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خالصه
ستا این سیستم طوري طرح گردیدهاین رار دمی باشد. چایلیسدخلیه کننده تحتانیتسیستم و مشخصات طراحی بهینه ابعاد پژوهشهدف از این 

ماه ونیم) 2روز (حدود 78,2متر مکعب بر ثانیه) ، مدت زمان تخلیه مخزن برابر با 120که با بازشدگی کامل دریچه ها براي حداکثر آبگذري (
ر نماید (بازگشایی کامل دریچه از رقوم نرمال تا تخلیه کامل مخزن)، زمان تخلیه مخزن خواهد بود. چنانچه دبی غیر کنترل شده از تخلیه کننده عبو

در طول زمان تخلیه مخزن، فرض شود.میبرداري فرضدر شروع تخلیه مخزن، سطح آب در مخزن برابر رقوم عادي بهرهروز می باشد. 75
در سد چایلی باشد.انه یا دو برابر متوسط ساالنه (هر کدام که بزرگتر است) میشود که جریان ورودي به مخزن برابر حداکثر متوسط آورد ماهمی

7/172متر مکعب بر ثانیه می باشد) و  متوسط ساالنه (25/12میلیون مترمکعب در اردیبهشت ماه و معادل  8/32حداکثر متوسط آورد ماهانه (
متر مکعب بر ثانیه به عنوان دبی ورودي به مخزن در هنگام تخلیه 25/12دبی،. بنابراینمتر مکعب بر ثانیه)می باشد48/5میلیون متر مکعب و معادل

متر مخزن 4/169را  در رقوممتر مکعب بر ثانیه120دبی توان به صورتی انجام گرفته است که بتحتانیطراحی تخلیه کننده مدنظر قرار گرفته است.
هاي سد نظیر آبگیر آبیاري جهت تخلیه سریع نیازي به استفاده از دیگر سازهتحتانینسبت به سطح دریا تامین نمود. با توجه به ظرفیت تخلیه کننده 

مخزن وجود  نخواهد بود.

، سد چایلی.خلیه کننده تحتانیت، راحیطکلمات کلیدي: 

مقدمه.1

احداث خواهد شد. 53 ،37و عرض جغرافیایی44 ،55یتپه در طول جغرافیایکیلومتري مراوه25سد چایلی بر روي رودخانه اترك داخلی در 
تا 58 ،36هاي جغرافیایی و عرض03 ،59تا34 ،55هاي جغرافیایی کیلومترمربع در محدوده طول17/687حوضه آبریز این رودخانه با مساحت 

05 ،38 .دسترسی به محل ساختگاه سد از طریق جاده گرگان . )1(شکل ر می گیردد در استان گلستان قرااز نظر تقسیمات کشوري این سواقع است
. ]1[کیلومتر می باشد243کیلومتر و مسیر گرگان تا ساختگاه 397گرگان برابر –تپه امکان پذیر است. مسیر تهران مراوه–کالله –مینودشت –



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

2

اترك.در روي رودخانه . نقشه موقعیت سد چایلی 1شکل 

دست می باشد. تسکین سیالب جزو اهداف جنبی این سد هاي تخصیصی پائینمیلیون مترمکعب از حقابه5/77هدف از ساخت این سد تأمین مطمئن 
امین تو میلیون متر مکعب براي نیاز شرب و صنعت5تامین ، میلیون مترمکعب براي مصارف کشاورزي5/77تامین اهداف اصلی طرح شامل خواهد بود.

. ]1[استمیلیون متر مکعب نیاز زیست محیطی1/38

سد چایلیخلیه کننده تحتانیتضوابط و معیارهاي طراحی سیستم .2

از سازه هاي مهمی است که در ایمنی کلی طرح و تنظیم تراز سطح آب مخزن سد به شیوه مطلوب نقش اساسی داشته و داراي تحتانیتخلیه کننده 
یري اولیه مخزن، تامین نیازهاي آبی پایین دست در زمان آبگیري مخزن، تخلیه سیالب هنگام ساخت سد، کارکردهایی نظیرتخلیه مخزن، کنترل آبگ

:]2[ه مخزن با اهداف زیر صورت میگیردتخلیه رسوبات مخزن و کمک به سامانه تخلیه سیالب می باشد. تخلی
در باالدست سد مانند دهانه ورودي ازرسی و تعمیرات احتمالیبانجام کارهاي اصالحی در اولین آبگیري و همچنین تخلیه مخزن به منظور -الف

.سرریز، آبگیر ورودي نیروگاه یا آبیاري و شرب
نشست قابل توجه در بدنه یا پی ، بروز نشت غیر متعارف در بدنه سدناشی ازکاهش نیروهاي وارده به سازه سدبه منظور تخلیه اضطراري مخزن–ب 
ایجاد ترك در بدنه سدو غزش بخشی از بدنه سد، لسد
.وروديایجاد قابلیت پذیرش حجم آب بیشتر در مخزن به منظور تسکین سیالب -ج

