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 ير عامل شرکت وستابد انرژيمد – ي کشورييمايپ دانشکده هوايئت علمي عضو ه–قاسم رست 

  اصفهاني آب منطقه اشركت - ير و نگهداري تعم کارشناس– يساسانحسن 

 :دهيچک

ن يم قرن از سال ساخت ايش از ني که بيدر حال،  ١٣٨٧گان در آبانماه سال يک سد گلپايدرومکانيزات هي تجهيات عالج بخشيعمل
ر کردن ي ، گم آبي تنظيرهاي شيات فرسودگين عمليعلل ا.  گذشت آغاز شدي باشد، ميز ميران نين سد مدرن ايسد که اول

ن ي ا شد که کلي مينيش بيپ. اچه بودي کارکردخود و باال آمدن سطح رسوب دراريش در ه آبي تخلي مجاري وروديچه هايدر
 نشده ينيش بي پيل فني و مساي ، تبعات اجتماعيطيست محيل زيمسارد اما به علت ي دو ماهه صورت گيک بازه زمانيات در يعمل

 رفع يش آمده و چگونگيات صورت گرفته و مشکالت پي از عملين مقاله شرح مبسوطيدر ا.  ماه زمان برد٧کل مراحل کار حدود 
 .  گردديمارائه  ي عالج بخشير پروژه هاي جهت انجام ساييه هايز توصينان ي گردد ودر پايآنها ارائه م

 

 يات عالج بخشيک قبل از عمليدرومکانيزات هي تجهيگان با معرفي سد گلپايبرش عرض – ١شکل 

  

 کشور بوده که ين سد مخزنيگان اولي سد گلپا: سديمعرف
ات ي عمل١٣٢٦درسال   مطالعات آن و١٣٢٣در سال  

 ي به بهره بردار١٣٣٦  گردد و در سال ي آغاز م آنيياجرا
ون متر مکعب يلي م٢٨ن سد يه مخزن اي حجم اول. رسديم

 ٤٥ش ارتفاع سد به يمتر افزا ٥ با ١٣٤٩بوده که در سال 
ن ي از مشخصات ايبرخ. ابدي يش ميون متر مکعب افزايليم

ن مشخصات براساس يا. ک ارائه شده استيسد در جدول 
 .م شده استيت موجود تنظي  وضع،ش ارتفاعيافزا

 مقدار موضوع
  متر٥٦ ارتفاع سد
  متر٣٤٠ طول تاج
  متر١٥ عرض تاج
 ١٩٢٨ تراز تاج

ز ي سريدب
 آزاد

 هي متر مکعب برثان١٨٠٠

 از بدنه در جناح راست ي متر٣٠٠درفاصله  زيمحل سرر
 تاج سد



 گاني سد گلپاي مشخصات عموم-کيجدول 

اچه سد و به يدر در :کيکاندروميزات هيتجه يمعرف
ن سد به ارتفاع يا ري برج آبگ، از تاج١٠٠يبيفاصله تقر

به  سد يمقطع عرض) ١(شکل .  متر قراردارد٥٠يبيتقر
ک مربوطه را قبل از يدرومکانيزات هي برج و تجههمراه
ش ي نما١٣٨٧سال در  انجام شده يات عالج بخشيعمل
  آب بهيورود گردد يهمانگونه که مالحظه م. دهد يم

به لحاظ . واقع بوده است١٨٩٠ ن برج در ترازي احوضچه
 ١٨باً ي تقر حوضچه از کف برجن يا آب به ي ورود،يارتفاع
 که با يريبا عبور از آشغالگن تراز يآب در ا. بوده استمتر 
 ٥/٣ طول به يبه حوضچه ا نصب شده بود درجه٤٥ه يزاو

 و سپس ختهير) عمود به صفحه کاغذ(تر م٨/٤ عرضمتر و 
 متريليم١٤٠٠ )نچي ا٥٦ (ي با قطرهايتوسط دو لوله مواز

ن ييبه پا متر ١٩٠به طول   ومتريلي م٩٠٠ ) نچي ا٣٦(و
 انتقال آب دو ي لوله هاي در ابتدا.افتي يدست انتقال م

