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 انواع سدها
 
سدها را بر اساس طراحی آنها می توان به انواع زیر تقسیم نمود: 

سدهای خاکی 

سدهای سنگریزه ای 

سدهای بتنی وزنی 

سدهای بتنی قوسی 

  سدهای بتنی پشت بند دار 

سدهای الستیکی 

 کلیات، تعاریف و مفاهیم  



 انواع سدها از نظر کاربرد

حجم مخزن این  .به منظور ذخیره آب برای تاءمین مصارف شرب، کشاورزی و صنعت احداث می گردد :سدهای مخزنی

 .این نوع سدها شامل سدهای بتنی دو قوسی و بتنی وزنی و سدهای خاکی می شوند .سدها بزرگ است

این نوع سدها در پاایین دسات   .هدف از ساخت این سدها تنظیم دبی ثابتی برای رودخانه می باشد :سدهای تنظیمی

جنس  .ارتفاع آنها کم و میزان حجم آبی که در آن ها ذخیره می شود، کم می باشد .سدهای مخزنی بزرگ احداث می گردند

 .این سدها اکثرا بتنی با حاشیه های سنگریزه ای می باشد

برای منحرف کردن آب مورد استفاده قرار مای گیرناد،این سادها در م ایر رودخاناه هاا احاداث         :سدهای انحرافی

همچنین از این سدها برای منحرف کردن  .می گردند و با افزایش هد آب باعث سوار شدن آب بر زمین های مجاور می گردد

 .آب قبل و بعد از محل های ساخت سدهای بزرگ استفاده می شود

هدف ازاین سدها  .این نوع سدها دارای ارتفاع کمی می باشد و جنس آنها بتن و سنگ می باشد: سدهای رسوبگیر

 .برای جلوگیری از ورود رسوبات به داخل سدهای بزرگ می باشد و قبل از این سدها احداث می شوند



  انواع مصارف آب مخازنانواع مصارف آب مخازن

از معمول ترین آنها می توان به . مخازن سدها دارای اهداف مختلف بهره برداری می باشند: 

تامین آب شرب 

کشاورزی 

صنعتی 

کنترل سیالب 

محیط زیست 

تنظیم جریان آب در پایین دست 

تغذیه آب های زیرزمینی 

تولید انرژی برقابی 

کشتیرانی 

ماهیگیری و تفریحات آبی 

امروزه بیشتر سدها دو یا چند منظوره هستند. 



  تقسیم بندی مخازن براساس زمان ماند آب مخزن

مخازن براساس نحوه تخلیه و زمان ماند آب در مخزن به سه دسته کلی تقسیم می شوند: 

(15کمتر از روز )مخازن با تخلیه سریع : دسته اول 

( روز تا یك سال 15بین )مخازن با زمان ماند متوسط : دسته دوم 

(بیشتر از یك سال) مخازن با زمان ماند طوالنی : دسته سوم 



  مقایسه مخازن سدها با دریاچه هاي طبیعیمقایسه مخازن سدها با دریاچه هاي طبیعی

 عمیق ترین قسمت دریاچه های طبیعی بیشتر در مرکز آن قرار دارد و همه قسمت های کف

 دریاچه به طرف عمیق ترین بخش آن شیب دارند

 در دریاچه های طبیعی، ورودی و خروجی، نزدیك سطح قرار دارد 

 ،اگرچه فرآیندهای لیمنولوژیکی تعیین کننده در شرایط کیفی آب در هر دو حالت، مشابه می باشد

 .ولی هیدرودینامیك مخازن سدها، مشخصات کیفی آب آنها را از دریاچه های طبیعی متفاوت می کند

مخزن یك سد به طور برخالف دریاچه های طبیعی دارای شرایط تغذیه گرایی متغیری هستند. 

 



  مشخصه هاي مهم سدها در ارتباط با پایش کیفیمشخصه هاي مهم سدها در ارتباط با پایش کیفی

ارتفاع سد 

نوع و یا تعداد و موقعیت ترازهای آبگیر 

شکل دریاچه 

سطح دریاچه 

حجم مخزن 

هدف و یا نوع مصارف مورد نظر 

کمیت و کیفیت آب ورودی به مخزن 

شرایط اقلیمی منطقه 

منابع آالیند و نوع کاربری حوضه 

مشخصات زمینشناسی کف مخزن 

خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه 

 



هندسه و شکل مخزن و مشخصات مخزن 
   تغییرات ریخت شناسی و هندسه مخزن شامل سطح دریاچه، حجم، عمق متوسط، عمق حداکثر، ن بت گ اتر

خط ساحلی و طول بادخور اثرگذار ؛ می تواند بر مشخصه های هیادرووويیيی، بیوشایمیایی، کیفای و ویمنوواويیيی     
 .مخزن اثر گدار باشد

 میزان پایداری الیه بندی حرارتی در یك مخزن با انريی یا کار ميانیيی مورد نیاز جهت اختالط آب داخل مخزن
به عبارت دیگر این انريی همان انريی است که یا از شيل گیری الیه بندی جلوگیری می کناد و یاا   . ب تگی دارد 

در این شرایط هر چه اندازه مخزن بزرگ تر باشد نیاز به انريی بیش تار و  . الیه بندی شيل گرفته را به هم می زند
 . در نتیجه الیه بندی پایدارتر است

زمان ماند آب در مخزن 

زماان  . مهمترین اثر زمان ماند آب در مخزن افزایش میزان تجمع آالینده ها، بویژه شوری و عناصر مغذیمی باشد

 . ماند کمتر از دید کیفیت آب و محیط زی ت مثبت تلقی می شود

 باشد  10بطوریيه اگر عيس زمانی ماند کم تر از عدد . همچنین الیه بندی حرارتی تابعی از زمان ماند می باشد .

