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  3معرفي سد خرسان 

 در بختياري محال چهار استان در خرسان رودخانه روي برمتر  200به ارتفاع تقريبي  3 خرسانبتني دوقوسي   سد
 شهرستان از كيلومتري 50 تقريبي فاصله به و زاگرس هاي كوه شرقي شمال دامنه در ايران غربي جنوب بخش
 امكان لردگان ـ بروجن ـ اصفهان جاده طريق از 3 خرسان سد ساختگاه به اصلي دسترسي .است شده واقع لردگان
 ).1شكل شماره ( است پذير

  
  راه دسترسي به ساختگاه سد -1شكل شماره 
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  اهداف
اهداف مورد  3در مورد سد خرسان . نمايند ميساخت چنين سدهايي معموال چندين منظور را بطور كلي پيگيري 

  :توان شامل عناوين زير عنوان نمود نظر را مي
 آبي برق انرژي سال در ساعت گيگاوات 121/1 توليد )1

 سيالب كنترل )2

 دست پايين هاي سد در انرژي توليد افزايش )3

 دست پايين هاي سد عمر افزايش و رودخانه رسوبات كنترل )4

 زايي اشتغال )5

 آبزيان پرورش )6

 گردشگري جاذبه افزايش )7

 كربن اكسيد دي هاي گاز انتشار كاهش )8

  

  مشخصات قراردادي سد
 ايران نيروي و آب منابع توسعه شركت:  كارفرما )1

 پژوه آبان مهندسي شركت:  مشاور )2

  آب منابع توسعه جهاد شركت: پيمانكار )3
 شركت شهران سازه: مديريت پيمان )4

 :قراردادهاي اوليه شامل )5

 هاي دسترسي قرارداد احداث راه 

 قرارداد تجهيز كارگاه 

 قرارداد ساخت سازه ورودي انحراف 

  
اين . نمايش داده شده است 2در شكل شماره  3موقعيت محل تجهيز كارگاه كارفرما، مشاور و پيمانكار سد خرسان 

  .باشد متر مي 700فاصله كوتاه و حدود 
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  )سمت راست محل تجهيز كارگاه(سد محل تجهيز كارگاه در مقايسه با محل ساخت  -2شكل شماره 

  

  مشخصات فني سد
 بدنه سد -1

جزئيات بيشتر مشخصات فني سد . باشد متر مي 195باشد كه ارتفاع تاج سد از پي برابر  سد از نوع بتني دوقوسي مي
  :در ادامه آورده شده است

 بتني دوقوسي: نوع سد 

 متر 195: ارتفاع تاج از بستر 

 متر 470: طول تاج سد 
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  متر 6: تاجسد در عرض 

 متر 40: بستر رودخانه سد در عرض 

  متر از سطح دريا 1432: برداري آب عادي بهرهرقوم حداكثر 

  متر از سطح دريا 1400: برداري آب عادي بهرهرقوم حداقل 

 متر از سطح دريا 1262: رقوم كف رودخانه 

 متر از سطح دريا 1245: رقوم پي 

 متر از سطح دريا 1440: رقوم تاج سد 

 متر مكعب 1،100،000: حجم كل بدنه 

  
 مخزن سد -2

كيلومتر در پشت سد  40كيلومتر مربع به طول  5/24ميليون متر مكعب و مساحت  1،158مخزن سد به حجم كل 
ميليون متر مكعب و تراز نرمال  638متر و حجم مفيد آن  400عرض متوسط اين درياچه برابر با . ايجاد خواهد شد

  .دريا خواهد بودمتر از سطح  1432آن 
  

  تونل انحراف  -3
براساس اين قرارداد قطر تمام شده تونل دايروي پس از . تونل انحراف آب اين سد در يك قرارداد مجزا قراردارد

و  روبازمتر و حجم حفاري  9/13براين اساس قطر حفاري . باشد متر مي 756متر و طول آن  5/12الينينگ برابر با 
  .باشد مترمكعب مي 115،000و  130،000زيرزميني به ترتيب برابر با

