلف ريسك  دهد كه با سناريوي محاسبات نشان مي  ي محتمل، سيالب بيشينه
. بسيار نادر است هاي سيالبنادر يا تخريب سد در اثر بسيار  هاي سيالبكوچكتر بسيار بيشتر از ريسك 
هفت سناريوي مختلف با فرضياتي عموماً  ،واقب استضرب احتمال در علباتوجه به اينكه ريسك برابر حاص

تعريف براي يك سد فرضي مختلف  هاي سيالبكارانه در مورد نسبت عواقب  بسيار دست باال و محافظه
   :زير محاسبه شده است  در چهار بازه) S(كلي ها، ريسك  سناريو شده و با استفاده از اين

 ساله ۱۰۰ تا ۲ ي سيالب ريسك بازه §
 ساله ۱۰۰۰تا  ۱۰۰ي سيالب  زهريسك با §
 ساله ۱۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰  ي سيالب ريسك بازه §
 ي محتمل تا سيالب بيشينهساله  ۱۰۰۰۰ي سيالب  ريسك بازه §
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   ها هفت سناريوي عواقب سيالب -١-٢ جدول

C100y  عنوان
*  

C50y  
 

C1000y 

C50y  
  

 

C10000y 

C50y 
  

 

CPMF 

C50y  
 

  ۵۰  ۸  ۴  ۲  سناريوي اول

  ۱۰۰  ۲۷  ۹  ۳  ي دومسناريو
  ۲۰۰  ۶۴  ۱۶  ۴  سناريوي سوم

  ۱۰۰  ۱۲۵  ۲۵  ۵  سناريوي چهارم
  ۲۰۰۰  ۲۱۶  ۳۶  ۶  سناريوي پنجم
  ۴۰۰  ۲۰۰  ۴  ۲  سناريوي ششم
  ۱۰  ۸  ۴  ۲  سناريوي هفتم

*C  =عواقب   

  مربوط به ريسك هفت سناريونتايج  - ٢-٢جدول 
  سناريوي
 هفتم

  سناريوي
 ششم

  سناريوي
 پنجم

  سناريوي
 چهارم 

  ريويسنا
 سوم

  سناريوي
 دوم

  سناريوي
 اول

  عنوان

7605 285 444 679 1460 2556 5265 

نسبت ريسك كلي 
ساله به  ۱۰۰۰ي تا  بازه
ساله تا  ۱۰۰۰۰ي  بازه

PMF 

143 29 32 41 55 81 143 

نسبت ريسك كلي 
ساله به  ۱۰۰۰ي تا  بازه

 ۱۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰بازه 
 ساله

کاهش ريسک تلفات و خسارات سيالب که  يقياس جهاند اشاره کرد که در مين چارچوب بايدر ا
دست  بوده است که در اثر احداث سد متوجه پايين يآمده بسيار بيشتر از ريسک دست بهوسيله سدها  به

توان  يدست سدها م ها در پايين شده است و با افزايش پتانسيل سيالب و همچنين جمعيت و دارايي
 براساس. [72] [74] افزايش يابد يا نحو قابل مالحظه سيالب به انتظار داشت که نقش سدها در مديريت

 ۱۰۰۰الب يد بتوانند سيدر معرض  با يباالدست نواح يال، سدها دهي، در حالت اICOLD ۱۲۵بولتن 
 ساله ۲۰۰تا  ۵۰ يها ليس ين امر برايشتر موارد ايدر عمل در ب يساله را در مخزن مستهلک کنند ول

  .[74]ابد يتواند تحقق  يم

  يسک اقتصادير يها ليتحل براساسبزرگ  يسدها يالب طراحيانتخاب س -٢- ٢
 يالب طراحيمحاسبه س يبرا يروش ١کايانجمن مهندسان عمران آمر ي ژهيو  تهي، کم۱۹۷۳در سال 

 يشنهاديدر روش پ. هم بود ين روش، عواقب شکست سد شامل تلفات انسانينه ارائه داد که در ايبه

                                                             
1 ASCE 
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 يدعاو ين برآورد در برخيا(نده او فرض شود يک فرد برابر درآمد آيه ارزش جان ه شده بود کيتوص
با واکنش  ،ها قائل شدن جان انسان يبرا يارزش ماد. [5] )گرفت ين کشور مورد استفاده قرار ميا يحقوق
 اسبراساشاره کردند که  يبرخ. ديکا مواجه گرديآمر يگر متخصصان علوم انسانيشناسان و د د جامعهيشد
دگاه مهندسان و ين ديشود و با ا يسودآور محسوب م يدگاه اقتصاديک بازنشسته از دين روش مرگ يا

ر را در يد بهتر باشد همه بازنشستگان و افراد فقيها، شا ران در مورد ارزش جان انسانيمد
. ر جابجا کنندت تر و امن بلند يه را به نواحيآت پرخطر اسکان داده و افراد جوان و خوش يها دشت البيس

 يالب طراحيانتخاب س ي، امکان ارائه ضوابط برايد که فشار افکار عموميموجب گرد ينين چنيمباحث ا
که  يطيشرا يبرا(رممکن کند يباً غيکا تقريرا در آمر يسک اقتصادير يها ليتحل براساسبزرگ  يسدها

  [22] ).گردد يشکست سد منجر به تلفات انسان
ف ايمني كه در طراحي هيدروليكي سدهاي بزرگ اعمال مي شود و عدم در با توجه به ضرايب مختل

  هاي فصلي و هشدار سيالب، بيني اي مانند پيش هاي غيرسازه نظر گرفتن ايمني اضافي ناشي از روش
اي در چين  براي نمونه در مطالعه. سيالب آزمون ايمني است احتمال وقوعريسك تخريب سدها كمتر از 

دست  احتمال وقوع سيالب آزمون ايمني به  برابر براي نسبت ريسك تخريب سد به  ۱۰۰۰هايي تا  رقم
سيالب آزمون ايمني فرض شود، احتمال وقوع برابر سد حتي اگر ريسك تخريب   با اين وجود،. آمده است

تواند به  طراحي شود، مي PMFساله و  ۱۰۰۰۰هاي نادر  ي سرريز زماني كه براي سيالب سود به هزينه
 ۱۰۰۰۰۰در  ۱ حدود با احتمال PMF يسد يمنيالب ايمثال اگر س يبرا. نحو باورنکردني پايين باشد

خواهد بود که نسبت  ۱برابر  يطيتنها در شرا PMFبراي ز يسرراي  مرحله ي نهيسال باشد، سود به هز
نوان ع به. باشد ۱۰۰۰۰حدود  PMFز يسرر ي نهيبه هز PMFدر از شکست سد  يناش يخسارات اضاف

ي افزايش ظرفيت سرريز براي  نهيهز ياليارد ريليم ۱۰۰ ،ياليارد ريليم ۱۰۰۰ک سد ي اگر براينمونه 
برابر  ۳معادل  يعني( ،ارد دالر باشديليم ۱۰۰د ياز شکست سد با يناش يخسارات اضافباشد،  PMF عبور

سونامي عظيم و  زلزلهخسارت درصد  ۴۰حدود يا  ۲۰۱۰م پاکستان در تابستان يالب عظيخسارت س
ن ياست که ا يهيبد. [100] شود ۱ز معادل يسررافزايش ظرفيت  ي نهيتا سود به هز )ژاپن ۲۰۱۱مارس 

در همين چارچوب رئيس اسبق . ستير نيپذ وجه امکان چيز به هيط متصور نين شرايبدتر يفرض برا
نه و غيراقتصادي ارزيابي كرده و كارا  را بسيار محافظه PMFاستفاده از  ،المللي سدهاي بزرگ ي بين كميته

كه خسارات  در همين چارچوب در صورتي. [13] [31]اين موضوع در مقاالت ديگر نيز ارائه شده است 
و  باشد برداري سال اول بهره ۱۰اجرايي سد و درآمد از دست رفته براي  هاي  هزينهفقط تخريب سد، 

سيالب آزمون ايمني   ي بازگشت بهينه ، دورهودفرض شسد كل ي احداث  درصد هزينه ۱۰ي سرريز  هزينه
  . سال است ۲۰۰تا  ۱۵۰ي  سد، در محدوده
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 يز برايسرراي  مرحله ي نهياز شکست سد به هز يناش ينسبت خسارات اضاف يک نگاه کليدر 
 ۱ز برابر يسرراي  مرحله ي نهيکه سود به هز يسد زمان يمنيدرجات مختلف ا يمختلف بهره برا يها نرخ
  :  ارائه شده است ۱-۲در شکل  باشد

  

  ١نه ينسبت سود به هز يز برايسرراي  مرحله ي نهياز شکست سد به هز يناش ينسبت خسارات اضاف -١-٢شکل 

 ي نهيب به اتفاق موارد سود به هزيت قريجه گرفت که در اکثريتوان نت يبا توجه به موارد فوق م
  . است ير اقتصاديها کامالً غ ن سازهياحداث ا ک بوده ويار کمتر از يبزرگ بس يسدها يزهايسرر

ب به اتفاق يدهند که در اکثر قر يو محاسبات نشان م يدست، تجارب جهان نييسک پايدر رابطه با ر §
سک يساله است و ر ۱۰۰۰تا  ۱۰۰ ي سک بازهيشتر از ريساله ب ۱۰۰تا  ۲ سيالب ي سک بازهيسدها، ر

ن يبنابرا. ار کمتر استيمحتمل نسبت به دو بازه فوق بس ي نهيشيب يها ليساله تا س ۱۰۰۰۰ يها ليس
 . ساله در مخزن سد است ۲۰۰تا  ۵۰ هاي سيالبت يريدست، مد نييسک پايکاهش ر يبرا يت اصليالو
  . ن استييپا يزها به نحو باورنکردنيسرر ياقتصاد يها ب به اتفاق سدها، شاخصيت قريدر اکثر §

  ل اجتماعي در ايرانارائه پيشنهاد ريسك قابل قبو -٣- ٢
، ريسك و تحليل ريسك ۲۰۰۰در سال  المللي سدهاي بزرگ براي اولين بار در كنگره كميته بين

داليل . [87] رديدگمطرح سئوال کنگره پکن  ۴از  و يکي در مهندسي سد عنوان يك موضوع محوري هب
  :استشرح زير  هتوجه بيشتر به اين موضوع ب

  .ث شدهافزايش عمر متوسط سدهاي احدا §
هاي قطعي معمول به واقعيت  وسيله تحليل ريسك از روش هاين عقيده كه نتايج ارزيابي ايمني ب §

  . استنزديكتر 
  . اي و هوانوردي ه از آن در صنايع هستهدجلب توجه عمومي به كمي كردن ريسك فجايع به علت استفا §
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  .برآورد ايمني با در نظر داشتن تغيير اقليم §
ها،  در عمل در اكثريت قريب به اتفاق پروژه( هاي ريسك ع اقتصادي از تحليلامكان استحصال مناف §

  .)هاي اجرايي با ريسك نسبت معكوس دارند هزينه
برداري آن  هر سيستم از اركان اصلي مديريت ريسك قبل از طراحي تا حين بهرهتحليل ريسك 

  :[75] [87] [93] [123] [146] شود سيستم است و شامل مراحل زير مي
  توانند منجر به تخريب شوند شناسايي وقايعي كه مي §
  برآورد احتماالت وقايع مختلف §
  محاسبه احتمال تخريب §
  برآورد عواقب تخريب و محاسبه ريسك §

پس از برآورد ريسك بايد با توجه به كليه شرايط منطقه اين ريسك با ريسك قابل قبول اجتماعي 
از با آن در جهت نزديكي آن به ريسك قابل قبول از حد مج مقايسه شود و در صورت اختالف بيش 

در اين . اي انجام شود غيرسازه واي  هاي سازه كمك روش كنترل يا مهار ريسك بايد به. اجتماعي اقدام كرد
چارچوب مشخص است که تعيين ريسک قابل قبول اجتماعي زيربناي اصلي تدوين ضوابط انتخاب 

  . شود ميسيالب طراحي سدهاي بزرگ ايران محسوب 

  

  هاي بزرگدر ايمني سد مديريت ريسك اركان -٢-٢ شكل
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  سنگ ريسك هم -١-٣-٢
» شود ترين حلقه خود پاره مي زنجير از ضعيف«جمله معروف  در فهمسنگ  فلسفه كاربرد ريسك هم

ادن د  هدر ،هاي محكم كردن حلقه تر كه محكم اول آن :توان داشت از اين جمله دو برداشت مي. نهفته است
در حقيقت تحليل . حلقه ضعيف را بايد تقويت نمود ،بردن ايمني وقت و هزينه است و دوم آنكه براي باال

  . )۳-۲ شكل( ستا هاي ضعيف و ميزان ضعف آنها ريسك شناسايي همين حلقه

  نياز ارتقاء ايمني عمومي  گرايانه پيش ديدگاه جامع -٣-٢ شكل

نمودن ايمني در مقابل   سنگ همبايد مورد توجه قرار گيرد، مسأله پراهميت ديگر در اين زمينه كه 
دست  دنبال احداث يك سد متوجه پايين هخطري كه ب. است برداري سيالب در مراحل مختلف اجرا و بهره

 [87] [30] دبرداري وجود دار حاصل جمع خطراتي است كه در مراحل مختلف احداث و بهره ،گردد مي

[1] [146] . 

سنگ با مناطق مختلف،  هاي مختلف تخريب، بايد به ريسك هم سنگ مكانيزم ك همعالوه بر ريس
هاي  نمودن ريسك فاز اول و مهم، همسان. هاي مختلف و اشخاص مختلف نيز توجه نمود زمان

كه ) هاي داخلي و خارجي سد عبارت بهتر شكست به (اي  اي، انساني، لرزه هيدرولوژيك، ژئوتكنيك، سازه
هاي مراحل  سنگ نمودن ريسك فاز دوم، هم. [87] است شوند،  مني سد در نظر گرفته ميدر مالحظات اي

هاي  از آنجا كه زمان ساخت پروژه. مدت سد است برداري اوليه و دراز مختلف ساخت، اولين آبگيري، بهره
ساخت يك  مثالً(تر كند  اي باشد كه دوره ساخت را طوالني گونه سدسازي عموماً زياد است اگر طراحي به

هاي دوره اجرا  ، ممكن است ريسك)ساله ۱۰۰۰در مقايسه همان طرح با سيالب  PMFسرريز با سيالب 
توان اشاره كرد در صورتي كه  عنوان مثال مي به. برداري گردد هاي دوره بهره تر از ريسك بيشتر و قابل تأمل

وقوع يك فاجعه بسيار عظيم با  احداث نشده بود، امكان ۱۳۸۰سد گلستان در جريان سيالب مردادماه 
بنابراين يك . آبگيري گرديد ۱۳۷۹اين در حالي است كه سد در سال . ها هزار نفر كشته وجود داشت ده

توانست در عمل موجب افزايش  تر مي كارانه علت اعمال رويكردهاي محافظه سال تأخير در تكميل سد به
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بار پاکستان در تابستان سال  توان به سيل فاجعه يعنوان مثال ديگر م به. [38]بسيار زياد ريسك شود
دهد که در  که پس از وقوع سيل انجام شد نشان مي  نتايج مطالعات اوليه. ميالدي اشاره نمود ۲۰۱۰

  . [100]توانست بسيار کمتر شود صورت وجود سدهاي مخزني بيشتر، ابعاد فاجعه مي
ها، ريسك رانندگي، ريسك  انند ريسك بيماريهاي موجود در جامعه م فاز سوم، هماهنگي بين ريسك

هاي عمراني از قبيل  و ريسك فني در حوزه طرح... ها و  هاي شيميايي و پااليشگاه صنعتي از قبيل كارخانه
ها با دو هدف تأمين  گذاري شود كه توزيع منابع و سرمايه در اين فاز سعي مي. است... ها و  سدسازي، جاده

اين مباحث، در رويكرد . هاي مختلف انجام گيرد صورت عادالنه و همسان بين بخش رفاه و امنيت مردم به
  .  [55] [85] [87] [96] تحليل ريسك نقش كليدي و محوري دارد

  ايمني در زندگي اجتماعي و خطرپذيري مجاز  - ٢-٣-٢
سال  در راراهنماي ايمني سدها در برابر سيالب كتاب كميته ملي سدهاي بزرگ آفريقاي جنوبي  

 شود ايمني سدها و ارتباط آن با مسائل اقتصادي و اجتماعي مطرح ميدر اين راهنما،  .كردمنتشر  ۱۹۸۶
كه هزينه ساختمان سد را (هم مهندس طراح سد و هم مردم كه  سؤاليبراساس اين راهنما . [110]
اني و مالي قرار شوند و در اثر شكست سد در معرض خطرات ج مند مي پردازند، از فوايد آن بهره مي
  كدامند؟ها  ايمني اين سازهمعيارهاي ست كه ا آن ،با آن روبرو هستند) گيرند مي

بار طبيعي، نظير سيل و زلزله، نه از نظر  هاي خطرناك و زيان تأمين ايمني مطلق در برابر گزند پديده
سأله بايد تعادلي بين براي حل اين م. و نه از نظر فني ميسر و ممكناست پذير  مالي و اقتصادي امكان

رسد و فراتر از آن  شود و آن حدي از ايمني كه معقول و منطقي به نظر مي هايي كه از سد عايد مي فايده
يافتن و برقراري اين تعادل البته . برقرار گردد ،كاري بيشتر و افزايش ايمني نيست ضرورتي به محكم ،حد

ر تا بدان حدي است كه قابل قبول و پذيرفتني بلكه به مفهوم كاهش خط ،به معناي حذف خطر نيست
  .تلقي شود

نيل به كارآيي اقتصادي  :دهند ها را غالباً از دو ديدگاه معين مورد توجه قرار مي ها و پروژه اهداف طرح
يي اقتصادي به مفهوم استفاده هر چه بهتر از آكار. كوشش براي برقراري عدالت اجتماعي و

  . گذاري است در امر سرمايه يها و در واقع يافتن بهينه اقتصاد كاهش هزينهها از طريق  گذاري  يهاسرم
توان به  ميرا شود  اند كه ميزان خطراتي كه بر هر جامعه تحميل مي برخي از محققين بر اين عقيده

سطوح مختلف مخاطراتي ربط داد كه در زندگي روزمره مردم عمالً وجود داشته و اعضاي جامعه با اين 
  .كنند طرات زندگي ميقبيل خ

  : [1] [25] [30] [146]چهار روش به شرح زير وجود دارداجتماعي براي ارزيابي ريسك قابل قبول 
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  .اند هايي است كه مردم در عمل آن را پذيرفته كه بر پايه مشاهده ريسك ١روش ترجيح واقعي §
  .كند مي هاي آنها را روشن كه با پرسش و نظرسنجي از مردم ارزش ٢روش ترجيح ذهني §
گيري كه متوجه مردم است، به طبيعت  كه در آن به نوعي بار سنگين تصميم ٣روش استاندارد طبيعي §

شود، به اين معني كه هر سطحي از ريسك كه انسان و حيوانات در گذشته با آن زندگي  واگذار مي
  . اند در آينده هم قابل قبول خواهد بود كرده

ها را با يكديگر مقايسه  ها و منافع اقتصادي، ريسك مبناي هزينهكه بر  ٤هزينه - روش تحليل منفعت  §
 . كند مي

  تعيين ريسك حداقل قابل قبول اجتماعي در جهان  -٤- ٢
. ي منطقي براي احتمال وقوع فجايع بزرگ انساني تبيين شود در ابتدا مناسب است که محدوده

ميليون سال،  ۱ه در صد هزار سال تا واقع ۱ي احتمال وقوع  براساس تحقيقات دانشمندان در محدوده
يک يا چند  ،بخش تحت تأثير(توانند روي دهند که بخشي يا کل تمدن بشري را نابود کنند  مي وقايعي

   .)۶-۲شكل() تواند چند صد ميليون نفر باشد و تلفات جاني مي قاره خواهد بود
در  ۱هزار سال و  ۲۵۰در  ۱ ترتيب به قطر نيم و يک کيلومتر به هايي احتمال برخورد شهاب سنگ §

در  ۱۹۰۸متري که در سال  ۶۰گي انرژي شهاب سن ،براي مقايسه. هزار سال برآورده شده است ۵۰۰
. برابر انرژي بمب اتمي هيروشيما برآورد شده است ۱۰۰۰ري روسيه به زمين برخورد کرد، سيب

هزار تا چند ميليون برابر  بنابراين قدرت تخريبي شهاب سنگي به قطر نيم تا يک کيلومتر چند صد
 . [105] [126] انرژي بمب اتمي هيروشيما خواهد بود

هزار سال  ۵۰۰ي آمريکا در حدود  براساس تحقيقات انجام شده، برخورد شهاب سنگ عظيمي به قاره §
  .[105] [126]  گرديد  پيش موجب انقراض پستانداران بزرگ در اين قاره

سال پيش، مواد آتشفشاني بيشتر مساحت آمريکا و  ۰۰۰,۶۴۰ر عظيم يلوستون د در جريان آتشفشان §
تواند موجب مرگ صدها  مي در اين ابعادآتشفشاني . [109] [126]غربي مکزيک را در بر گرفت شمال

  . [126] ميليون نفر يا حتي ميلياردها نفر شود
يت ايرلند را به ميليارد متر مکعب مواد آتشفشاني، يک چهارم جمع ۳ميالدي فوران  ۱۷۸۳در سال  §

 !ي سانتيگراد افزايش داد درجه ۹تازه استقالل يافته را  يکام مرگ کشيد و دماي زمستاني آمريکا
[105] [109]     

از سال (سال  ٥٠در ": مطلب زير در مورد امواج سونامي مطرح شده بود پروژه،اين در گزارش ميانكار  §
بنابراين اگر . آرام و هند روي داده است هاي اقيانوسريشتر در  ٩سه زلزله باالي ) ٢٠١٠تا سال  ١٩٦٠

سال باشد، بسياري از  ١٠٠٠٠٠در  ١يا  ١٠٠٠٠در  ١در مقابل سونامي  مبناي ريسك قابل قبول 
ها و بنادر ساحلي جهان بايد به طور كامل جابجا شوند و مردم كشور اسكاتلند از ترس يك  شهر
بايد به كشور ) سال پيش روي داده است ٧٠٠٠مشابه آنچه (ه ي بازگشت چند هزار سال ي با دوره واقعه

                                                             
1 Preference Revealed 
2 Expressed Preference 
3 Natural Standards 
4 Benefit-Cost 
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ژاپن ارائه  ٢٠١١قبل از سونامي عظيم مارس شايان ذكر است كه اين گزارش !" ديگري مهاجرت كنند
در نفر  ٣٠٠٠٠ريشتري و سونامي حاصل از آن با قرباني كردن حدود  ٩و شوربختانه زلزله شده بود 
          .   گرديد مدعاي فوقبراي  مصداقي بارزيريت بحران ترين كشور از نظر مد پيشرفته

، با اطمينان كه وقوع آن چندان قابل كنترل بشر نيست با توجه به ابعاد عظيم فجايع اين چنيني
بار يک  هزار سال تا يك واقعه در يکصد هزار سال را براي تخريب فاجعه توان احتمال يک واقعه در ده  مي

و در عمل نيز  در سطح جهاني محسوب نمودکارانه  يا بسيار محافظهکارانه  محافظهسد بزرگ يک حداقل 
بوده  )برداري بهره( سال -سد  ۱۰۰۰۰تخريب در هر  ۱ايمني سدهاي احداث شده در جهان در حدود 

ي فوق را مورد پذيرش قرار  هاي بيشتر ازمحدوده هاي مختلف مهندسي ريسك در بسياري از رشته. است
گيت در  ي طراحي پل معروف و استراتژيك گلدن ي بازگشت زلزله براي مثال دوره. دهند مي

سقوط  احتمالتوان اشاره نمود كه  در همين چارچوب مي [78].سال است  ۱۰۰۰كوي آمريكا سسانفرانسي
در  ۱شود  وطلبانه محسوب مياد هواپيما در مناطق مسكوني اطراف فرودگاه هيترو لندن كه ريسك غير

