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 (کمیته های تخصصی بهره برداری، نگهداری و عالج  بخشی سدها و سد برای نیروگاه های برقآبی)
 

 (تیر24)نقش سدها در مدیریت سیالب و مالحظات بهره برداری ایمن با نگاهي بر سیالب های اخیر  -كارگاه تخصصي 

 

 
 رودخانه دز 95سیالب فروردین ماه 

 
 

 (بررسی ابعاد بحران و درس های ناشی از آن)
 
 
 
 
 

 شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز
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(سددز مشخصات و جغرافیایي محل) مقدمه 
آن های سرشاخه و آبریز حوضه 
دز رودخانه دبي افزایش در آنها نقش و دستي پایین های رودخانه  
 (شاوور و گالل ، باالرود)
(دز رودخانه روی بر شده ساخته سد تنها)دز سد خاص شرایط 
هواشناسي مدت بلند بیني پیش مطالعات نتایج   
مکرر های خشکسالي به توجه با آبي منابع ذخیره و حفظ ضرورت 
هواشناسي هشدارهای 

 

 

 فهرست
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سیالبي شرایط با مقابله جهت الزم های آمادگي   
دز سد مخزن به نزدیک های حوضه در سابقه بي های بارش 
دز رودخانه حوضه شده ثبت های سیالب ترین بزرگ سابقه 
اخیر سیالب های ویژگي و مشخصات 
هوایي و آب نامساعد شرایط و سیالب از ناشي آمده بوجود مشکالت 
(برداری بهره سال 50 تجارب بر اتکا با)مشکالت بر غلبه و مدیریت شیوه 
رودخانه حریم رعایت عدم از ناشي مشکالت  

 94 سال پیشگیرانه اقدامات 

ها پیشنهاد 
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 اصلي شعبه روی بر اندیمشک شهرستان شرقي شمال كیلومتری22 فاصله در سددز   
 احداث وكارون دز رودخانه دو تقاطع دست باال كیلومتری 100 ودر دز رودخانه
   . است گردیده

  ارتفاع . باشد  مي  دیعمو بلوك 17 شامل نازك جدار قوسي دو بتني نوع از سد این    
 و متر4.5برابر 354 ارتفاع در آن ضخامت ،متر 212 آن تاج طول ،متر 203 پي از سد
 آب ارتفاع حداقل و 352تراز در كنترل قابل آب ماگزیمم .باشد مي متر 27 برابر پي در
  و مترمکعب میلیارد 3.3 ساخت زمان در مخزن گنجایش .باشد ميمتر 290 تراز در
 و كیلومتر 65 برابر سد دریاچه طول .است رسیده مترمکعب میلیارد 2.8 به اكنون هم

  خاتمه و 1338 ماه دی سد ساختمان شروع. باشد مي كیلومترمربع 63 آن مساحت
 . است شده گزارش 1341 سال ماه دی سد ساختمان

 

 

 محل جغرافیایی و مشخصات سد دز
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Type Of Dam نوع سد بتني دو قوسي جدارنازك 

Block Number  17 تعداد بلوك عدد 

Dam Height From 

Foundation 
203 m ارتفاع سد از پي 

Crest Heigh From Sea Level  354 m.a.s.l  ارتفاع تاج سد از سطح دريا 

Dam Height From River Bed 190 m  ارتفاع سد از كف رودخانه 

The Deepest At Foundation 

El.  
151 m ارتفاع عميق ترين بخش پي 

Dam Width At Riverbed On 

Sadel 
27.5 m عرض سد در كف روي پايه زين اسبي 

Crest Width(El.354m) 4.5 m  (متر 354ارتفاع )عرض تاج 
Dam Body Thickness At El. 