 .الیه بندی در مخزن رخ می دهد

 عوامل محیطی و شرایط مربوط به مخزن سد
  



موقعیت جغرافیایی واقلیم 
اقلیم و عرض جغرافیایی محل سد بر تمایل مخزن به شيل گیری الیه بندی 

به طور کلی در مراجع، حاالت مختلف الیه بندی را باا توجاه باه    . موثر است 
 (رو  وتزل) عرض جغرافیایی ارایه داده اند 

 

 

 عوامل محیطی و شرایط مربوط به مخزن سد
  



موقعیت ترازهای آبگیری 

در . تراز های آبگیری عالوه بر اینيه بعنوان سازه ای برای تنظیم آب خروجی برای مصارف مختلف مح وب می شود

صورت طراحی اصووی از نظر موقعیت و ابعاد، می تواند بعنوان ابزاری مناسب برای مدیریت کیفی آب مخزن و همچنین 

این امر با توجه به الیه بندی حرارتی و کیفی مخزن و . برداشت آب با کیفیت مناسب برای مصارف مختلف  بيار رود

 .تغییرات ماهانه و فصلی این الیه بندی با برداشت انتخابی از تراز های مختلف عملی می گردد

فرآیندهای درون پهنه آبی 

ته نشینی رسوبات 

الیه بندی حرارتی و کیفی 

 (موجب باز جذب و انحالل ترکیبات و امالح می شود) تغییر وضعیت اک یداسیون و احیاء در الیه تحتانی 

   انحالل امالح و ترکیبات معدنی از فاز جامد و رسوبات کف مخزن 

 (تغذیه گرایی) رشد و نمو و مرگ و ته نشینی جلبك ها 

ماهیان بزرگ و -ماهیان کوچك -زیوپالنيتون -زنجیره غذایی فیتو پالنيتون.... 

 عوامل محیطی و شرایط مربوط به مخزن سد
  



شکل و مشخصات فیزیوگرافی و حوضه آبریز 
شیب 
اندازه و وسعت 
جنس زمین شناسی 

 پوشش حوضه 

 عوامل محیطی و شرایط مربوط به مخزن سد
  



    آبگیر عبارت است از سازه ای که آب را کنترل شده از مخزن سدد خدارم مدی
 . ورودی یك آبگیر در رقومی پایین تر از رقوم تام سرریز قدرار مدی گیدرد   . نماید

سدازه   ووسایل کنترل ،  مجرا،  ورودیآبگیرها به صورت تونلی هستند که از یك  
 .استفاده می کنندخروجی 
 

 یا آبگیرها تخلیه کننده ها



 یا آبگیرها تخلیه کننده ها



1 

 ؟آبگیرها چه اهمیتی از نظر شما دارد 

 1آبگیر

 2آبگیر

 3آبگیر



 یا آبگیرها تخلیه کننده ها



 لزوم پایش کیفی مخازن سدها



  لزوم انجام مطالعات کیفیت آب مخازنلزوم انجام مطالعات کیفیت آب مخازن

صرف منابع ماوی و زمان زیاد برای ساخت سدها با هدف تامین آب برای مصارف مختلف 

انتقال و تجمع آالینده های حوضه آبریز به مخزن سد 

 ضرورت برخورداری آب مخزن از کیفیت مناسب 

 کاهش توان خود پاالیی آب مخازن در مقای ه با آبهای جاری و رودخانه ها 

انتخاب تراز و تعداد آبگیر مناسب 



  لزوم انجام مطالعات کیفیت آب مخازنلزوم انجام مطالعات کیفیت آب مخازن

الیه بندی حرارتی و کیفی آب در مخزن 

ضرورت طراحی اجزای سی تم تصفیه آب، براساس کیفیت آب خروجی 

 (شناخت کیفیت آب خروجی در زمان و تراز مختلف)رفتار سنجی کیفی آب در مخزن 

اطمینان از کیفیت آب مخزن برای مصارف مورد نظر 

 (بلند مدت  -میان مدت  -کوتاه مدت ) پیشبینی وضعیت کیفی در سنوات اتی 



الیده بنددی حرارتدی آب در    مثدل    پدیدده . تغییر کیفیت آب مخزن می باشدیکی از پدیده های مهم مرحله بهره برداری از سد، 
متعدددی چدون هندسده و شدکل      عوامدل  .، الیه بندی کیفی،بیهوازی شدن الیه های تحتانی، تغذیه گرایی و رشد جلبكمخزن

در ایدن  ...و  مخزن، سرعت و جهت باد، میزان آب ورودی و خروجی، حجم رسوبات وارده ، کیفیت آب ، دمای محیط و دمدای آب 
 .پیدیه ها اثر گذارند

 پیش بینی و سنجش رفتار کیفی آب در مخزن 



 پدیده الیه بندي حرارتی

 اثر در که باشدمی سیال جرمهای از هایی الیه ایجاد معنی به حرارتی بندی الیه•
  مخازن در .می گردد ایجاد معلق و محلول مواد یا حرارت درجه یا دان یته در اختالف
 درجه 15 از بیش به پایین و باال های الیه بین حرارت درجه اختالف است ممين عمیق

  برسد نیز سانتیگراد
 

 

 سایر و شده مهار آب بین حرارتی موازنه نتیجه بندی الیه ,ها دریاچه و مخازن اغلب در•
   .باشدمی مخزن به هاورودی

تبادل حرارتی بین آب و اتم فر و حرارت حاصل از , تشعشع اتم فری و خورشیدی : حرارت ورودی–
 جریانهای ورودی به مخزن