  
  فرازبند -4

  .باشد مترمكعب مي 104،000متر و حجم  44به ارتفاع  CSGفرازبند اين سد نيز از نوع 
  

  بند نشيب -5
  .مترمكعب است 35،000متر و حجم  10اي به ارتفاع  ريزه بند سد از نوع سنگ نشيب
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 سرريز -6

  .باشد مترمكعب بر ثانيه مي 6،300و با ظرفيت تخليه و روي بدنه سرريز اين سد از نوع آزاد 
  

 منابع قرضه -7

 1هاي وابسته آن به تفكيك در جدول شماره  و سازه 3مشخصات منابع قرضه مورد استفاده در طرح سد خرسان 
  .است ارائه گرديده

 
  وابسته آنمنابع قرضه ساخت سد و اجزاي  -1جدول شماره 

 معدن سنگ  منبع قرضه درشت دانه  منبع قرضه ريزدانه  عنوان

  حفاري هاي سد و سازه هاي جنبي  آبراهه باالدست روستاي سردشت  جنب روستاي سردشت موقعيت
 كيلومتر از محل انباشت 2 كيلومتر 27 كيلومتر 20 فاصله حمل

 مترمكعب 1،600،000 مترمكعب 600،000 مترمكعب 600،000 حجم

 آهك ، آهك مارني شن ماسه دار الي دار رس الي دار جنس

  
 نيروگاه -8

مگاوات توانايي توليد  410اين نيروگاه به ظرفيت . سد احداث خواهد شد روزمينيگاه راست و نيروگاه سد در تكيه
  .گيگاوات ساعت را دارا خواهد بود 1،121انرژي متوسط ساليانه 

متر و قطر پنستاك  5/6بتني  بر قطر تونل آب. باشد مي 28/0قائم و ضريب كاركرد  محورتوربين از نوع فرانسيس با 
  .باشد متر مي 1254رقوم محور توربين از سطح دريا نيز برابر با  .باشد   متر مي 9/5فلزي 

مترمكعب،  600،000متر ارتفاع شامل حفاري  48متر عرض و  24متر طول،  75ساختمان نيروگاه با ابعاد 
  .مترمكعب خواهد بود 44،760ريزي   تن و بتن 1670آرماتوربندي 

  
 ها و پل هاي دسترسي جاده -9

  .باشند زير مي 2مطابق با جدول شماره ) ؟(ند ا هاي دسترسي اين پروژه كه تقريبا به طور كامل احداث شده جاده
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  هاي دسترسي سد مشخصات جاده -2جدول شماره 

 راه دسترسي
حجم   )متر(طول 

  سنگبرداري
حجم 
  خاكريزي

  اساس  آسفالت
زير 
 اساس

 عرض
 تونل  جاده

از طريق –راه دسترسي به نيروگاه 
  جاده لردگان

542  810 159797 2000 946 2028 2028 8 

جناح  –راه دسترسي به تاج سد 
  راست

700 - 39000 2000 490 1050 1050 10 

راه دسترسي به كارگاه و فرازبند از 
  راستجناح 

988 - 25000 23000 - 1482 1482 7 

  راه دسترسي به تاج از
  جناح چپ 

1667 - 110000 31000 1167 2501 2501 10 

راه دسترسي از پل ورودي و خروجي 
  تونل انحراف در جناح چپ

881 - 49534 9480 - 1322 1322 10 

  
  

  هاي طرح مشخصات پل - 3جدول شماره
 نوع سازه  )متر( طول كل  )متر(ا ه دهانهطول   )متر( عرض عنوان پل

  10 : باالدست فرازبند
 متري 60يك دهانه

  متري 20يك دهانه 
 تير ورق  100

  10: پايين دست نيروگاه
 متري 60دو دهانه 

  متري 20يك دهانه 
 تير ورق  100

  
  

 تونل دسترسي -10

 810متر و طول  8متر، ارتفاع  8نمايش داده شده است به عرض  3تونل دسترسي به نيروگاه كه در شكل شماره 
  .باشد متر مي
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  3تونل دسترسي سد خرسان  -3شكل شماره 

  
 پرده تزريق و پرده زهكش سد -11

  

 موقعيت جغرافيايي منطقه

شود سرچشمه  متر را نيز شامل مي 4413رودخانه خرسان از ارتفاعات اطراف شهرستان ياسوج كه قله دنا با ارتفاع 
اين دو شاخه در نزديكي محلي به نام سرسور به هم . باشد گيرد و شامل دو شاخه مهم ماربره و گرمرود مي مي

