


نقش سدها در مديريت سيالب و  

 مالحظات بهره برداري ايمن 

 با نگاهي بر سيالب هاي اخير

گزارش موردي مديريت سيالب سد  

 دز استان خوزستان

   1395سيالب فروردين سال



 فهرست

  مقدمه 

 تاريخچه سيل از نگاه آمارتعاريف و  

 پيش بيني دوره بازگشت سيالب مهارشده توسط مخزن سد دزمشخصات و 

اطالعات و اعالم هشدار هواشناسي به دستگاه هاي ذيربط 

 سدبهره برداري ريزي و پايش برنامه 

اطالعات اوليه سيالب و روند مديريت آن 

اقدامات قبل، حين و پس از سيالب 

نتيجه گيري 



  مقدمه

 از ناشي خسارات ميزان و سيل وقوع تعداد و حجم شدت، افزايش اخير سال هاي در

  اراضي، كاربري تغيير جمعيت، افزايش چون گوناگوني عوامل دليل به پديده اين بروز

  در اقتصادي و مسكوني مناطق توسعه و هوايي و آب نوسانات و اقليم تغيير

 سطح در جامعه فيزيكي و اجتماعي اقتصادي، آسيب پذيري ميزان ها سيالب دشت

 .است داده افزايش پديده اين به نسبت را بين المللي و ملي

  سيستم هاي از بستري در اجتماعي -اقتصادي سيستم هاي پيچيدگي به توجه با 

  دو اين سازگاري و نبوده امكان پذير سيل پديده با كامل مقابله پيچيده، طبيعي

 مي باشد سيالب مديريت در غالب پارادايم جامع نگر و يكپارچه نگاهي با سيستم



  : ريفاتع

 :عبارتست از W.H.O) از ديدگاه Disaster بالياي طبيعي(

سطح  مرگ و مير و كاهش خسارت ،  نابساماني اقتصادي ، رخداد واقعه اي كه منجر به 
 . باشدكمك از منابع غير محلي  خدمات بهداشتي گردد بطوريكه نياز به درخواست

ميليون نفر كشته و بيش از  3.3، بيش از 2010وقوع بالياي طبيعي در چهار دهه منتهي به سال 
 .  تريليون دالرخسارت اقتصادي در سراسر جهان در پي داشته است 2.3

ايران چه از نظر خسارت مالي و چه در  جملهاز مهمترين بالياي طبيعي در جهان و از يكي 
 .ميباشد  (Flood) سيلجاني 

دهمين كشور بالخيز جهان است و ايران و  دهد ميتمام بحرانهاي دنيا را تشكيل % 60سيل  
 استبه خود اختصاص داده   رابعد از هند ، بنگالدش ، چين ،  مقام چهارم آسيا   آسيادر 

 
بيشترين نوع بالياي طبيعي در منطقه آسيا به شكل بروز سيالب ها، در آفريقا خشكسالي و در 

 . اروپا تغييرات درجه حرارت و موج هاي گرماي شديد بوده است



 :آمارتاريخچه سيل از نگاه 
 سيل ويرانگر تاريخ جهان 15

 تلفات انساني مركز سيل سال ميالدي نام سيل رديف
 هزار كشته 500يك ميليون و  چين 1931 سيل چين 1
 هزار كشته 900 چين 1887 رود زرد 2
 هزار كشته 800 چين 1938 رود زرد 3
 هزار كشته 160 چين 1975 شكست سدبانكيانو  4
 هزار كشته150 چين 1935 يانگ تسه 5
 هزار كشته120 هلند 1530 سنت فليكس 6
 هزار كشته 100بيش از  ويتنام 1971 دلتاي رود سرخ 7
 هزار كشته100 چين 1911 رودخانه يانگ تسه 8
 هزار كشته 80  هلند و آلمان 1278 سنت لوسيا 9
 هزار كشته 60  هلند 1212 درياي شمال 10
 هزار كشته 40  گواتماال 1949 شرق گواتماال 11
 هزار كشته 36  بريتانيا 1219 1سنت مارسلوس  12

هزار كشته، بيشتر كشته ها در اثر  33 چين 1954 رودخانه يانگ تسه 13
 .ابتال به طاعون پس از سيل جان باختند

بنگالدش و برخي كشورهاي  1974 بنگالدش 14
 هزار كشته30 جنوب شرق آسيا

 هزاران نفر كشته بريتانيا، هلند وآلمان 1962 2سنت مارسلوس  15

  و تلفات بيشترين طوفان و سيل طبيعي، بالياي ميان در متحد ملل سازمان توسط شده تهيه آمار مطابق
 و سيل از ناشي خسارات ميزان دهه يك در تنها كه بگونه اي آورده اند، وارد بشري جوامع به را خسارات

  .است بوده زلزله از ناشي خسارات دالر ميليارد 18 مقابل در دالر ميليارد 21 بر بالغ طوفان



 : تاريخچه سيل در ايران
 با متعدد كوهستانهاي وجود ، خشك نيمه و خشك اقليم جمله از ما كشور در خاص جغرافيايي موقعيت بدليل
 جدول در را  ويرانگر هاي سيل جمله از .است فراهم  كامال سيل براي ،شرايط نفوذ قابل غير اراضي و تند شيب