180m 
21 m 

متر از سطح  180ضخامت بدنه سد در ارتفاع 
 دريا

Crest Length 212 m طول تاج سد 

Reservoir Capacity 3400 mcm 
گنجايش نهايي مخزن بدون احتساب 

 رسوب

Effective Storage Volume 2600 mcm حجم مفيد مخزن 

Annual 8000 mcm  مقدار آب قابل تنظيم ساليانه 

Spillway Radial gate Width 10.5 m عرض دريچه هاي قطاعي سرريز 

Spillway Radial gate Heigh 17 m ارتفاع دريچه هاي سرريز 

Spillway Maximum Output 6000 m3/sec حداكثر تخليه سرريزها( 350در ترازm) 

Agricultural Gates Number 3 تعداد دريچه هاي كشاورزي عدد 

Type Of Spillways&Spillway 

Number  
2(Radial) تعداد سرريزها و نوع سرريز  قطاعي 

Elevation Of Ogee Crest 335.00 m.a.s.l تراز آستانه سرريز 

Area 17523 km2 مساحت حوضه آبريز 

Operation Maximum El. 352.00 m.a.s.l حداكثر تراز بهره برداري از سطح دريا 

Annual Received Sediment 

Average 
15 mcm 

ميزان متوسط ساليانه رسوبات وارده به 
 مخزن

Operation Minimum El. 290 m.a.s.l حداقل تراز بهره برداري از سطح دريا 

Total -  65 km - 17000 km2  طول درياچه -مساحت كل درياچه 
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 مناطق آن آبگیر حوضه و بوده كارون رودخانه اصلي های شاخه از یکي دز رودخانه    
 های كوه و(شهر فریدون شهرستان)اصفهان استان از بخشي لرستان، ازاستان وسیعي

   .باشد مي بختیاری
 .هستند سزار رودخانه و بختیاری رودخانه آن عمده و بزرگ های شاخه   
 لرستان از سزار رودخانه و گرفته سرچشمه بختیاری های كوه از بختیاری رودخانه   

 كوهرنگ در بختیاری رودخانه آب منبع .گیرد مي سرچشمه بروجرد اطراف از و شمالي
 های كوه از سزار و دارد قرار رود زاینده و كارون رودخانه اصلي سرچشمه نزدیکي در و

   .گیرد مي سرچشمه سیالخور

 مي سد دریاچه وارد زنگ تله ایستگاه در ،آن به متعددی های شاخه الحاق از پس   
 رودخانه حوزه كل مساحت و مربع كیلومتر 17523 دز سد حوضه آبریز سطح . شود

  و كرخه،گلپایگان كارون، های حوزه با و باشد مي كیلومترمربع 21730 بر بالغ دز
  . دارد مشترك مرز رود زاینده

 حوضه آبگیر و سرشاخه های رودخانه دز
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  و گالل رود، باال)شوند می ملحق دز رودخانه به که دستی پایین های رودخانه
 ( .. و شاوور

 بخش و گرمسیری الوار بخش در و بوده دز رود های شاخه از یکي باالرود رودخانه  
 واقع گداهور های كوه رشته های دامنه از و دارد جریان اندیمشک شهرستان مركزی

 جنوب در رودخانه این .گیرد مي سرچشمه اندیمشک شهرستان كیلومتری 58 در
   .گردد مي دز رودخانه وارد دزفول

 دزفول شهرستان سردشت بخش در و بوده دز رودخانه های شاخه از گالل رودخانه   
   .گردد مي دز رودخانه وارد خوزنیای روستای در و است گردیده واقع
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  دبي افزایش در آنها نقش و دز سد دست پایین های رودخانه
 (شاوور و گالل ،باالرود)دز رودخانه
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 دز سد خاص شرایط
 رودخانه آورد کنترل مدیریت که دز رودخانه حوضه روی بر شده ساخته سد تنها   

   .دارد عهده به را رسوب و(سیالب)
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 های میانگین درصد 90 تا 80 ، آینده ماه 5 در بارشها رود مي انتظار (گزارش متن)  
  این ، شده بیني پیش حرارت درجه افزایش با همچنین .باشد داشته نوسان مدت بلند

 افزایش این نهایت در .میشود كاسته برفي بودجه از و بوده مایع شکل به ها بارش
 را مناطق سایر و خوزستان در آب مصرف تواند مي بارشها كاهش كنار در حرارت
 ، بیني پیش تحقق و بروز درصورت مارون حوضه است ذكر شایان . نماید تشدید

   .گردد مي تلقي بحراني شرایطش همچنان

 