  . سال برآورد شده است ۱۰۰۰۰

   ي بازگشت و تلفات محتمل فجايع مختلف دوره -٤-٢شكل 
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  تعيين ريسك قابل قبول اجتماعي در ايران در رابطه با ايمني سدها -٥- ٢
  :[146] [148] [141] هاي خاص ايران در رابطه با ريسك قابل قبول اجتماعي عبارتند از ويژگي
ي بعد نسبت به بيشتر  ي اول و زلزله در مرحله ي در مرحلهريسك بسيار باالي حوادث رانندگ  §

 كشورهاي جهان 
با  يهاي در صورت وقوع زلزله) از جمله تهران(پذيري باالي چندين شهر و مراكز جمعيتي كشور  آسيب  §

بيشترين تعداد تلفات  ،در طول تاريخي كه در جهان  ا زلزله ١٢از ( سال ٢٠٠ي بازگشت بيش از  دوره
ميالدي دامغان و زلزله تبريز در  ٨٥٦زلزله سال ( واقعه مربوط به ايران است ٢ ،را موجب شدند انساني
  ).كشته ٢٠٠٠٠٠هركدام با حدود  ميالدي ١٧٨٠سال 

 هاي ناشي از بالياي طبيعي محدوديت جدي منابع مالي براي كاهش ريسك  §
انند تهران و تبريز و ريسك هاي باال توسط مردم مانند اسكان در شهرهاي بزرگ م پذيرش ريسك §

  سفرهاي زميني و هوايي براي استحصال منافع
خصوص تهران که برآورد شده است ساالنه موجب مرگ  همشکالت آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و ب  §

 شود هزاران نفر و خسارات چند ميليارد دالري مي
 . برابر متوسط جهاني است ١٠ابعاد معضل اعتياد در ايران  §
در هر سال براي هر  ١٠٠٠٠در  ٥توان احتمال مرگ ناشي از حوادث در ايران  خوشبينانه مي به طور §

 . [141]برابر احتمال مشابه در كشور هلند است  ٥نفر برآورد نمود كه اين احتمال 

  نتايج محوري  - ٦- ٢
پذيرش  نگر براي ي جامع عنوان يك ضابطه ي اخير معيار ريسك قابل قبول اجتماعي، به در دو دهه

نگري و  اين معيار جامع. ي ريسك قابل قبول در كشورهاي پيشرفته به كار گرفته شده است محدوده
اين معيار آن است که با توجه به محدوديت  يراهبرد اصل .تطبيق با واقعيات جوامع را ممكن كرده است

رت پذيرد که جان افراد صو ينحو اين منابع محدود به يبند کشورها، بايد الويت يدر تمام يمنابع مال
از طرف ديگر، ريسک . حاصل شود يآل بيشترين منافع اقتصاد حفظ شود و در حالت ايده يبيشتر
  . [1] [25] [54] [87] [94] [96] موجود در جامعه انتخاب شود يها جديد بايد کمتر از ريسک يها پروژه
درصد  ٨٠طبق اين اصل . رخوردار استتو از اهميت زيادي بادر مديريت بالياي طبيعي كاربرد اصل پار §

بر اين اساس منطقي است كه براي كاهش . دهد درصد حوادث روي مي ٢٠ي  تلفات جاني در نتيجه
براي مثال محققان پزشكي . درصد بالياي پرخطر باشد ٢٠ي اول تمركز بر  مؤثر تلفات جاني در مرحله

حله اول تحقيق خود را بر چهار نوع سرطان در مر  هاي جديد درمان سرطان هستند، دنبال روش كه به
در اين چارچوب با . اند شوند، متمركز كرده هاي ناشي از سرطان را موجب مي كه عمده مرگ و مير

 :داليل مرگ و مير در اثر حوداث در ايران عبارتند از ترين مهمتوجه به مواردي كه ارائه گرديد، 
 اي  تصادفات جاده •
 زلزله •
 آلودگي هوا •
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 اعتياد •
نفر در سال برآورد شده كه به نظر  ١٠٠طبيعي در ايران حدود  هاي سيالبآمار تلفات ناشي از  §

 .رسد جزء تهديدهاي اصلي محسوب نشود مي
 . بار سد که منجر به تلفات انساني شديد شود، وجود ندارد ي تخريب فاجعه در کشور سابقه §
تواند  ي آبي مي ريسک تخريب يك سازه  هايي مانند سوئيس، فرانسه و هلند، براساس تجارب كشور §

هاي  داليل اين امر اعمال روش ترين مهم. چند هزار برابر كمتر از احتمال وقوع سيالب طراحي باشد
ي  وسيله هاي كاهش ريسك سدها به در بولتن روش. اي و ضرايب ايمني مانند ارتفاع آزاد است غيرسازه
ها  پذيري حداقل كردن ريسك دهاي بزرگ هم بر امكانالمللي س ي بين اي، كميته هاي غيرسازه روش
  .[47] [72] [141] است  اي تأكيد كرده هاي غيرسازه شوسيله رو به
مشاهده ترجيح واقعي بر پايه  هاي تعيين ريسك قابل قبول اجتماعي، روش ترين مهميكي از  §

بسيار باالي مرگ و مير در اثر با توجه به آمار . اند را پذيرفته اهايي است كه مردم در عمل آنه ريسك
در  ١سال تا  ٥٠٠در  ١ اجتماعيريسك قابل قبول   اي، آلودگي هوا، زلزله و اعتياد، تصادفات جاده

مطالعات انجام شده به نظر  براساسولي  ،توانست براي سدهاي بزرگ ايران مطرح شود سال مي ١٠٠٠
توان سدهاي بزرگ  مي رايب اطمينان باالتركاري خاص مهندسان سد، با ض با توجه به محافظهرسد  مي

 .  کارانه در سطح جهاني رسانيد ي حداقل محافظه كشور را از ديدگاه ايمني به محدوده
سال براي ريسك  ٠٠٠,١٠٠واقعه در  ١سال تا  ٠٠٠,١٠واقعه در  ١ي  با توجه به موارد فوق، محدوده §

در . شود پيشنهاد مي ١٤٠٠بزرگ تا افق سال قابل قبول اجتماعي در ايران از ديدگاه ايمني سدهاي 
ي بازگشت هزار سال، سد از ايمني كامل  با دوره  حقيقت فرض اصلي آن است كه در جريان يك واقعه

بار سد  ريسك كلي تخريب فاجعهديگر بتوان  ضرايب ايمنيارتفاع آزاد و برخوردار باشد و با استفاده از 
 .دادكاهش سال  ١٠٠٠٠يك در  حدودشود به  كه منجر به تلفات جاني قابل مالحظه

تر از ريسك سقوط هواپيما در آمريكا، اروپا و ژاپن  برابر ايمن ١٠هزار سال كه   در ده ١ ريسك §
بنابراين . عنوان حداکثر ريسک قابل قبول پيشنهاد شده است به) [2] باالترين ايمني هوايي در جهان(

عنوان معياري  تواند به شنهادي براي ايران ميي ريسک قابل قبول اجتماعي پي کل محدوده
 .کارانه براي ايمني سدهاي کشور مورد استفاده قرار گيرد محافظه

   



27  
 

هاي مختلف محاسبه سیالب  هاي راهبردي در مورد روش ارائه توصیه -سومفصل 
  طراحی سدهاي بزرگ

  مقدمه -١-3
ترين و  هاي بزرگ را مشكلبسياري از كارشناسان برجسته جهاني، محاسبه سيالب طراحي سد

حتي در شرايطي كه تغييرات . كنند ترين مرحله در مطالعات مهندسي سد محسوب مي بغرنج
ها مانند تغيير اقليم در نظر گرفته نشود، محاسبه سيالب طراحي با عدم قطعيت همراه  هيدروسيستم

هاي كميته  ولتناين فصل اصول بنيادي محاسبه سيالب طراحي سدهاي بزرگ كه در ب در. است
و  ارائه ،آورده شده يالملل نيگر مراجع بيو دگروه مهندسي ارتش آمريكا و  المللي سدهاي بزرگ بين

ران با توجه به تجارب يبزرگ ا يسدها يالب طراحيس ي در رابطه با محاسبه ياصل يسپس راهبردها
  .گردد مين ييتب يجهان

  هاي مختلف برآورد سيالب طراحي روش -٢-٣
  :[77] دهستنهاي مختلف برآورد سيالب طراحي به شرح زير  ، روشICOLD ۸۲س بولتن براسا
   ١تاريخي هاي سيالباستفاده از  .١
  ٢هاي تجربي فرمول .٢
  ٣پوش سيالب .٣
  ٤تحليل فراواني .٤
  ٥اي آناليز منطقه .٥
  ٦رواناب -هاي بارندگي  مدل .٦
  ٧ديرينه سيالب .٧

  تاريخي هاي سيالباستفاده از  -١-٢-٣
گيري سيالب بسيار اندك بوده و بسياري از  قرن بيستم، اطالعات مربوط به اندازه قبل از شروع

در بسياري از . كردند تاريخي، سرريزهاي سدها را طراحي مي هاي سيالبن با استفاده از ترازهاي امهندس
ا ولي ب ،پيش رود نيل در دست است   سال ۲۰۰۰تا  ۱۰۰۰ هاي سيالبمصر شواهدي از  از جمله كشورها

                                                             
1 Historical floods 
2 Empirical formulas 
3 Flood Envelops 
4 Frequency Analysis 
5 Regional Analysis 
6 Rainfall- runoff models 
7 Paleoflood 
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توان برآورد مناسبي  ب مياتوجه به تغييرات بستر رودخانه، تنها در شرايط بستر ثابت است كه از روي داغ
ند، با هستدر كشورهايي مانند ايران كه داراي سابقه تمدن طوالني . دست آورد هاز سيالب تاريخي ب

برداري روي داده است،  هرا كه در دوره بهر يبزرگ هاي سيالبتوان  هاي آبي باستاني مي بررسي سازه
هاي سدسازي استفاده  تاريخي در پروژه هاي سيالبدر هر صورت با وجودي كه كمتر از . برآورد نمود

  .[77] د در برآورد سيالب بيشينه راهنماي ارزشمندي باشندنتوان ها مي شود، اين سيالب مي

  هاي تجربي فرمول - ٢-٢-٣
ها  اين فرمول. استفاده از مشخصات حوضه وجود دارد چندين فرمول تجربي براي محاسبه سيالب با

هاي ديگر استفاده شوند، نتايج  اند و اگر در حوضه دست آمده ههايي با خصوصيات مشخص ب براي حوضه
هاي فاقد اطالعات هيدرولوژي و فقط براي  بنابراين تنها براي حوضه. كننده باشد تواند بسيار گمراه مي

هاي بسيار كارآتري براي برآورد  در حال حاضر روش. ها استفاده نمود اين فرمول توان از برآورد اوليه مي
  . [77] پذيرد ندرت صورت مي ههاي تجربي ب سيالب طراحي وجود دارد و استفاده از فرمول

  پوش سيالب -٣-٢-٣
سطح نظر هيدروليكي در برابر  مناطق مشابه از نقطه اي كه در لحظه هاي سيالبدر اين روش حداكثر 

با استفاده از اين  ١فرانكو و رودير. شود و يك منحني پوش براي اين نقاط ترسيم مي اند حوضه رسم شده
  :[77] [74]اند روش در مقياس جهاني فرمول زير را پيشنهاد نموده

  

  

Q  =حداكثر سيالب به متر مكعب بر ثانيه.  
A  =مساحت حوضه به كيلومتر مربع.  

Qo  =بر ثانيه يك ميليون متر مكعب.  
= Ao ۱۰۰ ميليون كيلومتر مربع. 

K =است ۶تا  ۰در محدوده  اي كه عموماً ضريب منطقه.  
Ao ها و مناطق قطبي در  بيابان( .استها  هاي آبريز جهان شامل درياچه مجموع تقريبي كليه حوضه

  .ديابن يان ميجر A0كه در نواحي  است هايي اي آورد رودخانه متوسط لحظه Qoو ) شوند نظر گرفته نمي

                                                             

1 Francou and Rodier 

)(
oo A

A
Q
Q

= 

(1- k/10) 
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هاي بزرگتر از  نشان داده شده است و براي حوضه ۲-۳و  ۱-۳هاي  هاي فرانكو و رودير در شكل منحني
كشور در جنوب آفريقا براي محاسبه  ۷هاي فرانكو و رودير در  پوشش. كيلومتر قابل استفاده است ۱۰۰

  . شود ها به كار گرفته مي سيالب

  
  رودير -پوش سيالب فرانكو  -١-٣ شكل

  تحليل فراواني - ٤-٢-٣
توان با استفاده از قوانين احتماالتي، سيالب طراحي را با استفاده از  و مي استدبي رودخانه يك متغير 

اين زماني ممكن است كه دوره بازگشت سيالب طراحي از طول آمار چندان . دست آورد هآمار موجود ب
. گردد يابي مانع از برآورد دقيق سيالب طراحي مي رونهاي ب در غير اين صورت عدم قطعيت. بزرگتر نباشد

 ۲۰۰يا  ۱۰۰هاي كامپيوتري تحليل فراواني را حداكثر تا دوره بازگشت  در همين راستا بسياري از برنامه
  :[77] استهاي مهم در تحليل فراواني به شرح زير  عدم قطعيت. نمايند ساله محاسبه مي

  دبيگيري  خطاهاي سيستماتيك در اندازه .١
 ها در اثر تغيير حوضه آبريز ناهمگوني داده .٢
 )مانند سيالب ناشي از باران يا ذوب برف(هاي نامتجانس  داده .٣
 نامناسب بودن مدل احتمالي مورد استفاده .٤
 خطاي مربوط به برآورد پارامترها .٥

 د زماني كه آمار موردنك المللي سدهاي بزرگ توصيه مي كميته بين ،با توجه به موارد ذكر شده
هاي آماري برآورد  ساله را با روش ۵۰۰توان پيك سيالب  مي است،سال موجود  ۱۰۰تا  ۳۰اطمينان براي 

هاي آماري بسيار  در استفاده از روش دها زياد باشد باي عالوه زماني كه ضريب تغييرپذيري سيالب هب. نمود
  .كردكارانه عمل  محافظه



30  
 

  

  
  رودير -جهان و در آفريقاي جنوبي و پوش سيالب فرانكو در  اي مشاهده هاي سيالبحداكثر  -٢-٣ شكل

  هاي گروه مهندسي ارتش آمريكا توصيه -١-٤-٢-٣

 :[120] استهاي گروه مهندسي ارتش آمريكا در مورد تحليل فراواني به شرح زير  توصيه
ب ناشي عوامل هيدرولوژيكي و روابط در جريان يك سيالب ناشي از باران در پاييز معموالً با يك سيال §

و  هستنددو يا چند نوع سيالب كه كامالً از يكديگر متمايز . از ذوب برف در بهار كامالً متفاوت است
معموالً تحليل فراواني . كار روند هدر يك دسته تحليل فراواني ب ددهند، نباي صورت تركيبي روي نمي هب

هاي  توان نتايج تحليل در پايان مي .دهد دست مي هاتكاتري را ب قابلسيالب در دو يا چند دسته نتايج 
  .مختلف را با هم تركيب نمود

خالء آماري در اثر تخريب ايستگاه در جريان يك سيالب بزرگ حاصل شده باشد، عدم  كه صورتيدر §
 .از اين امر اجتناب نمود دتواند لطمه مهمي به دقت تحليل فراواني وارد كند و باي برآورد آن سيالب مي

به  دتا آنجا كه ممكن است باي) دست سدهاي مخزني مانند پايين(ر شرايط مصنوعي آمار ثبت شده د §
 .شرايط طبيعي تبديل شوند

  اي  منطقه تحليل -٥-٢-٣
ها،  هاي نادرست و پرت و استفاده سيستماتيك از اطالعات ديگر ايستگاه به منظور كاهش اثرات داده

ها نسبت سيالب با دوره بازگشت  يشتر اين روشدر ب. اي ابداع گرديد هاي متعدد تحليل منطقه روش
با توجه به آمار بيشتري كه در . گردد خاص به سيالب متوسط ساالنه، براي مناطق مختلف حاصل مي

هايي كه به پارامترهاي بيشتري احتياج دارند، استفاده  توان از توزيع مي است،اي در دست  روش منطقه
توان روابطي ميان سيالب و پارامترهاي  اي مي تحليل منطقههاي ديگر  از طرف ديگر در روش. نمود

  .[120] فيزيكي حوضه به دست آورد
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  رواناب -هاي بارندگي مدل -٦-٢-٣

عبارت است از بيشترين ارتفاع بارندگي كه در يك مدت  ١بنا به تعريف، بزرگترين بارندگي محتمل
طور فيزيكي امكان بارش داشته  هكه ب اليك فصل معين از سمعين بارندگي در يك سطح حوضه آبريز در 

دانش كنوني هواشناسي هنوز در آن حدي نيست كه بتواند سازوكار رگبارها و بازده . ، رخ دهدباشد
. ته و در نتيجه يك برآورد دقيق از حد باالي مقادير بارندگي به دست دهدخسازي آنها را شنا باران

در دسترس  علت به. در حد يك تقريب قابل قبول است ,بنابراين، برآوردهاي بزرگترين بارش محتمل
عنوان نماينده غيرمستقيم پتانسيل  اي به هاي شديد مشاهده نبودن اطالعات الزم هواشناسي، بارندگي
هاي شديد  با فرض پتانسيل رطوبت بيشينه در بارندگي. شود بيشينه بارندگي در آن شرايط فرض مي

سپس با استفاده از انتقال . گردد براي يك توفان خاص حاصل مياي، پتانسيل بارش بيشينه  مشاهده
  .[77] [143]  آيد دست مي ههاي پوششي، بارندگي بيشينه محتمل ب توفان و تكنيك

دست آوردن بارندگي بيشينه محتمل وجود دارد و  ههاي متفاوتي براي ب روش ،در كشورهاي مختلف
توفان، دوره بحراني و چگونگي تبديل بارش به رواناب  هايي نيز در شرايط اقليمي قبل از عدم قطعيت
  .وجود دارد
هاي فيزيكي براي وجود سقف بارندگي  ترين مزيت سيالب بيشينه محتمل مطابقت با واقعيت مهم
تواند بسيار  هاي آماري اين سقف وجود ندارد و سيالب طراحي مي هاي ديگر مانند روش در روش. است

طرف ديگر فرضيات اصلي مورد استفاده در مطالعات بارش بيشينه محتمل هنوز  از. دست باال برآورد شود
 .توانند دقت محاسبات را بسيار كاهش دهند ها مي مورد اثبات قرار نگرفته و عدم قطعيت

در اين . سازي حركت آب در حوضه ايجاد گرديدند هاي مختلفي براي شبيه ، مدل۱۹۶۰از اواسط دهه 
هاي  منافع و معايب مدل. گردد ها محاسبه مي عنوان حاصل جمع رفتار زير حوضه ها رفتار حوضه به مدل

  :هستندبارندگي رواناب به شرح ذيل 

  منافع  -١- ٦-٢-٣

  .توان در نظر گرفت خصوصيات مختلف حوضه را مي .١
 .ندهستپذيري براي در نظر گرفتن تغييرات احتمالي حوضه  داراي قابليت انعطاف .٢
 .توان برآورد نمود گر در حوضه را مياثرات احداث سدهاي دي .٣
رواناب غير قابل اجتناب  -هاي بارندگي  استفاده از مدل ،دست آوردن رواناب چند توفان پياپي هدر ب .٤

 .است
رواناب افزايش  -هاي بارندگي هاي پيشرفته و نوين دقت مدل با گذشت زمان و با استفاده از تكنيك .٥

 .يابد مي

                                                             
1 Probable Maximum Precipitation 
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ها غير قابل اجتناب  د نباشد يا آمار ناكافي باشد، استفاده از اين مدلدر شرايطي كه آمار دبي موجو .٦
 .است

  معايب - ٢- ٦-٢-٣

  . مشكالت برآورد شرايط حوضه در شروع توفان .١
 .كردن مدل مشكالت كاليبره .٢
 .كردن مدل ممكن است تنها در طوالني مدت ممكن شود كاليبره .٣
 .بزرگ هاي سيالبيابي دقيق پارامترهاي حوضه براي  مشكالت برون .٤
 .استدست آوردن پارامترهاي حوضه در بيشتر موارد فاقد دقت الزم  ههاي بزرگ، ب براي حوضه .٥

  سیالب   نادر با استفاده از روش دیرینه هاي سیالببرآورد  -2-7-٣
هاي محاسبه سيالب طراحي سدهاي بزرگ، وجود آمار درازمدت، همگن و قابل  اصوالً يكي از چالش

. گذار است هاي آماري بسيار زياد و تأثير هاي تطويل اطالعات به روش كه عدم قطعيت اعتماد است، چرا
هاي حركت آب در  آوري اطالعات مبتني بر واقعيت سيالب، مطالعات و جمع   اما در هيدرولوژي ديرينه

نادر تا  هاي سيالبتواند براي بازسازي  چنيني است كه مي هاي اين ها، رسوب و نشانه ها و دره رودخانه
به  ۱۹۸۲سيالب براي اولين بار در سال  التين معادل ديرينه   واژه. سال پيش از آن استفاده نمود ۱۰،۰۰۰

ها در سراسر جهان از جمله آمريكا، چين،  سيالب هاي مختلف برآورد ديرينه  كار گرفته شد، اما روش
  .[143] اند به وفور مورد استفاده قرار گرفتهاستراليا، هند، اسپانيا، ژاپن، آفريقاي جنوبي و چند كشور ديگر 

شناسي  هاي گذشته زمين هاي متعلق به دوره هيدرولوژي ديرينه سيالب در حقيقت مطالعه جريان
اساس هيدرولوژي ديرينه . هاي اخير تحولي اساسي در اين زمينه ايجاد شده است است كه در سال

يكي . بر مطالعه فرسايش و رسوب ناشي از سيالب است شناختي و جغرافيايي بوده و مبتني سيالب، زمين 
  هاي سيالبديگر از مسايلي كه در مطالعات ديرينه هيدرولوژي بايد مورد توجه قرار گيرد، تفاوت ميان 

. تاريخي توسط بشر در مستنداتي ثبت و روايت گرديده است  هاي سيالب. هاست تاريخي و ديرينه سيالب 
ها  بنابراين استناد ديرينه سيالب. هاي طبيعي قابل استخراج هستند راساس واقعيتها ب سيالب اما ديرينه 

  . تاريخي نيز بيشتر باشد هاي سيالبتواند حتي از  در مواردي مي
با توجه به رسوبات ) داغاب ديرينه (هاي تخمين ديرينه سيالب، تعيين تراز آنها  ترين روش يكي از مهم

ها، به ويژه در باالدست آنها است كه در  ات و در حاشيه سواحل رودخانهماندآبي تشكيل شده در ارتفاع
همچنين اثرات الي بر روي . اند هنگام وقوع سيالب و در مرز جريان سيالبي و جريان آرام تشكيل شده

ها و  هاي با مصالح رگوليتي، شيارهاي ايجاد شده بر صخره ديواره يا بستر سخت، شسته شدن ديواره
ها بوده و با تعيين عمر آنها  داغاب هاي رشد درختان، همگي از آثار ديرينه  يجاد شده در حلقههاي ا خراش

  .توان تعيين نمود كه چه سيالبي، با چه حجمي و در چه زماني رخ داده است مي
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  هاي هيدرولوژيكي در مطالعات ديرينه سيالب دست آمده از شاخص شماتيك انواع مختلف اطالعات به -٣-٣شكل  

نظر نموده و  تئوريك صرف  هاي گذشته به داليل توان از واقعيت در واقع بايد در نظر داشت كه نمي
به طور . مدت، حتي در صورت مغايرت با واقعيت گذشته پذيرفت هاي بلند هاي تئوريك را براي بازه تحليل

در تالش آن براي  خالصه، برتري اساسي هيدرولوژي ديرينه سيالب در مقايسه با هيدرولوژي معمول،
  .هاي علمي است صرف بر تئوري و روش ي ها، به جاي تكيه فهم گذشته و روند واقعيت

هاي ديرينه سيالب در كل طول  جهت تعيين دبي ديرينه سيالب مورد نظر، چون برداشت شاخص
مطالعات در  هاي مناسبي را كه بتوان با انجام مسير آبراهه از لحاظ هزينه ممكن نيست، لذا بايد محدوده

