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:ارائه کننده
محمود ولی نیا

فشل و شوطمطالعات سدهای مجری طرح نماینده 



مقدمه
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منظور از مهندسی ارزش چیست؟

رل تحلیل ارزش، مدیریت ارزش، بهبود ارزش، کنت=مهندسی ارزش•
Value engineering=ارزش و تضمین ارزش

وسطاطالعاتی توسعه یافته تو ساختار طرح کاري تصـویب شـده •

• Save=Society of American Value engineering

چهارچوبی در جهت کاهش اختالف نظرهایی که ممکن است در •
.روش شناسی یک طرح بوجود بیاید

هر گاه بهبودي در اجرا و هزینه مد نظر باشد از مهندسی ارزش •
.استفاده میشود
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منحصر به فرد هستند، مهندسی ارزشبزرگ پروژه هـايآنجایی که از •
سود حـداکثربرده شود تـا به کار ابتداي مرحله طراحی باید از همان 

حله آید؛ چراکه تغییرات و یا تصمیمات جدید در این مربه دست ممکن 
ی ندارند سنگین اجرایهزینه هاي تحمیل گسترده و نیازي به طراحی مجدد 

.  جلـوگیري مـی نماینـدو از هـدر رفـتن زمـان نیـز 

تخصص ها، پیش زمینه ها و تجربیات اعضاي وجود =تیم مطالعه ارزش•
اردهند، تیم سازمان یافته بایستی تمام جوانب پروژه را تحت پوشش قر

احی احاطه به مهارت هاي ارتباطی، اصول طر)راهبر تیم نقش کلیدي دارد 
(و خواسته هاي نهایی
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گام هاي مشخص براي )طرح کاري روش شناسی ارزش •
(کارسیستماتیک با برگزاري کارگاه مهم جهت افزایش اطالعات

پیش مطالعه•

مطالعه ارزش•

پس از مطالعه•

.هیچ کدام از مراحل نباید حذف شوند•
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:زمینه هست6شامل پیش مطالعه •
گردآوري•
(خواسته هاي کاربر)تعریف نیازها •
اصلی، معمار، گروه هزینه یابی، طراح =جمع آوري اطالعات کامل از پروژه•

ا، تعمیرات و سرویس دهی، پیمانکاران و مشاوران به همراه مستندات نقشه ه
مشخصات پروژه، اسناد و مدارک مزایده و برنامه پروژه

کدامتعیین اهمیت نسبی هر معیار و وزن دهی به هر=تعیین معیارهاي ارزیابی•
اآگاهانه تعیین محدوده و خط قرمز براي اجتناب از افزایش ن=تعیین حدود مطالعات•

داده هاي ورودي
هاي هزینه، زمان، فلوچارت و گانت چارت هامدل =ساخت مدل هاي الزم•
تعیین ترکیب سیستم و تیم•
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مطالعه ارزش•
تکمیل داده ها، بازدید از ساختگاه=اطالعات•
ار ساخت یک نمودار سلسله مراتبی کارکرد یا نمود=تحلیل کارکرد•

FAST=Function Analysis System Technique ،
ارکردتخصیص هزینه، تعیین بهاي کارکرد، مقایسه هزینه ها و انتخاب ک

فاز تفکر و تعمق=خالقیت•
ل ماتریسی با استفاده از تحلی( ایده برتر)انتخاب ایده هاي قابل اجرا =ارزیابی•

وزن دهی به ایده هاي برتر
شروع با گزینه تحلیل کارایی =توسعه•
نظریات در خصوص تصمیم گیري را ارائه میدهند=ارائه•
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پس از مطالعه•
.ارزیابی الزم جهت تایید و تصدیق مدیریت صورت میگیرد•

:عنوان پروژه•
(سد شوط)2و فشل 1مطالعات مهندسی ارزش سد هاي فشل 

سی کیلومتري جنوب شرق ماکو=1محدوده طرح سد فشل•

کیلومتر مربع112حوضه آبریز آغ داش به مساحت 

کیلومتر مربع190باالدست شهر شوط با حوضه آبریز (= شوط)2محدوده طرح سد فشل •
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:1مهمترین چالش ها و عدم قطعیت ها براي طرح سد فشل •

م توجیح پذیري کمتري دارد.م.م9.5=آبدهی•

م در .م.م1.5تمدیدات آب بندي فرار آب با = آب بندي و ریس فرار آب•
درصد آبدهی در محل سد 16سال بیشتر از نشت مجاز و در حدود 

.فشل هست

وط این سد اثر چندانی در مهار و کنترل سیالب هاي شهر ش=سیالب•
درصد سیالب هاي ورودي به شهر بر اثر 70ندارد چون بیش از 

.جریانات پایین دست این سد می باشد
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(شوط)2مهمترین چالش ها و ابهامات در ارتباط با سد فشل •

در باالدست شهر شوط 2فشل سد =ایمنی در برابر گذردهی سیالب•
، ایمنی در برابر سیالب دارد(نزدیک مناطق مسکونی)هست

با توجه به عدم حفر گمانه و فقدان = 2زمین شناختی ساختگاه فشل •
این اطالعات زیرسطحی در خصوص این سد، وضعیت زمین شناسی

.سد از مهم ترین عدم قطعیت ها به حساب می آید
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روند انجام کار
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اخذ اطالعات و مدارک طرح سد شوط و فشل-1

طرح سد فشل طرح سد شوط

چکیده مطالعات طرح سد مخزنی فشل

 جلد گزارش16، مشتمل بر (مطالعات مرحله دوم)سیمای طرح سد فشل و شبکه آبیاری دشت شوط  :

سابقه و مشخصات طرح، اطالعات پایه، وضع موجود دامپروری و اجتماعی و کشاورزی، برنامه ریزی

منابع آب، زمین شناسی عمومی و مهندسی، آب بندی و تزریق، منابع قرضه، طراحی بدنه سد، 

سازه های هیدرولیکی و هیدرومکانیکال، لرزه خیزی، خسارت مخزن سد، کمپ بهره برداری و جاده 

هره برداری و دسترسی و جایگزین، بند انحرافی و کانال انتقال، شبکه آبیاری و زهکشی، دستورالعمل ب

.نگهداری، متره و برآورد هزینه و خالصه مالی طرح، ارزیابی اقتصادی

 فصل12آلبوم نقشه ها به تفکیک اجزای مختلف طرح، مشتمل بر:

گزارش به روزرسانی مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی

آمار روزانه آبدهی ایستگاه های مختلف محدوده طرح

آمار بارندگی ایستگاه های واقع در محدوده طرح

 (مطالعات مرحله اول)گزارش سیمای طرح سد مخزنی شوط

گزارش میانکار مطالعات مرحله اول سد مخزنی شوط

آمار و اطالعات آبدهی رودخانه آغ داش در محل سد شوط

آمار توزیع ماهانه آبدهی چشمه های موجود در محدوده طرح

نقشه های اجزای مختلف طرح از جمله جانمایی و پالن سد شوط، شبکه آبیاری و زهکشی و.. .
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برگزاری جلسه پیش کارگاه-2

جلسه پیش کارگاه مهندسی ارزش سد شوط و فشل

1397مهرماه  7:  زمان

تهران-شرکت مهندسین مشاور زیستاب :   مکان

15

تعیین مبانی مطالعه/  آشنایی تیم مهندسی ارزش با سیمای طرح  :  هدف



برگزاری جلسه پیشرفت کار-3
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1397مهر ماه  29:  زمان

تهران-شرکت مهندسین مشاور زیستاب :   مکان

آبدهی حوضه شوط و فشل در بازنگری و تدقیق 

از برگزاری کارگاه سدها، پیش محل ورودی 

به منظور مبنای کار قرار دادن آن مهندسی ارزش 

اصلیمهندسی ارزش در کارگاه برای تیم 

در جلسه  هم اندیشی تنظیم شده  صورتجلسه 

مطالعات مهندسی ارزش سد شوط و فشل 



بازدید از محدوده طرح جهت برآورد آبدهی منطقه-4

1397آبان ماه  5:  زمان

حوضه شوط و فشل:   مکان

آشنایی هرچه بیشتر با ابعاد و زوایای مختلف طرح ها و وضعیت حوضه شوط و فشل:  هدف
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از محدوده طرح جهت برآورد آبدهی منطقهبازدید -4

بند آبخیزداری در پایین دست محور سد فشل و باالدست محور سد شوط

آبدهی در محل محور سد شوط ساختگاه سد شوط
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برگزاری جلسات ارائه پیشرفت کار-5

جلسه ارایه پیشرفت کار تیم مهندسی ارزش
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1397آبان ماه19:  زمان

