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 خالصه

انسان و  هاميليونست، خطری كه ممکن است جان خطر آن به هيچ عنوان قابل چشم پوشي نيافتد اما  شکسته شدن سدها به ندرت اتفاق مي گرچه

 سد یک موفق ليکن احداث ؛ر داشته استاصول ساخت سد و مدیریت آن همواره مورد توجه مهندسين عمران قرا حيات وحش را تهدید كند.

در این مقاله  رواز این .باشدهای مختلف برای كاهش خطر شکست سدها ميارزیابي روشو  هاآنثيرگذار بر شکست أشناخت عوامل ت مستلزم

 های كاهشز راهکاریکي ا( كه DSM) مدیریت ایمني سد همچنين و بر فرآیند شکست سدعوامل طبيعي و انساني مؤثر ای سد، هانواع خرابي

 بررسي شده است. باشدسد ميخطر شکست 

 

 شکست سد تاریخچه، مدیریت ایمنی سد، خرابی سد، شکست سدکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
ورت گرفته در های صترین مسائل سد سازی مطرح بوده است. اگرچه همواره با توجه به پيشرفتخطر شکسته شدن سدها از دیرباز به عنوان یکي از مهم 

ها به حداقل برسد، اما تجربه نشان داده است كه شکست سدها تا علوم مختلف در هر زمان سعي شده است كه با ساخت سدهای مقاوم، خطر تخریب آن

رش كميسيون بين مطابق گزارو همواره تحقيقات متعددی در این زمينه صورت گرفته است. از این د سازی بوده است.كنون بخش جدایي ناپذیری از س

سد(، دارای نواقص  1153درصد از این تعداد ) 5/7، 1۳90سد احداث شده پيش از سال  10733(، در طي بررسي ICOLDالمللي سدهای بزرگ، )

ست و بعد از % بوده ا ۱/1درصد سدهای شکسته شده در سراسر دنيا  1۳53گر آن است كه تا قبل از سال نتایج تحقيقي دیگر بيان [.1] جدی بوده است

ات آب و هوایي بسيار زیاد شده امروزه نيز شکست و آسيب سد با توجه به سن سدها، زلزله ها و تغيير .[۱]% كاهش پيدا كرد 0/3این مقدار به  1۳53سال 

  [.0]تاس

انسان، جانوران و همچنين تواند در سطوح مختلف باعث ایجاد خساراتي جبران ناپذیر، نظير از بين رفتن حيات شکست سد معموال ميبرای 

( در 1۳79) 0( در ایتاليا و سد تتون1۳90) 0یک كشور گردد. برای نمونه مي توان به شکست سد واجنت ملي هایاتالف بخش قابل توجهي از سرمایه

در سپتامبر  5ت سد بتني اوستينتوان به موارد دیگری از جمله شکسميهمچنين [. 0]كشته برجا گذاشت 1333و  ۱933آمریکا اشاره نمود كه به ترتيب 

در فرانسه، كه باعث مرگ  1۳5۳در دسامبر  9ميليون دالر خسارت مالي؛ و نيز شکست سد بتني قوسي مالپاست 99نفر كشته و  97در آمریکا، با  1۳11

 [.۱]نفر و خسارات قابل توجه اقتصادی گردید اشاره نمود 001
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نمود كه همگي بيان كننده اهميت توجه بيشتر به شکست سدها و ارزیابي راهکارهای مختلف، مي توان موارد متعددی از شکست سدها عنوان 

ای به تاریخچه مطالعات شکست و رو در این مقاله ضمن اشارهباشند. از این(، جهت كاهش خطر شکست سدها ميDSM) 1نظير مدیریت ایميني سد

 ستفاده از مدیریت ایمني سد جهت كاهش خطر شکست سدها پرداخته شده است. شرح عوامل مهم در فرآیند شکست سد، به چگونگي تاثير ا

 
 

 تاریخچه مطالعات شکست .2

 
علم مکانيک در  ميالدی مي باشد كه در این دوره 1۳53تا  1953نمود. دوره اول از سال بندیتقسيمبه سه دوره زماني  توانميمطالعات شکست سد را 

های قابل توجهي حاصل نشده بود. همچنين در ، پيشرفتشودمياز مسائل سد سازی به آن مرتبط بخش قابل توجهي خاک به عنوان یکي از علومي كه 

فيزیکي قرار داشته  هایتستو  سازیتئوریک و مدل بر روی حل  ، مطالعات انجام شده اساسا1۳09ٌاین دوره به دليل عدم وجود كامپيوتر تا قبل از سال 

، از اصطکاک برشي بستر رودخانه و توپوگرافي آن صرف نظر كرد و توانست برای اولين بار با استفاده از معادالت سن ۱ریتر مثال به عنوان .[0]است

همچنين در این دوره . [5]یک راه حل ساده برای بدست آوردن وضعيت فروپاشي آني مستطيلي با بستر خشک در پایين دست رودخانه ارائه دهد  0ونان

 [.9]ای جریان سد را به سه بخش جریان موج پيوسته، جریان بحراني و جریان موج ناپيوسته تقسيم نمودالگوه  0استوكر

باشد، چرا كه اولين ميالدی مي باشد. شروع این دوره تقریبا مقارن با رشد قابل توجه علم مکانيک خاک مي 1۳۳3تا  1۳53دوره دوم از سال 

