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گيالن غرب  عالج بخشي کم آبي سد مخزني  
 پروژه دايک و درياچه چشمه سراب گيالن غرب

 
 سيد جعفر موسوي

سرپرست کارگاه شرکت  آب راه گستر اقليم     
 

 :مقدمه
بوده  ماه   ين و مطالعه چند   ي که حاصل بررس   بودهالنغرب  ي گ ي سد مخزن  ي حل مشکل کم آب    ي برا يشنهاديمقاله حاضر پ  

 يه هـا  يشنهاد مورد نظر راه گشا بوده و سـرما        يد است پ  يام.  است   يداني و مطالعات م   ي ماهواره ا  ي ها  منضم به عکس   و
 .  برساند يشتري بيور هز به بهرين دست سد را نيي پايالن غرب و شبکه آبرساني گيمصرف شده در احداث سد مخزن

 
 

 :الن غرب ي دشت گياريمشخصات طرح آب
منـابع   باز مي گردد ، در اين سال مطالعات شناسائي و نيز طرح جامع بهـره بـرداري از          ١٣٥٤سابقه مطالعات سد به سال      

مشاور مزبور اولين گـزارش خـود را در         . واگذار مي شود    آب و خاك رودخانه هاي مرزي كشور به مهندسان مشاور ايس            
 ١٣٥٩ود را در خرداد مـاه سـال    و گزارش نهائي خ١٣٥٧ و دومين گزارش خود را در اواخر سال ١٣٥٦فروردين ماه سال    

 به اين مهندسان مشـاور ابـالغ گرديـد كـه بـه علـت                ١٣٦٨سپس انجام مطالعات اين سد در آذر ماه سال          . ارائه نمودند 
ها و خدمات جـانبي زمـان        موقعيت جنگي و محرمانه بودن اطالعات رودخانه هاي مرزي دريافت مدارك و آمار و نقشه              

گزارشهاي ميانكار مطالعات مرحله يكم سد مخزني گيالنغـرب و شـبكه آبيـاري و زهكشـي                  تا اينكه    .زيادي طول كشيد  
بعـد از مـدتها وقفـه ،    . تسـليم گرديـد  ) شركت سهامي آب منطقه اي غرب    ( به كارفرماي محترم     ١٣٧٠دشت در مهرماه    

تخـاب واريانـت هـاي       شروع گرديدكـه بعـد از ان       ١٣٧١عمليات ژئوتكنيك اكتشافي سايت هاي مورد بررسي در مهر ماه           
همزمان با انجام حفاريهـا و عمليـات اكتشـافي تجزيـه و             .  محل احداث سد انتخاب گرديد       ينه برا يمختلف ، بهترين گز   

به انضمام كليـه    ) مطالعات مرحله دوم  (تحليل و محاسبات آزمايشها نيز صورت گرفت كه بعد از اتمام كار كليه گزارشات               
 اسناد مناقصه تهيه و     ٧٣اصالحاتي در سال     تسليم كارفرما گرديد و بعد از اعمال         ١٣٧٢نقشه هاي اجرائي در ديماه سال       

 شركت ساختماني ژيان بعنوان پيمانكار انتخاب و قرارداد عمليات اجرائي سـد و خـط انتقـال و                   ١٣٧٤بهمن ما ه سال     در  
 فسخ شد و اسناد مناقصـه طـرح جديـد           پس از طي يك دوره دو ساله قرارداد فوق الذكر         . تجهيزات وابسته مبادله گرديد     



 

 ٢

 تهيه شـد و پـس از برگـزاري مناقصـه ، شـركت قـرنيس                 ١٣٧٩پس از بازنگري و كاهش ارتفاع سد در اسفند ماه سال            
 .سات وابسته به وي ابالغ گرديد يبعنوان پيمانكار طرح انتخاب و قرارداد اجرائي سد و تاس

 

 
 