ارومیه-شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی :   مکان

ارایه گزارشی از روند انجام کار و اقدامات تیم مهندسی ارزش:  هدف

لزوم بازنگری و تدقیق آبدهی در محل سدهای شوط و فشل

تحلیل ساختگاه ها به لحاظ خصوصیات زمین شناسی و ژئوتکنیک

مقایسه اقتصادی دو گزینه براساس داده های موجود و سناریوهای محتمل

انتخاب ساختگاه شوط یا فشل و یا گزینه بینابینی

 در گزینه منتخب...( انجام مطالعات تکمیلی و)شناسایی نیازها و الزامات طرح



برگزاری جلسه بررسی نتایج مطالعات آبدهی و ژئوتکنیک-6

جلسه بررسی نتایج مطالعات آبدهی و ژئوتکنیک
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1397آذرماه  14:  زمان

تهران-شرکت مهندسین مشاور زیستاب :   مکان

ری بررسی نتایج اولیه مطالعات بازنگ:  هدف

مقایسه شرایط زمین شناسی و / آبدهی 

ژئوتکنیک شوط و فشل



برگزاری جلسه بررسی نتایج مطالعات آبدهی و ژئوتکنیک-6

قالبدرآبمنابعبرنامه ریزیمدلخروجیتعیین(1

:زیرسناریویدو

میزانبهرواناب-بارشروششدهمحاسبهارقام(الف

ساالنهآبدهی

اعمالبدونرواناب-بارشروشدرمدلخروجی(ب

شوطسدآبدهیرویکارشناسیقضاوت

ایستگاه هایآبدهیماتریسازپایهآبدهیحذف(2

آبدهیمحاسبهوفشلسدطرحدراستفادهمورد

ومنطقه ایهمبستگیروشازموردنظرحوضه های

(1)بندنتایجبامقایسه

آماراخذطریقازموجودچشمه هایآبدهیتدقیق(3

چای سوییچشمه هایازیکیآبدهیماهانه

زینه با توجه به عدم انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک در طرح سد شوط، امکان مقایسه دو گ

.  وجود ندارد

 جهت شناسایی گمانه اکتشافی 5تا 3حفر به منظور مقایسه دو گزینه، ضروری است نسبت به

. مشخصات ژئوتکنیکی ساختگاه سد شوط اقدام گردد

21

صورتجلسه بررسی آبدهی و ژئوتکنیک 



بازنگری آبدهینتایج مطالعات بررسی نهایی برگزاری جلسه -7

جلسه بررسی نتایج مطالعات بازنگری آبدهی

22

1397دی ماه 4:  زمان

تهران-شرکت مهندسین مشاور زیستاب :   مکان

نتایج مطالعات بازنگری آبدهی در محل بررسی :  هدف

سدهای شوط و فشل 

براساس مطالعات انجام شده و بررسی روش های :  نتایج

مختلف برآورد آبدهی و با توجه به نظرات حاضرین در 

:جلسه، در نهایت مقادیر ذیل مورد توافق قرار گرفت

میلیون مترمکعب9.5:   آبدهی در محل سد فشل •

میلیون مترمکعب14.5:  آبدهی در محل سد شوط •

 مورد توافق گرفته و الزم است جهت دستیابی به قطعیت درصد 70مقادیر به دست آمده با قطعیت

وط و در مقاطع مختلف رودخانه و محل دو سد شاندازه گیری رواناب باالتر، حتما نسبت به چند نمونه 

.فشل اقدام گردد

 از این سد به عنوان یکیتخصیص مصوب با توجه به نتایج برآورد آبدهی سد فشل، ضروری است

.مالحظات اساسی طرح در برآورد نهایی مدنظر قرار گیرد
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ارائه پیشرفت کاربرگزاری جلسه -8

جلسه ارایه پیشرفت کار تیم مهندسی ارزش

1397دی ماه8:  زمان

ارومیه-شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی :   مکان

ارایه گزارشی از روند انجام کار و اقدامات تیم مهندسی ارزش:  هدف

 شوط و تیم مهندسی ارزش در ارتباط با مباحث آبدهی و ژئوتکنیک دو گزینهبررسی های ارائه نتایج

نظرفشل و نقاط مثبت و منفی هریک از گزینه های مورد 

 راضی منابع و مصارف طرح در هریک از گزینه های یاد شده، تعیین نقاط مصرف، موقعیت ابررسی لزوم

گزینهدر هر ( ثقلی و پمپاژ)توسعه و بهبود و همچنین، تعیین سطح اراضی تحت پوشش 
24



بررسی منابع و مصارف طرحبرگزاری جلسه -9

1397دی ماه24:  زمان

تهران-شرکت مهندسین مشاور زیستاب :   مکان

بررسی منابع و مصارف طرح و مقایسه آبدهی و برنامه ریزی منابع آب دو گزینه شوط و فشل :  هدف

مروری بر وضعیت منابع و مصارف طرح های شوط و فشل

تدقیق موقعیت اراضی توسعه دو طرح شوط و فشل و میزان پمپاژ مورد نیاز هر طرح

بررسی وجود موقعیت های پیشنهادی دیگر جهت احداث سد مخزنی
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بازدید از محدوده طرح-10

1397اسفند ماه  1:  زمان

محدوده بازدید

ساختگاه ، رودخانه آغداش در محدوده شهر شوط

پیشنهادی سد شوط، چشمه های باالدست محور 

سد شوط، رخنمون های زمین شناسی محدوده 

طرح، ساختگاه سد فشل

26



مسیر بازدید از سد شوط به سمت سد فشل
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بازدید از وضعیت رودخانه در محدوده شهر شوط

بازدید از ساختگاه پیشنهادی سد شوط و اراضی واقع در محدوده مخزن سد

28



بازدید از چشمه های باالدست محور سد شوط

بازدید از وضعیت زمین شناسی محدوده طرح

29



بازدید از وضعیت زمین شناسی محدوده طرح

بازدید از ساختگاه سد مخزنی فشل

30



1397اسفندماه 3و 2: زمان 

و تعیین ایده های منتخب جهت فاز توسعهمهندسی ارزش اجرای فازهای : هدف

سالن جلسات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی: مکان 

برگزاری کارگاه اصلی-11

31



فازهای مطالعه ارزش

فاز اول اطالعات

فاز سوم  خالقیت

(ارزیابی)فاز چهارم قضاوت 

فاز پنجم توسعه

فاز ششم ارائه

مقدمات قبل از کارگاه

پذیرش بعد از کارگاه و ادامه

فاز دوم تحلیل کارکرد روند طی شده در کارگاه اصلی
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محورهای اصلی کارگاه

فشلوشوطساختگاهدومحلدررودخانهآبدهی•

رودخانهازشاخههرسیالبورسوبسهم•

شوطسدساختگاهزمین شناسیابهامات•

(شوطشهر)پایین دستسیالبکنترلبرسداحداثاثرات•

بهینهآب بندیسیستمپیش بینیوفشلسددرآبفرارمشکل•

گزینهدودرطرحعمردورههزینه هایبرآوردومالیمدل•

گزینهدودرطرحاجتماعیمسایل•

سداحداثدرماکوآزادمنطقهسازمانمشارکتوسرمایه گذاری•

پایین دستدرمصرفمدیریتوآببهره وریافزایش•

توسعهاراضیخاککیفیت•

هزینه هاکاهشوکیفیتارتقایطرح،مسایلحلجهتاجراییوفنیایده های•
33



بازدید از ساختگاه سد شوط و چاهک های حفر شده-12

1398اردیبهشت ماه 8و 7:  زمان

محدوده سد شوط:   مکان

بازدید میدانی و بررسی چاهک های حفر شده در ساختگاه سد شوط: هدف

34
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برگزاری جلسه ارائه بازدید زمین شناسی-13

وطجلسه بررسی نتایج گزارش زمین شناسی ش

1398اردیبهشت ماه 10:  زمان

-شرکت مهندسین مشاور زیستاب :   مکان
تهران

سد بررسی گزارش بازدید زمین شناسی:  نتایج

شوط و ارزیابی نتایج حاصل از حفر گمانه های

دستی در محل ساختگاه سد و توافق در خصوص

ت و کلیات نتایج حاصله به لحاظ ضخامت آبرف

آب بندی سد شوط



جلسه ارایه نتایج اولیه مطالعات مهندسی ارزش-14

جلسه ارایه نتایج اولیه مطالعات مهندسی ارزش

1398اردیبهشت ماه 19:  زمان

ارومیه-شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی :   مکان

مهندسی ارزشو نتایج مطالعات ارایه گزارشی از روند انجام کار :  هدف

36

ارائه نتایج اولیه مطالعات مهندسی ارزش سد فشل و شوط

ارائه گزینه های پیشنهادی تیم مهندسی ارزش

 (هیدرولوژی، زمین شناسی، اقتصادی، )ارائه نتایج مقایسه گزینه ها از نظر معیارهای مختلف...