به بعد سدسازی بسيار گسترش پيدا كرد و فاكتورهای شکست سد و  1۳53از سال  [.7]شودمنتشر مي 1۳00های مدون مکانيک خاک بعد از سال كتاب

، آزمایشگاهي و تست های تجربيهای تستليل به همين د [.0]تاثيراتي كه بر شهرهای پایين دست خود مي گذارد در این دوره بسيار اهميت پيدا نمود

با [. 9]ا به منظور مطالعه بر فاكتورهای فاجعه انگيز شکست سد و مقياس زماني فرآیند شکست انجام گرفتشکست سدهای خاكي در آمریکا و استرالي

در این رابطه  .ورود كامپيوتر در این دوره ، بسياری از مدل های تکنولوژی ارتقا یافت و بسياری از مدل های ریاضي برای فرآیند شکست ساخته شد

 اشاره نمود. 9و مایک 5، هاریس وگنرهایتوان به مدلميه زیادی  مطرح شده است ك هایلمد
عالوه بر توسعه و  ایمني سدها مورد توجه قرار گرفتهباشد. در این دوره بيش از پيش مشکالت ميالدی تا كنون مي 1۳۳3وم از سالدوره س

 رسي قرار گرفته است. های پيشين مسئله ایمني و شکست سد از دو دیدگاه متفاوت مورد برموارد موجود در دوره

الت متحده و توسط ای (NDSP)7به تهيه برنامه ملي ایمني سد توانميكه برای مثال  ،مناطق مختلف استدیدگاه اول، تاكيد بر همکاری بين كشورها و 

 [.0](، توسط اتحادیه اروپا اشاره نمودIMPACT) 9شدید و عدم اطمينان هایسيلیا بررسي فرآیند 

 هایمدل توانمي. برای مثال باشدميشکست سد  هایپژوهشل و یکپارچه سازی سيستم در اتصا هایفرآیندجه بيشتر به توصيف كمي تو دیدگاه دوم،

ن آب برای مناطق پایين دست شبيه سازی طغيا هایمدلنقص سد و  هایمدل، دل هيدروليکي برای كانال رودخانهارزیابي خطر را نام برد كه متشکل از م

 [.۳]اشندبميسد 

قرار گرفتند؛ ليکن به منظور ارائه راهکارهای بهتر دقيق ، عوامل مهم مؤثر بر شکست سد مورد تحقيق و مطالعه مذكورهای در هر یک از دوره

 اند.برای كاهش خطر شکست سدها، شناخت این عوامل ضروری است كه در ادامه مورد بررسي قرار گرفته
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8- Investigation of Extreme Flood Processes and Uncertainty 
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 ستآیند شکرعوامل مهم در ف .3
 

بندی كرد. از یک دیدگاه این عوامل به دو دسته اصلي طبيعي و انساني تقسيم های متفاوتي تقسيمتوان از دیدگاهعوامل مهم در فرآیند شکست سد را مي

 است. شوند كه عوامل طبيعي خود به دو دسته داخلي و خارجي قایل تقسيممي

، نقص در سد نقص در بدنه  توان ازاین عوامل مي از جمله .باشندميثر بر شکست امل طبيعي مؤعوامل طبيعي داخلي، دسته اول از عو 

 [.0]فونداسيون سد و ... نام برد

-پيشنه پایين دست ای شدن یعني چنانچه زهکشي مناسب در دامخرابي پوسته باشد.مونه بارزی از نقص در بدنه سد ميای شدن نخرابي پوسته

. گرددميزه اشباع شده و زه از آن خارج ون سد كارایي خود را از دست بدهند، بخش وسعي از دامنه پایين دست در اثر ، یا زهکشي درنشده باشد بيني

 [.7د]گردميو سد تخریب  رودمياری دامنه به طور كامل از بين پاید كه اینمتعدد شسته شده تا  هایباریکهپدیده  با پيشروی این

به علت گسيختگي دامنه سد یا این خرابي  رود.مي شماربهاز نقص در فونداسيون سد  اینمونه ا فونداسيونساختماني در خاكریز ی هایخرابي

فزایش فشار منفذی آب ایجاد هوازده و نيز ا هایسنگو الیه سست  هارگه، هاگسلتوسط  تواندميید.گسيختگي آيپدید م فونداسيونگسيختگي 

 برشي مقاومت و پایداری در ضعف آن دنبال هب و در پي داخلي فرسایش قبيل از ،هافوندانسيون در آمده پيش هایناهنجاری ،بتني هایسددر  [.7]شود

 در ناهنجاری وقوع دليلبه شکست ، 0ستامالپ و ۱واقن ،1یدباراسد  نظير قوسي بتني سدهای در .اندبوده بتني سدهای شکست در مؤثر عوامل عمده از آن

 [.13]است بوده برشي مقاومت ضعف و پي در ستنش دروني، فرسایش پي،
 در مشکالت و تخریبنمونه از  سه، ۱؛ در جدول نشت در شيرواني پایين دست سد ناشي از تخریب و مشکالتاز  نمونه سه، 1در جدول 

 [.11]شده است بيانسد  تاج هایخرابينمونه از  سه، 0و در جدول  سد باالدست شيرواني

 

 الت ناشی از نشت در شیروانی پایین دست سدتخریب و مشک -1جدول 

 شکل شرح مشکل علت تهدیدات اقدامات ضروری

اندازه گيری دقيق آب خروجي  -1

 و بررسي ميزان گل آلود بودن آن.

