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خالصه
محدودیت هايبا توجه به ي مختلفی است که امکان مطرح شدن و جایگزنی با سد مخزنی چایلی را داشته اند.ارائه گزینه هاپژوهشهدف از این 

هاي ممکن در راستاي کنترل جریان رودخانه اترك به نحوي مطرح شده در خصوص احداث سد مخزنی در محدوده چایلی ، بررسی سایر گزینه
ل کنونی از آن میسر باشد مورد توجه قرار گرفت. الزم به توضیح است که بررسی گزینه ها، در هاي متداوکه امکان برداشت آب از آن به روش

در این پژوهش هاي ممکن در جهت تنظیم و کنترل جریان و ذخیره آب در محدوده طرح چایلی بوده است.ها و روشحد ارائه مقدماتی گزینه 
هاي باالدست و همچنین آبهنه اترك در محل ورودي به سد چایلی پس از تأمین کلیه حقمقدار نهایی میانگین درازمدت آبدهی مشاهداتی رودخا

120ساله) در محل سد چایلی با احداث سدهاي قوردانلو و دربند حدود 50نیازهاي تعریف شده براي طرحهاي توسعه منابع آب باالدست ( متوسط 
میزان رسوبات رودخانه، العات بهنگام سازي برنامه ریزي حوضه سد چایلی و برآورد میزان با انجام مطهمچنین،میلیون متر مکعب در سال می باشد.

ایلی نیز مورد بازنگري قرار گرفته است.سیالب رودخانه اترك در محل سد چ

ارزیابی، امکان سنجی، ساختگاه، سد چایلی.کلمات کلیدي: 

مقدمه.1

مطالعات مقدماتی بمنظور استفاده مشترك از رودخانه هاي ارس و . گلستان به سالیان دور برمیگرددان استاندیشه ایجاد مخزن روي رودخانه اترك در 
توسط کشور 1356مطالعات امکانیابی  بهره برداري منابع آب اترك مرزي در سال ،توسط کشورسابق اتحادجماهیر شوروي1337اترك سال 

به منتفی شدن احداث سد در بخش با توجه انجام پذیرفته است. وترکمنستانبین ایران 1371مطالعات مشترك سد مخزنی چات در سال و ترکمنستان
داخلی در استان گلستان از سوي وزارت نیرو ابالغ انجام مطالعات روي رودخانه اترك85مرزي به دلیل عدم مشارکت طرف ترکمنستان، در سال 

طی موافقتنامه تا دریا)و مرزي در محدوده استان گلستان (قازانقایهداخلی ب روي رودخانه اتركمطالعه طرحهاي توسعه منابع آدر این ارتباط،گردید.
محل الحاق رودخانه اترك 1شکل در با سازمان مدیریت و برنامه ریزي مبادله و در دستور کار قرار گرفته است.1381در سال چاتطرح سد و شبکه

آبریز موقعیت طرح چایلی نسبت با سایر طرح هاي حوضه2شکل دخانه اترك مشترك (مرزي) و در کیري روداخلی و خارجی (سومبار) و شکل
:]1[اترك ارائه شده است. به طورکلی، اهداف و ضرورتهاي احداث این سد عبارتند از

.فصلی (مدیریت سیالب و خشکسالی)سیالبهاي) مهار و ذخیره سازي 1
.با ایجاد شبکه مدرناتركرودخانهي حاشیه) تأمین بهنگام آب، بهبود اراضی کشاورز2
.هاي پایین دست با ضریب تأمین مناسب ترآبهحق تأمین) 3
.) تثبیت موقعیت نوار مرزي که به دلیل سیالب در حال تغییر است4
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.مهاجرتوکاهشاترك) تثبیت جمعیت نوار مرزي 5
.ر) استفاده حداکثري از آبهاي مرزي، جلوگیري خروج آب از کشو6
.عمر مفید آنهاوافزایش) کاهش رسوبات وارده به تاسیسات پایین دست 7
.رامسرمورد تأکید کنوانسیون المللیهاي بین تاالبو تضمین سهم آب المللیهاي بین تاالب)  بهبود شرایط زیست محیطی 8
.هاي پایین دستتاالبتپه و مراوهدر گردشکري) توسعه فعالیت هاي 9

.پروريآبزياز پتانسیل مخزن براي ) استفاده 10
.ریزگردها) مدیریت 11
.بروناینچهآب منطقه آزاد منابع) تأمین12

. محل الحاق رودخانه اترك داخلی و خارجی (سومبار) و شکل کیري رودخانه اترك مشترك (مرزي).1شکل 

فرضیات مبنا.2

:]3،2[ح زیر استدر این بررسی فرضیاتی که مبناي مطالعه می باشد به شر
هاي باالدست و همچنین آبهمقدار نهایی میانگین درازمدت آبدهی مشاهداتی رودخانه اترك در محل ورودي به سد چایلی پس از تأمین کلیه حق-الف

120بند حدود ساله) در محل سد چایلی با احداث سدهاي قوردانلو و در50نیازهاي تعریف شده براي طرحهاي توسعه منابع آب باالدست ( متوسط 
.میلیون متر مکعب در سال می باشد

.میزان سیالب رودخانه اترك در محل سد چایلی نیز مورد بازنگري قرار گرفتسازي برنامه ریزي حوضه سد چایلی، با انجام مطالعات بهنگام-ب
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آبریز اترك.موقعیت طرح چایلی نسبت با سایر طرح هاي حوضه. 2شکل 

ارائه شده است. 1ب و حجم سیالب رودخانه اترك در محل سد چایلی براي دوره هاي بازگشت مختلف در جدول پیک سیالمقادیر

.پیک سیالب و حجم سیالب برحسب دوره هاي بازگشت در محل سد چایلی. 1جدول 
2510255010020050010002000500010000دوره بازگشت

دبی پیک
m٣/s

1123595436859241290159419222430293836874322

حجم سیالب
MCM

10,33349,962,985118,5146,5176,7223,4270,1338,9397,3

دهد. هیدروگراف سیالب را براي دوره بازگشت مختلف نشان می3شکل باشد. ساعت می120دوره زمانی هیدروگراف سیالب حدود 
باشد. با مقایسه این میلیون متر مکعب در سال می120ت رودخانه اترك در محل سد چایلی، همانطورکه قبالً مالحظه گردید، آورد متوسط طوالنی مد

میلیون متر مکعب) به میزان آورد متوسط 118ساله ( با حجم100گردد، آورد سیالب عدد با حجم هیدروگراف هاي سیالب ارائه شده، مالحظه می
در بررسی گزینه ها این دوره بازگشت سیالب براي طراحی سازه ها مورد توجه قرار گرفته است.،طوالنی مدت رودخانه نزدیک می باشد. لذا