بندي آنها براساس نوع  پس از شناسايي عوارض و طبقه. آنها كل جريان را مدل كرد، انتخاب نمود
هاي عددي مبتني بر  سازي هيدروليكي و روش دهند، سن آنها تعيين شده و با مدل شاخصي كه ارائه مي

و متخلخل و در نهايت  سعي و خطا، پروفيل سطح آب محاسبه شده و با پروفيل حاصل از عوارض طبيعي
بر و دشوار است، زيرا  اين كار معموالً زمان. دبي مقاطع مختلف يك رودخانه قابل محاسبه خواهد بود

دست آمده مورد  هاي به ي بعد داده در مرحله. بسيار زياد خواهد بود) مثالً زبري كانال(پارامترهاي مجهول 
  . گيرند هاي آماري قرار مي تحليل

كه از آن جمله . يابي مصالح موجود بر روي زمين وجود دارند ر متفاوتي در زمينه سنهاي بسيا روش
يابي نسبي رسوبات سيالبي مطلق،  سن. اشاره نمود ٢يابي نسبي و سن ١يابي مطلق توان به دو روش سن مي

هاي  اين در حقيقت يك نوع مقايسه جهت تشخيص سن شاخص. به محل قرارگيري آنها وابسته است
ها و فرآيند تكامل خاك است و معموالً براي  ست آمده ناشي از تغييرات سطحي زمين، هوازدگي سنگد به

  .روند هاي چند صدساله به كار مي ها در حدود سن يابي، شاخص سن

                                                             
1 Absolute Dating 
2 Relative Dating 



34  
 

هاي گياهي،  يابي راديوكربني شاخص توان روش سن يابي مطلق نيز مي هاي سن ترين روش از معمول
يابي راديوكربني  روش سن. درختان و نيز روش گرمالياني را نام بردهاي رشد  روش تحليل حلقه

هاي  هيدرولوژي است و به همراه تحليل يابي در مطالعات ديرينه  هاي گياهي، ابزار اساسي سن شاخص
ها و نيز بازسازي اطالعات بلندمدت  ها و سيالب هاي رشد درختان براي تخمين سن خشكسالي حلقه

  .شود برده مي كار هيدرولوژيكي به
خوشبختانه شرايط . ها وجود ندارد برآوردهاي ديرينه سيالب نياز به شرايطي دارد كه در تمام حوضه

اقليمي ايران به دليل قرار گرفتن در اقليم نسبتاً خشك براي اين مطالعات مساعد است، چرا كه تجارب 
خشك نتايج قابل  خشك و نيمه قليمها در مناطق داراي ا دهد كه استفاده از اين روش جهاني نشان مي

  . [143] قبولي را به دست داده است

  هاي مختلف در مورد استفاده از روش ICOLDتوصيه  -٣-٣
هاي بسيار زياد و متغيري وجود  پديده ،در محاسبه سيالب طراحي سدها ICOLD ۸۲بر طبق بولتن 

صورت امكان استفاده از چند روش  در. يستها ن دارند كه يك روش قادر به تفسير تمامي اين پديده
تواند توجيه بهتري  هاي مختلف مي مقايسه مستدل نتايج حاصل از كاربرد روش. تر است مختلف مطلوب

  .[77] دست دهد هشود ب نهايت براي سيالب طراحي انتخاب ميدر براي مقداري كه 

  بزرگ ايران يسدها محاسبه سيالب طراحيدر مورد  يراهبرد يها هيضوابط و توص -٤-٣
 يسدها محاسبه سيالب طراحيو ضوابط مربوط به  يراهبرد يها هيمطالعات انجام شده، توص براساس

  ١:بزرگ عبارتند از
توان  يوجه نم چير، به هياخ ي در سه دهه يدرولوژير علم هيچشمگ يها شرفتيبا وجود پ ۱-۳-ض

 يو کم يع زمانيگذار در توز ريثأامل تبا توجه به تعدد عو. [22] محسوب نمود "٢قهيعلم دق"ک يرا  آن
. [22] قه محسوب شوديک علم دقي يولوژرديک انتظار داشت که هينزد ي ندهيتوان در آ يرواناب، نم

اند  ه کردهين کشور را تهيبزرگ ا يسدها يالب طراحيکه ضوابط انتخاب س يسيمهندسان ارشد سوئ
ن کشور که اتفاقاً يا يها حوضه يقابل قبول برا يتنه محتمل با دقيشيالب بياعتقاد دارند که برآورد س

م يک و نين علت يبه هم. ستير نيپذ دارند، امکان يدرومتريو ه يو قابل اتکا هواشناس يطوالن يآمارها
در ضوابط . [19] دهند يمورد استفاده قرار م يمنيالب آزمون ايعنوان س ساله را به ۱۰۰۰الب يبرابر س

 هاي سيالببرآورد  يبرا يل فراوانياز تحل يياروپا يشتر کشورهاينکه در بيره به از با اشايا نيکشور اسپان
                                                             

  .است توصيه فنيهمان " ت"و " ضابطه"همان " ض"  ١

2  Exact Science 
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 يمطالعاتبه با توجه . شده استه يتوص ها سيالببرآورد  ين روش برايکنند، کاربرد ا ياستفاده م يطراح
 ييران صورت گرفته، راهبرد اروپايبزرگ ا يسدها يالب طراحين ضوابط انتخاب سيکه در چارچوب تدو

ابتدا  ،در اين چارچوب. شود يران ارجح شناخته ميط امروز ايشرا يبرا ييکاينسبت به راهبرد آمر
الب ياز س يبيصورت ضر به يمنيالب آزمون ايسال برآورد شده و س ۱۰۰۰بازگشت تا  ي با دوره ها سيالب
سال  ۱۰۰۰زگشت ي با ها تا دوره براي برآورد پيك و حجم سيالب .شود يساله در نظر گرفته م ۱۰۰۰

  : شود كاربرد همزمان سه روش زير توصيه مي
 تحليل فراواني §
 اي تحليل منطقه §
 رواناب  -بارش  §

 ۱۰۰۰تا (هاي بازگشت مختلف   بارش با دوره يها هرواناب ابتدا مشخص -در روش بارش  بديهي است
ساله  nن سيالب ساله منجر به جاري شد nشود بارش با دوره بازگشت  برآورد شده و فرض مي) سال
شود ميانگين دو روشي  توصيه مي  هايي كه در هر سه روش وجود دارد، با توجه به عدم قطعيت. شود مي

  . در نظر گرفته شودنهايي به عنوان نتيجه كه نتايج نزديكتري دارند 
 يا حرفه  تيسدرولوژيک هيتوسط  بايدمتر  ۳۰تر از  کوتاه يسدهامحاسبه سيالب طراحي  ۲-۳-ض

. به انجام رسد) از زمان اخذ مدرک(سال  ۱۰توسط وزارت نيرو با حداقل سابقه  خيص صالحيت شدهتش
 يارشد و دکتر يمدارک کارشناس. استسال  ۱۵ يمتر حداقل تجربه کار ۳۰بلندتر از  يسدها يبرا

در زمينه  بايد يدرصد سابقه کار ۵۰حداقل . شوند يمحسوب م يکار ي سال تجربه ۴و  ۲معادل 
  .سيالب باشد يدرولوژهي

 هاي سيالب يبرآوردهاتضميني براي افزايش دقت د دارد که يکأت يجهان يسازمان هواشناس ۱-۳-ت
كارگيري  در تهيه اطالعات بيشتر و اجازه به ها ه آناگرچ. تر وجود ندارد هاي جامع استفاده از مدلنادر با 

  .پذيرتر هستند اطالعات و تجربيات جديد انعطاف
صورت تركيبي  هو ب هستنددو يا چند نوع سيالب كه كامالً از يكديگر متمايز  حليل فراوانيت ۳-۳-ض

عوامل ن امر آن است که يا يل اصليدل. كار روند هدر يك دسته تحليل فراواني ب ددهند، نباي روي نمي
ناشي از ذوب هيدرولوژيكي و روابط در جريان يك سيالب ناشي از باران در پاييز معموالً با يك سيالب 

  . [120]متفاوت است برف در بهار كامالً
الب مطابق يس يا منطقه  لي، انجام تحليفراوان يها ليتحل يها تيبه منظور کاهش عدم قطع ۲-۳-ت
  . است يالزام يالملل نيمراجع ب يها هيتوص

كه  هاي بسيار زياد و متغيري وجود دارند پديده بزرگ، يدر محاسبه سيالب طراحي سدها ۳-۳-ت
درصورت امكان استفاده از چند روش مختلف . يستها ن يك روش قادر به تفسير تمامي اين پديده
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تواند توجيه بهتري براي  هاي مختلف مي مقايسه مستدل نتايج حاصل از كاربرد روش. تر است مطلوب
جه داشته تو بايدکارشناسان  .دست دهد هب ،شود نهايت براي سيالب طراحي انتخاب ميدر مقداري كه 

ت ياز واقع يدارند و هر کدام درصد يها محدوده کاربرد مشخص باشند که هر کدام از اين روش
 ي کليه يبا تلفيق خروج ينتايج نهايشود كه  توصيه ميبنابراين . دهند يدست م سيالب را به يهيدرولوژ

   [77]. شود يبند ها جمع روش
در  هاي سيالبت يريها در مد رودخانه يفصل اتيخصوص ي العاده ت فوقيبا توجه به اهم ۴-۳-ض

با توجه به . مختلف هستند يها در ماه ها سيالبل يمخازن سدها، مهندسان مشاور ملزم به برآورد پتانس
در مخزن سدها،  ها سيالبت يريالب در رابطه با مديسه با حداکثر سيالب در مقايشتر حجم سيت بياهم
روزه در   nهاي سيالبحجم  يل فراوانيبا استفاده از تحل يلفص هاي سيالبل يشود پتانس يه ميتوص
انتخاب خواهد  يالب طراحيدروگراف سيبا توجه به زمان ه nاست که  يهيبد. هاي مختلف برآورد شود ماه
صورت  به مختلف يها فصل يالب برايس، ديز باين رواناب  -هاي بارش  مدلدر صورت استفاده از . شد

  . دجداگانه محاسبه شو
ارد متر مکعب، يليم ۱شتر از يبا حجم کل ب يچند سد يها ستميبزرگ و س يسدها يبرا ۴-۳-ت

 يخيتار هاي سيالبالب و ينه سيريبا استفاده از روش د ها سيالببرآورد ، ۱-۳-عالوه بر سه روش ض
  . [143] شود يه ميتوص

نادر  هاي سيالببرآورد از  يدور زدن معضالت ناش يبرا يفرانسو  ، روشيبتن يسدها يبرا ۵-۳-ت
  .  [87] شود يه ميتوص

الب يحداکثر س يريگ شود مهندسان مشاور در رابطه با صحت برآورد و اندازه يه ميتوص ۶-۳-ت
  . مبذول دارند ياديار زيرودخانه دقت بس يا مشاهده

حوضه د کامل از يد پس از بازديم مهندسان مشاور باينادر، ت هاي سيالب ي پس از محاسبه ۵-۳-ض 
 ز ويآبر ي محاسبه شده و مشخصات حوضه هاي سيالب يخوان و رودخانه در باالدست ساختگاه، هم

  . ه و به کارفرما ارائه دهديگزارش الزم را ته د ورودخانه را مورد مطالعه قرار ده
کارشناس  ۳از  كارفرماکه توسط پانل بايد توسط يک  بزرگ، سدها يمطالعات هيدرولوژ ۷-۳-ت
روزه که در  ۳در جريان يک کارگاه حداقل  بايداين امر . صالحيت تشکيل شده تصويب گردد  ارشد با

از حوضه و  يد جامعيد بازدين کارگاه بايان ايدر جر. به انجام رسد ،گردد يمحل ساختگاه تشکيل م
 يراب. رديرودخانه صورت پذ يکيدروليه يها تيبرآورد شده با واقع هاي سيالبق يتطب يرودخانه برا

  . شود يم هيتوصز يانکار نيپانل م يارد متر مکعب برگزاريليم ۱شتر از يبا حجم ب ييسدها
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ن راستا يدر ا .هنگام شوند سال يكبار به ۵هر  بايدبزرگ  يسدهامحاسبات سيالب طراحي  ۶-۳-ض
 يکيو الکترونيه شود و آرشيمحاسبات انجام شده تهمطالعات و از  يمناسب يالزم است مستندساز

هنگام شدن مطالعات سيالب  رد تا بهيار کارفرما قرار گيصورت کامل در اخت به يدرولوژيمطالعات ه
  . ي اطالعات و فرضيات فاز قبل صورت گيرد طراحي با استفاده از كليه
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  ضوابط انتخاب سیالب طراحی سدهاي بزرگ ایران - چهارمصل ف

  مقدمه -١-٤
هاي قبل ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ ايران  نتايج محوري فصل براساسدر اين فصل 

  : اين نتايج عبارتند از. گردد ارائه مي
. ها دست بشر خطر نسبتاً كمي را به مردم تحميل كرده است تا كنون سدها در مقايسه با ديگر ساخته §

و احداث اين اي بوده است كه در طراحي  كاري خردمندانه علت محافظه اين مسئله تا حدود زيادي به
ها بايد  آوري بنابراين حتي با وجود پيشرفت فن. هاي عظيم توسط مهندسان اعمال شده است سازه

  .     كاري منطقي را در تدوين ضوابط انتخاب سيالب سدهاي بزرگ اعمال نمود محافظه
ترين تهديد براي  سال مهم ٢٠٠تا  ٥٠در اكثريت قريب به اتفاق سدهاي بزرگ ريسك سيالب  §

 .نحو چشمگيري كمتر از يك است هاي سرريزها به شود و سود به هزينه دست محسوب مي ايينپ
تعيين  ،دست پذير نيست و خطرات پايين هاي ديگر امكان فراهم كردن ايمني مطلق براي سدها و سازه §

 .استي خطرپذيري سدهاي بزرگ  ي اصلي طبقه كننده
دست در اثر احداث سد  ها در پايين ريسك سيالبكاهش   در اكثريت قريب به اتفاق سدهاي بزرگ، §

 . بيشتر از افزايش ريسك ناشي از شكست احتمالي سد است
گرايانه در تدوين ضوابط انتخاب سيالب طراحي و تحقق ريسك همسنگ نقش کليدي  ديدگاه جامع §

 . دارد
وان ريسك قابل قبول ت اند، مي هايي كه مردم در عمل و زندگي آنها را پذيرفته بر پايه مشاهده ريسك §

  .اجتماعي را براي هر جامعه تعيين نمود
صد  هزار سال تا يك واقعه در يک توان احتمال يک واقعه در ده  گرايانه و با اطمينان مي با ديدگاه جامع §

کارانه در سطح جهاني محسوب  بار يک سد بزرگ يک حداقل محافظه هزار سال را براي تخريب فاجعه
 . نمود

ريسك   اي، آلودگي هوا، زلزله و اعتياد، آمار بسيار باالي مرگ و مير در اثر تصادفات جاده با توجه به §
توانست براي ايران مطرح شود، ولي  سال مي ١٠٠٠در  ١سال تا  ٢٠٠در  ١قابل قبول اجتماعي 

هاي  رسد حداقل كردن ريسك سدهاي ايران با روش براساس مطالعات انجام شده به نظر مي
ي  توان سدهاي بزرگ كشور را از ديدگاه ايمني به محدوده هزينه عملي باشد و لذا مي ي كما غيرسازه

 . کارانه در سطح جهاني رسانيد حداقل محافظه
بديهي است كه در جريان وقايع نادر بايد ضرائب ايمني كوچكتري مورد استفاده قرار گيرد و در اين  §

منطبق بر منطق بوده و براي طراحي سرريزها يمني چارچوب استفاده از دو سيالب طراحي و آزمون ا
 .  دنگير در ضوابط ايران نيز مورد استفاده قرار مي

  ضوابط مدون كشورهاي مختلف -٢-٤
كشورهاي مختلف با يكديگر بسيار  طراحي سدهاي بزرگ در ضوابط و استانداردهاي انتخاب سيالب

اب سيالب طراحي نه تنها به مسائل فني بلكه نشان دهنده اين است كه انتخ مسألهاين  .استمتفاوت 
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 استبه مالحظات و عوامل جغرافيايي، تاريخي، اخالقي، اجتماعي و سياسي وابسته  توجهينحو قابل  هب
جاي آن از  هس، ضوابط مدوني وجود ندارد و بئيدر برخي كشورها مانند فرانسه و سو. [142] [13] [77]

برخي ديگر در . شود ، استفاده ميهستندشرايط هر پروژه خاص  اق بهاي پذيرفته شده كه قابل تطبي روش
اين  .است  و فني فراهم شده اي حرفههاي  وسيله سازمان هها ب ها و دستورالعمل كشورها توصيهاز 

طور عام توسط مهندسين سد مورد پذيرش قرار  هد، بنباشداشته قانوني الزامات ها بدون آنكه  دستورالعمل
كشورهايي مانند  است و درين كشورها شامل انگلستان، استراليا، كانادا، هند و آفريقاي جنوبي ا .ندا گرفته

  .[13] صورت قانوني و مدون وجود دارد هال و اسپانيا ضوابط انتخاب سيالب طراحي بغژاپن، پرت
اي  صهخال. [77] [97] [142] در گزارش ميانكار ضوابط مدون كشورهاي مختلف به تفصيل ارائه گرديد

سه  درتوان  براساس اين جدول، اين ضوابط را مي. ارائه شده است ۱- ۴از ضوابط ارائه شده در جدول 
  : بندي نمود راهبرد كلي طبقه

ساله و استفاده از  ١٠٠٠٠تا  ١٠٠٠طراحي و آزمون ايمني  هاي سيالبراهبرد اروپايي كه استفاده از  .١
 .    شود محسوب مي هاي اصلي آن شخصهاز مها  ي سيالب تحليل فراواني براي محاسبه

هاي بارش  ها با استفاده از مدل ، محاسبه سيالبPMFراهبرد آمريكايي كه استفاده از سيالب طراحي  .٢
رواناب و بارش بيشينه محتمل و استفاده از تلفات و خسارات اضافي ناشي از شكست سد براي 

 . هاي آن است بندي سدها از نظر خطرپذيري مشخصه طبقه
تا  ٢٠٠ي بازگشت  ها نسبت به ايمني سد، دوره راهبرد ژاپني كه با محوريت الويت مديريت سيالب .٣

ها با استفاده از  سال سيالب طراحي، مديريت شرايط اضطراري كارآ و مورد اتكا و محاسبه سيالب ٥٠٠
  . تحليل فراواني تبيين شده است

درصد  ۱۹رصد مبتني بر راهبرد اروپايي و د ۷۵كشور حدود  ۳۱، از ضوابط مدون ۱-۴مطابق جدول 
  . اند درصد نيز با الهام از راهبرد ژاپني تبيين شده ۶مبتني بر راهبرد آمريكايي بوده و 
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  ضوابط انتخاب سيالب طراحي كشورهاي مختلف -١-٤جدول 

  مالحظات  راهبرد
سيالب 
آزمون 
  ايمني

  سيل
  )بتني(طراحي 

سيل طراحي 
ف  كشور  )خاكي(

ردي
  

  ژاپني

دست، كليه سدها در كالس اول  با توجه به خطرات پايين
با هدف برداري از مخازن سدها  بهره. اند بندي شده پذيري طبقه خطر

درصد  ۵۰گيرد زيرا  ميسيالب صورت پيك  ي كاهش قابل مالحظه
گير واقع شده  در مناطق سيل هاي ژاپن ييدرصد دارا ۷۵و جمعيت 

اين كشور در اثر روگذري  ۱۷تنها يك سد تاريخي قرن  .است
  .تخريب شده است ۱۹سيالب در قرن 

-  Q200  1.2Q200  ۱  ژاپن  

  ژاپني

RMF  ًدرصد  ۵۵از پوش فرانكو رودير محاسبه شده و تقريباPMF 
كاري شديد  محافظهدر ضوابط اين كشور اشاره شده كه . است
توانـد خود يك بالي بزرگتر از سيالب و زلزله براي يك جامعه  مي
  .دباش

RMF Q200  Q200   آفريقاي
  ۲  جنوبي

 اروپايي
برفي و باراني در دو گروه متمايز  هاي سيالبدر محاسبات 

 ۳ نروژ PMF Q1000 Q1000  .شوند بندي مي دسته

در روند . ريزي شرايط اضطراري جزء الزامات اين كشور است برنامه اروپايي
  PMF Q1000 to .شود سيالب آزمون ايمني ارتفاع آزاد در نظر گرفته نمي

Q5000  
Q5000 to  
Q10000  

 ۴ پرتغال

 اروپايي

جاي دوره بازگشت سيالب  هبر طبق اين ضوابط در اين كشور ب
در سدهاي بتني و بنايي  .شود طراحي از درجه ايمني استفاده مي

فرسايش معيار حداكثر  ،لغزش و پايداري سد و در سدهاي خاكي
  استتراز ايمن 

S2000 to  
S10000  -  -   جمهوري

 چك
۵ 

 آمريكايي
تا  Q1000اگر سدهاي بتني و خاكي در مقابل روگذري مقاوم باشند، 

Q10000 ارتفاع مجاز . شود كار برده مي براي سيالب طراحي به
  .استسانتيمتر  ۱۵۰تا  ۳۰مقاوم شده، سدهاي خاكي روگذري 

-  PMF  PMF ۶ انگلستان 

 اروپايي
عبور سيالب . شود گرفته مي درصد ارتفاع سد در نظر ۵ارتفاع آزاد 
 ۷ فرانسه Q10000 Q1000  - .شود ها در نظر گرفته نمي هاي عمقي و توربين كننده از تخليه

 اروپايي
. متر است ۴تا  ۵/۱متر و سدهاي خاكي  ۱ارتفاع آزاد سدهاي بتني 

هيدروگراف سيالب ايمني با اعمال ضريب مربوطه در هيدروگراف 
 .شود سيالب طراحي حاصل مي

1.7Q1000 E 
1.4Q1000 C  Q1000 Q1000  ۸ ايتاليا 

 اروپايي
ارتفاع  .در سيالب آزمون ايمني روگذري از سدهاي بتني مجاز است

تا  ۵/۱متر و ارتفاع آزاد سدهاي خاكي  ۱تا  ۵/۰آزاد سدهاي بتني 
 .استمتر  ۳

1.5Q1000 E 
1.5Q1000 C Q1000 Q1000 ۹ سوئيس 

 اروپايي
زن بايد به نحوي باشد كه خسارات سيالب مديريت سيالب در مخا

 .دست بيش از شرايط طبيعي نباشد در پايين
Q10000 E 
Q5000  C Q1000 Q1000 ۱۰ اسپانيا 

 اروپايي
يالب طراحي س. شود ضوابط اين كشور الزام قانوني محسوب مي

 ۱۱ صربستان Q10000 Q10000 - .استارتفاع آزاد با در نظرگرفتن  ساله ۱۰۰۰۰

بهاره تراز اوليه مخزن براساس منحني فرماني در  هاي سيالبدر  يياروپا
  Q5000 to - .شود اواخر زمستان قبل از شروع سيالب طراحي فرض مي

Q10000  
Q5000 to  
Q10000  ۱۲ فنالند 

 اروپايي
شود و  براي سدهاي بتني و خاكي ارتفاع مختلف در نظر گرفته مي

اي كوهستاني كوچك ه براي حوضه PMFاشاره شده كه محاسبه 
  .بسيار مشكل است

- Q5000 Q5000 ۱۳ اتريش 

 اروپايي

معيارهاي . اند بندي شده طبقه دسته ۵سد چين در  ۲۳۰۰۰
 -بندي حجم مخزن، سطوح مناطق حفاظت شده صنعتي طبقه

ي آبياري و توان  ، سطح شبكه)معيار ۲(مسكوني و كشاورزي 
پالگ،  ب حدي، فيوزبراي تضمين ايمني سد در سيال. نيروگاه است

 .شوند كار گرفته مي هسرريزهاي اضطراري و ارتفاع آزاد ب

Q10000 E 
Q5000  C  

Q500 to  
Q2000  

Q500 to  
Q2000  

 ۱۴ چين

  ۱۵  ايرلند Q1000 Q1000 -  .بندي سدها از نظر خطرپذيري در اين كشور وجود ندارد طبقه  اروپايي
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  مالحظات  راهبرد
سيالب 
آزمون 
  ايمني

