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خالصه
بـه تبـع آن   . استان خوزستان یکی از پرآبترین استان هاي کشور بوده و پرآبترین و طوالنی ترین رودخانه هاي ایران در این استان در جریان میباشند

فعلی در این مطالعه سعی گردیده است که شرایط .بزرگترین سدهاي مخزنی بر روي این رودخانه هااحداث گردیده و در حال بهره برداري میباشند
این مطالعه داراي چندین بخش میباشد که . هیدرولوژیکی حوزه هاي آبریز بیان گردیده و اثر آن بر وضعیت منابع آب مخازن سدها مشخص گردد

: به تفکیک به شرح ذیل میباشد 
.پیش بینی آب ورودي به مخازن سدهاي استان-1
.ستانتخمین میزان برداشت آب از مقاطع مختلف رودخانه هاي ا-2
.تعیین میزان ارتفاع آب مخازن سدها در شرایط هیدرولوژیکی فعلی در مقاطع زمانی شبیه سازي شده-3
.روزه و ماهانه بر اساس باالنس حجمی مخازن سدها10شبیه سازي وضعیت مخازن سدهاي استان در بازه هاي زمانی -4
.تعیین میزان تولید انرژي نیروگاههاي برق آبی-5
.تعیین میزان آب عبوري از مقاطع مختلف و حساس رودخانه هاي استان خوزستان-6

.پیش بینی آب ورودي ، شبیه سازي ،  برنامه ریزي ، بهره برداري : کلمات کلیدي

مقدمه.1

با توجه به افزایش جمعیت و فعالیتهاي انسانی و تغییرات عمده هیـدرولوژیکی بـر روي کـرة زمـین و واقـع شـدن کشـورمان در منطقـۀ خشـک و قلـت           
. گرددنزوالت آسمانی، ضرورت برنامه ریزي جهت استفاده بهینه از منابع آب در توسعۀ طرحهاي عمرانی و آبادانی کشور بیش از پیش احساس می

رداري و به منظور برنامه ریزي صحیح و افزایش راندمان بهره برداري از منـابع آب محـدود، یکـی از مهمتـرین اقـدامات ،ایجـاد نظـم نـوین در امـر آمـارب          
تگاههاي دقیـق  امروزه با پیشرفت تکنولوژي و بکارگیري علوم پیشـرفته و اسـتفاده صـحیح از دسـ    . دسترسی به آمار و اطالعات دقیق از منابع آب می باشد

هر چه دقت آمار و سرعت انتقال بیشتر شود، تصمیمات اتخاذ شده در مـورد بهـره   .  الکترونیک نه تنها دقت آمار بلکه سرعت انتقال نیز افزایش یافته است
آب که از اهم عوامل پیشـبرد اهـداف   لذا سرمایه گذاري در امر مطالعات و تحقیقات منابع . برداري از منابع آب منطقی تر و مقرون به صرفه تر خواهد شد

.اجتماعی کشور به شمار می آید از ارزش واالیی برخوردار است–اقتصادي 
پـر آب تـرین رودخانـه هـاي کشـور در ایـن اسـتان        . استان خوزستان به لحاظ آبهاي سطحی در حوضه هاي آبریز کشور، داراي پتانسیل باالئی مـی باشـد  

01بریز رودخانه کارون بزرگ ازه آضطول و عرض حو. جریان دارند و
4803تا و

52 02طول شرقی تا و
30  5تـاو

34  عـرض
. شمالی و هم مرز با رودخانه هاي کرخه، جراحی، زاینده رودوکر می باشد

کهگیلویـه و  واصـفهان ، چهارمحـال بختیـاري  این سرشـاخه هـا در اسـتانهاي   .بازفت و خرسان می باشد–شاخه اصلی کوهرنگ 3رودخانه کارون داراي 
.دنمی باشجاري در استانهاي لرستان، مرکزي و اصفهان که بودهزارسر شاخه هاي رودخانه دز شامل بختیاري و س. دنبویراحمد می باش

آبیاري -کشاورزي شناسکار-رئیس گروه برنامه ریزي سدهاي رودخانه کارون بزرگ ١
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میلیـارد از ایـن   12. میلیارد متر مکعب مـی باشـد  20رودخانه کارون بزرگ متشکل از دو رودخانۀ دز و کارون بوده و داراي حجم متوسط آوردي معادل 
سدهاي متعددي بر روي رودخانۀ کارون بزرگ در حال بهره بـرداري، سـاخت و   . میلیارد سهم رودخانۀ دز می باشد8میزان آورد سهم رودخانه کارون و