متر قرار يلي م٩٠٠ متر ويلي م١٤٠٠يچه با ابعاد اسميدر
ن نقطه برج توسط يچه از باالترين دو دريا. داشت
 متر ٥٠ يبي رابط که به طول تقرينکهايربکس و ليگموتور

 يستم ابتدا دستين سيا. شده اند يبوده اند باز و بسته  م
قبل از . بداي ير مييتغ ي برق– يبوده و سپس به دست

 در حالت کامالً باز و ٩٠٠چه ي دريات عالج بخشيعمل
 ري درصد باز در محل خود گ٦٠ در حالت ١٤٠٠چه يدر

ربکس يموتور گ توسط يچگونه حرکتيکان هو ام کرده
ن دست يي که از پاي در کف تونل هر دو خط لوله.نداشته اند

ن دو لوله در يا. است در بتن دفن شده اندورود به آن امکان 
 يا پروانه  ري به دو ش) دستنييپااز سمت (تونل ينتهاا

ن ي و از بيمي قديطراحه علت ر بيکه هر دو شهستندمجهز
 .رند نداييچگونه کاراي عمالً هي آببنديکهايرفتن الست
  متفاوت بوده وي امروزيرهايا ش فوق بيرهاي شساختمان

از ( تونل  يوروددر قسمت . هستندعمالً در بتن مدفون 
 متناسب يلهايابتدا با استفاده از تبد) ن دستييسمت پا

افته و سپس از دو ير ييمتر تغيلي م٦٠٠اندازه هر دو لوله به 
 انسداد و کنترل آب مجرا استفاده يول بانگر برار هايش

چه ها و يان شامل دريزات کنترل جريان تجهيم از. نموده اند
متر يلي م٦٠٠رهاول بانگر ي ذکر شده، تنها دو شيرهايش

له آب ي قرار داشتند و عمالً تخفعالت يوضع  خط دريانتها
ر صورت ين دو شين دست فقط از ايي پايازهاين نيجهت تأم

 ي خصوصاً خرابيبهره بردار يريعتاً خطر پذيطب.  گرفتيم
ه مخزن و هدر رفت ي موجب تخل کهر در حالت باز بودنيش

 .د، باال بودي گردي مآب

 يچه اير دريزات فوق در عمق حوضچه آبگيعالوه بر تجه
به علت عدم .  شده بودينيش بيه رسوب پي تخليبرا

ر يچه نظين دري اي اصليه پارامترهاي کليمستندات فن
 آن کامالً در يت فعلي و وضعيستم حرکتيت، سياندازه، موقع

چه در ين درين بود که ايپرده ابهام قرار داشت و تنها اطالع ا
 يوار خارجياز سمت در کرده و ير محل خود گد ١٣٥٠سال

ه مخزن يپس از تخل. مدفون شده استرسوب برج کامالً در 
چه ين دريان حوضچه مشخص شد که يي به پايو دسترس

ه آب يتر برثاني ل٢٠ يبيکامالً بسته نشده است و به اندازه تقر
 ت وي گردد که البته به علت موقعيچه خارج مي درري زاز

ت وجود ين وضعيچگاه امکان اطالع از ايغرقاب بودن ، ه
ر ي در مسي از مشکالت جديکين آب يوجود ا. نداشته است

ک يچه ين دريا يستم باالبريس.  بودي عالج بخشيکارها
 و در درون ١٨٩٥ يبيچ قدرت بود که در تراز تقريپ
در ستم ين سيا حرکت .ر قرارداشتي آشغالگي کناريوارهايد

حاضر  حال کن دريلفرمان بوده است  ه کمک زمان خود ب
 .ر قابل استفاده بوديبه شدت فرسوده و غ

درو يات هي دو عمل١٣٧٧ و١٣٦١ يدرسالها :معضل رسوب 
 يرد که گزارش فني پذين سد صورت مي ايو بر ريگراف

. ردي گي مورد قبول قرار نميص فني به علت نقا١٣٧٧سال 
 يعني ٥/١٣٨٤ن بوده است که تا تراز يجه گزارش اول اينت



. ر رسوب باالآمده است ي حوضچه آبگير ورودي متر ز٥/٥تا 
 ١٣٨٦و١٣٨٣ يهاسالدر  يات غواصي دو عملين طيپس از ا