اشد.را داشته بمیلیون متر مکعب 90تا 80حدود زه جایگزین باید توان تنظیمساشده حاسبات انجاممبا توجه به -پ
میلیون متر مکعب در سال در نظر گرفته شده 7میزان رسوب ساالنه وارده به تأسیسات برابر مقدار رسوب وارده به مخزن سد چایلی یعنی حدود -ت

است.
باشد.می1395مبناي قیمت هاي محاسبه شده فهارس بهاي سال -ث



اردبیلمحقق اردبیلی،دانشگاه ، ی و مهندسینفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایرانشانزدهمین
1396شهریور 16و 15

4

.راف سیالب براي دوره هاي بازگشت مختلفنمودار هیدروگ.3شکل 

زینه هاي مطرحگبررسی .3

با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر عبارتند از:جایگزینی سد چایلیطور کلی، گزینه هاي مطرحه ب
احداث سد مخزنی چایلی (سه زیر گزینه)-الف

)(چهار زیر گزینههاي کنترل به جهت تأخیر در هیدروگراف سیالباحداث سازه-ب
)چهار زیر گزینهاستفاده از مخازن خارج بستر رودخانه براي کاهش حجم مخزن سد چایلی (-پ
ترکیب گزینه هاي مرحله (پ) با احداث یک سد مخزنی (دو زیر گزینه)-ت
بررسی امکان استفاده از پتانسیل ذخیره آب در الیه هاي زیرزمینی (مخازن زیرزمینی)-ث
متر مکعب در ثانیه در نظر گرفته شد.260ر گزینه هاي تأخیري برابر میزان ظرفیت رها سازي د-ج

هاي موجود و با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي، اجتماعی، اجرایی و هاي پیشنهاد شده پس از مطالعه انواع روشالزم به توضیح است که روش
انواع گزینه هاي ممکن پیشنهادي را 2جدول ر گزینه هایی تقسیم شده است. در بعضی از شرایط هر گزینه خود به زیاند.محیطی آنها مطرح شدهزیست

هاي قبل و همینطور لزوم در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار در طراحی و با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمتبصورت کلی معرفی میکند.
ب خواهد بود که عالوه بر هم سو بودن با هدف طرح، با در نظر گرفتن مالحظات ذکر شده هاي پیشنهادي در منطقه طرح، گزینه اي مناساجراي طرح

در ذیل همراه باشد:
.مین اعتبارأتپذیري امکان کمترین هزینه اجرایی ومالحظات اقتصادي:
در منطقه، همکاري و مقبولیت اجراي هاي اجتماعی میزان اراضی مورد نیاز اجراي طرح، امکان استمالك اراضی، حداقل تنشمالحظات اجتماعی:

.طرح از طرف اهالی منطقه
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دسترسی به منابع قرضه و مصالح مورد نیاز طرح در منطقه، استفاده از توان پیمانکاران محلی استان، آشنایی پیمانکاران با روش مالحظات اجرایی:
هاي اجرایی).ار و عدم تغییر در هزینه(عدم تغییر برنامه زمانبندي کاجرا و کاهش ریسک پذیري طرح در زمان اجرا

حداقل تغییر در شرایط زیست محیطی سایت، حداقل اثرات منفی زیست محیطی، سازگاري با محیط و مقبولیت منظر مالحظات زیست محیطی:
سازه.

.هاي مطرح شده جهت تنظیم دبی و یا ذخیره آب در طرح حاضرگزینه. 2جدول

گزینه پیشنهاديهدف از ارائه گزینهاديموقعیت سازه پیشنهردیف
YX

1 -1
میلیون متر مکعب90تنظیم مطمئن آب به میزان متوسط 0641941951938

مرحلهاحداث سد مخزنی چایلی در یک 
احداث سد مخزنی چایلی در دو مرحله2- 1
دیگر سد یک احداث سد چایلی و 3- 1

2 -1

4194141389720

اخیر در مین آب با احداث سازه کنترل براي تتنظیم و تأ
هیدروگراف سیالب و تنظیم دبی خروجی

متر30احداث سازه با بازشدگی به عرض 

اخیر در تنظیم و تأمین آب با احداث سازه کنترل براي ت2- 2
هیدروگراف سیالب و تنظیم دبی خروجی

کالورت (بدون دریچه)

اخیر در سازه کنترل براي تتنظیم و تأمین آب با احداث 3- 2
هیدروگراف سیالب و تنظیم دبی خروجی

کالورت با دریچه براي کنترل دبی

اخیر در تنظیم و تأمین آب با احداث سازه کنترل براي ت4- 2
ه آب به همراهیدروگراف سیالب و تنظیم دبی خروجی

بندان
کالورت با دریچه براي کنترل دبی

3 -1

4197002384096
ر مخازنیم و تأمین با ذخیره آب در مواقع سیالبی دتنظ

احداث مخازن ذخیره در مسیر بصورت 
آببندان با بندهاي انحرافی

گاه ذخیره آب در مخازن با استفاده از ایست2- 3
پمپاژ

د ذخیره آب در سد و مخازن با استفاده از س3- 3
انحرافی

ه از ذخیره آب در سد و مخازن با استفاد4- 3
ایستگاه پمپاژ

استفاده از مخازن زیر زمینی- 7ذخیره آب در مخازن زیر زمینی------4

براي ریزي منابع آب حوضه و هیدرولوژي در واقع گزینه سد مخزنی چایلی است، که با توجه به آخرین نتایج گزارش بهنگام سازي برنامه1-1گزینه 
ت. از این گزینه در متن گاهی بعنوان گزینه پایه نام برده شده است.این بررسی به روز شده اس

گزینه هاي احداث سد مخزنی- 3-1
گزینه سد مخزنی چایلی- 1- 3-1

-میلیون متر مکعب مطرح می90تا 80گزینه احداث سد مخزنی در محل محور چایلی به عنوان گزینه اصلی براي تنظیم آورد رودخانه اترك به مقدار 

485،000میلیون ریال می باشد. هزینه استمالك در این گزینه 4،300،000، حدود 1395هزینه هاي اجرایی این گزینه براساس فهرست بهاي سال باشد.
می میلیون ریال خواهد بود. این گزینه با ضرایب استاندارد 4،785،000ریال برآورد گردیده است. سر جمع هزینه هاي سرمایه گذاري این طرح حدود 

سد چایلی، تخصیص از سد ي منابع آبآب براي اهداف زیر تنظیم نماید. با توجه به توضیحات فوق در برنامه ریزمیلیون متر مکعب 90توان حدود 
چایلی به شرح زیر در نظر گرفته شد:

.متر مکعبمیلیون 55بران و شبکه هاي کشاورزي در پایین دست سد چایلی) آبهنیاز هاي کشاورزي ( شامل حق-
.میلیون متر مکعب30نیاز محیط زیست -
.میلیون متر مکعب5نیاز صنعت -
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گزینه احداث سد چایلی در دو مرحله- 2- 3-1
طرح، در این گزینه فرض شده است که سرمایه گذاري براي احداث سد مخزنی در محل ساختگاه جام براي انتأمین اعتبار با توجه به محدودیت هاي 

شاخص هاي مؤثر در تعیین مرز بین دو مرحله اجراي به شرح زیر است:سد چایلی در دو مقطع زمانی صورت گیرد. 
کاهش هزینه سرمایه گذاري اولیه-الف

مشکالت اجرایی-ب
برداريناشی از توقف بهرهالنفععدمکاهش دوره -پ

گذاري اولیه باید ارتفاع سد کاهش داده شود. این موضوع باعث افزایش مشکالت اجرایی در مرحله افزایش ارتفاع (براي هاي سرمایهبراي کاهش هزینه
از آنجاییکه تغییر در برداري خواهد شد.هرهمثال تطبیق سازه سرریز در مرحله اول و دوم اجراي سازه سد) از یک طرف و طوالنی شدن دوره توقف ب

چه دار باشد. در سازه هاي بتنی و افزایش ارتفاع آنها بسیار دشوار است، چنین فرض شد که تغییر در سازه سرریز با تغییر آن از سرریز آزاد به سرریز دری
متر در نظر گرفته شد. در اینصورت 10اي کشور ارتفاع دریچه در حدود اجرا شده در سدهقطاعیاین راستا با توجه به تجربیات فنی و ابعاد دریچه هاي  

برداري با تبدیل مرحله دوم بهره). در60/171نمود (تراز نرمال تراز اوجی سرریز که در مرحله اول احداث سد به صورت سرریز آزاد عمل خواهد 
با بررسی هاي اولیه انجام شده تراز تاج در مرحله اول سطح دریا افزایش خواهد یافت.متر باالتر از 181سرریز آزاد به سرریز دریچه دار تراز نرمال به 

متر افزایش ارتفاع). الزم به توضیح است که با 4خواهد رسید ( 85/186خواهد بود، که پس از افزایش ارتفاع به حدود 85/182احداث سد حدود 
اال قرار دارد و لذا میزان اختالف تراز تاج بین مرحله اول و دوم احداث سد زیاد نمی باشد.توجه به شکل مخزن بخش اصلی حجم مخزن در تراز هاي ب

در خواهد داد.درصد کاهش 16درصد و در شرایط نهایی به مقدار 22نتیجه این اقدامات هزینه هاي اجرایی سد را در مرحله اول احداث سد حدود 
4،045،000میلیون ریال کاهش یافته که با احتساب هزینه استمالك، به رقم 3،560،000به 4،300،000گذاري اولیه طرح از رقم اینصورت سرمایه

براي افزایش 1395میلیون ریال به قیمت هاي سال 279،000کاهش). در مرحله افزایش ارتفاع باید مبلغ %15میلیون ریال بالغ می گردد (یعنی حدود 
توان تنظیمی مشابه با گزینه قبلی را داراست.ارتفاع سد هزینه نمود. این گزینه نیز

گزینه احداث سدهاي متوالی از چایلی تا چات-3- 3-1
ث در مطالعات مرحله شناخت طرح چات در محدوده قازانقایه تا چات، در محل هاییکه امکان احداث سد موجود بوده، چندین محور دیگر براي احدا

این محور ها تنها محور هایی که از نظر زمین شناسی احداث سد در آنها ممکن بوده در ادامه مطالعات مورد سد مورد بررسی قرار گرفته است. از میان
در میان گزینه هاي مطرح گزینه سد چایلی از گل از مجموع این گزینه ها در پایین دست طرح چایلی قرار دارد.توجه قرار گرفته است. تنها محور قره

گزینه سد قره گل اساس در مراحل بعدي مطالعات بر روي آن متمرکز شده است. نظر هزینه نسبت به سایر گزینه ها داراي ارجحیت بوده است و براین 
داراي معایبی است. براي مثال طول محور سد بسیار زیاد است و در عین حال تشکیالت زمین شناسی تشکیل دهنده جناح چپ براي احداث سد زیاد

گر احداث دو سد با مخازن کوچکتر نسبت به یک سد با مخزن بزرگتر در عمل هزینه هاي اجراي سازه سرریز، آببندي، از طرف دیمناسب نمی باشند.
بینی شده براي مخزن ایجاد تأسیسات آبگیر را تقریبا دو برابر خواهد نمود. در عین حال با توجه به میزان رسوب وارده به مخزن سد چایلی از حجم پیش

پذیر در فاصله محور چایلی تا محور قره گل که در حدود از طرف دیگر به دلیل وجود تشکیالت فرسایشر زیادي کاسته نخواهد شد.سد چایلی به مقدا
در عمل ،خواهد افتاد. بنابراینحیز انتفاعکیلومتري پایین دست سد چایلی در مسیر رودخانه قرار دارد، بخشی از مخزن این سد نیز به دلیل رسوب از 10

کل دو مخزن مذکور از حجم مخزن سد چایلی در گزینه پایه بیشتر خواهد بود. همچنین سطح دو مخزن نیز از سطح مخزن سد چایلی در گزینه حجم
ورزي در پایه بیشتر خواهد بود و لذا تلفات ناشی از تبخیر و نشت نیز افزایش خواهد یافت. میزان خسارت مخزن نیز با توجه به وجود زمین هاي کشا

ایجاد چند سد متوالی در پایین دست سد چایلی با دیدگاه کاهش ،با عنایت به توضیحات فوقمحدوده محور قره گل افزایش چشمگیري خواهد داشت.
.بودابعاد سدها و هزینه هاي مترتب در عمل مناسب نیست و گزینه احداث سد هاي متوالی به وضوح گرانتر از گزینه یک سد با مخزن بزرگتر خواهد

گزینه احداث تأسیسات به منظور ایجاد تأخیر در هیدروگراف سیالب- 3-2
ه در گزینه هاي احداث تأسیسات به منظور ایجاد تأخیر در هیدروگراف سیالب، هدف افزایش دوره زمانی جریان در کانال رودخانه است به طوریک