 

 هواشناسی مدت بلند بینی پیش مطالعات نتایج

  95  خرداد لغایت 94 بهمن  - آبریز های حوضه در بارش مدت بلند بینی پیش

 

 حوضه
 بهار زمستان

 خرداد ارديبهشت  روردين اسفند بهمن

 زير نرمال زير نرمال زير نرمال زير نرمال زير نرمال كارون

 زير نرمال زير نرمال زير نرمال زير نرمال زير نرمال دز

 زير نرمال زير نرمال زير نرمال زير نرمال زير نرمال كرخه

 زير نرمال زير نرمال زير نرمال زير نرمال زير نرمال مارون
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 مکرر های خشکسالی به توجه با آبی منابع ذخیره و حفظ ضرورت

 هواشناسي فصلي های بیني پیش و قبل سالهای مکرر های خشکسالي به عنایت با   
 كشاورزی، شرب،) دست پایین آبي نیاز گرفتن نظر در با (95بهار و 94 زمستان)

 خصوصاً خوزستان دمایي شرایط به توجه با الزم آبي منابع تامین و (... و صنعتي
 ضروری سدها در آب بیشتر چه هر سازی ذخیره و استحصال تابستان، از گذر برای
 .باشد مي
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 95/1/24 تاریخ در هواشناسی هشدار

  جاری احتمال و خوزستان استان در شدید بارندگي بر مبني هواشناسي هشدار اعالم   
 تشکیل آن متعاقب و 95/1/25 چهارشنبه روز در معابر آبگرفتگي و سیل شدن
  مدارس تعطیلي اعالم و استان در مترقبه غیر حوادث مدیریت جلسه

 جهت استان در الزم آمادگي ایجاد و مردم به هشدار اعالم و (95/1/25چهارشنبه)
 .سیل با مقابله

  ایجاد و (گردید اعالم تعطیل كه روزی) چهارشنبه روز در بارندگي گونه هر وقوع عدم   
 .هواشناسي هشدارهای و بیني پیش خصوص در شبهه و شک

  .شنبه پنج بامداد و چهارشنبه روز انتهای ساعات در آسا سیل های بارندگي شروع   
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 1 شماره بینی پیش
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 2 شماره بینی پیش
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 3 شماره بینی پیش
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  سیالبی شرایط با مقابله جهت الزم های آمادگی

  مدیریت جلسه دز، رودخانه شدن سیالبي بر مبني هواشناسي اداره های هشدار به توجه با    
  ضمن و تشکیل نیروگاه محل در 95/1/25 چهارشنبه مورخ در عامل غیر پدافند و بحران
 اطالعات و سیالب كنترل مانده باقي ظرفیت مخزن، تراز خصوص در كارشناسي های بحث

 اقدامات و گرفته قرار باش آماده حالت در ذیربط واحدهای كلیه هواشناسي، های داده و
 گذشته تجربیات و موجود های دستورالعمل اساس بر عملیاتي توان حفظ راستای در اولیه
  سد پایاب جمعیتي مراكز ذیربط مسئولین به مناسب رساني اطالع و گرفت قرار تاكید مورد

 مقابله آمادگي كسب و اولیه اقدامات انجام جهت خوزستان شمال ناحیه آبیاری مسئولین و
 .گرفت صورت اضطراری شرایط با
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  دز سد مخزن به نزدیک های حوضه در سابقه بی بارش

  تله) هیدرومتری ایسستگاه نزدیکترین از سیالب رسیدن زمان بودن كوتاه به توجه با   
 واقعي دبي مقابل در آمادگي برای ساعت یک تنها مجموعه این دز سد به (زنگ

 .داشت زمان سیالب
 4 به نزدیک سد محل تا بختیاری و سزار های ایستگاه Travel Time همچنین   

 كافي سیالب مدیریت معقول ریزی برنامه برای نیز زمان این كه باشد مي ساعت
 .باشد نمي
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   دز رودخانه حوضه شده ثبت های سیالب بزرگترین سابقه

 (ثانیه بر مکعب متر 3500)ساخت زمان سیالب-
 ثانیه بر مکعب متر7400مقدار به اخیر سیالب از قبل تا شده ثبت سیالب بزرگترین-