دریافت نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی کارفرمای محترم جهت اعمال در گزینه ها و گزارش نهایی

للزوم برگزاری جلسه تخصصی زمین شناسی و ژئوتکنیک در خصوص وضعیت آب بندی سد فش
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برگزاری جلسه بررسی فنی و زمین شناسی امکان آب بندی سد فشل-15

جلسه بررسی امکان آب بندی سد فشل

1398خرداد ماه 8:  زمان

تهران-شرکت مهندسین مشاور زیستاب :   مکان

زن ریسک باالی قابل انتظار برای نگهداشتت آب در مخت:  نتایج

:سد فشل، ناشی از

o میلیون مترمکعتب در 1.88تا 1.42میزان فرار آب سد فشل

5تا 3سال، با توجه به آنالیز نشت انجام شده با فرض لوژان 

oنان عدم اطمینان از آب بندی تکیه گاه ها، با توجه به عدم اطمی

از میزان گسترش پرده آب بند با اطالعات موجود

o میلیون مترمکعب 9.5)آبدهی کم رودخانه در محل سد فشل

(در سال
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برگزاری جلسه بررسی فنی و زمین شناسی امکان آب بندی سد فشل-15

نظر کارشناسان زمین شناسی در خصوص آب بندی سد فشل

oمیلیون مترمکعب و فرار آب 9.5آورد سد فشل ]مخزن درصد آورد رودخانه یا حجم 10تا 3: نشت مجاز

[ درصد20تا 15مترمکعب؛ یعنی بین میلیون 1.9تا 1.4فشل 

o با توجه به شرایط فرار آب مخزن، الزم استت یتک کاسته)لزوم دوخته شدن پرده تزریق در جناح چپ

(نفوذناپذیر در محل مخزن ایجاد شود

o ای متر پرده تزریق که نشان دهنده لزوم سیمان مورد نیاز بسیار زیاد بتر300تن سیمان برای 80مصرف

.چندین کیلومتر پرده تزریق است

o ،میلیتارد 20میلیارد تومان و لزوم گسترش پرده تزریق بتا هزینته حتداقل 18هزینه پرده تزریق فعلی

(تبا علم به امکان عدم کفایت این حجم از پرده تزریق و آب بند نشدن سد در این حال)تومان دیگر 

oز نشتلزوم ارائه طرحی برای سد و گسترش آن جهت تعیین میزان دقیق گسترش و سپس انجام آنالی



جلسه ارایه نتایج مطالعات مهندسی ارزش-16

جلسه ارایه نتایج مطالعات مهندسی ارزش

1398خردادماه 29:  زمان

ارومیه-شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی :   مکان

نتایج مطالعات مهندسی ارزش و گزینه های پیشنهادیارایه :  هدف

40

ارائه نتایج مطالعات مهندسی ارزش سد فشل و شوط

ارائه گزینه های پیشنهادی تیم مهندسی ارزش

 (هیدرولوژی، زمین شناسی، اقتصادی، )ارائه نتایج مقایسه گزینه ها از نظر معیارهای مختلف...

تایید کلیات گزارش نهایی و گزینه های پیشنهادی تیم مطالعه ارزش

ارائه گزارشی از نتایج جلسه تخصصی زمین شناسی و ژئوتکنیک سد فشل



موقعیت سد ها و طرح های پیشنهادی 
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سد فشل

بند انحرافی شوط

سد شوط

موقعیت طرح های پیشنهادی در محدوده مورد مطالعه

احداث سد فشل و بند انحرافی شوط-1

(با طرح فشل یا بدون آن)شوط احداث سد -2

طرح های پیشنهادی موجود
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متر37:بسترازسدارتفاع

متر38:پیازسدارتفاع

دریاسطحازمتر1742.5:بسترتراز

دریاسطحازمتر1775.4:بهره بردارینرمالتراز

دریاسطحازمتر1778.16:سدتاجتراز

دریاسطحازمتر1141:انحرافیبندمحلدررودخانهبسترتراز

مترمکعبمیلیون13.2:مخزنکلحجم

مترمکعبمیلیون9.6:مفیدحجم

مترمکعبمیلیون3.6:(ساله50رسوبات)مردهحجم

مترمکعبمیلیون0.26:سدبدنهحجم

مشخصات سد فشل

43



44

پیکربندی سیستم سد فشل در شرایط طرح توسعه

تبخیر از مخزن
سد مخزنی

حقابه داش فشل

میانیجریان حوضه

سد انحرافی
حقابه شوط

حقابه عزت آباد

اراضی توسعه

زیست محیطی و صنعت

مسرریز سیست

مخزنجریان ورودی به

قرارگیری حدود نیمی از 

حقابه بران اراضی محلی در 

محدوده طرح توسعه

لحاظ نمودن نیاز این بخش از 

جزو نیازهای ( کل% 50)حقابه بران 

اراضی توسعه

تأمین بخشی از نیاز حقابه های

شوط و عزت آباد و اراضی توسعه

از جریان بهنگام حوضه میانی 

(میلیون مترمکعب5حدود )



45
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95362000451303203204304001641960شوط

391000016487265000250داش فشل

60110002573117104000390عزت آباد

194572000862515094894304001642600جمع کل

درصد50
9728.5100043126255245215200821300حقابه ها

(هزار مترمکعب)نیاز حقابه بران 

سط و اراضی عزت آباد و داش فشل توبند انحرافی جاب و نهر چای سویی در حال حاضر اراضی شوط توسط 

.آبیاری می شوندبندها و انهار سنتی روی رودخانه آغ داش و تعدادی چشمه موجود 
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نیازهای سد فشل

 میلیون مترمکعب13.2:  حجم نرمال مخزن

میلیون مترمکعب9.6:  حجم مفید سد فشل

 در وضع موجود و شرایط طرح صفر: شرب ساالنه تخصیص

 میلیون مترمکعب1در وضع موجود صفر و در شرایط طرح  : آب صنعت نیاز

 میلیون مترمکعب3.2در وضع موجود صفر و در شرایط طرح: زیست محیطی نیاز

 (هکتار اراضی توسعه1500بهبود و هکتار اراضی 300شامل )هکتار 1800:  زیر کشت سطح

هکتار 240هکتار آبی و 300)میلیون مترمکعب 2.6در وضع موجود :  تخصیص ساالنه کشاورزی

میلیون مترمکعب 1.2]*(هکتار1800معادل )میلیون مترمکعب 12.2طرح  و در شرایط ( دیم

[میلیون مترمکعب اراضی توسعه11حقابه بران و 

هکتاردرمترمکعب7100حدودمعادلتوسعهاراضیهکتارهرآبینیاز*
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 ( :  م.م.م12.5)سد فشل تخصیص مصوب

 میلیون مترمکعب در سال11:   توسعه و بهبود کشاورزی

 میلیون مترمکعب در سال1:   صنعت

میلیون مترمکعب در سال0.5:   محیط زیست و پایداری جریان پایین دست

 میلیون مترمکعب در سال1.2:   برداشت های باالدست

تخصیص های مصوب سد فشل



موقعیت سد مخزنی شوط 

هدف طرح

ت آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پایین دستأمین 

شهرستان شوط و کنترل سیالب های رودخانه 

(زنگبارچایاز سرشاخه های )شوط 
48



(وجود سد فشلبدون )شوط مشخصات سد 

49

کیلومترمربع116:فشلسدحوضه آبریزکلمساحت

کیلومترمربع74:شوطوفشلسدبینحوضه آبریزمساحت

کیلومترمربع190:شوطسدحوضه آبریزکلمساحت

دریاسطحازمتر1041.5:رودخانهبسترتراز

دریاسطحازمتر1067:نرمالتراز

دریاسطحازمتر1071:سدتاجتراز

متر947:سدتاجطول

متر32:بسترازسدارتفاع

مترمکعبمیلیون11.6:مخزنکلحجم

مترمکعبمیلیون8.7:مفیدحجم

مترمکعبمیلیون2.9:(ساله50رسوبات)مردهحجم

مترمکعبمیلیون1.25:سدبدنهحجم



محدوده تحت پوشش سدهای شوط و فشل

ناحیه قرمز رنگ
اراضی توسعه تحت پوشش سد فشل

ناحیه آبی رنگ
اراضی توسعه تحت پوشش سد شوط با 

وجود سد فشل

ناحیه سبز رنگ و آبی رنگ
ن اراضی توسعه تحت پوشش سد شوط بدو

وجود سد فشل
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گزینه های پیشنهادی
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سد فشل