. برداري، ساخت و مطالعه می باشدبیانگر سیستم آبدهی رودخانۀ کارون بزرگ و سدهاي در حال بهره1شکل . مطالعه می باشد

.برداري، ساخت و مطالعهسیستم آبدهی رودخانۀ کارون بزرگ و سدهاي در حال بهره- 1شکل

پیش بینی آب ورودي به مخازن سدهاي رودخانه کارون بزرگ.2
برخی برخی از این روش ها سنتی بوده و .در علم هیدرولوژي روش هاي متعددي به منظور پیش بینی آب ورودي به مخازن سدها  وجود دارد

ماه بوده که از مهرماه آغاز گردیده و در پایان شهریورماه 12یک سال آبی شامل . مبتنی بر روابط و مدل هاي ریاضی استو کستیک یا تصادفی میباشد
) پرآب(هاي ترماه-2سال ) کم آب(ماههاي خشک-1:بخش تقسیم نمود که عبارتند از 2ماههاي یک سال آبی را میتوان به .سال بعد به پایان میرسد

در اینجا به عنوان مثال .و خصوصیات فیزیو گرافی حوزه آبریز وابسته میباشد) برف وباران(میزان آورد یک رودخانه بطور مستقیم به میزان بارش ها . سال
به مدت 1388-89لغایت1345-46میزان متوسط حجم آورد رودخانه دز در مقطع سد مخزنی دز در یک سال آبی ودر مقیاس زمانی ماهانه از سال آبی 

.نشان داده شده است2و شکل 1سال طول آمار مشاهداتی در جدول44
1345- 46میزان متوسط حجم آورد رودخانه دز در مقطع سد مخزنی دز در یک سال آبی ودر مقیاس زمانی ماهانه از سال آبی-1جدول 

سال طول آمار مشاهداتی44به مدت1388- 89لغایت 
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1345- 46میزان متوسط حجم آورد رودخانه دز در مقطع سد مخزنی دز در یک سال آبی ودر مقیاس زمانی ماهانه از سال آبی- 2شکل
سال طول آمار مشاهداتی44به مدت1388- 89لغایت 

حجم آورد یک % 52که بطور متوسط .میباشدهمانگونه که در شکل مشاهده میگردد بیشترین میزان آورد مربوطه به ماههاي اسفند،فروردین واردیبهشت 
.نشان داده شده است2این موضوع در جدول . ماه میباشد3سال آبی مربوط به این 

میزان متوسط درصد حجم آورد رودخانه دز در مقطع سد مخزنی دز در یک سال آبی ودر مقیاس زمانی ماهانه از سال آبی-2جدول 
سال طول آمار مشاهداتی44مدتبه 1388-89لغایت 1345- 46

در این راستا وضعیت سالهاي مختلف آبی رودخانه دز در مقطع .سال هاي آبی را از لحاظ هیدرو لوژیکی میتوان به دسته هاي مختلفی تقسیم بندي نمود
آبترین سال از لحاظ هیدرولوژیکی کم1387-88که بیانگر این موضوع است که سال آبی . به تفکیک نشان داده شده است3سد مخزنی دز در جدول 

.بوده است
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تعیین شرایط هیدرولوژیکی سالهاي آبی مختلف رودخانه دز در مقطع سد مخزنی دز درطول آمار مشاهداتی-3جدول



کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران 
21هاي سدسازي در قرن کارگاه تخصصی چالش

1393بهمن2

5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

فروردین1
فروردین2
فروردین3
اردیبهشت1
اردیبهشت2
اردیبهشت
خرداد1
خرداد2
خرداد3
تیر1
تیر2
تیر3
مرداد1
مرداد2
مرداد3
شهریور1
شهریور2
شهریور3
مهر1
مهر2
مهر3
آبان1
آبان2
آبان3
آذر1
آذر2
آذر3
دي1
دي2
دي3
بهمن1
بهمن2
بهمن3
اسفند1
اسفند2
اسفند3

زمان ( دهه)

یه) 
ر ثان

ب د
مکع

متر
ی( 

دب

95% 90% 80% 50% 20% 10%

. ودموارد ذکر شده گوشه اي از وضعیت هیدرولوزیکی حوزه هاي آبریز استان خوزستان در سال آبی گذشته و به دنبال آن در سال آبی آتی خواهد ب
ه شده براي تحقق این منظور از منحنی هاي طبقه بندي استفاد.پیش بینی میزان آورد در مقاطع مخازن سدها از اهمیت بسیار زیادي برخوردادر میباشد