 .گردد مي مشاهده

  اشاره داده رخ ايران در گذشته هزاره در كه سيالب مورد صدها به زاده، بزرگ و طاهري كتاب در ملوين از نقل به
 1851 سيل در گرديد، ويران شيراز شهر سوم يك ميالدي1668  سيل چون ها سيالب اين از برخي در .كند مي

   .كند مي ويران بكُلي تبريز شهر در را خانه 3000 سيالب 1934 در و شده خراب خانه 3000 قزوين

  ارزشمند اطالعات حاوي نيز كشور مراتع و جنگلها سازمان آبخيزداري معاونت سيل خسارات اطالعاتي بانك
  سال در ريال ميليارد 10000 بر بالغ سيل از ناشي خسارات اطالعاتي، بانك اين داده هاي اساس بر .است ديگري

  شده ديگر نفر 2381 شدن االثر مفقود و نفر 739 و هزار 11 شدن كشته باعث 1383 لغايت 1330 سال از و است
 رأس هزار 580 و ميليون يك و ديده آسيب زماني بازه همين در كشور مزارع از هكتار هزار 300 و ميليون دو .است

  نشده ارائه هم هنوز سال 12 گذشت از بعد بعد، به سال اين از كشور به وارده خسارات اما .است شده تلف دام
 .است

 
 ايران سيل هاي ويرانگر در 

 تلفات انساني سال  محل وقوع سيل رديف
1كشته و مفقود 500بيش از  1380 گلستان 
2كشته و مفقود 300بيش از  1366 دربند يا تجريش تهران 
3كشته 60بيش از  1378 نكا 
4كشته 57 1377 ماسوله 
5 كشته 50 1381 2گلستان 
6كشته و مفقود 28 1394 تهران و مازندران 
7كشته و مفقود 14 1387 بازفت و شهر كرد 
8كشته و مفقود 8 1394 ايالم 
9كشته و مفقود 7 1388 قم 

 بانك اطالعاتي خسارات سيل معاونت آبخيزداري سازمان جنگلها و مراتع كشور

 وقوع شاهد كشور ساله هر اگرچه
 سيل اما است متعددي سيالب هاي

 كه 1380 مرداد 20 در گلستان ويرانگر
  از بيش شدن االثر مفقود و كشته به منجر

  عنوان هم هنوز شد هموطنان از نفر 500
  خود به را كشور سيل فجايع نخست

 است داده اختصاص



 مشخصات سد دز

بهره برداري قرار گرفتمورد 1341انديمشك در سال كيلومتري شمال شرقي 23سد دز در .  
  متر مكعب ميليارد2.85حجم مخزن كيلومتر  65طول درياچه سد . 
  سيالب ها كنترل  شرب ، كشاورزي، توليد برق و سد دز تامين آبهدف اصلي از احداث 
 ثانيه در  مكعب آب متر 3000يك از آنها قادر به تخليه هر دو تونل سرريز 
 ثانيهمتر مكعب در  350با ظرفيت دبي عبوري ضلع غربي درياچه اصلي نيروگاه در دو تونل آبگير 
 متر مكعب در ثانيه  60كشاورزي و كنترل سيالب با حداكثر خروجي هر كدام دريچه سه 
 مگاوات 520و به ظرفيت كلمگاوات  65واحد ژنراتور هريك به قدرت  8تعداد 

 انديمشك

 دزفول

 سد مخزني دز



 مشخصات سد مخزني دز
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متر 305: تراز حداقل بهره برداري   
م.م.م 702:  حجم معادل    

متر  352: تراز نرمال  
م .م.م 2698حجم معادل   

متر 353.5: تراز حداكثر آبگيري  
م .م.م 2850حجم معادل   

معادل  347.32تراز مخزن قبل ازسيالب 

م.م.م 2412حجم معادل   

 

 :ظرفيت تخليه سرريز 
 متر مكعب بر ثانيه  6000 

 :ظرفيت تخليه نيروگاه 
 متر مكعب بر ثانيه  350 

 :ظرفيت شير هاي كشاورزي 
 متر مكعب بر ثانيه 180 
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Qmax=10400  cms 

 پيش بيني دوره بازگشت سيالب مهارشده توسط مخزن سد دز
 و سد مخزن به ورودي ساعتي دبي به مربوط نتايج اساس بر

 هاي ايستگاه آمار از ناشي سيالب اي لحظه پيك دبي

 پيك دبي به توجه با سد مشاور مهندسين مطالعات و هيدرومتري

 10400 اي لحظه پيك دبي و برثانيه مكعب متر 7900 ساعتي

 تله ايستگاه( سد به ورودي ايستگاه محل در ثانيه بر مكعب متر

  از را سد در شده مهار سيالب بازگشت دوره توان مي )زنگ

   .نمود عنوان ساله 1000 تا 100
 10000 1000 100 50 )سال( دوره بازگشت 

 افزايش مطالعات (سد بهان نتايج
 13400 11000 8300 7500 )ارتفاع

 احداث مطالعات ( مشانير نتايج
_ )دوم نيروگاه  _  11150 14000 

_ 9300 8270   )دز بخشي عالج طرح ( دزآب نتايج  _  



اطالعات و اعالم هشدار هواشناسي به 
 دستگاه هاي ذيربط

 سازمان هواشناسي كشور 95/1/4خبرنامه مورخ: 
پيش بيني بارش در اغلب مناطق كشور براي فروردين ماه در حد ميانگين بلند مدت بوده و در مناطق غربي گرايش 