 ,  انتقال گرما و دبی خروجی, تبخیر, تشعشع سطحی از آب: از دست رفته حرارت –

 دان ی ته و شوری آب مخزن–



  الیه بندی حرارتی آب مخزن

  كمتر دانسيته با و گرمتر ,باالتر منطقه :فوقانی الیه یا روالیه
 درجه با تازه نسبتاً اليه طوركلي به و گرم ,نازك اليه، اين .است

 ازدرياچه رواليه ضخامت .باشد مي زياد و ثابت تقريبا حرارت
 در .است متفاوت ديگر ماه تا ماهي از و ديگر درياچه به اي

  متر يك حدود در فقط است ممكن اليه اين كوچك هاي درياچه
 20 از است ممكن بزرگ هاي درياچه در كه درصورتي باشد

 .كند تجاوز نيز متر
 

  به عمق در دما پروفيل اليه ميان در :انتقالی الیه یا الیهمیان 
 و گرما عمودي انتقال پديده اين كه ميكند تغيير شدت

  رو اين از كندمي محدود را درياچه داخل مواد و مومنتوم
 و كيفي ،دمايي ,هيدروليكي هاي مشخصه جدايي باعث

  دليل به اليه اين عمق .شود مي درياچه اليه دو در اكولوژيكي
 درياچه سطح در حرارتي تبادل و اختالط ايجاد و باد وزش
  ,مياني جغرافيايي عرض در واقع هاي درياچه در .است متغير
 بين آن در دما واختالف متر 15 تا 5 بين اليه ميان مفيد عمق

  را اليه ميان منطقه .باشد مي سانتيگراد درجه 20 تا 10
 .نامند مي نيز متاليمنيون و مزوليمنيون

 

  دانسيته با و سردتر ,تر پايين منطقه :تحتانی الیه یا زیرالیه
  حرارتي گراديان و بيشتر شوري با سرد اليه اين .است بيشتر
  .باشد مي مخزن كف در كمتر

 .مخازن به سه دسته الیه بندی نشده، با الیه بندی ضعیف و با الیه بندی شدید تقسیم مشوند



  الیه بندی حرارتی آب مخزن



 مطالعات حفاظت کیفی آب مخزن سد شهر بیجار

 :1براي سناریوي  نتایج شبیه سازي الیه بندي حرارتی
  



 HEC5Qنتايج شبيه سازي مدل 

 پروفيل دماي آب در ماه هاي مختلف سال

مطالعات کیفیت آب مخزن سد کمال صالح

تغییرات پروفیل دمای آب در ماه های مختلف سال
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مطالعات کیفیت آب مخزن سد ماملو

تغییرات پروفیل دمای آب در ماه های مختلف
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 تغذیه گرایی مخازن 

 تعریف
 هرز علفهای و جلبيها مانند آبی گیاهان حد از بیش توسعه به معموال گرایی تغذیه 

 بیووويیيی  تووید توان افزایش به منجر مغذی مواد تدریجی افزایش .می شود مربوط
 رشد .می گردد جلبيی شيوفایی مثل نامطلوبی اثرات به منجر موارد اغلب در و شده
 مخازن زودرس پیری ت ریع سبب که چرا می شود ارزیابی مهم مخازن در گیاهان
  .می یابد افزایش مخزن در رسوبات و آوی مواد گیاهان، رشد با .می شود

 

 گرایی تغذیه منابع
  این در .باشد می مخزن درون در آوی مواد توویدات اصلی عوامل : مخزنی درون منابع 

 خواهد آبی پیيره گرایی تغذیه شرایط در ای کننده تعیین نقش خود رفتارمخزن حاوت
   داشت
  با مخزن به ورودی آوی مواد در مخزن شدن مغذی اصلی عامل : مخزنی برون منابع 

 گ ترده و ای نقطه منابع و  سد حوضه را اصلی نقش حاوت این در .باشد می آب جریان
 دارند عهده به موادآوی کننده تووید



 تغذیه گرایی مخازن

 شاداب های دریاچه - الف
  آب ستون شفافیت سطح .باشند می(وف فر نیتروين) مغذی مواد پایین غلظت و بیوماس اندکی فرآوری با هایی دریاچه–

 .ندارد وجود محلول اک یژن محدودیت عمالٌ و است اندک پایینی های الیه در محلول اک یژن کمبود و باال ب یار
 بینابینی های دریاچه - ب

 وضعیتی در گرایی تغذیه وحاظ به ها دریاچه این واقع در .ندارد وجود ها دریاچه نوع این از روشنی و واضح بندی دسته–
 شفافیت .است مح وس مغذی مواد غلظت حدی تا ها دریاچه نوع  این در .می باشند مغذی و شاداب حاوتهای مابین انتقاوی
 .است مشهود پایینی های الیه  در محلول اک یژن کمبود میزان و یافته کاهش آب ستون

 مغذی های دریاچه - م
  با ها دریاچه نوع این آب مصارف .ست ها دریاچه نوع این بارز ویژگیهای از بیوماس فرآوری و مغذی مواد غلظت بودن باال–

 قابل مقدار به فصول از برخی در محلول اک یژن و یافته کاهش شدت به آب ستون شفافیت .است روبرو محدودیتهایی
 .است مشهود کامال محلول اک یژن وکمبود کرده افت ای مالحظه

   مغذی فوق های دریاچه -د
  .می باشند وبیوماس مغذی مواد ب یارباالی غلظتهای دارای و ه تند گرایی تغذیه وضعیت ترین بحرانی ها دریاچه نوع این–