  سيالب
حي طرا

  )بتني(

سيالب 
طراحي 

  )خاكي(
  كشور

ف
ردي

  

  ۱۶  زيمباوه  Q10000 Q2000  Q2000  .ضوابط سيالب طراحي در اين كشور الزام قانوني نيست  اروپايي

 اروپايي
كالس  ۴شوند و  بندي مي سدها در روسيه براساس ارتفاع و نوع پي طبقه

 ۱۷ روسيه Q10000 Q1000 Q1000 .بندي وجود دارد طبقه

 ياروپاي
ولي برنامه مديريت بحران برنامه عمل شرايط اضطراري يك الزام قانوني نيست 

 ۱۸ آلمان PMF Q1000 Q1000 .استهايي براي سدها  ود دارد كه شامل دستورالعملج  در سيالب و

 اروپايي
شود و مخزن  در سوئد يك روش خاص براي محاسبه سيالب طراحي استفاده مي

ي  دوره. شود و سيالب تابستانه و پاييزه پر فرض ميدر سيالب بهاره نيمه خالي 
 .سال است ۱۰۰۰۰بازگشت سيالب طراحي در حدود

- ~ Q10000  Q10000 ≈  ۱۹ سوئد 

 Q5000 E  .شوند سدهاي بتني با پي آبرفتي مانند سدهاي خاكي در نظر گرفته مي اروپايي
Q1000  C  Q200 Q1000 ۲۰ لهستان 

 آمريكايي
راليا براساس نتايج شكست سد و تلفات و خسارات اضافي بندي سدهاي است طبقه

در چارچوب  دايمني هيدرولوژيكي بايتاكيد شده كه مطالعات . شود انجام مي
  .مطالعات جامع ايمني و نه به تنهايي صورت پذيرد

- PMF PMF ۲۱ استراليا 

 آمريكايي
وليه مخزن را توان تراز ا براساس مطالعات منابع آب و انرژي و منحني فرمان مي

كوچكترين سيالبي كه عواقب آن معادل عواقب . كمتر از تراز نرمال انتخاب نمود
 .عنوان سيالب طراحي استفاده كرد توان به شكست سد باشد را مي

- PMF PMF ۲۲ آمريكا 

 اروپايي
شود و در بيشتر سدها،  اين سيالب معموالً با روش آماري محاسبه مي

 ۲۳ شيلي  Q1000 Q1000 .اند برفي داشته هاي سيالببزرگتري نسبت به  باراني ابعاد هاي سيالب

 ۲۴ برزيل PMF PMF - .شود ساله استفاده مي ۱۰۰۰تا  ۵۰۰براي سدهاي متوسط از سيالب  آمريكايي

 اروپايي
 ۱۲۵۰هاي محافظ دريايي از ايمني يك واقعه در  بند و سازه معيار ايمني سيل

ها،  درصد سازه ۶۰در نزديك به . سال متفاوت است ۱۰۰۰۰سال تا يك واقعه در 
 .سال استفاده شده است ۲۰۰۰در  ۱كمتر از  ي ريسك ساالنه

S1250 to 
S10000  - - ۲۵ هلند 

 اروپايي
. سد بزرگ در اين كشور احداث گرديد ۶۰۰، بيش از ۱۹۸۰تا  ۱۹۵۰از سال 

 ۲۶ جنوبي  كره Q1000 1.2 Q1000  - .گرديد طور سنتي سيالب طراحي براساس هدف اصلي پروژه انتخاب مي هب

 ؟
ساعت باشد عواقب جاني كم خواهد بود و دوره  ۲هشدار بيش از  اگر زمان پيش

 ۲۷ تايلند PMF PMF -  .شود سال انتخاب مي ۲۰۰۰تا  ۵۰۰ ي بازگشت سيل طراحي در محدوده

 ۲۸ روماني Q1000 Q1000 - .شوند در اين كشور ميان سدهاي بتني و خاكي تمايزي قائل نمي اروپايي

سيالب طراحي منتخب نبايد از سيالب طراحي بهينه كه با استفاده از   آمريكايي
 ۲۹  كانادا PMF PMF  -  .آيد كمتر باشد هاي اقتصادي به دست مي تحليل

يك  ساله با فرض ۱۰۰سيالب و  ها باز ساله با فرض كليه دريچه ۱۰۰۰سيالب   اروپايي
  ۳۰  اسلوني Q10000  Q1000 Q1000  .شوند سد رونديابي ميدريچه بسته در مخزن 

  آمريكايي
متر و  ۳۰تر از  علت توپوگرافي اين كشور قسمت عمده سدهاي اين كشور كوتاه هب

براي درصد كمي از  PMFو در نتيجه  هستندم م م  ۶۰با مخزن كوچكتر از 
  .كار گرفته شده است هسدهاي اين كشور ب

- PMF PMF ۳۱  هند  

)E = اي،  سد خاكي و سنگريزه C  = ،سد بتني= Qn ي بازگشت  سيالب با دورهn  ،سال = Sn   در  ۱ايمنيn سال  (  
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رسد كه راهبرد اروپايي براي شرايط امروز  نظر مي هاي انجام شده، به بندي مطالعات و جمع براساس
  :ايران مناسبت بيشتري دارد

كارانه مانند  شود و اگر فرضيات محافظه رآورد ميصدهزار تا يك ميليون سال ب PMFدوره بازگشت  §
ي هشدار سيالب و طرح عمل اضطراري، عدم امكان  پربودن مخزن در شروع سيالب، عدم وجود سامانه

بار سد كه منجر به  هاي سد و غيره محسوب شوند، احتمال تخريب فاجعه استفاده از برخي خروجي
دين ميليون سال يا حتي كمتر باشد كه اين نتيجه از نظر تواند يك در چن تلفات انساني زياد شود مي

 . هاي هنگفت و عدم افزايش ايمني جامعه خواهد بود معناي هزينه  ريسك قابل قبول اجتماعي به
در  .شوند عموماً بسيار كمتر از يك است احداث مي PMFي سرريزهايي كه براي عبور  سود به هزينه §

ي سد و  و رئيس كميته المللي سدهاي بزرگ ي بين سبق كميتهرئيس ا، ١آقاي برگاهمين چارچوب 
كارانه و غيراقتصادي ارزيابي كرده و اين موضوع در مقاالت   را بسيار محافظه PMFاستفاده از  ،طغيان

  .  [13] [31]ديگر نيز ارائه شده است 
ثر موارد موجب نياز به احداث سرريزهاي بزرگي خواهد بود و اين سرريزها در اك PMFبراي عبور  §

و در نتيجه ممكن است در عمل ريسك  شوند ساله مي ٢٠٠تا  ٥٠ هاي سيالبكاهش اثر مخازن بر 
   .كلي هيدرولوژيكي سد افزايش يابد

الويت دادن به كاهش "از راهبرد آمريكايي و " خسارات اضافي براساسبندي سدها  طبقه"از طرف ديگر  §
از راهبرد ژاپني با ارزش ارزيابي شده و " سال دارند ٢٠٠از  ي بازگشت كمتر ي كه دورههاي سيالبپيك 

 .در ضوابط پيشنهادي ملحوظ شده است

  سه نسل ضوابط -٣-٤
  :[13]بندي نمود نسل مختلف طبقه ۳توان در قالب  ضوابط انتخاب سيالب طراحي را مي

گرفتن ابعاد،  انتخاب سيالب طراحي در نسل اول براساس تجربه و مالحظات عمومي و بدون در نظر §
 ٢براي مثال . گرفت دست براي هر سدي و در هر شرايطي صورت مي نوع، حجم مخزن و خطرات پايين

 . گرديد اي به عنوان سيالب طراحي سرريز انتخاب مي برابر حداكثر سيالب مشاهده
تفاع در بندي سد براساس پارامترهاي متفاوتي از جمله ابعاد، حاصلضرب ار طبقه ،در ضوابط نسل دوم  §

با اين وجود در بيشتر موارد خطرات محتمل در . گرفت حجم، مشخصات نيروگاه و غيره صورت مي
 .دست تعيين كننده بود پايين

ها و ضوابط جديد براي انتخاب سيالب طراحي  ، توسعه روشهاي ضوابط نسل دوم كاستيبا توجه به  §
وم ضوابط انتخاب سيالب طراحي كه در عمل نسل س استوسيله تحليل ريسك در حال انجام  هب

  .شوند محسوب مي
توان ضوابط پيشنهادي را تلفيقي از نسل دوم  شود، مي باتوجه به مقطع زماني كه ضوابط ايران ارائه مي

  . و سوم ضوابط دانست

                                                             

1 Berga 
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  )گزينه اول( بندي سدهاي بزرگ ايران طبقه -٤-٤
، مطالعات شكست سد و تلفات دست خطرات پايين براساسبندي سدهاي بزرگ ايران  طبقه ۱- ۴-ض

  :گيرد و خسارات اضافي نسبت به شرايط شكست سد مطابق راهكارهاي زير انجام مي
د صورت پذير دبزرگ و شكست سد باي هاي سيالبدست سدها براي  بندي در پايين مطالعات پهنه §

 .شود ميارائه  ۷-۴توضيحات بيشتر در اين زمينه در بخش  .[52] [53] [71] [77] [124] [13]
بندي سدها از  مختلف و آبگرفتگي ناشي از شكست سد براي طبقه هاي سيالبي آبگرفتگي  تفاوت پهنه §

در  افرادشاخص تعداد  يدر حقيقت معيار اصل. [53] نظر خطرپذيري مورد استفاده قرار خواهد گرفت
 . شود يهاي آبگرفتگي تعيين م اساس پهنه است که برو خسارات اقتصادي محتمل  خطر

. سانتيمتر است ٦٠ يمجاز در مناطق مسکون يدست حد آبگرفتگ در پايين يدر مطالعات ريسک اضاف §
 .[128] [53] گيري نيست مطلق تصميم ي سانتيمتري، نقطه ٦٠اگر چه افزايش 

ي آبگرفتگي اضافي ناشي از  هاي واقع در پهنه تعداد خانهخطر را از معرض افراد در تعداد توان  مي §
با داشتن مناطق مشخص . نمودساله محاسبه  ١٠٠٠سبت به آبگرفتگي سيالب شكست سد ن

ها  ها در نقشه با شمارش ساختمانتوان  را مي افراد در خطرگرفتگي شكست سد، تعداد  تأثير از آب تحت
 . [96] برآورد نمودهاي هوايي  يا عكس

اي   از دست رفته مرحلههاي اقتصادي و درآمدهاي  و خسارت خطر معرض در افرادتعداد  براساس
 . شوند بندي مي طبقه ۲-۴دسته مطابق جدول  چهار، سدهاي بزرگ ايران در شكست سد

  بندي سدهاي بزرگ ايران طبقه -٢-٤جدول 

  خطردر  افرادتعداد   كالس خطرپذيري سد

  هاي  نسبت مجموع خسارت
  ست داز  هايتصادي و درآمداق

اي شكست سد  به   رفته مرحله
  يبي سدي تقر هزينه

  ۱۰۰۰بيش از   نفر ۵۰۰۰بيش از   ۱كالس 
  ۱۰۰۰و  ۱۰۰بين   نفر ۵۰۰۰و  ۵۰۰بين   ۲كالس 
  ۱۰۰تا  ۵۰بين   نفر ۵۰۰كمتر از   ۳كالس 
  ۵۰كمتر از   نفر ۵۰۰كمتر از   ۴كالس 

  :نكات مهم
 .واهد شداگر براي سدي دو شاخص اين جدول با دو كالس مختلف مطابقت داشته باشند، كالس باالتر انتخاب خ •
ي آبگرفتگي اضافي ناشي  هاي واقع در پهنه در خطر معادل تعداد خانه افرادتعداد  بندي شود، طبقه ۴اگر سدي در كالس  •

هاي اقتصادي و درآمد از دست  براي برآورد خسارت .شود ساله محاسبه مي ۵۰۰از شكست سد نسبت به آبگرفتگي سيالب 
دو شاخص اين جدول افزايش يكي يا هر  ،اين محاسبات براساساگر . خواهد شد صورت مشابه عمل اي نيز به  رفته مرحله

  .همين كالس براي سد منظور خواهد شد  بندي شود، طبقه ۳يابد و سد در كالس 
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  )گزينه دوم( ايرانبزرگ بندي سدهاي  طبقه -٥-٤
 .نابع آب تدوين شده استهاي برقابي و م بندي پروژه اين گزينه با الهام از ضوابط كشور چين در طبقه

شود زيرا نسبت به  بندي سدها محسوب مي ترين طبقه بندي سدهاي چين جامع بدون شك طبقه
در كشور . هاي بيشتري در آن مورد استفاده قرار گرفته است بندي سدها در كشورهاي ديگر، شاخص طبقه

بندي و  طبقه«به عنوان  SDJ12-78هاي برقابي در مناطق كوهستاني و مرتفع از قانون  چين، ساخت پروژه
 ۱۹۸۷كه توسط وزارت منابع آب و نيرو در سال » هاي برقابي و حفظ منابع آب استاندارد طراحي پروژه

  . كند شده، پيروي مي تدوين
هاي  بندي سازه ها و درجه بندي پروژه طبقهبندي سدهاي بزرگ ايران براساس  طبقه ۱- ۴-ض

سيالب طرح با توجه به درجه سازه تعيين  .گيرد صورت مي ۴- ۴و  ۳-۴مطابق جداول هيدروليكي 
  . گردد درجه سازه با توجه به اندازه پروژه تحت عنوان اهميت سازه مشخص مي. گردد مي

  هاي برقابي و منابع آب بندي پروژه طبقه -٣-٤جدول 

ف
ردي

 

 بندي شاخص طبقه

  حجم كلي مخزن
  MCM) ۱۰۰(  

سطح شبكه 
آبياري تنظيم 

  سط سازهشده تو
 )هكتار ١٠٠٠( 

  

 منطقه حفاظت شده در مقابل سيالب

اهميت پروژه 
درتامين آب 
  شرب و صنعت

ظرفيت 
  ) (MWنيروگاه

مناطق 
شده  حفاظت

مسكوني و 
  صنعتي

 

هاي  زمين
كشاورزي 

  شده حفاظت
  )هكتار ١٠٠٠( 

 <٧٥٠ بسيار مهم   <٣٥٠ بطور ويژه مهم <١٠٠ <١٠  ١

  ٧٥٠~٢٥٠  مهم  ٣٥٠~٧٠ مهم  ١٠٠~٣٥  ١٠~١ ٢
  ٢٥~٢٥٠  متوسط   ٧٠~٢٠ متوسط  ٣٥~٥/٣  ١~١/٠ ٣
  ٢٥~٥/٠  كم >٢٠ كم  ٥/٣ ~٣٥/٠  ١/٠~٠١/٠ ٤
٥/٠    >٣٥/٠  ٠١/٠~٠٠١/٠ ٥< 

  : ها بايد نكات زير را مورد توجه قرار داد بندي پروژه جدول براي طبقهاين در رابطه با كاربرد 
  .سد است حجم كلي مخزن برابر حجم متناظر با تراز تاج

بديهي (شود  پروژه در آن دسته بندي مي  تطبيق داشته باشد،  اگر حتي يكي از چهار شاخص ارائه شده مربوطه به هر طبقه با مشخصات پروژه
 ۱طبقه پروژه   ،۲شاخص ديگر با طبقه  ۱مطابقت داشته و  ۱شود و براي مثال اگر يك شاخص با طبقه  شروع مي ۱بندي از طبقه است كه طبقه

 ).   خواهد بود
 .  گيرد سطح شبكه آبياري طراحي پروژه به عنوان شاخص مورد استفاده قرار مي

 . گيرد معيار سطح شبكه آبياري در مورد سدهاي انحرافي و تنظيمي كه نقش تنظيم آب روزانه دارند، مورد استفاده قرار نمي
 .  تعيين شودآن اجتماعي  –و منافع اقتصادي طرح مقياس  براساسصنعت بايد و اهميت سازه در تامين آب شرب 

  

هاي هيدروليكي وابسته را  سازه ي درجه ۴-۴توان با استفاده از جدول  ي پروژه، مي  طبقه براساس
ي سد  بندي شده و درجه دسته ۱مگاواتي در طبقه  ۱۰۰۰برقابي  ي براي مثال يك پروژه. تعيين نمود

  .  خواهد بود ۴و درجه فرازبند آن  ۳رسي ، درجه پل جاده دست۱مخزني آن پروژه 
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  هاي هيدروليكي بندي سازه درجه -٤-٤جدول 

 بندي پروژه طبقه
 بندي سازه دائمي درجه

 بندي سازه موقت درجه
 سازه فرعي سازه اصلي

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

 

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

 

٣  
٣  
٤  
٥  
٥ 

٤  
٤  
٥  
٥  
٥ 

  : قرار داد در رابطه با كاربرد اين جدول بايد نكات زير را مورد توجه
برداري عادي پروژه از جمله  دست يا ايجاد اختالل در بهره شكست آن سبب ايجاد خطر براي پايين: تعريف سازه اصلي

 .گردد ، سيستم انتقال آب و نيروگاه ميها برداري از سد، سرريز، خروجي بهره
 . گيرد ي موقت در حين احداث مورد استفاده قرار ميهاي  سازه

  :ي سازه را تغيير داد توان با توجه به مالحظات زير درجه مي ۵تا  ۲ درجهي ها براي سازه
 ۲يا  ۱توان  هاي چشمگيري شود، درجه سازه را مي سبب خرابي) هاي موقت شامل سازه(در صورتي كه شكست سازه 

  . افزايش داددرجه 
آمده است،  ۵-۴تر از آنچه در جدولشناسي يا ارتفاع سد باال كه سازه داراي شرايط خيلي پيچيده زمين  در صورتي
  .درجه افزايش براي سازه ملحوظ گردد ۱باشد، بايد 
 . بايد كاهش دادرا هاي كه شكست آن خسارات زيادي را موجب نشود  درجه سازه

  

  )با توجه به ارتفاع سد( شود  سدهايي كه درجه آنها اضافه مي -٥-٤جدول 
  ۵ ۴ ۳ ۲ درجه اصلي

 ارتفاع سد
  ۳۰ ۵۰ ۷۰ ۹۰ خاكي اي و نگريزهس سدهاي

  ۴۰ ۷۰ ۱۰۰ ۱۳۰ سدهاي بتني و بنايي

  
كمتر از  آنها نسبت به بستر رودخانه كه ارتفاع دست سدها سدهاي تنظيمي و انحرافي پايين ۲- ۴-ض

  . شوند بندي مي طبقه ۳، بدون انجام مطالعات شكست سد، در كالس باشدمتر  ۳۰
 ۲و  ۱كالس در كه متر  ۶۰تر از  متر و سدهاي بتني كوتاه ۵۰تر از  سدهاي خاكي كوتاه ۳- ۴-ض
متعددي در مورد  مراجع. مقاوم شوند 1.5Q1000 سيالبي معادل بايد در مقابل روگذريبندي شدند  طبقه

راهكارهاي اجرايي مقاوم سازي سدها در مقابل روگذري وجود دارد كه مهمترين آنها نشريه منتشر شده 
 [57] [58] [59] [77] [43] [55] [6] [24] [35]اه و ساختمان آمريكا است توسط انجمن مهندسان ر

[145] [106] [95] [80] [79] [60]     .  
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  طراحي و آزمون ايمني سدهاي ايران هاي سيالب -٦-٤
طراحي سدهاي ايران براي ايمني هيدرولوژيكي با استفاده از دو سيالب زير صورت خواهد  ۴- ۴-ض
  :گرفت
  ١سيالب طراحي §
   ٢سيالب آزمون ايمني §

رود و ضريب ايمني به  يكار م هسيالب طراحي براي طراحي هيدروليكي سرريز و حوضچه آرامش ب
ترين  ، سد با بحرانيدر مخزن ايمني آزمون در روند سيالب. شود گرفته مي صورت ارتفاع آزاد در نظر

طراحي و آزمون  هاي سيالب. [77]. گردد وبرو ميتواند بدون تخريب آن رخ دهد، ر كه مي سيالبي شرايط
  . ارائه شده است ۶-۴هاي مختلف سدها در جدول  ايمني سدهاي بزرگ ايران براي كالس

  طراحي و آزمون ايمني سدهاي بزرگ ايران هاي سيالب -٦-٤جدول 

  طراحي و آزمون ايمني سدهاي بزرگ ايران هاي سيالبي انتخاب  فلسفه -٧-٤
طراحي و آزمون ايمني سدهاي بزرگ ايران  هاي سيالبي انتخاب  فلسفه  ،هاي قبل نتايج فصل براساس
  :شود در اين بخش ارائه مي ۶-۴در جدول 
بندي شدند، هدف اصلي تامين ايمني معادل يك  در رابطه با پرخطرترين سدها كه در كالس يك طبقه §

هاي  انتخاب سيالب هزار ساله و روش در اين چارچوب با. سال است ١٠٠٠٠٠تا  ١٠٠٠٠واقعه در 
ي بعد با تامين ارتفاع آزاد و اطمينان  در مرحله. شود در هزار سال براي سد تامين مي ١اي، ايمني  سازه

ي بازگشتي حدود  كردن از ايمني سد در سيالب آزمون ايمني كه براي پرخطرترين سدها دوره حاصل
در نهايت . يابد هزار سال افزايش مي در ده ١سد به حدود سال يا بيشتر دارد، ايمني  ١٠٠٠٠تا  ٥٠٠٠

ار يا حتي ب ١٠٠تا  ١٠توان  را مياي مديريت سد و مخزن، ريسك كلي  هاي غيرسازه با استفاده از روش

                                                             
1 Design Flood 
2 Safety Check Flood 

  
  کالس سد

۱  ۲  ۳  ۴  
  طراحيسيالب 

  Q1000 Q1000  Q100  Q100  )اي سدهاي خاكي و سنگريزه(

  سيالب آزمون ايمني
 1.7Q1000 1.5Q1000 Q1000 Q500  )اي سدهاي خاكي و سنگريزه(

  سيالب طراحي
  )سدهاي بتني(

Q1000  Q500 Q100  Q50  

  سيالب آزمون ايمني
  1.3Q1000  1.2Q1000 Q500  Q500  )سدهاي بتني(
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در صدهزار سال نيز افزايش يابد كه  ١در عمل بسيار محتمل است كه ايمني سد از . بيشتر كاهش داد
طراحي  هاي يب اطمينان در مقابل تغيير اقليم و عدم قطعيت برآورد سيلتواند يك ضر اين امر مي

 :ارائه شده است ١-٤در شكل اين راهبرد . باشد
  

  
  راهبرد تامين ايمني مطلوب براي سدهاي بزرگ كشور  -١-٤شكل 

در اين . ساله در نظر بوده است ١٠٠٠٠تا  ٥٠٠٠براي پرخطرترين سدهاي كشور سيالب آزمون ايمني  §
 ١٠٦رچوب با استفاده از بانك اطالعاتي سد و سيالب كه اطالعات كلي، هيدرولوژيكي و هيدروليكي چا

 ٦١/١ساله حدود  ١٠٠٠ساله به سيالب  ١٠٠٠٠سد كشور در آن ذخيره شده، متوسط نسبت سيالب 
درصد سدهايي كه  ١٠با حذف (كمتر است  ٧/١اين نسبت از   درصد سدها، ٧٠برآورد شده است و در 

ساله به  ١٠٠٠٠درصد سدها نسبت سيالب  ٨٠در حدود  برآورد بسيار باال يا بسيار پايين دارند، 
كارانه  صورت محافظه به 1.7Q1000با توجه به موارد فوق ). خواهد بود ٧/١ساله كمتر از  ١٠٠٠سيالب 

طرترين سال براي سيالب آزمون ايمني پرخ ١٠٠٠٠تا  ٥٠٠٠ي بازگشت  به عنوان سيالبي با دوره
 . سدهاي كشور انتخاب شده است

