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بسم اهلل الرحمن الرحيم



(ومدیریتوتکنولوژیساختسدها21دیدگاههاوچالشهایجدیدسدهاومخازندرقرنکمیتههایتخصصی)

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

افت کيفيت آب در مخازن سدها
در اثر پدیده های الیه بندی حرارتی و تغذیه گرایی

:ارائه کننده 

رانجواد حسن نژاد  ، رئيس گروه محيط زیست و کيفيت منابع آب  شرکت مدیریت منابع آب ای
ع آب ایرانساناز مصطفی پور، کارشناس گروه محيط زیست و کيفيت منابع آب  شرکت مدیریت مناب
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:مقدمه -1

احداث سد به عنوان مانعی در برابر جریانهای طبيعی رودخانه،نقش تعدیلی ویژه 
ساخت و بهره برداری از مخازن سد ها اصوال منجر به . ای در رژیم رودخانه  دارد

دو تغيير عمده در روند به ظاهر نا بهنجاری جریانهای طبيعی رودخانه به شرح 
:ذیل ميگردد

.احداث سد باعث افزایش زمان ماند آب می گردد-1

.احداث سد باعث ایجاد الیه بندی آب در مخزن می گردد-2
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:مقدمه -1

آبکيفيتکهشودمیآنبهمنجرهارخدادایندویهر
.نباشدسدمخزنورودیآبکيفيتمشابهخروجی

وشدهترگسترههاسدجایگاهواهدافبهنسبتهادیدگاهامروزهلذا
يزنسدازانتظارموردکمیاهدافکناردرکيفیکنترلمشمولآندامنه
هایصتخصبهاتکابابایستمیامر،کارشناسانطراحانلذا.استگشته
راهاآنتاثروتاثيربرمخزن،حاکمفرآیندهی،محيطیزیستعلومالزم
يصوتخصجانماییدرآنهابهعلمباوناختهشآبکيفیهایپارامتربر

بریمبتندرستبرداریبهرهوشيوه(...وهاآبگيرمثل)جانبیهایسازه
.آورندبعملالزماقداممصارفبامتناسبکيفيتباآبتامين
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کشورهای کیفیت منابع آب مخازن سد های چالش -2

:كردبه طور كلي مشکالت شناسایي شده در سدهای كشور را مي توان به صورت زیر دسته بندی
ناسي كاهش كیفیت آب به دلیل افزایش شوری و سایر امالح به دلیل وجود تشکیالت زمین ش•

مخزننامطلوب در حوضه و ورود شاخه های فرعي شور به 

آلودگي آب مخازن سدها ناشي از سازند های زمین شناسي•
كاهش كیفیت آب به دلیل شکل گیری الیه بندی حرارتي •
آب وایجاد پدیده تغذیه گرایيهای مغذی وآالینده موادورود •
ده تخریب كیفیت آب به دلیل انحالل مواد مغذی موجود در كف مخزن و تجزیه گیاهان غرقاب ش•

در مخزن
كاهش كیفیت آب مخزن به دلیل زمان ماند طوالني آب •
ن كاهش كیفیت آب مخزن به دلیل رسوب خیزی باالی حوضه و ورود جریان های گل آلود به مخز•

به ویژه در زمان سیالبي
ریزش توده ای دیواره های مخزن و ورود رسوبات و مواد مغذی به مخزن•

6

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



7

معرفی پدیده های تغذیه گرایی والیه بندی حرارتی در مخازن سدها-3

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

تغذیه گرایی-3-1

ب ه رش د س ریع جلب ک در من ابع آب، ( Algal Bloom)کشکوفایی جلب تغذیه گرایی یا پدیده  
یاه ا و این پدیده در سواحل، در. بطوریکه رگه هایی از جلبک در آب دیده شود شکوفایی جلبک گویند

.مخازن سدها به وقوع می پيوندد

:اثرات پدیده شکوفایی جلبک 
 تغيير رنگ و بوی آب و مشکالت تصفيه آب
(به علت مصرف اکسيژن محلول در آب در شب ها)کاهش اکسيژن محلول آب
 ر با توجه به اینکه جلبک د)توليد گونه های سمی و غيرقابل مصرف جلبک در زنجيره غذایی

(پایين تر زنجيره غذایی دریا قرار دارد
 کاهش در گونه های جانوری اکوسيستم
 اهش کاهش رغبت به استفاده از آب برای مصارف تفریحی و ک)کاهش ارزش زیبایی شناختی آب

(ارزش مادی ناشی از آن
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:عوامل مؤثر در پدیده شکوفایي جلبک 
: بطور کلی فسفر و نيتروژن به طرق زیر وارد منابع آب می گردند

استفاده از شوینده ها •
کودهای کشاورزی •

نزوالت جوی با عبور از مزارع باعث شستشوی کودهای کشاورزی ش ده و از ای ن طری   
. نيتروژن و فسفر کودها وارد رودخانه ها می شوند

فاضالب های انسانی •
رواناب های مزارع کشاورزی و معادن•

تغذیه گرایی-3-1

معرفی پدیده های تغذیه گرایی والیه بندی حرارتی در مخازن سدها-3
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:(Chapman, 1996)طبقه بندی مخازن براساس وضعيت تغذیه گرایی 

ب ه دلي ل غلظ تزندهمخازن دارای توليد اوليه کم جرم :مخازن اوليگوتروف
.پایين نيتروژن و فسفر و غلظت نزدیک به اشباع از اکسيژن محلول

ابين مخازنی که از دیدگاه وضعيت غلظت نيتروژن و فسفر م:مخازن مزوتروف
احی در الیه بندی های تابس تانه در برخ ی ن و. حاالت اليگوترف و اوتروف هستند

.دچار افت اکسيژن محلول می گردند( الیه پایينی)الیه هيپوليمنيون 

مخازن حاوی غلظت های زیاد مواد مغذی نيت روژت و فس فر و : مخازن اوترف
در . هس تند( ک دورت ب اال)نرخ زی اد تولي د ج رم زن ده و ش فافيت ک م آب 

حلول حتی تا اکسيژن م( الیه پایينی)های تابستانه در الیه هيپوليمنيون الیه بندی
ه  ای آب دچ  ار یاب  د و ک  اربریني  ز ک  اهش م  یmg/lit1مق  ادیر کمت  ر از 

.های جدی خواهد شدمحدودیت
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معرفی پدیده های تغذیه گرایی والیه بندی حرارتی در مخازن سدها-3
تغذیه گرایی-3-1
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:(Chapman, 1996)طبقه بندی مخازن براساس وضعيت تغذیه گرایی 

يد مخازن حاوی غلظت های بسيار باالی مواد مغذی تول: مخازن هایپروتروف
جرم زنده بسيار زیاد ناشی از آن، حالت شدید اوتروفيک و بوج ود آم دن

ر د( الی ه پ ایينی)نواحی بدون اکس يژن محل ول در الی ه هيپوليمني ون 
.های تابستانهالیه بندی

اسيدهوميک )های زیاد مواد آلی مخازن حاوی غلظت: مخازن دیستروف
وازی در ه ناشی از توليد اوليه بسيار باال و نوحی کامال بی( و اسيدفولویک
. بندیهنگام الیه
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معرفی پدیده های تغذیه گرایی والیه بندی حرارتی در مخازن سدها-3
تغذیه گرایی-3-1
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الیه بندی حرارتی -3-2
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را بر یکی از متداول ترین پدیده ها در دریاچه ها و مخازن ، الیه بندی حرارتی آب مخزن می باشد که مهم ترین تاثير
الیه بندی به معنی ایجاد الیه هایی  .روی مشخصه های هيدروليکی ، گرمایی و کيفيت آب در دریاچه ها و مخازن دارد

