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 مقدمه 
برداري و نگهداري از سـدها و تاسيسـات آبـي،     رآيند بهره براي پرداختن به موضوع ، ابتدا الزم است با ارائه مدل مفهومي ف            

 )١شكل شماره (برداري و نگهداري شناسائي شوند هاي دخيل در امر بهره مولفه
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  برداري و نگهداري مديريت بهره
 

 برداري و نگهداري فرآيند بهره  -١شكل             
 

برداري و نگهداري بهينه از سـدها و تاسيسـات آبـي، بـه دو بخـش                   ، عوامل بازدارنده در بهره    ١با توجه به شكل شماره      
 .شوند م افزاري تقسيم ميسخت افزاري و نر

 
 .شوند هاي زير تعريف مي ولفهمكه با ) سازه سد و تاسيسات آبي(عوامل بازدارنده در بخش سخت افزاري  -١
  عوامل بازدارنده مربوط به مطالعات و طراحي-١-١
 ريزي منابع آب و طراحي مخزن  هيدروكليماتولوژي، رسوب، برنامه-١-١-١

  در محل سدبرآورد نادرست جريان رودخانه •
 برآورد نادرست هيدروگراف سيالبها •
 )بندي غلظت، دانه(ست رسوبات ورودي به محل سد دربرآورد نا •
 هاي نادرست سطح و حجم اوليه مخزن عدم كفايت نقشه توپوگرافي اوليه مخزن و يا منحني •
 )يفرار آب بلحاظ عدم كارائي سيستم آب بند(برآورد نادرست تلفات تبخير و نفوذ از مخزن  •



٢ 

نبود مطالعات تخصصي در زمينه رسوبگذاري مخزن و تاثير آن در منحني سطح و حجم مخزن در طـول                    •
 برداري و طراحي مخزن از ديدگاه توسعه پايدار دوران بهره

 برداري در سدهاي برقابي انتخاب نادرست نوع توربين، ظرفيت نصب نيروگاه و تراز حداقل بهره •
 در زمينه تعيين حجم بهينه مخزن شامل حجم مرده، حجم زنده حجم             نبود توجيه فني و اقتصادي درست      •

 مفيد براي تنظيم جريانهاي ورودي، حجم الزم براي تعديل سيالب طرح 
 دگاه توسعه پايدار يهاي مختلف مانور مخزن با د نبود توجيه فني و اقتصادي درست در زمينه گزينه •
 ر، نرمال و خشكهاي ت هاي فرمان نادرست براي دوره ارائه منحني •
 تعريف غير واقعي از اهداف طرح •

 
  تاسيسات تخليه كننده -٢-١-١

 طراحي سرريز: الف
 )شامل حجم و پيك سيالب(هاي طرح  ن هيدروگراف سيالبيهاي نامناسب براي تعي اعمال روش •
 هاي پائين دست تعيين ظرفيت تخليه سرريز بدون توجه به محدوديت •
 هت تعديل سيالب در اثر رسوبگذاري  به كاهش راندمان مخزن جتعيين ظرفيت سرريز بدون توجه •
در شرايط اضطراري از جمله نبود برق اضـطراري، نبـود سيسـتم             )  دار  در سرريز دريچه  (ها    عدم آمادگي دريچه   •

 ها مانور دستي و مشكل دسترسي به دريچه
  كاهش ظرفيت تخليه سرريزهاي مستعد به لغزش يا ريزش سنگ و در نتيجه جانمائي سرريز در پاي دامنه •

 
 طراحي تخليه كننده عمقي: ب 

 هاي عمقي و ظرفيت دريچه) ها پالن ، تراز آستانه ورودي و تعداد دريچه( اشتباه در جانمائي •
 عدم پيش بيني دريچه راس و در نتيجه ايجاد محدوديت در بازديد مجاري عمقي و تعميرات به موقع •
گاههـا در مقابـل       هاي مخزن و تكيـه      ر ارتباط با ايمني بدنه سد و يا دامنه        ها د   وجود محدوديت در مانور دريچه     •

 تخليه سريع مخزن
 ها و ميزان گشودگي لحاظ سايز نامناسب دريچهه ها ب وجود محدوديت در مانور دريچه •
 عدم پيش بيني سيستم هوادهي در مجاري با جريان آزاد و در نتيجه افزايش ريسك كاويتاسيون •

 
 از دارنده مربوط به اجرا و نظارت در عمليات اجرائي عوامل ب-٢-١

بلحـاظ اولويـت دادن دسـتگاه اجرائـي بـه حـداقل       ) در بسياري از موارد( عدم توفيق در انتخاب بهينه پيمانكار  •
 قيمت پيشنهادي

بلحـاظ برگـزاري    ) در بسـياري از مـوارد     ( عدم توفيق در انتخاب بهينه عوامل نظارت كارگاهي و نظارت عاليه             •
 مناقصه بين مهندسان مشاور و اولويت دادن به حداقل قيمت پيشنهادي