 :الن غرب  يت پروژه گيمحل و موقع
 . كيلومتري غرب كرمانشاه واقع شده است١٦٠ كيلومتري شرق شهر گيالنغرب و در ٥وقعيت پروژه در محل و م 
 شهر گيالنغرب و بر روي رودخانه گيالنغرب واقع شده است و محل آن در حـد واسـط كالشـك                     شرقسد گيالنغرب در     

 عـرض   ٣٤ْ-٠٧جغرافيـائي و َ    طـول    ٤٥ْ-٥٨مختصـات جغرافيـائي محـل سـد در َ         . باالئي و كالشك پائيني مـي باشـد         
 .  متر از سطح دريا مي باشد ٨٨٨ارتفاع بستر رودخانه در محل سد . جغرافيائي واقع شده است 

 كيلومتري شهر كرمانشاه و در غرب اين شهر قرار گرفته است ، اين دشـت از طـرف شـمال بـا        ١٦٠دشت گيالنغرب در     
مختصـات  . مت غرب بـا شـهر قصرشـيرين همجـوار مـي باشـد             سرپل ذهاب ، از طرف جنوب با شهرستان ايالم و از س           

متوسط .  درجه طول شرقي مي باشد       ٤٥ْ-٥٧ تا َ  ٤٥ْ-٤٧ عرض شمالي و َ    ٣٤ْ-١٧ تا َ  ٣٤ْ-٠٧جغرافيائي دشت عبارتست از َ    
مسـاحت  .  كيلـومتر اسـت      ٢٤ كيلومتر و طول آن حـدود        ٥/٣ متر و عرض متوسط دشت       ٧٥٠ارتفاع دشت از سطح دريا      

 . كيلومتر مربع مي باشد ٨٤ود دشت در حد
رودخانه گيالنغرب دشت را به دو ساحل چپ و راست تقسيم نموده اسـت ، مسـير جريـان رودخانـه در دشـت مـذكور از         

بخش اعظم اراضي دشـت     . يابد   رودخانه در امتداد طولي دشت جريان مي      . جنوب شرقي به طرف شمال غربي مي باشد         
 . قع شده استگيالنغرب در ساحل چپ رودخانه وا
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          :مشخصات حوزه آبريز

 سطح حوزه تا محل سد متر مربعکيلو  ٢٧٨
 متوسط بارندگي ساالنه  ميليمتر در سال٦١٠
 متوسط تبخير ساالنه از مخزن  ميليمتر در سال١٧٤٥

 ميانگين آبدهي چشمه هاي سراب گيالن  ميليون متر مكعب در سال٤٢
 آب قابل تنظيم از سد با ذخيره سازي آب  ميليون متر مكعب در سال٣٨/١٥

 ميليون متر مكعب از درياچه پاياب چشمه ٨٥/٥
 سراب

 آب قابل استحصال ساالنه از چشمه ها

آب قابل استحصال از چشمه سراب در دوران آبياري   ميليون متر مكعب در سال از چشمه ها٣٤
 ساالنه

 ميانگين رسوبات وارده به مخزن سد ل متر مكعب در سا٨٠٠٠٠

  
 



 

 ٤

 
 

         :اهداف پروژه

 متـر از    ٤٨ متـر و ارتفـاع       ٩٣٦ ميليون متر مكعب با تراز تاج        ٥/١٩احداث سد مخزني گيالنغرب به حجم مخزن          )١
يسـات مربوطـه و     و احداث تأس  ) با نياز متغير  ( ميليون متر مكعب     ٣٨/١٥بستر رودخانه با ميانگين استحصال ساالنه حدود        

 . متر مكعبي ٦١٤٠جاده دسترسي و استخر ذخيره 
 . ميليون متر مكعب٧/٦احداث درياچه دوم پاياب چشمه هاي سراب با حجمي حدود  )  ٢
 متـر و    ٣٧٥ ميليمتر به طـول      ١٠٠٠ به قطر     متر مكعبي با لوله فوالدي     ٦١٤٠انتقال آب از سد به استخر ذخيره           )٣
 متر مكعبي بـه چشـمه       ٦١٤٠و خط انتقال آب از استخر       ) ٨٨٨ به تراز    ٩٣٢ تا   ٩١٢از تراز   (متر   ٦٤٦ به طول    ١٢٠٠قطر  