  حد تا مخزن زیرین های الیه در محلول اک یژن میزان و می رسد خود مقدار حداقل به حاوت این در آب ستون شفافیت
 .می یابد کاهش نیز صفر

 آلوده های دریاچه -ه
  بندی دسته .می شوند دریاچه وارد خارجی منابع از که بوده (وفاوویك هیومیك اسید) آوی مواد از غنی ها دریاچه نوع این–

 گرفته قرار بررسی مورد متخصصین از زیادی تعداد توسط سنجش قابل شاخصهای طبق بر غذایی حاوت برمبنای ها دریاچه
 .است شده ارایه ب پیوست در اطالعات ترین مهم هونتیج خالصه .است



 اثرات تغذیه گرایی بر کیفیت آب

  اثرات کمی 
 رشد فزاینده گیاهان شناور به دلیل روشنی و وضوح آب کاهش –
 گیاهان تخریب منظره آب به دلیل رشد –
گیاهان شدناور سدطحی   در اثر صافیها در تصفیه خانه های آب مسدود شدن –

 شوند 
 رشد فزاینده آنها در اثربروز مشکالتی در کشتیرانی و تفریحات –

 

اثرات شیمیایی 
رشدد  در اثدر  ( اکسیژن محلول و دی اکسدید کدربن  )اثر بر شیمی پیکره آبی –

 گیاهان و تنفس آنها 
 به علت تجزیه گیاهان مرده تهی شدن الیه های پایینی از اکسیژن به دلیل –
دی اکسدید کدربن و   در اثدر تغییدرات   آب  pHبدر  مستقیم و غیرمسدتقیم  اثر –

 اکسیژن محلول
 

اثرات بیولوژی 
 گونه های یك اکوسیستم تغییر –
 گونه های خاصی از جلبکها در اثر رشد ایجاد طعم و بو در آبهای آشامیدنی –
ه وسدیله حیواندات مصدرف    که ممکن است بآبی  -جلبکهای سبزسمی بودن –

 می شوند
 .در شرایط شدید باعث مرگ و میر آبزیان می گردد–



 اثر  بار آلودگی ناشی از فاز جامد یا کف مخزن

ارزیابی اثر و وجود سازندهای نمکی 

اثر فلزات سنگین در سازندهای زمین شناسی 

اثر با آلی ناشی از خاک و دیواره های مخزن 

 اثر بار ناسی از عناصر مغذی موجود در خاک کف مخزن 



آلودگی های ناشی از فعالیت های کشاورزی 

آلودگی های ناشی از فاضالب های صنعتی 

لودگی های ناشی از فاضالب های انسانیآ 

آلودگی های ناشی از دامپروری و دامداری 

آبزی پروری 

روناب های سطح شهری آلوده 

آلودگی ناشی از زباله ها و شیرابه ها 

 منابع  الینده نا ی از  عالی  های انسانی



  ل دگی های نا ی از  عالی  های ک اورزی

 کل مواد محلول کل مواد محلول((TDS)TDS)  

بقایاي سموم و آفت کشهابقایاي سموم و آفت کشها  

 ((سدیم، کلر و برسدیم، کلر و بر))یونهاي ویژه یونهاي ویژه  

 بقایاي ناشی از کودهاي شیمیائی بقایاي ناشی از کودهاي شیمیائی((عناصر مغذيعناصر مغذيNN  K  ,K  ,  ووPP))  

رسوبات و ذرات معلقرسوبات و ذرات معلق  

میکرو ارگانیسم هامیکرو ارگانیسم ها  

مواد آلیمواد آلی  



 فاضالبهاي صنعتي -منابع مختلف پسابها 



فلزات سنگین 

رنگ و کدورت 

ذرات معلق 

  مواد شیمیایی مختلفBOD  وCOD 

عناصر و ترکیبات مغذی 

ترکیبات سخت تجزیه پذیر 

 دما وpH  متغیر 

نوسانات کمی و کیفی 

 آلودگی های ناشی از فاضالب های صنعتی



  خصوصیات کیفی خصوصیات کیفی   --فاضالبهاي خانگی فاضالبهاي خانگی 



 مواد آلی مواد آلی((BODBOD   و وCODCOD))باالباال  

 (..(باکتري، ویروس و تخم انگل وباکتري، ویروس و تخم انگل و))وجود عوامل بیماریزا وجود عوامل بیماریزا..  

   غلظت باالي عناصر مغذي غلظت باالي عناصر مغذي ( (NN   ، ،P P وو)...)...  

 بقایاي داروئی و بقایاي داروئی و......  

جریان دائمی با کیفیت و کمیت نسبتا ثابتجریان دائمی با کیفیت و کمیت نسبتا ثابت  

  خصوصیات کیفی خصوصیات کیفی   --فاضالبهاي خانگی فاضالبهاي خانگی 
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 روانابهاي سطح شهري آلوده



  خصوصیات کیفی خصوصیات کیفی   --رونابهاي سطحیرونابهاي سطحی

 مواد آلی مواد آلی ( (BODBOD   و وCODCOD))باالباال  

ترکیبات شیمیائی مختلف مواد آلی سخت تجزیه پذیر و  فلزات سنگینترکیبات شیمیائی مختلف مواد آلی سخت تجزیه پذیر و  فلزات سنگین  

 نوسانات شدید کمی و کیفی نوسانات شدید کمی و کیفی  

آلودگی میکروبیآلودگی میکروبی  

کدورت و رنگکدورت و رنگ  

چربی و روغنچربی و روغن  

  ترکیبی از فاضالبهاي شهري، صنعتی و کشاورزي ترکیبی از فاضالبهاي شهري، صنعتی و کشاورزي 

  با دارا بودن خصوصیات منفی همه آنهابا دارا بودن خصوصیات منفی همه آنها



 عناصر مغذی(N  وP) 
میکروارگانیسم ها و آلودگی های بیولوژیکی 
 (حاصل از شستشوی دامها)دترجنت ها 
 مواد آلی 
تشدید فرسایش پذیری 

 آلودگی های ناشی از دامپروری و دامداری



مهمترین آالینده های ناشی از آبزی پروری: 

عناصر و ترکیبات مغذی 

 مواد آلی، سموم و داروها و.... 

