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  :چکیده 
  

 سودمند و چند فازي ساخته دسته بشر است که در راستاي مدیریت منابع آب در دو جهت ،سدها از جمله سازه هاي بزرگ، پیچیده
سان ساخته شده آن توسط انهاي حاصل از  غرافیائی کشور  و تقابل با بحرانناسب با شرایط جنام مکانیتوزیع زمانی و توزیع  مقابله با

ی از دیر باز مورد کوقوع خرابی در سدهاي خا. مهم ملی نقش قابل توجهی در توسعه پایدار کشور دارندمایه هاي  است که به عنوان سر
توجه مهندسین ، محققین و طراحان سدهاي خاکی بوده و همواره در اندیشه ارائه روش هائی براي پیش بینی خرابی و عالج بخشی آن 

افزایش فشار آب منفذي و وقوع خرابی در سدها لزوم آمادگی و شناخت دقیق سدهاي خاکی و در جامد و مایع تقابل دو فاز . بوده اند
الیگودرز این امر ضرورتی دو چندان در سدهاي نزدیک به مراکز جمعیتی به مانند سد حوضیان . نسبت این شرایط را ضروري نماید

توجه پدافند غیر عامل بعنوان راهکارهاي اجرائی  خواهد داشت که در این مقاله به بررسی مباحث شکست هیدرولیکی سد و ضرورت
  .مقابله با آن خواهیم پرداخت

  
  
  

  شکست سد، شکست هیدرولیکی ، پدافند غیر عامل، ایمنی سدها: کلمات کلیدي 
  
  
  

                                                
  



     

  
  مقدمه

یتی وجود دارد زمینه خطر براي شاید هیچ نوع سازه اي به اندازه سدهاي بزرگ که داراي دریاچه و سیعی بوده و در پایین دست آن منطقه پر جمیع
در مرحله حین ساخت در معرض انواع تنش هاي متفاوت از جمله تنش هاي حاصل از نشست سد و تنش  ،سدهاي خاکی . جان و مال افراد نباشد

  .ي شدید قرار داردهاي حاصل از بدنه سد، و فشار آب منفذي و جابجایی و عوامل محیطی و تهدیدات نظامی و امنیتی مانند زلزله و سیل ها
آنچه که در مورد شکست سدها مورد توجه می باشد رها شدن حجم آب قابل توجهی در مدت نسبتاً کوتاه می باشد که اهمیت شناخت آن در 

  .مناطق مسکونی و نزدیک مراکز جمعیتی از بعد مدت زمان شکست سد، عمق جریان آب و عرض سیل گیر رودخانه مورد بررسی می باشد
  
  

  
 نمایی کلی سد مخزنی حوضیان شهرستان الیگودرز و تاسیسات وابسته - 1 تصویر

  
  

در و میلیون متر مکعب برروي رودخانه عبوري از داخل شهر الیگودرز  2/31یک سد مخزنی با حجم ذخیره  ،الیگودرزشهرستان سد حوضیان 
به پایان  1382توسط شرکت مهندسین مشاور پارس راي آب شروع و در سال  1379مطالعات این سد از سال . شهر ساخته شده است باالدست

به مرحله  1394انحراف رودخانه انجام و در سال  1388و در سال  عملیات اجرایی آن به شرکت جهاد نصر حمزه واگذار 1383رسیده و در سال 
  .افتتاح گردید 1395ل آبگیري رسید سپس در سا

  موقعیت سد و شهر الیگودرز -2تصویر
  

با ار گرفتن در باال دست شهر و قرو مراکز مهم و حساس مدیریتی و حاکمیتی  به شهر الیگودرز  )متر 2000حدود (این سد به علت نزدیکی 
لذا در تمامی مراحل مطالعه، اجرا و بهره برداري . بودهو بهره برداري برخوردار  اجراطراحی،  مراحلنفراز اهمیت ویژه اي در  85000جمعیت بالغ بر 