ـ       ٢٣٦٤ ميليمتر به طول     ١٤٠٠ متر و قطر     ١٤٩٢ به طول    ١٢٠٠ به قطر    ي فوالد يسراب با لوله ها     ٣٥/٢ ي متـر و بـا دب
 .متر مکعب بر ثانيه 

 هكتار اراضي ساحل راست بـا       ٨٤٠براي آبياري حدود    ) متر ٨٨٨تراز  ( متر مكعبي    ٦١٤٠آبگيري از استخر ذخيره       )٤
 ١٠٠٩ ميليمتـر وطـول  ٥٠٠ متر ، لوله به قطـر  ٥٠٠٠ ميليمتر به طول ٦٠٠تحت فشار به ترتيب به قطر      GRPلوله هاي   

 .متر
آبرسان به  چشـمه   ٣+٤٠٠کيلومتر  (ي فلز  هكتار اراضي ساحل چپ  از محل خط انتقال٤٠٠تأمين آب حدود    )٥
 متـر   ٣١/٠ تـا    ٤٩/٠ ي متر و دب   ٢٧٢٩ ميليمتر و طول     ٥٦٠ و   ٦٣٠توسط لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن به قطر          ) ابسر

 .مکعب بر ثانيه 
 . هكتار خالص اراضي دشت گيالنغرب ٤٨٣٠ زهكشي در -ايجاد شبكه آبياري     )٦
عمال الگوي كشت بهينه بمنظور توسعه       هكتار اراضي محدوده شبكه آبياري گيالنغرب با ا        ٤٨٣٠ توسعه و بهبود       )٧

 .و گسترش محصوالت زراعي و باغات و افزايش درآمد كشاورزان 
 افزايش علوفه منطقه از طريق وارد نمودن گياهان علوفه اي در الگوي كشت به منظـور تـأمين علوفـه دامهـاي                        )٨

 .منطقه و كاهش فشار بي رويه به مراتع اطراف 



 

 ٥

 .ك محصوالت اقتصادي در منطقه ترويج كشت زير پالستي  )٩
 . اشاعه فرهنگ آبياري تحت فشار  )١٠
 . تأمين آب اراضي خارج از شبكه در سالهاي پرآب بمنظور كشت محصوالت اقتصادي  )١١
كاهش برق مصرفي ساالنه از طريق انتقال آب به طريق تحت فشار به بخشي از اراضي ساحل چپ و راست و                       )١٢

 .رتفاع استخر ذخيره و اراضي استفاده از اختالف ا
 نفـر بـا احتسـاب فرصـت هـاي شـغلي ناشـي از دامپـروري و                   ٢٠٠٠ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در حدود          )١٣

 .كارخانجات تبديلي
 بهبود بخشيدن به وضعيت زيست محيطي با احداث درياچه هاي مخزن سد و درياچه دوم پاياب چشمه سـراب                    )١٤

 هكتار و ايجاد محيط هاي تفريحي و توريسـتي و همچنـين بهبـود محـيط زيسـت                   ٩٠و   ٩٤به ترتيب به مساحت هاي      
 اجتمـاعي منطقـه از   –منطقه و پرورش آبزيان و جايگاه مناسب براي پرندگان مهاجر و باالخره بهبود وضعيت اقتصادي           

 .طريق عمران و آباداني منطقه و افزايش درآمد كشاورزان 
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        ت وابستهمشخصات طرح و تاسيسا
  مشخصات سد- الف

 نوع سد خاكي با هسته رسي مايل
 عرض هسته رسي در قاعده  متر٢٢
 عرض هسته رسي در تاج سد  متر٤

 تراز تاج سد  متر از سطح دريا٩٣٦
 ارتفاع سد از پي  متر٥٨
 ارتفاع سد از روي بستر در گود ترين نقطه  متر٤٨
 مقطع سدبزرگترين عرض قاعده   متر٢٤٢
 عرض تاج سد  متر٧

