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 .برداري سد سفيدرود عمليات شاس و نقش آن در بهره
 

 عمران مؤمني كلشتري
 شركت آب منطقه اي گيالن

 
 مقدمه

 ٤١برداري از مخزن در سال        پايان يافت و بهره    ١٣٣٨ متر در سال     ١٠٦دار سفيدرود با ارتفاع      مطالعات و طراحي سد پايه    
اوزن و   هـاي قـزل    فاصله پـايين دسـت محـل تالقـي رودخانـه          سد سفيدرود بر روي رودخانه سفيدرود و بال        .آغاز گرديد 

 كيلومتري جنوب شهر رشت مجاور شـهر منجيـل          ٧٥ كيلومتري شمال غرب تهران و حدود        ٢٥٠شاهرود بفاصله حدود    
 . واقع است

 
 :اهداف ساخت سد 

 .هاي رودخانه سفيدرود براي آبياري دشت گيالن   تنظيم و جريان-١
 .ب كنترل سيال-٢
 ).  مگاوات٨٧/٥با ظرفيت نصب شده ( يد انرژي برقآبي تول-٣ 
  ايجاد اشتغال-٤
 

 مشخصات عمومي سد 
  بتني وزني پايدار    :نوع سد
       ١٣٣١     : مطالعه
 ١٣٣٤-١٣٤١     :ساخت

  ميليون متر مكعب١٧٦٥                    : حجم اوليه مخزن
  متر١٠٦                                   :ارتفاع سد از پي

  متر٨٦                      : ارتفاع سد از بستر رودخانه
  متر٤٢٥                                       :طول تاج سد

  متر١٠٦                                  :عرض سد در پي
  متر٨                                  :عرض سد در تاج

  كيلومتر مربع٥٦            :رقوم حداكثرمساحت درياچه در 
  كيلو متر مربع٥٦٢٠٠                  :مساحت حوزه آبريز سد

  كيلومتر٢٥               :اوزن طول درياچه در شاخه قزل
  كيلومتر ١٣               : طول درياچه در شاخه شاهرود

 ر ثانيه مترمكعب د٦٢٠٠     :ها كننده حداكثر خروجي از تخليه
  نيلوفري- آزاد                                   :نوع سرريز

  مگاوات ساعت٥*٥/١٧               :قدرت اسمي توليد نيروگاه
  مترمكعب١٦٠٠٠٠٠                    : حجم خاكبرداري سد



 ٢

 . مترمكعب٩٣٠٠٠٠: ريزي سد و تأسيسات وابسته حجم بتن
 اشتوكي : نظارت-اتكو و افر: ور مشا-شركت ساسر : پيمانكار 
 

 اي بر رسوبات سد مقدمه
هـاي آبريـز    هـاي آبخيـزداري در حوضـه     و به دليل عدم اجـراي طـرح      ١٣٤١برداري از سد سفيدرود در سال         با آغاز بهره  

شـاهد افـزايش شـديد      ) ١٣٤١-١٣٥٩(بـرداري از آن        عدم تخليه سد در دو دهـه ابتـدايي بهـره           همچنينباالدست آن و    
 ميليـون متـر مكعـب       ٧٧٥ميزان    از حجم مفيد مخزن به       ١٣٦٢بوده به طوريكه در سال      بات نهشته شده در مخزن      رسو

 افزايش حجـم نرمـال مخـزن از         بيانگر تا كنون    ١٣٦٠انجام عمليات شاس معمولي و تكميلي از سال         . كاسته شده است  
 . باشد مي )١٣٨٩يدروگرافي سال نتيجه حاصل از ه( ميليون متر مكعب ١٠٨٥ ميليون متر مكعب به ٩٩٠

 ميليون متر مكعب رسوب وارد مخـزن        ١٥٩٦ميزان  ) ١٣٨٩ تا   ١٣٤١از سال   (برداري سد سفيدرود       سال بهره  ٤٨در طول   
 . ميليون متر مكعب از آن تخليه شده است ٩٣٠گرديده و 

اس ميـزان رسـوبات ورودي و     دهد تا قبـل از انجـام عمليـات شـ            بررسي روند رسوبگذاري و رسوبزدايي مخزن نشان مي       
يافتـه  بـه رسـوبات وارده           ميليون متر مكعب بوده كه نسبت رسوبات تخليـه         ٢١٤ و   ٩٦٠خروجي از سد به ترتيب معادل       

 ٧٤٠ و   ٨٧٢معادل    )٢جدول شماره    (شاسعمليات  انجام   سال   ٢٠ در طول    مقدارباشد در صورتيكه اين       مي% ٢٢معادل  
به عبارتي ديگر در صورت عدم انجام شاس و         . باشد   مي  درصدي ١١٨دهنده راندمان     شانباشد كه ن    ميليون متر مكعب مي   

 ميليـون متـر     ١٢٤٥ درصدي رسوبگذاري، حجم رسوبات انباشته در مخزن تا كنـون معـادل              ٧٨بت نرخ   لحاظ نمودن نس  
 .باشد  ميليون متر مكعب مي٥٢٠  بهمكعب بوده كه خود مبين تقليل حجم مفيد مخزن