 .به كمتر از نرمال دارد

 سازمان آب و برق خوزستان 94/12/26نامه مورخ: 
بررسي تصاوير ماهواره اي پوشش برف حوضه آبريز كارون و دز در بهمن ماه مويد اين موضوع است كه به ترتيب 

درصد حوضه هاي مذكور پوشيده از برف بوده و از سوي ديگر بر اساس پيش بيني هاي بلند مدت  21و  14
 .سازمان هواشناسي كاهش بارش نسبت به مقادير نرمال تا انتهاي فصل بهار مي باشد

 
با عنايت به موارد فوق و تداوم شرايط خشكسالي در سال هاي اخير در آخرين مرور برنامه 
هاي بهره برداري سدهاي حوضه كارون بزرگ پديده غيرعادي ديده نشده و ترازهاي بهره 

 .برداري بر اساس روندهاي معمول سال هاي گذشته دنبال گرديده است



 سازمان هواشناسي 1395فروردين  4خبرنامه مورخ 



 ابالغ اخطاريه هواشناسي قبل از وقوع سيالب



 

 ابالغ اخطاريه هواشناسي قبل از وقوع سيالب



 هشدار شرايط سيالبي
 به استانداري خوزستان    





  هشدارهاي به توجه با  اخير سيالب در اطالع رساني

  گرفت صورت مناسب صورت به هواشناسي سازمان

  هواشناسي سازمان اطالعيه انتشار محض به به نحوي كه

 مناطق و استان ها برخي در بارش احتمال بر مبني كشور

  به اخطاريه ها ابالغ با سريعا نيرو وزارت مجموعه كشور،

 جهت را الزم اطالع رساني هاي ذيربط تابعه شركت هاي

  داد انجام مناطق در ذيربط مسئولين نياز مورد آمادگي هاي

 ستاد كميته تشكيل طريق از نيز استان ها در مورد اين كه

  الزم آمادگي هاي و تمهيدات هماهنگي ها، ايجاد و بحران

  ماهيت كه است اين اهميت حايز نكته .گرديد پيگيري

  و سيالب وقوع خصوص در مدت كوتاه هاي بيني پيش

  به موجود امكانات و تجهيزات به توجه با شديد بارش

  محل شدت، در خطا از درصدي همواره و نبوده كمي صورت

   .دارد وجود وقوع زمان و



 در صورت وقوع بارشي  رواناب  –مدلهاي پيش بيني بارش بر پايه 

  مترمكعب بر ثانيه   1000ميليمتر در حوضه حدود  70با پتانسيل 

 مترمكعب بر ثانيه   1500ميليمتر در حوضه حدود  100با پتانسيل و 

 مي تواند به دبي پايه ورودي سد دز افزوده شود  

 پيش بيني وضعيت آتي مهار سيالب در مخزن سد دز
 رواناب  –بر پايه خروجي مدلهاي بارش   



 مقادير بارش ثبت شده در ايستگاههاي شاخص  
 1395فروردين ماه  26لغايت  23بارندگي هاي طي 

 

بر مبناي ارقام ثبت شده مالحظه مي شود بارش در حوضه هاي كرخه و دز بيش از حوضه مارون و  
ميليمتر بارندگي در اين دوره از زمان براي برخي  100همچنين ثبت مقادير باالي . كارون بوده است 

 .  ثبت ركورد جديدي از ميزان بارش محسوب مي شود  ها ايستگاه
 .ميليمتر بارش بسيار چشمگير مي باشد  392ثبت د رداايستگاه كشور كه باال دست سد دز قرار در 



 دبي ورودي ساعتي به مخزن سد دز از ابتداي وقوع سيالب



وقوع سيالبيك روز قبل و بعد از سد دز تغييرات ترازمخزن   
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 گذشتهبهره برداري تراز سد دز در زمان مشابه سنوات 
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 فروردين 24تراز مخزن سد دز در مورخ 
 95تا 43از سال 

 تراز
 تراز نرمال
 تراز حداكثر سيل

 95تراز 

تراز حداكثر سيل 
 353.5معادل 

تراز نرمال  
 352معادل 

معادل  95تراز سال 
347.32 

 مخزن براي حداكثر سيالب اتفاق افتاده تراز با توجه به پيش بيني كلي هواشناسي و سابقه سيالب هاي بهاره در سنوات گذشته

بوده كه باالتر از تراز مورخ   351.82و در روز پيش از سيالب تراز مخزن  82شايان ذكر است كه در سال . بودمناسب )82/2/2(

 ).  347.32(است  95/1/24



 دز سد آبگيري ريزي برنامه

آبي سال ابتداي در .است نمايان بخوبي سد اين به آب ورودي نزولي سير توان مي فوق نمودار مبناي بر     
 مناسب هاي بارش با . است بوده كاهشي درصد 19 مدت بلند هاي نرمال به نسبت دز سد هاي ورودي

  مثبت روند اين زمان گذشت با ليكن يافت مناسبي صعودي روند ابتدا در كاهش نرخ اين ، ماه آبان
 . دهد مي نشان  درصد -13 رقم و گرديد منفي سيري به تبديل

 گرفت مي قرار نظر مد سد آبگيري خصوص در را الزم هاي احتياط بايست مي سيل وقوع از قبل تا لذا.  
  نيز را كرخه حوضه كيفي نيازهاي كننده تامين نقش ، حوضه نيازهاي تامين بر عالوه دز سد آنكه خاص
     . گردد مي ريزي برنامه بخش اين در آن مكعب متر ميليون 800 حدود ساالنه و داشته بعهده