 تراز بستر سد  متر٨٨٨
 تراز نرمال آب مخزن  متر٩٣٢
 تراز حداكثر آب مخزن سيالب طراحي  متر٣/٩٣٥
 وسعت درياچه در تراز نرمال  هكتار٩٤
  ساله  ١٠٠٠٠دبي اوج سيل طراحي   متر مكعب در ثانيه٩٧٠
 طول تاج سد اصلي  متر٧٥٥
 جم مرده مخزنح  ميليون متر مكعب٥/٢
 حجم مخزن  ميليون متر مكعب٥/١٩

 حجم بدنه سد  ميليون متر مكعب٥٧٥/٢

 
   مشخصات تأسيسات سد- ب
 تونل انحراف آب)  ١

 )حفاري شده(طول تونل   متر ٣٣٠
 قطر داخلي با پوشش بتني  متر٥/٤
 ضخامت پوشش بتني  سانتي متر٤٠
 ان احداث سدظرفيت تخليه در دور  متر مكعب در ثانيه١٤٥
ظرفيت تخليه عمقي در تراز نرمال پس از نصب دريچه كنترل  متر مكعب در ثانيه٥/٤٧

 
 سرريز) ٢

 )در محل زينچه( متر مكعب بر ثانيه در تراز حداكثر  ٩٣٠سرريز آزاد با ظرفيت عبور : نوع سرريز 
 تراز تاج سرريز   متر٩٣٢
 طول تاج سرريز  متر٢٠/٩١
 عمق كانال سرريز  متر٠/١١
 عرض كانال پاياب  متر٢٠/٩١



 

 ٧

 سيستم آب بندي) ٣

 پرده تزريق در پي و تكيه گاهها به عمق حداكثر   متر٦٥

 
  متر٢٤٥
  متر١٥٥
  متر٤٦٥

 :گالري تزريق و بازرسي پي و تكيه گاه چپ 
 طول گالري در داخل تكيه گاه چپ 

 طول گالري دسترسي به پاياب
 خش مياني زير هسته سدطول گالري زير هسته ب

 حفاري چاههاي دهان گشاد   متر طول٥٤٠
 پر سازي حفرات گچي با بتن مخصوص  متر مكعب٢٠٢٠

 
 سيستم تخليه كننده و آبگيري ) ٤ 

برج آبگير از نـوع تـر بـه انضـمام             متر٤٩ متر و ارتفاع ٧به قطر 
 اتاقك باالي برج

 روي برجدريچه آبگير   متر با آشغالگير مربوطه٢٠/١*٣
 تخليه تحتاني  متر٤/١*٧/١ و شير كشوئي ٥/٣*٥/٣دريچه شيب دار به ابعاد 

 متـر مكعبـي سـاحل       ٦١٤٠كنـار مخـزن     φ ٦٠٠ شير سوزني  – ١
 راست

 كنار چشمه سراب و  در اتاق فشار شکن ير اسليش – ٢

 فشار شكن

 
 تأسيسات انحراف )  ٥

 تونل انحراف موقت قطر  متر٥/٤
ثانيه متر مكعب در ١٤٥   متر٩١٢ظرفيت تخليه در تراز آب 
  متر ٨٩٥ارتفاع فرازبند از بستر رودخانه تراز   متر١٧

 )استاپ الگ(دريچه انسداد تونل انحراف  متر٥/٤*٥/٤به ابعاد 

 
 خط انتقال) ٦ 

 متـر مكعبـي ذخيـره       ٦١٤٠مخـزن   (طول خط از مخزن پاياب چشمه سراب تا مخزن مياني             متر٣٨٥٦
 )آب