:]3[باید بنحوي تعیین شود که شرایط زیر تامین گرددومنظور شده براي آن تعیین میگرددبراساس نیازها و اهداف تحتانیظرفیت سامانه تخلیه کننده 
برداري بطوریکه امکان کارکرد عادي نیروگاه و یا سیستم آبیاري وجود داشته باشد و بتوان این رقوم را تخلیه مخزن تا رقوم حداقل بهره.1

کننده تحتانی در ت دیگر حداقل ظرفیت تخلیهعبارحداقل به مدت یکماه در شرایط عادي جریان آب رودخانه (غیرسیالبی) حفظ نمود. به
متر 156با عنایت به حداقل رقوم بهره برداري (ترین ماه باشد. برداري باید برابر حداکثر دراز مدت آبدهی ماهانه کم آبرقوم حداقل بهره
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درازمدت آبدهی ماهانه در کم آب ترین ماه مکعب بر ثانیه می باشد که از حداکثرمتر89تحتانیباالتر از سطح دریا)، ظرفیت تحلیه کننده 
بیشتر می باشد.

هاي با دوره بازگشت ده تا صد ساله، نرخ افزایش سطح آب در مخزن باید با توجه به شرایط برداري براي سیالبدر رقوم حداقل بهره.2
برداري اح دوباره سطح آب به رقوم حداقل بهرهگاهها و بدنه سد محدود گردد. پس از عبور سیالب باید در مدت قابل قبولی از نظر طرتکیه

کاهش یابد.
تر از تراز آبگیر ورودي آبیاري یا نیروگاه، حداقل برابر حداکثر متوسط ماههاي خشک سال کننده تحتانی باید در رقوم پایینظرفیت تخلیه.3

متر باالتر از 156با عنایت به حداقل رقوم بهره برداري (د.ها وجود داشته باشباشد، تا در صورت لزوم، امکان تعمیرات و یا بازرسی این سازه
متر مکعب بر ثانیه می باشد که از حداکثر متوسط ماههاي خشک بیشتر می باشد.89تحتانیسطح دریا)، ظرفیت تحلیه کننده 

شود. در این رابطه توصیه می1دول گردد، مطابق جحداکثر مدت زمان تخلیه مخزن به جز در موارد خاص که با نظر طراحان سد تعیین می.4
مدت زمان تخلیه باید با توجه به شرایط خاص ساختگاه، نوع سد، شرایط ایمنی سد و مخزن در مقابل زلزله و سیالب، باید توجه داشت که

در تعیین ،همچنینگردد.یه تعیین ها و نرخ تخلیه یا آبگیري اولمسائل اقتصادي و نیازهاي طرح به منظور تامین توازن قابل قبول بین هزینه
مدت زمان مناسب تخلیه باید ظرفیت رودخانه در پایین دست و میزان خطرپذیري سد و خسارات احتمالی پایین دست و زمان الزم جهت 

.گیردآمادگی مردم ناحیه براي مقابله با خطر سیل مدنظر قرار 
.ري مخزن (روز)راهنماي کلی تعیین مدت زمان تخلیه اضطرا.1دولج
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عمق 75% *20 -1030 -2040 -3030 -2040 -3050 -4050 -4060 -5090 -60
عمق 50% *40 -3050 -4060 -5050 -4060 -5070 -6070 -6090 -70120 -90
حجم 10% **50 -4060 -5070 -6060 -5070 -6080 -7080 -70120 -80160 -120
عمق 25% *80 -6090 -70100 -8090 -70100 -08110 -90110 -90160 -100220 -150

باشد.منظور از عمق، عمق دریاچه می*
باشد.منظور از حجم، حجم کل مخزن می**

.گیردانجام می2تعیین میزان خسارات با توجه به خسارات جانی و مالی احتمالی پایین دست به شرح جدول 

.با توجه به خسارات جانی و مالی احتمالی پایین دستتعیین میزان خسارت.2جدول

نوع خسارت
سارتمیزان خ

مالیجانی

افته)کم (اراضی کشاورزي توسعه نیافته و کم توسعه یوجود نداردکم
هاي بسیار کم (مانند آباديمتوسط

کوچک)
قابل مالحظه (اراضی کشاورزي قابل توجه و وجود 

هاي صنعتی و غیره)ساختمان
ها و شهرهايزیاد(مانند شهرستانزیاد

بزرگ)
قابل توجه، شهرها و بسیار زیاد (اراضی کشاورزي

هاي صنعتی و غیره)ها و کارخانهها، ساختمانشهرستان

شود:میزان خطرپذیري با توجه به موارد زیر تعیین می
.وجود گسل فعال در پی و یا نزدیکی سدالف) 

.هاي بزرگاحتمال جابجایی پی در زمان وقوع زلزلهب) 
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.پتانسیل زیاد روانگرایی پیپ) 
.ل انحالل سنگمیزان پتانسیت) 
.کیفیت مصالح ساختمانیث) 
.نحوه نظارت بر اجراءج) 
.احتمال زمین لرزهچ) 