  ميزان دبي ساعتي ورودي به مخزن و خروجي سد دز
22منتهي به ساعت  -  95فروردين 27و  26در مورخ   

  ساعات در بخصوص سد اين خروجي هاي و ورودي روند دز، سد در فوق الذكر سيالب مهار در مهم بسيار نكته
  معادل لحظه اي پيك با ورودي جريان كه صورت اين به .مي باشد ورودي جريانات پيك زمان در و سيالب نخستين
  با و شده مستهلك مخزن پيش بيني شده خالي ظرفيت در ثانيه بر مترمكعب 8000 حدود ساعتي پيك و 10400

  4500 حدود ساعتي جريان حداكثر با تدريجي صورت به و پايين دست نسبي آمادگي جهت ساعته چند زماني تأخير
  حدود در را رودخانه سيالبي جريان توانسته سد اين كه معناست بدان اين است شده تخليه سد از برثانيه مترمكعب

      .نمايد مديريت توان حد تا سد دست پايين در را رودخانه جريان روند و زمان بندي و داده كاهش درصد 50



 دز رودخانه سابقه بي سيالب تشريح
 95/1/25سيالب مشخصات V = 390 mcm                                         

Qp=7916 m^3/sec 
Qpmax=10400m^3/sec               

                                      
حدوداً كه بوده متر 350.76 مخزن تراز سيالب از پيش روز در و 1382 سال در  

  .)متر 347.32( است بوده 95/1/24 مورخ تراز از باالتر متر 3.5
به حداكثر كشاورزي دريچه هاي و نيروگاه سرريز، شامل سد خروجي ظرفيت كل 

 با سيالب كه مي دهد نشان موضوع اين .مي باشد ثانيه بر مترمكعب 6500 ميزان
 آن تنظيم و كنترل و بوده باال بسيار ثانيه بر مكعب متر 10400 لحظه اي پيك دبي

 پيك روز سه در ذهني، مقايسه براي .است بوده اهميت حائز بسيار سد توسط
 برابر 4 ميزان اين كه است شده دز سد مخزن وارد آب م.م.م 750 حدود سيالبي

  .مي باشد كرج سد مخزن حجم كل
 



مي كند تجربه را مخزن باالي ترازهاي بهار فصل در بهره برداري دوره طول در دز سد.   

تراز )م.م.م 2412 معادل حجم( متر 347.32 معادل سيالب از پيش زمان در سد مخزن تراز  

   )م.م.م 2700 حجم( 352 معادل سد نرمال

م.م.م 2850 حجم( 353.5 سيل آبگيري حداكثر تراز(   

)سيالب كنترل ظرفيت عنوان به مخزن ظرفيت درصد 15 تا 10 حدود داشتن نگه خالي(. 

زمستان و پاييز فصل در دز حوضه باالي آورد به توجه با سد از آب خروجي ميزان افزايش  

 جاري آبي سال

ترازهاي محدوده در آبگيري اوج در بهره برداري براي شرايط مخزن، آبگيري شيب كاهش 

 .بود گرديده ايجاد شده پيش بيني

 تشريح سيالب بي سابقه رودخانه دز



 دبي خروجي ساعتي   ساعتي  دبي پيك  دبي ورودي ساعتي نام سد نام حوضه  

 796 7900 1667 دز دز 

 كارون 

 609 815 732 4كارون
 0 1300 1172 3كارون

 251 _ 382 شهيد عباسپور
 91 1700 471 گتوند

 كرخه 
 102 3600 1998 كرخه 
 610 1350 1079 سيمره

 5 1426 318 مارون مارون 

 وضعيت دبي ورودي و خروجي از مخازن سدهاي 
 هاي دز، كارون، كرخه و مارون به متر مكعب بر ثانيه  حوضه 

 ) 95/01/27مورخ  -22اطالعات دريافتي ساعت ( 

  دز،كارون هاي حوزه در سيالب كنترل و مديريت با نيرو وزارت شود مي مشاهده فوق جدول در همانطوركه
  حجم افزايي هم گتوند سد از كارون حوضه در خروجي حداقل با 1395 فروردين مارون و كرخه بزرگ،

 .رساند ممكن حداقل به دست پايين هاي شهر در را آن از ناشي خسارات و عبوري سيالب



 نام سد  نام حوضه 
حجم مخزن 

 فعلي 
حجم مخزن قبل از 

 سيالب 
ميزان آب ذخيره 

 شده 
 238 2412 2650 دز دز  

 كارون 

 37 2128 2165 4كارون
 607 2011 2618 3كارون

 49 2139 2188 شهيد عباسپور
 164 2574 2738 گتوند

 كرخه  
 1157 3068 4225 كرخه  
 168 1646 1814 سيمره

 137 480 617 مارون مارون 
 2557 مجموع            

  دز،كارون هاي حوزه در سيالب كنترل و مديريت با نيرو وزارت شود مي مشاهده فوق جدول در همانطوركه
 سيالب از مكعب متر ميليارد 2.56 حدود1395 ارديبهشت 7 تاريخ تا فروردين 24از مارون و كرخه بزرگ،