 ٤٠ (٦/١٣٨٨ب تراز رسوب يلم به ترتيو فبر اساس شواهد 
 يآستانه ورود (١٣٩٠و  سپس ) ري آبگي وروديمتريسانت
ه مخزن مشخص يپس از تخل.  شودين زده ميتخم) ريآبگ

 اشتباه هستند ير تا حدير در محدوده آبگي اخيشد عددها
 متر ١٠٠ يبي که در شعاع تقرير رسوبياما با توجه به جزا

ب ين ترتيبد. راه نبوده انديهم بشدند چندان  يدا ميپ
ز ير ني آبگي ورودتراز يضرورت داشت تا در طرح عالج بخش

 .ابديش يفزا ايبه روش

 

زات و ي تجهيجهت رفع دو معضل خراب: يطرح عالج بخش
 اصفهان، يباال آمدن سطح رسوب شرکت آب منطقه ا

ه طرح عالج يندآب را جهت مطالعه و تهيشرکت مشاور زا
ر پس از مشاهدات يشرکت اخ. د ي نماي م انتخابيبخش
ات عالج ي موجود جهت عمل و مدارکيج غواصيم، نتايمستق
  .شنهاد نمودينه را پي دو گزيبخش

  يزات ورودي تجهي براينه اول عالج بخشيگز

 :عبارتند از)٢ (نه بر اساس شکلين گزيمراحل ا

 

 يزات ورودي تجهي براينه اول عالج بخشي  گز– ٢شکل

 شد يتصور م (يري حوضچه آبگيو پاکسازه يتخل -١
ن حوضچه رسوب وجود دارد که در يکه در کف ا

 )نگونه نبوديعمل ا

و ر ي آبگي لوله هاي وروديچه هايخارج کردن در -٢
) ١( لوله ها با شکل يورود( ي باالبرينکهايل

  )سه گردديمقا

در  متر ٥ يبيبه ارتفاع تقر يواره بتنيک ديساخت  -٣
چه يدر(چهيک دري يارگذيسمت چپ شکل و جا

جاد امکان ي ايدر آن برا ريآشغالگ  و)ک يمجموعه 
 .ه رسوبيتخل

 که يدر ورود ي بتنيچه افقيک درياستفاده از  -٤
ش ي جهت خارج کردن آن پيداتي تمهيستي بايم
 . شدي مينيب

 يچه افقي در وجود طرحلين طرح از همان ابتدا به دليا
ات عالج يانجام عملاما در هنگام .  قرار نگرفتتوجهمورد 
ش آمده به ي و مشکالت پي زمانيتهايل محدودي به دليبخش

 يعنيط موجود ين طرح و شرايب ايد که ترکي رسينظر م



 بند ،ريچه سمت چپ و آشغالگيواره و درياضافه کردن د
 و حفظ ي قبليچه هاير دري و تعم،نهين گزيا  ٣شماره 
مورد که  باشد ينه مناسبي گز توانديم ير قبليآشغالگ

شتر در يش ارتفاع بيل افزايعمدتاً به دل ،مشاور طرحموافقت 
 .قرارنگرفت ،ينه دوم عالج بخشيگز

  يزات ورودي تجهي براينه دوم عالج بخشيگز

 يت عالج بخشايعمل ياديتا حد ز که در عمل ينه ايگز
 مطابق نهين گزيمراحل ا. نه بودين گزيانجام شد امطابق آن 

  :ز عبارتند ا)٣(شکل 

 

 يزات ورودي تجهي براينه دوم عالج بخشي  گز– ٣شکل 

 شد يتصور م (يري حوضچه آبگيه و پاکسازيتخل -١
ن حوضچه رسوب وجود دارد که در يکه در کف ا

 )نگونه نبوديعمل ا

 و ري آبگي لوله هاي وروديچه هايخارج کردن در -٢
 ير وروديآشغالگ

 متر نسبت به ٣/٧حدود  تا يش ارتفاع وروديافزا -٣
ه ين ارتفاع پس از تخليا( حوضچهيراز ورودت

  ) شدييمخزن نها

 و انشعابات مناسب از کف  لوله،يياضافه کردن زانو -٤
 ديحوضچه و امتداد آن تا تراز جد

 به سمت بدنه و  برجري آبگيهاير جهت ورودييتغ -٥
 و )٢ مجموعه يچه هايدر(چهياستفاده از دو در