مدلسازي هیدرولیکی رودخانه اترك در رودخانه آب برداشت کنند. بامصرف کنندگان با استفاده از روش هاي موجود مانند پمپ هاي سیار از 
گزینه هاي مورد بحث تأثیر این گزینه ها بر روي هیدرو گراف سیالب بررسی شده است.محدوده 
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متر30گزینه سازه کنترل به شکل کانال و با بازشدگی به عرض - 1- 3-2
محل محور سد پیش بینی گردید، تا با کمک آن ضمن جلوگیري از فرسایش دیواره رودخانه متر در30در این گزینه یک سازه بتنی با عرض مفید 

100دوره بازگشت سیالب با متري در30سازه کنترل با بازشدگی میزان جریان عبوري از رودخانه محدود و در هیدروگراف سیالب تأخیر ایجاد گردد.
در عمل این افزایش زمان در حدي نیست که بتواند امکان برداشت ف خروجی خواهد شد.ساعت در هیدروگرا20خیري در حدود أساله، موجب ت

بررسی اختالف رقوم طبیعی بستر رودخانه در محل احداث سازه کنترل با سطوح آب استخراج شده از مدل با در عمده اي از رودخانه را باعث گردد. 
ساله که بعنوان سیالب مشابه آورد رودخانه در 100سیالب ه ارتفاع دیواره هاي سازه کنترل براي گرفتن ارتفاع آزاد، نشاندهنده این واقعیت است کنظر 

125،552متر خواهد بود. این گزینه هزینه استمالك ندارد ولی هزینه اجرایی آن حدود 500متر و طول آن حدود 10نظر گرفته شده است، حدود 
میلیون ریال خواهد بود.

کنترل براي تاخیر در هیدرو گراف سیالب با مجراي کالورت احداث سازه- 2- 3-2
ظر براي افزایش کنترل بر روي جریان عبوري و ایجاد تأخیر بیشتر بر روي هیدروگراف سیالب ،گزینه احداث کالورت در محل محور سد چایلی در ن

موجب تأخیري با ابعاد پیش گفته سازه کالورت باشد.میمتر4در 5اد کالورت مستطیل شکل با ابعابعاد سال 100در سیالب با دوره بازگشت گرفته شد. 
در این شرایط باید یک سازه قابل روگذري در محل محور چایلی می گردد.ساله 100ساعت در هیدروگراف سیالب با دوره بازگشت 150در حدود 

براي سیالب با دوره احداث خواهد گشت. FSHDنگریز و به روش با توجه به امکان روگذري فرض شده است این سازه با مصالح ساحداث گردد. 
میلیون ریال هزینه خواهد 382،563گزینه مورد نظر در مجموع ( اجرا و استمالك) متر خواهد بود.22ساله، ارتفاع این سازه حدود 100بازگشت 

داشت.

کالورت دریچه داراحداث سازه کنترل براي تاخیر در هیدرو گراف سیالب با مجراي - 3- 3-2
گردیده است. هدف از اضافه کردن این دریچه ایجاد امکان تنظیم در گزینه باال براي افزایش کنترل جریان خروجی دریچه اي براي کنترل جریان اضافه 

متر می باشد. هزینه کل ( اجرا و 27ساله ارتفاع سازه بالغ بر 100در شرایط سیالب سال می باشد.100جریان در سیالب هاي با دوره بازگشت کمتر از 
میلیون ریال می گردد.660،462استمالك) این گزینه بالغ به 

گزینه سازه کالورت به همراه سیستم ذخیره نمودن آب- 4- 3-2
، بطور حتم ل کنیمدر صورتیکه بخواهیم حجم بیشتري آب که در اثر ایجاد سازه سد تأخیري قابلیت برداشت آن از رودخانه ایجاد شده است، استحصا

در صورتیکه بخواهیم آب بندان براي ذخیره این حجم آب احداث نماییم، باید مخازنی براي ذخیره سازي این حجم آب در کنار رودخانه ساخته شود.
میلیون متر مکعب 35دان با حجم بناحداث آبهزینه دار اضافه شود. اگر از نتایج برآورد هزینه هاي مربوطه باید به گزینه سد تأخیري با کالورت دریچه

به همراه احداث آب بندان، که به واقعیت نزدیک تر می توان تخمینی از هزینه هاي اجرایی این گزینه ،ارائه شده بود استفاده نماییمقبلی که در گزارش 
زیر شامل مواردگرفته شود هزینه احداث این گزینه اگر هزینه ساخت آببندان در کنار هزینه احداث سد تأخیري دریچه دار در نظر ارائه نمود.است، 

و انتقال که براي برداشت آب از رودخانه مصرف انرژي،هزینه میلیون ریال می باشد. الزم به توضیح است که،5،663،922هزینه این گزینه خواهد بود.
در این محاسبه مالی لحاظ نشده است.باشد،الزم میدر این گزینه به آب بندان 

مشکالت احداث سازه هاي کنترل براي ایجاد تاخیر در هیدروگراف سیالب:-5- 3-2
بلیت کنترل همانطوریکه مالحظه می گردد، با افزایش میزان کنترل بر روي جریان خروجی هزینه هاي احداث طرح افزایش می یابد. اما متأسفانه میزان قا

دار و کالورت دریچهکالورت آزاد،متر،کالورت 30(ایجاد باز شدگی به عرض گزینه پیشنهادي 4مشکالت جریان و تنظیم در حد مورد نظر نمی باشد. 
:بندي نمودجمعرا می توان به شرح ذیل )دریچه دار و آب بندان

ف مورد نظر را تأمین نمی میلیون متر مکعب را دارا نیستند. بنابراین مهمترین هد90تا 80هیچکدام از سازه هاي مذکور توانایی تنظیم آب به حجم -1
نمایند.

، ارتفاع سازه نماییمکنترل سیالب با دوره برگشت هاي بزرگ تر را نشاندهنده این واقعیت است که هر چه نتایج خروجی چهار گزینه مطرح شده، -2
افزایش خواهد یافت.هاي مربوطه 
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استفاده مدت سازه مورد نظر بالو با افزایش حجم رسوبات در درازکم شدن دبی خروجی شده باعث ،تجمع رسوبات در مخزن با گذشت زمان-3
هایی را در بر دارد. در عمل در یک بنابراین این سازه ها باید بطور مداوم براي عـملکرد مناسب نگهداري گردند. این موضوع در عمل هزینهد شد.ـخواه
ا کالورت با رسوب پر خواهد شد.درصد حجم مخزن پیش بینی شده در سد تأخیري ب86ساله 50دوره 

