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 ري سد وشمگي عالج بخشيهارراهکا
 

 ٣ير فوالديام ،٢ يشعبان رسول ،١ ي لطفييحي
  گلستانيسات آب منطقه اي تاسيداره و نگير دفتر بهره برداري مد-١

 ري سد وشمگير طرح عالج بخشي مد-٢
 ن مشاور خزر آبي مهندس-٣

 :دهيچک
ه يد سدها بر اساس اهداف و انتظارات اوليشدن عمر مف يسپر.  گردندي و اجراء مي طراح،دي بر اساس عمر مفي آبيسازه ها

اتمام عمر   و و انباشت رسوباتيره آبيش تقاضا و کاهش ذخيافزا . کنديجاد مي بهره برداران اي را برايمشکالت اجتماع
 مقاله نيدر ا.  باشديعالج و درمان سدها م يطرحها ارائه يد براي راهکار جديريم گي جهت تصميلياز جمله دال، ديمف
ر يسد و شبکه وشمگ يش راندمان بهره برداري جهت بهبود وافزايي و اجراي فني شده است نسبت به ارائه راهکارهايسع

ش ارتفاع سد يافزا  ويش ارتفاع مخازن فرعي افزااء سد موصوف،ي مطالعه شده جهت احي از جمله راهکارها.پرداخته شود
  .  باشدين حجم ازدست رفته مجبرا  و جهت بهبودديجدريجاد ذخاي و اياصل
 

 :يديکلمات کل
 تيوزگيف ،خاک مسلح  ،يکي سد الست،يعالج بخش

 
 مقدمه -١

 اترک، يز اصليوجود پنج حوزه آبر. لومترمربع در شمال کشور واقع شده استي ک٢٠٣٨٠ در حدود ياستان گلستان با مساحت
 موجب ياري قابل آبي هزار هکتار اراض٦٥٠ و حدود ي و فرعيل رودخانه اص٤٠ش از ينکارود با ب ج ويگرگانرود، قره سو، خل

 ين آب براي و تامي سطحيانهاي کنترل جريل براين دليبه هم.  کشور محسوب شودي کشاورزي از قطب هايکيشده 
 آذر  آن ازيات ساختمانيده و عملي شروع گرد١٣٤٣ر از سال ي احداث سد وشمگي استان، مطالعات براي از اراضي بخشياريآب

 بنام سنگرسوار در شمال ين سد در محليا.  آن شروع شديبردار بهره١٣٤٩ در بهمن ماه يري آغاز شد و پس از آبگ١٣٤٥
 . رودخانه گرگانرود احداث شده استيبا شهر گرگان و بر رو) ميخط مستق (يلومتري ک٥٢ گرگان و در فاصله يشرق

 احداث شده ي و رسيلتي همگن با مصالح سي متر و از نوع خاک٢٠ ياز پ متر و حداکثر ارتفاع ٤٣٠ر با طول تاج يسد وشمگ
 حجم مخزن ١٣٤٩ در سال يرين آبگيدر اول.  استي و سه مخزن فرعيک مخزن اصلي ين سد دارايدر حال حاضر ا. است
. بوده استون متر مکعب يلي م١٨ اول يون متر مکعب و حجم مخزن فرعيلي م٦٠ا ي متر از سطح در١٢٦ در ارتفاع ياصل

 به ٣ز مخزن شماره ي ن١٣٦٩جاد شده و در سال ي ا١٣٦٢ون متر مکعب در سال يلي م١٢ت ي به ظرف٢ شماره يمخزن فرع
 ٩٦ يب حجم کل مخازن در زمان بهره بردارين ترتيبه ا. ديستم مخازن اضافه گرديون متر مکعب به سيلي م٦ت يظرف
 سال ٤٠ن سد پس از ي ايحجم فعل. مکعب بوده استون متريلي م١٧٥ حدود يميون متر مکعب با حجم آب قابل تنظيليم

 .  ده استيون متر مکعب رسيلي م١٠٠ حدود يميون متر مکعب و با حجم تنظيلي م٤٥ به حدود يبهره بردار
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ستم برداشت آب ي حاصل شده، سيل رسوبگذاري آنها، که بدليميافزون به مشکل کاهش حجم مخازن و مقدار آب قابل تنظ
 ١١ت ي ساحل راست با ظرفيب برايستگاه پمپاژ به ترتيستم برداشت شامل دو ايس. ده استي گرديز دچار مشکالت اساسين

 و ي پمپ طراح٤ه با نصب ي متر مکعب بر ثان٥/٦ت ي پمپ و ساحل چپ با ظرف٧ه و با در نظر گرفتن يمتر مکعب بر ثان
له دهانه يفوژ است که بوسيه و از نوع الکتروپمپ سانترير ثان متر مکعب د٢٢/٢ هر پمپ يقدرت آبده. ساخته شده است

