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 )كميته هاي تخصصي بهره برداري، نگهداري و عالج  بخشي سدها و سد براي نيروگاه هاي برقآبي(
 

 

 فرآيندهاي كنترل ايمني و پايداري 

برداريسدهاي در حال بهره   
 

دكتري مهندسي عمران  -فرهاد ايمان شعار   

 مدير گروه ايمني و پايداري سدها و دبير كميته آبگيري و تحويل موقت سدها
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 فهرست مطالب
 مقدمه 

ها نقاط قوت و چالش(يند هاي جاري كنترل ايمني و پايداري سدها آفر( 

  طبقه بندي ريسك ايمني سدهاي در حال بهره برداري 
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  اخير بهاره سيالب
  دز سد مخزن به ورودي ساعتي دبي به مربوط نتايج اساس بر

 هاي ايستگاه آمار از ناشي سيالب اي لحظه پيك دبي و

 دبي به توجه با سد مشاور مهندسين مطالعات و هيدرومتري

  اي لحظه پيك دبي و برثانيه مكعب متر 7900 ساعتي پيك

  سد به ورودي ايستگاه محل در ثانيه بر مكعب متر 10400

 شده مهار سيالب بازگشت دوره توان مي )زنگ تله ايستگاه(

   .نمود عنوان ساله 200 تا 100 از را سد در

 10000 1000 100 50 )سال( دوره بازگشت 
 سدنتايج بهان 

 13400 11000 8300 7500 )افزايش ارتفاعمطالعات (
 نتايج مشانير 

_ )احداث نيروگاه دوممطالعات (  _  11150 14000 
 نتايج دزآب 

_ 9300 8270 )  عالج بخشي دزطرح (  _  



 افزايش تراز آبگيري سد
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 و هيات عالي رتبه همراه در محل سد دز حضور وزير محترم نيرو
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 ميزان دبي ساعتي ورودي به مخزن و خروجي سد دز 

22منتهي به ساعت  -  95فروردين 27و  26در مورخ   

 روند سيالب سد
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 عملكرد و يكپارچگي حفظ( آن اجزاء و سد سالمت از اطمينان شامل سد، ايمني(  
  زيست محيط و ها دارايي انسان، براي قبولي قابل غير ريسك كه اي گونه به است
  .ننمايد ايجاد

 )  FEMA: Federal Emergency Management Agency: برگرفته از(
 
 غيرقابل شدن رها و سد يك شكست از جلوگيري سد، ايمني اصلي مفهوم 

 سد، مفيد عمر كاهش دليل به كه باشد مي )سيالب وقوع( مخزن آب كنترل
 زيان موجب معمول صورت به زيست محيط به آسيب و اجتماعي هاي آسيب

  .شود مي سد به زيادي اقتصادي
 ) TADS: Training Aids for Dam Safety: برگرفته از(

 
 

 آيين مفاد رعايت( طراحي دوره از كه است مستمري فرآيند سد، پايداري و ايمني ارزيابي
 كنترل اجرا، و كيفيت كنترل( ساخت دوره در و شروع )جهاني تجارب و ها راهنما ها، نامه
  دوره در و داشته ادامه )اجرا سرعت كنترل و دقيق ابزارهاي توسط شده ثبت هاي داده روند
 .شود مي پيگيري )جامع ارزيابي و اضطراري اقدامات رفتارنگاري، بازرسي،( برداري بهره

 تعريف
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۸ 

 يا و حوادث برابر در سد از حفاظت وظيفه پايداري و ايمني ارزيابي فرآيند
 موارد معرفي عمليات، اين اساسي نقش بلكه داشت، نخواهد را فروپاشي

 اعالم بتواند كه نحوي به ،است سد سازه غيرطبيعي رفتارهاي يا و ناهنجاري
  .باشد آسيب وقوع از قبل هشداري
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۱۰ 

 سطح يك
 تشكيالت ايمني و پايداري سد

 سطح دو
 شركت سهامي آب منطقه اي

 سطح سه
 شركت مديريت منابع ايران

 شرح وظايف سطوح مختلف
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۱۱ 

 .شود مي انجام ابالغي هاي راهنما و ها ليست چك مطابق و ماهانه صورت به :ادواري هاي بازرسي•

 و شديد بارش شديد، سيالب زلزله،( حاكم ضوابط طبق و موردي صورت به :اضطراري هاي بازرسي•

 .شود مي انجام )...

 http://wrm.dis.ir سامانه در ثبت•

 بازرسي سدها
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۱۲ 

بازرسي سدها امانه اطالعاتيس  
http://dis.wrm.ir 
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۱۶ 

 ها دستورالعمل مطابق سد منصوبه دقيق ابزارهاي پردازش و ثبت قرائت،•

   ساالنه رفتارنگاري هاي گزارش تهيه و ها داده تحليل•

 تابعه هاي شركت پايداري و ايمني هاي كميته در گزارش تصويب و طرح•

 استفاده يا و اي منطقه آب هاي شركت مجرب پرسنل توسط رفتارنگاري هاي گزارش•
 .شوند مي تهيه ذيصالح مشاور مهندسين هاي شركت از