در  .از جرم های سيال می باشد که در اثر اختالف در چگالی یا درجه حرارت یا مواد محلول و معل  ایجاد می شود
در . درجه سانتی گراد نيز برسد15مخازن عمي  ممکن است اختالف درجه حرارت بين الیه های باال و پایين به بيش از 

 .دبيش تر مخازن و دریاچه ها، الیه بندی نتيجه موازنه حرارتی بين آب مهار شده و سایر ورودی ها به مخزن می باش
ی حرارت ورودی شامل تشعشع اتمسفری و خورشيدی، تبادل حرارتی بين آب و اتمسفر و حرارت حاصل از جریان ها

ت حرارت آب می تواند در اثر تشعشع سطحی آب، تبخير، انتقال گرما و بده خروجی، از دس .ورودی به مخزن می باشد
بنابراین اگر اختالط عمودی .فرآیند های گرم و سرد شدن عمدتا در یک الیه سطحی نسبتا نازك رخ می دهد .برود

از این نظر، مخازن به سه دسته زیر .برای برابر کردن گرادیان سطحی کافی نباشد ،الیه بندی حرارتی شکل می گيرد
:تقسيم می شوند

مخازن الیه بندی نشده، دراین مخازن اختالط عمودی درجه حرارت و چگالی درعم  در دوره های زمستان و -1
.تابستان یکنواخت می باشد

کج مخازن با الیه بندی ضعيف، مخازن با الیه بندی ضعيف که به وسيله خطوط هم دمایی که درطول محور افقی-2
.شده اند مشخص می گردند

ن مخازن با الیه بندی شدید ، مخازن عمي  با الیه بندی شدید که به وسيله خطوط هم دمای افقی در طول مخز-3
.مشخص می شوند و دارای الیه بندی فصلی درجه حرارت یا چگالی می باشند

معرفی پدیده های تغذیه گرایی والیه بندی حرارتی در مخازن سدها-3
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.پروفیل تغییرات کیفی مخازن آب که الیه بندی حرارتی در آن ها رخ داد است نشان داده شده است

معرفی پدیده های تغذیه گرایی والیه بندی حرارتی در مخازن سدها-3
الیه بندی حرارتی -3-2
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کهودنماشارهمهمنکتهاینبهبایدآبکيفيتپایشبامفهومرابطهدر
رزیابیا.استمتفاوت،«آبکيفيتارزیابی»و«آبکيفيتپایش»مفهوم
ياییشيم-فيزیکیهایویژگیارزیابیفرآیندکليتبهآب،کيفيت

کاربریواکولوژیکیشرایطانسانی،بهداشتباارتباطدرآبوبيولوژیکی
یعملفرآیندصورتبهآبکيفيتپایشکهحالیدرشود،میاطالقآب
تعریفمعينزمانیفواصلدروخاصنهایامکدراطالعاتآوریجمع
آبکيفیارزیابیفرایندازبخشیآبکيفیپایشدرواقع.شودمی

.گرددمیمحسوب

:پایش و ارزیابی کیفیت آب مخزن سدها-4

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



14

:پایش و ارزیابی کیفیت آب مخزن سدها-4

متر یا بيش تر، در مرحله نخست باید عم  ترموکالین به وسيله10برای مخازن با عم  
مشخص گردد سپس نمونه های( با فواصل یک متر)اندازه گيری های دما در اعماق مختلف 

داقل به  عنوان راهنمای کلی، ح. کيفی آب با توجه به عم  و شدت ترموکالین برداشت شود
نقاط پایش در عم  مخزن در هر ایستگاه سطحی که در آن الیه بندی وجود دارد باید به

:ترتيب زیر باشد

یک متر زیر سطح آب
درست باالتر ازحد باالیی الیه ترموکالین
تر از حد پایينی الیه ترموکالیندرست پائين
در عم  ميانگين حد باالیی و پایينی الیه ترموکالین
 ک ه بت وان یا نزدیکتر به بستر درص ورتی)یک متر باالتر از رسوبات بستر

( گيری را انجام دادبدون برهم زدن رسوبات کف نمونه را برداشت یا اندازه

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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:پایش وارزیابی کیفیت آب مخزن سدها-4

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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:پایش و ارزیابی کیفیت آب مخزن سدها-4
 چگونگی تهيه نقشه های تغييرات کيفی آب

تالط وضعيت تغييرات افقی و عمودی کيفيت آب در یک مخزن بستگی به ميزان و نح وه اخ 
برداری آن دارد که خود به عواملی از جمله باد، ش کل مخ زن، عمودی و افقی آب مخزن و بهره

.ها و کيفيت آب آنها و شرایط اقليمی منطقه داردتعداد و نحوه ورودی

تعیین روند تغییرات افقي

يه گذرا ناحيه رودخآنه ای، ناح. گرددپيکره هر مخزن از نظر طولی به سه ناحيه اصلی تقسيم می
انه ناحيه رودخآنه ای که در ده. این نواحی دارای خصوصيات متفاوت هستند. ایو ناحيه دریاچه

شود، معموال دارای عم   کمت ر، س رعت جری ان مخزن و محل ورود آب رودخانه تشکيل می
ر دارای ای بيش تباشد ناحي ه دریاچ هبيشتر و انتقال همرفتی مواد مغذی ذرات معل  باالتر می

تی ها و عم  بيشتر است این نواحی عم دتا دارای ش رایط کيفيت ی متف اوخصوصيات دریاچه
هستند و از نظر خصوصيات هيدرودیناميکی و گردش جری ان و آالین ده ت ا ح دودی ب ا ه م 

ی برای تعيين وضعيت تغييرات کيفي ت آب مخ زن در ع رط، ط ول و عم   بررس . متفاوتند
ت یکی در اوایل بهار و هنگامی که مخزن قطع ا حال )مقدماتی که باید حداقل در دو بازه زمانی 

ن ای . انج ام گي رد( بندی احتمالیاختالط کامل است و دیگری در اواخر تابستان در دوره الیه
. باشدمی( بسته به طول و شکل مخزن)برش عرضی 20تا 10بررسی شامل تقسيم مخزن به 

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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:پایش و ارزیابی کیفیت آب مخزن سدها-4

سد هاناحیه بندی طولی شرایط کیفیت آب در مخازن 
(Chapman, 1996)و خصوصیات هر ناحیه 

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



18

:پایش و ارزیابی کیفیت آب مخزن سدها-4

تعيين روند تغييرات عمودی
مشخص افقیبرای تعيين روند تغييرات عمودی ابتدا باید نتایج تعيين روند تغييرات

بودن در صورت عدم وجود تغييرات کيفی افقی در مخزن یعنی یک بعدی. شده باشد
الی الیه بن دی احتم در زمانمخزن در سطح، برای تعيين روند تغييرات عمودی باید 

ن عمي   تری)به صورت ماهانه در نقطه ای از سطح مخزن ( اواسط بهار تا اواسط پایيز)
ب ه ترتي ب )مت ر 5ت ا 2، نمونه برداری از سطح تا عم  با تناوب عمقی (نقطه مخزن

، (EC)انجام و پارامترهای دما، کدورت، هدایت الکتریک ی ( عنوان شده در بند قبلی
اندازه گيری گردد و تغييرات این پارامتره ا نس بت ب ه عم    pHاکسيژن محلول و 

. (Chapman, 1996)تعيين گردد 
غيي ر درصورتی که نتایج بررسی تغييرات طولی کيفيت آب در مخزن نشان دهن ده ت
.کيفيت در طول باشد این فرایند برای هر یک از مناط  هم غلظت تکرار می شود
ش در پس از تعيين تغييرات پارامترهای عمومی در عم ، پارامترهای کيفی مورد پ ای

مخزن در هر یک از نمونه ها اندازه گيری و نيمرخ تغييرات کيف ی پارامتره ا در عم  
ب ا رس م . برای تمام پارامترهای مورد پایش در طول دوره پایش اس تخرا  می ش ود