گردد، توصیه هاي اجرائی به میزان زیادي نمیکننده تحتانی با ظرفیتی باالتر از موارد توصیه شده باعث افزایش هزینهدر مواردي که انتخاب تخلیه
این مورد در خصوص سد چایلی بررسی گردیده است. به صورتی که با بازشدگی اه مدنظر قرار گیرد.شود که امکان تخلیه مخزن در حدود یک ممی

ماه ونیم) خواهد بود. چنانچه دبی 2روز (حدود 78,2متر مکعب بر ثانیه) ، مدت زمان تخلیه مخزن برابر با 120کامل دریچه ها براي حداکثر آبگذري (
در شروع روز می باشد. 75ر نماید (بازگشایی کامل دریچه از رقوم نرمال تا تخلیه کامل مخزن)، زمان تخلیه مخزن غیر کنترل شده از تخلیه کننده عبو

شود که جریان ورودي به مخزن در طول زمان تخلیه مخزن، فرض میشود.میبرداري فرضتخلیه مخزن، سطح آب در مخزن برابر رقوم عادي بهره
میلیون 8/32در سد چایلی حداکثر متوسط آورد ماهانه (باشد.انه یا دو برابر متوسط ساالنه (هر کدام که بزرگتر است) میبرابر حداکثر متوسط آورد ماه

متر مکعب بر 48/5میلیون متر مکعب و معادل7/172متر مکعب بر ثانیه می باشد) و  متوسط ساالنه (25/12مترمکعب در اردیبهشت ماه و معادل  
در سدهاي با سرریز دریچه متر مکعب بر ثانیه به عنوان دبی ورودي به مخزن در هنگام تخلیه مدنظر قرار گرفته است.25/12. بنابراین دبیثانیه)می باشد

از نوع در سد چایلی سرریز شود. نیز استفاده میدرصد ظرفیت نیروگاه50دار، آبگیر آبیاري و ظرفیت سرریزهاي دریچهدار و داراي نیروگاه آبی، از 
به گونه توانمی تحتانیآزاد بدون دریچه می باشد و همچنین این سد فاقد نیروگاه می باشد.  لذا از ظرفیت هاي توامان آبگیرهاي آبیاري و تخلیه کننده 

سد تحتانیخلیه کننده ظرفیت ت. یابد)(در این حالت زمان تخلیه مخزن کاهش میاي کمک گرفت که به معیارهاي الزم براي تخلیه مخزن دست یافت
متر مکعب بر ثانیه) را در سالهاي ابتدایی بهره برداري و در روند آبگیري مخزن و 120چایلی بایستی به گونه اي باشد که بتوان نیاز آبی پایین دست (دبی 

متر مخزن نسبت 4/169توان این دبی را  در رقومبه صورتی انجام گرفته است که بتحتانیتامین نمود. طراحی تخلیه کننده تحتانیاز طریق تخلیه کننده 
هاي سد نظیر آبگیر آبیاري جهت تخلیه سریع مخزن وجود  نیازي به استفاده از دیگر سازهتحتانیبه سطح دریا تامین نمود. با توجه به ظرفیت تخلیه کننده 

نخواهد بود.
زلزله گاهها به منظور کنترله سد مهم و ضروري است. کنترل سرعت آبگیري براي تکیهکننده تحتانی براي تامین شرایط مناسب آبگیري اولیوجود تخلیه

ي بیش از حد مجاز ضروریست. میزان ذکنترل سرعت آبگیري براي بدنه سد خاکی و ممانعت از افزایش فشار منف،همچنینالقایی در مخزن الزم است.
کننده تحتانی بنحوي انتخاب شود کهضروریست ظرفیت سیستم تخلیه،لذاگردد. د تعیین میافزایش رقوم سطح آب در شرایط عادي با نظر طراح بدنه س

ماهانه و در زمان آبگیري اولیه امکان آبگیري مخزن با سرعت و میزان موردنظر طراح بدنه سد و با فرض ورود جریانی برابر میانگین دراز مدت آبدهی
در سد چایلی، با توجه به .]4[نظر به مدت چند روز و به منظور رفتارنگاري سد وجود داشته باشدهمچنین حفظ سطح آب مخزن در ترازهاي مورد

میلیون متر 4/14متر و با عنایت به میانگین دراز مدت ماهانه (150متر مکعب بر ثانیه در رقوم 3/30متر تا5/147ظرفیت تخلیه متغیر از صفر در رقوم
نیه) امکان حفظ تراز آب در مخزن سد توسط دریچه هاي تنظیم جریان به منظور رفتارنگاري وجود خواهد داشت.متر مکعب بر ثا5/5مکعب، معادل 