پایين آوردن تراز سطح آب  -۱

مخزن تا تثبيت آب خروجي یا 

 توقف آن

یک مهندس مي بایست سد را  -0

يمي بازدید كرده و راهکار های ترم

 ارائه دهد
 

 باعث جریان ادامه

 مصالح بيشتر فرسایش

نهایتا  و گشته سد بدنه

سد مي  تخریب به ًمنجر

 شود

آب باعث فرسایش و 

حل مصالح بدنه سد  

 شده است

خروج آب گل 

آلود از برخي نقاط 

سد به شکل 

 فزاینده

 

اندازه گيری دقيق آب خروجي  -1

اچه تا توقف و كاهش تراز آب دری

 نشت

بررسي شيرواني باالدست و  -۱

 بستن حفرات موجود روی آن

یک مهندس مي بایست سد را  -0

بازدید كرده و راهکار های ترميمي 

 ارائه دهد
 

 باعث وضعيت این ادامه

 قسمتهایي گشتن اشباع

سد و نيز  بدنه از

 مصالح بيشتر فرسایش

 تخریب نهایتا و سد بدنه

 هدخوا در این ناحيه سد

 شد

 نده جو جانوران برخي

 و زدگي یخ فرایند ،

 ضعف یا و انجماد

 سد بدنه ساخت

 شده این موجب

 برای مسيری آب كه

 سد بدنه از خروج

 بيابد

خروج آب از یک 

نقطه در قسمت 

 فوقاني سد
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 دست سد در شیروانی باال تخریب و مشکالت -1 ادامه جدول

اتتهدید اقدامات ضروری  شکل شرح مشکل علت 

 و ماسه و شن های استفاده از كيسه-1

 جهت رهادیو عنوانبه  خاک یا

 پي مصالح جابجایي از جلوگيری

یک مهندس مي بایست سد را  -۱

بازدید كرده و راهکار های ترميمي 

 ارائه دهد

 

 نشتي آب جریان افزایش

 تشدید باعث ميتواند

 نهایتا و پي در فرسایش

 گردد سد تخریب

 مسير پي از قسمتهایي

 آب جریان عبور

 مي امر این . اند گشته

 وجود واسطهه ب تواند

 ماسه ویا شن الیه یک

 رخ دهد سد پي در

خروج نشتاب به 

حالت جوشش از 

 محل پي

 

 

 

 تخریب و مشکالت ناشی از نشت در شیروانی پایین دست سد -2جدول 

ح مشکلشر علت تهدیدات اقدامات ضروری  شکل 

آزمایش بحث نقش جوشش  -1

 در انتقال مصالح پي.

 و شن های استفاده از كيسه-۱

 رهادیو عنوانبه  خاک یا و ماسه

 جابجایي از جلوگيری جهت

 پي مصالح

یک مهندس مي بایست سد را  -0

بازدید كرده و راهکار های 

 ترميمي ارائه دهد

 

 ميتواند شرایط این بروز

 داخل آب تخليه باعث

 سوراخ طریق از مخزن

 شده ایجاد كوچک

 لوله دیواره درمسير

 یا و گشته سد تخليه

 سد تخریب باعث

 .گردد

 

 در پایپينگ بروز

 سد پي یا و سد بدنه

 موجب است ممکن

 در چاله ایجاد

 باشد گشته شيرواني

. 

 حفره ریختن فرو

 یافته فرسایش های

 بروز به منجر ميتواند

  . گردد ها چاله این

 

 یا و گودال ایجاد

 شيرواني در چاله

 

كاهش سطح تراز آب مخزن  -1

سد به ميزان سطح درگير با ترک 

 ایجاد شده

یک مهندس مي بایست سد را  -0

بازدید كرده و راهکار های 

 ترميمي ارائه دهد

 تشدید مي تواند موجب

 بدنه مصالح فرسایش

 سد تخریب نهایتاً و سد

 گردد

 متهایقس از برخي

 عدم بواسطه سد بدنه

 جابجا كافي مقاومت

 یا و اند گردیده

 در جابجایي اینکه

 موجب سد پي

 سد بدنه در جابجایي

 گشته ترک ایجاد و

 .است

ایجاد ترک های 

 بزرگ

 

تعيين محل دقيق حفره های  -1

 ایجاد شده

دور كردن موجودات جونده و  -۱

 زیستگاه آنها از محل

 ترميم خسارت های وارد شده -0

 و حفرات این وجود

 درصورتيکه تونلها

 مي تواند یابد گسترش

 منجر سد تخریب به

 .گردد

 توسط تونل هایي كه

 قبيل این حفاری

به علت   جانوران

وجود زیستگاه مورد 

عالقه این جانوران 

 ایجاد سد بدنه در

 مي گردد

 فعاليت های

 قبيل از حيوانات

 ... و خرما موش
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 خرابی های تاج سد -3جدول 