 و ير در تراز ارتفاعيي و تغيل رسوبگذاري بدليط فعليدر شرا. شود ي ميري آبگيستم محافظت ورودير و سير و آشغالگيآبگ
ن جهت يبه هم.  روبرو استياديستم برداشت با مشکالت زي و پر مصرف بودن آنها سيمي پمپ ها و قدين فرسودگيهمچن

 در استان و تحت نام پروژه مطالعات ياتيک ضرورت حير به عنوان ي مشکالت سد و شبکه وشمگيموضوع عالج بخش
 .ده استير مطرح گردي سد و شبکه وشمگيعالج بخش

 
 ري سد و شبکه وشمگينه سازيضرورت مطالعات به

البها و ي هزار هکتار توام با کنترل س٢١سطح حدود  قابل کشت در ي اراضياري و آبير به منظور توسعه کشاورزيسد وشمگ
 بوده و پس از ي و زهکشياريسات آبي تاسين سد دارايا. ن دست احداث شده استيي پايل در اراضيکاهش خسارات س

 مردم در منطقه شده يط اجتماعي شراي و دگرگوني و کشاورزي سبب توسعه اقتصاد١٣٤٩ از سال ي و بهره برداريريآبگ
ز ين بار نيسات شده و چندين تاسي اي و نگهداري بهره برداري گذشته براي که در سالهاييرغم تالشهاياسفانه علمت. است
 ي بعلت رسوبگذاريچه ها و پمپ ها شده است، ولي دريکيسات مکاني در سازه ها و تاسيي هايا بازسازي و يرات اساسييتغ

 و يداريش پايزات و ابزار پايسات، تجهي، تاسي سازه اي جنبه ها ازيادي، امروز با مشکالت زيدر طول مدت بهره بردار
 . شده استيريبخصوص آبگ
تواند يرات در منابع آب ميين هر گونه تغيبنابرا.  استيه کشاورزين طرح بر پاي محدوده اينکه اقتصاد اصليبا توجه به ا

 و يشين جهت چاره انديبه هم.  منطقه گردد درياسي و سي فرهنگي و حتي و اقتصاديمنجر به بروز مسائل حاد اجتماع
 . استياتي و حيار ضروري آن بسينه سازي و بهي بازسازي براياقدامات فور

 
 ياهداف اصل
 منطقه به ي هکتار از اراض٢١٠٠٠ر در حوزه شهرستان آق قال عبارت بوده است از کشت ي از احداث سد وشمگياهداف اصل
 در منطقه، يت اقتصاديجاد امني، ايدات زراعيش تولي، افزاياريش راندمان آبيافزات منابع آب، يري، بهبود مديصورت آب

م، ي مستقي فرصت شغل٤٥٠انه يجاد سالياز صنعت، ايون آب مورد نيلي م١٠ن يب کشت،تامي نمودن ترکياصالح و اقتصاد
 ي بوده و در پاره ايطيست محيدل ز منطقه و حفظ تعاياز آبندانهاين آب مورد نيالت، تامي و شي دامپروريتهايتوسعه فعال

 .ديآيگر اهداف آن به حساب ميز از دي از آن ني از خسارات ناشيريل رودخانه گرگانرود و جلوگياز موارد کنترل س
کن در يل. ون متر مکعب احداث شده استيلي م٩٦ه ي مجموعا با حجم اولي و سه مخزن فرعيک مخزن اصلير با يسد وشمگ

د سد و پر شدن مخزن سد در اثر رسوبات يافتن عمر مفيان يبا پا. ت دارديون متر مکعب ظرفيلي م٤٥ حدود يط فعليشرا
 .   افته استي هکتار تنزل ١٢٠٠٠ در حال حاضر به ي متعدد، سطح کشت آبيل هايس
 : باشدير مير به شرح زي مصارف آب در سد وشبکه وشمگيت بندي اولو-
  ياز کشاورزين -
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 ي پرورياز آبزين -
  يطيست محيز زاين -
 از صنعت ين -

ر ، مزرعه ي ، حقابه شبکه ساحل چپ و راست سد وشمگيطيست محياز زير ابتدا ني سد وشبکه وشمگيپس از عالج بخش
مانده جهت توسعه ين شده، سپس آب باقي تامي و کمکيم شده در مخازن اصلي توسط آب تنظي پرورياز آبزينمونه و ن

ل ارائه شده يک وبه شرح ذي به تفکيزياز ها مزبور در مدل برنامه ريص نيوه تخصنح.  ابدي يص مي تخصيمصارف صنعت
 .است