سرعت بیشینه در تخلیه کننده ن الزم است کننده تحتانی با هدف تخلیه رسوبات ورودي به مخزن مدنظر باشد، در تعیین ظرفیت آچنانچه طراحی تخلیه
کمو خطرپذیري متوسطسد چایلی، در زمره سدهاي با خسارت .ودمتر بر ثانیه محدود ش30لزي به متر بر ثانیه و در مجاري ف9ي مجاري بتنی به برا

مانه انحراف موقت با به منظور کاهش هزینه هاي اجرایی، از ساه جریان مد نظر قرار گرفته است. براي تخلی1قرار دارد. بنابراین ضوابط ستون دوم جدول 
استفاده شده است.  تحتانیکننده منظور نمودن تمهیداتی به عنوان سامانه تخلیه

سد چایلیتحتانیمشخصات و اجزائ تخلیه کننده .3
دریچه هاي ،فشارمجراي جریان تحت، سیستم مانور دریچه راس، سازه خروجی، دهانه وروديشامل اجزاي سد چایلیتحتانیسامانه تخلیه کننده 

که در ادامه به تفضیل در مورد طراحی آنها بحث خواهد شد.می باشدچه استغراق) و کانال تخلیه جریانسیستم استهالك انرژي (حوضوانتهایی
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دهانه ورودي.3.1
بر اساس تراز رسوب پخش شده در مخزن سد تحتانیبا دو دهانه می باشد. اصوال، تراز دهانه ورودي مجراي تخلیه کننده تحتانیورودي تخلیه کننده 
ساله) طراحی میگردد. در سد چایلی به سبب حجم زیاد رسوبات ورودي به مخزن، چنانچه مالك تراز ورودي تخلیه 50د (غالبا در مدت عمر مفید س

متر باالتر از سطح دریا قرار گیرد. لذا با عنایت به کاهش ارتفاع سد  با درنظر 175ساله باشد، تراز ورودي می بایستی 50پخش رسوبات تحتانیکننده 
ساله پخش شده در مخزن قرار گرفته است. بر این اساس، ورودي تخلیه کننده 30الحظات طراحی، مالك انتخاب تراز ورودي، رقوم رسوب گرفتن م

متر باالتر از سطح دریا پیش بینی شده است.  از طرفی، براي آبگیري مطمئن در سالهاي اولیه بهره برداري، ورودي دیگري در رقوم 160در رقومتحتانی
رودي طراحی با دو وتحتانیکننده ساله پخش شده در مخزن سد) تعبیه شده است. بنابراین، تخلیه10متر باالتر از سطح دریا ( معادل تراز رسوب 5/147

در جانمایی ورودي تخلیه کننده یی کنار یکدیگر قرار گرفته اند. متر باالتر از سطح دریا، که در پالن جانما160و 5/147گردیده است. ورودي با رقوم
ورت با سازه هاي آبگیر مواردي از جمله: تخلیه بخش عمده مخزن به صورت ثقلی، پرهیز از مکانهایی با احتمال لغزش و رانش زمین، مجاتحتانی

با توجه به آنکه ره برداري مدنظر قرار گرفته است.آبگیرها و عدم بروز جریانهاي گردابی در ترازهاي بهيآبیاري به منظور شستشوي رسوبات جلو
کل هیدرولیکی مناسبی باشد تا فشار منفی در آن باشد، ضروریست سازه ورودي داراي شهاي تحتانی زیاد میمعموًال سرعت جریان در تخلیه کننده

متر 5/147منحنی سقف ورودي واقع شده در رقوم یضی استفاده شده است. ا معادله ببدین منظور در ورودي از منحنی هاي استاندارد ب.]5[ایجاد نشود
از سطح دریا به صورت زیر می باشد.

)1(1
0.35.4

22
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متر از سطح دریا داراي معادله زیر است.5/147رودي واقع شده در رقوممنحنی کناره هاي و

)2(1
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متر باالتر از سطح دریا داراي معادالت زیر می باشند. 160منحنی کف، سقف و کناره ها در ورودي واقع شده در رقوم ،همچنین
زیر:منحنی کف و سقف به صورت 
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زیر:منحنی کناره ها به صورت 

)4(1
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)W(در5/4)H(بنابراین، منحنی هاي ورودي، به گونه اي عمل می نمایند که ورود جریان با کمترین افت و به صورت یکنواخت به باکس داراي ابعاد
متر مربع صورت گیرد.6/3

به منظور ممانعت از ورود اجسامبتنیباشد، استفاده از آشغالگیر میسرویس و کنترلدریچه هايکننده تحتانی مجهز به سیستم تخلیهاز آنجایی که 
به گونه اي می آشغالگیر تیرها و ستونهاي بتنیشده و فضاي باز بین متر در ثانیه محدود 5/4الزم است. حداکثر سرعت مجاز در آشغالگیر بتنی به شناور

لی شکل باشد که از حداقل بعد دریچه کمتر و همچنین از دو سوم ارتفاع و عرض دریچه کمتر باشد. براین اساس، شبکه آشغالگیر با چشمه هایی مستطی
هاي فوق، درطراحی شبکه سانتیمتر تعیین گردیده است. محدودیت35متر می باشد. ضخامت شبکه آشغالگیر 40/1متر، ارتفاع 25/1به  عرض

آشغالگیر مدنظر قرار گرفته است. 