دقت استفاده از این منحنی ها در ماههاي خشک سال نسبتا باال میباشد .روزه، ماهانه و فصلی تهیه نمود10این منحنی ها را میتوان در مقیاس زمانی .است
اري بارش ها به میزان قابل ولی در ماههاي سرد سال بدلیل وقوع بارش در برخی از موارد از دقت خوبی برخوردار نیست وبا توجه به اینکه در سال آبی ج

روزه و 10دو نمونه از منحنی هاي طبقه بندي در مقیاس زمانی .توجهی کاهش یافته است لذا از این منحنی ها میتوان با دقت نسبتا خوبی استفاده نمود
.به تفکیک نشان داده شده است4،3ماهانه جهت پیش بینی آب ورودي به مخزن سد دز در شکل هاي 

به مخزن دز با درصد احتماالت مختلفيروزه آب ورود10يطبقه بنديهایمنحن- 3شکل 

به مخزن سد دز با درصد احتماالت مختلفيماهانه آب وروديطبقه بنديهایمنحن- 4شکل

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر مرداد 

شهریور

مهر  آبان

آذر دي بهمن

اسفند

زمان  ( ماه )

ب)
مکع

تر 
ن م

لیو
(می

بی
د

95% 90% 80% 50% 20% 10%



کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران 
21هاي سدسازي در قرن کارگاه تخصصی چالش

1393بهمن2

6

روزه و ماهانه بر اساس باالنس حجمی مخازن سدها10شبیه سازي وضعیت مخازن سدهاي استان در بازه هاي زمانی .  3

ت که شبیه سازي مخازن سدها به منظور تخمین منابع آب موجود و تعیین میزان حجم آب خارج شده از مخازن به منظور تامین نیازهاي آبی پائین دس
به منظور  شبیه سازي مخازن مواردي را میبایست مد نظر قرار دادکه در ادامه .، کشاورزي و پرورش ماهی میباشد، صورت میگیرداعم از شرب ، صنعت 

.به این موارد اشاره میگردد
اطالعات موردنیاز جهت شبیه سازي مخازن سدها1. 3

هرکدام از این مخازن داراي مشخصات فیزیکی متمایزي از یکدیگر .در حال حاضر سدهاي متعددي در استان خوزستان مورد بهره برداري قرار میگیرند
اهم مواردي که .این مشخصات میبایست بطور دقیق جمع آوري گردیده و به صورت روابط ریاضی براي سیستم شبیه سازي تعریف گردد.میباشند

: ست در شبیه سازي مخازن به منظور برنامه ریزي کارآمد مورد توجه قرار داد به شرح ذیل میباشند میبای
صورت پذیرفته 1390تا پایان شهریورماه 1389شبیه سازي مخازن سدهاي استان براي یک سال آبی و از ابتداي مهرماه: تعیین بازه زمانی شبیه سازي . 1

روز تقلیل 10یاس زمانی ماهانه بود که با توجه به لزوم کنترل به هنگام مخازن ترجیح داده شد که مقیاس زمانی به این شبیه سازي ابتدا در مق.است
.این فرآیند موجب دقت محاسبات گردیده و ضمنا مدیرت بحران هاي احتمالی را آسان تر خواهد نمود.یابد

.شبیه سازي که در مباحث گذشته به روشهاي آن اشاره گردیدپیش بینی حجم آب ورودي به مخازن سدها در بازه تعیین شده. 2
.در نظر گرفته شد1389تعیین ارتفاع و حجم نظیر در ابتداي شبیه سازي ، که در سال آبی جاري ارتفاع آب مخازن سدها در پایان شهریورماه سال . 3
ن خوزستان که به عنوان مثال رابطه رگرسیونی تبدیل حجم به ارتفاع حجم وبالعکس براي تمامی سدهاي استا–تهیه روابط رگرسیونی ارتفاع . 4

بیانگر ارتفاع آب مخزن بوده و واحد Hضمنا .میباشدMCMبیانگر حجم مخزن و واحد آن نیزVدر این رابطه .ارائه میگردد3سدمخزنی کارون
.میباشدM.S.Lاندازه گیري آن

H = 10.7334483698823*V-0.0708054450136606*V^2+0.000282071212574687*V^3-7.52562935291275E-
07*V^4+1.42517882448994E-09*V^5-1.98367491154872E-12*V^6+2.07327739144674E-15*V^7
-1.64748280896865E-18*V^8+1.00058746087987E-21*V^9-4.6384299655916E-
25*V^10+1.6270975111551E-28*V^11-4.24181051813223E-32*V^12+7.95859021922811E-36*V^13
-1.01513359053976E-39*V^14+7.87659942411421E-44*V^15-2.80471116158427E-48*V^16