 شود هاي كارفرما در امر نظارت كه در برخي موارد به ضرر پروژه تمام مي دخالت •
عدم توجه پيمانكار به مشخصات فني و دستور كارهاي دستگاه نظارت بويژه در شرايطي كه مطالبات پيمانكـار    •

 )رايطي كه امروزه در بسياري از كارگاهها حاكم استش(بيش از حد به تاخير افتد



٣ 

 ها و مشخصات فني عدم آشنائي كامل برخي از عوامل نظارت كارگاهي با نقشه •
 ضعف ارتباط اورگانيك بين عوامل نظارت كارگاهي و نظارت عاليه براي رفع ابهامات و اخذ تصميمات موردي •
 و تنظـيم و تـدوين مـدارك و مسـتندات دوران سـاخت               عدم توفيق پيمانكار و دستگاه نظارت در جمـع آوري          •

 )مستندسازي(
 اولـين   ،هاي تحويل موقت    به مفاد صورتجلسه هاي كميسيون    ) در برخي موارد  ( عدم توجه دستگاههاي اجرائي    •

 آبگيري مخزن و تحويل دائم
 

 عوامل بازدارنده مربوط به سابقه نگهداري از سد و تاسيسات آبي موجود -٣-١
كافي براي نگهداري و تعميرات تجهيـزات هيـدرومكانيك، ادوات و ابـزار دقيـق و عـالج بخشـي                    نبود بودجه    •

 هاي ديگر هاي آسيب ديده و يا هزينه كردن بودجه مربوطه در فصل بخش
  اي پرسنل نگهداري  ، نبود آموزش حين كار و ارزيابي دورهمدنبود پرسنل مجرب و كارآ •
 الزم در محل سد نبود لوازم يدكي، ابزارها و وسايل   •
 نبود انگيزه براي جذب نيروهاي كارآمد و يا حتي حفظ نيروهاي موجود بويژه در سدهاي دوردست  •
برداري و نگهداري از تاسيسات، نبود آرشيو فني و يـا              در زمينه بهره   نبود دستورالعمل روشن، عملي و به هنگام        •

  محدوديت دسترسي به آرشيو
  در مانور درست تاسيسات و تجهيزات هيدرومكانيك و نگهداري ابزار دقيقبردار   بهرهلعدم آگاهي عوام •
عدم كفايت سيستم ابزاربندي و كنترل رفتار سد و تاسيسات جنبي از جمله ايستگاههاي هيـدرومتري ورودي و                   •

  خروجي و سيستم پايش در حوضه آبخيز و آبخور سد
 .برداري نسبت به آنچه كه در مرحله طراحي در مدنظر بوده است تغيير دادن اهداف طرح در دوران بهره •

 
 .شوند هاي زير تعريف مي در بخش نرم افزاري كه با مولفهعوامل بازدارنده  -٢
 ها  قوانين و مقررات و دستورالعمل-١-٢
 

 برداري از سدها و تاسيسات آبي رهنبود قانون مدون و مصوب در خصوص مطالعه، طراحي، احداث و به •
هاي موجود و يا نبود برنامه مشخصي بـراي بـه روز كـردن                ها و چك ليست     وجود نواقص در دستورالعمل    •

 آنها در قالب استاندارد ملي
 برداري ها و مشخصات چون ساخت و گزارشهاي دوران ساخت و بهره نبود آرشيو كاملي از نقشه •
 برداري عادي و يا اضطراري  به آرشيو فني چه در شرايط بهرهبردار عدم دسترسي عوامل بهره •
 ها و مشخصات چون ساخت و گزارشهاي دوران ساخت بردار با نقشه عدم آشنائي عوامل بهره •
 برداري و يا دور زدن مقررات موجود  نبود مقررات و ضوابط قانونمند براي جذب عوامل بهره •
برداري و نگهداري و نيز ارزيابي        اي عوامل بهره    ت و كنترل دوره   نبود مقررات و ضوابط قانونمند براي نظار       •

 برداري فرآيند بهره
 نبود سيستم تشويق و تنبيه قانونمند براي حفظ و ارتقاء ارزشهاي موجود •

 



٤ 

 برنامه و بودجه -٢-٢
شـده  بـرداري از سـد سـاخته          تاخير در بهـره   . هاي آبياري   نبود هماهنگي زماني بين احداث سد و احداث شبكه         •

 عمـالً ميـزان آب      كه يبطورشود    لحاظ رسوبگذاري مي  ه  موجب ركود سرمايه ملي و نيز كاهش حجم مخزن ب         
طراحي شبكه منظور شده است، كمتر شـده و در نتيجـه            برداري شبكه، از آنچه كه در         تنظيم شده در آغاز بهره    

 .شود بردار قادر به جوابگوئي نيازها نمي بهره
 كـه  طـوري براي اجراي بخش هاي مختلف يك طرح ب        اختصاص بودجه الزم و بموقع       عدم توانائي كارفرما در    •

بـرداري همزمـان از سـد و شـبكه آبيـاري مقـدور                زمانبندي هماهنگ و حساب شده، بهره       حتي با وجود برنامه   
 .شود نمي