 
 :وبگذاري شديد در مخزنداليل رس

 .هاي آبريز باالدست عليرغم مطالعات انجام شده هاي آبخيزداري در حوزه عدم اجراي طرح -١
 .هاي تخليه رسوب بيني حجم مرده و دريچه عدم پيش -٢
 .اوزن بويژه در محدوده استان زنجان آبريز قزل فرسايش شديد حوضه -٣
 .شيب زياد رودخانه شاهرود -٤
برداري از جهت قرارگيري مداوم تراز مخزن در هـد بـاال و عـدم                 در دو دهه اوليه بهره    برداري اصولي     عدم بهره  -٥

 .تخليه سد
توسعه روزافزون شبكه آب شرب استان گيالن و تـأمين بخـش عمـده آب خـام مـورد نيـاز آن از طريـق سـد               -٦

 عـدم كـارايي   هاي اخيـر بـه دليـل    برداري سد مخزني شهربيجار كه در سال       سفيدرود و تأخير در ساخت و بهره      
 .در مواجهه با جريان غليظ دبي انتقالي از سد سفيدرود در مواقع رسوبزداييخانه بزرگ سنگر  تصفيه

در راسـتاي   تخليه كامل مخزن به دليل عدم اطمينان از پر نمودن مخـزن             بروز خشكسالي در دهه اخير و عدم         -٧
 . دست سد تأمين آب مورد نياز اراضي شاليكاري پايين

 
 اع آنشاس و انو

شاس عبارتست از تخليه رسوب به كمك نيروي هيدروليكي آب كه در سد سفيدرود با عناوين شـاس معمـولي و شـاس                 
 .تكميلي انجام شده است



 ٣

عالوه بر  اي در مخزن       ايجاد جريان رودخانه   ضمنباشد    اين روش كه با تخليه كامل مخزن همراه مي        در  : شاس معمولي   
هـاي تحتـاني جنـاحين سـد      كننـده   متعاقباً با انجـام مـانور متنـاوب تخليـه          الوگ اصلي ،  موجود در بستر ت   تخليه رسوبات   

مبادرت به تخليه رسوبات نهشته شده در مجـاورت بدنـه           )  ساحل چپ  ٥ و   ٤ ساحل راست و     ٣ و   ٢ و   ١هاي    كننده  تخليه(
  . گردد كنندهاي مذكور مي سد و حدفاصل تخليه

 :شاس تكميلي 
بند خاكي در داخل مخزن و ايجاد كانال در تراس رسوبي مبادرت به تغيير مسير رودخانه از تالوگ                  در اين روش با احداث      

در روش اول   . نمايد  جريان آب در داخل كانال جديد به دو روش سبب تخليه رسوب مي            . گردد  اصلي به مسيري جديد مي    
وجود و مقاومـت برشـي پـايين مصـالح          دهد با توجه به جنس رسي و سيلتي مصالح م           كه در طول مسير جريان روي مي      

هاي رسوبي به داخل كانال گرديده و حمل رسوبات مذكور به سـمت     هاي رسوبي سبب لغزش توده      مذكور، برش زير اليه   
 عمليـات مـذكور     كـارايي  بـا بديهي است كه مقدار دبي جريـان        . پذيرد  بدنه سد و خروج آن توسط جريان آب صورت مي         

 ١٨٠٠٠٠ الزم به ذكر است با توجه هدف عالي سد در خصوص تأمين آب زراعي اراضي                 .تاي مستقيم حواهد داش     رابطه
دست، محدوديت زماني در اجراي عمليات شاس به دليل لزوم آبگيري سريع سد و از سويي ديگـر شـرايط          هكتاري پايين 

 . خواهد بود حداقلي جريان ورودي به مخزن در بازه زماني مذكور در كاهش راندمان عمليات مذكور مؤثر
 .شود و حركت پس رونده آن تخريب و حمل رسوبات انجام مياليه كانال  در روش دوم با شكل گيري آبشار در منتهي

 در شـاخه    دي به مخزن در زمان انجـام عمليـات شـاس،          وهاي اخير و كاهش شديد ور       به دليل وقوع خشكسالي در سال     
 ضمن رسوبزدايي در سـال مـذكور و         ١٣٨١ير جديد جريان در سال      اوزن ضمن ايجاد بند خاكي و انحراف آب به مس           قزل

 با مصـالح   مربوطهبا ايجاد بند خاكي موقت در دهانه ورودي تالوگ          هاي بعد از آن         تثبيت جريان در تالوگ جديد در سال      
 غرقـاب  سازي آب در پشت بند مذكور اقدام نموده و همزمان با پر شـدن مخـزن و              رسي موجود در داخل مخزن و ذخيره      

بر اساس تجربيات حاصله    . گردد  شدن بند احداثي، لغزش توده رسي مذكور سبب جريان سيالبي مصنوعي با دبي باال مي              
 متر مكعـب در  ٦٠٠متر مكعبي و ايجاد جريان سيالبي در حدود   ميليون٣سازي حجم  ذخيره (١٣٨٣ار اين روش در سال     