 
 ي و پس از عالج بخشيط فعليزان مصارف در شراي کشت و ميالگو 
 

 يک نوع کشت در وضع موجود و پس از عالج بخشي به تفکير کشت آبيسطح ز - ١جدول
 جمع پنبه گندم رکشتيسطح ز

 12000 4800 7200 )هکتار(جود ر کشت در وضع مويسطح ز
 ير کشت پس از عالج بخشيسطح ز

 )هکتار(
10800 7200 18000 

 100 40 60 )درصد(ر کشت يسطح ز
 

  منابع آبيزيبرنامه ر
ش ي افزايبرا. باشديره ميش حجم مخازن ذخي، افزايميش حجم تنظير کشت و افزايش سطح زي افزاي از راهکارهايکي

 حجم مخازن ليذجدول  .  شده استينيش بير پيه مخازن موجود سد وشمگي کليش ارتفاع برايزاک متر افيحجم مخازن، 
ش ارتفاع را نشان يک متر افزاي ي و حجم مخازن به ازاي آنها پس از رسوب گذارير در موقع احداث، حجم فعليسد وشمگ

 . ابدييش مي متر مکعب افزاونيلي م٥/١٦ر يش ارتفاع، حجم مخازن سد وشمگيک متر افزاي يبه ازا. دهديم
 

 )ميليون متر مکعب( حجم مخازن سد در تراز نرمال در موقع احداث و در شرايط فعلي و با افزايش يک مترارتفاع-٢جدول

 مخزن نام
حجم مخزن در موقع 

 احداث
ط يشرا حجم مخزن در

 يفعل
ک ي يحجم مخزن به ازا

 ش ارتفاعيمتر افزا
 ٦٤/٢٤ ٨٦/١٧ ٦٠ يمخزن اصل

 ٣٧/٢٣ ١٦/١٧ ١٨ ١ شماره يزن فرعمخ
 ٠٥/١١ ٣٨/٨ ١٢ ٢ شماره يمخزن فرع
 ٠٧/٣ ٢٣/٢ ٦ ٣ شماره يمخزن فرع

 ١٣/٦٢ ٦٣/٤٥ ٩٦ مجموع
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 )چپ ساحل راست و(  موقعيت کلی سد وشمگير-١شكل
 

 به تراز ينکه آب در مخزن اصليبه محض ا.  شودي رودخانه گرگانرود قرار دارد و آب رودخانه وارد آن مي بر رويمخزن اصل
 ي برسد تا وارد مخزن فرع٧/١٢٣ به تراز يستي با١ شمارهيشود و در مخزن فرعي م١ شماره يد وارد مخزن فرعي رس١٢٤

 در يستين آب بايهمچن. شودي م٣ شماره ي وارد مخزن فرعيق پمپاژ از مخزن اصلين آب از طريهمچن.  شود٢شماره 
 .  پمپاژ ساحل راست و چپ آب را پمپاژ کننديستگاههايب اي برسد تا به ترت٥/١٢٤ و ٥/١٢٣ يبه ترازها يمخزن اصل

 :ر در نظر گرفته شده استير کشت، دو راهکار زيش سطح زير و افزاي سد وشمگيميش حجم آب تنظي افزاين برايبنابرا
 ريه مخازن سد وشمگي کليک متر ارتفاع برايش يافزا •

 يکمک يرعاحداث مخازن ف •
ه مخازن ي کليک متر ارتفاع برايش يدر مرحله اول افزا.  منابع آب در دو مرحله انجام شده استيزين منظور برنامه ريبد

نه يز با بهي نيکمکش ارتفاع مخازن موجود ، مخازن يدر مرحله دوم عالوه بر افزا.  ر در نظر گرفته شده استيسد وشمگ
 .شنهاد شده است ين و پيي  تعweapق نرم افزار ي از طريابي
 :  ارائه شدهي راهکار ها-٢

 :ر عبارتند از ي سد و شبکه وشمگيبخش به منظور عالجيشنهادي پيراهکارها
 م و بهبود مخازن موجوديترم -

 ش رقوم تاج در صورت لزوم ي و افزايکيز با استفاده از سد الستيش رقوم سرريافزا : يمخزن اصل 
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 ک يش ارتفاع دايافزا : ١ شماره يمخزن فرع 
 کيش ارتفاع دايافزا : ٢ شماره يمخزن فرع 
 کيش ارتفاع دايافزا : ٣ شماره يمخزن فرع 
 مختلف ، با در نظر ينه هاي گزير پس از بررسيستم مخازن چندگانه  و شبکه وشمگيل به اهداف مورد نظر در سيبه منظور ن
ه  نقشه يشنهاد و پس از تهير پي زي راهکارهايالحظات اقتصاد و ميي و اجراي ، مالحظات فنيج مطالعات بازنگريگرفتن نتا