هاي كشور از نظر خصوصيات فصلي صورت گرفته و  بندي رودخانه مطالعاتي كه در مورد طبقه براساس §
درصد سدهاي كشور،  ٨٠در رابطه با تراز اوليه مخزن ارائه شده، حدود در  ٧نتايج آن در فصل 

بديهي است در .  [33] [144] دهد مي  تان رويترين سيالب از نظر حجم در بهار و اوايل تابس بحراني
تجارب جهاني مديريت  براساسگيري سيالب دارد و  اين سدها ذوب برف نقش كليدي در شكل

 [4] پذير است اند، كامالً امكان هاي با رژيم برفي احداث شده سيالب در سدهايي كه بر روي رودخانه
حقيقي كه انجمن مهندسان راه و ساختمان آمريكا ت براساسبراي مثال . [14] [53] [10] [11] [12]

اند، سدهايي كه  در رابطه با مديريت سيالب در سدهاي نزديك به بوستون انجام داده ١٩٣٦در سال 
اند زيرا با  آن سال داشته هاي سيالببراي اهداف منابع آب احداث شده بودند، نقش مهمي در مديريت 

بديهي . [33] بهاره تخليه شده بودند هاي سيالب، قبل از وقوع توجه به پوشش برفي انبوه در زمستان
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هاي مختلف، تضمين ايمني سدها و  آوري هاي فن سال و با استفاده از پيشرفت ٧٥است پس از 
باراني دارند، عملي است ولي افزايش ايمني سدهاي  -برفي  هايي كه رژيم رودخانه هاي سيالبمديريت 

ي ايمني  برداري مخزن و كاهش تراز اوليه به عنوان يك اليه يريت بهرهمخزني ايران با تكيه بر مد
هاي طراحي و آزمون ايمني، تراز نرمال به عنوان تراز اوليه  اضافي محسوب شده و در روند سيالب

 .  مخزن مورد استفاده قرار گرفته است
زن عموماً به علت دهد كه مخ سيالب بحراني از آذر تا بهمن روي ميهاي كشور  درصد سد ١٥در  §

با دوره بازگشت چند  ١٣٦٥طوري كه در جريان سيالب عظيم آذر  مصارف تابستانه نيمه پر است به
  .    [144] [147] [148] [33] صدسال در سد درودزن، خروجي سرريز صفر گزارش شده است

بازگشت بيش از ي  نادر با دوره هاي سيالبكه  قبالً اشاره شده عدم قطعيت در برآورد  طوري همان §
 هاي سيالبشود  سال بسيار زياد است و آگاهي به اين عدم قطعيت در اكثر موارد موجب مي ١٠٠٠
ي  عالوه برخورد كامالً قطعي با محاسبه به. باال محاسبه شوند و دست  كارانه صورت بسيار محافظه نادر به
طوري كه بايد براي  آن گردد كه عدم قطعيت باالي اين برآوردها نادر موجب مي هاي سيالب

در همين راستا در . برداري مشخص نشود هاي مرتبط در طراحي، احداث و بهره كارشناسان رشته
سال  ١٠٠٠ي بازگشت بيش از  با دورهنادر بسيار  هاي سيالبي  محاسبهاجتناب از هاي اخير،  سال

برابر  ٥/١ن ايمني از ضوابط كشور سوئيس براي سيالب آزمو براساسنحوي كه  به ،مطرح شده است
اين راهبرد با چارچوب كلي نتايج مطالعات انجام . [17] [18] [19] شود سيالب هزار ساله استفاده مي

   .شده همخواني داشته و در تدوين ضوابط ايران مورد استفاده قرار گرفته است
اشد، نسبت ساعت دردست ب ٦تا  ٥هشدار بيش از  زمان پيش كه صورتيتجارب جهاني در  براساس §

با اين وجود اين ظرفيت در . [33] [94] يابد شدت كاهش مي تلفات انساني ناشي از شكست سد به
در اين رابطه بايد اشاره شود كه تدوين طرح . بندي سدهاي كشور مورد استفاده قرار نگرفته است طبقه

نويس  در اين پيش عملياتي براي مديريت شرايط اضطراري سدهاي پرخطر به عنوان يكي از الزامات
توان با اتكا بر آن تعداد  در نظر گرفته شده و نمي ملحوظ شده ولي به عنوان يك ضريب ايمني اضافي 

  .  در خطر را كاهش داد افراد
اي در  سنگريزه - در تمامي مراجع ومنابع معتبر مهندسي سد، تمايز جدي سدهاي بتني و خاكي  §

ب مطرح شده است و با مطالعه تجارب جهاني نيز به وضوح رابطه با مقاومت در مقابل روگذري سيال
توان استنتاج  ها را در مقايسه با سدهاي خاكي مي پذيري بسيار كمتر سدهاي بتني در سيالب آسيب
در اين . [63] [77] [79] [80] [82] [83] [90] [97] [112] [118] [119] [121] [33] [46] نمود

كمتري در رابطه با انتخاب سيالب طراحي و آزمون ايمني سدهاي كاري  محافظه ٦- ٤راستا در جدول 
   . بتني لحاظ شده است

درصد سدهاي تخريب شده در اثر روگذري سيالب سدهاي خاكي  ٧٥تجارب جهاني حدود  براساس §
هاي اخير صدها سد كوتاه  در همين چارچوب در سال .[70] [90] [147] اند متر بوده ٣٠تر از  كوتاه

برداري كه طبق ضوابط نياز به ارتقاء هيدرولوژيكي داشتند، در مقابل  ني در حال بهرهخاكي و بت
  هزينه و كارآ ارزيابي شده است تجارب جهاني اين روش كم براساساند و  روگذري سيالب مقاوم شده

بر اين .  [60] [79] [80] [95] [106] [145] [57] [58] [59] [77] [43] [55] [6] [24] [35]
هاي كوچك، در  طراحي سدها و حوضه هاي سيالبهاي بيشتر برآورد  س و با توجه به عدم قطعيتاسا
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بسيار محتمل است كه   سدهاي كوتاه خاكي و بتني از ابتدا در مقابل روگذري مقاوم شوند، كه صورتي
        . بسيار بزرگتر از سيالب طراحي و آزمون ايمني، حفظ شود هاي سيالبايمني آنها در 

  اي براي تعيين سيالب طراحي ارزيابي عواقب مرحله -۴-۸
اي براي تعيين سيالب  ارزيابي خطر مرحلهبندي سدهاي بزرگ ايران،  ي اول براي طبقه گزينه براساس

اين راهبرد مشابه راهبردي است كه در ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي  .طراحي بايد انجام گيرد
براي ارزيابي افزايش عواقب به علت [53]. اي مطرح شده است  افي مرحلهآمريكا براي تعيين خسارت اض

ها بايد با فرض  سيالب. شود شكست سد، ابتدا شرايط ورودي عادي و تراز نرمال مخزن در نظر گرفته مي
سپس براي . ماند، رونديابي شوند دست با فرض اينكه سد سالم باقي مي شرايط فوق در سد و مناطق پايين

  .  شود، مجدداً رونديابي صورت گيرد يالب با فرض اينكه سد خراب ميهمان س
به عبارت . دست ميان شرايط شكست و بدون شكست بايد تعيين شود افزايش در ارتفاع سطح پايين
دست در مقايسه با حالتي كه سد نشكند چقدر باال خواهد رفت؟ عواقبي  ديگر اگر سد بشكند، آب پايين

دست منتج به نتايج اضافي  اگر افزايش در سيالب پايين. آيد، بايد شناسايي شود دست كه ممكن است به
اگر مطالعه تحت شرايط عادي جريان، عواقب مغايري . غيرقابل قبول شود، نياز به اقدام اصالحي است

 تحت هر شرايط. تر انجام شود بزرگ هاي سيالبها بايد براي چند تراز حداكثر  نشان ندهد، همان تحليل
براي  1.7Q1000تر تا حداكثر  سيالب ورودي بزرگ. (كند تر، نتايج شكست را تعيين مي جريان ورودي بزرگ

  ). تواند انتخاب شود براي سدهاي بتني مي 1.3Q1000سدهاي خاكي و 
  . ماند فرض كنيد كه سد طي شرايط غيرشكست در مكان باقي مي §
رسد، سد دچار شكست  ض ميوفرمورودي  سيالبفرض كنيد وقتي كه آب به تراز پيك در اثر  §

 .شود مي
نشان داده  ۲-۴خسارات اضافي ناشي از شكست سد در شكل  براساسمراحل انتخاب سيالب طراحي 

  . شده است
اي شكست سد در جريان سيالبي كوچكتر از سيالب آزمون ايمني كه  اگر عواقب مرحله ۵- ۴-ض

آن سيالب به عنوان سيالب آزمون ايمني مورد استفاده   قابل قبول باشد،  انتخاب شده، ۶-۴مطابق جدول 
سدها  ۳آن سد در كالس   ساله باشد، ۱۰۰۰اگر اين سيالب كوچكتر از سيالب . قرار خواهد گرفت

  .  بندي خواهد شد طبقه
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  اي براي تعيين سيالب طراحي ارزيابي عواقب مرحله -٢-٤شكل 

  

 :شرايط اوليه  .۱
 تراز نرمال مخزن -
 دبي متوسط -

انجام مطالعه شكست سد و رونديابي موج ناشي . ۲
از شكست تا مناطقي كه سيالب تهديدي براي 

 .ها محسوب نشود ها و دارايي جان انسان

اي ناشي از  آيا افزايش خسارات مرحله .۳
 قابل قبول است؟شكست سد 

آيا شكست در اثر يك سيالب ورودي . ۵
تواند به عواقب غيرقابل قبول  بزرگتر مي
 بيانجامد؟

براساس نتايج مطالعات شكست سد و عواقب . ۶
اي در پايين دست، سيالب طراحي انتخاب  مرحله

 .گردد مي

  با فرض يك سيالب ورودي بزرگتر . ۴
  .را تكرار كنيد گام دو) 1.3Q1000يا 1.7Q1000 تا (

 بله

 خير

احتمال 

 بله

 خير



51  
 

  شكست يك سد نمونهاي  مرحلهارزيابي عواقب  -٣-٤شكل 
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  كاربرد تحليل ريسك -٩-٤
خصوص براي  شود و به استفاده از تحليل ريسك نسل سوم ضوابط انتخاب سيالب طراحي محسوب مي

تواند راهكارهاي كاهش ريسك مناسب هر سد را با توجه به شرايط خاص آن  سدهاي بزرگ و پرخطر مي
       [146].        [87] [116] [123] [72] [75] [84] [9] [20] [48]  دست دهد به

تعريف  "استفاده از اطالعات موجود به منظور تخمين ريسك از خطرات"توان  تحليل ريسك را مي
صورت كمي  هكه ب استريسك معياري از احتمال و شدت يك پديده مخرب  ،در اين تعريف .نمود

هاي كشور حجمي بيش از يك ميليارد درصد سد ۲۰حدود . استمحصول احتمال تخريب در عواقب آن 
متر مكعب دارند و با توجه به خطرات سد و اهميت اقتصادي آنها الزم است مطالعات ايمني هيدرولوژيكي 

  . با استفاده از تحليل ريسك انجام گردد
براي سدهايي با حجم مخزن بزرگتر از يك ميليارد متر مكعب الزم است ايمني  ۶- ۴-ض

 ۳مهندسي ارزش  –با تشكيل يك كارگاه تلفيقي تحليل ريسك  ۲يك يا ابتداي فاز  هيدرولوژيكي در فاز
هيدرومكانيك،   هاي الزم مانند هيدرولوژي، هيدروليك، تيم اين مطالعه بايد از رشته. روزه ارزيابي شود

تعيين   در اين كارگاه با تهيه درخت وقايع،. سازه ژئوتكنيك و منابع آب انتخاب شوند  برداري، بهره
كنند، ايمني  سناريوهاي مختلف و برآورد احتماالت وقايعي كه ايمني هيدرولوژيكي سد را دچار خطر مي

هايي براي  در همين كارگاه با استفاده از متدولوژي ارزش، پيشنهاديه. شود هيدرولوژيكي سد برآورد مي
   .شود هاي هيدروليكي سد تهيه مي هاي سازه افزايش ايمني و كاهش هزينه

ممكن است حجم مخزن سد كمتر از يك ميليارد متر مكعب باشد ولي به داليل مختلف  ۱-۴-ت
در اين شرايط توصيه . ها توسط كارفرما يا مشاور زياد ارزيابي شود ريسك سد يا فرصت كاهش هزينه

  . برگزار شود ۶-۴-ضمهندسي ارزش مطابق  -شود كارگاه تلفيقي تحليل ريسك  مي
براي تحليل ريسك و متدولوژي انجمن مهندسي ارزش  ١سازمان عمران آمريكامتدولوژي  ۲-۴-ت
  .    [138] [123] شود مهندسي ارزش توصيه مي -براي كارگاه تلفيقي تحليل ريسك  ٢آمريكا

  ضوابط مربوط به ايمني هيدرولوژيكي سدهاي احداث شده         -١٠-٤
از اينكه احداث شده باشد يا در حال طراحي با توجه به اينكه عواقب تخريب يك سد اعم  ۷- ۴-ض

برداري  ي بهره هاي اوليه ها در سال باشد برابر است يا حتي در موارد زيادي احداث سد و كنترل سيالب
برداري شده باشد، ضوابط و  دشت و افزايش خطرپذيري سد در حال بهره ي بيشتر سيالب موجب توسعه

  .ي احداث شده بايد اعمال شودهاي اين نشريه عيناً براي سدها توصيه
                                                             

1  U.S.B.R. 
2  SAVE International 
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مهندسي ارزش بايد براي  -سال كارگاه تلفيقي تحليل ريسك  ۵ي زماني هر  در فاصله ۸- ۴-ض
  . برگزار شود -۶-۴- ضمطابق ميليارد متر مكعب  ۱با حجم مخزن بزركتر از  سدهاي بزرگ كشور

اندارد ضوابط حاضر ، ايمني سد بيش از است۸-۴-ضنتايج كارگاه  براساس كه صورتيدر  ۹- ۴-ض
در همان كارگاه يا كارگاه ديگري بايد راهكارهاي استفاده از ظرفيت هيدروليكي بيش از نياز سد   باشد،

براي مثال افزايش تراز نرمال و حجم مخزن، اختصاص حجمي . براي افزايش كاركردهاي پروژه  ارائه شود
ي  راي اهداف محيط زيستي، تغيير برنامهبه كنترل سيالب، تغيير منحني فرمان، تامين آب بيشتر ب

گذاري انجام شده حداكثر منافع حاصل  تواند مطرح شود تا از سرمايه عملياتي شرايط اضطراري و غيره مي
  . شود

در همان   نتايج كارگاه، ايمني كمتر از استاندارد ضوابط حاضر باشد، براساس كه صورتيدر  ۱۰- ۴-ض
استفاده از . اهكارهاي افزايش ايمني هيدرولوژيكي سد مطرح شوندكارگاه يا كارگاه ديگري بايد ر

كاهش تراز اوجي سرريز و   ارائه شده، ICOLDاي كاهش ريسك مانند آنچه در بولتن  هاي غيرسازه روش
 تواند مطرح شود سازي در مقابل روگذري سيالب و غيره مي مقاوم  نصب فيوزگيت يا اجراي فيوزپالگ،

[72] .  
اي  براي تامين ايمني هيدرولوژيكي يك سد احداث شده نياز به اقدامات سازه كه صورتيدر  ۱۱- ۴-ض

در روند سيالب   بيني و هشدار سيالب، ي پيش پرهزينه باشد، در صورت اطمينان از كاركرد يك سامانه
نه در نظر سيالب را با استفاده از اين ساما  مخزن در مراحل اوليه  توان تخليه طراحي و آزمون ايمني مي

اي با اطمينان حاصل كردن از زمان هشدار  هاي غيرسازه توان با استفاده از روش در همين راستا مي. گرفت
در خطر را كاهش داده و در نتيجه كالس خطرپذيري سد تغيير خواهد  افرادساعته، تعداد  ۱۰حداقل 

  .    [72] [89] [92] [99] [104] [113] [20] كرد

  دار  ريچهسرريزهاي د -١١-٤
شود و در فصل بعد موارد تكميلي اضافه  ها مطرح مي در اين بخش ضوابط كلي مربوط به دريچه

  . شود مي
بتوان  ها نشدن يكي از دريچه دار باشد بايد در شرايط باز سرريز سد دريچه كه صورتيدر  ۱۲- ۴-ض

  . ساله را به ايمني از سد عبور داد ۱۰۰سيالب 
ها براي عبور تنه درختان و  حداقل داراي دو دهانه باشند و دهانه بايددار  هاي دريچه سرريز ۱۳- ۴-ض

  .باشندانتخاب شده ديگر اجسام شناور به اندازه كافي عريض 
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ها را به يك در صد  دريچههر كدام از دار بايد احتمال باز نشدن  براي سرريزهاي دريچه ۱۴- ۴-ض
  . سال كاهش داد

ها اتكاپذيري بيشتري  شود زيرا فيوزگيت ها توصيه مي گيت و دريچهاستفاده تركيبي از فيوز ۳-۴-ت
 [51] شود پذير مي ي زودهنگام مخزن امكان دار تخليه دارند و از طرف ديگر با استفاده از سرريز دريچه

[15] .    

  طرح عملياتي شرايط اضطراري  - ١٢-٤
لفات جاني وجود داشته باشد، براي كليه سدهايي كه در اثر تخريب آنها احتمال وقوع ت ۱۵- ۴-ض

سال با  ۵هر . مختلف و شكست سد تدوين گردد هاي سيالببايد طرح عملياتي شرايط اضطراري براي 
  .    [99] [127] [72] [27] روز نمود بايد اين طرح عملياتي را به  دست، توجه به تغييرات شرايط پايين

عملياتي  هاي نياز طرح شدار سيالب، پيشبيني و ه هاي پيش اندازي سامانه نصب و راه ۱۶- ۴-ض
  .  [127] شوند شرايط اضطراري محسوب مي

 عملياتي شرايط اضطراري، هاي انجام شده، بايد در چارچوب طرح مطالعات براساس ۱۷- ۴-ض
هشدار  عنوان تراز آمادگي، تراز هشدار و تراز تخليه مشخص گردد و زمان پيش هترازهايي در مخزن ب

  .ازها محاسبه شودبراساس اين تر
الزم براي اينكه در شرايط دشوار و  نيازهاي پيشعملياتي شرايط اضطراري  هاي در طرح ۱۸- ۴-ض

  .  بايد ارائه شود  هاي بزرگ مديريت كارآي سد و مخزن صورت گيرد، سخت طوفان
رسال هاي واقع در يك منطقه ا استفاده از پيام كوتاه تلفن همراه كه براي تمامي دستگاه ۴-۴-ت
خصوص زماني كه افراد بتوانند مشاهدات  تواند يك سامانه هشدار سيل كارآ محسوب شود، به شود مي مي

  . خود از سيالب را نيز با استفاده از همين سامانه به مديريت سد و مديريت شرايط اضطراري انتقال دهند

  ندهاهاي انحراف سيالب و فرازب ضوابط مربوط به سيالب طراحي سيستم  -١٣-٤
سدهاي كالس ي بازگشت سيالب طراحي سيستم انحراف آب  در حالت عمومي بايد دوره ۱۹- ۴-ض

كليات  ۵در پيوست ( هاي ريسك اقتصادي تعيين شود ي احداث با استفاده از تحليل در دوره ۲و  ۱
هاي  نهي احداث گزي خصوص بايد توجه كرد كه دوره به. )مربوط به تحليل ريسك اقتصادي ارائه شده است

برداري  توانند متفاوت باشند و لذا در اين حالت بايد منافع بهره طراحي مختلف مي هاي سيالبمختلف و 
در همين چارچوب . هاي اقتصادي لحاظ شود برداري نيز در تحليل النفع تاخير در بهره زودهنگام يا عدم

براي . ها محسوب شود فع گزينههاي سيستم انحراف سيالب نيز بايد جزء منا استفاده ثانويه از سازه
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هاي ريسك اقتصادي استفاده  از تحليل تواند ي، مشاور مكارفرماصالحديد  براساس، ۴و  ۳سدهاي كالس 
ساله و  ۵۰تا  ۲۰براي سيالب را اي  قضاوت مهندسي، فرازبندهاي خاكي و سنگريزه براساسنمايد يا 

  . ساله طراحي نمايد ۲۰تا  ۵فرازبندهاي بتني و بتن غلتكي را براي سيالب 
يا خسارات  اي بتواند موجب تلفات جاني در شرايطي كه تخريب فرازبند خاكي يا سنگريزه ۲۰- ۴-ض

در شرايط ديگر نيز در اكثر موارد . سازي گردد شود، فرازبند بايد مقابل روگذري سيالب مقاوممالي عمده 
هاي اقتصادي بهتري  نند ايمني بيشتر و شاخصتوا مقاوم در مقابل روگذري ميبندهاي  ها و نشيب فرازبند

  . دست دهند به
مانند سدهاي رويه (سرعت زياد اجراي سد اصلي   با استفاده از خصوصيات فصلي سيالب، ۵-۴-ت

توان از  مي) مانند سدهاي بتني غلتكي(و مقاومت در مقابل روگذري سيالب ) بتني و سدهاي بتني غلتكي
استفاده برخي سدها براي سيستم انحراف سيل ) ساله ۱۰مانند سيل (ك طراحي نسبتاً كوچ هاي سيالب
  .    نمود
تواند منافع زيادي  ي هشدار سيالب ابتدايي مي استفاده از يك سامانه  براي سدهاي بزرگ، ۶-۴-ت 
در همين چارچوب . دست دهد بهمحتمل در زمان احداث  هاي سيالبر كاهش خسارات محتمل در از نظ

  .شود بزرگتر از سيل طراحي توصيه مي هاي سيالبح عملياتي شرايط اضطراري براي تهيه يك طر
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 در مخزن یمنیو آزمون ا یطراح هاي سیالبمدیریت  - پنجمفصل 

  مقدمه  -١- ٥
در   هيمخزن سد شامل تراز اول در يمنيطراحي و ا هاي سيالبن فصل الزامات مديريت و هدايت يدر ا

  . شود يدار و ارتفاع آزاد ارائه م چهيدر يها زي، سررها سيالبروند 

  در مخزن يطراح هاي سيالبتراز اوليه در روند  -١-١- ٥
ط يز مطرح است و هرکدام که شرايسرر يطراح يار مختلف برايدر ضوابط کشور سوئد دو مع

  : [14] شود يد انتخاب ميجاد نمايا يتر يبحران
  ني نرمال مخز تراز اوليهساله با  ۱۰۰الب يروند س §
 ). يريدر حال آبگ(پر  مهيسال و مخزن ن ۱۰۰۰۰بازگشت حدود  ي با دوره يالبيروند س §
الب يمعادل س يتواند تفاوت يم يالب طراحياز حجم مخزن سد در روند س ين استفاده از بخشيبنابرا
ب نشان ز اشاره شده که اگر مطالعات منابع آيکا نين ضوابط آمريدر آخر. ديجاد نمايساله ا ۱۰۰و  ۱۰۰۰۰

تر از حداكثر تراز نرمال خواهد بود، نتايج  دهد كه سطح مخزن طي فصل بحراني سيالب طراحي پايين 
مناسب مخزن براي رونديابي سيالب طراحي  ي بايد براي تعيين تراز اوليه  يمطالعات منابع آب و انرژ

  . [53] تحليل شوند
ران، يبزرگ ا يسدهاو آزمون ايمني راحي ط هاي مخزن براي رونديابي سيالب ي هيتراز اول ۱-۵-ض

  . است حداکثر تراز نرمال

  سال در مخزن سدها ٢٠٠ي بازگشت تا  با دوره هاي سيالبتراز اوليه در روند  -٢-١- ٥
ساله در مخزن سدهاي  ۲۰۰هاي تا  براي مديريت سيالبه ين دستورالعمل، تراز اوليدر چارچوب ا

  . شود ين مييران تعيا يها الب رودخانهيس يلات فصي، با توجه به خصوص۲و  ۱كالس 
. [33] دست آمده است هرودخانه بزرگ كشور نتايج ذيل ب ۵۰براساس تحليل خصوصيات فصلي براي 

