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 "د عباسپور ي سد شهيش تراز بهره برداريمطالعات افزا" 
 

 عقوب عربي
  زلزلهيش مهندسيگرا - عمرانيکارشناس ارشد مهندس

 سازمان آب و برق خوزستانشركت سهامي  يرات سدهاي و تعميداريت پايريمد
 

  :دهيچک
 شهر اهواز   ي شمال شرق  يلومتري ک ١٣٥س کامارون در فاصله     ي تاقد يال جنوب غرب  يد عباسپور واقع در     يسد شه           

ـ   ٢٠٠ بـه ارتفـاع   ي دوقوسيسد از نوع بتن.مان واقع شده است  ي شرق شهر مسجد سل    يلومتري ک ٥٠و   ، ي متـر از سـنگ پ
تـراز نرمـال مطـابق    .  باشديا مي متر از سطح در٥٤٢ متر و تراز تاج ٢٨ ي متر، عرض پ   ٦ متر، عرض تاج     ٣٨٠طول تاج   

ـ  متر از سطح در    ٥٢٠ و در فصل تر      ٥٣٠شرکت هارزا در فصل خشک      ه  ي فرمان طرح اول   يمنحن ا در نظـر گرفتـه شـده        ي
ـ رغم ا يـ  عل يده است ول  ي مذکور انجام گرد   يمتر به ترازها   ٥/٢ از سد با افزودن      ي بهره بردار  ٦٠اگرچه در دهه    . است ن ي
 ياد مـ يار زيط مشابه بس  ي با شرا  يقوس ي بتن ي سدها ي متر ارتفاع آزاد دارد که برا      ٥/٩ش تراز ، در حال حاضر حدود        يافزا

 يمطالعـات امکـان سـنج     د عباسپور مورد توجه قرار گرفـت و         ي سد شه  يش تراز بهره بردار   ينرو موضوع افزا  يباشد و از ا   
ده يش تراز با نسبت فا    ي متر امکان افزا   ٥/٥ت  يده و در نها   ي مختلف انجام گرد   يصالح با جنبه ها   يمربوطه توسط مشاور ذ   

 .د واقع شده استييمورد تاار قابل توجه ينه بسيبه هز
 
 :مقدمه -١

ـ ط و ي باشد که بـر اسـاس شـرا        ي متر م  ٥/٩د عباسپور حدود    يدر حال حاضر ارتفاع آزاد سد شه                  ژه زمـان خـود     ي
د عباسپور، امکان کنترل يد در باالدست سد شهي جديل احداث سد ها   ي به دل   در حال حاضر   يمطالعه و اجرا شده است ول     

ـ     ي وجود دارد و در نت     ي شده تر  يالب ها به نحو سازمانده    يس نه محتمـل و ده     يشـ ي ب يالب هـا  ي اوج سـ   يجه حجـم و دب
ل ارتفاع آزاد سد قابل کاهش بوده و منجـر          ين دل يبه هم . د عباسپور کمتر خواهد بود    ي به مخزن سد شه    يهزارساله ورود 

افته يش  ي تواند افزا  ي ساالنه سد م   يمي حجم آب تنظ   يره بردار ش تراز به  يبا افزا .  خواهد شد  يش تراز بهره بردار   يبه افزا 
ش تـراز بهـره   ي افزايمطالعات امکان سنج.  گردديشتر مي بيد که منجر به منفعت اقتصاديشتر نما ي را ب  يدي تول يو انرژ 
، يطيمحست  ي و ز  يدرولوژي، ه ير، هواشناس يه نظ ي اطالعات پا  ي شامل بازنگر  يد عباسپور به صورت کل    ي سد شه  يبردار

ه کننده ها   يالب و در صورت لزوم تخل     يه س يستم تخل ي مربوط به س   يکيدرولي ه يزهاي منابع آب، آنال   يزيمطالعات برنامه ر  
ـ  سد و بلوک جناح چپ بر اسـاس تـراز جد        يز سازه ا  ي سد، آنال  يواره ها ي و د  ي پ يکيروگاه، مطالعات ژئوتکن  يو ن  د بهـره  ي