دریچه انسداد راس و سکوي مانور دریچه.    2. 3
باالتر از سطح دریا صورت می پذیرد. این تراز با توجه به تراز سیالب 8/191از طریق سکوي موجود در تراز تحتانیمانور دریچه راس تخلیه کننده 

وي مانور دریچه راس باالتر از تراز این سیالب، برابر با تراز تاج سد انتخاب شده است. دریچه با استفاده از ریلی با زاویه طرح و اولویت قرارگیري سک
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متر (عرض در ارتفاع) را پوشش 5/4متر در6/3درجه به محل شیار هدایت میگردد. ابعاد دریچه به صورتی تعیین گردیده است که بتواند بازشدگی 30
دهد.

مجراي هدایت جریان .     3.3
متر و بطول 5/4مجراي هدایت جریان تحت فشار و با مقطع دایره می باشد. در بخش ابتدایی از ورودي تا باالدست پرده آب بند، تونل از بتن و با قطر

متر و 2/3هی میگردد، لوله فوالدي به قطرمتر می باشد. در بخش انتهایی که از باالدست پرده آب بند شروع گردیده و به دریچه هاي کنترل منت12/87
15متر بر ثانیه و در لوله فلزي 5/7باشد. اتصال دو مقطع توسط یک تبدیل صورت میگیرد. بیشینه سرعت جریان در مجراي بتنیمتر می12/132بطول 

یان توسط دریچه کشویی، مقطع دایره اي به مقطع مستطیلی متر بر ثانیه می باشد که از حداکثرهاي مجاز تعیین شده کمتر می باشد. به منظور کنترل جر
20/3درمتر 6/2متر را به مقطع مستطیل شکل به ابعاد2/3لوله با قطر(Bell mouth)متر با هندسه مناسب 6تبدیل گردیده است. این تبدیل به طول 

نماید. تبدیل میمتر 

سیستم کنترل جریان.      3.4
کنترل عبور جریان ، تعمیرات و بازرسی مجرابراي بستن کامل مجرا به منظور حتانی باید به کمک دریچه یا شیرهاي مناسبکننده تجریان در تخلیه

با . کنترل آبگیري اولیه و یا تامین نیازهاي حداقل در صورت عدم کارکرد سیستم آبگیر آبیاري قابل کنترل باشد، هاي کنترل و سرویستوسط دریچه
باشد، به منظور جلوگیري از آسیب رسیدن به سیستم یکی از اهداف تخلیه کننده تحتانی، تخلیه بخشی از رسوبات وارده به مخزن میتوجه به اینکه

که بخوبی قادر به تخلیه قطاعی یا کشوییهاي کنترلشود و عمدتاً از دریچهکنترل و تنظیم جریان، استفاده از شیرها بعنوان سیستم کنترل توصیه نمی
درصد بیشتر از ابعاد 10به منظور تأمین فشار مثبت در باالدست مقطع کنترل، الزم است ابعاد دریچه اضطراري حداقل شود.باشند استفاده میسوبات میر

50جاز (محدود شده که از حداکثر سرعت مدریچهمحل جریان در حداکثر سرعتو باشدمیدریچه کنترل جریان از فلز دریچه سرویس انتخاب شود. 
(عرض در ارتفاع) متر مربع و دریچه اضطراري 8/2در 6/2سیستم کنترل جریان در سد چایلی شامل دریچه سرویس به ابعادمتر بر ثانیه) کمتر می باشد.

ر رقوم حداقل بهره متر مکعب بر ثانیه) د120(عرض در ارتفاع) متر مربع می باشد. سرعت جریان خروجی در دبی حداکثر (20/3در 6/2به ابعاد
متر نسبت به سطح 181متر بر ثانیه میباشد. در رقوم حداکثر بهره برداري (5/16متر نسبت به سطح دریا) با بازشدگی کامل دریچه برابر با 158برداري (

انیه میرسد. در بقیه شرایط بهره برداري، متر بر ث9/18متر مکعب بر ثانیه، سرعت جریان به 110دریچه ها به منظور تخلیه %80دریا) و براي بازشدگی 
میزان سرعت از حداکثر مجاز در دریجه تحتانیهاي بهره برداري از تخلیه کننده ق کمتر بوده بنابراین در کلیه حالتسرعت جریان در دریچه از مقادیر فو

سطح دریا قرار گرفته است. دریچه اضطراري در تمامی مواقع کامال متر از 5/138متر بر ثانیه) بمراتب کمتر می باشد. نشیمن گاه دریچه ها در رقوم50(
باز بوده و فقط به هنگام سرویس ، بازرسی یا هرگونه تغییر احتمالی دریچه پایین دست کامال بسته میگردد. 