 شکل شرح مشکل علت تهدیدات اقدامات ضروری

 ترک دقيق كنترل و بررسي-1

 ، ،عرض طول از لحاظ موجود

 مشخصات سایر و راستا ، عمق

 فيزیکي

یافتن علت ترک توسط -۱

مهندس سازه ونظارت بر مراحل 

 رفع خطر 

آب بندی ترک های ایجاد -0

 شده

 ایجاد باعث

 موضعي نقاط

 در مقاومت كم

 مي سد بدنه

 مي كه گردد

 محل تواند

 تغييرشکل وقوع

 ها جابجایي ، ها

 شکستهای یا و

 در ای سازه

 .باشد یندهآ

 

 نامتقارن های نشت -1

 هم مجاور های قسمت

 ) مختلف زونهای یا و

 در( ناهمگن سدهای در

 باعث سد بدنه خاكریز

 شود مي ترک بروز

 پي زوال و تخریب -۱

 از حمایت عدم باعث

 نهایتاً و خاكریز بدنه

  .مي شود آن نشست

 

 ترک طولي روی تاج

 

 گستره و ميزان دقيق تعيين -1

 ممکن طریق هر از افتادگي فرو

 .... و كشي ریسمان قبيل از

 ارتفاع با سد تاج بازسازی -۱

 فرو قسمت نمودن پر و یکسان

  افتاده

 قابل كاهش

 ارتفاع توجه

 تخليه در آزاد

 طریق از سيالب

 سرریز

 حد از بيش نشست -1

 سد پي یا و بدنه

 داخلي فرسایش -۱

 سد بدنه مصالح

 تاج نامناسب تسطيح -0

 ساخت هنگام در سد

قرار گرفتن تاج سد  -0

در معرض فرسایش 

 بادی در طوالني مدت

 تاج در افتادگي پایين

 سد

 

احيا نمودن ارتفاع مفيد سد  -1

با پرنمودن نقطه پست روی تاج با 

 مصالح مناسب

بندی استفاده از مصالح دانه -۱

 شده در تاج سد

اجرا نمودن پوشش حفاظتي  -0

 تاج سد

 شدن كاسته - 1

 ازاد ارتفاع از

 سد

 شدن كاسته - ۱

 مقطع سطح از

 سد مفيد

 از ممانعت -0

 به دسترسي

 مختلف نقاط

 سد و تاج

 مصالح ضعيف بندیانهد

 مناسب زهکشي عدم و

 زهکشي .سد تاج

-مي موجب نامناسب

 گردد

 در سطحي رواناب كه

 روی نقطه ترین پایين

 با و شده جمع سد تاج

ه ب مناطق این در تمركز

 پایين شيرواني سمت

 حركت پایاب یا سراب

 .نماید

 سد تاج در خندق ایجاد

 

 

 

شامل  ،اخليعوامل طبيعي د ، حاكي از آن است كه1۳70كشور قبل از سال  00سد از   500های صورت گرفته بر روی ررسيب نتایج حاصل از

 [.0]داشته اندها نقش در شکست سددرصد  0۳و  ۱5، ۱9به ترتيب  از روی سد سرریز شدنو نشت در پي سد، نشت در بدنه سد 
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 کست سدها ميزان تاثير عوامل طبيعي داخلي در ش -1شکل

 

 وشدید  هایباران. باشندمياز عوامل طبيعي مؤثر بر شکست  دسته دوم های شدید، طوفان، زلزله و غيره،شامل باران ،عوامل طبيعي خارجي

يار ، فشار بسورودی آب بيش از خروجي آن باشدكه . در صورتي گرددمير نتيجه افزایش حجم آب پشت سد و د هارودخانه موجب طغيان، طوفان

به سد راین در كرمان اشاره  توانميبرای مثال  .گرددمي، سد دچار آسيب تمهيدات مناسب بينيپيشصورت عدم زیادی بر بدنه سد وارد شده كه در 

 دریچه به يمنته بتني كانال شکستگي باعث آب، از ناشي فشار، 10۳1ردین فرو 10پایان یافته بود. در بامداد  10۳3نمود. ساخت این سد در زمستان 

، باالدست هایبرفحادثه و ذوب شدن شدید در روزهای قبل از وقوع  هایبارندگي .شد سد دست پایين رودخانه در سيالب شدن جاری و خروجي

، داشت و در نتيجه فشار ناشي از آنموجب شد ورودی آب به سد از خروجي آن بيشتر شود و همين موضوع جمع شدگي آب در پشت سد را در پي 

 [.1۱]گردیدباعث وقوع حادثه 

 هاآنرا با  هاسدشکست  توانمياخير در دسترس است و  هایزلزلهمعموال اطالعات  .باشدميعومل طبيعي خارجي  ترینمهمیکي از  نيززلزله 

كه در  هایيتکنيک .]10[داندهگاه مورد شکست واقع نشاند هيچتانداردها ساخته شدهدهد سدهایي كه بر اساس اسها نشان ميبررسي بررسي كرد.