ن نمودار يارائه شده در ا يبند طبقه. آورده شده است ۱- ۵ صورت گرافيكي در شكل نتايج اين مطالعات به
اشاره شد، راساًً  يدرولوژيفصل ه در که يطور هماند ياه است و مهندس مشاور بيشنهاد اوليک پي

  . ديالب رودخانه را در محل ساختگاه محاسبه نمايس يات فصليخصوص
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  هاي ايران با توجه به خصوصيات فصلي سيالب بندي رودخانه گروه -١-٥شكل 

سمت اعظم هاي كوهستاني با رژيم برفي هستند و ق ، رودخانه۲و۱هاي گروه  به طور كلي رودخانه
ها در  اين رودخانه هاي سيالباي  حداكثر لحظه. ابدي يان ميها جر رواناب سطحي كشور در اين رودخانه

بهاره  هاي سيالببزرگتر باشد، ولي حجم  يا حتيبهاره  هاي سيالب يها تواند در حدود پيک پاييز مي
اند و داراي رژيم باراني  شور واقعدر جنوب ك ۴هاي گروه  رودخانه. است پائيزه هاي سيالببيشتر از حجم 

هاي گروه  رودخانه. رخ داد ۱۳۸۰ يو د ۱۳۶۵بزرگ آذر  هاي سيالبهستند و در همين منطقه بود كه 
هاي  تأثير باران اند و در تابستان تحت پنج در جنوب شرقي و در استان سيستان و بلوچستان واقع شده

  .رنديگ يموسمي اقيانوس هند قرار م
بهشت، يدر ارد ۲گروه  هاي سيالبن ين ماه و بزرگتريدردر فرو ۱گروه  هاي سيالبن يتر بزرگ -۱

هاي ايران كه داراي رژيم  رودخانه ۲و ۱هاي  در مورد گروه. دهد يم  يتابستان رو يها ماه يا حتيخرداد 
به ضوابط كشور اين روند مشا. كار گرفت هتوان تراز اوليه كاهش يافته را در روند سيالب ب ، ميهستندبرفي 

شود، زيرا قاعده  در اين كشور تراز اوليه مخزن در سيالب طراحي كمتر از تراز نرمال فرض مي. سوئد است
هايي كه پوشش برفي انبوهي وجود داشته باشد، بدون  نحوي است كه در سال هبرداري در اين كشور ب بهره

شود، زيرا به  ي از حجم مخزن خالي ميهاي بهاره وجود داشته باشد، قسمت آنكه اطالعي از بارندگي
درصدي از حجم مخزن كه تخليه آن موجب كاهش . ها اطمينان وجود دارد پرشدن مخزن در اين سال
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توان با استفاده از مطالعات  غيرقابل قبول حجم تنظيمي ساالنه و انرژي برقابي توليد شده نشود را مي
پاييزه  هاي سيالبل يپتانس ۲و ۱هاي  هاي گروه رودخانهدر بسياري از . منابع آب و انرژي محاسبه نمود

پاييزه كمتر از حجم  هاي سيالبدر نظر داشت كه عموماً حجم  بايد ها سيالبدر مورد اين . نيز وجود دارد
علت مصارف تابستانه خالي خواهد بود  اي از مخزن به عالوه حجم قابل مالحظه بهاره است و به هاي سيالب

 هاي سيالبپتانسيل . تواند به دست دهد بودن را يك مدل منابع آب و انرژي مي اليكه ميزان اين خ
بهاره و پاييزه  هاي سيالباي كمتر از پتانسيل  نحو قابل مالحظه علت يخبندان به زمستانه اين دو گروه به

د اي از مخزن به كنترل سيالب در رون رسد اختصاص حجم قابل مالحظه نظر مي بنابراين به. است
 يميحجم تنظ ي طراحي براي سرريز و همچنين مديريت سيالب بدون کاهش قابل مالحظه هاي سيالب

  .پذير باشد مخزن امكان
ها كه  اين رودخانه هاي سيالببزرگترين . استگروه، گروه چهار  ترين مهم، ۲و۱هاي  بعد از گروه -۲

در . پيوندد وقوع مي ييز تا اواسط زمستان بهاند، در اواخر پا عمدتاً در جنوب و جنوب غرب ايران واقع شده
هاي آذر تا بهمن تا چه ميزان از  بررسي نمود كه اعمال منحني فرمان در ماه بايد ها اين گروه از رودخانه

رسد اثرات مثبت منحني  نظر مي در بسياري موارد به. كاهد حجم تنظيمي يا انرژي برقابي توليد شده مي
علت مصارف تابستانه و  زيرا در پاييز عموماً به ،اي بيشتر از اثرات منفي آن باشد هنحو قابل مالحظ فرمان به

  . نان داشتياز مخزن اطم يبودن بخش يخال بهتوان  يز، مييل پايآورد کم رودخانه در تابستان و اوا
نظر  از نقطه نظر پيك سيالب، به .دهند در بهار و تابستان روي مي ۵هاي گروه  رودخانه هاي سيالب

  .تر باشند تابستانه بزرگ هاي سيالبها،  رسد در بيشتر اين رودخانه مي
دهد كه سطح مخزن طي فصل بحراني سيالب  نشان  ياگر مطالعات منابع آب و انرژ ۲–۵-ض
 ي بايد براي تعيين تراز اوليه  يتر از حداكثر تراز نرمال خواهد بود، نتايج مطالعات منابع آب و انرژ پايين

  . تحليل شوند مديريت سيالب در مخزنخزن براي مناسب م
  : مخزن عبارتند از ي هين تراز اولييتع يران، راهکارهايا يها رودخانه يبا توجه به خصوصيات فصل

بهاره، احجام  هاي سيالبالزم است براي احجام مختلف كنترل سيالب در  ۲و  ۱هاي گروه  براي رودخانه §
توان از آمار بارش يا برف براي عملكرد هوشمند  رابطه ميدر اين . تنظيمي مخزن محاسبه شود

توان منافع  با مقايسه احجام تنظيمي مي. آب استفاده نمود هاي پرآب، متوسط و كم برداري در سال بهره
بزرگتر از (بزرگ  هاي سيالبو  ))ساله ۵۰تا  ۲۰(كوچك  هاي سيالبكاهش (حجم كنترل سيالب 

و كاهش ابعاد سرريز را با خسارات آن در رابطه با حجم تنظيمي و  ، كاهش خسارات مخزن)ساله ۱۰۰
روز  به يها و درآمدها نهيهز ياقتصاد ي سهياست که مالک مقا يهيبد. انرژي توليدشده مقايسه نمود

 . شده خواهد بود
ان تا هاي آب توان منحني فرمان را براي ماه براساس مطالعات منابع آب مي ۳هاي گروه  در مورد رودخانه §

. مقايسه نمودرا بهمن تعريف نمود و اختالف حجم تنظيمي مخزن با حجم كنترل سيالب و بدون آن 
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توان درصدي از حجم مخزن را در  بودن مخزن در اواخر تابستان در بيشتر موارد مي به علت خالي
  . اي وارد شود سد لطمه يبدون آنكه به كاركرد اصل ،شروع سيالب خالي فرض نمود

عمل  ۱توان عيناً مشابه گروه  مي ،كننده باشد تابستانه كنترل هاي سيالب كه صورتيدر  ۵رد گروه در مو §
 هاي سيالباي در جريان  بهاره بايد براساس ترازهاي اوليه مشاهده هاي سيالبدر مورد . نمود

  .  عمل نمود) آمار طوالني موجود باشد كه صورتيدر (اي  مشاهده
، با ۲و  ۱گروه  يها رودخانه يبرا برداري ي بهره در دورهز اوليه مخزن ترا ي در محاسبه -۳-۵-ض

فرمان مختلف در بهار را  يد چند منحني، بايم برفيبا رژ ييها آورد بهار رودخانه ينيب شيت پيتوجه به قابل
 ينيب شيک مدل پيد يمهندسان مشاور با. آورد رودخانه فرض نمود يفصل ينيب شيج مدل پيبا اتکا بر نتا

 يه کنند و با واسنجيون چندگانه تهيا رگرسي يمصنوع يه را با استفاده از روش شبکه عصبياول يفصل
در هر  يانرژ منابع آب و يها ن اساس در مدلين کرده و بر اييتع يآمار ي را در دوره آن يريپذ مدل اتکا

  . ددهد استفاده کنن يدست م به يفصل ينيب شيکه مدل پ يفرمان يبهار از منحن

پايش پوشش  ي جاد سامانهي، ايبردار بهره ي ، در دوره۲و  ۱ يها گروه ي ها در مورد رودخانه ۴-۵-ض
  . است يالزام يبيني فصل برفي و استفاده از نتايج در مدل پيش

نبايد كاهش   مخازن، در يمنيطراحي و آزمون ا هاي سيالبدر روند   رابطه با تراز اوليهدر  ۵-۵-ض
با توجه به . بيني و هشدار سيالب در نظر گرفت هاي پيش با استفاده از سامانه را تراز مخزن

 يبيني و هشدار سيالب در سدها هاي پيش نادر، استفاده از سامانه هاي سيالبوط به يمر يها تيقطع عدم
  . شود يفرض م يمنيا ياضاف ي هيک الياثر آنها به عنوان  ياست ول يپرخطر کامالً الزام

سرريز استفاده شده باشد الزم است كه  يت در اوجيوزگيا فيفيوزپالگ  كه صورتيدر  ۶-۵-ض
در برخي شرايط، بر خالف . سه شوديگر مقايکديرونديابي با تراز نرمال و ترازهاي اوليه كمتر از نرمال با 

الب شرايط تواند از نظر روند سي مي طيشرا ين سدها در برخيانتظار، فرض تراز اوليه كمتر از نرمال در ا
   .تر نسبت به تراز نرمال داشته باشد بحراني

 يالب خروجيرد که سيصورت گ يد به نحويت مخزن بايريمد، ۲و  ۱براي سدهاي كالس  ۷-۵-ض
دست باشد  نييمن رودخانه در پايت ايساله کمتر از ظرف ۲۰۰حاً يا ترجيساله  ۱۰۰الب يدر مخزن در س

ب به يت قريساله در اکثر ۲۰۰تا  ۵۰ هاي سيالبسک يرائه شد، رکه در فصل دوم ا يجيرا مطابق نتايز
 .شود يدست محسوب م نييپا يد براين تهدياتفاق موارد بزرگتر

  برداري از مخزن الزامات بهره -٣-١- ٥
 :الب در مخازن سدها عبارتند ازيس يت کارآيريمد يابزارها

 رودخانه يآورد فصل ينيب شيپ يها مدل §
 ت مخزنيريمد يها ستورالعملفرمان و د يها يمنحن §
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 البيو هشدار س ينيب شيپ يها سامانه §
 دهيپرسنل مجرب و آموزش د §
  يط اضطراريشرا ياتيطرح عمل §

بايد قيدهايي كه ممكن است  رونديابي سيالب در مخزن،  يها در دستورالمعل: هاي مخزن محدوديت
هاي توپوگرافي يا  تواند محدوديت يا مدهين قيا. در حداكثر تراز مطلوب آب وجود داشته باشد لحاظ گردد

 . ش تراز مخزن باشديافزا ي جهين لغزش در نتيشناسي مانند احتمال زم خطرات زمين

  :در مخازن سدها عبارتند از ها سيالب يابيمحدوديت روند ۱-۵-ت
 سد كه در شرايط سيالبي كارآ هستند بايد در رونديابي سيالب در نظر يها يفقط آن دسته از خروج §

قابليت دسترسي و . برداري دارد اي و اتكاپذيري بهره اعتماد بستگي به قابليت سازه  قابليت. گرفته شوند
دسترسي به يك . شود تأييدبايد  اصلي  هاي سيالباعتماد توليد واحدها براي آزادسازي سيالب طي 

عملكرد و ظرفيت  هاي مخزن بر قابليت آشغال تأثيراتها،  منبع برق اضطراري جهت عملكرد دريچه
بردار در سد در  هاي دسترسي و حضور پرسنل بهره ها و ديگر تسهيالت، اتكاپذيري جاده تخليه دريچه

. شوند سد، در نظر گرفته مي يخروج يريشرايط سيالبي از ديگر عواملي هستند كه در تعيين اتکاپذ
ها را  بتوان توربين كه صورتيد در تواند مورد استفاده واقع شو ها هم مي هاي كنارگذري نيروگاه خروجي

  .با دريچه يا شير جدا از مسير عبور آب نگهداشت
ک تراز خاص ياز . دست است الب خروجي غيرتخريبي پايينيبر س تأكيدالب يه روند سيدر مراحل اول §

 . مالحظات ايمني سد بر رهاسازي حاكم خواهد بود ،شود ين مييکه توسط مهندس مشاور تع
   ١ي شكست پي در پي سدهاارزياب ۸-۵-ض

بايد به  اگر يك يا چند سد در پايين دست منطقه مورد نظر احداث شده باشند، موج ناشي از شكست 
دست رونديابي شود كه مشخص شود آيا هيچ كدام از سدهاي پايين دست در يك واقعه شبه  پايين

ممكن است رونديابي ترين سد  دستهاي وارده به باال رونديابي سيالب جريان. دومينو تخريب خواهند شد
در . دست بعدي بايد يك رونديابي ديناميكي باشد رونديابي تمامي مخازن پايين. متداول يا ديناميكي باشد

  .دست را در نظر گرفت هاي پايين شدگي پس زدن آب در اثر تنگ تأثير بايدتعيين ترازها 
  ن لغزشيش و هشدار زميپا ي سامانه ۲-۵-ت

جايي كه احتمال زمين لغزش در مخزن وجود ( شود در يك محل كوهستاني واقع اگر يك مخزن 
شده و الزامات  ينيب شين لغزش پيش و هشدار زميپا ي ک سامانهي يانداز راه ير الزم براي، بايد تداب)دارد

  . ملحوظ گردد يط اضطراريشرا ياتيعمل ي ها در برنامه ت بحران زمين لغزشيريمد يالزم برا
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  دار يا بدون دريچه سرريزهاي دريچه -٤-١- ٥
. كند كند، آب را رها مي يك سرريز بدون دريچه هنگامي كه سطح جريان از سطح تاج سرريز تجاوز مي

سرريزهاي بدون . تواند رهاسازي را در يك طيف گسترده از تراز آب تنظيم كند دار مي يك سرريز دريچه
. كنند برداري بيشتري ايجاد مي هستند و قابليت انعطاف بهرهدار  دريچه قابل اعتمادتر از سرريزهاي دريچه

دار و يا مراحل تنظيم آنها، بايد به طور كلي تضمين كند كه پيك سيالب  عملكرد سرريزهاي دريچه
انتخاب يك سرريز از نوع . كند دهد، تجاوز نمي دست كه بدون سد رخ مي خروجي از جريان طبيعي پايين

خصوص بستگي به شرايط مكان، اهداف پروژه، عوامل اقتصادي،  چه براي يك سد بهدار يا بدون دري دريچه
  . [53] برداري و نگهداري مقدار سيالب طراحي و ديگر مالحظات دارد هزينه بهره

 :[53] چه عبارتند ازيدار و بدون در مالحظات مهم در انتخاب ميان سرريزهاي دريچه ۳-۵-ت

ن شده، وجود يينرمال تعتراز کمتر از برداري  ي بهره براي دورهر ه مخزن ديکه تراز اول يطيدر شرا
 .ار مطلوب استيدار بس چهيز دريسرر

  . [15] [51] شوند يز آزاد محسوب ميت در عمل سرريوزگيمجهز به ف يزهايسرر: تيگ وزيف
براي يك طول تاج مشخص سرريز و حداكثر تراز آب مجاز مشخص، يك سرريز  :ظرفيت تخليه

هاي باالتري نسبت به سرريز بدون دريچه طراحي شود، زيرا ارتفاع تاج  تواند براي تخليه دبي دار مي دريچه
هايي در طول تاج سرريز،  هنگامي كه محدوديت مسألهاين . تر از تراز نرمال مخزن باشد ممكن است پايين

 . ن کننده باشدييتواند تع ييا حداكثر تراز آب وجود دارد، م

دار طيف وسيعي از رهاسازي را ممكن نموده و  سرريزهاي دريچه :پذيري پروژه فاهداف و انعطا
 .را دارند ها سيالبقابليت تخليه مخزن قبل از 

برداري بيشتري را تجربه  دار ممكن است مشكالت بهره سرريزهاي دريچه :برداري و نگهداري بهره
رسيدگي دائمي يا چندين . تر هستند انكنند و نسبت به سرريزهاي بدون دريچه در ساخت و نگهداري گر

هاي اتوماتيك يا از  بردار وقتي كه تراز آب باالست حتي وقتي كه كنترل بازرسي در روز، توسط يك بهره
هاي سيالب  در زمان جريان. دار بسيار مطلوب است راه دور وجود دارد، براي سدهايي با سرريزهاي دريچه

ها و  دار بيشتر در معرض مسدود شدن با آشغال سرريزهاي دريچه. وداصلي، سرريز بايد از نزديك كنترل ش
اند،  مناسب طراحي شده خوردن با قطعات يخ هستند، در حاليكه سرريزهاي بدون دريچه كه به طور ضربه

  . اساساً فارغ از اين مشكالت هستند
هر چند . هستندها  اي عملكرد دريچه دار نيازمند نگهداري مرتب و آزمايش دوره سرريزهاي دريچه

داشته  ١بند هاي آب و دريچه ٢هاي لغزشي ، دريچه١هاي سرريز توانند تخته سرريزهاي بدون دريچه مي
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تواند به وقوع بپيوندد، بنابراين ممكن است نياز به توجه  مي ها سيالببرداري در  باشند و مشكالت بهره
بزرگ با سازمان  يسدها يبرا. (آب داشته باشنددائمـي يا چندين بازرسـي در روز به هنگـام تـراز باالي 

آزاد باشند، استفاده از  يزهايتر از سرر يدار اقتصاد چهيدر يزهايکه سرر يقابل اتکا، در صورت يبردار بهره
 ). دار ارجح است چهيدر يزهايسرر

ماهيت سرريزهاي بدون دريچه از پتانسيل شكست سد در ارتباط با عملكرد و : قابليت اعتماد
يا جايي كه زمان از  استبيني غيرقابل اعتماد  جايي كه قابليت سيستم پيش. كاهد نگهداري نادرست مي

، سرريزهاي بدون دريچه مخصوصاً )ساعت ۱۲کمتر از (آغاز رواناب تا اوج جريان فقط چند ساعت است 
برداري  هيزات بهرهعواقب شكست تج). ۳ -۶- ض (هايي با خطر باال بيشتر قابل اعتماد هستند  براي سازه

ت يورگيط استفاده از فين شرايدر ا. دار شديد باشد تواند براي سرريزهاي دريچه برداري مي يا خطا در بهره
که در  يخاک يسدها ين چارچوب برايدر ا. شود يه ميز توصيدارد ن ييار بااليت اعتماد بسيقابل که 

ا يز آزاد يسرر ي ک دهانهيوند، وجود حداقل ش يساعت احداث م ۲۴با زمان تمرکز کمتر از  ييها حوضه
  ).  ۴-۵-ض(است  يوزپالگ الزاميمجهز به ف

الب بزرگ از يس ينان از عدم رهاسازيبه منظور اطم :دار در تراز نرمال چهيز دريت سرريحداکثر ظرف
ز يت سرريحداکثر ظرف يبردار باشد که در تراز نرمال بهره يد بصورتيبا ي، طراحيط عاديسد در شرا

-۵- ض(ساله در محل سد باشد  ۵۰يعيالب طبيمعادل س) ها چهيدر ي هيبا فرض باز بودن کل(دار  چهيدر
۵ .( 

 ي ک سامانهيدار وجود  برداري از سرريزهاي دريچه جهت بهره :هاي مورد نياز اطالعات و كنترل
 . است يناسي الزامهاي زمان واقعي هيدرولوژيكي و هواش الب قابل اتکا و دادهيو هشدار س ينيب شيپ

ط يکه سرريزهاي بدون دريچه دارند در شرا ييمخازن سدها ي هيتخل يدر حالت کل :تخليه اضطراري
 يمنيا يكشيدن تراز آب پشت سد در مواقع اضطراري برا زماني كه پايين. ستين يالب عمليس ياضطرار

يين كشيدن سريع ارتفاع آب از دار در پا شود، قابليت سرريزهاي دريچه يم يدست و سد مهم تلق نييپا
 ).۲-۵-ت(باالي دريچه تا تاج سرريز يك مزيت است 

هايي كه قرار است ارزيابي شوند بايد از ديدگاه فني گزينه مناسبي  طرح :مالحظات اقتصادي انتخاب
د موار ياريتواند مورد بررسي قرار گيرد و دربس امكان انتخاب تركيبي از دو نوع سرريز نيز مي. باشند

اساس  بايد بر انتخاب نهايي نوع كنترل تاج . دست دهد ک زمان بهيز را در يهر دو نوع سرر يايتواند مزا يم
ها صورت  بودن گزينه ها و عملي يك تحليل جامع از تمامي عناصر وابسته شامل منافع، معايب، محدوديت

 ).۳-۵-ت( پذيرد
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  مالحظات طراحي -٥-١- ٥

اين دستورالعمل سه . بايد براي عملكرد رضايت بخش طراحي شوندهاي آنها  سدها و سازه ۴-۵-ت
كند كه براي عبور  ها را مشخص مي و خروجي) اصلي، كمكي و اضطراري(بندي ويژه سرريزها  طبقه

هر  يالزامات کارکرد. دهند خصوص خود را انجام مي شوند و هر كدام يك وظيفه به سيالب استفاده مي
  .  [53] تر ارائه شده اسيکدام در ز

  ١سرريزهاي اصلي - ١-٥-١-٥

شده از يك  هاي رها سرريزهاي اصلي بايد براي استفاده مكرر و ساالنه طراحي شود و به طور ايمن آب
مالحظات بايد بر منطقه آزاد آبراهه، طول . دست از سد انتقال دهد مخزن را به مسير آبي طبيعي پايين

قابل انتظار است . و ديگر مشخصات عملكرد معطوف شود حوضچه آرامش و در صورت نياز ميزان تالطم
كننده انرژي به هنگام  و مستهلك) به عنوان مثال؛ شوت، آبراهه، تونل(كه سازه تاج سرريز، كانال تخليــه 

داشته باشند، اگر چه آنها بايد عملكردي عالي  ۱تر از  سيالب طراحي ضرايب اطمينان معادل كمي بزرگ
 . درصد احتمال وقوع داشته باشند ۱ي با هاي سيالبهاي مكرر و طوالني همچون  ندر مواجهه با جريا

   ٢سرريزهاي كمكي -٢-٥-١-٥

شوند و در اين نوع سرريز تحمل خسارت محدود  کبار طراحي مييمعموالً براي استفاده هر چند سال 
ساس مالحظات ا طراحي سرريزهاي كمكي بايد بر. طي عبور سيالب طراحي قابل قبول خواهد بود

  :اقتصادي باشد و الزامات ذيل نيز ملحوظ گردد
د تا نگاه فاصله داشته باش بايد به مسير آبي تخليه شوند كه به اندازه كافي از تكيه سرريزهاي كمكي 

دست تخليه شوند به  بايد به رودخانه اصلي با فاصله كافي از پنجه سد در پايين. مانع خسارت به آن شوند
كانال سرريز كمكي يا بايد در . دناي سد و كاركرد سرريز اصلي را به خطر نينداز مت سازهطوري كه سال

تواند منجر به از  سنگ سخت اجرا شود يا در طول كافي محافظت شود تا از فرسايش تاج سرريز كه مي
تر كه از دبي پيك ورودي هم بيش( دست رفتن ذخيره نگهداشته شده يا ايجاد دبي كنترل نشده بزرگ 

  . جلوگيري كند) خواهد بود
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   ١يسرريزهاي اضطرار -٣-٥-١-٥

ينه آوردن ميزان باالي ايمني هيدرولوژيكي با حداقل هز دست بهسرريز اضطراري ممكن است براي 
به علت استفاده كم، براي آنها تحمل خسارت عمده هنگام استفاده قابل . داضافي مورد استفاده قرار گير

  . شوند تر طراحي مي اي پايين به سرريزهاي كمكي با استانداردهاي سازه قبول بوده و نسبت
كردن ديگر سرريزها و  نكردن يا بد عمل هاي ناشي از عمل الزم است يك سرريز اضطراري جريان