و ن دي کنترل ا.ن سمتي در اي ورودريآشغالگ
 .ردي گينچ صورت ميتوسط و برج يچه از بااليدر

اچه ير در سمت دريچه و آشغالگياستفاده از دو در -٦
 که ،ه رسوبي تخليلوله برا  هر دو خطيدر ورود

 ي رويچه وروديدر يکيدروليه به علت مشکالت
 .م م اجراء نشد١٤٠٠ خط يمجرا

 نه ي هر دو گزي براي قسمت خروجي عالج بخش

 داخل ي پروانه ايرهايت شيقعموب بتن در يتخر -١
 که در عمل به ي پروانه ايرهايض شي و تعوتونل

 ي پروانه ايرهاي جهت شي کافيعلت عدم فضا
ن منطقه يب در ايات تخري عمليريد و خطرپذيجد
رها ي شين قسمت با وجود خرابيب ايبه ترک، 

 .دست زده نشد

 که به  خطيانتها هاول بانگر يرهايض شيتعو -٢
ن قسمت يت مناسب از اين در وضععلت قرارداشت

د با ي جدي پروانه ايرهايصرفنظر و در عوض ش
 ريشن يا قبل از  هاول بانگريرهاي شييجابجا

 .   نصب شدند

ات عالج ين زمان عملي بهتر:يعالج بخشات ي عملياجرا
ور ي شهر،اچهيه به دري آب پايزان ورودي با توجه به ميبخش

. گشت ي مينيش بي پماه و مدت زمان کل پروژه دو ماه
 رساندن تراز ،ه کامل مخزني پس از تخليستي بايات ميعمل

ک ي با انحراف آب از ،١٨٩٠اتراز ير ي آبگيآب در حد ورود
 شد و با يآغاز م)  م م ٩٠٠ يمثالً انحراف از مجرا(مجرا 
گر ين لوله انتقال و لوله ديه به ايک خط، آب پايل يتکم
ز بطور متناسب يچه ها نيدرر ي نظيزاتيتجه.  شديل ميتکم



 يزي است بتن ريهيبد.   شدندي ، ساخته ونصب ميطراح
 .دي گردي مات نصب هماهنگي با عمليستيز باين

 گردد ي ميسع) ٤(و شکل  ييات اجراينجا با مرور عمليدر ا
 و روش حل ش آمدهيمشکالت پ ، يح نکات فنيضمن تشرتا 

 .گرددآنها ارائه 

 

 

 يزات ورودي تجهي براي طرح عالج بخشي  اجرا– ٤شکل 

ات يمانکار و انجام عملير در انتخاب پيبه علت تأخ -١
رتر يات حدود دو ماه دي عملي، شروع زمانيقرارداد

نسبت به زمان مناسب انجام طرح صورت گرفت 
 هوا در يه و سردي آب پايش وروديکه باعث افزا

 ) آبانماه١٥: شروع(.زمان انجام شد

اچه ي موجود در دريهايمخزن، ماهه يدر زمان تخل -٢
ژن ياز به اکسي بودند جهت نيژه ايو که از نوع

 داشت يشتري بي در اطراف برج که گوديکاف
 باعث يتا تراز وروده آب ي تخل. شدند يجمع م

ر و يها به حوضچه سرازين ماهي از ايشد که انبوه
ز در خروج از ياز لوله ها خارج شوند که معموالً ن

ن يدر ا.  رفتندين مي بانگر از ب هاوليرهايش

ست يط زيمرحله بالفاصله با ورود سازمان مح
هرچند مسأله وجود . د ه مخزن متوقف شيتخل
 بهره ي قبالً از سويطيست محيها و تبعات زيماه

 يبردار تذکر داده شده بود اما در مجموع تصور نم
 باشد که يضل چندان جدن معيشده است که ا
 ) آبانماه١٨( .أله اتفاق افتادن مسيدر عمل خالف ا

ک يم گرفته شد تا يرفع مورد باال تصم يبرا -٣
 متر ساخته ٥/١ به ارتفاع  (SG١)چهيسگمنت در