از مسائل مهم در رابطه با احداث اینگونه سدها در باالدست و نزدیک به شهر  ایمنی یکیآن نکات ویژه اي وجود دارد که به جهت اهمیت موضوع 
ساکنین شهر الیگودرز موضوع احتمال هاي و دغدغه ها مهمترین نگرانی از و مطالعات میدانی یکی طبق بررسیهاي به عمل آمده  .می باشد



     

و  منجمله احتمال شکست سد در حین زلزله و سیالبهاي بزرگشکست و تخریب سد و تهدید جان و مال اهالی می باشد، لذا سواالت زیادي 
سواالت خصوصاً تخریب و شکست سد باعث ایجاد نگرانی  آسیب به پایین دست همواره در محافل و در بین مردم مطرح می شود و اینامکان 

آن و روشن نمودن ابعاد  حمطالعات شکست هیدرولیک سد و تشری که به نظر می رسد پرداختن به موضوع بررسی. زیادي در بین مردم شده است
در راهکارهاي عملیاتی و اجراي آنها  ئهو اراو پیش بینی پدافند غیر عامل آبگرفتگی پایین دست خصوصاً محدوده داخل شهر خسارت و محدوده 

  .می تواند در آرامش جامعه و ساکنین اثر بخش باشدمحدوده هاي مورد نیاز
  نمایی از بدنه و سرریز سد حوضیان -3تصویر

  
  

 تاریخچه شکست سد و تهدیدات محتمل -1

 
ي و احتمال افزایش خسارتها مواردي را هم در پی داشته افزایش ساخت سد در ایران در سالهاي اخیر و در آمیختگی آنها با محیط هاي شهر

طراحی ها یا آسیب دیدگی هاي سدهاي خاکی در حین ساخت یا در اولین آبگیري اتفاق % 50اطالعات آماري اشاره دارد که بیش از . است
، تخریب سد مالیاست در فرانسه 1943در هندوستان، شکست سد منکیر کریک در آیداهو در سال  1895شکست سد کانکی در . افتاده است

خرابی سد خاکی  1349ي سد مهاباد سال دنمونه ها در جهان بوده و آسیب هاي ج 1960خرابی سد اوروس در برزیل سال  1961در سال 
جهانی دوم حتی احتمال حمالت نظامی مانند نخریب سد موهن در آلمان در جنگ . از جمله موارد داخلی می باشد 1395جهرم شیراز در سال 

بعث عراق به سدهاي دز و شهید عباسپور در سال  نظامی آلمان وارد نمود و حمله رژیم صنایع  توسط انگلستان که خسارت جدي به وضعیت
هاي اخیر سال  ر عراق و در وتهدیدات تروریستی برعلیه سد موصل در کش. که باعث آسیب به تاسیسات نیروگاهی و بدنه سد گردید 1365

از دیگر دالیل شکست سدها زلزله هاي احتمالی است که . ش از پیش نشان می دهدبیوده است و اهمیت موضوع را نیز همواره درصد اخبار ب
 رستان الیگودرز با خطر نسبی زیادمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي شه 2800با توجه به درجه بندي خطر نسبی زلزله در آئین نامه 

این پدیده اغلب . کست هیدرولیکی می تواند در هسته ریزدانه سدهاي خاکی اتفاق بیافتدشمطالعات زمین شناختی و بر اساس مواجه بوده و 
کاهش تنش موثر قائم در هسته سد .در زمان اولین آبگیري سد وقتی که فشار آب به طور ناگهانی در هسته افزایش می یابد رخ می دهد

خطر وقوع ترك هیدرولیکی در هسته سد را افزایش می دهد عواملی که بنابراین یکی از مهمترین . تسهیل کننده مضوع این پدیده است
کمی دارد و در نتیجه نشست مصالح هسته نسبت به  سختیدر سدهاي خاکی اغلب مصالح هسته نسبت به مصالح پوسته . وس زدگی استق

نتیجه سطح تنش در هسته کاهش می یابد که  بخشی از تنش هسته به پوسته منتقل شود و در. پوسته بیشتر است این موضوع سبب می شود
متر است که بعنوان سنجشی از  400متر و طول تاج  93سدي سنگ ریزه اي به ارتفاع هیته جودت سد . به این پدیده قوس زدگی می گویند