كيلومتر   8941ل ايستگاه بارز سطحي نزديك به اين رودخانه در مح. دهند پيوسته و رودخانه خرسان را شكل مي
بر اساس مطالعات هيدرولوژي طرح، آبدهي رودخانه خرسان در محل سد مخزني و نيروگاه  .گيرد مربع را در بر مي

  .باشد ميليون متر مكعب مي 2971معادل  3آبي خرسان  برق

يار مناسبي را براي احداث يك سد بتني شرايط بس 3شرايط توپوگرافي و مورفولوژيكي دره ساختگاه سد خرسان 
درجه بوده و حداكثر  60قوسي بلند به وجود آورده است، به طوري كه متوسط شيب توپوگرافي جناحين بيشتر از 

  .گردد متر برآورد مي 350ارتفاع از كف رودخانه تا جناحين بيش از 

متوسط ساالنه تبخير از سطح آزاد آب در محل درياچه  ،درجه سانتيگراد 17متوسط دماي ساالنه در محل سد حدود 
درصد و ارتفاع متوسط بارندگي ساالنه حوضه آبريز  47نسبي حدود  رطوبت، متوسط ساالنه mm 1674 سد حدود

  .تبرآورد گرديده اس mm 645 تا محل سد حدود
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در نقاط مختلف آن متغير بوده به  هاي مرتفع زاگرس، اقليم منطقه با توجه به وسعت حوضه آبريز و وجود رشته كوه
، دامنه ها و نواحي همبار شمال ه مرطوب معتدل تا نيمه مرطوب سردتا شمال غرب اقليم نيم  طوري كه جنوب
  .باشد خشك سرد و ارتفاعات فوقاني داراي اقليم مرطوب سرد مي شرق، اقليم نيمه 

 67جمعاً (باران سنجي متعلق به وزارت نيرو  هاي تبخير سنجي و جهت انجام مطالعات هواشناسي از ايستگاه
بهره ) ايستگاه 32جمعاً (سنجي متعلق به سازمان هواشناسي هاي سينوپتيك، كليماتولوژي و بارانو ايستگاه) ايستگاه

  .گرفته شده است

 - 30΄تا  30˚-15΄اي بين عرض جغرافيايي حوضه آبريز مورد مطالعـــه در قسمت جنوب غربي كشور و در ناحيه
 3بخش عمده حوضه آبريز خرسان . شرقي واقع شده است 52 ˚-00´تا  50˚ -55´شمالي و طول جغرافيايي  31˚

متر  2398متر از سطح دريا، ارتفاع متوسط آن  4413كوهستاني بوده و ارتفاع بلندترين نقطه آن در كوه دنا تا حدود 
  .دباش كيلومتر مربع مي 7733حدود ) محور طاليه(از سطح دريا و مساحت آن تا محل سد پيشنهادي خرسان سه 

  

  3مشخصات ساختگاه سد خرسان  -4جدول شماره 

شيب متوسط 
  (%) رودخانه

 طول رودخانه
)km(  

متر ( ارتفاع متوسط
  )از سطح دريا

 موقعيت  مساحت )2km(محيط 

 3محور خرسان   7733  570  2398  180 9/0
  

 : مجاورت محل طرح عبارتند ازسنجي واقع در  هاي آب ترين ايستگاه مهم

 ايستگاه هيدرومتري بارز )1

متر از سطح دريا  815كيلومتر مربـــع و ارتفاع آن  8941,7سطح حوضه آبريز اين ايستگاه معادل  
سال تأسيس آن . باشد اين ايستگاه درجه يك و مجهز به اشل، پل تلفريك و ليمينوگراف مي. بـــاشد مي
 .باشد سال آمار مي 49ي جمعاً دارابوده كه تا كنون  36-1335

 )هرودخانه ماربر(ايستگاه هيدرومتري كتا  )2
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سطح حوضه آبريز اين  .واقع شده است  31°-11 ′تا   51°-16 ′اين ايستگاه در مختصات جغرافيايي 
 اين ايستـگاه درجه. باشد متر از سطح دريا مي 1530ن كيلومتر مربـــع و ارتفاع آ 4060,6ايستگاه معادل 