52
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عدم قطعیت های موجود در مورد طرح سد فشل

گزینه های مرتبط با طرح سد فشل

مقایسه گزینه های طرح فشل

عدم قطعیت های موجود در مورد طرح سد شوط

شوطگزینه های مرتبط با طرح سد 

محورهای اصلی مورد بررسی 

شوطمقایسه گزینه های طرح 
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عدم قطعیت های موجود در طرح سد فشل

عدم قطعیت های موجود در مورد طرح سد فشل

 میلیون مترمکعب و آبدهی در محل ستد 9.5آبدهی محل سد فشل برابر با )آبدهی

(میلیون مترمکعب14.5شوط برابر با حدود 

 بنتدی پیش بینی فرار آب با تمهیدات آب)آب بندی و مشکالت فرار آب در سد فشل 

(میلیون مترمکعب در سال1.5به میزان  

 درصد سیالب های ورودی شهر شوط، بتر اثتر جریان هتای 70وقوع بیش از )سیالب

(پایین دست سد فشل
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د محل سنتایج مطالعات بازنگری آبدهی در

شوط و فشل

میلیون9.5فشلسدمحلدرآبدهی

مترمکعب

میلیون14.5شوطسدمحلدرآبدهی

مترمکعب

میلیون13.9فشلسدمحلدرآبدهی

مترمکعب

چشمه هالحاظباشوطسدمحلدرآبدهی

مترمکعبمیلیون10.1

نتایج آبدهی مطالعات مشاوران طرح

عدم قطعیت های موجود در طرح سد فشل
(آبدهی)
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برآورد سیالب حوضه سدهای شوط و فشل

، Hec-GeoHMSو مدل سازی سیالب با روش Arc Hydroبا حوضه بندی محدوده طرح توسط نرم افزار 

.بازبینی در حجم سیالب های سد فشل به صورت ذیل صورت پذیرفته است

ط  تقسیم بندی حوضه سد فشل در محی

Arc Hydro جهت برآورد سیالب

محدوده

سد فشل
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برآورد سیالب حوضه سدهای شوط و فشل

ورودی به مخزن سد فشلPMFهیدروگراف سیالب 

مترمکعب بر ثانیه بوده است، که با بازبینی 260در طرح مبنای سد فشل در حدود PMFسیالب 

توسط تیم مشاور PMFسیالب های ورودی به سد فشل با دوره بازگشت های مختلف، مقدار سیالب 

.مترمکعب بر ثانیه برآورد گردیده است373ارزش، برابر با 

مترمکعب بر ثانیه373

مترمکعب بر ثانیه بوده است، که با بازبینی 804در طرح مبنای سد شوط در حدود PMFسیالب 

توسط تیم PMFبا دوره بازگشت های مختلف، مقدار سیالب ( 2فشل )سیالب های ورودی به سد  شوط 

.مترمکعب بر ثانیه برآورد گردیده است624مشاور ارزش، برابر با 
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(نمایی از سازندهای زمین شناسی ساختگاه سد فشل)عدم قطعیت های موجود در طرح سد فشل 

ر نشانه های پدید آمدن حفره های کارستیک د
ساختگاه سد فشل
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چشمه و نظر کارشناسان زمین شناسی،با توجه به بازدید صورت گرفته 

قه     پایین دست سد فشل، چشمه گسلی است که ابهامات زمین شناسی منط

را افزایش می دهد

(نمایی از سازندهای زمین شناسی ساختگاه سد فشل)عدم قطعیت های موجود در طرح سد فشل 
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گزینه های مرتبط با سد فشل

بهبود طرح مبنا-1-1

جایگزینی طرح مبنا

(سد فشل)اصالح گزینه باالدست -1گزینه 

طرح مبنا

oفشلد تلفیق پرده آب بند کوتاه با بالنکت رسی و بتنی در س

o فشلپرده آب بند در محل سد گسترش

(RCC)سد فشل به صورت بتن غلتکی احداث -1-2

با توسعه رویه به سمت CFRDسد فشل به صورت احداث -1-3

تکیه گاه ها

oیاحداث سد فشل به صورت سد خاکی سنگریزه ای با هسته رس
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فشل مشکالت سیستم آب بندی سد 

عمدتاسنگتودهنفوذپذیریکهمی دهدنشاننفوذپذیریآزمایشاتنتایجبررسی•

.می باشدزیادتامتوسطحددر

ستلزممزیرزمینی،آبسطحباتماسنقطهتاجناحیندرآب بندپردهطولگسترش•

.می باشدزیادطولباگالریاحداث

حرکتاحتمالجناحین،درزیرزمینیآبسطحباآب بندپردهقطععدمصورتدر•

بآنشتوآهکیسنگتودهدروندرپردهکناراززدندوربه صورتزیرزمینیآب

.نیستروشنهنوزآبنشتمقداروپدیدهاینوقوعاحتمالمیزانلذا.داردوجود

احینجندرزیادعمقباپیزومترهاشبکهحفاریبهنسبتاستالزممنظوربدین

آمدناالبشرایطدرزیرزمینیآبتغییراتثبتجهتآب بند،پردهازبعدوقبلدره،

.گردداقدامبارشیاومخزنآبسطح
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فشل مشکالت سیستم آب بندی سد 

دمی رسنظربهانجام شده،بررسی هایوصورت گرفتهآزمایشاتنتایجبهتوجهبا•

مندنیازساختگاهاین.باشدمواجهمشکلباآب بندیلحاظبهفشلسدساختگاه

سطحیپوششجملهازتمهیداتیاستضروریوبودهعمیقوطوالنیتزریق های

.گرددپیش بینیآنتقویتبرای(رسیبالنکتنظیر)

دربه خصوصآبفرارکهاستآنازحاکیفشلسدزمین شناسینقشه هایبررسی•

.(تاسافقیتقریباراستجناحدرآبسطح)می باشدمحتملکامالسدراستجناح

ازیشتربفشلسدنشتمقدارکهمی رسدنظربهصورت گرفتهبررسی هایبهتوجهبا

.باشدمجازنشتمقدار

زنعدم قطعیت باال در آب بندی سد فشل و ظرفیت نگهداشت آب در مخ
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ایده های پیشنهادی بهبود سیستم آب بندی سد فشل

رایب مطابق برآورد انجام شده، تقویت سیستم آب بندی و گسترش پرده آب بند جهت افزایش ض

.به هزینه ها خواهد افزودمیلیارد ریال 200اطمینان نگهداشت آب در مخزن سد فشل، حدود 

عنوان گزینه
هزینه

(میلیارد ریال)

606(طرح مبنا)کل هزینه اجرای سد فشل 

آب بندی و تزریق در طرح مبناهزینه
188

(هزینه اجرای طرحدرصد30بالغ بر )

مبنا بهبود طرح 
200(تمهیدات گسترش پرده آب بند و تقویت سیستم آب بندی)

806ندیتقویت سیستم آب بکل هزینه اجرای سد فشل با اعمال تمهیدات
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(CFRDاحداث سد )جایگزینی طرح مبنای سد فشل 

در ساختگاه سد فشلCFRDمقطع سد 

ای سال هزینه احداث سد سنگریزه ای با رویه بتنی در ساختگاه سد فشل با توجه به فهرست به

میلیارد ریال554، برابر با 98

قائم1افقی به 1.6قائم و شیب پایین دست 1افقی به CFRD  ،1.8شیب باالدست در سد •

مترمکعب 231000برابر با CFRDحجم بدنه سد •
میلیارد ریال606مترمکعب و برآورد هزینه 264000طرح مبنای سد فشل با حجم بدنه 
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(احداث سد بتن غلتکی)جایگزینی طرح مبنای سد فشل 

در ساختگاه مورد نظرRCCمقطع سد 

مترمکعب48000برابر با RCCحجم بدنه سد فشل با مقطع 
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(احداث سد بتن غلتکی)جایگزینی طرح مبنای سد فشل 

 در مواقع برفیآن که به دلیل )اجرا سرعت ،

(اجرای رس امکان پذیر نیست

احجام عملیات کمتر

افزایش ایمنی در برابر سیالب و زلزله

امکان قرارگیری چند تراز برای آبگیری

 هزینه امکان احداث گالری تزریق بدون

معنادار

مزایای احداث سد بتن غلتکی

، برابر با 98در ساختگاه سد فشل با توجه به فهرست بهای سال RCCهزینه احداث سد با بدنه 

میلیارد ریال494
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فشلجدول مقایسه گزینه های سد 