ن رسیده است که پس از به پایا 1965میلیون مترمکعب ساخته شده است و در سال  290یک پروژه نیروگاهی در کشور نروژ با حجم مخزن 
وقوع سیالب هاي ) 1(ح آن پرداختند الآبگیري دچار پدیده قوس زدگی شدید شد و با تحلیل هاي مهندسی و اقدامات عالج بخشی به اص

    سد خاکی شکسته شده از منابع معتبر عواملی مانند ناتوانی ظرفیت تخلیه سرریز،   142ناشی از طراحی سدهاي خاکی جهان مربوط به 
ه داخل مخزن بسد لغزش شیب خاکریز ، از زلزله و روانگرائی سدهاي خاکی، ایجاد موج ضربه اي در اثر ورود توده لغزش    پدیده ایجاد لوله 

 )2.(اثر خرابکاري صورت گرفته است و یا در

 الزامات قانونی و ضرورتهاي ایمنی در سدها -2



     

  :ایمنی سدها  2-1
براي جان افراد، دارئی ها و  عملکرد سدها جهت اطمینان از عدم ایجاد خطر یا ریسک غیر قابل پذیرش ایمنی سد، هنر و علم یکپارچگی

که مساله ایمنی تاکید این فلسفه بر این است . این فرآیند ترکیبی از فن و تجربه در قالب فلسفه مدیریت ریسک است. محیط زیست می باشد
ایمنی سد در برگیرنده تمام فعالیتهاي شناخت . گی به شرایط طراحی و ساخت اولیه آن نداردسد به طور مداوم همراه سد بوده و تنها بست

کمبود و نقایص احتمالی و عواقب آنها بوده و شامل اقدامات کاهش، حذف و عالج بخشی آنها در حد معقول می گردد که در این زمینه می 
  .در مورد مدیریت ریسک پروژه استفاده نمود PMBOKندارد استا 11توان از راهکارها و الگو هاي ارائه شده در فصل 

دامنه وسیع ایمنی سدها عالوه بر مباحث فنی و تخصصی در مرحله اجراي سدها و بهره برداري شامل مباحث دیگري مانند تامین امنیت و 
هاي وابسته برنامه بازرسی امنیتی سد و  حراست سدها در برابر اقدامات غیر قانونی و تخریبی عمدي یا سهوي، حراست فیزیکی سد و سازه

پدافند عامل و غیر عامل و سایر مالحظات مربوط به آن مالت تروریستی، مدیریت بحران، حسازه هاي وابسته، سامانه هشدار امنیتی مقابله با 
جدول زیر عولقب تجمعی ناشی از  براساس. سد می باشد ات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی از مسئولیت هاي مسئولین و مالکینمالزا

  .آسیب دیدگی را بیان می کند و مبنائی براي ارزیابی ایمنی سد می باشد
  

  طبقه بندي کیفی سد براساس عواقب ناشی از شکست سد -1جدول 

  
  

ار می گیرد و فاصله که در این قسمت سد مخزنی حوضیان با توجه به اینکه با دو شاخص حجم مخزن و ارتفاع سد در دسته سدهاي بزرگ قر
از نوع خیلی  گذارد ر مشخصات سیالب رها شده تاثیر میکم آن با مرکز جمعیتی شهري و مشکل خصوصیات هیدرولیکی پایین دست که ب

  .زیاد می باشد
می رسیم که جزء  21و با توجه به سامانه طبقه بندي کمی عواقب تهدید ایمنی سدها با روش امتیاز دهی از آیتم هاي جدول زیر به امتیاز 

قانونی و محدوده حقوقی،  -1در سطح )کارفرماي سد(طبقه بندي خیلی زیاد می باشد و لزوم فعالیت و برنامه ریزي ستادي توسط مالک سد 
  .ضروري می باشد، مدیریتی  -3فنی و مهندسی و  -2مسئولیتها 

  
  

  سد هاطبقه بندي کیفی سد براساس عواقب ناشی از شکست  -2جدول 



     