 1383 اسفند در
   95/1/26 سیالب-
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  ساعتي متوسط دبي و ثانیه بر مکعب متر 10400 سیالب پیک دبي-1
 .است بوده سابقه بي اخیر قرن یک در كه ثانیه بر مکعب متر 8000

 .بود هواشناسي های بیني پیش برخالف سیالب وقوع-2
 ثانیه بر مکعب متر 3000 از بیش دبي با سیالب ساعته 30 استمرار-3
  در جمعیتي مراكز تخلیه و رساني اطالع شب نیمه در سیالب وقوع بدلیل-4

 .بود دشوار بسیار خطر معرض
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 95 فروردین 26 و 25 سیالب های ویژگی و مشخصات



 ساعت در (ثانیه بر مکعب متر 10400 از بیش)دز سد تاریخ ای لحظه پیک بزرگترین  
 های داده و اطالعات رصد ، برآوردها كه داد رخ حالي در ماه فروردین 26 روز بامداد 5

 را ثانیه بر مکعب متر 4000 ای لحظه دبي حداكثر كارشناسي تخمین با هواشناسي
 .داد مي نشان

 حدود) دز سد مخزن مانده باقي ذخیره حجم شده، ارائه های بیني پیش به توجه با   
 عادی از باالتر حتي و عادی سیالب یک جوابگوی راحتي به (مکعب متر میلیون 400
 .بود

 حوضه بارشهای و كمتر بسیار استاني درون بارشهای میزان ها، بیني پیش تمام علیرغم  
 .داد رخ بیني پیش از بیشتر بسیار دز سد باالدست

 

27 



 به سد به ورودی دبي 95/1/26 مورخ شنبه پنج بامداد 2 ساعت از   
  رقم به بامداد 5 ساعت در و یافته افزایش چشمگیری بسیار صورت
 .رسید ثانیه بر مکعب متر 8000 تاریخي

     
  ثانیه بر مکعب متر 3074 معادل ورودی دبي چهارشنبه روز 24 ساعت    
  ثانیه بر مکعب متر 6191 ورودی دبي شنبه پنج روز بامداد 3 ساعت    
 بر مکعب متر 8000 حدود ورودی دبي شنبه پنج روز بامداد 5 ساعت    

 ثانیه
  كه بود سیالبي ساعت 5 مدت در (8000 به 3000 از)دبي شدن برابر 2.7 

   .است بوده سابقه بي كنون تا دز سد تاسیس بدو از
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  و سینوسي رفتار از حاكي دز رودخانه گذشته های سیالب نمودار بررسي 
 .باشد مي سیالب پیک دوباره تکرار احتمال

  ورود بر مبني هواشناسي سازمان بعدی هشدارهای و موضوع این به توجه با
  گشودگي میزان افزایش دز، آبریز حوزه به جدید بارشي قدرتمند ناوه

 مخزن تراز كاهش و ثانیه در مکعب متر 4500 خروج و سرریز های دریچه
  صحیح مدیریت جهت در و عقالیي امری سیالب دوم موج كنترل برای

    .است بوده مخزن
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 هوایی و نامساعدآب شرایط و سیالب از ناشی آمده بوجود مشکالت

 سازه پایداری و ایمني گرفتن نظر در به نیاز و سد تاج از سیالب گذر وقوع احتمال -
 ساعت 72 طي مخزن متری 4 ارتفاع افزایش -
 نیروگاه سمت به تونل طریق از آب طغیان -
 منطقه توپوگرافي و هوایي و آب شرایط به توجه با كوچک و بزرگ سنگ توده ریزش -
 آباد خرم به اندیمشک برق انتقال خطوط مدار از خروج -
 نیروگاه به آب ورود خطر و ترانسفورمرها سکوی آبگرفتگي -
 سد پي از آب پمپاژ راندمان كاهش موجب كه رودخانه آب تراز حد از بیش آمدن باال -
 گردید رودخانه به
 نیروگاه سامپ در آب آمدن باال -
 انتقال های دكل مقره روی بر والی گل ذرات نشتن -
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 (برداری بهره سال 50 تجارب بر اتکا با)مشکالت بر غلبه و مدیریت شیوه