ـ ن ارز يکال و همچن  يکال و الکترومکان  يدرومکانيزات ه يلعات مربوط به تجه   ه، مطا ي و اطالعات به روز شده پا      يبردار  يابي
 .  باشديش تراز مين افزاي متأثر از اياقتصاد

 
 : طرح يتهاي اهم فعال-٢

  طرحيه اطالعات و نقشه هاي کليگردآور 
  يق مطالعات هواشناسي و تدقيگردآور 
 يدرولوژيق مطالعات هي و تدقيگردآور 
  مطالعات منابع آبقي و تدقيگردآور 



 ٢

  يطيست محي، زيق مطالعات اجتماعي و تدقيگردآور 
 ک ي و ژئوتکني مهندسين شناسيزم 
 روگاهيه مخزن و نيالب، تخليه سي تخليستم هاي سيکيدروليز هيآنال 
 ي بهره برداريش تراز دائميت بدنه سد و بلوک جناح چپ با فرض افزاي وضعيبررس 
 زيسررکال يدرومکانيزات هيمطالعات تجه 
 روگاهيزات نيت تجهي وضعيبررس 
 يمطالعات اقتصاد 
 

 
 د عباسپوريز سد شهي سرريچه هاي در- ١عکس

 
 : مختلفي خالصه مطالعات در بخشها-٣
 يهواشناس -١-٣

  ي سال و بروز کردن مطالعات هواشناس٣٠ش از ي بي پس از طراحي افزودن آمار سالها- 
 يت بارش ساالنه و منحني هاي هم باران بررسي وضع- 
  شناخت رژيم حرارتي، تعداد روزهاي يخبندان و ساعات آفتابي محدوده مورد مطالعه- 
  بررسي تغييرات رطوبت نسبي در ماههاي مختلف سال- 
  بررسي سرعت و جهت بادها و مشخص نمودن جهت باد غالب و حداکثر سرعت آن- 
 شت، تبخير و تعرق پتانسيل و تبخير از سطح آزاد آب ماهانه و ساالنه مطالعه وضعيت تبخير از سطح ت- 



 ٣

  مشخص نمودن نوع اقليم منطقه- 
 

 يدرولوژيه -٢-٣
  بررسي شبکه ايستگاههاي آبسنجي؛- 
  بررسي خصوصيات فيزيکي حوضه آبريز؛- 
  تعيين رژيم آبدهي؛- 
 شت مختلف؛ بررسي طغيان و تعيين پيک و هيدروگراف سيالب با دوره هاي بازگ- 

 ؛)PMF(تعيين مقدار و هيدروگراف سيالب بيشينه محتمل  -

 
 

 
 ) سديزمان طراح(سيالب بيشينه محتمل تهيه شده توسط شركت هارزا



 ٤

 
 هيدروگراف سيالب بيشينه محتمل  با شرايط مختلف

 
  منابع آبيزيبرنامه ر-٣-٣

 : قرار گرفته اند يل مورد بررسيو بشرح ذي سنار٤ن مطالعه يدر ا
 
  :)وضع موجود (١ يسناريو 
  در سد شهيد عباسپورياولويت اول تامين نياز انرژ         

 ٣ و تونل کوهرنگ ٢، تونل کوهرنگ ١، تونل کوهرنگ ٣سد کارون :  باالدستيها        طرح
  گتونديسد مسجد سليمان و سد تنظيم:  پايين دستياه طرح       

 : ) موجوديوضعيت فرض (٢ يسناريو 
 است و تنها تفـاوت      ١ يسناريو مشابه  "  باالدست و پايين دست سد شهيد عباسپور کامال        يها  ح  اين سناريو به لحاظ طر     

 . پايين دست سد استيدر اولويت تامين نيازها
  : )آينده نزديک (٣ يسناريو 

 ٤ و سد کارون٣، تونل کوهرنگ ٢، تونل کوهرنگ ١، تونل کوهرنگ ٣سد کارون :  باالدستيها طرح      
  گتوند و سد گتونديسد مسجد سليمان، سد تنظيم:  پايين دستيها طرح      