شوند كه سيالبي كوچكتر از سيالب  اي ساخته مي به طور كلي آنها به اندازه. ها را عبور دهد خروجي
بايد باالي حداكثر تراز نرمال آب قرار داده شود كه تراز آب  تاج سرريز اضطراري . دهندطراحي را عبور 

هنگام عبور سيالب طراحي به آن برسد، به طوري كه در نتيجه افزايش تراز آب در اثر وزش باد و امواج 
  : دهاي زير صورت پذير بايد تحت محدوديت طراحي يك سرريز اضطراري . مخزن سرريز نخواهد كرد

از  يا حجم قابل مالحظه. نادر از سرريز به خطر بيفتد هاي سيالبيد با عبور  اي سد نبا پايداري سازه .١
دست در نتيجه  تأثيرات سيالب پايين. برداري از دست رود مخزن نبايد در نتيجه فرسايش تاج طي بهره

وسيله سيالب طراحي بدون تر از سيالب ايجاد شده به  نشده ذخيره مخزن نبايد بزرگ آزادسازي كنترل
  . سد باشد

 :قابليت اعتماد بستگي به موارد زير دارد .٢
 شرايط پي §
 اي اتكاپذيري سازه §
 ها در مقابل مسدود شدن پذيري آبگيرها و آبراهه آسيب §
 تأثيرات هيدروليك تخليه سرريز §
  برداري قابليت مديريت بهره §

  يکننده عمق استفاده از تخليه -٤-٥-١-٥

كننده طراحي  برداري تركيبي سرريز و تخليه ها نبايد براي بهره كننده  ي تخليهطور كل به ۵-۵-ت
كننده زياد باشد،  نمود و ظرفيت تخليه حاصلكننده اطمينان  ي تخليهيهذا، وقتي بتوان از كارآ مع. شوند

ح در كننده را براي كمك به سرريز در تخليه سيالب طر كارشناس طراح ممكن است استفاده از يك تخليه
بايد به لحاظ منافع اقتصادي، هيدرولوژيكي و  كننده را  برداري تركيبي سرريز و تخليه بهره. نظر بگيرد

هاي ورودي غالب و دراز  سازي جريان ويژه براي رها ها به كننده استفاده از تخليه. هيدروليكي ارزيابي نمود
  .[83] مناسب استشوند،  شدن برف جاري مي طرح وقتي كه از ذوب هاي سيالبمدت 

طرح معموالً وابسته به ميزان قابليت  هاي سيالبها در تخليه  كننده  تصميم به استفاده از تخليه
ه بر يشود كه بتوان با تک در مطالعات اقتصادي به ندرت ديده مي. نان و مسائل اقتصادي استياطم

                                                             
1 Emergency Spillway 
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رسد،  ز اقتصادي به نظر ميدر مواردي كه حذف سرري. يك سرريز را حذف نمود يعمق ي کننده هيتخل
  .دقيق بايد در نظر گرفته شود طور بهايمني سد 

در اين موارد ميزان . خواهد بود ياپيپ هاي سيالب، وقوع يطراح هاي سيالببزرگترين خطر از ناحيه 
اگر ظرفيت ذخيره درياچه در مقايسه با . ستم تخليه مالحظات بحراني هستنديقابليت و اطمينان از س

حل با كمترين  دهد كه بهترين راه بينهايت زياد باشد، مطالعه اقتصادي نشان مي ب طرححجم سيال
اما بسياري از طراحان داشتن نوعي از سرريز را در چنين . كردن همه حجم سيالب است هزينه، ذخيره

آب درياچه يك سرريز اضطراري در رقومي هم تراز و يا باالتر از رقوم حداكثر سطح . دانند مواردي الزم مي
توان  با تقسيم حجم سيالب خروجي بين دو مجراي تخليه مي. تواند يك اقدام دفاعي مناسب باشد مي

بيني نيروي برق كمكي دائم الزامي  ها، پيش برداري از دريچه براي بهره. برداري را بهبود بخشيد اعتبار بهره
  .ي كمكي در نظر گرفته شودبرداري دستي هيچگاه نبايد به عنوان يك منبع نيرو است و بهره

  دار سرريزهاي دريچه -٦-١- ٥

بيني  دار استفاده نمود كه از وجود يك سيستم پيش توان از سرريز دريچه تنها در صورتي مي ۹-۵-ض
نان حاصل يد اطميعالوه با هب .برداري بتوان اطمينان حاصل نمود و هشدار سيالب كارآمد در دوره بهره

مانند قطع ( ها ايجاد نمايند دريچه كاراييتواند خللي در ، نبزرگ هاي يالبسدر حاکم شرايط نمود که 
  .[53] )هاي دسترسي، قطع برق و غيره جاده

بار در  ۱ها در شرايط سيالبي به  نشدن دريچه ريسك باز بايديباني تشهاي پ با ايجاد سيستم ۱۰-۵-ض
شدن  وامل از جمله قطع برق، قطعكليه ع دهاي ريسك باي در تحليل. كاهش يابدا کمتر يسال  ۱۰۰
  .هاي دسترسي، آبگرفتگي محوطه برق اضطراري و غيره در نظر گرفته شوند راه

ساله استفاده  ۱۰۰ تا ۲ هاي سيالبدار براي عبور  دريچهآزاد يا توصيه مي شود از سرريز  ۶-۵-ت
پالگ و سرريزهاي بدون فيوزت، يوزگيفدرصورت امكان استفاده از  بزرگ هاي سيالببراي گذردهي . شود

  . شود پوشش پيشنهاد مي
گر يت با ديگ وزيهر ف ياشاره نمود که معموالً زمان واژگون مسألهن يتوان به ا يها م تيوزگيف ياياز مزا

از سد گام به گام و کنترل شده  يالب خروجيبزرگ س ها سيالبجه در يها متفاوت است و در نت تيوزگيف
شدن  صورت انجام شود که شسته به يد طراحي، باها پالگ يوزدر مورد ف. [15] [51]ابدي يش ميافزا
  .ددست نشو پايين موجب افزايش ناگهاني سيالب در گوزپاليف
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  ارتفاع آزاد -٧-١- ٥

ي سازمان  يا نشريهملي سدهاي بزرگ  كميته ۲۹ي  محاسبه ارتفاع آزاد مطابق نشريه شماره ۷-۵-ت
  :هايي در اين رابطه ارائه شده است در زير توصيه .[121] گيرد انجام ميعمران آمريكا 

ارتفاع آزاد نرمال و . انتخاب شود) بتني يا خاكي(اساس شرايط ساختگاه و نوع سد  بر بايدارتفاع آزاد  §
براي طراحي بدنه  بايدتر تراز تاج  ارتفاع بزرگ. حداقل بايد در تعيين ارتفاع تراز تاج ارزيابي گردد

آيند، بايد براساس  ارتفاع آزاد براي عملكرد امواجي كه بر اثر باد به وجود ميمحدوده . انتخاب شود
 ترين ميزاني است ارتفاع موج قابل مالحظه كم. بيشترين اطالعات قابل اعتماد موجود در مورد باد باشد

اع ارتف. ، مورد استفاده قرار گيرد)خيزش موج(رود  كه موج روي سد باال مي يبراي تعيين ارتفاع كه
 .استلفه اخير ؤآزاد براي موج حاصل جمع دو م

شامل انتخاب وقوع تركيب منطقي از رويداد  بايدمحاسبات ارتفاع موج بر اثر باد و باالرفتن موج از سد  §
اساس مطالعات ساختگاه  همزمان پارامترهايي مانند سطح مخزن، شدت باد، جهت باد و مدت باد بر

باد هنگامي كه تراز آب مخزن در نتيجه رونديابي سيالب سرعت  كه حداكثر استبسيار بعيد . باشد
رسد به وقوع بپيوندد، مگر اين كه ظرفيت مخزن در مقايسه با حجم  طراحي به حداكثر ارتفاع آن مي

). چندساعت(كوتاه ادامه دارد  سيالب كوچك باشد زيرا حداكثر تراز معموال فقط براي يك مدت نسبتاً
خاب شده براي محاسبه ارتفاع موج براي مدت كوتاهي كه مخزن به تراز حداكثر يا بنابراين بادهاي انت

، در  كند تراز نرمال مخزن براي دوره طوالني ادامه پيدا مي. دمناسب باش بايدرسد،  نزديك آن مي
  .براي محاسبه ارتفاع امواج استفاده شود بايدنتيجه حداكثر سرعت باد 

وجود داشته  ١هاي محاسباتي يا اطالعات الزم در طراحي خيز سد شدر هنگامي كه عدم قطعيت در رو §
دامنه ارتفاع . ملحوظ شود بايدباشند، ارتفاع آزاد براي افزايش ايمني در مقابل نشست پي و خاكريز 

لرزه، كه  هاي ناشي از زمين آزاد براي سدهاي خاكي به منظور افزايش ايمني در صورت وقوع حركت
ها، اگر سدي در يك  هاي دائم خاكريز يا تغيير شكل شوند و جابجايي در مخزن ميماليم منجر به موج 

در شرايطي كه بادخور . اي شديد قرار دارد، بايد در نظر گرفته شود لرزه منطقه با پتانسيل فعاليت زمين
كوچك باشد يا موانع در مخزن از ايجاد موج جلوگيري كنند و يا حفاظت خاص شيب و تاج سد اجرا 

 .تري استفاده نمود توان از ارتفاع آزاد كوچك ده باشد، ميش
شده  ارائه ۱-۵جدول ارتفاع آزاد الزم براي سدهاي خاكي و بتني در شرايط مختلف در  ۱۱-۵-ض
    :است

                                                             
1 C amber 
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  شرايط مختلف به مترسرريزهاي آزاد در ارتفاع آزاد الزم براي  -١-٥ جدول

  تراز آب  نوع سد
  )m(ارتفاع آزاد تاج سد 

  باالي تراز موج  الي تراز ايستابيبا

  سدهاي خاكي
  ۷/۰  ۳  نرمال

  QD ۳/۱  ۵/۰براي 
  شود امواج در نظر گرفته نمي  QC ۳/۰براي 

  سدهاي بتني
  ۵/۰  ۵/۱  نرمال

  QD ۱  ۳/۰براي 
  شود امواج در نظر گرفته نمي  Qc ۱/۰براي 

QD  : ،سيالب طراحيQC : سيالب آزمون ايمني  

ها، مطابق توصيه سازمان  برداري از دريچه دار با توجه به مشكالت احتمالي بهره يچهبراي سرريزهاي در
سانتيمتر براي  ۱۰۰تا  ۵۰سانتيمتر براي سدهاي بتني و  ۵۰تا  ۳۰عمران آمريكا بايد ارتفاع آزاد را 

  .    [121]ها افزايش داد  پذيري دريچه ي اتكا اي با توجه به درجه سدهاي خاكي و سنگريزه
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  ها پیوست - فصل ششم

  تحليل ريسك، نسل سوم ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ -١پيوست 
صورت بسيار مختصر ارائه  هاي اصلي تحليل ريسك براي ايمني سدها به در اين پيوست چارچوب

 ICOLDبه عنوان يكي از رويكردهاي جديد در مديريت ايمني سدها طي كنگره تحليل ريسك . شود مي
طور جدي مورد توجه كارشناسان صنعت  به) Q76( ۷۶در پكن و در قالب پرسش  ۲۰۰۰ال در س

كند در  مي تمركز ،شودسد بر تركيب شرايطي كه منجر به تخريب اين ديدگاه . سدسازي قرار گرفته است
مديريت ريسك . اي مشخص هستند دنبال اجتناب از واقعه هبسدها، هاي سنتي طراحي  كه روشصورتي 
در نهايت لزوم . هاي موجود در جامعه است هاي سيستم و مقايسه آن با ساير ريسك ارزيابي ريسك شامل

. شود هاي سيستم با لحاظ مسائل اقتصادي و فني دنبال مي هاي تخفيف يا مهار ريسك بررسي مكانيزم
در  هاي چرخه عمر، هاي سد در طول دوره سازي ريسك اين نوع مديريت، رويكردي مؤثر در همسنگ

  . [87] شود هاي اجتماعي ديگر محسوب مي در مقايسه با ريسك  هاي مختلف شكست و مكانيزم
تر و  تحليل ريسك امكان بررسي عميقگيري نمود كه  توان نتيجه تجارب جهاني، مي براساس

را تواند در گستره وسيعي تمامي عواملي كه ايمني سد  سازد و مي تر ايمني سدها را ممكن مي جانبه همه
دهد كه امروزه افزايش دقت  تحليل ريسك نشان مي. بخشد شامل شود را بهبود مي تهديد نموده و يا آن

  .[87] تواند موجب افزايش ايمني سدها شود هاي رياضي دقيق مي قضاوت مهندسي بيشتر از مدل
اشته دهند كه تحليل ريسك بيشترين كارآيي را در برآورد ايمني سدها د تجارب جهاني نشان مي

  :[87]شرح زير است  هوسيله تحليل ريسك ب همنافع اصلي انتخاب سيالب طراحي ب. است
  برداري  دست دادن ايمني همسنگ در مراحل مختلف مانند احداث، اولين آبگيري و بهره هب §
  جلوگيري از صرف هزينه هنگفت براي كاهش غيرملموس ريسك  §
  كوچكتر هاي سيالبامكان شناسايي ريسك بيشتر  §
  اي براي افزايش ايمني  اي و غيرسازه هاي سازه مكان بررسي اثرات كليه گزينها §
  دست  پذيري بيشتر با تغييرات حوزه، سد و پايين انعطاف §
 هاي بشر دست دادن ايمني همسنگ با ديگر فعاليت هب §
  هاي مختلف تخريب  دست آوردن ايمني همسنگ مكانيزم هب §
  مقابل خطرات ناشي از تخريب سد  ركوچكتر د هاي سيالبمشخص نمودن خطرات  §
  هزينه   -تر مطالعات سود  امكان انجام دقيق §
  زدن و اجتناب از مشكالت برآورد احتمال وقايع نادر  امكان دور §
 بيني بودن و نحوه شكست  نظر قابل پيش سد از نقطه بهاي تخري بندي مكانيزم شدن دسته پذير امكان §
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  تحليل ريسك در سدها -١-١پ
اين امر يك . استع تحليل ريسك در مهندسي سد، مطالعه دقيق داليل اصلي تخريب نقطه شرو

ناديده گرفته نشوند و  شوند سد مي تخريب موجبضروري است عللي كه . تحليل تشريحي و كيفي است
نتايج آخرين بازبيني سد هميشه بايد براي . جستجوي علل تخريب بر بيشترين اطالعات متكي باشد

هاي نامطلوب براي هر  مطالعات شناسايي نقاط ضعف و بارگذاري. خريب در دسترس باشدانتخاب علل ت
 MCE و زلزله PMFدر بسياري از سدها، شرايط حدي مانند روگذري در سيالب . فرد است هسد منحصر ب

بنابراين وقايع . عواقب استدر احتمال ضرب  زيرا ريسك حاصل. شوند بزرگترين ريسك محسوب نمي
توان به  براي مثال مي. توانند ريسك بزرگتري را در برداشته باشند با احتمال بزرگتر ميكوچكتر 
شدن دسترسي به سد در يك سيالب معمولي  شدن دهانه سرريز در يك سيالب متوسط و مسدود مسدود

ز بدنه ها را غيرممكن كند و يا اشتباهات انساني مانند نظارت ناكافي بر افزايش نشت ا كه بازكردن دريچه
  . [87]سد يا پي اشاره نمود

  مراحل تحليل و برآورد ريسك -٢-١پ
  :  [87]هاي مختلف تحليل و بررسي ريسك يك پديده در زير آمده است گام
شده،  تحميل خسارت و يا شكست اهداف تعريفمنجر به  براي سيستم توانند وقايعي كه مي شناسايي §

 . شوند
  برآورد احتماالت وقايع مختلف  §
   داد خسارت يا شكست  رخبه احتمال محاس §
  سيستم و محاسبه ريسك شكست برآورد عواقب  §
براي . ويژه احتمال وقايع نادر است ترين بخش تحليل ريسك، تعيين و برآورد احتماالت وقايع و به مهم

  : آوري اطالعات مرسوم است تعيين اين تواتر اين رخدادها سه روش براي جمع
 )اطالعات آماري(ها و حوادث  بريهاي اطالعاتي تخ پايگاه §
  قضاوت مهندسان §
 تحليليمطالعات  §

 درخت وقايع  -٣-١پ

هاي ايمني و ديگر  وقايع يك شيوه گرافيكي است كه از ترسيم روابط منطقي بين سيستم درخت
ثه ددر جواب حا. شود مياين درخت با تعريف يك حادثه اوليه شروع . شود هاي موجود حاصل مي سيستم
صورت حدي يا موفق  يستم ايمني و هر يك از اجزاء سيستم وظايفي دارند كه در انجام آن بهاوليه س

درخت وقايع براي يك  مسيرها يك  اين سيستمعملكردهاي مختلف و تركيب  توالياز . هستند يا ناموفق
  [146].     [87] [116] [123] [72] [75] [84] [9] [20] [48] آيد دست مي حادثه اوليه به
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در درخت وقايع احتمال هر رويداد نوشته شده و احتمال يك حادثه از ضرب كل احتمال وقايع آن 
دست  در نهايت با لحاظ هزينه يا خسارت هر مسير ريسك انتخاب يك گزينه به. آيد دست مي مسير به

اي يك نمونه از درخت حوادث براي تحليل ايمني هيدرولوژيكي يكي از سده ۱–۱در شكل پ. آيد مي 
 .  بزرگ كشورمان ارائه شده است

  درخت وقايع براي تحليل ايمني هيدرلوژيكي يك سد بتني قوسي -١-١شكل پ

 كاربرد تحليل ريسك در سازمان عمران آمريكا  -٤-١پ

طي تقريبا صد سال گذشته در   سد مخزني را که ۳۵۰سازمان عمران آمريكا مسئوليت بيش از 
هاي جديد  مطابق با تكنولوژي USBRاکثر سدهاي تحت تملک   .دارداند بر عهده  آمريکا ساخته شده

درباره ايمني سدها با استفاده  USBRهاي چند سال اخير  تقريباً همه تصميم. اند ساخته و طراحي نشده
    :[123] [146] اند از تحليل ريسک اتخاذ شده

هاي مهندسي  ابه كارگاهاي مش كار گروهي و چند رشته  خرد جمعي، USBRمحور تحليل ريسك در  §
 .ارزش است

هاي حوادث  سازي درخت اي پس از مطالعات اوليه و بازديد از سد، به آماده اين تيم چند رشته §
پردازد و سپس برآورد احتماالت واکنش سازه و برآورد پيامدها و عواقب تخريب سد در دستور كار  مي

همه . شوند کي، زلزله و استاتيكي در نظر گرفته ميهاي هيدرولوژي در اين رابطه بارگذاري. گيرد قرار مي
  . رسند صورت گروهي و برخي از آنها در جلسات توفان فكري به انجام مي مراحل به
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استفاده  تيميبه منظور رسيدن به تفاهم و اجماع  ١هاي مهندسي ارزش از يك تسهيلگر مشابه كارگاه §
  .شود مي
شناسي خود به  براي معرفي روش) ضميمه ٢٠ تقريباً(يک مجموعه ضمايم سازمان عمران آمريكا  §

 . استتدوين كرده جهت هدايت اعضاي گروه تحليل ريسک 
 

  هاي تحليل ريسك  هايي در مورد كارگاه توصيه -٥-١پ
صورت كارگاهي و با شركت متخصصان  المقدور به تحليل ريسك مستلزم كاري تيمي است و بايد حتي §

  .كارشناس تحليل ريسك صورت گيردو مسئولين مختلف از جمله يك 
معموالً در برآورد احتمال شكست از درخت حوادث استفاده شده است و تنها در چند مورد از  §

 . احتماالتي استفاده شده است -هاي تحليلي  روش
در هر سد به جز چند واقعه كه برآورد آنها بر پايه آمار و تحليل احتماالت ميسر است بقيه موارد بايد  §

 . مك قضاوت مهندسي ارزيابي و برآورد شوندك به
اي در سيستم تخليه سيالب  تواند به انجام توام اصالحات سازه در برخي موارد نتيجه تحليل ريسك مي §

 . اي از جمله ايجاد سيستم هشدار سيالب منجر شود سازه و اصالحات غيره
 .پذيرد تعدد كارشناسي انجام ميمدت زمان انجام مطالعات تحليل عمدتاَ كوتاه و در قالب جلسات م §
 .[123] مطالعات شكست سد از جمله ابزارهاي اساسي تحليل ريسك است §

  مراجع تحليل ريسك -٦-١پ
و انتشارات  ۲۰۰۰المللي سدهاي بزرگ در پكن در سال  ي بين كميته ۷۶مجموعه مقاالت سئوال 

ي كاربرد تحليل ريسك در سدها بكار تواند به عنوان مرجع برا سازمان عمران آمريكا در اين زمينه مي
  .  [87] [123] گرفته شود

   

                                                             

1 Facilitator 
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  استفاده از فيوزگيت در سرريزها  -٢پيوست 
در فرانسه ابداع   ICOLDهاي ي هزينه توسط آقاي المپريه رئيس كميته ۱۹۸۰ ي فيوزگيت در دهه

. قرار گرفته است كشور دنيا مورد استفاده ۲۰سد در  ۵۰تاكنون در  ۱۹۹۰ي  گرديد و از اوايل دهه
صورت واحدهاي مستقل بر  ها را به فيوزگيت. توان معادل مكانيكي فيوزپالگ دانست هاي را مي فيوزگيت

هاي كوچك آب از روي فيوزگيتها عبور  در سيل. ۱-۲دهند شكل پ روي سطح مسطح سرريز قرار مي
ب به ورودي ناودان شكل تعيين شده و ورود آ كرده ولي با رسيدن تراز مخزن به يك تراز از پيش

بدون آنكه نياز به مديريت  ۳-۲و پ ۲- ۲هاي پ شود شكل فشار باالبر موجب واژگوني آن مي  فيوزگيت،
دار از نظر افزايش حجم  بنابراين فيوزگيت مزاياي سرريزهاي دريچه. برداري يا تجهيزات خاصي باشد بهره

از طرف ديگر برعكس فيوزپالگ كه پس از شروع . مخزن و سرريزهاي آزاد از نظر اتكاپذيري را داراست
شوند و در  ترتيب و با افزايش سيالب واژگون مي ها به شود، فيوزگيت روگذري سيالب كامالً شسته مي

توان براي افزايش حجم  ها را مي فيوزگيت. شوند دست نمي نتيجه موجب افزايش ناگهاني سيالب در پايين
بيشترين افزايش حجم مخزن و ظرفيت سرريز كه با . ۴-۲شكل پ مخزن و ظرفيت سرريز استفاده نمود

هايي كه در  ارتفاع حداكثر فيوزگيت. درصد بوده است ۷۵۰و  ۷۰ها به دست آمده  استفاده از فيوزگيت
هاي مختلف در رابطه با  تحقيقات و آزمايش. متر بوده است ۹دنيا مورد استفاده قرار گرفته حدود 

يخبندان و در مقابل عبور امواج و اجسام شناور صورت گرفته و   در جريان زلزله وها  اتكاپذيري فيوزگيت
مراجع و كارشناسان مستقل مانند ژورنال . ها را مورد تاييد قرار داده است نتايج اتكاپذيري فيوزگيت

اتكاپذير و  ٢هزينه پذير، كم انعطاف  هم فيوزگيت را موثر، كارآ، ١هيدرليك انجمن مهندسان عمران آمريكا
آسيا و آمريكايي جنوبي هم با   ها در كشورهاي در حال توسعه در آفريقا، فيوزگيت. [51]اند ارزيابي كرده

ها بر روي سرريزها با  در برخي موارد در مدت كوتاه چند ماهه فيوزگيت. اند موفقيت به كار گرفته شده
 ۲۰۰۴كه در سال  ٣هاي انرژي ندهكن در كتاب هيدروليك سرريزها و مستهلك. اند موفقيت نصب شده