 .نمود سازي ذخيره و مهار را اخير

 مارونوضعيت ذخيره سيالب در مخازن سدهاي حوضه هاي دز، كارون، كرخه و 

 )ميليون مترمكعببرحسب ( 



 خروجي و احجام مخازن  –مقايسه ميزان ورودي 
 روزه قبل و بعد از سيالب  18سدهاي كل كشور طي بازه زماني  

 )مترمكعبميليارد احجام بر حسب (   95ارديبهشت  11فرورين تا 24  

 ورودي  كل خروجي حجم مخزن درصد پر بودن
تعداد 
 نام حوضه  سدها

 قبل سيالب بعد سيالب اختالف  قبل سيالب بعد سيالب اختالف  قبل سيالب بعد سيالب اختالف  قبل سيالب بعد سيالب

 درياي خزر 49 5.9 7.2 1.3 3.3 4.1 0.8 4.3 4.7 0.4 52 57

 خليج فارس 52 15.8 21.5 5.6 9.5 12.2 2.7 19.9 23.0 3.1 66 75

 درياچه اروميه  12 1.8 2.1 0.3 1.0 1.2 0.2 1.3 1.4 0.1 85 90

 مركزي 36 1.6 2.1 0.4 1.5 1.8 0.3 1.7 1.8 0.2 34 37

 هامون  6 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.01 1.1 1.3 0.2 69 83

 سرخس  12 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.01 0.4 0.5 0.1 32 36

 جمع كل كشور 167 25.6 33.6 7.9 15.6 19.7 4.0 28.8 32.8 4.0 58 67



 خروجي و احجام مخازن  –مقايسه ميزان ورودي 
 روزه قبل و بعد از سيالب  18سدهاي استان خوزستان طي بازه زماني  

 )احجام بر حسب ميليون مترمكعب(  95ارديبهشت  11فرورين تا 24

 كل حجم آب خروجي مخزن 
 )   م.م.م(از ابتداي سال آبي  

 كل حجم آب ورودي  
ف سد )   م.م.م(از ابتداي سال آبي  

دي
ر

 قبل سيالب بعد سيالب اختالف  قبل سيالب بعد سيالب اختالف  قبل سيالب بعد سيالب اختالف  

34 2166 2133 

267 4110 3843 1156 6493 5337 

 1 4كارون 
 2 كارون سه 2011 2675 663
 3 شهيدعباسپور 2139 2187 48
 4 مسجد سليمان 240 237 3-

 5 گتوند عليا 2574 2721 147
1266 4312 3046 

137 995 858 1568 5137 3569 
 6 كرخه

 7 سيمره 1650 1814 165
 8 دز 4066 5729 1663 3214 4652 1438 2412 2637 225
 9 مارون 589 753 165 365 381 15 477 626 149
 10 جره 79 106 27 46 47 1 123 148 26

 جمع   13640 18217 4577 8326 10183 1857 16803 19524 2720



 موقعيت محدوده متاثر از سيالب در پايين دست سد دز



ناشي از سيل به زمين هاي كشت  خسارت 
  شده

  
و حريم داخل منطقه مقايسه با 

 : گرديد مشخص سيالبي محدوده
 هكتار 12159  آبگرفته اراضي كل 

 هكتار 11263 مقدار اين از كه است
  و دارد قرار  بستر حد محدوده در آن

 ديده خسارت اراضي از هكتار 896
 .دارد قرار حريم خارج در
بستر حد بيرون آبگرفته اراضي 

 شعيبيه غرب شبكه طرح در بيشتر
 محدوده در هم آن درصد 10 وحدود

 .دارد قرار بامدژ تاالب
 



خسارت ناشي از سيل به زمين هاي كشت  
 شده در محدوده حريم رودخانه دز

  
در اخير سيالب وقوع اثر در 

 روستا 10 مطالعه مورد بازه
 15 تعداد و آبگرفتي دچار

  قرار سيل محاصره در روستا
 گرفتند



  اطالع رساني و هماهنگي كامل با استاندار محترم، ساير مقامات استاني و محلي در سراسر استان جهت

 مديريت سيالب از محل سد دز تا شهر آبادان

 متر و حجمي معادل صد ميليون متر  1.5موج گير برروي دريچه هاي سرريز سد دز به ارتفاع اجراي

 )  دو ماه قبل از وقوع سيالب(مكعب 

 كامل دريچه هاي سرريز كه امكان تخليه ايمن سيالب را از طريق سر ريزهاي تونلي سد دز  سرويس

 فراهم كرد

 تعمير اساسي سه واحد دريچه هاي شيرهاي كشاورزي سد دز و بهره برداري از آن در جريان سيالب

كه اينكار در قالب تشكيل كارگروه هاي تخصصي از اواخر سال گذشته ) مترمكعب در ثانيه 180تخليه (

 صورت پذيرفت

 ظرفيت خروجي سرريز همزمان با تخليه يك % 75فراهم كردن بازگشايي دريچه هاي سرريز به ميزان

 .سال15ميليون مترمكعب رسوبات پشت سد بعد از 

آب بندي كامل كليه شيرهاي كشاورزي سد دز. 