  : )آينده دور (٤ يسناريو 
تم اضـافه گرديـده و همچنـين اثـر          نيـز بـه سيسـ      ٣ ذکر گرديد، سد خرسان      ٣ يدر اين سناريو عالوه بر آنچه در سناريو         

 . شامل بهشت آباد، سولکان، ماربر و نجف آباد ديده شده استيا  انتقال بين حوضهيها طرح



 ٥

 
 ي مورد بررسيطرح ها
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 ٢ و ١ يويارسن
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كوهرنگ 1، 2 و3

شهيد عباسپور

كارون4

3 كارون

گتوندمسجدسليمان
تنظيمي گتوند

ر خرسان

ر كارون

ر بازفت
ر كارون

كوهرنگ 1، 2 و3

شهيد عباسپور

3 كارون

مسجدسليمان
تنظيمي گتوند

ر خرسان

ر كارون

ر بازفت
ر كارون



 ٧

 
 ٤ يويسنار

 

 
 د عباسپوري فرمان سد شهيمنحن
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  حاصل از منابع آبشنهاداتي و پيريجه گينت
 .وجود دارد) آبن يبه لحاظ تام(ش تراز مخزن ي افزا٥/٥ مختلف امکان يوهايتحت سنار

 متري تـراز حـداكثر مطلـوب در         ٥/٥ مخزن سد شهيد عباسپور و به تبع آن افزايش           ي متر افزايش تراز بهره بردار     ٥/٥با  
 ٤ تـا   ١در سناريوهاي   % ٣/٢ و   ٣/١،   ٢/٦،   ٣/٢مخزن سد، انرژي پيك نسبت به شرايط موجود در هر سناريو، به ترتيب              

 .افزايش مي يابد
ج نشان مي دهند كه به لحاظ برنامه ريزي منابع آب، در شرايط مختلفي از طرحهاي باالدسـت و پـايين                     به طور كلي نتاي   

همچنين پس از نهـايي     . آورد  مخزن، نتايج بهتري را به لحاظ توليد انرژي فراهم مي          يدست سد، افزايش تراز بهره بردار     
ره، بهنگام نمودن منحني فرمان بهره برداري از سد          مخزن با توجه به مالحظات هيدروليكي و غي        يشدن تراز بهره بردار   

به لحاظ ترازهاي حداقل و حداكثر مطلوب در مخزن طي ماههاي مختلف سال، مي تواند نتايج بهتري را به لحاظ توليـد            
 .انرژي به دنبال داشته باشد

 
 يطيست محي و زياجتماع-٤-٣

ست از طريق پروژه افزايش احتمالي تراز بهره برداري در توصيف و تشريح محيط زيست، تمام جنبه هايي كه ممكن ا
 .مخزن تأثير پذيرد، مشخص گرديد

 
 )فيزيكي (محيط زيست غير زنده -الف
 )بيولوژيكي (محيط زيست زنده -ب
 محيط زيست انساني -ج 
 
  يطيست محيز  وي اجتماعي هايجه بررسينت
 بر  يتنها اثر احتمالي منف   .ن کاهش  بوجود آورد، وجود ندارد       و بدون امکا   ي قو يلي خ يمواردي که اثرات منف    از   يچ اثر يه
 طرح جابجايي به تراز     ي و اجرا  يله آماده ساز  ي تواند بوس  ين جنبه م  ي ا  که  معدود ساكنين محلي اطراف مخزن است      يرو

يـر قـانوني    اگر چه ذكر اين نكته ضروري است كه افراد و سكونتگاههاي معدود مذكور، بعضـاً غ               . دا کند يباالتر، کاهش پ  
 .بوده و در حريم فعلي درياچه مخزن سد قرار دارند