سامانه استهالك انرژي.      3.5
باشد. براي پرهیز از داراي توان فرسایش زیاد در پایین دست می،دهاي تحتانی بعلت دارا بودن سرعت و انرژي زیاجریان خروجی از تخلیه کننده

از حوضچه آرامش و یا حوضچه استغراق مستهلک گردد. گزینه هاي بینی نشده، ضروریست انرژي جریان خروجی با استفادههاي پیشفرسایش
گردیده اند. در زیر ابعاد هندسی هر یک از گزینه ها ارائه شده حوضچه آرامش و حوضچه استغراق طراحی و از نظر فنی و اقتصادي با یکدیگر مقایسه 

متر نسبت به 181درصد در رقوم نرمال مخزن (80متر مکعب بر ثانیه و بازشدگی 110است. بررسی ها نشان میدهد که جریان خروجی از دریچه با دبی 
متر مکعب بر ثانیه طراحی 120بنابراین سامانه استهالك انرژي براي دبی باشد.  بیشتر می برداري داراي انرژيسطح دریا) نسبت به دیگر حالت هاي بهره

درصد بازشدگی دریچه کنترل گردیده است.80متر مکعب بر ثانیه با 110هاي دیگر از جمله دبی و براي دبی

حوضچه آرامش .1. 5. 3
متر و در انتها برابر12روجی می باشد. عرض حوضچه در ابتدا برابر حوضچه آرامش از نوع واگرا بوده و داراي یک تبدیل ورودي و یک تبدیل خ

متر باالتر از سطح دریا درنظر گرفته شده است. با این رقوم، پرش هیدرولیکی براي کلیه دبی ها تا 75/129متر می باشد. رقوم کف حوضچه برابر5/16
متر بر 83/20متر مکعب بر ثانیه، سرعت جریان در ابتداي حوضچه120براي دبیمتر مکعب بر ثانیه بر روي تبدیل ورودي شکل نخواهد گرفت.120

متر می باشد. طول حوضچه 23/5متر در انتها برابر 5/16متر می باشد. عمق ثانویه پرش هیدرولیکی در حوضچه واگرا با عرض48/0ثانیه، عمق جریان
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می باشد. نظر به اینکه رقوم آب 58/137متر و بر این اساس، رقوم تاج دیوار حوضچه برابر6/2متر بوده و ارتفاع آزاد الزم در حوضچه50/16آرامش
متر است، لذا تراز تاج 30/1متر نسبت به سطح دریا می باشد و ارتفاع آزاد در این کانال برابر با7/137براي دبی طرح در کانال پایین دست حوضچه

داراي متر نسبت به سطح دریا تعیین گردیده است. بنابراین دیوارهاي حوضچه139کانال پایین دست یعنی دیوار حوضچه معادل تراز تاج دیوار در
متر بوده و رقوم ابتدا و انتهاي تبدیل به 35متر در انتها می باشد. طول تبدیل 12متر در ابتدا و 6/2تبدیل ورودي داراي عرض. متر می باشند25/9ارتفاع
متر 18الیمتر، معادل و یا م1به 3طول تبدیل خروجی با عنایت به شیب توصیه شده متر نسبت به سطح دریا می باشد. 75/129ومتر 5/138ترتیب

بررسی هاي صورت گرفته نشان می دهد که ابعاد حوضچه متر می باشد. 5/69مجموع طول حوضچه و تبدیل هاي ورودي و خروجی برابرخواهد بود.
و رقوم تحتانیدرصد دریچه تخلیه کننده 80متر مکعب بر ثانیه براي بازشدگی 110ها از جمله دبی ده به گونه اي که در کلیه دبیآرامش مناسب بو

متر نسبت به سطح دریا)، پرش هیدرولیکی در داخل حوضچه شکل میگیرد.  181نرمال مخزن (

حوضچه استغراق.    2. 3.5
درصد اختالف ارتفاع هد باالدست و پایین دست می باشد. عرض حوضچه حداقل برابر با عرض 20با ابربر3مرجع شماره توصیه عمق حوضچه طبق 

ي فواره پرتابه جریان می باشد. چنانچه حوضچه استغراق در خاك احداث گردد و براي حفاظت آن الزم باشد از ریپ رپ استفاده شود، دیواره ها
واهند شد و عرض حوضچه به صورتی تعیین میگردد که سرعت جریان خروجی از حوضچه به یک متر حوضچه متناسب با شیب پایدار خاك  ساخته خ

ر آب، بر ثانیه محدود گردد. در طرح سد چایلی، با توجه به ویژگیهاي سنگ بستر و مقاومت کم آن در برابر آبشستگی و عدم پایداري مناسب در حضو
متر بر ثانیه نیز 3تشخیص داده شد. بنابراین حداکثر سرعت جریان در حوضچه می تواند تا مناسب حوضچه استغراق از بتن و با مقطع مستطیلی شکل 