هاي  در سال. [15] [51] [86] منتشر شده است يك فصل به فيوزپالگ و فيوزگيت اختصاص يافته است
هاي بتني كه نقش فيوز را ايفا  آميزي در كشورهاي مختلف بر روي بلوك اخير آزمايشات موفقيت

  .انجام شده استنيز   كنند، مي
  
  

                                                             
1 ASCE 

 .ميليون دالري شده است ۲۰جويي  ها در يكي از سدهاي آمريكا موجب صرفه استفاده از فيوزگيت ٢

3  Hydraulics of Spillways and Energy Dissipaters (2004) by R. M. Khatsuria 

 



73  
 

  
  يك فيوزگيت نمونه اجزاي مختلف -١-٢شكل پ

  هاي وارد بر فيوزگيت نيرو -٢-٢شكل پ
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  كوچك و بزرگ  هاي سيالبعملكرد فيوزگيت در  -٣-٢شكل پ

  

با  متر مكعب بر ثانيه در آفريقاي جنوبي ٥٠٠٠به  Shongweniدرصد ظرفيت سرريز سد  ٣٠٠افزايش  -٤-٢شكل پ
  استفاده از فيوزگيت
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  اي و بتني در مقابل سيالب سنگريزه سازي سدهاي خاكي، مقاوم -٣پيوست 
نياز به  از نقطه نظر هيدرولوژيكياي و بتني كه  ، سنگريزهسد خاكي ۲۰۰تاكنون، حدود  ۱۹۸۰از دهه 

مقاوم سازي  ،با توجه به اطالعات موجود. اند ، در مقابل روگذري سيالب مقاوم شدهارتقاء ايمني داشتند
اي در مقايسه با ديگر  ع اقتصادي و اجرايي قابل مالحظهسدها در مقابل روگذري سيالب، منافاين 

غلتكي  هاي حفاظت از روگذري شامل بتن سيستم. هيدرولوژيكي داشته استني ايمارتقاي روشهاي 
جا براي سدهاي  هاي بتن مسلح در تر و دال ساخته براي سدهاي كوچك هاي بتني پيش كوبيدني و بلوك

اي مطرح  اي و غيرسازه دو راهبرد سازه  رولوژيكي سدهاي احداث شده،در ارتقاي ايمني هيد. بزرگتر است
  . شود سازي در مقابل روگذري انجام مي اي با جلوگيري از روگذري سيالب و مقاوم راهبرد سازه. است

  اي ارتقاي ايمني هيدرولوژيكي سدها راهكارهاي سازه -١-٣جدول پ
 حفاظت از روگذري جلوگيري از روگذري

 (RCC)غلتكي  بتن كوبيدني  - اي مربوط به افزايش ارتفاع سده گزينه -
 ساخته هاي بتن قالبي پيش سيستم - سرريزهاي مارپيچي -
 بتن قالبي درجا - فيوزپالگ -
 پوشش سنگريز مسلح -  سرريزهاي غشايي انعطاف پذير -
  سيمان خاك -  گيتفيوز -

مزيت . دهند ي بوسيله بتن غلتكي را نشان ميساز تجارب موجود روگذري، عملكرد رضايت بخش مقاوم
تواند ارتفاعهاي  اي كه براي ارتفاع خاص روگذري طراحي شده است، مي مهم اين روش اين است كه رويه

خطي بودن  را بدون تخريب از خود عبور دهد و با توجه به غيرتر  بزرگ هاي سيالبو بيشتر روگذري 
تواند ايمني سدهايي كه در  ت برآوردهاي هيدرولوژيكي كمتر ميارتفاع روگذري، عدم قطعي -رابطه دبي 

عبارت ديگر ايمني سد مقاوم شده آنچنان  هب. اند را با خطر مواجه كند مقابل روگذري سيالب مقاوم شده
استفاده از اين . توانند موجب تخريب سد شوند طراحي نمي هاي سيالبهاي  زياد است كه عدم قطعيت

ها و  تواند پتانسيل مناسبي از نقطه نظر كاهش هزينه مي هاي كوتاه بتني و خاكيبخصوص براي سدروش 
 [106] [145] [57] [58] [59] [77] [43] [55] [6] [24] [35] احداث سدها بهمراه داشته باشد ي دوره

[95] [80] [79] [60] .  
ي  اي توسط كميته برداري، كارگروه ويژه با توجه به اهميت ارتقاء ايمني سدهاي در حال بهره

هاي حفاظت سدها در برابر روگذري در  هيدروليك انجمن مهندسان عمران آمريكا در زمينه بررسي گزينه
بندي  اين كارگروه با انجام مطالعات الزم، مصاحبه با مهندسان و تهيه و جمع. تشكيل شد ۱۹۹۰اكتبر 
هاي حفاظت از روگذري براي سدها را  گزينهبولتن   سازي سدها، هاي ايمن هايي در مورد پروژه نامه پرسش

  . [6] منتشر كرد ۱۹۹۹در سال 
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شناسي و  شده براي يك پروژه خاص به مشخصات موجود طرح از جمله توپوگرافي، زمين روش انتخاب
ديگر مالحظات شامل ميزان خطر . هاي منحصر به فرد مكان بستگي دارد شرايط پي و ديگر مشخصه

تر تأثير  كننده قوانين، نظريات و عالئق عمومي و از همه مهم هاي تنظيم سازمان هاي دست، سياست پايين
  . هزينه است

صورت پلكاني  هترين روش براي مقاوم سازي سدهاي خاكي، استفاده از بتن غلتكي ب در آمريكا مقبول
توان  سرعت مي هغلتكي نه تنها در مقابل فرسايش بسيار مقاوم است، بلكه ب بتن. استدست  در شيب پايين

ي بارز كارآيي  توان به عنوان نمونه در آمريكا را مي Ocoee2سد  .)حداكثر چند هفته( را اجرا نمود آن
يك متر  ۱۴۰و طول تاج متر  ۹سد با ارتفاع اين . سازي سدها در مقابل روگذري سيالب ارائه نمود مقاوم

به منظور افزايش  ١كارفرماي پروژه. گرديد احداث ۱۹۱۳كه در سال  استچوبي  ي اي با رويه سد سنگريزه
شدن  رپ استفاده نمود ولي هر بار، روگذري سيالب موجب شسته پايداري در هنگام روگذري از ريپ

 ۱۹۸۰در سال ديگر گرفت و  ي ا در نتيجه كارفرما تصميم به استفاده از گزينه. رپ گرديد پوشش ريپ
حجم بتن غلتكي مورد . اجرا گرديد) افقي: قائم ( ه دويك برپ به شيب  رويه بتن غلتكي بر روي ريپ

دست، اين سد  به منظور ايجاد عمق الزم براي قايقراني در پايين. متر مكعب بود ۳۸۰۰استفاده حدود 
كارفرماي پروژه در ازاي انرژي و . نمايد تجربه ميروز  ۸۰را در بار روگذري  ۸۰حدودطور عمدي ساالنه  هب

علت  هها ب تعداد روگذري ۱۹۹۶در سال . كند ها دريافت مي الغي را از صاحبان قايقآب از دست رفته، مب
در جريان يك  ۱۹۹۰در سال . دست دو برابر گرديد برگزاري مسابقات قايقراني المپيك آتالنتا در پايين
سال  ۳۰اكنون بعد از . متر را تجربه كرده است ۴سيالب بزرگ اين سد روگذري به ارتفاع نزديك 

گونه خسارات  خوبي متراكم شده است، هيچ هدر بتن غلتكي كه ب روگذري،بار  ۵۰۰۲برداري و حدود  هرهب
  .شود اي مشاهده نمي و صدمه عمده

و  ۲۰۰۵، ۱۹۹۹هاي  سازي در مقابل روگذري سيالب در سه مرجع زير كه در سال مسائل فني مقاوم
  : انتشار يافته به صورت تفصيلي ارائه شده است ۲۰۰۹

1. Alternatives for Overtopping Protections of Dams (1999) by ASCE Task Committee   
2. Hydraulics of Spillways and Energy Dissipaters (2005) by R. M. Khatsuria, Chapter 16. 
3. Embankment Overflow Protection systems and Earth dam Spillways (2009) by Hubert Chanson 

(Ch, 4), in Dams: Impacts, Stability and Design, Editors: Walter P. Hayes and Michael C. 
Barnes 
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   !سال ٣٠در  روگذريبار  ٢٥٠٠در مقابل  Ocoee2سد مقاومت رويه بتن غلتكي  -١-٣-شكل پ

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازي يك سد خاكي در مقابل روگذري سيالب عمليات مقاوم -٢-٣-شكل پ
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  ي سد خاكي هيدروليك سرريز پلكاني بر روي بدنه -٣-٣شكل پ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79  
 

  اي در کاهش ريسک سدهاي بزرگ  هاي غيرسازه نقش روش -٤پيوست 
اي در مديريت سيالب، مهندسي  هاي غيرسازه گيري روش توان به جرأت دوران اوج ربع قرن اخير را مي
هاي ارتباطاتي و  آوري اين مدت با پيشرفت عظيم فندر طي . منابع آب دانست  سد و مديريت جامع

هاي مديران و کارشناسان و  تر از آنها ارتقاء تخصص، تجارب، اتکاپذيري و مهارت اي و مهم رايانه
اي به محور اصلي مديريت جامع منابع  هاي سازه اي از مکمل روش هاي غيرسازه برداران، نقش روش ه بهر

تواند فرصتي بزرگ براي مديريت سيالب در مخازن سدها و  ر راهبرد مياين تغيي. آب تبديل شده است
اي در  هاي غيرسازه در اين فصل تکامل روش. ي ريسک آنها در اختيار قرار دهد کاهش قابل مالحظه

  :نقاط عطف اين تکامل عبارتند از. شود صورت بسيار خالصه ارائه مي بيست و پنج سال اخير به
 [129] [144]. ) -۲-۴-پ(شكل   ،۱۹۸۵ –دولت سوئيس (ها در سوئيس راهبرد نوين ايمني سد - ۱

[19] [18] [17]  
، اي مديريت سيالب هاي غيرسازه روشکارگروه ( اي مديريت سيالب سازه هاي غير روشکتاب راهنماي  - ۲

  [127]. ) )۱۹۹۹ -١المللي آبياري و زهکشي ي بين کميته
 ICOLD - ۲۰۰۱( .[72]هاي  ي هزينه ميتهک(کاهش ريسک سدها  اي هاي غيرسازه بولتن روش - ۳
المللي هيدرولوژي،  ي بين فاز پنجم برنامه(اي براي معضالت مديريت منابع آب  هاي غيرسازه روش - ۴

  .[113] )۲۰۰۱ -يونسکو 
   [101]. ) )۲۰۰۴ -ي مهندسي ارتش آمريکا  رسته(مديريت تطبيقي منابع آب  - ۵
  . [41] )۲۰۰۵ -المللي آبياري و زهکشي  يني ب کميته(زيستي هارمونيک با سيل  همايش هم - ۶

  

 اي در مهندسي آب هاي غيرسازه تكامل روش -١-٤-پشكل 

                                                             
1   International Committee on Irrigation and Drainage 



80  
 

  مفهوم جديد ايمني سدها در سوئيس -٢-٤-پشكل  

  )  ICOLD(کاهش ريسک سدها  اي هاي غيرسازه بولتن روش -١-٤-پ
کاهش ريسک سدها را  اي هاي غيرسازه ، بولتن روش۲۰۰۱المللي سدهاي بزرگ در سال  ي بين کميته
هاي  هايي است كه ريسك هاي برخي از روش هدف از تدوين اين بولتن بررسي منافع و هزينه. منتشر کرد

  .دهند برداري سدها را كاهش مي مراحل احداث و بهره
 ۱۹۹۰ي  ها و قابليت تحمل بار سدها، تا دهه به دليل تأكيد مهندسان بر ظرفيت هيدروليكي آبراهه

به دليل اهميت باالي ايمني عمومي، . اند اي در ايمني سدها مورد تأكيد بيشتر قرار گرفته هاي سازه لح  راه
. اي خواهد داشت كردن ريسك، جايگاه ويژه هاي اثربخش در كمينه اي از روش بررسي طيف گسترده
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داقل زمان اي كارآمد و مقرون به صرفه و در ح بندي اين بولتن، كاهش ريسك به شيوه جمع براساس
 . پذير است اي امكان سازه  هايي به جز تغيير و تقويت ممكن، از راه

شود، مادامي كه انسان و ثروت وي در  دقت و توجهي كه براي ايمني سد به كار گرفته مي عليرغم تمام
برداري نامناسب از آن قرار دارد، همچنان سد  مسير سيالب ناشي از شكست احتمالي سد و يا بهره

بيني نشده،  اين ريسك باقيمانده شايد به دليل بارگذاري پيش. كند دست مي تي را متوجه پايينخطرا
هميشه . اي و يا دبي عبوري باشد شرايط ناشناخته در سازه يا پي، خطا در مورد ظرفيت باربري سازه

دي است و اقتصا  ترين آنها محدوديت واضح. شود هايي هنگام طراحي و ساخت سدها اعمال مي محدوديت
تالش بيش از حد براي كاهش ريسك ممكن است باعث عدم توجيه اقتصادي پروژه شود و جامعه را از 

بخش به به همراه مطالعات  ۷هاي كاهش ريسك در  در اين بولتن روش. منافع حياتي سد محروم گرداند
  : شود موردي از كشورهاي مختلف ارائه مي

 تحليل ريسك  §
  آموزش §
 اي  هپايش عملكرد ساز §
 عمل شرايط اضطراري ي   برنامه §
 هاي هشدار زودهنگام سامانه §
 نگهداري اثربخش  §
 برداري از سد اصالح بهره §

 ICOLDبندي بولتن  جمع -٢-٤-پ

برداران بايد پيوسته به دنبال  بنابراين مسئوالن سدها و بهره. عواقب شكست سدها سهمگين است
اقتصادي براي  هاي كارگيري روش چنين مسئوليت به هم. كردن ريسك باشند راهكارهايي براي كمينه

براساس تجارب جهاني، دستيابي به . برداري از تسهيالت ذخيره آب نيز بر عهده آنان است احداث و بهره
. پذير است تر، امكان هزينه اي كم هاي غيرسازه كاهش ريسك مطلوب سدهاي بزرگ از طريق اعمال روش

هاي مناسب و قابل قبول موضوعات بسيار مهم هستند كه بايد  که ريسك در اين چارچوب بايد اشاره شود
فكري ميان جامعه و متخصصين براي  هم. گذار تعريف شوند هاي جامعه و قانون اساس نظرات و ديدگاه بر

   .تعميق بحث ريسك قابل قبول مورد نياز است
اسايي مشكل و يا هشدار هاي ممكن براي شن هنگامي كه خطرات محتمل به كمك بررسي وسيع راه

دست تحليل شوند، آنگاه كاهش ريسك اين خطرات با استفاده از يك رويكرد  به جمعيت پايين
اين ديدگاه بايد شرايطي كه ارتباط . گردد پذير مي گرايانه، متعادل و در نتيجه مقرون به صرفه امكان جامع

دست و عواقب آن در نتيجه  رفتگي پايينبه عنوان مثال آبگ. مستقيمي با سد ندارد را نيز شامل شود
  . شكست، بايد با جزئيات کامل مورد توجه قرار گيرد
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 اي در مديريت جامع منابع آب هاي غيرسازه مزاياي روش -٣-٤-پ

اي در مديريت جامع منابع  هاي غيرسازه توان مزاياي روش هاي ارائه شده مي بندي در کل براساس جمع
   :رائه نمودا -۳-۴-پآب را مطابق شکل 

  
  اي در مديريت جامع منابع آب هاي غيرسازه مزاياي روش -٣-٤-پشکل 

  مديريت تطبيقي منابع آب  -٤-٤-پ
هاي منابع آب رسته مهندسي ارتش آمريكا، كتاب مديريت  كميته ارزيابي پروژه ۲۰۰۴در سال 

يكا رعايت راهبردهاي مديريت آمر هاي منابع آب را منتشر كرد و كنگره  ريزي پروژه تطبيقي براي برنامه
محورهاي اصلي مديريت . هاي بزرگ اين کشور الزامي كرده است تطبيقي منابع آب را در بسياري از پروژه

  :[101]تطبيقي منابع آب عبارتند از 
 آب   هاي منابع هاي جدي در پارامترهاي كليدي پروژه پذيرش عدم قطعيت §
 ها  هديدها به فرصتپذيري با تغييرات و تبديل ت لزوم تطبيق §
 گيري پذيري در تصميم شدن انعطاف نهادينه §
 پايش دقيق، فراگير و ارزيابي پيوسته  §
 يادگيري و اصالح پيوسته §
 استفاده از دانش جديد §
 اجتناب از اشتباهات غير قابل اصالح  §
 )قطعيت(عدم تكيه به ديدگاه نيوتوني  §
 تطبيق و همزيستي با محيط زيست §
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 موقع واكنش به افزايش قابليت انجام §
 روز كردن اهداف به §

  :[101]هاي آب در جدول زير ارائه شده است  تكامل روندهاي طراحي پروژه

  ميالدي ٢١هاي آب در اولين دهه قرن  تكامل روندهاي طراحي پروژه -١-٤-پجدول 
  طراحي تطبيقي  طراحي سنتي  موضوع
  ها سيستم پروژه  پروژه  محدوده
  اي سازه غير  اي سازه  ابزار
  مديريت درازمدت  احداث  تمركز

  قابل مالحظه  كم  شناسايي ريسك

هاي  شود در مديريت تطبيقي تأكيد بيشتر بر مديريت درازمدت و روش که مالحظه مي طوري همان
. هاي محتمل قرار گرفته است پذيري بيشتر با تغييرات درازمدت و ريسک اي به منظور تطبيق غيرسازه

محور منابع آب، مديريت درازمدت و  ي پايدار و دانايي ارچوب توسعهبراساس تجارب جهاني در چ
در رابطه با ضوابط انتخاب سيالب طراحي سدهاي بزرگ، بايد . اي نقش کليدي دارند هاي غيرسازه روش

پذير نموده  تر دستيابي به كاهش ريسك مطلوب را امكان هزينه اي كم هاي غيرسازه در نظر داشت که روش
و علوم مربوطه و در دسترس بودن اطالعات بيشتر،  ها آوري هم آن است که با پيشرفت فننکته م. است

ي ناشي از  يابد و امکان تطبيق با شرايط غيرمترقبه اي افزايش مي هاي غيرسازه کارآيي و کارکرد روش
 :    يابد تغيير اقليم افزايش مي

سپانيا، براساس اجماع کارشناسي، اين اعتقاد در بسياري از کشورهاي اروپايي مانند سوئيس، فرانسه و ا §
برابر کاهش  ١٠٠٠٠تا  ١٠٠٠تواند ريسک سدهاي بزرگ را  اي مي هاي غيرسازه وجود دارد که روش

 .[47] [72] [141] [146]دهد  
اي  هاي غيرسازه ي دوم قرن بيستم ميالدي، در مديريت جامع منابع آب، روش بر خالف روندهاي نيمه §

 . [113] اي نقش مکمل دارند هاي سازه روشنقش محوري و 
هاي ممكن براي شناسايي مشكل  هنگامي كه خطرات محتمل سدها به كمك بررسي وسيع تمامي راه §

دست تحليل شوند، آنگاه كاهش ريسك اين خطرات با استفاده از يك  و يا هشدار به جمعيت پايين
  .[72] گردد پذير مي فه امكانگرايانه، متعادل و در نتيجه مقرون به صر رويكرد جامع
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  بندي  جمع -٥-٤-پ
در ضوابط حاضر در   ارائه گرديد،اي  هاي غيرسازه واردي كه در مورد اثربخشي و كارآيي روشعليرغم م

كند و به  اي را ايفا مي هاي سازه نقش مكمل روش اي هاي غيرسازه ، روشهاي كشوررابطه با ايمني سد
از طرف ديگر در رابطه با . شوند هاي مختلف محسوب مي ابل عدم قطعيتنوعي يك ضريب اطمينان در مق

دست در مخزن سد، كه در عمل در اكثر موارد ريسك آن بزرگتر از ريسك  هاي پايين مديريت سيالب
هاي با  سيالب ۷-۵ - ض براساس. اي نقش محوري و كليدي دارند هاي غيرسازه روش  تخريب سد است،

نحو موثر مستهلك نمود و در اين راستا بستر سازي  ل را بايد در مخزن سد بهسا ۱۰۰ي بازگشت  دوره
تواند  در عمل مديريت هوشمند مخزن مي. اي الزامي است هاي غيرسازه براي كاربرد موثر و كارآي روش

هاي مختلف، بنظر  با توجه به تجارب جهاني و محدويت. ايمني هيدرولوژيكي سد را نيز افزايش دهد
اي در ارتقاء ايمني سدها و مديريت سيالب در مخزن روند افزايشي  هاي غيرسازه كه اهميت روشرسد  مي

   . داشته باشد
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  انتخاب سيالب طراحي سيستم انحراف در حين احداث  -٥پيوست 
المللي سدهاي  ي بين كميته a۴۸طراحي سيستم انحراف بولتن شماره ي  در زمينهبهترين مرجع 

هاي اين بولتن براي  در اينجا توصيه. [61]است  سد بزرگ تحت عنوان كنترل رودخانه در حين احداث
   .گردد اقتصادي به اختصار ارائه ميتحليل ريسك ا استفاده از انتخاب سيالب طراحي سيستم انحراف ب

موارد زير  كردن يابي با هدف حداقل انتخاب سيالب طراحي در عمل يك بهينه ،براساس اين بولتن
  :است
 هاي اجرايي سيستم انحراف هزينه §
ايجاد  آندست  پايين و ي احداث در محل سد خسارتي كه به علت عدم كفايت سيستم انحراف در دوره §

تخريب سيستم انحراف نيز بايد از برداري ناشي  النفع ناشي از تأخير در بهره بديهي است كه عدم( شود
  ).در خسارات لحاظ شود

 -۱-۵-اقتصادي سيالب طراحي سيستم انحراف در قالب يك نمونه واقعي در شكل پ تحليل ريسك
ها  ابتدا منحني پيك سيالب. هاي رودخانه است اساس اين مطالعات تحليل فراواني سيالب. ارائه شده است

 ي بازگشت سيالب احتمالي مربوطه نيز در سمت چپ نمودار قرار شود و دوره در باالي نمودار ترسيم مي
شود محور  توصيه مي. گيرد ها و خسارات قرار مي نمودار هزينه  ،در پايين نمودار مربوط به سيالب .گيرد مي

  . يكسان باشداقتصادي  نمودارها با  سيالب نمودارافقي 
هاي مختلف  ي اجرايي سيستم انحراف براي كنترل پيك سيالب هزينهها و خسارات،  در نمودار هزينه

م كفايت دتمل از عحت مادر مرحله بعد خسار .گردد ي ساالنه مي تبديل به هزينهشود و  اسبه ميحم
و منحني  شدههاي مختلف محاسبه شده و در احتمال سيالب مربوطه ضرب  سيستم انحراف براي سيالب

ت محتمل جمع شده اهاي اجرايي سيستم انحراف و خسار ي بعد هزينه در مرحله. شود مربوطه ترسيم مي
 ي اين منحني ظرفيت اقتصادي بهينه ي كمينه ي نقطه. شود منحني هزينه كل ترسيم مي و به صورت

برآورد همچنين  و ها در برآورد سيالب يهاي زياد بديهي است كه عدم قطعيت. سيستم انحراف خواهد بود
باال و  دست حدهاياين موارد  ايت محتمل وجود دارد و مناسب است براهاي اجرايي و خسار هزينه

نشان داده شده، در موارد زيادي ظرفيت بهينه  -۱-۵-شكل پكه در  طوري همان .ودشپايين تعريف  ستد
نمونه كه در  ي پروژهبراي  .ندارد ي منحني اصلي نتيجهبا  پايين تفاوت زيادي باال و دست با فرضيات دست
مترمكعب بر  ۱۷۰۰يك سال با پ ۱۵بازگشت سيالب براي سيستم انحراف بهينه  ي دوره شكل ارائه شده،

  .ثانيه برآورد شده است
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يابي اقتصادي سيستم انحراف براي انتخاب سيالب طراحي بهينهاي از  نمونه -١-٥-شكل پ  
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