 اتاق در تعمیرات و تولید های شرکت کارشناسان و مدیران کلیه چهارشنبه 23 ساعت
 ورودی دبی وجود با)اضطراری جلسه مجدد تشکیل ضمن و یافته حضور نیروگاه فرمان

 و هواشناسی عمومی هشدارهای علیرغم(ثانیه بر مکعب متر 2000 حدود متعارف
 اندیمشک دزفول، های شهرستان محترم فرمانداران با شرکت عامل مدیر مدارس تعطیلی

 اطالع خواستار مصرانه و گرفته تماس ها شهرستان این مسئولین دیگر و شوش و
 مسئولین توسط کار این بحمداهلل که .گردیدند رودخانه حاشیه تخلیه و مجدد رسانی

 .آمد بعمل جلوگیری محتمل جانی خسارات از و انجام شایسته نحو به الذکر فوق
 پیشنهاد ارئه با برداری بهره سال 50 تجارب به اتکا با سددز پرسنل و مدیریتی کادر
  از برداری بهره و خروجی میزان مخزن، مدیریت شیوه خصوص در سازنده های

 نقش مختلف ابعاد در خسارات رساندن حداقل به و بحران این از عبور در تاسیسات،
 .نمودند ایفاء موثری و فعال
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 رودخانه حریم رعایت عدم از ناشی دست پایین مشکالت
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  معضل یک به سال 12 گذشت از بعد كه PC2 صخره داربست برچیدن-
 .بود گردیده تبدیل عامل غیر پدافند منظر از جدی

 سال 13 از بعد كشاورزی شیرهای تعمیر-
  در توری نصب و نیروگاه به دسترسي تونل به منتهي های مسیل پاكسازی-

 ها مسیل مختلف نقاط
 كلیدخانه مركزی منهول احداث و ورودی های آب ساماندهي-
   نیروگاه و سد تاج كلیدخانه، به مشرف ناپایدار های صخره گیری لق-
  نیروگاه سامپ های آب انتقال های پمپ تعمیر-
  عملکرد از اطمینان جهت هیدرومکانیکال تجهیزات عملیاتي مانورهای-

 آنها صحیح

 94 سال پیشگیرانه اقدامات
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 شروع 94/5/18 تاریخ در خطیر بسیار و فرد به منحصر ویژه، عملیات این   
  مجموعه نظارت با زمانبندی برنامه مطابق اجرایي، عوامل توجیه از پس و

  در مقرر موعد از پیش و آغاز دز نیروگاه و سد پایداری كنترل مدیریت
 .رسید پایان به كامل ایمني با 94/8/14 تاریخ

  چهار در دره كف از متر 380 ارتفاع به كشور داربستي سازه بزرگترین 
 .بود شده اجرا (لوله كیلومتر 36) تن 120وزن به (طبقه 5)فاز

 

 پروژه  بر چیدن  داربست
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 لق گیری صخره های ناپایدار مشرف به کلید خانه و تاج سد
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 کشاورزی شیرهای تعمیر
 

 فرسودگی شدید و خرابی های شیر کشویی گارد قبل از تعمیر
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 گیت و شافت پس از ترمیم و مونتاژ
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  ها رودخانه حریم رعایت به جدی توجه لزوم-
  دبي) انتقال ظرفیت افزایش جهت در ها رودخانه الیروبي به جدی توجه لزوم-

 (رودخانه

 (EAP)اضطراری شرایط دستورالعمل رسمي ابالغ و تدوین به جدی توجه لزوم-
 بزرگ سدهای در مانور برگزاری و سدها به

   باالدست هیدرومتری های ایستگاه اطالعات به دز سد آنالین دسترسي لزوم-
 سیالب هشدار های سیستم از استفاده لزوم-

 

 ها پیشنهاد
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 با تشکر از توجه شما

نقش سدها در مديريت سيالب و مالحظات بهره برداري ايمن با نگاهي بر سيالب هاي اخير  -كارگاه تخصصي   