هایي كه بر لهبه همين منظور سدهای ژاپن از لحاظ تکنيک ساخت و شدت زلز روند با مقاوم بودن سدها در برابر زلزله رابطه دارند.ساخت سدها بکار مي

( تقسيم و )سدهایي با طراحي تکنولوژی مدرنتوان به دو دسته )سدهای خاكي( ین سدها را ميا ، مورد ارزیابي قرار گرفتند.ها وارد شده استآن

 .]10[نمود

 ،اندشدهميالدی ساخته 1۳50از سال متر كه قبل  15 ارتقاعسدهایي با حداقل  سدهای خاكي. 

 اندشدهه ساخت 1۳50متر كه بعد از سال  15 ارتفاعبا حداقل  سدهایي ،با طراحي تکنولوژی مدرن سدهای . 

 با توجه به[. 10]اندشدهذكر  0در جدول  اندگرفتهقرار  هاآنتحت تاثير كه  سدهایيمختلف و ميزان خرابي  هایزلزلهاز  هایينمونه، برای مقایسه بهتر

اند تخریب شده هازلزلهدر اثر  1۳50ای قبل از سال ساخت سدها پي برد. سده چگونگي )روش(به اهميت  توانميمشخصات ذكر شده در این جدول، 

. به بيان اندشدهار كمي در برابر زلزله متحمل ساخته شده اند خسارت بسي 1۳50كه بر اساس اصول مهندسي بعد از سال  تربزرگدر صورتي كه سدهای 

یي هاسد .اندشدهه این سال ساخت از سدهایي هستند كه بعد ازتر پذیرآسيببسيار  ،ميالدی به دليل عدم طراحي استاندارد 1۳50قبل از سال سدهای دیگر 

-ميرا در هر زلزله حفظ  ۱/1حداقلو ضریب ایمني اند شدهاصول مهندسي خاک و پي طراحي  به خوبي بر اساساند شدهساخته  1۳50كه بعد از سال 

در برابر شتاب بين  متر 15مختلف متفاوت است. برای مثال سدهای خاكي ساخته شده در ژاپن با حداقل ارتفاع كشورهای در سدها ساخت  روش .كنند

خاكي كه از نوع  هایسداما همين  ای به مراتب بيشتر از مقدار طراحي شده است.هرچند كه شدت لرزهاند نشدهگال دچار آسيب جدی  933تا  ۱93

 [.10]اندگشتهاند دچار آسيب جدی هيدروليکي و در آمریکا ساخته شده
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 جهان زلزله و آسیب آن در نقاط مختلف -4جدول 

 آسیب (gal)شتاب  ارتفاع سد سد مکان زلزله سال

1۳۱5 Barbara آمریکا Sheffield 11 تخریب 133 - متر % 

1۳71 San Fernando آمریکا Lower San 
Fernando 

 روانگرایي - متر  00

1۳71 San Fernando آمریکا Upper San 
Fernando 

 روانگرایي - متر  ۱5

1۳9۳ Loma Prieta آمریکا Lexington - 0۱5 3 تخریب % 

1۳۳3 Luzan فيليپين Pantabangan 137 متر - 

25 cm   نشست و

بازشدگي مفصل بتني در 

 شيب باالدست

1۳۳3 Luzan فيليپين Masiway ۱5  033الي  033 متر 

 فروریختن سرریز سد

) امن بودن در برابر 

 لغزش و نشست(

1۳73 Akita-Ken 
Nantobu 

 % تخریب 133 - ترم  Ainono 01 ژاپن

1۳73 Nihon-Kia ژاپن Namioka - ۱۱0 آسيب جزیي 

1۳90 Nagano-Ken ژاپن Makio 135  933 متر 
جابه جایي سنگ های 

 كناری و پایين دست سد

1۳99 Chiba-ken 
Toho-oki 

 09۳ متر  Nagara 5۱ ژاپن
ترک و نشست در تاج 

 سد

 
حمالت ، ایگلخانهبه توليد گازهای  انتوميعوامل انساني شکست سد  ترینمهم از .باشندميعوامل انساني همانند عوامل طبيعي بسيار مهم 

 .اندگرفتهمورد بررسي قرار  هاآنكه در ادامه هر یک از  اشاره كردتروریستي و جنگ 

. افزایش كندرشد كره زمين ایفا ميرو بشر نقش مهمي در گرم شدن رو به از این روز به روز در حال افزایش است. ایگلخانه گازهایتوليد 

گردد و در نتيجه به راحتي زمينه برای ایجاد سيالب و افزایش گردش جوی و شدت باران مي های قطبي و به دنبال آندما موجب آب شدن یخچال

 شکست سد فراهم خواهد شد. 

 سدهای انگليس، هوایي نيروی دوم، جهاني جنگ در سدها را به شدت تهدید كرده است. ،مقاطع زمانيحمالت تروریستي و جنگ در برخي 

 53فاصله تا و شد آلمان غربي روهر نواحي به آب مکعب متر ميليون 003 شدن رها موجب كه داد قرار حمله مورد آلمان كشور را در ۱موهن و 1ادر

 و تخریب زیادی هایخانه . همچنينگردید نابود آهنراه هایریل و هاجاده ها،راه و غيرفعال، منطقه صنایع تمام. گذاشت جای بر زیادی خسارات مایلي

-لسا برای كه خورد ای ضربه چنان آلمان در اثر این واقعه. بودند مستقر دست پایين در كه بودند آنها سربازاني از نفر 70۳ كه شدند كشتهنيز  نفر 1۱۳0