منطبق نیستند، از آنجاییکه در عمل سه گزینه اول تنها سیالب هاي رودخانه را دچار تأخیر می نمایند که از نظر زمان عملکرد همواره بر زمان نیاز آبی -4
به عبارت دیگر عملکرد موفق این سازه که ین سازه ها داشتبنابراین نمی توان تخمینی از ضرایب تأمین نیازهاي آبی و میزان بهبود آنها پس از احداث ا

ها بستگی کامل به احتمال وقوع سیالب و بزرگی آن دارد.
دهد و باقی سیالب  در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت رخ می%38دهد سال گذشته ، نشان می9الزم به توضیح است که الگو جریان در شرایط 

دهد که پیک آن از سیالب ها در سه ماهه تابستان رخ می%23سایر ماه ها که در شرایط فعلی بر نیاز ها منطبق نمی باشد. براي مثال ) در %62سیالب ها ( 
ق می افتندسایر سیالب ها بزرگتر است. در گزینه چهارم با توجه به وجود آب بندان می توان بخشی از سیالب هاي رودخانه اترك را که در اوقاتی اتفا

که مورد نیاز نمی باشند، ذخیره نمود تا بعدها از آن استفاده نمود.
هاي اقتصادي را وري اقتصادي و به تبع آن شاخصباشد، در عمل نمی توان میزان افزایش بهرهاز آنجاییکه میزان ضرایب تأمین قابل محاسـبه نمی -5

ا را بررسی نمود.براي این گزینه ها محاسبه و از این طریق توجیه اقتصادي آنه

احداث مخازن ذخیره در مسیر -3-3
و تنظیم آب مصرفی در حدود مقادیر پیش در مواقع سیالبیذخیره آباحداث بندهاي انحرافی در کنار رودخانه، براي ه همراهبگزینه ایجاد مخازن 

این گزینه خود می تواند به چند زیر گزینه یگزین مطرح گردید.در زمان هاي مورد نیاز نیز بعنوان یکی از راهکارهاي جابراي استفاده از آب گفته، 
دیگر منتهی گردد:

احداث بند انحرافی، کانال انتقال و آب بندان، که در این گزینه انتقال به صورت ثقلی صورت می گیرد.-
.احداث سازه جمع آوري آب، ایستگاه پمپاژ و آب بندان-
.گزینه هاي فوق به همراه احداث یک سد مخزنی در محل محور چایلی-

احداث بند انحرافی، کانال انتقال و آب بندان-3-3-1
ي اولین گزینه از این دست احداث بند انحرافی، انتقال آب بطور ثقلی توسط یک کانال به آب بندان و توزیع آب در محل هاي مصرف در زمان ها

بررسی توپوگرافی منطقه طرح در حاشیه رودخانه و زمین هاي موجود در اطراف، نشاندهنده این واقعیت است که زمین هاي بایر مورد نیاز می باشد.
و انتقال آب موجود در مجاورت رودخانه اترك در فاصله چایلی تا چات، در ارتفاعات واقع شده و امکان استفاده از آنها به عنوان مخازن ذخیره آب

گردد احداث شود.بنابراین آببندان می بایست در زمین هاي کنار رودخانه که هم اکنون از آنها براي کشاورزي استفاده میوجود ندارد.بصورت ثقلی
نشان می 4شکل ايبررسی تصاویر ماهوارهمیلیون متر مکعب باشد.90تا 80حداقل حجم این مخازن باید در حدود حجم آبی تنظیمی یعنی رقمی بین 

در محدوده روستاي آق تقه قرار دارد. این اراضی در عمل در چند قطعه ، چایلی تا چاتدر بازه مناسب براي احداث آب بندان زمین هاي دهد که،
متر، حداکثر حجم قابل 10حدود با گودبرداري این اراضی به ارتفاع بنابراین هکتار است.650مختلف قرار گرفته است که مجموع سطح آنها حدود 

- میلیون متر مکعب می65به عبارت دیگر حداکثر پتانسیل ایجاد مخزن در این محدوده چیزي در حدود میلیون متر مکعب می باشد.65ه در حدود ذخیر

خود باعث برداري از این مخازن باید آب درون آنها با پمپاژ به شبکه توزیع انتقال داده شود، کهباشد. توجه به این نکته الزم است که در هنگام بهره
افزایش قیمت تمام شده آب در محل تحویل به مصرف کننده خواهد شد.
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.موقعیت احداث مخازن ذخیره در مسیر بصورت آببندان با بندهاي انحرافی.4شکل 

:کهانتخاب گرددمکانیاست تا موارد ذیل رعایت گردد یعنی ها سعی شدهدر تعیین جانمایی آببندان
.کمترین حجم خاکبرداري براي احداث آببندان-الف

.کمترین حجم خاکریزي براي حفاظت حاشیه آببندان-ب
.میلیون متر مکعب)65حجم مورد نیاز (جمعا کمترین استمالك زمین و اراضی براي ذخیره -پ
.امکان سوار شدن آب بصورت ثقلی به مخازن ذخیره امکان پذیر باشد-ت

گردد. براي لی به مخزن آب بندان هدایت میثقه جریان رودخانه با انحراف در محل بند انحرافی وارد یک کانال گردیده و بطور فرض شده است ک
ا به آب بندان هي انحرافی کانال انتقال از بندهاطول تقریبی مجموع متر می باشد. 5/5سوار شدن آب به این کانال احتیاج به بند انحرافی به ارتفاع حدود 

با توجه به اینکه بخشی از آب ذخیره شده در این آب بندان ها از سیالب هاي رودخانه تأمین می گردد،با توجه به رژیم سیالبی .متر می باشد900حدود 
رض کانال در در این شرایط عمتر مکعب در ثانیه باشد. 10رودخانه و محدودیت زمانی براي برداشت، فرض شده است که ظرفیت کانال انتقال حدود 

متر مربع خواهد بود. به دلیل جنس خاك محل و امکان فرسایش و 6/31حدود چیزي درمتر خواهد بود. سطح مقطع نهایی کانال 14باالي آن حدود 
به زمانی در واگرایی آن سطح کانال با بتن پوشش خواهد شد.چنانچه این کانال به صورت تمام ظرفیت، آب انتقال دهد براي پر نمودن این مخازن

متر مکعب در ثانیه داشته باشد. 10روز زمان نیاز خواهد بود. اگر نیاز زیست محیطی را نیز در نظر بگیریم جریان رودخانه باید دبی بیشتري از 75حدود 
جموع حجم مور که گفته شد، همانطبراساس آمارهاي موجود، هیچگاه رودخانه اترك جریان پایداري با این دبی براي این مدت زمان نداشته است. 