داده های کيفيت در اعماق و طول در زمان روند تغييرات کيفيت در حج م مخ زن در 
.گرددها تعيين میطول ماه ها و سال

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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بدون وجود ابزار مناسب برای سنجش ، هر گونه اظهار نظر در مورد کيفيت آب امری
ل ،بهبود و لذا تصميمات مدیریتی به سمت کنتر.غير مهندسی و نامعقول به نظر می رسد

و ارتقاء کيفيت وضعيت کيفی مخازن آب سدها الزم و ضروری ترین اصل وجود ابزار
عداد و تعيين ت) وسایلی که بتوان با آنها کيفيت آب این منابع در طول و عم  مخزن 
زم به ال. را سنجيد ( جانمایی نقاط برداشت آب بر اساس اصول علمی انتخاب می شوند 

ذکر است که ابزار و وسایل سنجش آب مخازن با منابع آب جاری مانند رودخانه ها 
يار مورد دیگری که در صحت و دقت داده های بدست آمده بس. بسيار متفاوت می باشد

ایش حائز اهميت است تخصص و تجربه و همچنين تعهد فرد یا افراد نمونه بردار یا آزم
نمونه لذا اعداد اندازه گيری شده هر پارامتر عالوه بر وضعيت و شرایط. کننده می باشد 

ر اکثر برداری، در بيشتر موارد وابسته به دقت تجهيزات به کار رفته در آزمایشگاه و د
ين از سوی دیگر می توان چن. موارد متاثر از تجربه و دقت نيروهای انسانی می باشد 

رشناسان استنباط کرد که موفقيت تمامی سيستمهای پایشی در رابطه مستقيم با کا
دخيل در این امر دارند و لزوم بهره گيری از کارشناسان خبره ، باهوش و متعهد ، 

و اساسی متخصص فن با پس زمينه آموزشی مرتبط با موارد فوق الذکر شاید بيشترین
.ترین نکته در پایش منابع آب می باشد

دها در ذیل نيز ابزار و دستگاههایی که برای سنجش های حداقلی کيفيت آب مخازن س
:مورد نياز می باشد ارائه شده است که در ادامه به توضيح آنها پرداخته می شود 

:تجهیزات مورد نیاز برای پایش مخازن سدها-5

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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:تجهیزات مورد نیاز برای پایش مخازن سدها-5

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

شرح کاربری و مورد استفادهابزار/ نام دستگاهردیف

1
ابزار جابجايي 

نمونه
غيرهومناسببطريهای،تسهيالت

2
/ قايق

ماشين/بارج
..ورودخانهکناردرمخزن،درترددبرای

وقايعثبتوبرداریتصويردوربين عکاسی3

4
قرقره با کابل

مدرج
مخزناعماقازنمونهبرداشتوثبت

5
عمق 

اکوساندر/ياب
محلدرآبعمقگيریاندازه

6
دستگاه نمونه 

بردار
آبنمونهبرداشتبرای

سچیديسکعمقگيریاندازهبرایديسک سچی7

8CTD دستگاه
ی،الکتريکهدايتضريبدما،بندیاليهگيریاندازهبرای

محلدرپرتابلبصورتpHمحلول،اکسيژن

9
دستگاه 

AlgaeTorch
آکلروفيلوسيانوباکتریگيریاندازهبرای
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:تجهیزات مورد نیاز برای پایش مخازن سدها-5

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

( شفافيت ) ديسكي سكچي دوار و نحوه كار با آن
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:تجهیزات مورد نیاز برای پایش مخازن سدها-5

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

یا ميزان عم  ، دما و هدایت الکتریکی می Conductivity Temperature Depthمخفف CTDدستگاه
، اکسيژن محلول ، کلروفيل بصورت pHاین وسيله پرکاربرد عالوبر موارد ذکر شده قادر به اندازه گيری . باشد 

و سهولت درجا با قابليت ثبت عم  اندازه گيری همزمان با اندازه گيری پارامترهای کيفی، ثبت داخلی اطالعات
.کاربری آن از ویژگی های شاخص این وسيله می باشد 
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:جهیزات مورد نیاز برای پایش مخازن سدهات-5

AlgaeTorch:

لي و توجه به اين كه بزرگ ترين چالش كيفي منابع آب علي الخصوص مخازن سدها تجمع مواد ابا 

مغذي ناشي از ورود انواع پسابها و روان آبها به داخل اين منابع مي باشد كه اين مواد مغذي همچنان

نابع آب كه در مباحث قبلي بيان شد باعث رشد و تكثير انواع جلبكها كه تهديدي جدي براي سالمت م

مي لذا سنجش ميزان و نوع جلبكها در جهت مديريت كيفي مخازن بسيار الزم و ضروري.مي باشند 

.  باشد 

كه وسيله اي بسيار سبك و قابل حمل AlgaeTorchدر اين راستا مي توان از دستگاهي به نام

را In-situبوده و قابليت سنجش ميزان كلروفيل ها ، سيانوباكتر ، دما و كدورت در محل و آني يا  

روش اندازه گيري اين پارامترها در اين دستگاه از طريق نور سنجي يا . دارا مي باشد 

تي و رنگ به درون ستون آب و اندازه گيري ميزان نور برگشاسپکتروفلورومتری يعني تابيدن نور

ازمند نمي باشد اين بدين معني است كه  دستگاه به محلول يا فيلتر ني. نور برگشتي امكان پذير مي شود 

در حين نفوذ به عمق به ثبت اطالعات خواسته ) متری آب 100امکان اندازه گيری تا عمق همچنين. 

.  را به اپراتور مي دهد ( شده بر اساس پريود زماني مورد نياز مي پردازد

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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:تجهیزات مورد نیاز برای پایش مخازن سدها-5

AlgaeTorch:

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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:تجهیزات مورد نیاز برای پایش مخازن سدها-5

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

pHسنسور DOسنسور ECسنسور BOD,COD,TOC,NO3سنسور 
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:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

مدیریت کيفيت آب در سطح حوضه آبریز-6-1

:طور کلی روش های عال  بخشی مورد استفاده در مدیریت حوضه آبریز به شرح زیر می باشدبه
توليد پاك و کاهش پساب های آالینده خروجی از صنایع
کاهش مواد آلی ورودی به مخزن
 کاهش منابع مغذی و کنترل تغذیه گرایی
کنترل مواد سمی، فلزات سنگين، حشره کش ها و مواد مشابه
کنترل اسيدی شدن آب
کاهش مواد رسوبی ورودی به مخزن
 کنترل شوری
انحراف پساب های ورودی به مخزن
کنترل و مدیریت پوشش گياهی کناره های جریان ورودی

ترل من ابع  کن. های جداگانه ای برای کنترل دارندکه هر یک روشباشند،مینقطه ای و گستردهمنابع آالینده به دو صورت 
یافت ه ها به طور گسترده ای توس عههای پاالیش و کاهش آالیندهروش. نقطه ای معموالً  ساده تر از منابع گسترده است

ر حوض ه بنابراین کنترل آالینده و جلوگيری از انتش ار  آنه ا د. باشداست اما به دليل هزینه زیاد کاربرد آنها محدود می
.  ارزان تر و مؤثرتر است

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



مشکلی که باید حل شودهاروش

تولید پاک
انحراف جریان های ورودی
کاربرد دستگاه های تصفیه
استفاده از تاالب

آلودگی آلی

انحراف فاضالب ها
رفته استفاده از شیوه های کشاورزی پیش
 حذف پوشش گیاهی نواحی جنگلی

درمحدوده مخازن
استفاده از تاالب طبیعی و مصنوعی
پیش آبگیری در جریان های ورودی
 دستگاه کاهش فسفر وان باخ