 1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال 

درصد  عملكرد هدف 
درصد  عملكرد هدف  عملكرد

درصد  عملكرد هدف  عملكرد
درصد  عملكرد هدف  عملكرد

درصد  عملكرد هدف  عملكرد
 عملكرد

117 66 56 124 65 52 135 74 55 145 104 72 145 124 86 

 رفتارنگاري
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۱۹ 

 سدهاي براي كه مي باشد سدها ايمني ارزيابي فرآيند مهم بخش هاي از يكي ايمني جامع ارزيابي•
  .مي گيرد انجام سال ده تا پنج زماني بازه هاي در و دوره اي صورت به بزرگ

 برنامه هاي تغيير يا و نياز مورد عالج بخشي اقدامات در مي تواند بخش اين از حاصل اطالعات•
 .شود استفاده بهره برداري

 است الزم نيز آن اجراي مدت در و بوده سد رفتار پايش فعاليت از مستقل سد ايمني جامع ارزيابي•
  .رسد انجام به مذكور فعاليت هاي همچنان

 ايمني وضعيت آن طي و بوده سد برداري بهره و ساخت طراحي، مراحل بررسي شامل جامع ارزيابي•
 نياز صورت در و گرفته قرار بررسي مورد آيين نامه ها و استاندراردها آخرين به توجه با سد

  .مي گردد ارائه بخشي عالج يا اجرايي اقدامات و گرديده بروز بهره برداري دستورالعمل هاي

 11( 73-70 و )سد 14( 69-65 سال هاي در مرحله دو كنون تا ايران در سدها ايمني جامع ارزيابي•
 و شده برنامه ريزي ساله پنج اي برنامه قالب در )منتخب سد 45( آن سوم مرحله و شده انجام )سد

 .مي باشد الزم اعتبار تخصيص نيازمند

 ارزيابي جامع ايمني
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۲۰ 

 چالشهاي كنترل ايمني و پايداري سدهاي در حال بهره برداري

 ايجاد يكپارچگي در امر ايمني سدها با تدوين قانون ايمني سدها

لزوم نوسازي و احياء 
سامانه هاي 

 ابزاردقيق و هشدار

لزوم انجام مطالعات 
ارزيابي جامع ايمني 

 و پايداري سدها

ضعف در سطح دانش 
فني و عدم تكافوي كمي 

 كيفي آموزش ها و

 لزوم ايجاد آمادگي 
نرم افزاري و سخت افزاري 
 براي مقابله با شرايط  اضطرار

كمبود اعتبارات 
نگهداري، تعميرات،  

 مرمت و بازسازي

احاله مشكالت و نواقص 
اساسي از دوران طراحي و 

 ساخت به دوران بهره برداري
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۲۱ 

 :آتي كالن اقدامات و ها برنامه اهم
 كشور برداري بهره حال در سدهاي ايمني ارتقاء طرح )الف

   برداري بهره دست در سدهاي پايداري و ايمني جامع ارزيابي مطالعه  :1 پروژه

   سدها شتابنگاري و ابزاردقيق تجهيزات ارتقاء و نوسازي مطالعه، :2 پروژه

   سدها ايمني با مرتبط فني مقررات و ضوابط قانوني، هاي زيرساخت تدوين و مطالعه :3 پروژه

 )حاكميت بخش( سدها برداري بهره پرسنل آموزش و فني دانش ارتقاء :4 پروژه

   ساالنه رفتارنگاري هاي گزارش كيفي سطح ارتقاء )ب

 سدها تفصيلي بازرسي امر به خاص توجه و اهتمام )ج

 پرسنل تخصصي – آموزشي هاي دوره ساماندهي و بازنگري )د
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۲۲ 

 برداري بهره حال در سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه

 متر ميليارد 50 حدود حجمي با كوچك و بزرگ مخزني سد 650 به قريب حاضر حال در

 بهره استمرار و بخشي عالج و مرمت ايمني، تامين كه مي باشد برداري بهره دست در مكعب

  از و بوده ضروري ملي هاي سرمايه حفظ و كشور توسعه جهت سدها، اين از مناسب برداري

   .رود مي شمار به نظام و ميتاكح اساسي هاي اولويت

 اتفاق به قريب اغلب در مرسوم روال و جهاني هاي توصيه طبق كه است اين اهميت حائز نكته

 كميت فراخور به و نبوده يكسان سدها پايداري و ايمني كنترل سطوح و فرآيندها كشورها،

 نيازهاي اقتصادي، هاي خسارت پتانسيل مخزن، حجم بدنه، ارتفاع( شده تعريف هاي

 سيالبي شرايط و منطقه خيزي لرزه سد، نوع سد، اهداف به توجه با آب استراتژيك

  .گردد مي تعريف كلي دسته چند در )حوضه
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۲۳ 

 سدها ايمني ريسك بندي طبقه روش FEMA 

 هاوايي – آمريكا سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه روش 
 جنوبي آفريقاي سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه روش 

 جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت 644 نشريه 
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 سدها ايمني ريسك بندي طبقه متداول هاي روش