 طول خط از مخزن مياني تا مخزن سد تر م١٠١٨
 قطر لوله فوالدي  متر٢/١و ٠/١ و ٤/١
 ضخامت لوله فوالدي  ميليمتر١٠ و ١١
 ماگزيمم دبي جريان در حالت ثقلي از سد به مخازن و پاياب چشمه سراب متر مكعب در ثانيه٣٥/٢
  جريان ثقلي از سد به چشمه سرابماگزيمم سرعت جريان خط انتقال در حالت متر بر ثانيه٩٩/٢ و ٥٣/١
 رقوم سطح آب چشمه هاي سراب  متر٨٢٨

 



 

 ٨

 مخزن ذخيره خط انتقال )٧

 حجم مخزن ذخيره مياني  متر مكعب٦١٤٠
 ابعاد مخزن در قاعده  متر٣٠*٣٠
 شيب جانبي ديوار مخزن ١ : ٥/١
 ارتفاع آب در مخزن  متر٥/٤
 ابعاد مخزن در باالترين تراز  متر٤٥*٤٥

 
 
 مخزن ذخيره درياچه دوم )٨

 محل مخزن در پاياب چشمه سراب
 حجم مخزن  ميليون متر مكعب٧/٦

 ابعاد مخزن در كف  متر٧٠٠*٧٠٠حدود 
 متر با فيلتر مايل و افقي در كف و ترانشه رسي آب بنـد زيـر                 ١٥به ارتفاع حداكثر    : دايك خاكي از نوع هموژن      

 بدنه دايك
  متر٨٥ متر با طول ٨٠/٠ر و برج آبگير با دو لوله فوالدي به قطر آشغالگي: تأسيسات آبگيري 

 
         مقادير و احجام عمليات

  سد– ١

 حجم كل بدنه سد متر مكعب ٢،٥٥٥،٧٩٨
 رس بنتونيت+مصالح هسته رسي     متر مكعب٢٦١،٣٩٤
 GCپوسته   متر مكعب١٦٧،٣٣٢

 يپوسته مصالح رودخانه ا   متر مكعب١،٨٤٧،٦٢٩
 فيلتر ريز دانه   متر مكعب٦٩،٥٠٥

 فيلتر درشت دانه  متر مكعب٥٩،٤٥٧
 مصالح زهكش   متر مكعب١٤،٩٠٨
 اليه انتقالي زير ريپ رپ   متر مكعب١١،٩٥٠
 ريپ رپ   متر مكعب٢٩،١٩٨
 پنجه سنگي در پاياب سد   متر مكعب٤٨،٨٤١
 خاكبرداري پي و تكيه گاهها   متر مكعب ٣٠٣،٧٣٨
 پنجه سنگي پاياب تونل انحراف  مكعب  متر١،٥٠٠
   Soil-cement متر مکعب٣١،١٦٠
 اليه محافظ پايين دست  متر مکعب١٣،٠١٤
  تزريقيبتن مگر زير بدنه و زير گالر  متر مکعب٦،٨٧٥

 



 

 ٩

  سرريز– ٢

 متـــــــر ٢٦،٤٣٨
 مكعب

 عمليات حفاري 

 عمليات بتن ريزي متر مكعب٩،٣٢٠
 قالب بندي  متر مربع٦،٣٢٢

 آرماتور بندي کيلوگرم١٨٧،٣٠٧
 ريپ رپ پاياب حوضچه آرامش  متر مكعب٤،٨٦٢
 زهکش پاياب متر مکعب٣،٤٦٦

 
  تونل انحراف ، گالريهاي دسترسي و تزريق و برج آبگير– ٣

ــا   تزريقيگالر ــل،آبگير و گالريهــ  يتونــ
 يدسترس

 شرح

 ازحفاري در فضاي ب  متر مكعب١٣،٠٨٤ در احجام بدنه سد منظور شده
 حفاري در فضاي بسته  متر مكعب٥،٦٤٠  متر مکعب٤،٠٣٢

 يفضا (٦،٢٩١) بازيفضا( متر مکعب٢،٣٩١
 )بسته

 ) و ثانويهيبتن اصل(بتن   متر مكعب١٠،٧٨٧

 بتن مگر و پر کننده  متر مكعب٢،٧٧٧ ) تزريقياطراف گالر( متر مکعب ٦،٨٤٣
 آرماتور بندي  کيلوگرم٤٨٩،٩٧٨  کيلوگرم٤٥٣،٥٦٦