  .گرديدر مكعب رسوب از مخزن تخليه  ميليون مت٣ و در طي يك هفته در حدود ) ثانيه
 

 :مزاياي رسوبزدايي به روش شاس 
 احياي حجم مفيد مخزن  -١
 و آبگيـر    هـاي تحتـاني     تخليه رسوبات انباشته شده در مجاورت بدنه سد و پيشگيري از مـدفون شـدن دريچـه                 -٢

 .نيروگاه
 .جريان وروديكاهش غلظت جريان ورودي به واحدهاي نيروگاه و عدم خروج آنها به دليل غلظت  -٣
در گـردد كـه گاهـاً       مـي هاي تحتاني     كننده  ليه رسوبات در نزديكي بدنه سد منجر به عدم تخليه آب از تخليه            خت -٤

واحـدهاي تـوربين و احتمـال خـروج آنهـا           برداري نيروگاه با هدف كاهش غلظت جريان ورودي به            هنگام بهره 
 .يابد  ضرورت مي

 هزينـه   ١٣٨٣بر اساس برآورد صورت گرفته در سال        . (شده  ات تخليه انجام حداقل هزينه با توجه به حجم رسوب        -٥
با آالت مكانيكي     ماشين ريال بوده كه در مقايسه با روش به كار گيري            ١٣٠تخليه هر متر مكعب رسوب معادل       

 ١٠هدف بارگيري و حمل رسوبات با فرض وجـود محلـي مناسـب جهـت دپـوي رسـوبات انتقـالي در فاصـله                      
 ). باشد  ريال مؤيد راندمان بسيار باالي روش شاس مي٢٠٠٠٠ كيلومتري به مبلغ



 ٤

اي در مخزن و فراهم شدن شرايط مساعد جهت انجام بازرسي بدنه و تاسيسات مكانيكي                 ايجاد جريان رودخانه   -٦
 .موجود و انجام تعميرات موردي

 واقع در ضلع غربي     تخليه رسوب مخزن و كاهش تبعات ناشي از انتقال ذرات ريزدانه به طرف مناطق مسكوني               -٧
 .مخزن با توجه به پتانسيل باالي باد در منطقه

برداري بوده كـه عـالوه بـر افـزايش            تخليه رسوبات مخزن سبب كاهش غلظت جريان خروجي در دوران بهره           -٨
 .ثيرگذار خواهد بودأهاي شبكه آبياري نيز ت طول عمر توربين، در كاهش رسوبگذاري در مجموعه كانال

 
 :يي به روش شاس معايب رسوبزدا

كننده تحتاني سد به توجه به خروج جريان غلـيظ كـه بـر اسـاس                   تخليه ٥هاي    ها و گالري    پذيري دريچه   آسيب -١
 . گرم در ليتر نيز مشاهده شده است٤٤٠هاي انجام شده فراتر از  برداري نمونه

 .ه هنگام خروج از آناتالف آبزيان به دليل افزايش غلظت جريان خروجي و خفگي ماهيان موجود در مخزن ب -٢
 .هاي منفي زيست محيطي بر رودخانه سفيدرود پيامد -٣
 .ايجاد دلتاي رسوبي در محل ورودي رودخانه به دريا -٤
ايجاد مئاندرهاي متعدد در طول مسير رودخانه به سبب غلظت بـاال كـه بـرهم زننـده رژيـم طبيعـي رودخانـه                         -٥

 .گردد مي
 

  و افزايش راندمان آن شاسراهكارهاي پيشنهادي جهت كاهش تبعات عمليات
 همـاهنگي   بـا ريزي مناسب جهـت صـيد ماهيـان موجـود در آن               تثبيت تراز مخزن در ترازي مشخص و برنامه        -١

 .شيالت استان
انحـراف جريـان    (رود و سنگر      فراهم نمودن بستر الزم جهت تخليه رسوب مخازن سه بند انحرافي تاريك، گله             -٢

با هدف پيشگيري از ترسيب رسوبات خروجـي        ) وجود در مخازن آنها   هاي رسوبي م    آب از تالوگ اصلي در تراس     
 .از سد سفيدرود در مخازن مربوطه و احياي حجم آنها

اسـتور جهـت    و  استفاده از پتانسيل آبي مخازن جديداالحداث باالدست سد سفيدرود از قبيل سـدهاي طالقـان                 -٣
 .ده در مخزنتأمين دبي مناسب و كارآمد به جهت تخريب و حمل رسوبات نهشته ش

) ١٣٩١نيمه دوم سـال     (برداري سد مخزني شهربيجار       ريزي الزم جهت اجراي شاس تكميلي پس از بهره          برنامه -٤
خانه سنگر و رفع محدوديت در غلظـت جريـان خروجـي از               به دليل قابليت سد مذكور در تأمين آب خام تصفيه         

 .مخزن
 
 
 