آلودگی های بیولوژیکی 

 آلودگی های ناشی از آبزی پروری

85 می باشد کشور  10شامل تن  656963درصد تولید جهانی قزل آال یعنی 

  تن حائز رتبه سوم شده است 106409ایران با تولید 

 ایران در تولید قزل آال در آب شیرین رتبه نخست را دارا است 
  میانگین رشد سالیانه  تولید این ماهی در کشور از توسعه قابل توجهی برخوردار بوده است به گونه ای که

 درصد در سال بوده است   30/4ساله گذشته  20تولید ماهی قزل آال در کشور طی 

 

این مراکز در مجاورت منابع آبی احداث می شوند 

  در حال حاضر بسیاری از مخازن به بخش خصوصی واگذار شده و اقدام به ابزی

 پروری در مخزن سد می کنند
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 مزارع مدار بسته مزارع مجتمع مزرعه منفرد

 قفس پرورش ماهی مزرعه خرد ذخیره مزرعه خرد تیپ

 استخر خاکی
 مزارع شالیزارپرورش در 



 آلودگی های ناشی از آبزی پروری

 

 استان ردیف

 درصد سیستم پرورشی

 استخر خاکی شالیزار کانال قفس مزارع خرد تیپ مزارع خرد ذخیره مزارع مدار بسته مزارع مجتمع مزارع منفرد
جمع تولید 

 (تن)
 13/85 23833 0 0 0 1030 195 0 0 0 22608 چهارمحال و بختیاری 1

 27/69 23806 0 0 0 1700 4 0 0 1485 20617 لرستان 2

 37/57 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 کهکیلویه و بویراحمد 3

 45/91 14357 0 0 0 0 5654 0 0 0 8703 مازندران 4

 52/91 12035 0 0 0 625 225 0 0 7250 3935 کرمانشاه 5

 58/87 8540 13 0 0 0 10 487 18 315 7697 فارس 6

 62/71 8329 3326 0 0 25 3016 1411 86 0 465 زنجان 7

 67/51 8258 0 0 0 0 5704 0 0 136 2418 خراسان رضوی 8

 71/99 7700 0 0 0 0 3824 0 0 571 3305 آذربایجان غربی 9

 75/20 5531 20 0 0 25 386 2190 0 0 2910 اصفهان 10

 78/11 5003 0 0 0 0 0 2465 270 0 2268 تهران 11

 80/89 4788 0 0 0 0 2819 86 0 0 1842 گیالن 12

 83/43 4361 0 0 0 152 1620 1036 157 0 1396 آذربایجان شرقی 13

 85/92 4295 0 0 22 10 0 4127 0 0 136 مرکزی 14

 3872 112 0 151 0 513 1259 0 520 1317 همدان 15

 3220 0 0 0 20 830 1266 0 0 1104 اردبیل 16

 3500 0 0 0 85 420 220 0 1900 875 کردستان 17

 2671 0 0 0 0 294 1403 7 0 967 قزوین 18

 2536 171 0 0 500 146 133 0 850 736 ایالم 19

 1920 30 0 0 0 0 1060 30 0 800 البرز 20

 1735 0 0 0 40 0 243 0 0 1452 خراسان شمالی 21

 1552 75 0 0 10 0 890 0 0 577 کرمان 22

 780 34 0 0 0 50 150 0 0 580 گلستان 23

 642 0 0 0 0 30 171 0 0 441 سمنان 24

 550 0 0 0 0 0 0 0 400 150 خوزستان 25

 550 0 0 0 0 80 446 0 0 24 قم 26

 503 72 0 0 0 0 431 0 0 0 یزد 27

 132 0 0 0 0 0 116 0 0 16 خراسان جنوبی 28

 53 0 0 0 0 0 53 0 0 0 سیستان و بلوچستان 29

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بوشهر 30
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هرمزگان 31

 172052 3853 7 173 4222 25820 19643 568 13427 104339 (تن)تولید 

 100 2/2 0 1/0 45/2 15 41/11 3/0 8/7 4/60 درصد



 نمایی از مزارع پرورش ماهی در استان اردبیل 



 آلودگی های ناشی از آبزی پروری

 



  ل دگی های نا ی از زباله ها

 محل د ع زباله دامغان

 استان گیالن



 آالینده طبیعیسازندها و عوامل 

oاراضی و خاک های دارای محدودی    ری 

o سازندهای مارنی، گچساران،  غاجاری، )  سازندهای   ر کننده

 ، ...( هرمز، می ان و 

o سازندهای   خیری ، گن دهای نمکی و... 

o سازندهای دارای  لزات سنگی 

o سازندهای دارای عناصر مغذی(N وP) 

oسازندهای دارای م اد  لی 

oسازندهای  رسایش پذیر 

o چ مه ها و منابع دارای   ع عات رادی  اکتی 

oچ مه های   ر 

oچ مه های گ گردی 



 منابع آالینده طبیعی



مقیاس و اصول مطالعات کیفی  

 مخازن سدها



عمق و دامنه مطالعات کیفی   ب براساس اهمی  و هدف از اجرای 
 طرح

ع امل م ثر بر عمق و دامنه مطالعات: 
اهداف مطالعات 
م قعی  و م خصات سد و دریاچه  ن 
  برنامه ب ره برداری سد 
داده ها و اطالعات م ج د 
 امی  ج یزات، نیروی انسانی و هزینه قابل  
ن ع مصارف از  ب 