از ي منابع آب طرح نيزين با توجه به برنامه ري همچن. هر پروژه محاسبه شده است يي اجراينه هاي و متره ، هزيي اجرايها
نظور با توجه به ن ميبد.  باشدي شده مينيش بيل به اهداف پيد به منظور نيون متر مکعب مخازن جديلي م٢٠به توسعه 
ن انجام مطالعات ي در حي مختلفينه هايرفته، گزي صورت پذيش هايمايه شده از منطقه و پي تهي توپوگرافينقشه ها
نه يهز ( يه اقتصاديل نداشتن توجيغمبر، به دلينه ها مانند کال پين گزي از ايبرخ.  و مرحله دوم مد نظر قرار گرفتيبازنگر

 به شرح ي و اقتصادي منتخب با در نظر گرفتن مالحظات فنينه هايگز.  و رد شده اندي بررس)اد و مخزن کوچک يار زيبس
  : باشند يل ميذ
 ) روان ي شي بي  ، مخزن ب٣ و ٢ و ١ ي ، مخازن فرعيمخازن اصل( ش حجم مخازن موجود يافزا بهبود و -
 )ه نمونه مزرع A١٠,A١٩ و مخزن ي هکتار١٧٠ه ، مخزن ي قايارتيمخازن  ( يکمکمخازن  -
 

  يش حجم مخزن اصليبهبود و افزا
 ري سد وشمگي و مخزن اصليکيدرولي هيمشخصات بدنه ، سازه ها

 بدنه سد  -

له يب باالدست سد بوسيش.  و اجرا شده است يلت و رس طراحي همگن با مصالح سي سد گرگان از نوع سد خاکيبدنه اصل
)85050( به ابعاد  يه بلوک بتنيدوال cm××متر ي سانت١٥لتر جمعا به ضخامت يه في دوالي شود ، که برروي محافظت م

 يمتر متصل مي سانت٣٥ ي متر و پهنا١ به ارتفاع يک پاشنه بتنيب باالدست به ي شي در پاين پوشش بتنيا. اجرا شده است 
. لتر محافظت شده است ي و فيستم بلوک بتني متر مانند باالدست توسط س٥ن تر از يين دست در تراز پاييب پايش. گردد 

 .  گرددي محافظت ميونيوار گابي باشد توسط ديلتر ميه فين الين دست ، که شامل چندييب پايپاشنه ش
 ري بدنه سد وشمگي مشخصات فن-٣جدول
 ٨/١٥ رقوم تاج سد 

 -٢/٤  ين نقطه خاکبردارين ترييپا
  متر ٢٠ حداکثر ارتفاع 

  متر٤٣٠ طول تاج 
  متر١/١ ارتفاع آزاد 

 وار پاراپتيد
  متر٢ ارتفاع کل 

  متر٣١٥  سديحداکثر پهنا
 ١V:٦,٥H ب باال دست يش
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 ري و بدنه  سد وشمگي ، مخزن اصليکيدرولي هي  سازه هايطرح عالج بخش   
 جهت يلف  مختينه هاي در مطالعات مرحله اول گزيژه در مخزن اصلير ، بوي در مخازن سد وشمگيبا توجه به رسوبگذار

 . د يشنهاد گردي پي و به تبع آن مخازن فرعياء مخزن اصلي و احيعالج بخش
 

  يز اصلي سرريعالج بخش
و تراز نرمال  در مواقع  ن  تراز حداکثرير استفاده از حجم مخزن مابيز سد وشمگيش رقوم سررينکه هدف از افزايبا توجه به ا

 يد به گونه ايز بايش ارتفاع سرري جهت افزايشنهاديستم پيد  ، لذا س باشي ميش تراز بهره برداري و افزايالبير سيغ
 يز نمودن از روي طرح را بدون سرريالبهايه برگشته و بتواند سي بزرگ سد به حالت اوليالبهايباشدکه در مواقع وقوع س

 قرار يرد بررسشنهاد و موي  پيکيز الستيت و سرريوزگين منظور نصب  فيبد.  عبور دهد  ) OVERTOP(بدنه سد 
ز از ياز مدار خارج شده و سرر) يکيز الستيا سرريت يوزگيف(ش ارتفاع يستم افزاي سيالبينکه در مواقع سيبا توجه به ا. گرفت

 ١٠٠٠الب يحداکثر س ) يز اصليسرر(  بدنه سد يالب بر رويه سي تخليستم اصلي گردد ، سي  به حالت اول  برمينظر رقوم
ز ي بدون سرريه کننده اضطراريستم تخلي و سيه کننده تحتانيالب از تخلي سيازخود عبور داده و مابقه را يمتر مکعب بر ثان