 اقدامات صورت گرفته وزارت نيرو قبل  و حين وقوع سيالب



 جهت تعيين دقيق حجم مخزن قبل و بعد از تخليه 95/1/21انجام هيدروگرافي مخزن سد دز در تاريخ

 رسوبات

تعميرات اساسي و سرويس دوره اي كامل تمام واحد هاي نيروگاهي براي توليد و تخليه حداكثر سيالب 

 كامل شركت هاي بهره برداري از سد و نيروگاه با هماهنگي ديسپاچينگ كليه سدهاي استان آماده باش

 خوزستان

 هماهنگي كامل كليه سدهاي انحرافي و تنظيمي با سدهاي مخزني براي تخليه كامل سيالب و رسوبات با

 حداقل خسارت به تأسيسات و كانالهاي انتقال آب 

 بمنظور افزايش ايمني و پايداري استان به صورت اضطراري پايش و رصد ابزار دقيق سدهاي 

تأمين قطعات و تجهيزات يدكي الكترومكانيكال و نيروگاه ها 

 رصد ميزان دبي )هيدرومتري(پايش مداوم سيالب بصورت لحظه به لحظه در ايستگاه هاي اندازه گيري ،

 )تعيين دبي قابل تحمل و دبي سيالبي(ورودي به شهر اهواز 

بيني و مدلهاي پخش سيالبتعيين نقاط بحراني و اعالم وضعيت هشدار به مناطق احتمالي مطابق پيش  . 

 اقدامات صورت گرفته وزارت نيرو قبل  و حين وقوع سيالب



 
 كيلومتر 6715: طول رودخانه هاي استان•
 كيلومتر 2306:  مطالعات حد بستر و حريم انجام شده تا كنون•
 كيلومتر 1620: نقشه هاي درج شده در سامانه كاداستر•
 كيلومتر 53: طول ساماندهي انجام شده در استان تا كنون •
 ميليون متر مكعب 5.5كيلومتر معادل  19: اليروبي رودخانه هاي استان•
 هكتار 1756: آزادسازي تصرفات صورت گرفته•
 مورد 472:  94تعداد اخطاريه هاي صادره در سال •
 مورد 210: 94پرونده هاي قضايي مربوط به تصرفات در سال •

 

قبل از وقوع سيل در استانرودخانه وزارت نيرو در استان خوزستان اقدامات مهندسي   



)3و  2، 1(ناحيه رخداده درسه منظور تحليل سيالب به بستر رودخانه هاي دز و كارون حد   

1 

2 

 

3 

 دزفولدر محدوده شهر  -1ناحيه
 سازه هاي وجود واسطه به دزفول شهر محدوده در سيالب وقوع اثر در

 خسارت هيچگونه و نيفتاده اتفاق سيالبي پخش عمالً سيالب، كنترل
 اين دست پايين كشاورزي اراضي در .است نيامده بار به مالي و جاني

 اراضي در سيالبي پخش سيالب كنترل سازه هاي بواسطه نيز محدوده
 .است نيفتاده اتفاق كشاورزي
 



)3و  2، 1(ناحيه رخداده درسه منظور تحليل سيالب به بستر رودخانه هاي دز و كارون حد   

 

 اهوازدر محدوده پايين دست شهر دزفول تا  -2ناحيه
 اراضي در سيالب گسترده پخش شاهد سيالب وقوع اثر در دز رودخانه مورفولوژي وضعيت خاطر به محدوده اين در

 بستر محدوده در واقع روستايي مسكوني منازل برخي و كشاورزي اراضي عمده ناحيه اين در .مي باشيم سيالبدشت
 خسارت يا تخريب هيچگونه و بوده آبگرفتگي حد در صرفاً وارده خسارت ليكن .است شده آبگرفتگي دچار رودخانه

 .است نيفتاده اتفاق جاني
 سيالب وقوع از قبل گرديد باعث سكنه به موقع به رساني اطالع اوالً :مي باشد اهميت حائز نكته دو ناحيه، اين در 

 براي طبيعي ابزار ناحيه اين در سيالب پخش پديده ثانياً نيفتد اتفاق جاني خسارت عمال و شود تخليه مناطق
 منجر اهواز شهر محدوده و دست پايين در قطعاً سيالب پديده، اين رخداد عدم درصورت كه باشد مي سيالب كنترل

 الزم محدوده اين در .است مشاهده قابل ناحيه اين در سيالب وضعيت زير اشكال در .مي گرديد ناگواري اتفاقات به
 .گيرد قرار امر متوليان اختيار در روستا سازي ايمن اعتبارات سيالب خسارت جبران منظور به است



)3و  2، 1(ناحيه رخداده درسه منظور تحليل سيالب به بستر رودخانه هاي دز و كارون حد   

 

 اهوازدر محدوده شهر  -3ناحيه
 وجود -3 باالدست در سيالب پخش پديده -2 سد مخزن مديريت-1 واسطه به اهواز شهر محدوده در

 سيالب كنترل سازه هاي
 عبور رودخانه طبيعي مجراي در سيالب و نگرديد گزارش سيالب وقوع از ناشي مالي و جاني خسارت هيچگونه 

  .است بوده ثانيه بر مكعب متر 1500 حدود در اهواز شهر محدوده در سيالب پيك .است كرده

 
 



  تابعهاعالم وضعيت هشدار و آمادگي كامل به شركت هاي. 
رصد )هيدرومتري(گيري هاي اندازهپايش مداوم سيالب بصورت لحظه به لحظه در ايستگاه ،