نیازها در مقاطع مختلف . در پائین دست مخازن سدها اعم از شرب ، صنعت ، کشاورزي و پرورش ماهی) مصارف(تعیین میزان آب مورد نیاز . 5
حال با توجه به اهدافی که از قبل تعیین شده است در .و جهت تعیین میزان آب خارج شده از مخزن وارد نرم افزار میگرددرودخانه تعیین گردیده 

.صورت نیاز میبایست به این مصارف کمبودهایی اعمال نمود
.تعیین میزان حجم آب خارج شده از مخازن سدها با توجه به وضعیت مخزن و آب موردنیاز پائین دست. 6
با توجه به تغییرات اقلیمی در طی سال هاي اخیر آبگیري حداکثر مخازن سدها در پایان اردیبهشت . تعیین ارتفاع آب مخازن در پایان اردیبهشت ماه. 7

.ماه در نظر گرفته شده است
رودي به مخزن و حجم آب خارج شده از مخزن ارتفاع پایان شبیه سازي با توجه به حجم آب و).شهریورماه(تعیین ارتفاع در پایان دوره شبیه سازي. 8

ترجیحا تصمیم برآن گرفته شد که به ارتفاع آب مخازن سدها در سال گذشته رسیده ویا اندکی هم باالتر از آن قرار بگیریم که اگر . تعیین میگردد
.در سال آبی آینده مواجه نگردیمخشکسالی ها پایدار و تداوم دار بود به منظور تامین آب مورد نیاز پائین دست با مشکل عمده 

اصول کار بر باالنس .روزه و ماهانه شبیه سازي گردید10حالت2شبیه سازي مخازن سدها در بازه زمانی یک سال آبی و در . تعیین روش شبیه سازي. 9
ذا با توجه به حجم آب وارد شده و خارج روش کار اینگونه است که ارتفاع وحجم نظیر مخزن در ابتدا مشخص میباشد ل.حجمی مخزن استوار میباشد
روزه یا ماهانه حجم پایان دوره مشخص میگردد که با توجه به روابط رگرسیونی استخراج شده این حجم به ارتفاع نظیر 10شده از مخزن در بازه زمانی 

این مراحل بگونه اي مانیتور میگردد که در پایان .دآن تبدیل میگردد و این ارتفاع مالك شبیه سازي در ابتداي دوره شبیه سازي بعدي قرار میگیر
.اردیبهشت و شهریورماه به ارتفاع هدفی که از قبل با توجه به وضعیت هیدرولوژیکی حوزه و پایداري مخازن سدها تعیین شده است محقق گردد

لغایت   شهریورماه سال جاري به منظور تامین کیفیت آب به عنوان مثال در بازه زمانی خرداد. تعیین حجم آب مورد نیاز عبوري از مقاطع حساس. 10
.در رودخانه کارون و در مقطع شهر اهواز آب وجود داشته باشدcms250شرب شهرهاي پائین دست شهر اهواز تعیین گردید که به میزان 

حصل شبیه سازي مخازن محاسبه میزان تولید انرژي از الزم به توضیح است که ما.تعیین میزان انرژي تولید شده توسط نیروگاههاي برقابی استان. 11
، شهید عباسپور ، مسجدسلیمان و دز 3بهمین منظور جهت استخراج روابط مورد نیاز از طول آمار مشاهداتی سدهاي کارون. نیروگاههاي برقابی میباشد

mwhمیلیون متر مکعب میزان تولید انرژي بر حسب 1ه ازاي استفاده شده و بر اساس میزان حجم آب خارج شده از توربین در ارتفاع هاي مختلف ب
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ضمنا در .نشان داده شده است3رابطه همبستگی شرح داده شده براي سد مخزنی کارون5به عنوان مثال در شکل . محاسبه گردیده است
میلیون مترمکعب آب 1د انرژي و فاکتور تولید انرژي به ازاي براي ارتفاع هاي مختلف حجم آب مخزن سد ، حجم فعال مخزن جهت تولی4جدول 

.نشان داده شده است3خارج شده از توربین در سد مخزنی کارون 

يقابل استحصال به ازادیتولزانیو م3کارونیارتفاع مخزن سد مخزننیما بیرابطه همبستگ- 5شکل 
نیمتر مکعب آب خارج شده از توربونیلیمکی

y = 2.2107x - 1429.8
R = 0.9805
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متر مکعب آب ونیلیم1يقابل استحصال به ازادیتولزانیو م3کارون یحجم فعال سد مخزننیخالصه اعداد استخراج شده ماب-4جدول 
نیخارج شده از تورب
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ضریب همبستگی ما بین فاکتورهاي تاثیر گذار به تفکیک نشان داده شده خالصه نتایج بدست آمده براي سدهاي مخزنی استان به همراه6, 5در جداول 
.است