 به منفجره مواد های كاميون كردن وارد طریق تروریستي، از عمليات طي سدها ارانفج و انهدامهمچنين [. 10]كند جبران را آن توانستن زیادی های

 موجب است ممکن و شده سد ایجاد دركف بزرگي موج انفجار،وقوع  صورت در .نماید تهدید را سدها است ممکن كه است سدها، خطری مخازن

 ایهزینه اختصاص با .بگذارد جای ناپذیری بر خسارات جبران و شده سد تخریب به منجر تواند مي بعضاً كه سرریز كند سد روی از آبكه  شود،

 ممانعت حوادث این وقوع از توانميكافي  متعدد موانع ایجاد و سدها مخزن به هاتروریست و دسترسي دشمن هایراه كردن مسدود طریق از و مناسب

برابر  در موانع مقاوم ورودی، هایدرب و هانرده امکاناتي مانند از تركيبي تواندمي ،در برابر حمالت تروریستي هاسدمربوط به  امنيتي اقدامات[. 15]كرد

                                                
1 - Eder 
2 - Moehne 
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 مناسب، نورپردازی ،(CCTVs) بسته مدار هایتلویزیون الکترونيکي، ورود كنترل و نفوذ تشخيص هایسيستم ،هاقایقبرای  موانع نقليه، برخورد وسایل

 [.19]گشت باشد هایماشيننگهباني و 

انود،   به طوور كامول تخریوب شوده     ميالدی در ایران و دیگر كشورهای جهان ۱31۱تا  193۱سد، كه از سال  95بر روی  طالعه موردیدر یک م

 نشان داده شده است. ۱ ها در شکلنتایج این ارزیابي. [17]ترین عامل شکست سدها بوده استدهد كه عوامل طبيعي خارجي مهمنشان مي

 

   
 عوامل طبیعی و انسانی در شکست سدها میزان تاثیر  -2شکل

 

بخوش قابول    شوود، همان طور كوه از ایون نموودار مالحظوه موي     . [17]دهدارائه ميای از محل سد های آسيب دیده در جهان ، مقایسه 0نمودار 

در سوال   در كشوورمان، ایوران،   اهشکست سود  بيشترین دهدها نشان ميهمچنين نتایج بررسي. توجهي از سدهای آسيب دیده در آمریکا واقع شده است

این امر نشان دهنده اهميت توجه بيشتر به موضوع شکسوت سود در كشوور و    . تمتأسفانه روند رو به رشدی به خود گرفته اس ميالدی رخ داده كه ۱311

 باشد.های كاهش خطر شکست سد ميبررسي را

 

 
  مقایسه سهم کشورهای مختلف از سدهای آسیب دیده در جهان -3شکل

 

مقابله با این عوامل و  هایراهليکن باید به دنبال  طور كه بيان شد عوامل طبيعي و انساني وجود دارند كه بر شکست سدها مؤثر هستند. همان

امه باشد كه در ادمدیریت ایمني سد مي  استفاده از، سدهاست برای كاهش خطر شک هاروش ترینمهمیکي از  كاهش خطر شکست پذیری سدها باشيم.

 .مورد بررسي قرار گرفته است
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 مدیریت ایمنی سد .4
 

، جاني و آسيب محيط از جمله مالي ،خطرات كليه برای و ابعاد تمام در بایدكه  شکست سدها ایجاد شده است خطرمدیریت ایمني سد برای كاهش 

 برخورد با تواندمي ریسک كاهش بنابراین. شود گرفته نظر در دست پایين در مردم تخليه و هشدار امکان باید خطرات بررسي در. گيرد زیست صورت

 قرار مطالعه مورد دقته ب بایستي دست پایين در گرفتگي آب مانند مسائلي راستا این در. گردد ممکن هزینه كم بنابراین و متعادل گرایانه، جامع

را فراهم  هاسيستمفعاليت سایر بخش بوده و  ترینمهمكه (راهنمایي  سيستم مقررات ومختلفي از جمله  هایسيستممدیریت ایمني سد شامل  [.19]گيرد

كه ایمني )، سيستم كنترل ایمني سد  (دهدساختار سد را مورد بررسي قرار ميكه ميزان ریسک محتمل بر تأسيسات و )، سيستم آناليز ریسک  )كندمي

و  (كه وظيفه اطالع رساني سریع پس از اولين بروز مشکل را دارد)هشدار سریع ، سيستم  (كندميد را پس از آناليز ریسک كنترل س هایقسمت تمام

تم مدیریت ایمني سد سيسساختار كلي ، 0شکل در ، مي باشد.( كه وظيفه طراحي یک برنامه اصولي برای رفع و كنترل مشکل را دارد)سيستم اورژانسي 

 .شده است ارائه
 

 
 سیستم مدیریت ایمنی سد -4شکل 

 

 .گيردميانتشار سيل مورد بررسي قرار  (0) فرآیند شکست سد و( ۱)، های شکست سد( فاكتور1)، سه مورد مهم ریت ایمني سددر مدی

جواب آن فقط با  باشد؟سوال اساسي پاسخ گفت؛ كه زمان دقيق شکست سد چه زماني مي اینبرای بررسي فاكتورهای شکست سد باید به 