عنوان گزینهکد
هزینه

میلیارد )
(ریال

هزینه هر 
مترمکعب 

(ریال)آب 
مالحظات

BC6063500طرح مبنا
هیدرولوژی، )انجام مطالعات بازنگری لزوم

...(برنامه ریزی منابع آب، اقتصاد طرح و

1-1
تمهیدات گسترش)بهبود طرح مبنا *

8064600(یپرده آب بند و تقویت سیستم آب بند
م لزوم بازطراحی سیستم آب بندی سد و انجا

مطالعات تکمیلی 

RCC6944000احداث سد فشل با بدنه 1-2
ی پی، انجام مطالعات طراحلزوم بررسی شرایط

و پیش بینی تمهیدات اجرایی

لزوم انجام مطالعات طراحی و بازنگری طرحCFRD7544300سد فشل به صورت احداث1-3

جام براساس مباحث مطروحه در جلسات مهندسی ارزش  و دیدگاه های متخصصین زمین شناسی تیم مطالعه، ان*

در میزان یت عدم قطعاقدامات تکمیلی و تمهیدات پیش بینی شده جهت تقویت سیستم آب بندی سد فشل نیز با 

.اثرگذاری و کاهش ریسک فرار آب مواجه است



جلسه امکان سنجی آب بندی سد فشل
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برگزاری جلسه بررسی فنی و زمین شناسی امکان آب بندی سد فشل

جلسه بررسی امکان آب بندی سد فشل

1398خرداد ماه 8:  زمان

تهران-شرکت مهندسین مشاور زیستاب :   مکان
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حاضرین در جلسه بررسی فنی و زمین شناسی امکان آب بندی سد فشل

جمعی از متخصصین زمین شناسی حاضر

 فنی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربیدفتر

مهندس مهدی حسینی طهرانی، معاون فنی و اجرایی مهندسین مشاور زیستاب

 پویاموسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش

مهندس حسن عباسی

مهندس حسن خسروی

مهندس محمد حسینی شکیب

تیم مشاور طرح

 سامانیمهندس فریدون بهرامی

مهندس حمید باقری

 ذاکری فردیمحمد مهندس

کارشناسان خبره تیم مشاور ارزش
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برگزاری جلسه بررسی فنی و زمین شناسی امکان آب بندی سد فشل-13

72

بررسی امکان آب بندی سد فشلصورت جلسه

بررسی امکان آب بندی سد فشلصورت جلسه ینتایج نهایی عنوان شده در 

:، ناشی ازریسک باالی قابل انتظار برای نگهداشت آب در مخزن سد فشل

o ز میلیون مترمکعب در سال، با توجه به آنالی1.88تا 1.42میزان فرار آب سد فشل

5تا 3نشت انجام شده با فرض لوژان 

oرش عدم اطمینان از آب بندی تکیه گاه ها، با توجه به عدم اطمینان از میتزان گستت

پرده آب بند با اطالعات موجود

o (میلیون مترمکعب در سال9.5)آبدهی کم رودخانه در محل سد فشل

.مواجه استریسک بسیار باالیی احداث این سد به لحاظ زمین شناسی با 



سد شوط
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عدم قطعیت های طرح سد شوط

عدم قطعیت های موجود در مورد گزینه سد شوط

 شوطهر ساختگاه سد شوط به شایمنی در برابر گذردهی سیالب با توجه به نزدیکی

سیزمین شناسی ساختگاه با توجه به عدم حفر گمانه و فقدان اطالعات زمین شنا

 یا ترانشه در راستای محور سد شتوط جهتت بررستیحفر چهار حلقه چاهک دستی پیشنهاد

زمین شناسیاولیه ساختگاه این سد از منظر 

 ایده های مربوط به افزایش ایمنی و حجم کنترل سیالب

اقدامات پیشنهادی در کارگاه مهندسی ارزش سد شوط و فشل
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گزینه های مرتبط با سد شوط

بهبود طرح مبنا-2-1

جایگزینی طرح مبنا-2-2

(سد شوط)تنظیم آب در پایین دست -2گزینه 

طرح مبنا

oافزایش ارتفاع آزاد سد شوط و احداث فیوزپالگ

oنصب دیوار نگهبان و فیوزپالگ

o الگو احداث فیوزپ( آزاد و فیوزگیت)تقسیم سرریز به دو بخش

oاحداث سد شوط به صورت سد سنگریزه ای با رویه بتنی

oاحداث سد شوط به صورت سد خاکی با هسته رسی
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نقشه موقعیت چاهک های دستی ساختگاه سد شوط

به در باالی تکیه گاه چپ
متر10ژرفای 

در بخش میانی رودخانه
متر6به ژرفای حدود 

در انتهای بستر سیالبی 
متر2.5رودخانه به ژرفای 

در ساحل QT-1در باالی تراس 
متر8راست رودخانه به ژرفای 

(جهت مرتفع نمودن عدم قطعیت های طرح شوط)پیشنهاد حفر چند چاهک دستی در ساختگاه سد 
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(TP-1)گمانه اول 

 نهشتته های : متتر 4تا ژرفای حتدود

آبرفتتی بته رنتگ خاکستتری شتامل 

ه، درشت دانه قلوه سنگ گرد شدمخلوط 

دانه بنتدی شن درشت، شتن ریتز بتا 

ضتتعیف کتته مصتتالح تتتراس آبرفتتتی 

می باشندرودخانه 

 نهشتته های : متر 10متر تا 4از ژرفای

مارنی بته رنتگ قرمتز، -رسیریزدانه 

د ستازنشیبه مارن های متراکم و سفت 

نهشتتته های بتتا )ستتنگ کتتف و قرمتتز 

(تراوایی کم
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(TP-2)گمانه دوم 

 آبرفتتی نهشتته های : متر 3تا ژرفای

خاکستتتری رنتتگ شتتامل مخلتتوط 

درشت دانه قلوه سنگ گرد شتده، شتن 

درشت، شن ریز و ماسه بتا دانه بنتدی 

ضعیف

 نهشته های : متر 5.5متر تا 3از ژرفای

ه قهوه ای رنگ رس تا رس سیلتی، نیمت

متراکم

 نهشته های : متر 6متر تا 5.5از ژرفای

قرمز مارنی کته احتمتاال ستنگ کتف 

می باشد
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(TP-3)گمانه سوم 

 شامل مصالح : متر 1تا ژرفای

خاکستری رنگ شتامل شتن، 

ماسه و قلوه سنگ

 متتر 2.5متر تتا 1از ژرفای :

نهشته های مارن قرمز رنتگ، 

متراکم سازند قرمز
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(TP-4)گمانه چهارم 

 مخلتوطی از : متتر 1تا ژرفای

مصالح ریزدانه و درشتت دانه 

خاکستری مایل بته قهتوه ای 

شامل رس، الی، شن، ماسه و 

قلوه سنگ

 رس : متر 8متر تا 1از ژرفای

، به رنگ قهوه ای مایل به قرمز

نیمه متراکم
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تصاویری از بازدید زمین شناسی صورت گرفته
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تصاویری از بازدید زمین شناسی صورت گرفته
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تصاویری از بازدید زمین شناسی صورت گرفته
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تصاویری از بازدید زمین شناسی صورت گرفته



85

تصاویری از بازدید زمین شناسی صورت گرفته
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ویژگی های زمین شناختی توده سنگ

 ور برتری مصتالح متارنی در گستتره محت)تشکیل توده سنگ از تناوب مارن، ماسه سنگ و رس سنگ

(پیشنهادی

وروجود آثار رگه های ژیپس و یک الیه انیدریت در میان الیه ها، در حدود یک کیلومتری باالدست مح

ا در امکان گودبرداری نهشته های درشت دانه تراوا از زیر پی، با توجه به ضخامت حداکثر ایتن نهشتته ه

ر ترانشهمتر، و یا آب بندی آن ها با بتن پالستیک، از طریق بکارگیری بیل مکانیکی و حف6تا 5حدود 

م وجود وجود نهشته های ریزدانه مارنی و رسی با تراوایی کم یا ناتراوا در زیر این مصالح، و در نتیجه عد

ب بندی طرحمشکالت زمین شناسی قابل توجه جهت آ

 سد، بتا در مخزنمصالح پوسته برای هسته رسی، مصالح فیلتر و زهکش و ریزدانه قرضه فراوانی منابع

توجه به بازدیدهای صحرایی انجام گرفته
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 میلیون مترمکعب 1.25حجم بدنه سد شوط حدود