استان خوزستان ياخذ شده از سدهادیتولزانیحجم مخزن ، حجم فعال مخزن و مما بین ارتفاع ، استخراج شدهجیخالصه نتا-5جدول 
رودخانه يبه مجموع سدها، کرخه و ماروندزیو محاسبه نسبت عملکرد سد مخزننیمتر مکعب آب خارج شده از توربونیلیم1يبه ازا

.کارون

1ياستان خوزستان به ازاياز سدهابر حسب مگاوات ساعت اخذ شدهدیتولزانیمما بین ارتفاع و استخراج شدهجیخالصه نتا-6جدول
نیمتر مکعب آب خارج شده از توربونیلیم

7در جدول . روزه و ماهانه صورت گرفته است10همانگونه که قبال توضیح داده شد شبیه سازي مخازن سدهاي استان خوزستان در بازه هاي زمانی 
زمانی الزم بذکر است که در بازه.خالصه وضعیت شبیه سازي سدهاي رودخانه کارون بزرگ به تفکیک در مقیاس زمانی ماهانه نشان داده شده است

.شرایط اتفاق افتاده جهت برنامه ریزي بهنگام لحاظ شده است1390لغایت شهریورماه 1389مهر 
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نتیجه گیري و پیشنهادات.4
به عنوان مثال اگر پیش بینی حجم .براي شبیه سازي وضعیت مخازن سدها و بهره برداري بهینه از منابع آب موجود عوامل مختلفی دخیل میباشند

ایجی که بدست آب ورودي به مخازن سدها ویا میزان مصارف و یاروابطی که بیانگر شرایط فیزیکی مخازن میباشند از دقت مناسبی برخوردار نباشند نت
سعی جوامع انسانی همواره بر این اصل استوار بوده است .خواهد آمد از دقت مناسب برخوردار نبوده و مدیریت بحران را با مشکل مواجه خواهد نمود

حال با . تند مشاهده نمودبه عنوان نمونه میتوان همزیستی با سیالب را در مناطقی که در خطر سیالب مداوم هس.که همزیستی خودرا با محیط حفظ نماید
ین پدیده توجه به اینکه خشکسالی پدیده اي خزنده بوده وخسارات زیادي را بدنبال دارد و آمار و اطالعات حاکی از این است که تعداد دفعات وقوع ا

در پایان پیشنهاداتی در . لوحه کار  قرار دادرو به فزونی میباشد لذا میبایست مدیریت بحران ناشی از خشکسالی که ناشی از تغییرات اقلیمی میباشد را سر
: خصوص بهره برداري بهینه از منابع آب ارائه میگردد 

ثبت دقیق آمار و اطالعات بهره برداري از مخازن سدها ، میزان برداشت هاي صورت گرفته از رودخانه و میزان دقیق حجم آب عبوري از مقاطع-1
.مختلف رودخانه ها ي استان خوزستان

احی یک بانک اطالعاتی جامع اینترنتی بطوریکه کلیه اطالعات دریافت شده در این بانک ثبت گردیده و در اختیار افراد ذیصالح با توجه بهطر-2
.امکان سطح دسترسی محدود ویا نا محدود قرار گیرد

.اصالح الگوي مصرف-3
.جلوگیري از کشت محصوالت پرمصرف در زمان خشکسالی-4
.آبیاري در شبکه هاي آبیاري استانباال بردن راندمان -5
.ترویج فرهنگ آبیاري شبانه در شبکه هاي آبیاري-6
.ارائه طرح مدیریت یکپارچه حوزه هاي آبریز رودخانه هاي استان به مقام عالی وزارت نیرو-7
.داشت میشودکنترل برداشت آب با استفاده از نصب تجهیزات مناسب و سنسورهاي ثبات بر روي کانالها و نقاطی که آب بر-8
.انجام مطالعات دقیق در خصوص کیفیت آب در مقاطع مختلف رودخانه هاي استان بخصوص در شاخه هاي انتهائی رودخانه کارون بزرگ-9

. جلوگیري از آبشویی زمین هاي کشاورزي-10
.جلوگیري از ورود فاضالب هاي صنعتی و بیمارستانی به رودخانه هاي استان-11