 .   گردد يه مينمودن از بدنه سد تخل
 

 ت يوزگي فيز کنترليستم سررينه نصب سي گز-الف

 شوند و بدون آنکه تراز يز نصب مي آستانه سرريستاده اند که در کنار هم بر روي آزاد و ايستم به صورت بلوک هاين سيا
 ياز طرف)  گردد ي ميش تراز بهره  برداريباعث افزا. (  گردد يش حجم مخزن ميابد ، باعث افزايش يمم مخزن افزايماگز

ستم ي سيکيدرولي  عملکرد هريزدر شکل . ابد ي يش ميز افزايز ني سرريت آبگذريز ظرفيش طول مؤثر سرريبه علت افزا
 .ه است ت  نشان داده شديوزگيف

 که آب وارد ييمم ، حجم مخزن تا جاين تر از تراز ماگزيي پايب است که در ترازهاين ترتيت بديوزگيستم فينحوه عملکرد س
 شود و براساس يت منتقل ميوزگير اتاقک فيباباالرفتن تراز ، آب وارد چاهک شده و به ز. ابد ي يش ميچاهک شود افزا

ت شده و آنرا همراه يوزگيستم في سي باالبر باعث واژگونيروي ، در اثر باالرفتن ني واژگوني انجام گرفته در تراز طراحيطراح
از به نصب يل نيه ،  بعد از  وقوع هر سيبه منظور بازگشت به حالت اول. د ي نماين دست منتقل مييالب به پايس
 باشد  يد مي جديها تيوزگيف

 : ت قرار نگرفته است ير  در اولويل زيه دالت بيوزگينه استفاده از فير گزيز سد وشمگيدر سرر
 رها شده در هنگام وقوع يت هايوزگير نمودن فيو امکان گ) الوک ( ز ي سرري  کانال  جانبي وجود دالها در مقطع طول-
  ي طراحيالب هايالب باالتر از سيس
 توسط يه کننده تحتاني تخليج و امکان مسدود شدن دهانه خرويه کننده تحتانيالب و تخليه سيز تخليق سرري تلف-
 ت و عملکرد نامناسب آن يوزگيف
 ر رودخانه ي آن در مسيين دست سد و حرکت و جابجاييت در پايوزگي رها شدن فيطيست محي اثرات نامطلوب ز-
 ليت بعد از وقوع هر سيوزگي نصب مجدد فينه باالي هز-
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 نمونه اجرا شده يک سيستم فيوزگيت

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 پشت بند پنجه

 آب بند باالدست

 پشت بند كنار

 باكت تاج

آب بند اتصال 

آستانه بنت

 چاهك ورود آب 



 

 ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 تيوزگيستم في سيکيدروليک عملکرد هيشمات تصوير و شكل -٢شكل

 
            موجود يز اصلي سرري بر رويکيز الستينه نصب سرري گز-ب
و تراز نرمال   ن تراز حداکثريمخزن مابر و استفاده موقت از حجم يز سد وشمگيش رقوم سرري افزاينه هايگر از گزي ديکي

ت يدر وضع.  باشد ي آن مي متر بررو١ به ارتفاع يکيز الستي نصب سرريش تراز بهره برداري و افزايالبيرسيدر مواقع غ
ن طول  در جناح راست به کمک ي باشد که ايم)  متر٣٢٠جمعاً ( متر ١٦٠ز در هر سمت کانال برابر ي طول کل سرريفعل
 ري وشمگيکيز الستي شده جهت نصب سررينه بررسيسه گز. م شده استي دهانه در هر سمت تقس١٧ پل به يه هايپا
  يز بتني سرريک بر رويم الستينصب مستق -
  يز بتني ستون و شمع مجزا از سرري پالتفرم اجرا شده بررويک بر روينصب الست -
 )نه منتخب يگز ( ينز بتيواره سرري متصل شده  به دييک سازه خرپاي يک روينصب الست -
 

ز در سمت چپ به منظور ياد سرري با توجه به طول زيکيز الستي، جهت نصب سرر)نه منتخبيگز ( يشنهاديدر طرح پ
 در سه دهانه يکيز الستيز مانند سمت چپ ، سرريدر سمت راست ن. م شده استي از ارتعاش به سه دهانه تقسيريجلوگ

 .  گردديمجزا نصب م
 يعرض کف رو.  باشدي متر م١ به ارتفاع يکيز الستيم و سرري دهانه تقس٦ر به ي وشمگيز اصليسررن طول کل يبنابرا

 ٢٨/٤٧ب ي متر و طول تاج آنها به ترت٠٨/٦١ک دهانه در وسط به طول ي متر و ٧٦/٤٤ن به طول يپالتفرم دو دهانه در طرف
 قرار يز بتنيواره سرري متصل شده به دير و خرپاي متشکل از تيک سازه فضائي يتمام پالتفرم رو.باشند ي متر م٦/٦٣و 