 اهداف مطالعه کیفی   ب مخازن سدها 

ممک  که سد  بریز درح ضه ها  عالی  ودیگر زمی  کاربری ارزیابی  

 .با ند دا ته سد مخزن  ب برای کیفی م کالت ایجاد   ان اس 

رایط در مخزن  ب کیفی   رایط بینی پیش و ارزیابی و   خیص  

  ینده و م ج د

 های کاربری برای سد از خروجی  ب و مخزن  ب کیفی   ضمی 

 مختلف

ب کیفی  ب   د و بخ ی عالج های حل راه ارائه  



 م قعی  و م خصات سد 

شاخه هاي فرعي در باالدست با بستري پرشيب و سخت با ساحلي طوالني و پر پيچ و خم 
 مخازن عميق با اليه بندي قوي –
 جريان ورودي با رسوبات معلق اندک و تغييرات فصلي، كوتاه مدت و شديد–
 كمزمان ماند آب –

 

سدهاي جرياني در شاخه اصلي رودخانه 
 به ندرت داراي تغييرات عمقي شديد–
 زيادبار رسوبات معلق و كدورت –

 

سدهاي مخزني در سيالب دشت 
 حجم مخزن بزرگ–
 دبي ورودي زياد–
 زمان ماند طوالني–
 تغييرات عمقي كم –
 كدورت كم در خروجي به دليل زمان ماند طوالني–



 برنامه ب ره برداری سد

 رواناب ح ضه ، هیدرول ژی و مصارف پایی  )منحنی  رمان و میزان رهاسازی  ب

 (دس 

راز  بگیرها و  خلیه کننده ها و  خلیه انتخابی از سد  

وضعی  سدهای باالدس  و برنامه ب ره برداری  ن ا 

عمق الیه بندی حرار ی و  غذیه گرایی 

حجم مخزن و زمان ماند  ب 



 اطالعات و داده های م ج د

 دامنه و عمق•
 انجام مطالعات  زمان مدت •
 هزينه مطالعات•

 



 ن ع مصارف از  ب



   رس  عمق و دامنه مطالعات کیفی   ب 

 بر اساس مرحله مطالعا ی



 مرحله   جی ی -الف

 مخزن های ورودی به  الینده   الینده  ناسایی منابع  بررسی محدوده مخزن •

 برداری نقاط نم نه  م ج د  وری اطالعات کیفی جمع   ل دگی های م م  اخص 

  روش های  جربی برای پیش بینی وق ع الیه بندی    زمایش دست رالعمل نم نه برداری و 

  پیش بینی اولیه وضعی   غذیه گرایی مخزن   بینی اولیه وضعی    ری مخزنپیش 
 
اطالعات م ردنیاز: 

 كاربري عمومي اراضي حوضه باالدست سد•
 مشخصات عمومي جوامع و صنايع موجود در باالدست سد•
 تشكيالت زمين شناسي مخزن•
 عوامل كيفيت شيميايي آب در رودخانه•
 اقليم منطقه•
 توپوگرافي مخزن•
 حجم و سطح درياچه و زمان ماند آب: مشخصات مخزن•



 مرحله طراحی پایه -ب

 هاي شاخص تدقيق  سد به ورودي هاي آالينده و شوري دقيق تعيين  آالينده و شوري منابع دقيق شناسايي
 آلودگي

 اوليه هاي آزمايش نتايج و شده نهايي اطالعات اساس بر كيفي هاي آزمايش و برداري نمونه دستورالعمل اصالح   

 كيفي هاي آزمايش و برداري نمونه دستورالعمل برانجام نظارت  كيفي سازي شبيه براي مناسب مدل انتخاب  
   مخزن

آب كيفيت و هواشناسي روزانه هاي داده با مخزن سازي شبيه  مخزن حرارتي بندي اليه دقيق وضعيت تعيين 

مدت كوتاه سازي شبيه دوره در آب  كيفيت هاي شاخص و شوري غلظت پروفيل تعيين 

نرمال و تر خشك، هاي دوره و ماهانه هاي داده با مخزن بلندمدت سازي شبيه   

 مدت بلند سازي شبيه نتايج براساس گرايي تغذيه و شوري وضعيت تعيين   

بلندمدت در مخزن در مغذي مواد و شوري بيالن تعيين  و مخزن در آب كيفيت بهبود سناريوهاي اوليه بررسي 
 حوضه

مناسب سناريوهاي تعيين و پيشنهادي سناريوهاي اقتصادي ارزيابي  آب كيفيت براساس مخزن بهينه حجم تعيين   

 مخزن از خروجي آب كيفيت براساس خانه تصفيه طراحي پارامترهاي تعيين 



 :اطالعات م ردنیاز
 
 اطالعات تكميلي كاربري اراضي باالدست و تعيين سطح زيركشت زمين هاي كشاورزي•
 مشخصات تكميلي جوامع باالدست شامل حجم فاضالب توليدي و روش هاي دفع آنها•
مشخصات تكميلي صنايع باالدست شامل نوع و حجم فاضالب و آالينده هاي توليدي و روش •

 هاي دفع آنها
 مشخصات جوامع طبيعي و انساني و صنايع پايين دست•
 اطالعات پيوسته دبي و كيفيت آب در شاخه هاي فرعي و شاخه اصلي ورودي به مخزن•
 داده هاي هواشناسي•
مشخصات دقيق مخزن شامل منحني هاي سطح و حجم با ارتفاع، طول و عرض و عمق مخزن و •