 
 يدروژئولوژيک و هي ، ژئوتکنين شناسيزم-٥-٣

 :پي آمد هاي افزايش ارتفاع تراز نرمال بهره برداري
 :مخاطرات آبگذري -الف
 .  نشده است در ناحيه پي و تكيه گاه چپ سد، افزايش آب نشتي قابل مالحظه اي از گالري ها پيش بيني-١-الف
 افزايش تراز بهره برداري از سد شهيد عباسپور تاثير چنداني در افزايش دبي چشمه بزرگ و چشمه نيروگاه، كـه                     -٢-الف

حتي افزايش اندك احتمالي آب چشمه، درتغيير شرايط پايـداري و      . داراي سيستم كارست مشابهي هستند، نخواهد داشت      
 .ايمني سد بي تاثير است
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  پايداري  مخاطرات-٢
 وضعيت پي و تكيه گاهها از نظر فشار بركنش و نيروهاي افقي حاصل از نوسان آب مخزن در مجموع  مطلـوب                       -١-ب

 .همچنين شرايط ژئوتكنيكي و  پرده آببند شرايط نسبتا مطلوبي از ديدگاه پايداري و آبگذري دارند.ارزيابي شده است 
كه در محدوده واحد آسماري مياني در راستاي آن ديوار بتني آببند بـا               زون موسوم به زون برشي تكيه گاه راست          -٢-ب

.  متر اجرا گرديده است ، بطور مستقيم با آب درياچه ارتباط نداشته و بيشتر به يك زون كارستيك شـباهت دارد                     ٢٨طول  
سـايش پـيش رونـده       جنوبغربي مي باشد ميتواند در اثر سرعت هاي زياد آب و فر            -اين زون كه داراي راستاي شمالشرق     

گالري هاي مرتبط با اين زون      . نقش فزاينده اي در افزايش نشتي گالري هاي مياني و فشار پيزومتريك آنها داشته باشد              
 .  بايستي مورد بازرسي و كنترل مداوم قرار داشته باشندRDP٢ و RDP١به ويژه گالري هاي 

 
 يدروژئولوژيک و هي ، ژئوتکنين شناسيجه زمينت

 . فرار آب تا تراز تاج در محدوده مخزن وجود ندارد امكان-
 با وجود آنكه بر پايه محاسبات انجام شده مبني بر امكان وقوع ناپايداري در شيروانيهاي اطراف سـد، هـيچ گونـه                       -

تهديد جدي مشاهده نشده تحكيم هايي به منظور پايدار سازي برخي حاالت احتمالي بدست آمـده، در نظـر گرفتـه                     
 .شده است

 متر از سطح دريا وجود دارد كه بيشترين تـاثير           ٥٣٠ مسير هاي جديدي براي نشت آب در تراز هاي باالتر از تراز              -
اين مسير ها عمدتا در واحد آسماري ميـاني        . خود را در تراز مياني تزريق و زهكشي تكيه گاه راست نشان داده است             

 افزايش كوتاه مدت نشت در گالري هاي تراز ميـاني خواهنـد          قرار دارند و در صورت افزايش تراز بهره برداري باعث         
 .  گرديد

 
 کاليدرومکانيزات هيتجه-٦-٣

الگ را نيز براي وضعيت موجود  الگ مي توان دريچه استاپ  سگمنت به دريچه استاپ٣ با اضافه كردن -الف
 . اصالح نمود

الگ كافي   جديد، ارتفاع دريچه استاپبهره بردارياز درحال حاضر صرفنظر از هرگونه اعمال افزايش تراز  - ب
 .نيست

هزينه . گردند بايد سازه دريچه، محور چرخش و ملحقات  باالبر تعويضدر صورت افزايش تراز بهره برداري  - ج
 .  آمده استادامهكل اين تغييرات نيز در 

ي سد لطمه اي  ماه پيش بيني مي گردد كه با برنامه ريزي صحيح به بهره بردار٣زمان عمليات نصب در سد  - د
 .وارد نخواهد شد

براي تجهيزات مجاري تحت فشار، از آنجا كه نسبت هد جديد به هد اوليه زياد نيست، تاثيرات قابل اغماض  - ه
 .است

 
 روگاهيزات نيتجه -٧-٣

جه افزايش ي افزايش تراز بهره برداري سد باعث افزايش ارتفاع آب باالدست توربين هاي نيروگاه و در نت-الف
 .ارتفاع مؤثر توربين هاي نيروگاه مي شود