 )تعيين دبي قابل تحمل و دبي سيالبي(ميزان دبي ورودي به شهر اهواز 
و گتوند 3اعالم وضعيت هشدار سيل براي سد دز و سد كرخه و كارون. 
برداري براي سدهاي حوزه كارون، دز و كرخه بر اساس ميزان سيالب تهيه دستورالعمل بهره

 .هااي و متوسط روزانه و نظارت مداوم بر اجراي دستورالعمللحظه
 مارون و جراحي هاي زهرهرودخانهاعالم وضعيت هشدار سيل به سدهاي انحراني واقع بر ،

 .هاي مياني استانهاي هواشناسي و احتمال وقوع رگبار در حوزهبيني مدلبا توجه به پيش
رساني عمومي جهت جلوگيري از غافلگيري مردم در  الزم در خصوص اطالعهاي هماهنگي

 )انجام مصاحبه مسئولين سازمان با اصحاب رسانه و ارائه گزارش وضعيت. (پايين در سد
هاي سد انحرافي پايين دست سد دز جهت جلوگيري وارد شدن بازگشايي و تنظيم دريچه

 .خسارت به بدنه سدهاي تنظيمي و انحرافي
 با توجه به شكسته شدن فيوزپالك سد انحرافي رامشير، بالفاصله تيمي جهت بررسي

پس از وقوع سيالب  48آن طي و بازسازي وضعيت و تهيه گزارش خسارت اوليه به منطقه  
 .و تهيه گزارش خسارت سيالب

شركت مداوم در جلسات شوراي مديريت بحران استان. 
 

 اقدامات صورت گرفته وزارت نيرو پس از وقوع سيالب



متر مكعب در ثانيه مي توانست موجب  8000بدون شك بدون وجود اثر سد دز سيالب ورودي •
 بروز فاجعه در شهرها و روستاهاي پايين دست سد گردد

 با كنترل سيالب در مخزن سد، حجم خروجي سد دز به بهترين حالت ممكن مديريت گرديد•
تعيين حدود بستر و حريم رودخانه كارون و جلوگيري از توسعه ساخت و سازها در محدوده •

 رودخانه موجب كاهش خسارات گرديد
ساحل سازي محدوده شهر اهواز و ايجاد تراز مطمئن براي سيالب هاي با دوره بازگشت هاي باال •

 از ديگر اقدامات وزارت نيرو محسوب مي گردد
اليروبي مداوم رودخانه كارون از ديگر اقدامات شاخص براي تامين آبگذري سيالب محسوب •

 مي گردد
در دست (ميليون مترمكعب درحوضه باال رود توسط سدباالرود  57مهار سيالب  به حجم •

 .نيز از تشديدحجم خروجي درپايين دست سد دز جلوگيري نمود) احداث
و عدم تسكين جريان در مخزن توسط  سد باالرود مخزنصورت عدم كنترل جريان ورودي به در 

سيستم انحراف، خسارت فراواني به زمين هاي كشاورزي، احشام، تاسيسات منطقه شهري و 
روستايي، جاده هاي شهري و روستايي و حتي خسارت مالي و جاني به مناطق پايين دست از 

  .جمله روستاهاي مسير رودخانه و قسمت هايي از مناطق شهرستان انديمشك وارد مي شد
  .سد باالرود از بحراني تر شدن پيك جريان آب ورودي به رودخانه دز جلوگيري كردوجود 

 
 

 

 تاثير فعاليت هاي وزارت نيرو در عبور ايمن سيالب



گيرينتيجه   

 
 

 

 و نرمال تراز يك ،) متر347.32 ( سيالب واقع از قبل روز در دز سد تراز خشكسالي، دوره داشتن نظر در با -1 
  . است بوده فني معيارهاي با منطبق

 هاي سيالب با مقابله براي )درصد15 حدود( دز سد مخزن مكعب متر ميليون 400 به نزديك حجم بيني پيش -2
   .است بوده  مناسب ،متعارف احتمالي

 داد مي نشان كنون تا1380 سال از آماري هاي بررسي آبريز، هاي حوضه شرايط و اقليمي تغييرات به توجه با -3
 در اما است نكرده عبور ماه فروردين طي ثانيه بر مكعب متر 2000 مرز از سد به ورودي روزانه دبي حداكثر هيچگاه
   . رسيد ثانيه بر مكعب متر 4400 به و يافته افزايش درصد 220 دبي ميزان اين اخير سيالب

  جديد ركورد ها ايستگاه از برخي در و بوده گرفته صورت هاي بيني پيش مرز از فراتر منطقه در رخداده هاي بارش -4
   .شود مي محسوب بارندگي ميزان

با توجه به پيش بيني دو پيك بارندگي در منطقه احتمال فعال شدن حوضه مياني در روز سيالب و خروجي سد دز  -6
 .وجود داشت 

 مواجه مشكل با را ها خروجي تعديل حاصله، رواناب حجم و اول بارشي واقعه از بعد ميليمتري 100 بارش بيني پيش -7
  موجب گرفت مي بر در را آبريز هاي حوضه دست پايين و باال كه آن محدوده و ها بيني پيش توالي همچنين . ساخت
   . نشود منطبق مياني هاي حوضه فعاليت با كه گردد تنظيم اي بگونه آب سازي رها و مخزن حجم كاهش گرديد،

 زمان آخرين را شتيبهارد انتهاي تا فروردين اواسط از كه است اين سيالب وقوع زمان توجه مورد ديگر نكات از -8 
  فصل در ها بارندگي درصد 20 از كمتر و بوده پايان به رو بارشي فصل كه چرا گيرند مي نظر در سدها براي آبگيري