  ضرورت مطالعات شکست سدها 2- 2
  

مالحظه اي از خسارات و ي خاکی در جهان در حدود دو درصد کل سدهاي موجود را نشان می دهند و رقم قابل شکست مجموعه سدها
الزم بذکر است که بر اساس مطالعات آماري جدول علت شکست ها و رابطه .اتالف سرمایه هاي ملی در کشورها را در بر میگیردقربانیان و 

  .سن و شکست سد بدست آمده است 
  

  علت شکست سدها به تعداد کل سدهاي ساخته شده-3جدول 
  درصد از کل  علت شکست  ردیف

  % 30  خرابی ناشی از سر ریز آب روي بدنه  1
  %25  نشت غیر مجاز شسته شدن خاك  2
  %15  گسیختگی شیروانی ها  3
  %13  شسته شدن کناره و گالري ها و تونل ها  4
  %5  شسته شدن ومشش نفوذ ناپذیر باالدست   5
  %7  عوامل متفرقه غیر از زلزله  6
  %5  عوامل ناشناخته  7

  
با عنوان راهنماي ایمنی و اقدامات اضطراري در سدها و سازه هاي  644نشریه از آنجائی که در حوزه رعایت ایمنی و شکست سد می توان به 

وابسته اشاره نمود که در دامنه کاربرد آن به غیر الزام بودن و در جهت ارتقاي سطح دانش مهندسی اشاره می نماید و تفسیر آن نیازمند 
 1جدول  5بط انتخاب سیالب طراحی سدهاي بزرگ ایران در بند الف ضوا -378و در نشریه  قضاوت می داند ن مجرب و قادر به مهندسی

ام تنها به این مورد اشاره دارد که در مواقع ضروري با پیشنهاد مشاور و تایید کارفرما انجام مطالعات شکست سد به منظور برآورد دقیق ارق
ام جهت مدیریت شرایط بحرانی موارد ایمنی و تدابیر دو اما به نظر می رسد با توجه به لزوم رعایت. جمعیت در معرض خطر امکان پذیر است

م مطالعات دقیق ضروري بوده و باید انجام آن توسط طراحان الزامی گردد که در یک ساختار مدیریتی منسجم و یکپارچه می بایستی انجا
  .داراي الزامات قانونی گردد

  
  طبقه بندي کیفی سد براساس عواقب ناشی از شکست سد -4جدول 

سالهاي بعد از 
  تکمیل

درصد   %علت شکست 
  سرریز  تراوش  نشست  لغزش  کل

1-0  29  16  23  9  19  
5-1  24  34  50  17  31  
10-6  12  13  9  9  11  
20-11  12  13  9  30  16  
50-21  23  24  9  32  22  
100-50  0  0  0  3  1  

  
  

 سدهاي خاکیبر پدافند غیر عامل و عوامل موثر  -3

  :تعریف  1- 3
  

کاهش آسیب پذیري، تداوم  ارگیري آنها باعث افزایش بازدارنگی،پدافند غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي که به ک
  .می گردد دشمندات و اقدامات نظامی تحدیدر برابر  ایداري ملی و تسهیل مدیریت بحرانضروري، ارتقا و پ يفعالیت ها



     

آسیب پذیري و تداوم فعالیتهاي ضروري براي خرابیهاي احتمالی ناشی از شکست مورد نظر می باشد کاهش اما آنچه که در تعریف فوق 
اقدامات الزم ي نیازمند آمادگی بیشتر و ورفت کوتاه جهت اقدامات ضروري و فرصسدها به ویژه در نزدیکی مراکز جمعیتی است که بدلیل 

 .قبل از هر گونه حادثه می باشد
  
 :اداري پدافند غیر عامل در سدهاارکان  2- 3
  

 (EAP)در مورد اجرایی نمودن توصیه هاي صورت گرفته در تعریف پدافند غیر عامل در سومین گام نیازمند یک طرح اقدامات اضطراري 
دن تلفات جانی و به حداقل رسان می باشیم که در آن با تشخیص پتانسیل هاي خطر زا و تعریف فعالیتها و اقدامات متناسب ، و همکارهاي 