فزونی مواد مغذی و شکل گیری تغذیه گرایی

م بازسازی رودخانه و ایجاد جریان متالط
تغذیه گرایی و کمبود اکسیژن در رودخانه هاهوادهی مصنوعی

27

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

مدیریت کيفيت آب در سطح حوضه آبریز-6-1

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



مشکلی که باید حل شودروش ها

کنترل فرسایش در حوضه
ساماندهی بازه های فرسایشی رودخانه
ل استفاده از پوشش گیاهی جهت تثبیت ساح

رودخانه
تغذیه آب های زیرزمینی
ایجاد رسوبگیر قبل از ورود جریان به مخزن

رسوبگذازی در مخزن سدها

کاهش جریان های ورودی آالینده
استفاده از تاالب

آلودگی های فلزات سنگین

کاربرد روش های آبیاری پیشرفته
استفاده کمتر از کودهای شیمیایی

شوری

جلوگیری از ورود گونه های خارجی
پرورش و وارد کردن گونه های بومی به دریاچه
 اختصاص نواحی حفاظت شده برای گونه های

بومی

کاهش تنوع تعدد زیستی باتوجه
به ساخت مخزن

اضافه کردن مواد آلی
آهک زدن

اسیدی سازی

28

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

مدیریت کيفيت آب در سطح حوضه آبریز-6-1
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:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

سدمخزندرآبکيفيتمدیریت-6-2

 :استتفکيکقابلذیلشرحبهاصلیگروهسهدرهاروشاین
oمکانيکیوفيزیکیروشهای
oبيولوژیکیروشهای
oشيمياییروشهای

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2

روشمکانيزم مورد استفاده

اختالط مصنوعي-1
هوادهي زیرالیه -2
اختالط زیرالیه -3
اختالط میان الیه -4
هوادهي الیه ای-5
مخروط اسپیس-6
اختالط پروانه ای-7

اختالط مصنوعي و اكسیژن دهي

حذف رسوباتالیروبي رسوبات

هوادهي رسوباتتزریق رسوبات

پوشانیدن رسوباتي اثرپوشانیدن رسوبات با مواد ب

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6
مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2

روشمکانیزم مورد استفاده

غير فعال سازي فسفرته نشيني فسفر با زاج سفيد

کنترل زئوپالنکتون ها
کاهش فيتوپالنکتون ها

دستکاري هاي زيستي
(کنترل ماهي)

تنظيم هيدروليکيکاهش سطح آب و تخليه انتخابي

ترکيبات مس
ديگر جلبک کش ها

کش ها
جلبک

بان، پوشاندن  سطح درياچه و استفاده از  ساي
کاربرد مواد معلق و رنگ ها

کاهش نور

برداشت محصول
 ماهي علف خوار
دشمنان طبيعي

کنترل ماکروفيت

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



32

رها سازی آب

چرخه 

چرخه هوادهی

نور خورشيد 

اليه نورگير

محل تاريک 
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مکانيزم چرخه هوادهی 
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:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6
مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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کارکردها و تاثيرات چرخه هوادهی

کنترل نور ( 1) 

نمی رسد، و در فيتوپالنکتون هایی که در الیه سطحی توليد شده اند به الیه هایی منتقل می شوند که نور خورشيد به آنجا
.نتيجه، پتانسيل رشد آنها کاهش می یابد

کنترل دمای آب  (2)

.دمای آب در الیه های سطحی کاهش می یابد، در نتيجه رشد فيتوپالنکتون ها کنترل خواهد شد

کنترل جریان  (4)

ير محل هایی که آب ورودی حاوی نمک های مغذی نفوذ می کنند، کاهش یافته و در نتيجه، نمک های مغذی در نواحی نورگ
.کاهش خواهد یافت( نواحی مولد ) 

(غالب ) کنترل گونه های پالنکتون های چيره  (3)

دارند نسبتاً کاهش رقابت برخی فيتوپالنکتون ها که نسبت به سایر فيتوپالنکتون ها از توانایی شناور شدن باالتری برخور
.یافته، و در نتيجه، گونه های غالب تغيير می یابند

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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تاثير کنترل رشد انبوه جلبک ها
P horm idium （フォルミディウム）細胞数

1

10

100

1000

10000

100000

94

細
胞
数
(c
e
lls
/
m
l)

曝気１基 曝気2基 曝気4基

M icrocystis（ミクロキスティス）細胞数

1

10

100

1000

10000

100000

94

細
胞
数
(c
e
lls
/
m
l)

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

01/8/15 03/8/20

(سد تاکایاما ) وضعیت جلبک ها قبل و بعد از هوادهی 

تعداد سلول های فورمیدیوم 

تعداد سلول های میکروسیستیس

دستگاه  :وسيله هوادهی  دستگاه      1 دستگاه    2 4   

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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باال دست 

پايين دست

بايپس نمک های مغذی توسط  آبگير انتخابی  

رها سازی 

آب

کاهش نمک ها ی مغذی در اليه مولد جلبک ها 

ورود نمک های مغذی 

حصار جداکننده مخزن 

اقدام برای مهار اوتریفيکاسيون با استفاده از حصارهای جداکننده مخزن 

جلوگيری از گسترش توده های جلبک
کاهش جریان نمک های مغذی به الیه سطحی در سمت پایين دست حصار

مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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250mm

ظاهر و ابعاد شناور

(شناور : وسيله شيدینگ ) نمونه ای از شيدینگ : تصویر 

 (سایه انداختن ) شيدینگ

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



37

副ダム

ازه یک سد سرعت گير رسوبگذاری در قسمت باالدست مخزن سد نصب می شود تا اج: سد کمکی 
دهد که نمک های مغذی دارای ذرات ریز درون آب ورودی، ته نشين شود و وارد شدن نمک های 

.مغذی به مخزن سد را کاهش دهد

ته نشینی نمک های مغذی دارای 

ذرات ریز

(سد نونومه ) سد كمکي 

ای برای بایپس آب ورودی حاوی مواد مغذی از مخزن به پایين دست، به منظور کاهش ورود نمک ه: بایپس مواد مغذی 
مغذی به مخزن

بایپس نمک های مغذی به پایین 

دست

(سد آكي گاوا) كانال بایپس 

خط لوله

محل سد

تاسيسات تخليه 
گزينشی

دستگاه روکار خط لوله

سد مخزنی رودخانه 
يوتسوبو

سد مخزنی رودخانه ايوامورا 
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قای  دارای مجموعه ای از دستگاه ها برای جمع 
دایی و ی زآوری جلبک ها از سطح دریاچه، آبز

.فشردن آنها به هم می باشد

جلبک ها بعد از عمليات   

جمع آوری مستقیم توده های جلبک

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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دایی جلبک از نوع دواری زتجهيزات آبز
کزرتجهيزات آبزدایی جلبک با استفاده از نيروی گریز از م

، و با تغيير سرعت چرخش، همان نتيجه ای حاصل می شود که از تغيير صفحه توری: ویژگی 
ک با از توده های جلب) بدون تغيير دادن صفحه، توده های جلبک با فرم ها و تراکم های متفاوت 
.ندهمسازی می شو( ذرات کوچک و باریک گرفته تا توده های جلبک با حالت تجمعی و ضخيم 

مکانيزم تجهيزات آبزدایی جلبک از نوع دوار

نمای شماتيک جداسازی و متراکم کردن توده های جلبک 

آبی-سبز 
دوار( غلطک ) درام 

خروجی

ورودی  

مقايسه ابعاد واقعی صفحه توری 
ضدزنگ و کلونی جلبک

مقايسه ابعاد ظاهری صفحه توری 
ضدزنگ و کلونی جلبک

آب خام 

صفحه  
توری ضد 

زنگ

توده جلبک فشرده شده

کلونی جلبک 

آب 

آب ایزوله شده 
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قبل از عملیات بعد از عملیات