 ١٠

ضريب كاركرد هر دو نيروگاه فاز يك و فاز توسعه شهيد عباسپور افزايش مي يابد و باعث افزايش توليد انرژي  - ب
 . برق ساليانه خواهد شد

ست نيروگاه هاي برق آبي پايين د) plant factor(افزايش حجم مخزن سد باعث افزايش ضريب كاركرد  - ج
مي گردد و لذا انرژي ساليانه توليدي اين نيروگاه ها نيز افزايش مي ) نيروگاه هاي مسجد سليمان و گتوند(

 .يابد
 
 کيدروليه -٨-٣

 واضـح اسـت كـه در ايـن          . متر از سطح دريا تجـاوز ننمايـد        ٥٣٨ بيشينه تراز نرمال فصل خشك و فصل تر از         -الف
نترل دبي سيل هم جهت حفظ آن براي فصل خشك و هـم جهـت   صورت در فصل تر قدرت مانور بيشتري براي ك      

 .ر خواهد بوديتوليد نيروي برق آبي در زمستان براي ذخيره شبكه انرژي امكان پذ
 متر از سطح دريا، در صورت نياز با افزايش زمـان بـاز و بسـته شـدن     ٥٣٨با افزايش تراز نرمال بهره برداري تا         - ب

 .استترل  قابل كنقوچدريچه هاي تنظيم، ضربه 
 ٥١٠ جهت تراز هاي مخـزن بـاالتر از          ٣-T شود كه مگر در موارد بسيار ضروري از بكار بردن تونل             يتوصيه م  - ج

 بر اسـاس شـرايط پـايين دسـت باشـد         يمتر از سطح دريا اجتناب شود و همچنين كنترل سيالب هاي مصنوع           
 . استيچه ايبخصوص زمانيكه نياز به بكار بردن سرريز هاي در

 ي مطالعات بـا نـرم افزارهـا       ي بعد ي باشد در فاز ها    يطح آب كه شامل  نتايج شاخص خالزايي م        مشخصات س  - د
 .هيدروليكي پيشرفته بررسي شود

 
  سد يداري و پايمنيا -٩-٣

 : يداري و پايمني مطالعه ا       تقسيم بندي
 آناليز بدنه سد 
 كنترل پايداري سرريز 
 كنترل پايداري تكيه گاهها 

 



 ١١

 
 

 :سد
 .باشد يم امکانپذير ي در حالت استاتيکي متر از جنبه سازه ا٥/٥ در حد ي افزايش تراز نرمال بهره بردار-الف
 يشنهاد ميپ دهد که يرخ مسد  تاج ي بااليي بدنه سد و در نزديکي حداکثر و حداقل در نواحي اصليتنش ها - ب

 .شود انجام ي بعديقتر در فازهاي دقيهايشود بررس
 .وجود دارد متر، ٥٣٨ به ٥/٥٣٢ از يافزايش تراز نرمال بهره بردارامکان در هر حال،  - ج
 
 :زيسرر

 .پ باکت در اثرفشار برکنش وجود ندارديا فلي شوت ي از بابت بلندشدگي نگران-الف
ديگـري كـه   لذا راه حل . آناليز نشت نشان داد که وجودپرده آب بند تغيير چنداني در كاهش فشار بركنش ندارد              - ب

. اتصال سازه  سرريز به سنگ كف از داخل گالري واقع در اوجي مـي باشـد                 به نظر مي رسد استفاده از انكراژ و       
ابتداكليه محاسبات انجام شده در مرحله امكان سـنجي تـدقيق شـده سـپس كليـه                 ) ٢و١فاز  ( در مراحل بعدي  

و مشكالت اجرايي كار  بـه تفصـيل بحـث و            راههاي عالج بخشي، نقشه ها، جزئيات اجرايي، برآورد هزينه ها           
 . ارائه خواهد شد