 به عنوان مثال فاكتورهای شکست برای سدهای مختلف، متفاوت است. ار زودتر از وقوع حادثه امکان پذیر است.مدیریت ریسک و ارزیابي آن و هشد

كه در نواحي  هایيسدبرای  موج در یک مخزن تقریبا پر شده، فاكتور شکست است. مکرر  ضربات ،ساخته شده در مناطق با سرمای زیادبرای سدهای 

بر  توجهي قابلثير منطقه، نشت و رسوبات داخلي تأ اسيشنزمين هایویژگيدهنده سد، ، مواد تشکيل ب باالدستسطح آ ،شوندخيز احداث ميزلزله

ترین عوامل مهم ميزان تراكم مصالح سدو  پشت سد شوری آباد سد، ، فرسایش پذیری موخاكي، حفاظت سد سدهایبرای  وضعيت شکست دارند.

مل سطح شرایط هندسي سد كه شا عامل اول فاكتورهای شکست سد نيز به دو عامل مهم بستگي دارد. شند.باثيرگذار بر فاكتورهای شکست سد ميتا

 ، شوری آب و... مي باشد. مصالح ، تراكمخواص مواد سد كه شامل درجه بندی، انسجام عامل دوم باشد ومخزن، دبي جریان و ... مي
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از چند  تواندميد در نظر داشت كه فرایند شکست برای سيستم اورژانسي بای ررسي واقع گردد.، باید فرایند آن مورد بپس از شناخت فاكتورهای شکست

در ۱فورک جنوبي شکست سد ،رخ داد( ، چند دقيقه ۱33۱در آلمان )كه در سال  1گلشاتبرای مثال شکست سد  دقيقه تا چند سال به طول بينجامد.

چند سال طول كشيده  خيز احداث شده بود،ای زلزلهكه در منطقه نيوزلند ت یک سد در، چند ساعت و شکس(رخ داد 199۳كه در سال )آمریکا 

 مورد ارزیابي قرار داد.سازی ریاضي دو روش مهم آزمایشات شکست و مدلرا باید با فرآیند شکست سد [. 0]است

 ، انتشار سيل را مورد ارزیابي قرار داد.ایمني سد این رو باید در مدیریت از گردد.مي جاریسيل با شدت بسيار زیاد  ،پس از شکسته شدن سد

به عنوان مثال تحقيقاتي بر روی مخازن آب در چين  به طراحي یک برنامه جامع و سيستم اورژانسي كمک نماید. تواندميتشار سيل مطالعات بر روی ان

یا كاهش ( ناهمواری های سد با توجه به اعماق مختلف آب برای در این تحقيقات سان و فو روش افزایش )  [.1۳]انجام شد 1۳5۳و  1۳59بين سال های 

مدل دو  3اورلي به عنوان مثال ؛ندباشميانتشار سيل  سازیمدلبرای اصلي  هایروشریاضي  هایمدلباید یادآور شد كه  .]۱3[ارائه دادند را آزمون سيل

ارائه  یابندميگسترش  وجود موانع كه در سطح افقي با سيلعت جریان های را كه یک مدل المان محدود برای شبيه سازی سر 4هنکوک -ماسکل بعدی

بر روی یک  ،به منظور مطالعه انتشار سيل ناشي از شکست سد را یک بعدی و دو بعدی هيدرودیناميک آب كم عمق هایمدل 5كائو همچنين[. ۱1]نمود

 [.۱۱]ارائه نمود خاصيت فرسایش پذیر ستر رسوبي باب
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سدی دچار شکست  چنانچه اگرچه ممکن است سدها به ندرت دچار شکست شوند اما خطر شکست سدها باید به طور جدی مورد توجه قرار گيرد.

ليکن باید به  د؛جدی مي رسان پایين دست سد آسيب در حيات موجودات سازه ها و كه به  شودمي جارییادی از آب به صورت سيل شود، حجم ز

 ، مستلزم شناخت مطالعات انجام شده بر روی سدها،کست و ایجاد راهکار مقابله با آنبررسي خطر ش یمني سد را كنترل و مدیریت نمود.طور جدی ا

مؤثر هستند و  انساني زیادی بر شکست سدها عوامل طبيعي و .باشدميو نيز مدیریت ایمني سدها با توجه به شرایط موجود  هاآنعوامل مؤثر بر شکست 

بر اثر وقوع زلزله  اندشدهساخته  1۳50یي كه قبل از سال سدهابسياری از  باشد.مؤثر بر شکست سدها مي زله یکي از عوامل مهم طبيعي خارجيزل

زلزله ، در برابر ساخت مطابق با مهندسي خاک و پي استانداردهای استفاده از به دليل اندشدهساخته  1۳50یي كه بعد از سال و سدها اندشدهتخریب 

. در مدیریت ایمني سد باید سه شودميرای كاهش ریسک شکست سدها مطرح ، مدیریت ایمني سد بپس از شناخت عوامل شکست اند.مقاوم بوده

فاكتورهای شکست سد رابطه مستقيم با نوع  انتشار سيل مورد بررسي قرار گيرند. (0) فرآیند شکست سد و (۱) فاكتورهای شکست سد، (1) مورد مهم