برآورد شده است. با توجه به مشاهده آثار واگرایی خاك در میلیون متر مکعب 65آبندان هاي پیشنهادي (مخازن ذخیره ) جهت ذخیره آب در حدود 
هزینه هاي مترتب خواهد شد. محدوده پایین دست سد چایلی، براي آب بندي این مخازن از پوشش ژئوممبرین با یک الیه پوشش ژئوتکستایل استفاده

براي اجراي این گزینه شامل موارد زیر است:
.استمالك اراضی مورد نیاز براي اجراي طرح-الف

.سیسات وابستهأاحداث بند انحرافی و ت-ب
.انال آبگیريکاحداث -پ
.(مخازن ذخیره )هاآببنداناحداث -ت

1موقعیت بندانحرافی شماره 

2موقعیت بندانحرافی شماره 
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داث بندهاي انحرافی و کانال دیده نشده است. با احتساب هزینه هاي ناشی از استمالك مخازن، در هزینه هاي استمالك هزینه استمالك زمین براي اح
با توجه به هزینه هاي باالي احداث بندهاي انحرافی از یک طرف و سایر ریال خواهد بود.9،343،256هزینه کل احداث این گزینه چیزي در حدود 

ک طرف و پر شدن سریع این سازه ها با رسوب، گزینه دیگري که مطرح گردید، پر نمودن مخازن با برداري و نگهداري از یمعضالت مرتبط با بهره
- از طرف دیگر با توجه به معضالت احداث کانال آبرسان، مسئله استمالك اراضی، برداشت غیر مجاز آب از کانال، بهرهکمک ایستگاه پمپاژ بود. 

براي انتقال آب از ایستگاه پمپاژ به مخازن، درنظر گرفته شده است.برداري و نگهداري از کانال، خط لوله فوالدي 

احداث بند انحرافی، کانال انتقال و آب بندان- 3-3-2
لیتر بر ثانیه می باشد. 1120حداکثر ظرفیت انتقال آب توسط این ایستگاه ها حدود ، قره گل شرقی و قره گل تخته وسط 2و 1ایستگاههاي آق تقه 

متر مکعب در 9یم با ظرفیت نهایی ایستگاه هاي پمپاژ را برابر ظرفیت کانال انتقال در نظر بگیریم، باید ایستگاه پمپاژي به ظرفیت حدود چنانچه بخواه
75متر مکعب در ثانیه به مدت حدود 10اي بزرگتر از ثانیه احداث گردد. در هر صورت این گزینه نیز در صورتی جوابگو خواهد بود که جریان پایه

نکته دیگري که درخصوص ایستگاه هاي پمپاژ باید به آن توجه نمود معضالت پمپاژ از این ایستگاه ها در هنگام روز در رودخانه استمرار داشته باشد.
د بسیار زیاد بوده سیالبی بودن رودخانه است. در این مواقع میزان رسوباتی که جریان رودخانه به خاطر نوع تشکیالت زمین شناسی با خود حمل می نمای

هاي پمپاژ به میزان قابل برداري از ایستگاهمی گردد. در نتیجه عمر مفید پمپ ها کاهش یافته و هزینه ها نگهداري و بهرهپمپ هاو باعث فرسایش 
هزینه هاي این گزینه شامل موارد زیر است:مالحظه اي نسبت به شرایط متعارف افزایش می یابد.

.ضی مورد نیاز براي اجراي طرحاستمالك ارا-الف
.احداث ایستگاههاي پمپاژ و تاسیسات وابسته-ب
.هزینه تامین برق در منطقه-پ
.آببندان (مخازن ذخیره )احداث-ت

دیگر، عدم ظرفیت تأمین برق وجود دارد و از طرف در حاشیه رودخانه اترك مشکل ،شایان ذکراست با استعالم انجام شده از شرکت توزیع برق استان
کیلومتري پایین دست 80از سه راهی داشلی برون در فاصله کیلو ولت، 20انتقال جدید به ظرفیت خط یک می بایست موجود قدیمی بوده، لذا خط 
و حجم s/3m10برق مصرفی براي پمپاژ دبینکته دیگري که باید به آن توجه گردد هزینه هاي برق مصرفی است. ایستگاه پمپاژ احداث گردد.تا محل 

ریال تعرفه برق صنعتی براي هر کیلو وات 150پر کردن مخازن با فرض هزینه ،بنابراینگیگا وات ساعت می باشد.5/8میلیون متر مکعب، در حدود 65
ث آببندان هاي هزینه هاي مربوط به استمالك اراضی جهت احدامیلیون ریال براي هر بار پر کردن مخازن خواهد بود.1،275ساعت چیزي در حدود 

گذاري اولیه میلیون ریال خواهد شد. اگرچه هزینه سرمایه9،215،710در این صورت هزینه کل این گزینه بالغ بر .می باشدمورد نیاز همانند گزینه قبلی 
از گزینه قبل کمتر است، اما با توجه به هزینه جاري برق مصرفی این گزینه چندان مناسب بنظر نمی رسد.

شکالت گزینه پیشنهادي ایجاد آب بندان و کانال انتقالم- 3-3-3
اند به اختصار عبارتند از:معضالت گزینه هایی که در بخش ایجاد مخازن کنار بستر رودخانه اترك دسته بندي شده

رسد. در این صورت بعید بنظر میدر شرایط نرمالمورد نظر با کانال ثقلیبا توجه به آمار آبدهی رودخانه اترك در عمل امکان پر کردن مخازن -1
میلیون مترمکعب قابل دستیابی نیست.90تا 80عمالً امکان تنظیم با مقادیر بین 

جتماعی در منطقه که خود باعث ایجاد تنش هاي ارودخانه کشاورزي حاشیه استمالك اراضی -2
باید نسبت به ساماندهی رودخانه اقدام حفاظت اراضی مذکوربرايحاشیه رودخانه.و خسارت به اراضی هاي انحرافیبندپشتدر زدگی آب پس-3

نماید.نمود که خود هزینه هاي جدید را به طرح اضافه می 
اي تعیین شده است. پیش بینی می گردد، پس از نقشه برداري از محل بندها ابعاد بندهاي طول تاج بندهاي انحرافی براساس عکس هاي ماهواره-4

یابد.انحراف افزایش
بنظر می رسد محل هاي در نظر گرفته شده براي احداث بندهاي انحرافی در تشکیالت فرسایش پذیر باشد. لذا احتمال دارد پس از بررسی هاي -5