 . باشديا مي متر از سطح در٧/٥٣٥ از تراز نرمال تا ارتفاع ي ناشيرويت موجود کابلها  قادر به تحمل نيوضع - ج
 
 : سد يه گاههاي تکيداريپا

پـيش  هـا   رواني  شـي در   مشكالت مهم گسيختگي نه به شكل واژگوني و نه بصورت گوه اي و نه صـفحه اي                   -الف
هنگامي كه  . احتمال چند گسيختگي وجود دارد كه به راحتي توسط پيچ سنگ ها كنترل مي شوند              البته  . نخواهد آمد 



 ١٢

 هر دو شيرواني شرايط پايداري قابـل قبـولي خواهنـد            ،تمامي حالت هاي گسيختگي با هم  در نظر گرفته مي شوند           
 .داشت

 . مشاهده نشده استهيچگونه حالت گسيختگي جدي در زون برشي -ب
 .تعدادگوه هاي احتمالي بسيار محدود مي باشد - ج

 
 يز اقتصاديآنال -١٠-٣

بـه دوروش،   ) سـد شـهيد عباسـپور     بـرداري     تراز نرمال بهره  متناسب با افزايش    (فايده هاي ناشي از توليدي انرژي بيشتر        
هاي مستقيم حاصـل از     قتصادي، فايده در چارچوب تحليل ا   . محاسبه شده است  نيروگاه جايگزين و فروش انرژي توليدي       

هـا نيـز    اين هزينه . شودگذاري مي هاي نيروگاه حرارتي جايگزين، در طول دوره بررسي ارزش        توليد انرژي براساس هزينه   
و جـايگزيني بـراي   ) شامل هزينه سوخت مصـرفي نيـز اسـت    (برداري    گذاري اوليه، نگهداري و بهره    شامل هزينه سرمايه  

را در سناريوهاي مختلـف     ) هاي حرارتي جايگزين  هاي نيروگاه هزينه(هاي طرح   فايده در ادامه    .ئن است توليد انرژي مطم  
قيمت هاي در نظر گرفته شده برق توليدي و مباني آن براي محاسبات اقتصادي بـه شـرح زيـر مـي                      . دي کن يمشاهده م 

 :باشد
قـانون برنامـه چهـارم      ) ٢٥(مـاده   " ب"وضـوع بنـد      قيمت برق بر اساس آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق م            

 : به شرح زير"توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  ريال به ازاي هر كيلووات ساعت ٥/١٣٧: ساعات عادي •
  ريال به ازاي هر كيلووات ساعت٥/٦٢: ساعات كم باري •
 ورت تضمين توليدكننده نسبت به تحويل انرژي ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در ص٣٥٠: ساعات اوج بار •
آبـي در     هاي بـرق     حساب درآمد فروش انرژي نيروگاه      صورت: منبع( ريال به ازاي هركيلووات ساعت     ٣٥٠قيمت   •

 در بـازار بـرق ايـران        ١٣٨٧هـاي برقـابي در سـال            فروشي برق است كـه از نيروگـاه         ، قيمت عمده  )١٣٨٦سال  
 .خريداري شده است

شـدة بـرق را بـا احتسـاب           اي هزينة تمام    هاي اقتصادي شركت توانير طي نامه       ت كه دفتر بودجه و بررسي     شايان ذكر اس  
ساعت اعالم كرده است، كه با رقم خريداري شده برق در بازار برق بسيار                 ريال به ازاي هر كيلووات     ٣١٠اي    سوخت يارانه 

 . نزديك مي باشد
 ساعت اعالم     ريال به ازاي هر كيلووات     ٧٧٣ معادل   ١٣٨٧ قانون بودجه سال     ٧ماده واحدة   ) ج(قيمت آزاد برق كه در بند       

 .شده است
هـاي    هاي مصـرفي نيروگـاه      ها و سهم سوخت     شدة برق بر اساس قيمت      شايان ذكر است كه به رقم مذكور به هزينة تمام         