د، آبی فشار وارد می شود تا از طری  مواردی که در زیر توضيح داده خواهد ش–بر روی سلول های جلبک سبز 
.آبی کاهش یابد–جلبک سبز ( عددی ) برتری 

و درون سلول ها، به منظور جلوگيری از شناور شدن،( حفره های هوا ) برای از بين بردن دریاخته های گازی -1
.که این امر مانع دریافت نور خورشيد توسط آنها می شود. ته نشين شدن آنهادر نتيجه 

آبی و افزایش شکار توسط زوپالنکتون ها–برای از بين بردن ساختار کلونی جلبک سبز -2
ا به عنوان سلولهای جلبک گندزدایی شده به دریاچه بازگردانده می شوند و احتياجی به دور ریختن آنه: ویژگی 

.ضایعات نيست

نمای شماتيک استفاده از فشار

پايين دست باالدست

حصار جداکننده

آب گندزدايی 
شده

استفاده از فشار

آبی-توده جلبک سبز جهت باد

استفاده از فشاربر روی توده های جلبک

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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 گزینشیآبگيری
گير اجتناب از تخليه آب سرد توسط تخليه آب از الیه سطحی گرمتر با استفاده از آب

تاسيسات تخليه گزینشی/سطحی

تخليه

آب گرم

آب سرد

زیر هنگامی که تاسيسات آبگيری
ب ترموکلين قرار دارند، به ناچار آ

.سرد تخليه می شود

/ با استفاده از آبگير سطحی 
مکان تاسيسات تخليه گزینشی، ا
گرفتن آب گرم از سطح و 

اجتناب از تخليه آب سرد وجود 
.  دارد

آب سرد

آب گرم

تخليه

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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حصار

بایپسچرخه هوادهی

شیدینگ

نور خورشيد    

تخلیه گزینشی           

توده های 

جلبک

سد کمکی

ورود مواد 

مغذی توده های 

جلبک

اقدامات متقابل در برابر توده های جلبک در مخزن سد

تاسيسات اصلی کنترل کيفيت آب

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2
روشهای بيولوژیکی

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-4

زی ب ا که به آن دستکاری اکولوژی نيز کفته می شود گونه های مختلف آب این روش 
ز س طوح توجه به توان اکوسيستم آبی به منبع آبی معرفی ميگردند و ای ن آبزی ان ا

ن تغذیه آغاز ش ده و ای یان،پس از رها سازی آبز. مختلف غذایی استفاده می نمایند
امر موجب کاهش مواد آلی آب می گردد و این مسئله به همراه ظرفيت خ ود پ االیی 

ي ل ب ه نکته مهم جهت ن. اکوسيستم مورد نظر موجب باال رفتن کيفيت آب می شود 
هدف فوق انتخاب صحيح آبزی یا آبزیان در ی ک چرخ ه اکول وژیکی اس ت مانن د 

ماهی فيتوفاگ،( حذف ماهی و دیگر آبزیان زائد ) استفاده هم زمان از ماهی قزل آال 
( حذف فضوالت ماهی ه ای موج ود در چرخ ه ) و شاه ميگو ( کاهش پالنکتون ها ) 

...و( علف خوار)آمور 

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



آبزی پروری به روش رها سازی طبيعی

(صيد–محافظت–رها سازی)کمسرمایه کزاری اوليه

– 0.25توليد در واحد سطح 1 T/h

کمتاثير بر اکوسيستم

بهبود کيفيتتاثير بر کيفيت آب مخزن
(کاهش مواد آلی ) 

متنوعانتخاب گونه آبزی

سادهرها سازی در مخازن بزرگ

(در مخازن کم عم )سادهصيد
(در مخازن عمي  )مشکل
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مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2
روشهای بيولوژیکی

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2
روشهای بيولوژیکی

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

ام گونه اقدای است و هردار نمودن مخازن آبی سدها دارای ابعاد پيچيدهآبزی
مت و ای اکولوژیک شود و سالبدون مطالعه دقي  ممکن است منجر به فاجعه

در حقيقت براساس یک اصل. اندازدپایداری آب را جهت مصارف به مخاطره 
ب ع آب ی مسلم و بنيادین اکولوژی ، هرگونه تغيير در تراکم آبزیان در یک من

های انتق ال م اده وگردد زیرا با اخالل در چرخهالجرم منجربه تغيير آن می
افته و هایی از اکوسيستم آبی رشد بيش از حد یانرژی و تزاید مواد آلی، بخش

.گرددسالمت و پایداری آن دچار اضمحالل و از هم گسيختگی می
دار نمودن مخازن سدها و به ویژه مخازنی که آب آنها جهت در مجموع ، آبزی

ج ام گيرد، به دالیل ذیل باید با تامل وی ژه ای انشرب مورد استفاده قرار می
:پذیرد 

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2
روشهای بيولوژیکی

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

ی ه های دریاچ ه تغذماهيان در دریاچه سدها فقط از فيتوپالنگتون"اصوال
هرچن د . نماین داز زئوپالنگتونهای دریاچه تغذیه می"کنند، بلکه عمدتانمی

رخی از این موضوع بستگی به گونه ماهيان مورد نظر دارد وليکن از آنجا که ب
ی اند و برخ ی دیگ ر از ارزش غ ذایی چن دانهای فيتوپالنگتونها سمیگونه

ند به عنوان توانهای خاصی از فيتوپالنگتونها میبرخوردار نيستند ، تنها گونه
بن ابراین نظ ام اکولوژی ک و. منبع در مخازن سدها مورد توجه قرار گيرن د

نگتونی غذایی دریاچه سد دچار تغيير و با افزایش جامعه فيتوپالچرخه شبکه
دریاچه ، احتمال کاهش اکسيژن محلول و اف ت کيفي ت آب دریاچ ه قاب ل 

.باشدبينی میپيش

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2
روشهای بيولوژیکی

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

ره کنند بصورت فضوالت دوباای از مواد مغذی راکه مصرف میماهيان بخش عمده•
نمایند که در صورت عدم رعایت تراکم آنها در دریاچه سدها، باروارد آب مخزن می

ایی آلی حاصل از فضوالت ماهيان زمينه برای اف زایش ت وده پالنگت ونی و ش کوف
.سازدجلبکی را فراهم می

دهد که اس تفاده از ماهي ان فيلت ر دار نمودن مخازن سدها نشان میتجارب آبزی•
لکه ای ن کننده جهت کنترل جوامع فيتوپالنگتون، نه تنها باعث کاهش آنها نشده ب

ماهي  ان ب  ا تغذی  ه از فيتوپالنگتونه  ای درش  ت جث  ه ، باع  ث تکثي  ر و فراوان  ی
دت اند که ای ن موض وع ب ه ش ای شدههای ریز جثه و به ویژه ریسهفيتوپالنگتون

.نمایدسيستم انتقال و پاالیش آب را مختل می

وش های با عنایت به مراتب فوق، اگرچه استفاده از روشهای بيولوژیک بعنوان یک ی از ر
س از باشد ليکن این مه م بایس تی پ کنترل کيفيت آب  مخازن سدها مورد تایيد می

ي ت آب جانبه که منجر به دستيابی به یک الگوی مناس ب ب ا کيفمطالعات دقي  و همه
.های خاص جهت اجراء و نظارت بر آن ، عملياتی گرددمورد تقاضا و مکانيزم

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2
روشهای بيولوژیکی

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

در مجاورت پایتخت برزیل ب ا اه داف تولي د ب رق و ( Parano)سد پارانو
لف ب ه این سد بدليل ورود پسابهای مخت. مقاصد تفریحی ساخته شده است