 ريخت شناسي مخزن
 مشخصات سد شامل ارتفاع، تراز آبگيرها، تخليه كننده تحتاني و سرريز و ظرفيت تخليه هر كدام•
 نياز آبي پايين دست براي مصارف شرب، كشاورزي و صنعت و حجم آب خروجي ماهانه از سد•



 مرحله طراحی  فصیلی -ج

شبيه سازي  بررسي نوع تشكيالت زمين شناسي و پوشش گياهي و تراكم آنها •
تدقيق  تعيين منحني فرمان مخزن با هدف بهبود كيفيت آب  پديده تغذيه گرايي 

دستورالعمل پايش كيفيت آب  تراز و نوع آبگيرها، تخليه كننده تحتاني و سرريزها 
برآورد  بررسي تفصيلي و شبيه سازي سناريوهاي بهبود كيفيت آب  مخزن 

بررسي اثر كيفيت آب رها شده   اقتصادي سناريوها و روش هاي بهينه بهره برداري 
 .از سد بر محيط زيست پايين دست

 :اطالعات موردنياز•
 اطالعات مربوط به پوشش گياهي و تراكم آنها در مخزن•
 زيست توده مخزن•
 ميزان جلبك و كلروفيل آ •
 منحني فرمان بهره برداري•



 مرحله ب ره برداری -د

مقايسه با نتايج شبيه   پايش كيفيت آب مخزن و رودخانه هاي ورودي به سد •
اصالح  ( در صورت لزوم)شبيه سازي كيفيت آب  سازي كيفيت آب مخزن 

 دستورالعمل هاي بهره برداري و عالج بخشي 
 :اطالعات م ردنیاز•
 داده هاي كميت آب ورودي و خروجي و تغييرات برنامه بهره برداري•
 پروفيل عمقي كيفيت آب در نقاط مختلف مخزن•
 داده هاي هواشناسي•
 تغييرات عوامل موثر بر كيفيت آب به ويژه در حوضه باالدست•



   رس  عمق و دامنه مطالعات کیفی   ب بر اساس مرحله مطالعا ی



  ج یزات، نیروی انسانی و هزینه ها

خصص های م رد نیاز : 
 هيدرولوژي•
 خاكشناس•
 گياه شناس•
 اكولوژي آبي•
 شيمي•
 ليمنولوژي•
 مهندسي محيط زيست•
 زمين شناس•
•... 

ویژگی های ع امل م ثر بر کیفی   ب و مسایل و اثرات نا ی 
 .از  ن می   اند برای  خصص های م ردنیاز  عیی  کننده با د

 
هم اره  ج یزات م ردنیاز، نیروی انسانی خ ره و ماهر و هزینه 

 .ها بر روی دامنه و عمق مطالعات اثر محدودکننده دارند
 

 .هیچگاه ب دجه و زمان نامحدود در اختیار ندارید



  عیی  متغیرهای کیفی   ب 

آب كيفيت اطالعات سوابق 
 مقدماتي بررسي مخزن،
 وضعيت تعيين و مخزن

 آب كيفيت موجود
آب اصلي هاي كاربري 

 مخزن
رودخانه كننده آلوده منابع 

 خود و مخزن به منتهي هاي
 حوضه هاي ويژگي و مخزن
 باالدست آبريز

 
 راهنما جداول 551 ن ریه در

 کیفی  متغیرهای انتخاب برای
 .دارد وج د  ب



 م قعی  ایستگاه های پایش کیفی   ب 

 پایشاهداف •

کاربری های م رد نظر از  ب •
 مخزن

 خلیه های احتمالی به مخزن از •
 متمرکزمنابع  ل دگی 

 خلیه های احتمالی به مخزن از •
 غیرمتمرکزمنابع  ل دگی 

 مخزنریخ   ناسی و ویژگی های •

 مخزناندازه و  کل •

محل ورود رودخانه های منت ی به •
 مخزن

برای انتخاب  عداد و نقاط ایستگاه ها باید از روش های نم نه برداری  
 ماری مانند نم نه برداری  صاد ی ساده، نم نه برداری نظام مند و نم نه  

 .برداری الیه بندی  ده بسته به  رایط استفاده   د

  حداقل نقاط پایش در عمق مخزن در هر ایستگاه سطحی

 :که در  ن الیه بندی وج د دارد

 یك متر زیر سطح  ب•

 درس  باال ر ازحد باالیی الیه  رم کالی •

 درس  پایی   ر از حد پایینی الیه  رم کالی •

 در عمق میانگی  حد باالیی و پایینی الیه  رم کالی •

 یك متر باال ر از رس بات بستر•



 (QC)و کنترل کیفی  ( QA) ضمی  کیفی  

 انتخاب روش درس :  ضمی  کیفی 
 انجام درس  روش منتخب: کنترل کیفی 
 لید داده های صحیح و قابل اعتمادهدف   

نمونه برداري 
سنجش در محل 
نگهداري نمونه ها 
آماده سازي نمونه ها 
سنجش در آزمايشگاه 
ثبت و انتقال داده ها به بانك اطالعاتي 
گزارش دهي 



 ایمنی و خطرات

ند م اجه جانی مخاطره با ن اید عن ان هیچ به و  رایطی هیچ در و هستند دارایی م متری  کارکنان   ! 
گیرند قرار   جه م رد الزام یك عن ان به باید ایمنی های دست رالعمل.   
نجات جلیغه 
روید برداری نم نه به   ن ا وق  هیچ  
کا ی  م زش 
نکنی    خی دریاچه روی در 