 -گـذاري اوليـه، نگهـداري    ايه سرم  هاي  اين قيمت شامل هزينه   .  ريال بوده نزديك است    ٧٤٣ برابر   ١٣٨٦حرارتي در سال    
هاي انتقال و توزيع برق در قيمـت   به عبارتي ديگر هزينه. هاي جايگزين بوده است برداري و سوخت مصرفي نيروگاه     بهره

 .مذكور لحاظ نشده است
 



 ١٣

 
  اقتصادي طرح در حالت اصلي هاي  شاخص-جدول 

 
  طرحي نسبيايمزا -٤
 :البيت بر کنترل س اثر مثب-١

 سـد شـهيد عباسـپور كنتـرل بخشـي از سـيالبهاي نابهنگـام و                 ييكي از آثار مثبت اجراي طرح افزايش تراز بهره بردار         
 منجـر بـه   ١٣٨٤براي مثال آخرين سيل به وقوع پيوسـته در سـال    . جلوگيري از افزايش خسارت ناشي از سيل مي باشد        

 حـوادث  داتسـ . و شادگان و بي خانماني اهالي روستاهاي مذكور گرديده اسـت      روستا در محدوده شهر اهواز       ٥٠آسيب به   
) درصـد ٤٦( ميليارد ريـال     ٣٣٠ ميليارد ريال تخمين زده است كه حدود         ٧٢٠غير مترقبه ميزان خسارت وارده را در حدود         

به ابنيه و راههاي    ) صددر٣٠( ميليارد آن    ٢٢٠آن به تاسيسات زير بنايي و     ) درصد٢٤( ميليارد   ١٧٠آن به بخش كشاورزي،     
اين ميزان خسارت تنها بخشي از خسارت ناشي از سيالب است كه كمي گرديـده و تبعـات                  . استان اختصاص يافته است   



 ١٤

به هزينـه پـيش بينـي شـده      "  تقريبا ١٣٨٤خسارت ريالي ناشي از سيل سال       . اجتماعي ناشي از سيل كمي نگرديده است      
  سد شهيد عباسپور نزديك استيبراي افزايش ارتفاع تراز بهره بردار

 
 : شبکهيداريپا -٢

از آنجايي كه نيروگاههاي برقابي به سهولت قابليت وارد شدن و خارج شـدن از مـدار توليـد را دارنـد، در نتيجـه شـرايط         
مناسبي را براي مديريت توليد انرژي الكتريكي بـراي تنظـيم بـار شـبكه بخصـوص در سـاعات اوج مصـرف را فـراهم                          

 گيگاوات ساعت انرژي در سـاعات اوج مصـرف در شـبكه توليـد شـده       ٤٢٨٥ حدود   ١٣٨٦بر اساس آمار سال     . نمايند  مي
لذا با افـزايش ارتفـاع تـراز    . شود  درصد اين انرژي را شامل مي   ٢٣انرژي مطمئن ناشي از سد شهيد عباسپور حدود         . است

 . گردد يد عباسپور پر رنگ تر مي سد و استحصال انرژي مطمئن بيشتر اين نقش نيروگاه شهيبهره بردار
 
 :يلي فسي در سوختهاييصرفه جو -٣

 سد شهيد عباسپور نياز به يك نيروگاه گازي اسـت        يبراي توليد ميزان برق مشابه با افزايش ارتفاع تراز نرمال بهره بردار           
نه تنهـا نيـاز بـه    )  ارتفاعافزايش(با اجراي اين طرح .  ميليون مترمكعب گاز طبيعي مصرف كند ٣٨كه بايد در سال حدود      

گردد، بلكه سطح فعاليت سيستم گاز رساني و پااليشگاه گـاز             اين مقدار گاز طبيعي از سيستم گاز رساني كشور مرتفع مي          
لذا افزايش ارتفـاع تـراز نرمـال بهـره          . يابد  كاهش مي ) سوخت فسيلي (هاي توليد حامل انرژي اوليه        و يا ديگر تكنولوژي   

هاي آن كـاهش و حـذف تـدريجي يارانـه انـرژي       اسپور با خط مشي انرژي كشور كه يكي از برنامه       سد شهيد عب   يبردار
 .همسويي كامل دارد, است