 ميل مهاري  متر طول٢٣١ --
 متر ٢٦،٤٧٢)ي و کنترلياکتشاف( متر ٢،٠٦١

 )يپرده و تحکيم(
  وتزريق يحفار  متر طول١،٤٢٨

 قالب بندي فضاي باز  متر مربع٤،٨٩٦  متر مربع٦،٩٤٥
 قالب بندي فضاي بسته   متر مربع٩،٢٥٨  متر مربع٦،٠٣٩

 متر در تراز كف ٥/٤*٥/٤ --
  متر٨٩٥

 تونلدريچه انسداد 

ــرج    كيلو گرم٤،٧٣٣ -- ــه ب ــل دسترســي ب پ
 آبگير  

 
  خط انتقال– ٤

 ي متر فوالد٤/١لوله گذاري به قطر   متر٢،٣٦٤
 ي متر فوالد٢/١ به قطر يلوله گذار )١٤٠٠ لولهي تا ابتداياز فورب( متر١،٤٩٢)ي تونل تافوربياز خروج( متر ٦٤٦

 ي متر فوالد١ به قطر يلوله گذار ) تونلياز آبگير تا خروج( متر٣٧٥ 
لفاف پيچـي در دو اليـه و رنـگ آميـزي        )١٢٠٠ و ١٤٠٠ يلوله ها( متر طول٤،٤٩٢

 داخل لوله ها



 

 ١٠

  متر مكعبي و ايستگاه جنب چشمه سراب٦١٤٠ مخزن ذخيره مياني – ٥
 پي كني و خاكبرداري  متر مكعب ٩،٤٧٠
 درناژ و بنائي   متر مكعب٢٨٨
 قالب بندي  متر مربع٥٦٠
 بتن ريزي   متر مكعب١،٠٥٠

 آرماتور بندي  كيلو گرم١٣،٥٠٠
کـف  ( اتمسـفر  ١٠با فشار    P.V.Cلوله گذاري     متر٢٥٣

 )مخزن
  ميليمترφ ٦٠٠فشار شكن سوزني  دستگاه٢

  
 
   كارهاي متفرقه– ٦

 ماسه ريزي بستر  متر مكعب ١،٩١١
 زير اساس  متر مكعب٤،٩٦٧
 اساس  متر مكعب٣،٥٠٠

 آسفالت سانتيمتر- مترمربع٢١٠،٧٥٠

 
روسازي راه روي تاج سد اصلي 
 وراه دسترسي به كارگاه به طول

  كيلومتر٢حدود

 بتن ريزي  متر مكعب٤٨
 تير برق  عدد٤٠
 چراغ برق   عدد٤٠

 
نصب روشنائي روي تاج سد اصلي

 قالب بندي  متر مربع٩،١٠٠
  پاراپت و کانال زهکشبتن ريزي  متر مكعب١،٠٩٥
 آرماتور بندي  كيلوگرم٥٣،٧٦٠

 درناژ کنار پاراپت ها    متر مكعب١٧٣
 )لوله فوالدي(نرده حفاظتي   كيلوگرم١٣،٨٠٠

 
 

 پاراپت بتني تاج سد
 

الشه چيني كف زهكش پـائين دسـت و           متر مكعب٦٦٠
 فيلتر مربوطه

فيلتر ريز دانه و درشت دانه اطـراف لولـه            متر مكعب٣٢٠
 زهكش

 لوله زهكش سوراخ دار  متر طول٢٠٠

كانال زهكشي پائين دست بند سد      
اصلي و لولـه زهكـش فيلترهـاي        

 ت در جناحين سدافقي باالدس

 سنگ چيني حفاظتي  متر مكعب٩٠٠
 مالت حفاظتي  متر مكعب٣٦٠

 پائين دست   ٩٢٥حفاظت برم تراز    
 بدنه سد اصلي

 