 ي نصب گردد تا به نوعي وروديشود ودر جلو
ر شدن ي از سرازيري جهت جلوگيارتفاع ورود

ن يز حفظ ارتفاع مناسب جهت تأمي و نيماه
 .جاد گردديها ايژن ماهياکس

 يف قبل، با هماهنگي ردچهين ساخت دري حدر -٤
ش ي از افزايريست جهت جلوگيط زيسازمان مح

ه مقرر شد تا آب ي آب پاي از وروديارتفاع آب ناش
ه با توجه ين تخلي ا.ه گرددياچه همچنان تخليدر

ات باعث ي عملي سال قبل از اجرايبه خشکسال
 ي ناگواريخشم کشاورزان منطقه و تبعات اجتماع

 مداوم و به اشکال را آخر پروژه بطوشد که ت
رات ياز به تعميچند که ن هر. متفاوت ادامه داشت

ربط ي ذيه مخزن قبالً با سازمانهايسد و تخل
ده يچي پ بهطيهماهنگ شده بود اما در عمل شرا

ن ي در هم.ل شدي شد تبديتر از آنچه تصور م
  بدنه وي فراهم شد که بررويط مناسبيمرحله شرا
ح، جاده يچه با برداشتن خاک و تسطايدرسمت در

جاد ي برج اي از پاي متر١٥ به فاصله يدسترس
     ) آبانماه٢٥(. گردد

 يستيا بايف باال ي اتفاق ذکرشده در ردبا توجه به -٥
آب در  ا با انسداديد و ي گرديم پروژه متوقف
 انحراف و خروج آب از يبه جا، يقسمت ورود

پس از . د  شي امکان ادامه کار فراهم م،مخرن



دن انسدادآب ، ي بنظر رسي و عملي فنيبررس
 متر در ٥/١ن سگمنت ساخته شده با ارتفاع ياول

ن مسأله يت به ايبا عنا. دي نصب گرديمحل ورود
که  بود يک سطح بتني چهيدرن يامنگاه ينشکه 
 به يات آب بندير آب قرار داشت انجام عمليدر ز
مختلف زات ي و با استفاده از تجهي ، سختيکند
 مختلف، بتن يکهاي، الستيات غواصير عملينظ
 ي متعدد خاک ، پمپهايسه هاير، کي گي آنيها

ک و پتو صورت ي پالستياديکف کش و مقدار ز
ش از ي بيگذشت زمانت پس از يگرفت که در نها

د و با ي خشک گرديمالً حوضچه تا حد روز ع١٥
 ي متر امکان دسترس١٨ به ارتفاع يساخت نردبان

 سابق يچه هايد از دريف حوضچه و بازدک  به
ه با توجه ي اوليمطابق برنامه زمانبند. ديفراهم گرد

ن نقطه زمان صفر ي ا مخزن،ه کامليبه امکان تخل
د يتوجه داشته باش.  شدي مينيش بي پيقرارداد
ن مرحله هنوز با توجه به ارتفاع حوضچه يکه در ا

زش آب به درون حوضچه عمالً امکان يو ر
ها و يريدن وجود نداشت و فقط اندازه گکارکر
 در .دي که قبالً ممکن نبود فراهم گردييدهايبازد

 از ي متر٥/١ن مرحله مشخص شد که در ارتفاع يا
ن يا.  قراردارد ه رسوبيچه تخلي در،کف  حوضچه

ر ي خود گيچه به ظاهر در حالت بسته در جايدر
تر ي ل٢٠ حدود يانير آن جريکن از زيکرده بود ل

. ختي ري بود و به حوضچه ميه آب جاري ثانبر
ه مخزن، از يش از تخلين بود که پينکته جالب ا

 در دست ي اطالعيز اشکال آب بنديت و نيموقع
وجود . ز وجود نداشتينبود و امکان کنترل آن ن

 يزيبر سر راه بتن ر ي جد از موانعيکين آب يا
   )  آبانماه٣٠ (.حوضچه بود

 ها، ييه، برش و ساخت زانوي اوليدهايپس از بازد -٦
 ) آذر١٠ (.لوله ها و انشعابات انجام شد

 که امکان کار ممکن يچه به نحوي دريآب بند -٧
ک يباال آمدن سطح آب باشد انجام و با توجه به 

ساخته شده و  (SG٢) گري دي متر٥/١سگمنت 
 ) آذر٢٠ (. نصب شدي سگمنت قبليبر رو

 ينکهاي به همراه لي قبليورود يچه هايدر -٨
چه يدر.  شدي جمع آورير ورودي و آشغالگيباالبر