مکان و محدوده متاثر از بحران که با توجه به توضیحات  -2تشخیص نوع بحران  -1مالی ارائه می شود که به دو بخش تقسیم می شود، 
طبقه بندي کمی و کیفی تمهیدات ایمنی سد در بخش دوم در مورد سد مخزنی حوضیان الیگودرز از نوع پتانسیل خطر باال می باشد که 

  .بخصوص اقدام به آبگیري بایستی  نسبت به اقدامات الزم در این خصوص عمل شودن با روند اجراي سد همزما
از دیگر ارکان پدافند غیر عامل در سدها می توان به مواردي ، بهره برداري تخصصی، بازرسی هاي دوره اي رفتار سنجی و ابزاردقیق، 

  .تهدیدات اشاره نمودالج بخشی، مدیریت بحران شناسائی و رفع تعمیرات و نگهداري سالیانه، نوسازي و اقدامات ع
که در کنار برنامه اقدامات اضطراري ضروري می باشد، برنامه پاسخ اضطراري است که در پایین دست سد و لزوم اقدام سریع از قبیل  آنچه

لذا تشکیل کمیته هاي مرتبط در مجموعه . می باشد آمادگی عمومی، هشدار عمومی، جابجائی ساکنین و اموال و اسکان موقت و تامین امنیت
که در ساختار برنامه اقدامات اضطراري در شش قسمت و سر فصل موارد قابل بررسی . هاي مدیریتی و امنیتی شهر ضروري به نظر می رسد

 - 5اقدامات پیش گیرانه  - 4طبقه بندي سطوح شرایط اضطراري  -3شناسائی اضطراري  -2معرفی مسئولیت ها و شرح وظایف  - 1 می باشد
  .اقدامات در شرایط بحرانی که بصورت کلی تعریف می شود -6آگاهی رسانی وهشدار 

  
  
  :تعیین سطح شرایط اضطراري 3- 3
  

پس از تشخیص اضطراري که در رخدادهاي مختلف و براساس شاخص هاي الزم اتفاق می افتد سطح واکنش ها سطح اطالع رسانی و 
  لذا سه سطح در این مرحله تعریف می شود. شرایط باشد اقدامات متناسب با

 د غیر اضطراري، ایجاد خرابی احتمالی و تدریجیرخدا) : 1(سطح اضطراري -1

 احتمال شکست سد و گسترش سریع خرابی) : 2(سطح اضطراري  -2

 .شکست سد در حال وقوع یا پیشرفت است) : 3(سطح اضطراري  -3

  .فهرست اطالع رسانی و اقدامات الزم می باشد دقیق متناسب با شرایط سد تهیه که هر کدام از این سطوح نیازمند تعریف
  

  
  حوضیان مخزنی سد درطراحی گرفته صورت ایمنی اقدامات -4

برخی لذا .با توجه به موقعیت خاص سد خاکی حوضیان از همان مراحل ابتدایی امکان سنجی توجه ویژهایی به مسائل ایمنی سد گردیده است
  :را مورد بررسی قرار میدهیم از این تمهیدات 

  
  
  



     

  :سرریز شدن سد - 1- 4
  

بیشترین احتمال خرابی به علت سرریز شدن از روي بدنه سد بوده است راهکار مقابله با آن  4طبق ردیف اول جدول شماره از آنجایی که 
گترین می باشد که در این سد بر اساس بزر) PMF(افزایش هزینه در اجرا می گردد ،طراحی سر ریز بر اساس بزرگترین سیالب محتمل 

مترکعب  974ساله برابر  10000مترکعب بر ثانیه طراحی شده است در صورتی که حداکثر لحظه ایی سیالب  1485سیالب محتمل به مقدار 
متر  1485هم در کنار آن جهت شرایط خاص در نظر گرفته شده است که مقدار خروجی ) فیوز پالك(بر ثانیه می باشد و سر ریز احتیاطی 