 

 ١١

 سراب و دايك مربوطه ميليون متر مكعبي جنب چشمه ٧/٦  درياچه كوچك – ٨
 خاكبرداري و سنگبرداري  متر مكعب٢،٨٥٠،٠٠٠ 

 خاكريزي دايك  متر مكعب٤٩٠،٠٠٠
 مصالح رسي دايك متر مكعب١١٣،٠٠٠
 فيلتر و زهکش   متر مكعب٦٥،٠٠٠
خاكريزي كـف بنـد رسـي كـف           متر مكعب١٠٠،٠٠٠

 درياچه
  آبگيري از دايككالورت  ميليمتر٨٠٠ به قطر ي متر طول ، دو لوله فوالد٨٥

ــاج     متر مربع٥،٢٦٤ ــفالت روي ت ــازي و آس روس
 دايك

 روشنائي تاج دايك   عدد تير برق و چراغ جيوه اي مربوطه١١٥

 
 

 
 

  :يشنهاديطرح پ
 يلـومتر يره در فاصله پنج ک    ي رودخانه د  يل کامالً مشخص است که سر چشمه ها       ي ذ ي ماهواره ا  يبا توجه به عکس ها    

ون يلي م ١٠٥ره  يالن غرب قراردارد ، که در مطالعات انجام شده آورد آب رودخانه د            يباالدست سد گ   مخزن و    يشمال غرب 
ون متـر مکعـب اسـت    يلي م٥٣ن زده شده است با توجه به حجم مخزن سد زاگرس که حدود   يو مترمکعب  در سال تخم     

الن يره را بـه مخـزن سـد گـ         يودخانه د  مازاد ر  يالب ها و آبها   يک رشته کانال و تونل، بخشي از س       ي توان  با احداث      يم
 غرب انتقال داد



 

 ١٢

 

 
 

 
ـ دري ح يروستا ( ي سوخور محمد  يره واقع در روستا   يفاصله سرچشمه د   بـا   ) ٣٧٧٧٩٧٧ و   ٠٥٨٥٩٣٥بـا مختصـات     ) ه  ي

 متـر و اخـتالف      ٤٨٤٦ ) ٣٧٧٧٩٧٧٧ و   ٥٩٠٧٧٠,٦٧ خش با مختصات     يالن غرب  در دره م     ي گ يجناح راست سد مخزن   
الن غـرب   ي گ ي تا جنب سد مخزن    ي باشد که با احداث تونل و کانال صدراالشاره آب بصورت ثقل           ي متر م  ١٠٠تراز حدوداً   

ون متر مکعب عالوه بر جمع      يلي م ١٩,٥ش مخزن   يالن غرب با گنجا   ي گ ين طرح سد مخزن   ي ا يبا اجرا .  شود   يت م يهدا
 ز ي حوزه آبري روان آبها فصليآور
 

ز به کمک سد زاگـرس  يره نيز رودخانه دي  باال دست حوزه آبريالبي سيان آبهام رويالن غرب در تنظيباالدست دشت گ  
 .          ز قرار خواهد گرفت ي احداث شده نين سد هايآمده و در زُمره بهره ورتر



 

 ١٣

 
 

 ١١٦ن اختالف تـراز     ي به سد  متصل شده است ،که مب        يک خط فرض  ي باال  مختصات باال دست با        يدر عکس ماهواره ا   
ـ  ياز تونل مي مورد نيک رشته کانال و در جاهايداست با احداث يباشد ناگفته پ يمتر م  الن ي سـد گـ  يتوان مشکل کم آب

 .غرب را بر طرف نمود
ـ   ي  و نها   يلين امر قرار گرفته و در صورت انجام مطالعات تکم         يشنهاد مورد توجه مسئول   ين پ يد است ا  ي ام  بـودن  يتـاً اجرائ

 .ردي قرار گيبهره بردارالن غرب در چرخه ي گيآن سد مخزن
 
 
 