   .دهد مي رخ بهار

 معادل هكتار 11263 مقدار اين از كه است هكتار 12159  سيل گستره تحت كشاورزي اراضي كل -9
  و بستر حد از خارج اراضي از درصد 7 معادل هكتار 896 و دارد قرار حريم و بستر حد در درصد 93

 .دارد قرار حريم

 .  درصد تسكين و تعديل نمود  52عملكرد سد دز بنحوي بود كه دبي اوج لحظه اي را به ميزان  -5



  كرد، مخزن در آن پخش و سيالب مهار به بزرگي كمك كه دز سد بر عالوه
  ويژه اي اهميت نيز سيالب ها كنترل در خوزستان استان سدهاي ديگر نقش

 .است داشته
كارون حوضه سدهاي   

  حذف با و كرده كنترل را برثانيه مترمكعب 1700 ساعتي پيك با جريان
  و دادند كاهش و مديريت بزرگ كارون در را كلي جريان شاخه، اين از خروجي

 بسيار شرايط و شديد خرابي هاي و دست پايين در جريان افزايي هم از
   .نمايند جلوگيري داشت اهواز شهر مقطع در ويژه به كه خطرناكي

احداث دست در ( باالرود سد( 
 به ورودي آب جريان پيك شدن تر بحراني از  مكعب متر ميليون 57 مهار با

  .كرد جلوگيري دز رودخانه
 كرخه  سد 

مترمكعب برثانيه مهار و مقادير ورودي به نحو   3600با دبي ساعتي جرياني 
  .مترمكعب برثانيه تنظيم گرديد 100ذخيره وخروجي در حدمناسب در مخزن 

نقش ديگر سدهاي استان در مديريت سيالب بزرگ رودخانه دز -10  



4كنترل تراز سد كارون   

 افزايش ذخيره در مخزن سد گتوند

 كنترل سيالب در مخزن سد كرخه



 افزايش موج سيالب تا تراز حداكثر آبگيري سد: گزارش تصويري



 دز و تخليه آب از خروجي سرريزسيالب سد مديريت 



سيالب سد دزمديريت   



 سال 15از تخليه رسوب از شير هاي كشاورزي پس دز سيالب سد مديريت 



 از تخليه رسوبهاي كشاورزي پس آب بندي شير 



 تنظيمي دز پايين تر از سد مخزني دزسيالب سد مديريت 



 تنظيمي دز پايين تر از سد مخزني دزسيالب سد مديريت 



 عكس هاي هوايي ناشي از سيالب در سطح استان خوزستان





 سيالب در محدوده شهردزفول در آيينه تصاوير



 با حق زنده اند ،بنده اند          با من وتو مرده ،باد وخاك وآب وآتش



54 


	Slide Number 1
	نقش سدها در مدیریت سیلاب و ملاحظات بهره برداری ایمن �با نگاهی بر سیلاب های اخیر�گزارش موردی مدیریت سیلاب سد دز استان خوزستان�سیلاب فروردین سال1395 
	فهرست
	مقدمه 
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	تاريخچه سيل در ايران :
	مشخصات سد دز
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	اطلاعات و اعلام هشدار هواشناسی به دستگاه های ذیربط
	خبرنامه مورخ 4 فروردین 1395 سازمان هواشناسی
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	هشدار شرایط سیلابی� به استانداری خوزستان  
	Slide Number 16
	 مقادیر بارش ثبت شده در ایستگاههای شاخص �طی بارندگی های 23 لغایت 26 فروردین ماه 1395�
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	بهره برداری تراز سد دز در زمان مشابه سنوات گذشته
	برنامه ریزی آبگیری سد دز
	Slide Number 22
	تشریح سیلاب بی سابقه رودخانه دز
	تشریح سیلاب بی سابقه رودخانه دز
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	مقایسه میزان ورودی – خروجی و احجام مخازن �سدهای کل کشور طی بازه زمانی  18 روزه قبل و بعد از سیلاب � 24فرورین تا 11 اردیبهشت 95  ( احجام بر حسب میلیارد مترمکعب)
	مقایسه میزان ورودی – خروجی و احجام مخازن �سدهای استان خوزستان طی بازه زمانی  18 روزه قبل و بعد از سیلاب �24فرورین تا 11 اردیبهشت 95 ( احجام بر حسب میلیون مترمکعب)
	Slide Number 29
	خسارت ناشي از سيل به زمين هاي كشت شده	
	خسارت ناشي از سيل به زمين هاي كشت شده در محدوده حريم رودخانه دز
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	نتیجه گیری
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	گزارش تصویری: افزایش موج سیلاب تا تراز حداکثر آبگیری سد
	مدیریت سیلاب سد دز و تخلیه آب از خروجی سرریز
	مدیریت سیلاب سد دز
	مدیریت سیلاب سد دز تخلیه رسوب از شیر های کشاورزی پس از 15 سال
	آب بندی شیر های کشاورزی پس از تخلیه رسوب
	مدیریت سیلاب سد تنظیمی دز پایین تر از سد مخزنی دز
	مدیریت سیلاب سد تنظیمی دز پایین تر از سد مخزنی دز
	عکس های هوایی ناشی از سیلاب در سطح استان خوزستان
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54