متر مناسب می باشد. به منظور استهالك انرژي جریان توسط حوضچه و عدم انتقال نوسانات و تالطم جریان به 5/6برسد. عرض حوضچه استغراق برابر 
متر مکعب بر ثانیه)، ابعاد دریچه خروجی تخلیه 120متر اختیار شده است. با توجه به دبی بیشینه جریان (10کانال پایین دست، عرض حوضچه برابر با 

طول ،متر باالتر از سطح دریا)5/131متر باالتر از سطح دریا) و رقوم کف حوضچه (5/138متر)، رقوم نشیمنگاه دریچه (8/2متر در6/2(تحتانیکننده 
طول تبدیل ابتدایی حوضچه با متر محاسبه شده است. 20ل حوضچه متر بدست آمده است و براین اساس، طو6/18ردیده و برابرپرتابه جریان تعیین گ

متر تعیین 12و یا کمتر) معادل 1به 3متر و طول تبدیل انتهایی حوضچه با توجه به شیب مناسب تبدیل (6و یا بیشتر) معادل 1به 3توجه به شیب تبدیل (
متر 110عملکرد حوضچه استغراق براي دبی متر می باشد.38ي و خروجی برابر مجموع طول حوضچه استغراق و تبدیل هاي ورودیده است. گرد

متر از 24در رقوم نرمال آب مخزن نیز کنترل گردید. در این حالت طول پرتابه جریان تحتانیدرصد دریچه تخلیه کننده 80ه با بازشدگی مکعب بر ثانی
عمق متر فرود می آید.6تدائی به طول متر و تبدیل اب20جت پرتابی در داخل حوضچه به طول ،خروجی تخلیه کننده محاسبه شده است. بنابراین

Machado (1980), Mason (1985), Mirskhulava (1967)آبشستگی در حوضچه استغراق از روابط مختلف موجود (روابط ارائه شده توسط

Sofrelec (1980), Kawakami (1973)حوضچه استغراق با ابعاد تعیین شده ،متر بدست آمده است. بنابراین10تا 6شده و این عمق بین ) محاسبه
تکافوي نیازهاي طرح را خواهد نمود. 

مقایسه گزینه هاي مختلف سامانه استهالك انرژي .    3. 3.5
مناسب می باشند لیکن با توجه به احجام حفاري و تحتانین جریان خروجی از تخلیه کننده از نظر فنی هر دو گزینه سیستم استهالك انرژي براي تسکی

ابعاد سازه بتنی حوضچه استغراق از نظر اقتصادي، مناسب تر از حوضچه آرامش تشخیص داده شده است.

سد چایلیکننده تحتانیمحاسبات هیدرولیکی تعیین ظرفیت تخلیه.4
و با کمک رابطه باشد تحتانی تابعی از بار آب، افتهاي موجود در مسیر باالدست مقطع کنترل و ابعاد مقطع کنترل میهايکنندهظرفیت سیستم در تخلیه

:]6[شودزیر تعیین می

)5(

(بر حسب متر) ل بار آب که تابعی از تراز سطح آب مخزن و تراز محور مقطع کنترh، باشد (مترمکعب برثانیه)ظرفیت مورد نیاز طرح میQکه در آن
، متر بر مجذور ثانیه)8/9شتاب ثقل (g)، باشدراز سطح آب مخزن و پایاب میچنانچه جریان خروجی مستغرق باشد این میزان برابر اختالف تد (باشمی
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A (مترمربع) جموع افتهاي موجود در مسیر مو )شودکه با توجه به ظرفیت مورد نیاز و با سعی و خطا محاسبه می(مساحت مقطع کنترل جریان
:]7[اندباشد که نسبت به سطح مقطع کنترل جریان به صورت زیر نرمال شدهشامل افتهاي اصطکاکی و افتهاي موضعی می

)6(

می باشند.افتهاي موضعی iKو مساحت مقطع مربوطه (مترمربع)iAدر آن که 
هاي راس و یا افت شیار دریچه، هاي جمع شونده و باز شوندهمل تبدیلافت تبدیل شا، افت خم، افت ورودي، افت آشغالگیرافت هاي موضعی شامل

می باشد. ضریب افت خروجی در محاسبات برابر یک در نظر گرفته شده و در روابط باال افت دریچه یا شیر مقطع کنترلو افت انشعاب، اضطراري
از نوع کشویی بوده و ضریب آبگذري آن با توجه به درصد بازشدگی حتانیتدریچه بکار گرفته شده براي سیستم تخلیه کننده منظور گردیده است. 