با یذ دا ته اطمینان وسایل و  ج یزات قایق، سالم  از 





مخازن



شناگران به سمت دریچه های زیرسطحی خروجی سد و مرگشان می شود



دست رفتن تعادل و سکته شناگران می شود



شود





شرایط فرق می کند


گیاهی 
می روند که بسیاری از افراد به وسیله همین درختان جان خود را از دست داده 

 حاشیه  در ... توپوگرافی نانشخص مخزن، باطالقی بودن و برخورداری از لغزش و رانش و

 مخازن

 باعث کشیده شدن   قوی زیرسطحی در الیه های مختلف آب مخزن سدها، جریان های

 شناگران به سمت دریچه های زیرسطحی خروجی سد و مرگشان می شود

 سدها باعث گرفتگی عضالت از  در الیه های مختلف آب مخازن تغییرات ناگهانی دمای

 دست رفتن تعادل و سکته شناگران می شود

 در زیر آب باعث گیر افتادن شناگران در کف دریاچه، می  ...وجود درختاان و تاسیسات و

 .شود

آب مخازن سدها برخالف دریاها بسیار سبك بوده و شنا در اینگونه ابها بسیار سخت است 

  در الیه های زیرین  اما می باشد اموام سدها برخالف دریا ها آرام بوده و  فاقد سطح آب

 .  شرایط فرق می کند
  سدها اغلب بر روی رودخانه ها و دره هایی ساخته می شوند که درختان بزرگ و پوشش

زیر آب  اینها به را پوشانده و پس از آبگیری سد همه و اغلی تاسیسات مختلف آنها گیاهی 
 اندمی روند که بسیاری از افراد به وسیله همین درختان جان خود را از دست داده 

 ایمنی و خطرات



روش های ن ی  پایش کیفی   ب مخازن 
 سدها



 پایش زیستی



 سنجش از دور



 پایش بر خط-



نحوه انتقال 
 اطالعات

نحوه تامین 
 برق سیستم ؟

کدام متد 
اندازه گیری 
 مناسب است؟

تواتر اندازه 
آنالین )گیری 

(یا دوره ای؟  

کجا اندازه 
 گیری بکنیم؟

کدام پارامتر را 
انتخاب 
 بکنیم؟ 

گامهاي مختلف اجراي سیستم پایش  
 آنالین ؟

میتوان برای انتخاب سیستم پایش قبل از تامین و اجرا مراحل مختلفی را بررسی و انجام •
معموال ریسک عدم موفقیت ایستگاه های پایش آنالین . داد یا حداقل به آنها اندیشید

پروژه قسمتهای مرتبط با نگهداری و مسایل سازمانی است و تقریبا تمامی تجهیزات پایش 
عدم وجود نیروی انسانی زبده و متخصص برای بهره آنالین بعد از یک یا دو سال به دالیل 

برداری یا عدم تخصیص بودجه کافی برای تامین مواد مصرفی و یا هزینه های نگهداری از 
 .کار میافتد

 

برای ارتقا سیستم 
چه برنامه ای 

 داریم؟

برای تحلیل داده 
ها؟ مدلسازی چه 
 برنامه ای داریم؟

مسوولیت ایستگاه 
در چارت سازمانی؟ 

آیا نهادینه شده 
 است؟

وضعیت 
بودجه برای  

خرید و 
 اجرا؟

بودجه های جاری 
برای هزینه های 

 نگهداری؟

وضعیت 
نیروی  

انسانی برای  
 بهره برداری

 فنی  

 سازمانی 



  پايش بر خطپايش بر خط 



  پايش بر خطپايش بر خط 



  پايش بر خطپايش بر خط 



  پايش بر خطپايش بر خط 



 

ONLINE

 ▲ 



 ▲ 

 



 ▲ 

 



 

 ▲ 











 











 تصفیه و فیلتر پیش امونیوم کلروفیل  و کالسها  سرور و نرم افزار

مخزن سد 
 تانگپو
 16دوشنبه 
 تیرماه



 COD کل فسفر کدورت pHو  اکسیژن

مخزن سد 
 تانگپو
 16دوشنبه 
 تیرماه



 سرور و نرم افزار

 آمونیوم

 کلروفیل و سیانو TNو   TP فیزیکوشیمیایی

 مواد سمی VOC سیانید

ایستگاه 
آبرسانی 
 هانگچو



امكانات موجود در اتاق پايش  كیفي 

دوربین داخلی و خارج ايستگاه 

وسايل سرمايش و گرمايش 

تلويزيون 

صندلی و میز 

 اتاق آزمايشگاه برای تهیه ريجنتها و

 محلولهای کالیبراسیون در محل

 





 استفاده از فناوری پایش به دالیل زیر بنا :  جمع بندیOnline  ایران در

 :  پیشنهاد نمی شود

شرکت های مناسب و حرفه ای دارای دانش فنی کافی و توانایی نصب و راه اندازی و   -

 خدمات پس از فروش نداریم

 کنددر خرید و خدمات پس از فروش محدودیت ایجاد می شرایط تحریم کشور  -

 منطقی استواقعی نبوده و غیر انتظارات از این سامانه  -

 پیش زمینه ، امادگی و بستر سازی فنی استفاده از این سامانه وجود ندارد   -

کارفرما امکانات مالی، فنی و ساختار تشکیالتی الزم برای بهره برداری و نگهه داری را   -

 ندارد

 ندارند  آن طراحان سد اعتقادی به ضرورت  -

اجرا شده در کشور با   onlineبنا به دالیل فوق تقریبا تمام طرح های پایش 

 . شکست مواجع شده است

    