ک در ي مقسم، الستيمتر اجرا شده و پس از احداث بازوهاي سانت١٥ک دال بتن آرمه به ضخامت ي ي پالتفرم فلزيرو. دارد
 .  شوديز اجرا مي آن در مجاورت هر دو سرري و پالتفرم روين سازه فضائيا. شود ي آن نصب مي دهانه ، رو٣
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   يز سواحل چپ و راست مخزن اصلي خاکريزبهسا
 يالبهاي سين مخزن بر روير اي به آن تأثي وروديالبهايباتوجه به کوچک بودن حجم مخزن سد گرگان در مقابل حجم س

الب يدروگراف سير نداشته و هيچگونه تأثي بزرگ هيالبهاي سيو عمالً مخزن بر رو.  باشديز ميبا دوره بازگشت مختلف ناچ
 .  باشندي همسان ميو خروج يورود

 
 ري سد وشمگي مخازن فرعيطرح عالج بخش

، مقدار يز در مخزن اصليش ارتفاع سرري ، در صورت افزا١ شماره ي و مخزن فرعي همزمان مخزن اصليريل آبگيبه دل
 مخزن يکهايداش ارتفاع در ي که افزايدر صورت. ابد يش يد افزايز باي ن١ ي محصور کننده مخزن فرعيزهايارتفاع خاکر
ون متر يلي م٧٤/٢٣ره در آن به  يد  و مقدار حجم قابل ذخيخواهد رس+ ٢/١٥رد، سطح تراز نرمال آب در آن به يصورت پذ

 .افتيش خواهد يمکعب حجم افزا
 شده يش ارتفاع طراحي افزاي مختلف آن براي در قسمت هاي متفاوتي ، روشها١ شماره يط مخزن فرعيبا توجه به شرا

 :است 
 

 مورد استفاده قرار ١ ي مخزن فرعي شماليط مناسب در قسمتهايل شرايدار که به دليب پايز با شي  استفاده از خاکر-الف 
ن دست يي باالدست و پايب هاي باشد و شير ميکها امکانپذيرون داي به سمت بيزين محدوده امکان خاکريدر ا. رديگ يم

 . ر نظر گرفته شده استک دي به ٣ک و ي به ٤ب ي آن به ترتيزهايخاکر
 ي باشد و در امتداد جهت جنوب به غرب مخزن فرعي متر م١٦٠٠ طول ي که دارايز شونده اضطراريز سرري خاکر-ج 

 موجود در رودخانه يالب هاينان جهت عبور سيوز اطمي باشد، به عنوان في م٥/١٤ قرار دارد و رقوم تاج آن ١شماره 
ت عملکرد آن يل اهميز به دلين خاکريش ارتفاع در ايافزا.  در نظر گرفته شده است١ يگرگانرود پس از ورود به مخزن فرع

ط نرمال، از خروج آب از يد در شراينکه بايز عالوه بر اين خاکريا. ده استيمحدود گرد+ ٢/١٥الب، به تراز يدر زمان وقوع س
الب يوز پالک انجام داده و سيد خود را به عنوان فالب، کارکريط وقوع سيد بتواند در شرايد، باي نمايري جلوگ١ يمخزن فرع

ات يز شونده، عمليز سرريز موجود به عنوان خاکريبا توجه به عملکرد خاکر. دي منطقه منتقل نمايرا به سمت دشت ها
 ي م١ به ٣ز ي  و ن١ به ٤ب  ين دست به ترتيي باالدست و پايب هايدار و با شي پايب هايش ارتفاع در آن به صورت شيافزا

 يين دست با استفاده از پوشش بناييده و در قسمت پايپ رپ محافظت گرديله پوشش ريه آن در باالست به وسيباشد که رو
 شود که در يده مي کوب٧٥ آن با تراکم ييوز، قسمت باالينان از عملکرد آن به عنوان فيل اطمي گردد که به دليدار ميشده پا

 .ديالب را از خود عبور داده و وارد دشت نمايشده و سن قسمت شسته يالب ، ايزمان وقوع س
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 ي مخزن فرعي ضلع جنوب غربيز شونده اضطراريز سرري خاکر-٣شکل

 
عبارت خاک .  شودي بکار گرفته مي سد سازي عالج بخشي است که در پروژه هايي از روش هايکيخاک مسلح  که  –د 

 . باشديل ميا ژئوتکستاي و يلگرد، تسمه فوالدير مي نظيله عناصر کششي مسلح کردن خاک به وسيمسلح به معن
 : گردديل مي تشکي، خاک مسلح از سه جزء اصليدر حالت کل

 ٢٠٠ ار الک شماره ي درصد عبور١٥ با کمتر از ي انتخابيمعموال مصالح دانه ا: ز ي خاکر-
 شوند و تاي نما بسته ميل که به واحد هايا ژئوتکستاي و ي فلزيلگردهاينوارها و م: ح يله تسلي وس-