۲۴ 

 FEMA سدها ايمني ريسك بندي طبقه روش
oخطر معرض در جمعيت تعداد 

oسد دست پايين در محيطي زيست و اقتصادي خطرات پتانسيل 

oدسته سه در سدها بندي طبقه 
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۲۵ 

 هاوايي – آمريكا سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه روش
oمخزن حجم 

oسد بدنه ارتفاع 

oخطر معرض در جمعيت تعداد 

oسد دست پايين در اقتصادي خطرات پتانسيل 

oدسته چهار در سدها ايمني ريسك بندي طبقه 
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۲۶ 

 جنوبي آفريقاي سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه روش
oسد بدنه ارتفاع 

oنيازهاي اقتصادي، خسارت پتانسيل انساني، تلفات( خطرات پتانسيل 

 )سد اهداف به توجه با آب به استراتژيك

oدسته سه در سدها ايمني ريسك بندي طبقه 
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۲۷ 

 جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت 644 نشريه روش
oمخزن حجم 

oسد بدنه ارتفاع 

oجاني تلفات( خطر معرض در جمعيت تعداد( 

oسد دست پايين در اقتصادي خطرات پتانسيل 

oسد اهداف به توجه با آب به استراتژيك نيازهاي 

oسيل خيزي، لرزه( موجود خطرات پتانسيل( 

oدسته چهار در سدها ايمني ريسك بندي طبقه 
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بندي ريسك ايمني سدهاي در حال بهره برداريطبقه   

  روش از استفاده با برداري بهره حال در سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه نتيجه

FEMA: 

 

 

 

 
 

 كالس سد تعداد سد   درصد از كل  

49.56 169 CLASS I 

13.49 46 CLASS II 

36.95 126 CLASS III 

 جمع كل  341 100.00
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بندي ريسك ايمني سدهاي در حال بهره برداريطبقه   

  روش از استفاده با برداري بهره حال در سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه نتيجه

 :هاوايي – آمريكا سدهاي

 

 

 

 
 

 كالس سد تعداد سد   درصد از كل  

4.99 17 CLASS I 

51.61 176 CLASS II 

40.18 137 CLASS III 

3.23 11 CLASS IV 

 جمع كل  341 100.00
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بندي ريسك ايمني سدهاي در حال بهره برداريطبقه   

  روش از استفاده با برداري بهره حال در سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه نتيجه

 :جنوبي آفريقاي سدهاي

 

 

 

 
 

 كالس سد تعداد سد   درصد از كل  

14.37 49 CLASS I 

45.75 156 CLASS II 

39.88 136 CLASS III 

 جمع كل  341 100.00

نقش سدها در مديريت سيالب و مالحظات بهره برداري ايمن با نگاهي بر سيالب هاي اخير  -كارگاه تخصصي  ۳۰  



بندي ريسك ايمني سدهاي در حال بهره برداريطبقه   

  روش از استفاده با برداري بهره حال در سدهاي ايمني ريسك بندي طبقه نتيجه

 :644 نشريه

 

 

 

 
 

 كالس سد تعداد سد   درصد از كل  

0.00 0 CLASS I 

25.51 87 CLASS II 

45.75 156 CLASS III 

28.74 98 CLASS IV 

 جمع كل  341 100.00

نقش سدها در مديريت سيالب و مالحظات بهره برداري ايمن با نگاهي بر سيالب هاي اخير  -كارگاه تخصصي  ۳۱  



سدهابندي ريسك ايمني هدف از طبقه   

سد پايداري و ايمني ارزيابي فرآيند سطح تعيين 

تعيين مثال طور به( طراحي در انتظار مورد هاي دقت و اطمينان ضرائب تعيين 

 )اي لرزه خطر سطح

هشدار و ابزاردقيق هاي سامانه احياء و ارتقاء بازنگري، هاي اولويت تعيين 

 برداري بهره حال در سدهاي در شده معيوب

جديداالحداث سدهاي پرسنلي چارت سازي بهينه و تعيين در كمك 

سدها ايمني مقوله با مرتبط امور در بازسازي و مرمت اعتبارات راهبري 

 سدها فني آرشيو تكميل هاي اولويت تعيين 

و ... 

 

 

 
 

نقش سدها در مديريت سيالب و مالحظات بهره برداري ايمن با نگاهي بر سيالب هاي اخير  -كارگاه تخصصي  ۳۲  



نقش سدها در مديريت سيالب و مالحظات بهره برداري ايمن با نگاهي بر سيالب هاي اخير  -كارگاه تخصصي  ۳۳  



نقش سدها در مديريت سيالب و مالحظات بهره برداري ايمن با نگاهي بر سيالب هاي اخير  -كارگاه تخصصي  ۳۴  

Hawaii Dam Safety Guidelines 



۳۵ 

سطوح برنامه 
كنترل 

ي سد
ايمن

 
  

نقش سدها در مديريت سيالب و مالحظات بهره برداري ايمن با نگاهي بر سيالب هاي اخير  -كارگاه تخصصي   



 با تشكر از توجه شما
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