از آنجا که وقوع زمین لرزه و ایجاد امواج احتمالی هم مدنظر بوده با در نظر گرفتن ارتفاع نهایی تراز مخزن .را تامین می کند مکعب بر ثانیه
  .متر در نظر گرفته شده است 7تاج سد جهت پیشگیري از سرریز شدن  ارتفاع آزاد   2045و ارتفاع نهایی   2037

  
  

  
  حسب زماننمودار تغییرات تراز مخزن بر  -1شکل

  
  
  
  :فرسایش درونی  - 2- 4

در طراحی بدنه سد از شسته شدن ذرات ریز میانی که به تدریج ایجاد شده و مسیر هاي آزاد ) 2شکل (با توجه به مقطع در نظر گرفته شده 
ي مناسب با دقت نظر براي این منظور یک هسته رسی نفوذ ناپذیر و فیلتر ها و صافی ها.گذر آب می گردند جلوگیري به عمل خواهد آمد 

  .ویژه در بحث اجرا و رعایت اصول فنی مانع ایجاد پدیده روانگرایی و آپلیفت گردیده اند
  

  
  قسمتی از مقطع سد حوضیان -2شکل

  
  
  



     

  :مسیر آزاد گذر آب  - 3- 4
با خاك ،به موازات  در امتداد ترك هاي ناشی از مشکالت سدها ترکهاي ناشی  از نشست در امتداد سطح ،محل تماس بخش هاي بتنی

ا آن دقت در مرحله اجرا سطح خارجی لوله ها و مسیر آب بر و برخی مسائل و مشکالت اجرایی گسیختگی ایجاد میشود که تنها راه مقابله ب
  .می باشد و این امر با افزایش امر نظارت و لحاظ نمودن نکات ایمنی و آئین نامه هاي مربوطه لحاظ شده است

  
  :احداث پی و پرده آبند - 4- 4

حتمال روانگرایی پی و با توجه به اینکه از لحاظ سد مخزنی حوضیان از نوع سنگریزه ایی با هسته رسی مرکزي می باشد که بدلیل وجود ا
اجرایی هزینه زیادي را به اجرایی پروژه تحمیل نمود ولی جهت افزایش ایمنی پس از برداشت مصالح آبرفتی موجود در ساختگاه سد ،پی سد 

یکی و عمق سنگ هوازده در محل تماما روي سنگ بستر قرار گرفت و جهت جلوگیري از نشت و تراوش در پی سنگی و بررسی هاي ژئوتکن
  .متري نسبت به کاهش تراوش از پی اقدام گردیده است 10پی با اجراي پرده با عمق بهینه 

  

  تاثیر عمق پرده تزریق به کاهش تراوش از پی سنگینمودار  -3شکل
  
  :ناپایداري دامنه ها  - 5- 4

افزایش دبی زهکش ها در پاشنه سد می توانند نشانه هایی از آغاز توسعه نشست بدنه سد ،ایجاد ترکهایی در طول تاج سد یا دامنه پایاب و 
یک گسیختگی باشد که طراحی مناسب شیب دامنه هاي سراب و پایاب سد در نظر گرفتن جنس و مشخصات مصالح مصرفی جلوگیري از 

امل در ناپایداري دامنه ها ست که با در نظر افزایش نا خواسته فشار آب در جسم سد و در نظر گرفتن زمین لرزه هاي محتمل مهمترین عو
  .در سراب با کنترل پایداري و آنالیز در محدوده قابل قبول قرار گرفته اندو در پایاب مناسب رفتن شیب 

  
  :فرسایش پذیري  - 6- 4
  

در .ولی دردراز مدت ممکن است از کارایی سد بکاهدفرسایش سطح خارجی سد گرچه در کوتاه مدت همانند دیگر مشکالت خطر آفرین است 
این مورد و در  خصوص سد حوضیان با توجه به شرایط بارندگی و دوره سرما و یخبندان و شرایط خاص و ویژه معادن سنگ در فواصل 

اختمانی که نماي ویژه اي را و الیه محافظ زیبا با سنگهاي الشه  تزئینی سفید چینی س  Rip-rapنزدیک به محل پروژه اقدام به اجراي 
  )4تصویر (.ایجاد نموده است