 بودند و ي ظاهرت مناسبي در وضع ويچدن ها
نکها از جنس فوالد زنگ يل.  نداشتندياشکال اساس

چه ها يقطعات مدفون در. نزن و کامالً سالم بودند
ت مناسب بودند ي در وضعي و از لحاظ ظاهريچدن

 از آن يب قابل دمونتاژ و بخشان قي از ايقسمت. 
 ١ يبي بود که به علت جوش در عمق تقريجوش
ب و جدا کردن ي لوله امکان تخر نسبت به سرمتر

د با استفاده از ي جدييآن ممکن نشد و زانو
  . جوش شديقبل يقطعات رابط به لوله فوالد

ل بوم بلند قطعات يک دستگاه جرثقيبا استفاده از  -٩
م انجاات نصب يج به حوضچه منتقل و عمليبه تدر

ش ير و دشوارتر از پيار زمانگي گرفت که بسيم
  . رفتيش ميه پي اوليهاينيب

دن و سپس ي، رس لوله ها ، ها ييزانو پس از نصب -١٠
با پر  فاز اول يزي بتن ر١٨٩٠ تراز عبور لوله از

 بتن پمپکردن حوضچه با استفاده از بتن و 
 صورت ل مستقرشده بوديل که در محل جرثقيموبا

 به يزيات بتن ريکبار عملين يش از ايپ. گرفت
 و يچه تحتاني دريعلت به هم خوردن آب بند

 با يزيبتن رز ارتفاع يو ن اديجمع شدن آب ز
 )ي د١٠(. شکست روبرو شده بود

 (SG٣)گريد ي متر٢ک سگمنت ي ،آب باال آمدن  با -١١

 نصب ي دو سگمنت قبليور ساخته شده و بر



ن ي، اينارواره کيبا توجه به ارتفاع دو د. گردد  يم
ن سگمنت ممکن جهت نصب يسگمنت عمالً آخر

ن دست محسوب يي از عبور آب به پايريو جلوگ
 . دي گرديم

جلو آن نصب ، ريآشغالگ  وه رسوبيچه تخليدر -١٢
انجام  اطراف آن ي فضاي وقالب بنديآرماتوربند
و پوشاندن  يآببند يستم ابتکاريک سيشده و با 
 دفن قطعات  الزم امکاني در محل هايورق فوالد

زمان الزم . (دي فراهم گرديزيک فاز بتن ريدر 
      ) دو فازه وجود نداشتيزي بتن ري اجرايبرا

 که هدف از آن رساندن ارتفاع بتن ٢ فاز يزيبتن ر -١٣
 بود با ٣/١٨٩٧ يبي به تراز تقر١٨٩٠از تراز 

ه دال سمت بدنه ين فاز پايدر ا. ت انجام شديموفق
 يرهايه ها و آشغالگچيز که محل استقرار درين

 ٣٠ (.دي گرديزي شد بتن ريد مي جديورود
 )ماهيد

 شده در يزيپس از دو روز تراز آب به دال بتن ر -١٤
 ر ممکن ويد و عمالً  ادامه کار غيسمت بدنه رس

ل يضمناً محل استقرار جرثق. ات متوقف شديعمل
 .  زآب گرفتيرا ن

ن ين شهرستان و موافقت اي تأميل شورايبا تشک -١٥
ه و با ي روز آب تخل١٠ مقرر شد تا به مدت نهاد
ت ين نگه داشتن تراز آب امکان ادامه فعالييپا

 . فراهم گردد

ه مشخص شد که با توجه ي ساعت تخل٢٤پس از  -١٦
 کاهش ارتفاع و ،اچهي آب به دريش وروديبه افزا

 . ستير نيت آن به مقدار الزم امکان پذيتثب

ر سمت يگآشغال  ي، برايرمانکار با طرح ابتکايپ -١٧
 ساخته و يواره کناريدو دراست قبل از نصب 

ک ي با ورق و الستريآشغالگسپس با پوشاندن 
زات يجاد نمود که تجهين امکان را ايآببند عمالً ا