بوده كه تا كنون جمعاً  1350-51 سال تأسيس آن. باشد يك و مجهز به اشل، پل تلفريك و ليمينوگراف مي
 .باشد سال آمار مي 33داراي 

 )رودخانه گرمرود(ايستگاه هيدرومتري پاتاوه  )3

سطح حوضه آبريز اين . واقع شده است 30°- 58′تا    51°-16′اين ايستگاه در مختصات جغرافيايي 
گاه درجه يك و اين ايست. باشد متر از سطح دريا مي 1465اع آن ع و ارتفكيلومتر مرب 2714معادل  ايستگاه

باشد كه تا كنون جمعاً  مي 1350-51سال تأسيس آن . باشد مجهز به اشل، پل تلفريك و ليمينوگراف مي
  .سال آمار مي باشد 33داراي 

و همچنين در دسترس  1335-36آبسنجي بارز از سال آبي  با توجه به وجود آمار سيالب حداكثر روزانه، ايستگاه
با بهنگام سازي و ترميم  1350-51سنجي كتا و پاتاوه ازسال آبي  هاي آب بودن سيالب حداكثر روزانه در ايستگاه

  :بدست آمده است 5جدول هاي مختلف در محل طرح به شرح  هاي آماري، نتايج سيالب با دوره بازگشت دوره

  

  هاي مختلف نتايج سيالب با دوره بازگشت -5 جدول شماره

  10000  1000  100  50  25  20  10  5  2  دوره بازگشت به سال
  sec3m(  815  1292  1596  2073  1961  2493  2467  3771  4690/(اي  لحظهدبي حداكثر 

  

عمل آمده براساس تحقيقات به و  برآورد شده است sec3m 6799/ پيك سيالب حداكثر محتمل بر اين اساس معادل
  .كيفيت آب رودخانه در حد قابليت شرب خوب قراردارد

اين ميزان . باشد تن در سال در كيلومتر مربع مي 366 زايي متوسط حوضه آبريز سد خرسان سه معادل ميزان رسوب
بدين ترتيب حجم . دهد متر مكعب بدست مي 2360000حجم رسوبات ساالنه ورودي به مخزن سد را معادل 

  .ميليون متر مكعب خواهد بود 118 اه ساله ورودي به مخزن سد معادلرسوبات پنج
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بر . باشد متر از سطح دريا مي 1400متر از سطح دريا و تراز مينيمم معادل  1432تراز نرمال سد خرسان سه معادل 
ساعت گيگاوات  682مگاوات، به طور متوسط ساليانه  410گيري از نيروگاهي با قدرت نصب  اين اساس با بهره

خالصه مشخصات برنامه ريزي منابع آب  .نمايد گيگاوات ساعت انرژي ثانويه توليد مي 439انرژي مطمئن و نيز 
  :باشد مي 6براساس جدوا شماره طرح 

  
  خصوصيات هندسي سد و ساختگاه سد -6جدول شماره 

  1440  )متر از سطح دريا(رقوم تاج سد 
  1432  )متر از سطح دريا( رقوم حداكثر عادي بهره برداري آب
  1400  )متر از سطح دريا( رقوم حداقل عادي بهره برداري آب

  1262  )متر از سطح دريا( رقوم كف رودخانه
  4/1158  )متر از سطح دريا( برداري حجم درياچه تا رقوم عادي بهره

  1/520  )متر از سطح دريا( حجم درياچه تا رقوم حداقل بهره برداري
  118  ساله 50حجم رسوب 

  8/1355  رقوم نظير حجم رسوب
  1308  ساله در مجاورت بدنه 50تراز ته نشست رسوبات 

  400 (Mw)قدرت نصب
  28 (%)ضريب كاركرد

  8/4 تعداد ساعت توليد انرژي پيك
  682  )گيگاوات ساعت( انرژي مطمئن توليد شده ساليانه
  439  )گيگاوات ساعت(انرژي ثانويه توليد شده ساليانه 