 ز امتداد دارندي به درون خاکري فاصله ا
  قطعات نما -
 

 به وجود آمده به علت اصطکاک ي خاک مقاومت برشيش مقاومت کششيده افزاي از دوپديعملکرد مناسب  خاک مسلح ناش
 . باشديموجود در سطح تماس خاک و مصالح مسلح کننده م

 ي، م٢ ي و مخزن فرع١ ين مخزن فرعي، مربوط به جاده موجود در حد فاصل ب١ره  شماين روش در مخزن فرعيکاربرد ا
ر ي سد وشمگيش مقدار تراز نرمال آب در مخزن اصلي در اثر افزا١ ينکه تراز نرمال آب در مخزن فرعيل ايبه دل. باشد
نکه احداث جاده و يبا توجه به ا. ته شود باالتر از تراز موجود ساخيد در ترازيز باين جاده  مذکور نيابد، بنابراي يش ميافزا
جه ي گردد و در نتي م٢ يجه مخزن فرعي و در نت١ ي مخزن فرعيريز موجود باعث اختالل در آبگيش ارتفاع خاکريافزا
ش ارتفاع جاده ي افزايستم خاک مسلح براي شود، از سي مختل ميادي تا حد زياز منطقه به آب کشاورزين آب مورد نيتام

با .  باشدي م٢ و ١ ي در مخازن فرعيريش ارتفاع جاده موجود همزمان با آبگيجه آن افزايده است که نتيفاده گردمذکور است
 ي بتنيد و پنل هاي مسلح نمودن خاک،  از مصالح ژئوگريان مصالح مختلف براي صورت گرفته و از مي هايتوجه به طراح

 موجود در محل ي آب گرگانرود و خاک هاييايميط شيل شراي دلده است که بهيح خاک استفاده گردي تسليش ساخته برايپ
 .  داردي مقاومت مناسبييايمي پروژه، در مقابل عوامل خورنده شياجرا
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  با خاک مسلح٢ و ١ ين مخازن فرعيک و جاده  بيش ارتفاع دايمقطع افزا -٤شكل

 
 منابع آب احداث سد يزيج برنامه رياساس نتااز بر يد مورد نين مخازن جديد فوق به منظور تأميعالوه بر مخازن جد

جاد ي با توجه به وجود مشکل رسوب در مخازن ايازطرف. ر مدنظر قرار گرفته است ين دست سد وشمگيي در پايکيالست
 .  باشد ير مياجتناب ناپذ يبردار بهره يها دوره تمام در آب باالجهت برداشت نانياطم تيقابل با و مناسب ساتيتأس

 لحاظ مشخصه به آب تيفيک ،يآب ازين زانيم سد، نوع با ميمستق رابطه آب برداشت ساتيتأس نوع و يريآبگ روش انتخاب
 در ساتين تأسيا از يبردار بهره يها نهيهز و مسائل به توجه نيهمچن و مخزن در آب سطح نوسانات رسوب، و يفيک يها

 قرار الشعاع را تحت طرح يبازده و مجموعه کل عملکرد ،مذکور موارد از کيهر به توجه عدم .دارد سد ديمف عمر طول
 .داد خواهد

 از يک حوضچه مکش مناسب و عارير و استفاده از مخزن آن به عنوان ين دست سد وشمگيي در پايکيبا احداث سد الست
 . دوار بود يان عمر سد اميسات برداشت آب تا پايجاد تأسي توان به ايهرگونه رسوب م

 يدارم عهده را انتقال و يريآبگ فهيوظ سد باالدست در مخزن راست و چپ ساحل در پمپاژ ستگاهيا دو ،يفعل طيدر شرا
با .  شده است ينيش بير پيز جهت برداشت آب از مخازن سد وشمگي نيگري ديستگاههايستگاه ايا ن دوي عالوه بر ا .باشند

ن يگزيستگاه پمپاژ جاي اي و اجرايحل راست ، طراح سايستگاه پمپاز ساحل چپ و تا حدوديط نامطلوب ايتوجه به شرا
 ي ثقليري در حال حاضر امکان آبگي با توجه به انباشته شدن رسوب در مخزن اصلياز طرف.  رسد ي  به نظر ميضرور

م  متر وجود ندارد و به مرور با انباشته شدن رسوب در رقو١٢ن تر از يي ،  در رقوم پاي از مخزن اصل١ شماره يمخزن فرع
ستگاه پمپاژ ي  اي توان با اجراين دست هم ميي پايکيلذا با استفاده از مخزن سد الست. ن مشکل حادتر خواهد شد يباالتر ا