حداثی تصفيه خانه های ا. آن دچار تغذیه گرایی و شکوفایی جلبکی گردید
ما برای خذف فسفرسبب کاهش بار ورودی فسفر در حدود دو سوم گردید ا

ی و ب ا دس تکاری بيول وژیک. سبب کاهش قابل توجه فسفر ک ل نگردی د 
ت آب و کيفي فيتوپالنکتون ها ک اهش افزایش ماهيان گياهخوار ، بيوماس 

.بهبود و ارتقا یافت

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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Polydexچيست؟
Polydexبه عنوان یک ترکيب ضد باکتری و ضد جلب ک جه ت کنت رل جلب ک و

اولين Polydex.به کار می رود... باکتری در مخازن آب شرب، دریاچه های تفریحی و 
در غيرهالوژن دوستدار محيط زیست و محصول غيراکسيداز است که کنت رل جلب ک

.منابع آب شرب را سریعتر و موثرتر خواهد ساخت

Polydex:و ب اکتری( جلب ک س بزآبی)باعث مرگ جلبکه ا از جمل ه س يانوباکتر
جذب جلبک گشته به این ص ورت ک ه Polydex.می گردد) (E.coliاشریشياکولی

غش اء، یونهای مس مانع از فعاليتهای متابوليک طبيعی جلب ک از قبي ل نفوذپ ذیری
خواهد گردید، در نتيجه جلبک ه ا از DNAتنفس، هضم، توليد مثل و حتی دگرگونی 

در منبع آب شرب نه تنها ميزان جلبک ه ا کنت رل Polydexبا کاربرد .بين می روند
از ای ن رو ب ا .نيز در هم ان زم ان ص ورت خواه د گرف تE.coliشده بلکه کنترل 

ه در منبع آب شرب قبل از ورود آب به تصفيه خانه، هم متحمل هزینPolydexکاربرد
ا از های کمتری شده و همچنين راحتتر و سریعتر می توان مواد اضافی نظي ر جلب ک ر

.بين برد

مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2
روشهای شيميایی

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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.Polydexاین ترکيب در ط ی م دت .مخصوصاً در منابع آب شرب کاربرد خواهد داشت
زدی اد زمان زیادی به صورت پخش شده در آب باقی مانده که سبب جلوگيری از تکثير و ا

.باکتریها و جلبکها می گردد

Polydexب ک توسط آژانس سالمت کانادا به عنوان یک ترکيب ضد باکتری و ض د جل
جه ت اس تفاده در NSFتایيد شده و همچنين مورد تایيد رسمی استاندارد بين المللی 

.منبع آب شرب می باشد

کار می کند؟Polydexچگونه 

Polydexس مها به روشی متفاوت از ترکيبات کلر و محصوالت مشابه ب ر روی ارگاني
ا را تخریب هالوژنها و ترکيبات اکسيدکننده از بيرون ميکروارگانيسم ه.تاثير می گذارد

جذب جلبک خواهد شد، به این صورت که یونهای مس م انع Polydexاما .می نمایند
ض م، تولي د از فعاليتهای متابوليک طبيعی جلبک از قبيل نفوذپذیری غشاء، تنفس، ه

در نتيجه جلبک ها از بين رفته و منب ع آب.خواهد گردیدDNAمثل و حتی دگرگونی 
ر آب همچنين جزء فعال این ترکيب به صورت بال اس تفاده د.شرب پاکسازی می گردد

.باقی می ماند

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6
مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2
روشهای شيميایی

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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Polydexمحدودیت ها و ممنوعیت های استفاده از

o این ماده مجوز استفاده از مراجع بين المللی نظيرEPA  وWHO را ندارد و فقط مجوز استفاده
.توسط آژانس سالمت کانادا را دارا می باشد

oماهيان حتی ماهيان دارای دامنه تحمل باال نظير خانواده ماهيان کپور((cyprinidea ب ه ای ن
.ماده حساسيت دارند

o تجارب محدود استفاده ازPolydex در سدهای با کاربری آب شرب؛ این م اده فق ط در س د
:ماراتن یونان مورد استفاده قرار گرفته است که دارای ویژگيهای ذیل می باشد

MCM 30و حج م مفي د آن 40MCMسد ماراتن دارای کاربری شرب و دارای حجمی معادل

فرار آب این .آن بسيار کم است(nutrient)کيفيت آب بسيار مناسب بوده و مواد مغذی.می باشد
.سد بسيار زیاد است

ارای با عنایت به موارد فوق، می توان اذعان نمود که شرایط دریاچه این سد با سدهای ایران که  د
همچنين احتم ال انباش تگی ای ن م اده ک ه دارای بني ان . ورودی مواد مغذی متفاوت می باشد

است،  در دریاچه ها وجود دارد(cu)فلزسنگين مس

:روشهای اجرایی مدیریت وعالج بخشی کیفیت مخزن سد ها-6
مدیریت کيفيت آب در مخزن سد-6-2

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 



چالش های موجود انجام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب در جهت حل اقدامات اهم -7

 تدوین دستورالعمل پایش کيفيت مخازن سدها
 تهيه راهنمای مطالعات کيفيت آب مخازن سدهای بزرگ
به ادوات پایش کيفيتتجهيز سدها
 بخشنامه چک 92/5/30مورخ 8981/100/92به شماره چک ليست پایش کيفيت مخازن سدها ابالغ

doc.ليست

تی برنامه ریزی و انجام مطالعات پروژه های پایش و مدیریت کيفيت حوضه آبریز و مخزن سد های دوس
ر ، خراسان رضوی ، بوکان آذربایجان غربی، درودزن استان فارس و یامچی استان اردبيل ، سدهای گالب

کينه ورس و تهم استان زنجان  ، ميناب و کارده 
 در منابع وتاسيسات آبیگردشگریتهيه دستورالعمل
  در مخازن سد های غير شرب وشيکه های آبياری وزهکشیآبزی پروری آیين نامه
پایش تهيه گزارش پایش کيفيت مخازن سدها مشتمل بر مفاهيم پایه ، ابزار ها ، روش ها و متد های نوین

کيفيت مخازن سدهای کشور 
 تهيه  چک ليست وضعيت کيفيت سد های آب شرب شاخص کشور
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هایپر لینک/كيفيت آب مخازن.pdf
هایپر لینک/بخشنامه چک لیست.doc
هایپر لینک/گردشگری.pdf
هایپر لینک/شيوه_نامه_آبزي_پروري_در_سدها_و_شبكههاي_آبياري_و_زهكشي_با_هدف_غير_شرب.docx
گزارش تجهیزات پایش کیفیت.docx
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.سد استقالل ميناب یکی از سدهای مهم از لحاظ تامين آب شرب در استان هرمزگان می باشد

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -8
مخازن سد های کشور 

بتونی وزنی پایه دار: نوع سد 
متر 59.25: حداکثر ارتفاع از پی 
متر 52.5( : بستر رودخانه ) حداکثر ارتفاع از کف 

متر 451: طول تا   
متر 58: عرط در کف 
متر 3: عرط در تا  

متر 100.5: ارتفاع تا   از سطح دریا 
متر 98.5: ارتفاع تراز نرمال مخزن از سطح دریا 
ميليون متر مکعب 240/2: گنجایش کل مخزن در تراز نرمال 

ميليون متر مکعب 198.8: گنجایش مفيد در تراز نرمال 
کيلومتر مربع 57/19: مساحت مخزن در تراز نرمال 

متر مکعب در ثانيه 14: ظرفيت آبگير سد 
ميلی متر 200: ميزان متوسط بارندگی ساليانه 
ميليون متر مکعب320: ميانگين آورد رودخانه ميناب 
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نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -8
مخازن سد های کشور 