 
 : هواينده هاي از آالي ناشي اجتماعينه هاي در هزييصرفه جو -٤

 ميليـون  ٠٨/١از انتشـار سـاالنه   ) ناشـي از افـزايش ارتفـاع    ( گيگاوات ساعت برق توسط ايـن نيروگـاه     ١٤٥توليد حدود   
. جلـوگيري خواهـد كـرد   ) ناشي از سوخت گاز طبيعـي توسـط نيروگـاه حرارتـي جـايگزين     (كيلوگرم اكسيدهاي نيتروژن   

بـديهي اسـت فشـار      . شـود   جلوگيري مـي  ) اي  گاز گلخانه ( ميليون كيلوگرم دي اكسيد كربن       ٧٠همچنين از انتشار حدود     
بنابراين اجراي طرح افزايش ارتفـاع در       . اي روبه افزايش است     لخانهجهاني بر كشورها براي كاهش و كنترل انتشار گاز گ         

 .تواند مورد توجه قرار گيرد راستاي توسعه پايدار كشور نيز مي
 
 :ن دستيي پاياثر مثبت بر سدها -٦

گردد كه در نتيجه منجر       آب تنظيمي سد شهيد عباسپور موجب افزايش آب تنظيمي سد هاي مسجد سليمان و گتوند مي               
 .گردد  افزايش انرژي توليدي توسط نيروگاههاي مذكور ميبه
 
 :جاد اشتغاليا -٧

اي و    آثار رونـق اقتصـادي در بعـد منطقـه         ) هر چقدر اندك  (در دوره اجراي طرح افزايش ارتفاع با ايجاد فضاهاي اشتغال           
آن نيروي ماهر و مـابقي       درصد   ٣٠نفر مشغول بكار خواهند شد كه        ٢٠٠در دوران اجراي طرح حدود      . ملي خواهد داشت  

 افزايش ارتفـاع موجـب افـزايش تـوان     ياستفاده از نيروي كار ماهر در دوره اجرا  . باشند  نيروي كار ساده مي   )   درصد ٧٠(
اي نظير اسـتفاده از تجـارب ايـن           اي و پيمانكاري كشور خواهد شد كه به تبع آن آثار اقتصادي ثانويه              فني بخش مشاوره  



 ١٥

و همچنين يافتن بازار كـار در      ) …و ها  جويي در هزينه    صرفه, كوتاه شدن زمان احداث   (ربنايي  طرح در ساير طرحهاي زي    
  .خارج از مرزهاي داخلي و به تبع آن استحصال درآمدهاي ارزي خواهد شد

 
 :ي کليريجه گي نت-٥

ابي بـا تـراز نرمـال    سد شهيد عباسپور بر روي رودخانه كارون در جنوب باختري ايران با هدف اصـلي توليـد انـرژي برقـ         
بـا افـزايش   .  گيگاوات ساعت انرژي اسـت   ٥٠٨٦ مگاوات، ساالنه قادر به توليد       ٢٠٠٠ متر از سطح دريا و ظرفيت        ٥/٥٣٢
 گيگـاوات سـاعت در سـناريوهاي مختلـف     ١٥٢ تـا  ١١٣فعلي سـد سـاالنه از    يتراز نرمال بهره بردار  اع  ف متر به ارت   ٥/٥

پـذير    ميليارد ريال امكـان ٨٠اي حدود   استحصال اين ميزان انرژي با صرف هزينه   افزايش توليد انرژي خواهيم داشت كه     
ار بااليي برخوردار هسـتند و مويـد اجـراي طـرح افـزايش              يهاي اقتصادي طرح از توجيه بس       در اين شرايط شاخص   . است

 .  متر از سطح دريا است٥٣٨ارتفاع سد شهيد عباسپور تا تراز نرمال 
نيـز بيـانگر    ) هـاي طـرح       هـا و فايـده      افزايش و كـاهش هزينـه     ( در حالت تحليل حساسيت      هاي اقتصادي طرح    شاخص
 . پذيري اقتصادي طرح هستند توجيه

 
 
 