اماندهي  بـديهي اسـت سـ      ،برداري و نگهداري از تاسيسات      نبود رديف بودجه مستقل و قانونمند مربوط به بهره         •
 .دهد وجه نتيجه مطلوبي بدست نمي  كمك بودجه جاري ، بهيچه برداري و نگهداري ب مسائل بهره

 
 نظارت و آموزش -٣-٢

 بتواند بدرستي در اجراي قـوانين، مقـررات و          صورتيكهاي ب   نبود سيستم نظارتي قانونمند در سطح ملي و منطقه         •
 .رت نمايدها و همچنين در مصرف كردن بودجه نظا دستورالعمل

 هاي جذب و نگهداري نيروي انساني قانونمند نبودن جايگاه آموزش در سيستم •
بـرداري و     هـائي بـراي آشـنائي پرسـنل بهـره           هاي اموزشي براي عوامل تازه وارد و يـا حـداقل دوره             دورهنبود   •

 ها و مشخصات فني سدها و تاسيسات آبي مربوطه نگهداري با نقشه
 مقامات محلـي كـه در امـر         چنين مديران و مسئولين سدها و تاسيسات آبي و هم         هاي آموزشي براي    نبود دوره  •

 .باشند برداري از سدها و تاسيسات آبي دخيل مي بهره
هائيكه با سابقه آموزشي و تجربي آنها مرتبط نيست و يا حتـي         جابجائي پرسنل آموزش ديده و مجرب به پست        •

 )لي فرزندانهاي تحصي  بلحاظ محدوديت مثالً(ترك خدمت آنها 
عدم توفيق در انتقال دانش و تجربه عوامل بازنشسته به پرسنل تازه وارد بلحـاظ نبـود دوره خـدمت مشـترك                       •

 قبل از بازنشستگي
 
  عوامل بازدارنده مربوط به ساختار مديريتي-٤-٢

هـاي   تمل بر سر فصـل برداري و نگهداري از سدها و تاسيسات آبي در يك قالب قانونمند، مش             نبود ساختار مديريتي بهره   
 :زير

برداري و نگهداري و مقامـات محلـي          كه در آن ارتباط و نقش حوزه ستادي وزارت نيرو، عوامل بهره             ساختاري •
 .به روشني مشخص باشد

 برداري و نگهداري در شرايط عادي و اضطراري هاي قانوني مديران و عوامل بهره اختيارات و مسئوليت •
 بردار ن و عوامل بهرههاي الزم براي مديرا صالحيت •
 بودجه تعريف شده شامل بودجه جاري، بودجه آموزشي، بودجه عالج بخشي و ارتقاء سطح ايمني تاسيسات •
 بانك اطالعات، آرشيو فني و مستندسازي •
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 پيشنهادها -٣
ز بـرداري و نگهـداري ا       قبـول در زمينـه بهـره       تطبيق هر چه بيشتر شرايط موجود با الگـوي مطلـوب و قابـل                به منظور 

 :شود هاي ملي براي نسل هاي آينده، مراتب زير پيشنهاد مي تاسيسات زيربنائي صنعت آب كشور و حفظ سرمايه
در مـتن ايـن     . برداري و نگهداري از سدها و تاسيسات آبـي و تصـويب آن در مجلـس                  تدوين قانون احداث، بهره    -١-٣

 ه منافع محلي و كوتاه مدت بايستي ديدگاه منافع ملي و توسعه پايدار حاكم باشد و نقانون
شـوراي  " گيري در صنعت آب كشـور، بعنـوان مثـال     ايجاد و يا فعال كردن ارگاني بعنوان عالي ترين مقام تصميم -٢-٣

گيريهاي كالن در صـنعت       اين شورا مسئوليت تصميم   . خواهد بود متشكل از افراد مجرب و مستقل       كه  "  عالي آب كشور  
 . داخلي خود بعهده خواهد داشت نامهن اي زيرين را در قالب آئيه آب كشور و نيز راهبري كميته

 كميته ستادي كنترل و ارزيابي مطالعات و طراحي سدها و تاسيسات آبي -١-٢-٣
 برداري و نگهداري هاي بهره كميته ستادي نظارت در اجراي قوانين، مقررات و دستورالعمل -٢-٢-٣
 برداري و نگهداري از جمله مديران و مقامات محلي ذيربط نل بهره كميته ستادي آموزش و ارزشيابي پرس-٣-٢-٣
هاي زمان بندي و نظارت در مصـرف          كميته ستادي برنامه و بودجه با مسئوليت كنترل و بهنگام كردن برنامه            -٤-٢-٣

 بودجه
 تيكميته ستادي مستندسازي، آرشيو فني و بانك اطالعا -٥-٢-٣
 
 يص تجربه شخ–ي و نگهداري سدها بردار  مثال هاي واقعي از بهره-٤

 سد سفيد رود •
 سد ارس •
 سد اكباتان •

 
 