ل و قطعات يپشت آن که شامل دو عدد تبد
 يورق رو. ديچه بود را نصب نمايمدفون و در

ت ايان عملي بود که بشود بعد از پاير بنحويآشغالگ
 .آن را دمونتاژ نمود

 خالطه و يزيق، دستگاه بتن ريبه کمک بارج و قا -١٨
حمل و )  تن١١٠(ن قسمت ياز ايمصالح مورد ن

 ) بهمن٣٠ (. انجام شديزيبتن ر

 ) اسفند١٥ (.ديچه نصب گردي دريلهاير -١٩

 ينچهاين متوقف و سپس وي فرورد٢٠ات تا يعمل -٢٠
 .دنديباالبر نصب گرد

 آب به کشاورزان اني روزه م١٠ يدر فاصله ها -٢١
 ن دست ييات پايعمل

 

 يزات خروجي تجهي براي طرح عالج بخشي  اجرا– ٥شکل 

ل،  لوله ي، نصب تبديب بتن خروجيشامل تخر
 ييجابجا و  يا  پروانهيرهاي، نصب شيگذار

 ٣٠(. ت انجام شدي هاول بانگر با موفقيرهايش
 )ريت

 يريي و تغين پروژه که با توجه به احجام کاريا :جينتا
جاد شده ي در سد ايات عالج بخشين عمليکه در ح

 گردد، نکات قابل ي ميک نمونه منحصر بفرد تلقياست 
اشد  تجربه در بر داشته ب به عنواند توانيم را يتوجه

 :ر استينها به شرح زيکه اهم ا



حفظ، ثبت و در دسترس بودن مستندات سد  -١
رات و يشامل نقشه ها، دستورالعمل ها، شرح تعم

ن ي بهره برداران که متأسفانه در ايرات از سوييتغ
 صفحه نقشه در ٢پروژه با توجه به قدمت تنها 

 و آن هم فقط از قسمت تونل در  A٣زکاغذيسا
  .دسترس بود

چه ها و ي درو بسته کردن ستم کنترل بازير سييتغ -٢
ا اضافه کردن ي و يبرق – ي به دستي از دسترهايش

 يزات سدهاي تجهي کنترل از راه دور برايپنل ها
 آموزش يکوچک که امکانات و پرسنل تخصص

 در بر ندارد که بر يده ندارند نه تنها حسنيد
هر .  شوديزات ميعکس موجب خسارت به تجه

 شدن در ين سد پس از برقي ايچه وروديدو در
ن ي کردن ايمعموالً برق. ر کرده بودندي خود گيجا

موتور زات مانند يحداقل تجهافزودن زات با يتجه
رد و انواع ي گيرت مصور يا موتور و چرخ زنجيو
 . گردندي نمينيش بي پيکي مکانيچهايکروسوئيم

 استفاده يبراده يدآموزش ن ياستفاده از تکنس -٣
، مثالً  استي ضرورزاتيح و مراقبت از تجهيصح
 پس متعادل کننده فشار ي بايرهاين سد شيدر ا
ا مورد  درون تونل نه تنهي پروانه ايرهاين شيطرف

گذشت زمان و  گرفت که با ياستفاده قرار نم

 باعث ابهام در يده شدن آن توسط گل و اليپوش
ز با ير آن نيا تعمي و يعملکرد شده بود و دستکار

 همراه ينيش بير قابل پياحتمال خطر و تبعات غ
 .بود

 ، استفاده از يدقت کاف الزم ، صرف وقت -٤
 کيدرومکانيزات هين تجهيا متخصصيمتخصص و 

ل ي استفاده و تحل استفاده از آمار موجود، ،مجرب
ه ي اوليهاه گزارشيدر ته يج غواصيح نتايصح

 از اتفاقات يادي تواند تا حد زي ميعالج بخش
 . بکاهدي نشده بعدينيش بيپ

 عالج ي پروژه هاي و اجتماعيطيست محيتبعات ز -٥
 تا در يات کامالً بررسي عملي قبل از اجرايبخش

جاد ي ايات در زمان محدود مشکلين انجام عمليح
 .نگردد

 ينيش بير قابل پيبه علت حادث شدن اتفاقات غ -٦
 و استفاده از نفرات ينگونه پروژه ها کارگروهيدر ا

 . داردي فوق العاده ا تيمجرب اهم

 

 

 

 

 

 