اینکهبودهليتربرگرمميلی5.3حدوددرمتر3عم درمحلولاکسيژنغلظتدهدمینشاننتایج
1-3عم درنيزسيانوباکتری.استشدهنزدیکصفربهبسرعتمتری4عم درمحلولاکسيژنمقدار
اکسيژنکاهشدالیلازیکیتواندمیکهرسدمی(ليتربرميکروگرم28.8)خودمقدارحداکثربهمتر

آبدرسيانوباکتریبرایمجازغلظتحداکثرWHOاستانداردمطاب .باشدعم ایندرمحلول
بشودترفهاضاحداینازسيانوباکتریغلظتصورتيکهدرکهباشدمیليتربرميکروگرمیکآشاميدنی

.باشدمیمجازحدازبيشنيزسطحیمتر1دررسدمیبنظرکهشوداجراایویژهمدیریتیتمهيداتباید
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

مونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب ن-8
مخازن سد های کشور

:راهکار ها 

د جایگزینی حفر چاههای زیرزمينی با توجه به استحصال حجم کم آب از مخزن س
 110-100در حدودl ليتر بر ثانيه
 طرح در کارگروه مدیریت جامع کيفيت آب
 هوادهی آب استحصال شده قبل از ورود به تصفيه خانه به عنوان یک روش

تکميلی 
 روشهای سازه ای و ارتقاء تصفيه خانه شامل  :
 نصب و راه اندازی سيستم ازن زنی در خروجی سد جهت ازبين بردن موجودات

بيولوژیکی 
ين بردن جهت تکميل فرآیند تصفيه استفاده از فيلتر کربن بهترین ماده در از ب

کلر، طعم، بو، رنگ و سایر ترکيبات آلی مختلف از آب 
ل استقرار تيم مطالعات انجام مطالعه و بررسی علل طعم و بو آب از سد استقال

ميناب تا خروجی تصفيه خانه بندرعباس جهت ارائه راهکار عملی 
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نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -8
مخازن سد های کشور 

بتنی دو قوسینوع سد

سرخسنام حوضه آبریز اصلی 

قره قومنام حوضه آبریز فرعی 

کاردهنام رودخانه

متر50ارتغاع از کف 

متر67ارتفاع از پی 

متر144طول تا  

متر8عرط از پی

28.1حجم کل 

26.82حجم مفيد

1367سال شروع بهره برداری 
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -8
مخازن سد های کشور 

ارزیابی های اوليه نشان ميدهد که مشکالت سد کارده شامل افزایش سطح تروفی،توسعه پوشش
.می باشد ...گياهی،ورود مواد مغذی بيش از حد به مخزن ،حضوردام در حوضه بالفصل مخزن و

باالبودن سطح تروفی
افزایش گياهان آبزی در مخزن سد
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مونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب ن-8
مخازن سد های کشور 

دپوی کود حيوانی در حریم مخزن سد  دگياه ماکروفيت وپریفيتون در کنار تا  س
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مونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب ن-8
مخازن سد های کشور 

: راهکار ها 
کنترل سطح تروفی مخزن سد،مدیریت گياهان آبزی، مدیریت م واد مغ ذی ورودی ،

روش مدیریت بارگذاری داخلی مواد مغذی  ، مدیریت الیه هيپوليمنيون مخزن سد  با
های مناسب

شهای استفاده بهينه از نهاده های کشاورزی کود و سموم دفع آفات یا جایگزینی با رو
.سازگار با محيط زیست برای کشاورزان 

 ساماندهی پوشش گياهی درحوضه و ممانعت از ورود دام در حوضه بالفصل مخزن
سدك

حذف لجن و کاهش موادآلی بستر دریاچه
 مدیریت بيولوژیکی کيفيت آب با استفاده از مدیریت شيالتی هدفمند
ایجاد تاالب مصنوعی درمصب رودخانه و مناط  کم عم  دریاچه



سد کارده مشهد
: راهکار ها 
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -7
مخازن سد های کشور 

استفاده از تجهيزات به روز خودکار اندازه گيری رسوب
 پایش مرتب آب مخزن سد بطور ماهيانه
نمونه برداری آب از ایستگاه های مختلف در مخزن سد و در اعماق مختلف
 به صورت 2مدیریت کاهش مواد رسوبی ورودی به مخزن سد با استفاده از بند

های مختلف مانند کنترل فرسایش در حوضه آبریز ، ساماندهی بازه های 
ه، فرسایشی رودخانه با استفاده از پوشش گياهی جهت تثبيت ساحل رودخان

در ایجاد  رسوب گير قبل از ورود جریان به مخزن، اندازه گيری بار معل  و رسوب
.ایستگاههای هيدرومتری
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -7
مخازن سد های کشور 

آوری فاضالب روستاها باالدست به عنوان برنامه زمانی بلند مدتهای جمعاجرای طرح
 آزادسازی حریم بستر دریاچه و باالدست سد به عنوان برنامه زمانی ميان مدت هوادهی آب مخزن

سد به عنوان برنامه زمانی کوتاه مدت 
استفاده از ازون در تصفيه خانه آب و اختالط آب سد کارده با سد ارداك
بهای با کيفيت آب مناساستفاده از پمپ شناور سطحی برای تخليه و برداشت آب مخزن از محل
 ،الیروبی مخزن سد، ، تخليه کامل آب مخزن، هوادهی آب مخزن سد
رفع آلودگی آب از طری  خاصيت خود پاالیی زمين در محل سد کارده
های کشاورزی اطراف محل سد برای تامين آب شرب شهر مشهد وبررسی امکان جایگزینی آب چاه

تحویل آب مخزن سد بجای آنها، 
آزاد سازی حریم بستر دریاچه و باالدست سد
آوری های جمعهای بر منابع آالینده مخزن سد کارده و باالدست آن و اجرای طرحانجام نظارت

فاضالب روستاها باالدست
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نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -7
مخازن سد های کشور 

سد شیرین دره 
کيلومتری شمال غربی شهر بجنورد بر روی رودخانه شيرین دره یکی از 65سد شيرین دره  واقع در استان خراسان شمالی و 

، کنترل و مهار سيالبها ، تأمين ساالنه آب شرب شهر بجنورد و روستاهای مسير ، صنعت: سرشاخه های رود اترك برای اهداف 
.کشاورزی و زیست محيطی با مشخصات ذیل احداث شده است

 اصالحی ) ميليون مترمکعب 65حجم مخزن در تراز نرمال
8/65با توان تنظيم ساالنه ( اوليه طرح 5/91صورت گرفته از 

.  مترمکعب
 و اتمام ساخت  و بهره برداری در 1380شروع پروژه در سال

1383سال 
  متر، عرط تا  483نوع سازه خاکی با هسته رسی با طول تا

.متر62متر و ارتفاع از بستر رودخانه 12
 کيلومتر مربع ، نوع سر ریز آزاد بصورت 1750مساحت حوزه

متر مکعب در ثانيه ، سطح دریاچه 1500دریچه دار با ظرفيت 
.هکتار433در رقوم نرمال 

 متر با 220سرریز سد از نوع آزاد دریچه دار قطاعی و طول
.مترمکعب در ثانيه است1500ظرفيت خرو  
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نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -7
مخازن سد های کشور 

:  مشکالت سد شيرین دره 
ع و یه بندی حرارتی، استشمام بوی نامطبوال

طعم در آب و اخيراً رشد گياهان آبزی رونده 
ب کيفيت آب مخزن سد و به تبع آن آب  شر

ه را با مشکل مواج( مرکز استان)شهر بجنورد 
.نموده است 



سد شیرین دره 
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -8
مخازن سد های کشور 

ردیف
تاریخ بازگشایی

دریچه

ر میلیون مت)حجم تخلیه 

(مکعب

126/02/970.475

227/02/970.518

328/02/970.518

429/02/970.259

502/05/970.072

627/06/970.008

701/07/970.095

816/07/970.187

918/07/970.22

يفی مرحله مانور دریچه تحتانی سد به منظور تخليه رسوب و بهبود مشکالت ک9، 97در سال 
: سد انجام شده که حجم تخليه به شرح جدول ذیل می باشد 