 میلیارد ریال710حدود 98هزینه بدنه و سازه های وابسته براساس فهرست بهای سال

طرح مبنای سد شوط

سد خاکی با هسته رسی

طرح مبنای بدنه سد شوط

ی قیمت مناسب تر بدنه سد با توجه به وجود مصالح رودخانه در مخزن سد و نزدیک
معدن رس

یمزایای سد خاکی با هسته رس

تخریب بدنه سد در صورت عبور سیالب از روی تاج سد

یخاکی با هسته رسمعایب سد 
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(افزایش ارتفاع آزاد سد)ایده های پیشنهادی جهت افزایش ایمنی در سد شوط 

متر950: طول تاج سد شوط 

با توجه به هندسه سد شوط و عریض بودن دره آن

100افزایش افزایش ارتفاع سد معادل هر متر 
در حجم بدنه سدهزار مترمکعب 

30متر ارتفاع آزاد سد با هزینه حدود 1افزایش 
درصدی در 50میلیارد ریال، موجب افزایش 
ظرفیت سرریز

میلیارد ریال، موجب افزایش ظرفیت سرریز 60متر ارتفاع آزاد سد با هزینه حدود 2افزایش 

(مترمکعب در ثانیه800حدود )به بیش از دو برابر 
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نمونه هایی از اجرای فیوزپالگ

(فیوزپالگ)ایده های پیشنهادی جهت افزایش ایمنی در سد شوط 
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ه امکان جایگذاری فیوزپالگ در تپه های مشرف ب

مسیل موجود در تکیه گاه راست 

و 1071و تراز تاج 1069ساخت فیوزپالگ با تراز کف 

متر60با طول حدود 

(فیوزپالگ)ایده های پیشنهادی جهت افزایش ایمنی در سد شوط 
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تراز حداکثر سطح آب مخزن با تغییر طول سرریز برای سیالب حداکثر محتملتغییرات

تراز سطح آب 
حداکثر

دبی کل 
عبوری گدبی فیوزپال دبی سرریز

طول 
فیوزپالگ

عرض سرریز 
(متر)

1070.2 655 45 610 60 50

1070.46 635 89 554 60 40

1070.8 607 132 475 60 30

 مترمکعب بر ثانیه 250فیوزپالگ پیشنهادی با ظرفیت عبور سیالب با دبی حدود

 میلیارد ریال30هزینه ساخت فیوزپالگ با توجه به حجم محدود عملیات اجرایی، کمتر از

متر60متر و فیوزپالگ با طول 30با احداث سرریز با عرض 

مترمکعب بر ثانیه خروجی600مترمکعب بر ثانیه به 800کاهش سیالب حداکثر ورودی از 

متر در شرایط 1071.5متر و امکان افزایش تراز آب مخزن تا 1.2با توجه به ارتفاع آزاد موجود معادل 

مترمکعب بر ثانیه850خاص، ظرفیت دبی عبوری تا 

(فیوزپالگ)ایده های پیشنهادی جهت افزایش ایمنی در سد شوط 
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روندیابی سیل در مخزن سد شوط

متر60متر و فیوزپالگ به طول 30نتایج روندیابی سیل در مخزن سدشوط با سرریز اوجی به عرض 
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(افزایش ارتفاع آزاد سد و احداث فیوزپالگ)ایده های پیشنهادی جهت افزایش ایمنی در سد شوط 

Fuse Plug

h = 2

L = 60

NWL= 1067

MWL= 1072

Right Abutment

91m3/secساله25برگشت دوره دبی سیالب  با 

116m3/secساله50برگشت دوره دبی سیالب  با 

144m3/secساله100برگشت دوره دبی سیالب  با 

265m3/secساله1000برگشت دوره دبی سیالب  با 

425m3/secساله10000برگشت دورهدبی سیالب  با 

PMF 804m3/secحد اکثر سیالب محتمل 

2
تر
5م

تر
م

پیک سیالب ببازگشت سیالدوره مراحل تخریب فیوزها

475 10000 زدبی عبوری از سرری 1

132 Routed PMF تخریب فیوزپالگ 2

607 Routed PMF

Spillway

h = 5

L = 30



(نگهباندیوار )ایده های پیشنهادی جهت افزایش ایمنی در سد شوط 

نمونه اجرای دیوار نگهبان با ارتفاع محدود

با ارتفاعهزینه احداث دیوار نگهبان 

میلیارد ریال3، حدود یک متر
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ایجاد قابلیت روگذری سیالب در سد شوط

احداث سد سنگریزه ای با هسته رسی یا رویه بتنی در پایین دست

o قائم و شیب 1افقی به 1.8متراز بستر سنگی، با شیب مناسب باالدست 40سد با ارتفاع حدود

(میلیون مترمکعب1.5حجم بدنه سد حدود )قائم 1افقی به 1.7پایین دست 

o مترمکعب30000سانتی متر برای بتن رویه پایین دست، حجم بتن رویه حدود 60با فرض ضخامت

مشخصات سد سنگریزه ای با رویه بتنی

میلیارد ریال1720هزینه احداث سد سنگریزه ای با رویه بتنی باالدست، بیش از 

(سد با بدنه با قابلیت روگذری)ایده های پیشنهادی جهت افزایش ایمنی در سد شوط 
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(سد با بدنه با قابلیت روگذری)ایده های پیشنهادی جهت افزایش ایمنی در سد شوط 
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ضوابط انتخاب سیالب طراحی سدهای بزرگ

طبقه

سدهاطبقه بندیشاخص 

حجم کل 

مخزن

(MCM)

سطح شبکه آبیاری(متر)ارتفاع سد 

تنظیم شده توسط 

(هکتار1000)سازه 

جمعیت در معرض 

خطر در اثر تخریب 

(نفر)سد 

حجم تنظیمی ساالنه سد

برای آب شرب و صنعت 

(MCM)

ظرفیت 

نیروگاه

(MW)
بتنیخاکی 

11000<70<100<100<5000<100<750<

21000-10070-50100-70100-355000-500100-50750-250

3100-1050-3070-5035-3.5500-10050-10250-25

410>30>50>3.5>100>10>25>

سدها طبقه بندی می شودرده سومبا توجه به جدول فوق، سد شوط در 
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ضوابط انتخاب سیالب طراحی سدهای بزرگ

نوع سیالبنوع سد
طبقه بندی سد

1234

خاکی و سنگریزه ای
Q10000Q5000Q2000Q1000سیالب طراحی

PMFQ10000Q5000Q2000سیالب آزمون ایمنی

بتنی
Q5000Q2000Q1000Q500سیالب طراحی

Q10000Q5000Q2000Q1000سیالب آزمون ایمنی

دهشطبقه بندیسدهاسومردهدرشوطسدبزرگ،سدهایطراحیسیالبانتخابضوابطمطابقاگرچه

بهمذکورسداهمیتبهتوجهباامااست،ساله5000و2000به ترتیبآنایمنیآزمونوطراحیسیالبو

یالبسحداکثربراساسطراحی هاومحاسباتشوط،شهرباالدستدرآنقرارگیریوایمنیتامینلحاظ

.استپذیرفتهصورت(PMF)محتمل
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جدول مقایسه گزینه های سد شوط

عنوان گزینهکد
هزینه

میلیارد )
(ریال

هزینه هر 
مترمکعب 

(ریال)آب 
مالحظات

BC7102800طرح مبنا
لزوم افزایش ضرایب ایمنی، تکمیل 

اولمطالعات مرحله

7403000احداث فیوزپالگاحداث سد شوط با2-1
و سیستم تخلیه سیالبلزوم بازنگری

تدقیق طراحی فیوزپالگ

7703100با افزایش ارتفاع آزاداحداث سد شوط2-2
و سیستم تخلیه سیالبلزوم بازنگری

تدقیق افزایش ارتفاع آزاد

7152850احداث سد شوط با احداث دیوار نگهبان2-3
و سیستم تخلیه سیالبلزوم بازنگری

تدقیق طراحی دیوار نگهبان

2-4
ا احداث سد شوط به صورت سنگریزه ای ب

RCCرویه 
17205500

صعوبت اجرا،افزایش قابل توجه هزینه ها،
فاصله زیاد منبع قرضه
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احداث سد شوط با حفظ ارتفاع موجود جهت ایجاد حجم کنترل سیالب و کاهش ابعاد سرریز

گزینه های نهایی سد شوط جهت مقایسه

گزینه های نهایی

گزینه اول-1

متر و اجرای فیوزپالگ در تکیه گاه راست2احداث سد شوط با افزایش ارتفاع آزاد به میزان 

گزینه دوم-2

بدنهمتر با هدف کاهش حجم 5ارتفاع سد شوط به میزان کاهش 

گزینه سوم-3
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متر و اجرای فیوزپالگ در تکیه گاه راست2سد شوط با افزایش ارتفاع آزاد به میزان احداث :  1گزینه 