  بدنه سد حوضیان   Rip-Rapاجراي   -4تصویر
  



     

  :ابزار بندي دقیق سد - 7- 4
  

مشاهده و ثبت رفتار سدهاي خاکی طی مرحله ساخت و در دوران بهره برداري اهمیت بسیار زیادي دارد از این رو به منظور دستیابی به این 
بندي دقیق سد با نصب در محل هاي مورد نظر به صورت مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در صورت وجود احتمال هدف ،ابزار 

لذا بر همین اساس قرائت ابزار هاي دقیق سد طبق برنامه انجام و .وقوع خطر هشدار الزم را براي پیشگیري به مسئوالن مربوطه بدهد 
  .یک نمونه از بررسی نسبت قوس زدگی ارایه می گردد.میگیرد گزارش هاي آن مورد بررسی قرار

  

  94مهر  -  E-Eمقطع  1986تغییرات نسبت قوس زدگی در  تراز   -4شکل
 

  
  95مرداد –E-Eمقطع  1986تغییرات نسبت قوس زدگی در  تراز   -5شکل

  

  
  96فروردین –E-Eمقطع  1986تغییرات نسبت قوس زدگی در  تراز   -6شکل

  
  



     

  :پایداري سد در برابر زلزله  - 8- 4
رفتار مصالح خاکی به میزان زیادي غیر .اکثر مصالح در بارگزاري دینامیکی رفتار متفاوتی نسبت به بارگزاریهاي استاتیکی  نشان می دهند 

  سطحآنالیز دینامیکی بدنه سد حوضیان براي سه .شراطی مختلف تغییر می کندوده و سختی دینامیکی آن بسته به خطی ب
 MCL – MDL – DBL   سن فرناند و مطابق با توصیه گزارش لرزه زمین  1971براي شتابناگاشت زلزله اصالح شده زلزله فوریه

  شتاب حداکثر زلزله با توجه به گزارش لرزه خیزي و لرزه زمین ساخت در سطوح مذکور به ترتیب  .ساخت انجام شده است
0.38g  ,0.27g  ,0.25g  سانتی متر  34و  25،  23ست که با محاسبات انجام شده حداکثر تغییر مکان سد به ترتیب بر آورد شده ا

براي نیل به حصول اطمینان آنالیز پایداري شیروانی سراب و پایاب در شرایط وقوع زلزله انجام گرفته و حداقل ضریب .برآورد شده است 
  .بر آورد شده است 1.16و  1.062به زمان وقوع به ترتیب نسبت   MCLایمنی پایداري شیروانی سراب و پایاب در زلزله 

  

  )DBLسطح (جابه جایی افقی محاسبه شده در تاج سد حوضیان در طول زمان  -7شکل
  

 )MDLسطح (جابه جایی افقی محاسبه شده در تاج سد حوضیان در طول زمان  -8شکل



     

  
  )MCLسطح (جابه جایی افقی محاسبه شده در تاج سد حوضیان در طول زمان  -9شکل

  
  

  از دیدگاه فنی و جامعه شناختی سدها ایمنی -5

  :جامعه شناسی و روانشناسی افکار عمومی 5-1
  

ر ترین آنهاست و هرچند براساس یک فکر غلط پنجاه ساله جمعی، افکار عمومی گسترده ترین و آشکادر بین پدیده هاي اجتماعی و روانی 
عمومی است ) یانظر(ماهم از عنوان افکار عمومی طبع فرهنگ عامه و حتی علمی کشور استفده کردیم چرا که نام واقعی و فارسی آن عقیده 

  )1(در صورتی که فکر بر پایه تعقل صورت گرفته و عمق بیشتري دارد ن شک و اطمینان قراداد و نوعی شناخت گذر است و بی
در حوزه مدیریت افکار عمومی و رفع نگرانیهاي به لحاظ ارتباط نزدیک و پیوسته زندگی شهري با اجراي ظرح هاي عمرانی و زیر ساختی ،