سد شیرین دره 
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -8
مخازن سد های کشور 



سد شیرین دره 
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب -8
مخازن سد های کشور 

آبگيرطرح:
:باشدمیاقدامدستدرمدتبلندومدتکوتاهطرحدوشناورآبگيربحثدر

خطاجرایسد،مخزنشمالیضلعدرشناورآبگيرسازهاحداثحالدراکنونهم:مدتکوتاهطرح
540کلظرفيتباشناورپمپعدد4نصبومترميلی600قطربهفوالدیلولهباکيلومتر2انتقال
)داشتهفيزیکیپيشرفتدرصد45حدودتاکنونکهباشدمیاجراحالدرساعتدرمکعبمتر

اعتبارتأمينصورتدرکه(مکعبمتر8000سنگبریوحفاریولولهطولمتر1200اجرایشامل
.رسدمیبرداریبهرهبهسالپایانتاالزم
الزماراعتبتأمينصورتدرکهبودهآبگيربر اجراینيزمدتبلندبرنامهدر:مدتبلندطرح

شدخواهداجرایی



67

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب مخازن-8
سد های کشور 

:اردبيلیامچیسدمعرفی
48وشمالیعرطثانيه56ودقيقه3درجه38مختصاتدراردبيل،شهرکيلومتری24حدودفاصلهدریامچیسد
.داردقرارتبریزبهاردبيلارتباطیاصلیجادهمجاورتدرشرقیطولثانيه47ودقيقه5ودرجه
2درآبياریبهبودوهکتارهزار13درآبياریتوسعهشاملکشاورزینيازتامينشاملطرحایناجرایاصلیاهداف
.ميباشدسالدرمکعبمترميليون20ميزانبهاردبيلشهرشربمصارفازقسمتیتامينواراضیازهکتارهزار

تا طول.استشدهساختهرودخانهکفازمتر61وسدپیازمتر67ارتفاعبارسیهستهباخاکینوعازسداین
بابتنیشکلاوجیدهانهباجانبینوعازسداینسرریز.استمتر12برابرتا درآنعرطومتر830سداین

ازمتر1559نرمالترازدرسدمخزندریاچهمساحت.استشدهطراحیثانيهبرمکعبمتر1620تخليهظرفيت
.باشدمیمتر650متوسطعرطبامربعکيلومتر4حدودآنوسعتودریاسطح

سد یامچی



سد یامچی
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب مخازن-8
سد های کشور 

:مشکالت کيفی مخزن

تایی،روسوشهریروانابهایوفاضالبهابویژهمختلفهایآالیندهدریافتدليلبهسداینمخزن
شدهکيفيتتنزلدچاراخيرسالهایدرباالدستحوضهکشاورزیزهآبهایودامیفضوالتتخليه
.است

کودهایازاستعبارتهاپارامتراینمنشاکهازتوفسفرنظرازبودنغنیبدليلمخزن
ربواستشدهگراییتغذیهدچار...وروستاییوشهریفاضالبهایدامی،فضوالتشيميایی،
.قرارداردمغذیشرایطدرسدمخزنگيردقرارمی52تا45بينکهTSIشاخصاساس



سد یامچی
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب مخازن-8
سد های کشور 

:مشکالت کيفی مخزن

افتدمیاتفاقسالازماه4درحداقلکهباشدمیقوینسبتابندیالیهدارایمخزن.
کهاستشماممردادوتيرماههایدربویژهتابستان،دورهطولدرمخزنخروجیآبنامطبوعبوع

تیحراربندیالیهوضعيتپایداریدليلبهتحتانی،الیهدرآبمحلولاکسيژنکاهشازناشی
.ميباشدمخزن

کلروفيلغلظتورنگسبزآبرنگکهتابستانماههسهدربویژهمخزندرجلبکهارشدaدر
الیهطشرایوآفتابیساعاتميزانخورشيد،نورتابششدتبهتوجهبا.ميباشدخودحدباالترین
متر8تقریباوفوقانیالیهدربویژهجلبکرشدسال،گرمفصلدرمخزنکيفیوحرارتیبندی
فتابی،آساعاتوهوادمایکاهشباگرفته،صورتپایشهاینتایجاساسبر.استتوجهقابلفوقانی

يشتربکهبهار،اوایلوزمستان،پایيز،فصولدرهمچنين.ميشودکاستهجلبکهاتراکموغلظتاز
تغلظازتقریباوبودهحالتاینتابعنيزجلبکهارشدوضعيتدارد،کاملاختالطحالتمخزن

.گرددمیبرخوردارمخزنپروفيلدریکنواختی



سد یامچی
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب مخازن-8
سد های کشور 

:راهکارها
مستمرطوربهتاکنون1388سالازآبریزحوضهکيفیپایش
خریدباماهانهصورتبهکنونتا1394سالازمخزنعمقیپروفایلپایشCTDآلگاتورچو
کهلاردبيشربآبایمنیبرنامهاجرایبابویژهآبریزحوضهآلودگيهایکاهشوکنترلبرنامهاجرای

وکهشباحداثوآبفاشرکتتوسطنيرشهرفاضالبخانهتصفيهوشبکهاحداثشاملآنهامهترین
.ميباشداستانآبفارشرکتتوسطحوضهروستای5درفاضالبتصفيهپکيج

شرایطاردچپایينیالیهکهسالگرمفصولدرباالترازهایازآبگيریمنظوربهموقتشناوربار احداث
.ميگرددهوازیبیتقریبا

تراز4ازآبگيریامکانشدنفراهمجهتفيزیکیپيشرفتدرصد65ازبيشباسدآبگيربر اجرای
مختلف

سدمخزنحاشيهدرآبازحفاظترسانیآگاهیتابلوی100نصب
وریزآبحوضهآبکيفيتمدیریتوپایش»مطالعاتقالبدرسدمخزنوحوضهمدیریتنهاییبرنامه

مطالعاتمتمرکزطرحمحلاز30/04/93مورخ93/ع/ز/109قراردادشمارهبه«اردبيلیامچیسدمخزن
.باشدمیتصویبنهاییمراحلدرکشورکيفی



سد یامچی
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب مخازن-8
سد های کشور 

CTDپایش عمقی مخزن با دستگاهبار  شناور موقت 

راهکارها



سد یامچی
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهاي الزم در ارتباط با ورود آب هاي شور و آلوده به داخل مخازن سدها–کارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب مخازن سد های -8
کشور 

بار  شناور موقت 



سد یامچی
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(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 

نمونه های موردی اقدامات  انجام شده در خصوص بهبود وضعیت کیفیت آب مخازن-8
سد های کشور 

احداث بر   

راهکارها



:جمع بندی و نتیجه گیری -9
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ی مدیریت کيفيت مخزن سدها مستلزم انجام برنامه ه ای پ ایش و ارزی اب
کيفيت آب وبهره برداری بهينه از روشهای سخت اف زاری و ن رم اف زاری 
مدیریت کيفيت آب  در سطح حوضه ه ای آبری ز ومخ ازن س د ه ا م ی

ب سدها استفاده ازروشهای فيزیکی و مکانيکی در مدیریت کيفيت آ.باشد
با در اولویت بوده واستفاده از روشهای شيميایی وبویژه در مخازن سدهای

.کاربری شرب توصيه نمی شود

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 
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شماتوجهحسنازسپاسبا با سپاس از توجه حضار محترم

(  1397آبان 23)چالش ها و راهکارهای الزم در ارتباط با ورود آب های شور و آلوده به داخل مخازن سدها–كارگاه تخصصي 