Fuse Plug

h = 2

L = 60

NWL= 1067

MWL= 1072

Right Abutment

91m3/secساله25برگشت دوره دبی سیالب  با 

116m3/secساله50برگشت دوره دبی سیالب  با 

144m3/secساله100برگشت دوره دبی سیالب  با 

265m3/secساله1000برگشت دوره دبی سیالب  با 

425m3/secساله10000برگشت دورهدبی سیالب  با 

PMF 804m3/secحد اکثر سیالب محتمل 

2
تر
5م

تر
م

پیک سیالب ببازگشت سیالدوره مراحل تخریب فیوزها

475 10000 زدبی عبوری از سرری 1

132 Routed PMF تخریب فیوزپالگ 2

607 Routed PMF

Spillway

h = 5

L = 30

 میلیارد ریال60:  متر2هزینه افزایش ارتفاع آزاد سد شوط به میزان

 میلیارد ریال30:  متر60هزینه اجرای فیوزپالگ با ارتفاع  دو متر و عرض

میلیارد ریال800: مجموع هزینه اجرای سد شوط در این گزینه



یوی ذیلتحت سه سنارالگوی کشت پیشنهادی تیم مشاور ارزش بررسی برنامه ریزی منابع آب سد شوط با 
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(هکتار از اراضی500نیاز به پمپاژ )از اراضی منطقه هکتار 2500توسعه طرح -2-1

1320هکتتار اراضتی بهبتود و 480)از اراضی منطقه بدون نیاز به پمپتاژ آب هکتار 1800توسعه طرح -2-2

(هکتار اراضی توسعه

هکتار اراضی موجود و عدم توسعه کشاورزی و تنظیم بخشی از جریتان جهتت مصتارف 480آبیاری -2-3

(گلخانه و صنایع محلی)صنعت 

متر با هدف کاهش حجم بدنه5کاهش ارتفاع سد شوط به میزان :  2گزینه 

ا و افزایش در این گزینه، سعی گردیده است تا با بهینه نمودن مصارف طرح و یا تغییر تخصیص ه

.قدرت تنظیمی مخزن، امکان کاهش ارتفاع سد و حجم مخزن را فراهم نمود
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564 (ماه)سازی طول دوره شبیه

14.54 (م.م.م)متوسط آورد ساالنه 

0.92 (م.م.م)متوسط حجم تبخیر ساالنه 

0.39 (م.م.م)متوسط حجم سرریز ساالنه 

0.50 (م.م.م)زیست محیطی متوسط حجم رهاسازی 

8.9 (م.م.م)ساالنه کشاورزیتنظیم یافته متوسط حجم آب 

3.8 کشاورزی آبه ساالنه حقتنظیم یافته متوسط حجم آب 
(م.م.م)

12.7 (م.م.م)ساالنه تنظیم یافته متوسط حجم آب 

درصد تامین زمانی درصد تامین حجمی (م.م.م)حجم نیاز ساالنه  نیاز

81.4% 84.0% 10.5 کشاورزی

91.0% 90.8% 4.21 آبه کشاورزیحق

100.0% 100.0% 0.50 زیست محیطی

 از اراضی هکتار 2500طرح توسعه

هکتار از 500نیاز به پمپاژ )منطقه 

(اراضی

میلیون 11.6: حجم حداکثر مخزن

مترمکعب

(1-2سناریوی )تخصیص سد شوط با توجه به الگوی کشت پیشنهادی 

مفروضات
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564 (ماه)سازی طول دوره شبیه

14.5 (م.م.م)متوسط آورد ساالنه 

0.9 (م.م.م)متوسط حجم تبخیر ساالنه 

0.5 (م.م.م)متوسط حجم سرریز ساالنه 

0.50 (م.م.م)زیست محیطی متوسط حجم رهاسازی 

3.0 (م.م.م)صنعت ساالنه تنظیم یافته متوسط حجم آب 

5.8 (م.م.م)ساالنه کشاورزیتنظیم یافته متوسط حجم آب 

3.7 (م.م.م)کشاورزی آبه ساالنه حقتنظیم یافته متوسط حجم آب 

12.6 (م.م.م)ساالنه تنظیم یافته متوسط حجم آب 

درصد تامین زمانی درصد تامین حجمی (م.م.م)حجم نیاز ساالنه  نیاز

93.4% 95.1% 3.2 صنعت

83.3% 84.3% 6.9 کشاورزی

90.6% 88.5% 4.2 آبه کشاورزیحق

100.0% 100.0% 0.50 زیست محیطی

 از اراضی هکتار 1800طرح توسعه

بدون نیتاز بته پمپتاژ آب منطقه 

1320هکتار اراضی بهبود و 480)

(هکتار اراضی توسعه

میلیون 11.6: حجم حداکثر مخزن

مترمکعب

(2-2سناریوی )تخصیص سد شوط با توجه به الگوی کشت پیشنهادی 

مفروضات
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564 (ماه)سازی طول دوره شبیه

14.5 (م.م.م)متوسط آورد ساالنه 

1.0 (م.م.م)متوسط حجم تبخیر ساالنه 

0.7 (م.م.م)متوسط حجم سرریز ساالنه 

0.50 (م.م.م)زیست محیطی متوسط حجم رهاسازی 

8.5 (م.م.م)صنعت ساالنه تنظیم یافته متوسط حجم آب 

3.6 کشاورزی آبه ساالنه حقتنظیم یافته متوسط حجم آب 
(م.م.م)

12.2 (م.م.م)ساالنه تنظیم یافته متوسط حجم آب 

درصد تامین زمانی درصد تامین حجمی (م.م.م)حجم نیاز ساالنه  نیاز

91.8% 95.0% 9.0 صنعت

91.0% 86.7% 4.2 آبه کشاورزیحق

100.0% 100.0% 0.50 زیست محیطی

 و هکتار اراضی موجود 480آبیاری

تنظتیم عدم توسعه کشتاورزی و 

بخشی از جریان جهتت مصتارف 

(محلیصنایع گلخانه و )صنعت 

میلیون 11.6: حجم حداکثر مخزن

مترمکعب

(3-2سناریوی )تخصیص سد شوط با توجه به الگوی کشت پیشنهادی 

مفروضات
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 هکتار می باشد480سطح اراضی کشاورزی موجود در طرح سد شوط.

در صورت عدم توسعه اراضی کشاورزی و صرفا تأمین حقابه های فعلی شوط از این سد، امکان

وجود 3-2در سناریوی مصارف گلخانه ای و صنایع محلی میلیون مترمکعب آب برای 9تخصیص 

.خواهد داشت

و عدم توسعه اراضی کشاورزی، امکان کاهش 3-2در صورت اجرای سناریوی 

.وجود خواهد داشت متر 5ارتفاع سد به میزان 

متر با هدف کاهش حجم بدنه5کاهش ارتفاع سد شوط به میزان :  2گزینه 
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:متر از ارتفاع سد شوط5در صورت کاهش 

30درصد از حجم بدنه این سد کاسته می شود

 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت20متر و هزینه های آن به میزان حدود 4.5عرض سرریز به میزان حدود.

  میلیارد ریال از هزینه های کل سد شوط کاسته خواهد شد70جمعا .

تغییرات حجم نرمال و حجم بدنه سد شوط در ترازهای مختلف

متر از 5کاهش 
ارتفاع سد

متر از 4کاهش 
ارتفاع سد طرح مبنا

1062 1063 1067 (m.a.s.l)رقوم نرمال 

27 28 32 ارتفاع سد

6.9 7.8 11.6 (mcm)حجم کل مخزن 

0.848 0.915 1.25 (mcm)حجم بدنه سد شوط 

640 670 710 (میلیارد ریال)سد شوط هزینه احداث

متر با هدف کاهش حجم بدنه5کاهش ارتفاع سد شوط به میزان :  2گزینه 
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564 (ماه)سازی طول دوره شبیه

14.5 (م.م.م)متوسط آورد ساالنه 

0.9 (م.م.م)متوسط حجم تبخیر ساالنه 

3.1 (م.م.م)متوسط حجم سرریز ساالنه 

0.50 (م.م.م)زیست محیطی متوسط حجم رهاسازی 

6.5 (م.م.م)صنعت ساالنه تنظیم یافته متوسط حجم آب 

3.6 کشاورزی آبه ساالنه حقتنظیم یافته متوسط حجم آب 
(م.م.م)