ي تواند از چند از این رو شکست یک سد م یند شکست سد نيز از دیدگاه زماني بسيار مورد توجه مي باشد.ساختاری آن دارد. فرآ هایویژگيو سد 

امع و به طراحي یک برنامه ج تواندميست. مطالعات بر روی انشار سيل فاجعه انتشار سيل ا ترینمهمپس از شکست سد،  .طول بکشددقيقه تا چند سال 

با مدیریت ایمني سدها مي توان  نماید.بله با انتشار سيل و كنترل آن ميریاضي كمک بسزایي برای مقا هاییسازمدلكمک نماید؛ ليکن  مدیریت بحران

 های جاني و مالي جلوگيری نمود.از بروز حادثه شکست سدها و خسارت

 

 

 قدردانی .6
آوری اطالعات و ، در جمعواحد تهران شمالاسالمي دانشگاه آزاد  زیستپهلواني، كارشناس محيط مریم انم مهندساز همکاری صميمانه سركار خ

 سد شکسته شده قدرداني مي گردد. 95مطالعه موردی 

 
 

                                                
1- Glashutte 
2- South-Fork 
3- Aureli 
4- MUSCL-Hancock 
5- Cao 



 رانیا کيوتکنژئ يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

 مراجع .7

 

1. ICOLD. (1983a), “Deterioration of dams and reservoirs: Examples and their analysis,”. ICOLD, Paris. 

عمران، دانشگاه فردوسي،  مهندسي ملي كنگره پنجمين "، طرق سد شکست از ناشي خطرات بررسي "(، 109۳)حسيني، م.و  م جعفرزاده، .م ،يابارش.  ۱

 اردیبهشت 10-19مشهد، ایران، 

3. Jeon, j., Lee, J., Shin, D. and Park, H. (2009), “Development of dam safety management system,” Advances 

in Engineering Software, 40, pp554-563. 

4. You, L.,  Li, Ch., Min, X. and Xiaolei, T. (2012), “Review of Dam-break Research of Earth-rock Dam 

Combining with Dam Safety Management,” Procedia Engineering 28, pp382-388. 

5. Ritter, A. (1982), “The propagation of water waves,” Zeitschrift des Vereines Deutsher Ingenieure.36 (33), 

pp947-954. 

6. Stoker, J. (1957), “Water wave,” New York: Interscience Publishers, pp334-341. 

 جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان، چاپ پنجم. انتشارات "،سدهای خاكي "(،1099وفائيان، م. )  .7

8. Renzhi, X. (1993), ”Hydraulics of dam break,” Jinan: Shandong Science and Technology Press (ch). 

9. Bradbrook, K., Waller, S. and Morris, D. (2005), “National floodplain mapping and methods,” Nat. Hazard. 

36, pp103-123. 

 دی 11-1۱، ایران، ، تهرانسازی مقاالت چهارمين كنفرانس سد مجموعه "،بزرگ سدهای شکست از درسهائي "(، 107۳)چ.  ،فوالدی.  13

 خيز سيل و بحراني مناطق دفتر "،شناخت علل و پيامدهای  انواع تخریب در سدهای خاكي "(، 1099) . روشني، ر.11

12. http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=1471575 

13. Tani, s., (2000), “Behavior of large fill dams during earthquake and earthquake damage,” Soil Dynamics 

and Earthquake Engineering, 20, pp223-229 

14. Kroll, D., (2006), “ Securing our water supply Protecting a vulnerable Resource” 

فصل نامه آموزشي دانشکده بهداشت  "سدها،  دست پایين آبي تاسيسات در عامل غير پدافند مهندسي"زاده، م.،  قاضي بيگي، ح. و جليلي معصوم .15

 .۱9دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا... ) عج(، سال هشتم، شماره 

16.  “Critical Infrastructure Sectors,”http://www.dhs.gov/critical-infrastructure-sectors 

17. “Dam failure,”http://en.wikipedia.org/wiki/Dam_failure 

مجموعه مقاالت چهوارمين   "، كرخه سد هنگام زود آبگيری: موردی ای مطالعه سازه غير روشهای بوسيله سدها کریس كاهش "(، 107۳). امامي،ک. 19

 .دی 11-1۱، تهران، ایران، سازی كنفرانس سد
19. Xialing, L., (1995), “Review on protective study of Three Gorges Project,” China Three Gorges 

Construction, pp23-24. 

20. Degen, S. and Zangfu, F., (1996), “ Experimental Study on Dam-break Flood for Narrow Reservoir Front 

and Wide Dam-Break Front,”J. Hohai University., 24(6): pp61-65. (CH) 

21. Aureli, F., Maranzoni, A., Mignosa, P., and Ziveri, C., (2008), “An imaging technique for laboratory water 

depth measurement of rapidly varying flows,” J. Hyd. Eng, pp1089-1101. 

22. Cao, Z. X., Pender, G., Wallis, S. and Carling, P., (2004), “Computational dam-break hydraulics over 

erodible sediment bed,” J. Hyd. Eng., 130(7), pp689-703. 

 

http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=1471575
http://www.dhs.gov/critical-infrastructure-sectors
http://en.wikipedia.org/wiki/Dam_failure

	خلاصه
	17. “Dam failure,”http://en.wikipedia.org/wiki/Dam_failure