سد لزوم تقویت فضاي اطالع رسانی از تدابیر فنی و اقدامات صورت گرفته، زمینه سازي  موجود در حوزه ایمنی ها و آینده گذاري شکست
حضور مردم و تعامل مستقیم بافضاي کالبدي سد، و برنامه ریزي آموزشی در حوزه پدافند غیر عامل و رخدادهاي احتمالی می تواند ضمن 

نامه هاي فرهنگی، ورزشی، اردوهاي علمی، تفریحی و موارد مشابه نسبت به ایجاد پیوند دو سویه و بهره گیري از پتانسیل فضاي مجازي، بر
  .جهت دهی مثبت افکار عمومی و رفع نگرانیها اقدام نمود

  
  :تحلیل و ارزیابی فنی شکست سد 5-2
  

امل متعددي از جمله با شکست یک سد پهنهه وسیعتري از زمینهاي مجاور رودخانه در پائئن دست سد را آب فرا میگیرد و این پهنه به عو
لذا در این مناطق الزم است از .،شرایط توپوگرافی پائین دست ،ضریب زبري بستر رودخانه داردعلت شکست سد ،مدت زمان شکست سد 

ي خوددار 2800و اهمیت زیاد مورد توجه در آئین نامه احداث تاسیسات و سازه هاي مهم ،مراکز جمعیتی و ساختمانهاي با اهمیت خیلی زیاد 
براي جلوگیري از این خسارت در ابتدا . سیستم هاي اطالع رسانی سریع در هنگام شکست سد ،میتوان از زیان هاي این فجایع بکاهد.کرد

و   HEC-RASتا بتوان تمهیدات الزم را اتخاذ کرد که این مهم به کمک نرم افزارهاي پیشرفته نظیر پهنه سیل گستر مشخص گردیده 
ArcGISاز اطالعات مدل رقوم ارتفاعی  و با استفادهDEM   )Digital Elavation Model ( می توان به تجزیه و تحلیل اطالعات

  .پهنه بندي سیل پرداخت
  
  
  
  

  



     

 :راهکار هاي عملیاتی و پیشنهادي در حوزه ایمنی و پدافند غیر عامل  - 6

آنچه که در این رهگذر و به عنوان فعالیت و اقدامات عملیات بایستی صورت پذیرد و ضرورت آن بیش از همه مواقع مورد توجه قرار 
  گیرد بدین شرح 

 حفاظت فیزیکی موثر و مداوم با تجهیزات و امکانات موتوري مناسب برقراري -1

 و دوربین هاي مداربسته نصب تجهیزات و امکانات نظارتی بر خط -2

 تهیه تجهیزات فیلم و عکس برداري هواي و با فواصل زمانی مشخص جهت رصد تحریکات -3

 ایجاد محدوده هاي ورود ممنوع و مراقبتهاي ویژه -4

 دانه از خروجی سرریزها تا انتهاي ساجراي مهندسی رودخ -5

 هیدرولیکی سد و کسب اطالعات الزم در حدود گستر سیل، سرعت، شدتو ارتفاع آن مطالعات شکست -6

 ایجاد کمیته تخصصی در شوراي مدیریت بحران شهرستان -7

 هماهنگی مدیریت شهري و مسئول مدیریت سد و تعریف روال حقوق مشخص -8

 نصب عالئم و تجهیزات هشدار دهنده در مسیر رودخانه به صورت صوتی، تابلوهاي هشدار دهنده و هوشمند -9

 صل از شکستتدابیر ترافیکی خاص و ویژه متناسب با محدوده گستره سیل حا -10

 برگزاري مانورهایآموزشی و آمادگی در سطح شهر و میان شهروندان -11

 براي عموم و تیم هاي امداد و نجات یصشی عمومی و تخصبرگزاري کالسهاي آموز -12

 و اجرائی نمودن آن (EAP)تهیه طرح فعالیت اضطراري  -13

 ، تفریحی و فرهنگیایجاد پیوند میان مراکز جمعیتی و مجموعه سد با اجراي فعالیتهاي گردشگري -14

 بررسی خسارات و تخریب هاي احتمالی و بهره گیري از مزایاي بیمه هاي مسئولیت توسط کارفرما -15
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