10 (م.م.م)ساالنه تنظیم یافته متوسط حجم آب 

درصد تامین زمانی درصد تامین حجمی (م.م.م)حجم نیاز ساالنه  نیاز

91.5% 95.1% 6.8 صنعت

87.9% 85.1% 4.2 آبه کشاورزیحق

100.0% 100.0% 0.50 زیست محیطی

6.9بته کاهش حجم مخزن در صورت 

عتتدم توستتعه میلیتتون مترمکعتتب و 

، امکتان تخصتیص اراضی کشتاورزی

میلیون مترمکعب آب بترای7حدود 

اهداف صنعتی نیز از این ستد فتراهم 

(متر کاهش ارتفاع سد5. )خواهد بود

متر5برنامه ریزی منابع آب سد شوط در سناریوی کاهش ارتفاع سد به میزان 
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زسد شوط با حفظ ارتفاع موجود جهت ایجاد حجم کنترل سیالب و کاهش ابعاد سرریاحداث :  3گزینه 

1067تراز نرمال فعلی 

1062تراز نرمال 

1040: تراز بستر

:  حجم کنترل سیالب
میلیون مترمکعب5

o متر ارتفاع سد وجود دارد، ولیکن می توان با حفظ ارتفاع 5با توجه به نتایج سناریوی قبلی، امکان کاهش

.استفاده نمودحجم کنترل سیالب موجود، از مابقی حجم مخزن به عنوان 

o وجتود میلیتارد ریتال 30و کاهش هزینه ها به میزان متر 24به کاهش عرض سرریز در این صورت، امکان

.خواهد داشت

o حجم سیالبPMF کته در می باشتد میلیتون مترمکعتب 15معادل ثانیه، مترمکعب بر 803با دبی پیک
.قابل کنترل خواهد بودمخزن، از آن، توسط میلیون مترمکعب 5صورت اجرای این سناریو، 
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مقایسه گزینه های نهایی پیشنهادی سد شوط

مالحظات گزینه ها

oمیلیارد ریال در هزینه های احداث سد شوط90افزایش حدود

o افتتزایش قابل توجتته ایمنتتی ستتد شتتوط و امکتتان گتتذردهی

PMFسیالب های بیشتر از 

احداث سد شوط با افزایش ارتفاع

متر و اجرای 2آزاد به میزان 

فیوزپالگ در تکیه گاه راست

o شوطدرصد از هزینه های بدنه سد30کاهش حدود

oآنلزوم افزایش قابل توجه در ابعاد سرریز و افزایش هزینه های

oباال رفتن ریسک سیالب در منطقه

کاهش ارتفاع سد شوط به میزان 

متر با هدف کاهش حجم بدنه5

oکاهش هزینه های اجرای سد ناشی از کاهش ابعاد سرریز

oمیلیتون 5حجم کنترل ستیالب بترای ستد بته میتزان ایجاد

مترمکعتب بتر ثانیته 800دبی پیک سیالب برابر با )مترمکعب 

وم میلیون مترمکعب می باشد که از این طریق، یک س15معادل 

(از این حجم در مخزن، قابل کنترل خواهد بود

احداث سد شوط با حفظ ارتفاع 

موجود جهت ایجاد حجم کنترل 

سیالب و کاهش ابعاد سرریز
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مقایسه اقتصادی گزینه های منتخب

عنوان گزینهعنوان
به کاهش هزینه
طرح مبنا

مجموع هزینه

BC0710سد شوططرح مبنای

800-90آزاد و احداث فیوزپالگمتر ارتفاع2افزایش 1گزینه 

70640سد شوطمتر ارتفاع5کاهش 2گزینه 

30680حفظ ارتفاع موجود و ایجاد حجم کنترل سیالب3گزینه 

هزینه ها برحسب میلیارد ریال
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اولویت بندی گزینه های منتخب پیشنهادی

راستمتر و اجرای فیوزپالگ در تکیه گاه 2سد شوط با افزایش ارتفاع آزاد به میزان احداث -1

زسرریسد شوط با حفظ ارتفاع موجود جهت ایجاد حجم کنترل سیالب و کاهش ابعاد احداث -2

بدنهمتر با هدف کاهش حجم 5ارتفاع سد شوط به میزان کاهش -3

بدنهحجمکاهشهدفبامتر5میزانبهشوطسدارتفاعکاهش-1

زسرریابعادکاهشوسیالبکنترلحجمایجادجهتموجودارتفاعحفظباشوطسداحداث-2

راستتکیه گاهدرفیوزپالگاجرایومتر2میزانبهآزادارتفاعافزایشباشوطسداحداث-3

ایمنی

هزینه



محورهای اصلی مقایسه گزینه ها
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محورهای اصلی

آبدهی•1

حجم رسوب•2

کنترل و ذخیره سیالب•3

(گذردهی مطمئن سیالب  و مقاومت در برابر روگذری)ایمنی •4

( اجرا، خسارت مخزن، بهره برداری و نگهداری)هزینه •5

زمان مطالعه و اجرا•6

...(کیفیت پی، عمق سنگ بستر، فرار آب و )زمین شناسی و آب بندی •7

...(کشاورزی، صنعت و )نزدیکی به نقاط مصرف •8

مسائل اجتماعی و تأمین حقابه ها•9
115
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امتیاز کیفی شاخص های تعریف شده

امتیازدرصد شاخص ردیف

14.89% ایمنی 1

13.06% زمین شناسی و آب بندی 2

12.94% آبدهی 3

12.67% مسائل اجتماعی 4

12.00% کنترل سیالب 5

10.72% حجم رسوب 6

9.94% هزینه 7

7.00% زمان مطالعه و اجرا 8

6.78% نزدیکی به نقاط مصرف 9
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امتیاز کیفی شاخص های تعریف شده

شرح وزن دهی
گزینه فشل گزینه شوط

امتیاز جمع امتیاز جمع

آبدهی 12.9% 4 0.52 5 0.65

حجم رسوب 10.7% 5 0.49 4 0.39

کنترل سیالب 12.0% 4 0.43 5 0.55

ایمنی 14.9% 3 0.51 4 0.57

هزینه 9.4% 4 0.38 4 0.36

زمان مطالعه و اجرا 7.0% 4 0.25 3 0.20

زمین شناسی و آب بندی 13.0% 3 0.39 4 0.47

نزدیکی به نقاط مصرف 6.8% 3 0.19 5 0.31

مسائل اجتماعی 12.7% 3 0.43 4 0.48

جمع امتیاز فنی 32 3.58 36 3.97



118

مقایسه اولیه گزینه های شوط و فشل

سد شوط سد فشل شرح

 آبدهی

 حجم رسوب

 کنترل سیالب

 ایمنی

 هزینه اجرا

 قیمت تمام شده آب

 زمان مطالعه و اجرا

 زمین شناسی و آب بندی

 تطبیق با تخصیص مصوب

 نزدیکی به نقاط مصرف

 مسائل اجتماعی

  مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو
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مقایسه اقتصادی گزینه های منتخب

عنوان گزینهعنوان
هزینه

شاخص ارزشامتیاز کیفی(میلیارد ریال)

BC 7101.001.00(طرح مبنا)سد شوط احداث

8001.451.29آزاد و احداث فیوزپالگمتر ارتفاع2افزایش 1گزینه 

6401.101.22سد شوطمتر ارتفاع5کاهش 2گزینه 

6801.151.20حفظ ارتفاع موجود و ایجاد حجم کنترل سیالب3گزینه 

عنوان گزینهعنوان
هزینه

(میلیارد ریال)
شاخص ارزشامتیاز کیفی

BC 6060.800.80(طرح مبنا)احداث سد فشل

8061.000.92(تقویت سیستم آب بندی)بهبود طرح مبنا 1گزینه 

RCC6941.050.97احداث سد فشل به صورت 2گزینه 

CFRD7541.050.94احداث سد فشل به صورت 3گزینه 
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(به ترتیب اولویت)گزینه های منتخب 

حفظ ارتفاع موجود با هدف ایجاد حجم کنترل سیالب و کاهش ابعاد سرریز( 2

متر با هدف کاهش حجم بدنه 5کاهش ارتفاع سد شوط به میزان ( 3

متر و احداث فیوزپالگ در تکیه گاه راست2افزایش ارتفاع آزاد سد شوط به میزان ( 1
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اولویت بندی گزینه های منتخب پیشنهادی

o  در 1398.03.29با توجه به نتایج جلسه ارائه نتایج مطالعات مهندسی ارزش سد فشل و شتوط در متور

:  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی و اخذ نقطه نظرات کارفرمای محترم، در نهایت

o متتر و اجترای فیتوزپالگ در 2سد شوط با افزایش ارتفاع آزاد به میزان »گزینه پیشتنهادی

.مطالعات مهندسی ارزش انتخاب گردیدگزینه برترعنوان به« راستتکیه گاه 



مابا تشکر از توجه ش
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