گاه هاي مناسب طول تاج بندهاي انحرافی افزایش یابد.ژئوتکنیکی در عمل براي رسیدن به تکیه
دارد.مربوطهکشاورزي تملک زمین هاي خود نیاز به اورزي و اراضی موجود و گذر کانالهاي آبگیر از زمین هاي کش-6
هد.با توجه به شرایط منطقه، احداث کانال روباز امکان برداشت غیر مجاز آب را افزایش می-7
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ظر گرفته شود.برداري و نگهداري کانال در نبراي جلوگیري از صدمه دیدن اهالی و احشام آنها باید شرایط خاص براي بهره-8
به دلیل کمبود منابع قرضه مناسب در منطقه، تأمین مصالح مناسب براي عملیات ساختمانی دشوار است.-9

مشکالت گزینه پیشنهادي طرح آب بندان با احداث ایستگاههاي پمپاژ:-3-3-4
در شرایط نرمال بعید بنظر می رسد. در این صورت عمالً پاژمورد نظر با پمبا توجه به آمار آبدهی رودخانه اترك در عمل امکان پر کردن مخازن -1

میلیون مترمکعب قابل دستیابی نیست.90تا 80امکان تنظیم با مقادیر بین 
با توجه به مقدار رسوب رودخانه اترك، به خصوص در هنگام سیالب، بنظر می رسد پمپ هاي عادي قابل استفاده نمی باشند و یا در صورت -2

عمر مفید آنها بسیار کمتر از متوسط عمر مفید براي این تجهیزات می باشد. استفاده،
می گردد.خود باعث ایجاد تنش هاي اجتماعی در منطقهکه رودخانه کشاورزي حاشیه استمالك اراضی -3
زیاد است.ایستگاههاي پمپاژ برداري و نگهداري بهرههزینه هاي -4
پاژ نیاز به احداث خط انتقال برق دارد.تأمین برق براي ایستگاه هاي پم-5

گزینه ترکیب سد مخزنی در محل چایلی با آب بندان ها-3-4
میلیون متر مکعب با بند 65همانطوریکه گفته شد به دلیل عدم پایداري جریان در مسیر رودخانه اترك در محدوده مورد مطالعه، در عمل امکان انتقال 

روزه دور از انتظار است، و براي دستیابی به این هدف به یک سازه تنظیم کننده دیگر با حجم 75پمپاژ در یک دوره انحرافی و کانال و یا ایستگاه 
مناسب نیاز می باشد. لذا چنانچه یک سد مخزنی در محل محور سد چایلی احداث گردد می تواند از ظرفیت آب بندان هاي مطرح شده در راستاي 

امکان استفاده منابع آب سد چایلی با توجه به يریزبر این اساس برنامهبخشی از هزینه اجراي سد را صرفه جویی کرد.کاهش حجم آن استفاده نمود و
به ضرایب تأمین مورد قبول دست توان می178به 181با کاهش تراز نرمال از در این شرایطاز آب بندان ها به عنوان حجم کمکی مجدداً انجام گرفت. 

در این ،لذاظرفیت در پایین دست نیاز است و در واقع بخش سرریز شونده مخزن سد در آب بندان ذخیره می گردد.میلیون متر مکعب 35به یافت و تنها
میلیون متر مکعب را دارد، اهداف طرح تامین 35بند انحرافی و هدایت آب به سمت آببندان که پتانسیل ذخیره آب در حدود یک احداث گزینه با 

تواند با گزینه ایستگاه پمپاژ همین دیدگاه میمیلیون ریال می گردد.9،747،750گذاري اولیه در این حالت برابر جمع کل هزینه هاي سرمایه.شدخواهد
چایلی، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و مخزن آب بندان. در و خط لوله ترکیب شود در این صورت اجزاي طرح، عبارت خواهد بود از سد مخزنی در محور 

میلیون ریال بالغ خواهد شد.9،770،110این شرایط هزینه سرمایه گذاري اولیه به رقم 

استفاده از مخازن زیر زمینی- 3-5
ها از طریق چاه می باشد. متاسفانه به دلیل در این گزینه هدف استفاده از پتانسیل تغذیه سازندهاي زمین شناسی براي ذخیره آب و برداشت آب از آن

سیار شرایط زمین شناسی الیه رسوبات در مسیر رودخانه اترك و حاشیه آن از جنس ریز دانه است و از طرف دیگر فاصله سنگ کف تا سطح زمین نیز ب
شوند. این تپه به سرعت دچار آب گرفتگی میدر هنگام بارندگی هاي شدید مالحظه می گردد اراضی پست اطراف جاده گرگان به مراوه کم است.

پتانسیل تغذیه آبخوان و برداشت آب توسط چاه در عمل براي تأمین لذا با توجه به طبیعت منطقه، استفاده از موضوع تأییدي بر موضوع فوق الذکر است. 
آب براي مصارف کشاورزي قابل استفاده نمی باشد.

جمع بندي و نتیجه گیري- 4
محیطی و ، مالحظات اجتماعی، اجرایی، زیستبخش هاي قبل این گزارش، با توجه به مالحظات ذکر شده در ه در این بررسیمطرح شدهايگزینه

مناسب معرفی گردد. براي این منظور براي تصمیم گیري نتایج بدست آمده در می بایست با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت گزینه يمالحظات اقتصاد
بندي شده است. براي سهولت در مقایسه هزینه ها، هزینه گزینه هاي مختلف در مقایسه با گزینه سد چایلی جمع3ل در قالب جدول بخش هاي قب

هدف اصلی طرح چایلی را 4و گزینه 2-3الی 1-3و گزینه هاي 4-2الی 1-2ر عمل گزینه هاي د،3جدول با توجه به اند.بصورت درصد محاسبه شده
گذاري در این گزینه ها مناسب نخواهد بود.نمی نماید و لذا سرمایهتأمین 
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جایگزینی سد چایلی.مقایسه گزینه هاي مطرح شده. 3جدول 
نسبت هزینه استمالكامکان تأمین آبانسبت هزینه ههزینه هاي اجرایی*عنوان گزینهردیف

%100دارد%4،785،000100سد مخزن چایلی1- 1
%100دارد%0004،3244,90،سد مخزنی در دومرحله2- 1
محاسبه نشدهداردمحاسبه نشدهمحاسبه نشدهگلسد چایلی و قره3- 1
%0ندارد%125،551,66,2متر30سازه کنترل به عرض 1- 2
%20,2ندارد%382،562,68سازه کالورت2- 2
%34,4ندارد%660،462,18,13سازه کالورت با دریچه3- 2
%34,4ندارد%5،663،922118ریچه و آب بندانسازه کالورت با د4- 2
%46,9ندارد%9،343،256,7195,3آب بندان و کانال انتقال1- 3
%46,9ندارد%9،215،710192,6آب بندان و ایستگاه پمپاژ2- 3
%123,2دارد%9،747،750,6203,7سد مخزنی چایلی و آب بندان و کانال3- 3
%123,2دارد%9،770،110204,2اژبندان و ایستگاه پمپسد مخزنی چایلی و آب4- 3