 که در اثر ي پمپاژيستگاههاي اي مطمئن براينيگزي را حل نمود و هم جاي از مخزن اصليمشکل برداشت آب مخازن فرع
  . شوند در نظر گرفتي دچار مشکل ميرسوبگذار
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 انيره و انحراف جرياز ذخ پس و شود يم رها دست نييپا به مخزن از ازين مورد آب زانيم که است شرح نيبد عملکرد نحوه
 به و شده از برداشتين مورد آب سد، دست نييپا در متمرکز و واحد پمپاژ ستگاهيا کي بواسطه  ،يکيسد الست کي توسط آب
 .شود يم منتقل راست سمت ساحل در کي يفرع زنمخ و چپ ساحل ياصل کانال در مقسم نياول

 مخزن يها کرانه در رسوب شدن انباشته اوالً مخزن، از آب برداشت در توجه قابل اريبس مشکالت از که است ذکر به الزم
  . باشد يم مخزن آب سطح در باال دامنه با نوسانات اًيثان و )پمپها  حوضچه مکش محل(
 با توان يشود ،م يم رها يميتنظ بصورت آب که يزمان خصوصاً رودخانه در آب طحس ديشد نوسانات عدم ليدل به

   .نمود زيتجه را پمپاژ ستگاهيا مناسب  يپمپها يريبکارگ
 با آب و بوده زيناچ اريبس اريبس پمپها مکش يمجرا يورود در و  يکيمخزن سد الست در يگذار گر رسوبيد يطرف از
 سرعت اًيثان و اند شده بيترس مخزن در رسوبات از يميعظ سهم اوالً چراکه .شود يم اژپمپ ستميس  وارديباالتر تيفيک
 که گفت توان يم لذا .سازد يم محدود اريبس را يگذار رسوب ک امکانيدن الستيشتر بوده و با خوابيرودخانه ب در انيجر

 و ازين مورد يپمپها نوع ها، ه ستگايا شدن زمتمرک به توجه با عملکرد نانياطم تيقابل لحاظ دست به نييپا از آب برداشت
  .رسد يم نظر به تر مناسب ها نهيگز ريسا به نسبت پمپاژ، ستگاهيا و مخزن از تر نهيکم هز و تر ساده يبردار بهره

 
 

 رين دست سد وشمگيي در پايکي سد الستييپالن جانما -٥شكل
 
 جي نتا-٣

 . کنديجاد نميانه سد اي ساليهره بردار در روند بي ارائه شده خللي فني راهکار ها-١
 .باشديز مقرون به صرفه مي ني راهکار ارائه شده از لحاظ اقتصاد طرح، با وجود منابع قرضه مناسب در محل-٢
 . کنديسات وابسته به آن وارد نمي تاس به وضع موجود سد ويبيچ گونه آسي، ه شدهي معرفيئات اجراي عمل-٣



 

 ١٣

 امکان ي شبکه ساحل راست به صورت ثقلي اراضياز آبي از ني  بخش١ شماره يچه مخزن فرعيرطرح د با انجام راهکار -٤
 .ستگاه پمپاژ بوده استي ايارير بوده که قبالٌ  تحت آبيپذ
                    زان                                         يم مخزن به مين آب با توجه به بهبود و حجم تنظي از تامين طرح بخشي اي در اجرا-٥
 ١٠mcm.   استيزيجهت کاربرد صنعت قابل برنامه ر 

شبکه   ساحل ي از اراضيهت بخش مناسب جيدهس ي سرويصلست سد ادن يي در پايمي تنظيکي با احداث سد الست-٦   
 . استيزيچپ در وضع موجود با حداقل آب مخزن قابل برنامه ر

 ياي از مزايکي  ساحل راستشبکه آب در سه نقطه ازي حجميل تعاوني پمپاژ منفرد با توجه به تشکيستگاه هاي اي طراح-٧
 . باشديل آب به بهره برداران ميم و تحويتنظ
 .  خواهد شديحاصل وعمل سد ياجراف شده يتعره ي اول اهداف يعالج بخشو   طرح بهبودي با اجرا-٨
   



 

 ١٤

 
  منابع-٤
 )ن مشاور خزرآبيشرکت مهندس(ر ي سد و شبکه وشمگي عالج بخشيگزارش فن-١
 )مشاورمهاب قدس( کشوري سدهايداري مطالعات پا-٢
 ير طاعونس ترجمه شاپو -ا -د-ام - براجايآقا) جلد اول(ک ي ژئوتکني اصول مهندس-٣
 يمي حسن رحي آقاي خاکي کتاب سدها-٤
 يشمي ابري باز آقايک کانالهايدرولي ه-٥
 زادهين علي امي آقاي کاربرديدرولوژي اصول ه-٦
 ي محمد مهدويآقا)جلد دوم (ي کاربرديدرولوژي ه-٧
 