  1121  )گيگاوات ساعت(كل انرژي توليد شده ساليانه 
  

هاي  روند كلي ساختمان. شناسي زاگرس چين خورده واقع شده است محدوده محل سد و درياچه در زون زمين
هاي نزديك بهم و فشرده  ها و ناوديس اي از تاقديس شرق بوده و شامل مجموعه جنوب -غرب شناسي شمال زمين
هاي  واقع شده است كه ليتولوژي عمده آن را سنگ "لكي"شرقي تاقديس  روي يال شمالمحل سد بر . باشد مي

سازند آسماري در محدوده محل سد با توجه به . دهند آهكي، آهك مارني و مارن سازند آسماري تشكيل مي
درجه  35ه حدود بندي با زاوي شيب اليه .شود هاي ليتولوژيكي به دو بخش آسماري بااليي و پائيني تقسيم مي ويژگي
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بندي، تعدادي دسته درزه نيز توده سنگ را تحت تأثير   باشد عالوه بر سيستم اليه در محل سد به سمت باالدست مي
هاي مختلف شناسايي و  گسل با طول 35هاي مذكور تعداد  در محدوده ساختگاه عالوه بر دسته درزه. قرار داده است
  .است برداشت گرديده

شود و ميزان نفوذپذيري توده سنگ در جناح راست  گاه چپ و پي مركزي زياد ارزيابي مي در تكيهميزان نفوذپذيري 
  .گيرد هاي با نفوذپذيري زياد قرار مي نيز در رده سنگ

  سد ساختگاه شناسي لرزه
 200هايي در گستره  وجود گسل .در استان لرزه زمين ساختي زاگرس واقع شده است 3ساختگاه سد خرسان 

لرزه ناغان در سال  رويداد زمين. زايي نسبتاً بااليي در گستره ساختگاه سد دارد كيلومتري ساختگاه نشانگر توان لرزه
  . تاس شايان توجه ريشتر 1/6 كيلومتري ساختگاه با بزرگاي 75در فاصله حدود  1977

 1052ميالدي اهواز، زمين لرزه سال  840زمين لرزه سال : هاي تاريخي گستره طرح عبارتند از ترين زمين لرزه مهم
شمال باختري شيراز كه مقادير  1824ميالدي اراجان، زمين لرزه سال  1085ميالدي خوزستان، زمين لرزه سال 

  . تيابي شده اس كيلومتر مكان 88-211ها تا ساختگاه نيز بين  و فاصله آن MS 5,8 - 6,8ها بين  بزرگاي آن

محدوده مطابق جدول  1:  2'500هاي  بر اساس نقشه 3تفاع مخزن سد خرسان مشخصات روابط سطح و حجم با ار
  . باشد مي  7شماره 

  
  رقوم آب و حجم و سطح متناظر آن در درياچه سد -7جدول شماره 

  )3km(حجم   )2km(سطح   )m(تراز از سطح دريا   )m(ارتفاع 
0  1260 0 0 

10  1270 02/0 1/0 

20  1280 2/0 1/1 

30  1290 4/0 4/1 

40  1300 7/0 8/9 

50  1310 1/1 9/18 
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  )3km(حجم   )2km(سطح   )m(تراز از سطح دريا   )m(ارتفاع 
60  1320 6/1 3/32 

70  1330 2/2 51 

80  1340 3 8/76 

90  1350 8/3 9/110 

100  1360 5 1/155 

110  1370 6/6 213 

120  1380 7/8 7/289 

130  1390 4/11 390 

140  1400 6/14 517 

150  140 6/17 678 

155  1415 2/19 770 

158  1418 21/20 829 

172  1432 85/33 1158 

  
  

  3مشكالت و انتقادات وارد آمده به ساخت سد خرسان 
از بين رفتن منابع محيط زيستي و بخشي از اكوسيستم منطقه همواره عضو الينفكي از ساخت سدهاي بزرگ بوده كه 

  .هاي خاص خود را به دنبال دارد چالش
زير آب رفتن روستاهاي طاليه و آتشگاه و در پي آن ترين چالش جانبي مطرح شده  مهم 3در مورد سد خرسان 

  .)4شكل شماره(باشد  آبشار معروف آتشگاه مي

  
  آبشار آتشگاه -4شكل شماره 
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