محاسبه نشدهنداردمحاسبه نشدهمحاسبه نشدهمخازن زیرزمینی4
هزینه هاي اجرایی برحسب میلیون ریال*

از این میان گزینه احداث دو سد در گردد تنها گزینه هاي شامل سد مخزنی امکان تأمین آب را دارا هستند. با مقایسه گزینه هاي باقی مانده مالحظه می
هم از نظر هزینه اجرایی و هم از نظر هزینه تملک از 4-3و 3-3باشد. گزینه هاي عمل به دالیل هزینه هاي باال اجرایی و استمالك گزینه مناسبی نمی

ها را بتوان به نصف تقلیل داد، باز هم از هزینه اجرایی سد نهگذاري توجیه ندارند. حتی اگر هزینه این گزیسایر گزینه ها گرانتر هستند و لذا براي سرمایه
سد مخزنی چایلی) و گزینه اجراي سد چایلی در دو مرحله است. در عمل با توجه به زینه ها باقی مانده گزینه پایه (تنها گ،بنابراینمخزنی بیشتر است.

آبه بران در برداري و تأمین آب براي حقدهد و همچنین مشکالت بهرهیش سد رخ میاختالف هزینه کم دو گزینه و مشکالتی اجرایی که در مرحله افزا
از آنجاییکه حجم رسوبات وارد شده به سد چایلی زیاد رسد گزینه پایه بهترین راه حل براي دستیابی به اهداف طرح است.هنگام افزایش ارتفاع، بنظر می

هر چقدر بتوان میزان رسوبات وارده را با اقدامات مختلف مانند افتد، انتفاع میذخیره رسوب از حیزاست و در واقع بخش بزرگی از حجم مخزن در اثر 
هاي فرعی کم نمود، می توان حجم مخزن، تراز نرمال و به تبع آن هزینه هاي اجرایی را کاهش آبخیزداري، احداث بندهاي رسوب گیر بر روي آبراهه

همانطوریکه مالحظه می گردد، به جز گزینه هاي شامل سد مخزنی، به دلیل عدم تأمین آب ا می توان افزایش داد.داد و بدین طریق توجیه اجراي سد ر
میلیون متر مکعب در سال را دارا نیست. 90تا 80در زمان هاي مورد نیاز، هیچ گزینه اي توانایی تنظیم آب به حجم 

- بررسی شرایط آبدهی ایستگاه مراوهطول استان گلستان تبدیل به یک رژیم سیالبی شده است. به دلیل برداشت هاي باال دست رژیم رودخانه اترك در

روز و کمینه 152روز صفر ( بیشینه روزهاي خشک 75تپه بطور متوسط دهد که آبدهی رودخانه در ایستگاه مراوهسال گذشته نشان می9تپه در طول 
سیالب با 87سال گذشته 50دهد، در باشد. بررسی سیالب ها نشان میانه بیشتر به صورت سیالب میروز) بوده است. لذا آورد رودخ7روزهاي خشک 
سیالب با 3ساله، 10سیالب با دوره بازگشت 6ساله، 5سیالب با دوره بازگشت 8ساله، 2سیالب با دوره بازگشت 68سال ( 50تا 2دوره بازگشت 
ساله)در محل سد چایلی مشاهده شده است. هم اکنون کشاورزان برنامه کشت خود را با 50وره بازگشت ساله و دو سیالب با د25دوره بازگشت 

ن هم آب وضعیت رودخان منطبق نموده و فصل زراعی آنها از اواسط اسفند آغاز و تا خرداد ماه به طول می انجامد. در صورتیکه بتوان در طول تابستا
هر چند گزینه سد تأخیري کالورت دار، از نظر هزینه اجرایی بسیار جذاب است، اما در صورتیکه وبار کشت نمود.تأمین نمود می توان در این منطقه د

78ساله ( 2متر مکعب در ثانیه، را در نظر بگیریم مالحظه می گردد، جریان عادي رودخانه و همچنین سیالب هاي 100کالورت با بازشدگی تا ظرفیت 
بار عملکرد خواهد 19ساله) بدون اثر گذاري سد تأخیري از آن عبور خواهد کرد، و تنها سد تأخیري 50در دوره آماري درصد سیالب ها رخ داده 

میلیون متر مکعب ( یعنی بطور متوسط 405سال بالغ بر 50برداري از تأسیسات موجود در طول داشت. میزان آب قابل استحصال در بهترین شرایط بهره
متر ( حدود نصف ارتفاع سد مخزنی) خواهد داشت و 29ن متر مکعب در سال) خواهد بود. در این شرایط سد تأخیري ارتفاعی حدود میلیو1/8هر سال 

در مقابل سد درصد حجم مخزن اولیه آن است. 86اندازي خواهد شد، که حدود میلیون متر مکعب رسوب در آن تله1/42ساله 50در یک دوره 
میلیارد متر مکعب آب تنظیم خواهد نمود. با توجه به 5/4میلیارد متر مکعب آب استحصال خواهد نمود و حدود 6اله حدود س50مخزنی در دوره 

اگر بخواهیم شرایط آب و هوایی منطقه امکان دو مرحله کشت، در صورت احداث سد و امکان تنظیم آب بازده کشاورزي منطقه افزایش خواهد یافت. 
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امکان تنظیم داشته باشد، باید از آب بندان به همراه این تأسیسات استفاده کنیم. گزینه هاي شامل آب بندان اگرچه داراي ظرفیت گزینه سد تأخیري 
میلیون متر مکعب می باشد. این موضوع باعث افزایش هزینه 35میلیون متر مکعب تا 65تنظیم می باشند ولی میزان حجم آبی که تنظیم می نمایند بین 

ي کل طرح می گردد بطوریکه، این گزینه ( گزینه سد تأخیري به همراه آب بندان) از هزینه اجراي گزینه پایه گرانتر خواهد شد.اجرا

مراجع.5

مطالعات طرح سد مخزنی ، مقایسه آنهاو سد مخزنی چایلیارزیابی اولیه گزینه هاي جایگزین گزارش). 1396(مهندسین مشاور الر.شرکت .١
.چایلی

.ریزي منابع آب حوضه آبریز اتركمطالعات مرحله دوم سد چایلی، خالصه گزارش برنامه). 1396ر. (شرکت مهندسین مشاور ال.٢
.صفحه9استاندارد صنعت آب و آبفا ، ).1393(.الف-378ضوابط انتخاب سیالب طراحی سدهاي بزرگ ایران، نشریه شماره .٣