قابل محاسبه فت اصطکاکی براساس زبري سطح با استفاده از دیاگرام مودي و یا ضریب زبري مانینگ اتعیین می گردد.اي تجربیهدریچه از منحنی 
شود باشد، توصیه میبا توجه به آنکه تعیین دقیق افتها میسر نمی.شودباشد. مقدار زبري سطح برحسب میلیمتر براي بتن و فوالد به شرح زیر توصیه میمی

یون مینان، به منظور تعیین ظرفیت سیستم، از افتهاي حداکثر ممکن مسیر و به منظور تعیین سرعت در سیستم و بررسی فشار منفی و وقوع کاویتاسبراي اط
گردد. در طرح سد چایلی، ظرفیت سیستم و یا بررسی نحوه استهالك انرژي جریان از افتهاي حداقل ممکن و با توجه به شرایط خاص طرح استفاده 

اند. این سرعتها و فشارها در انتقال بر اساس افتهاي حداکثر صورت گرفته است. همچنین براي افتهاي حداقل، سرعتها و فشارهاي منفی کنترل گردیده
محدوده مجاز می باشند . همچنین سازه استهالك انرژي نیز براي افتهاي حداقل در سیستم انتقال کنترل گردیده است.

بر اساس مدت زمان تخلیه و با استفاده از روابط افت انرژي در طول مسیر انتقال تعیین میگردد. براي بازشدگی کامل دریچه تحتانیظرفیت تخلیه کننده 
رفته در خصوص جریان بدست می آید. محاسبات صورت گ2درصد بازشدگی) در ترازهاي مختلف آب مخزن میزان ظرفیت تخلیه از شکل 100ها (

متر باالتر از سطح دریا، جریان با سطح آزاد می باشد و در رقوم باالتر، جریان 152تا رقوم 5/147نشان می دهد که از رقومتحتانیدر  تخلیه کننده 
مشاهده می شود. 2تغییر در شکل اشل براي جریان تحت فشار نیز متفاوت با جریان با سطح آزاد می باشد. این-تحت فشار خواهد بود. منحنی دبی

و78متر  باالتر از سطح دریا (رقوم نرمال) بترتیب برابر 181متر (مرز جریان با سطح آزاد و تحت فشار) و 152در رقوم تحتانیظرفیت تخلیه کننده 
متر مکعب بر ثانیه می باشد.8/140

.لیسد چایتحتانیاشل تخلیه کننده - منحنی دبی.2شکل 

زشدگی با توجه به ظرفیت قابل مالحظه تخلیه در رقوم باالي تراز آب مخزن و به منظور تنظیم جریان براساس معیارهاي موجود طراحی، الزم است با
عیین گردیده و ، ظرفیت تخلیه براساس بازشدگی هاي مختلف ت3ابراین با توجه به نمودار شکل هاي مختلف دریچه بر اساس دبی تنظیمی تعیین گردند. بن

نشان داده شده است. 
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.براي بازشدگی هاي مختلف دریچه کنترل و رقوم مختلف آب در مخزنتحتانیاشل تخلیه کننده - منحنی دبی.3شکل 

نشان داده شده 3و جدول 4در شکل ،با توجه به ظرفیت تخلیه مخزن در رقوم و بازشدگی هاي مختلف، زمان تخلیه مخزن و درصد بازشدگی دریچه
روز تخلیه می نماید. چنانچه در ادامه 5/68مخزن را در مدت،بازشدگی%80متر نسبت به سطح دریا، دریچه با 158متر تا رقوم 181است. از رقوم 

ین وضعیت دریچه منجر به تخلیه آب باز گردد. ا%30تخلیه مخزن الزم باشد حد نصاب هاي توصیه شده در استاندارد رعایت گردد، الزم است دریچه 
،  تحتانیروز خواهد گردید. پس از آن با بازشدگی کامل دریچه تخلیه کننده 9/34متر نسبت به سطح دریا آب در مدت150متر تا 158مخزن از رقوم 

متر 25/12ب در ورودي تخلیه کننده براي تخلیهواهد گردید. این رقوم، معادل رقوم سطح آخریا تخلیه متر باالتر از سطح د86/148آب مخزن تا رقوم
درصد 80متر باالتر از سطح دریا با 158مکعب بر ثانیه (معادل حداکثر متوسط آورد ماهانه رودخانه) می باشد. عملکرد دریچه از رقوم نرمال تا رقوم 

درصد بازشدگی خواهد بود. ضوابط پیشنهادي 100و در ادامه با درصد بازشدگی30متر باالتر از سطح دریا با 150بازشدگی و از این رقوم تا رقوم 
USBR و همچنین اعمال این ضوابط در سد چایلی در همین جدول نشان داده شده است. الزم به یادآوري است که رقوم کف مخزن در 4در جدول

متر بوده و حجم سد در 46ت. بنابراین ارتفاع آب در رقوم نرمال برابر متر باالتر از سطح دریاس181متر و رقوم نرمال بهره برداري 135محل احداث سد 
رعایت شده است. USBRدر طرح ضوابط میلیون مترمکعب می باشد. مشاهده میگردد که 05/494این این رقوم برابر

.و درصد بازشدگی دریچهتحتانیمنحنی دبی اشل تخلیه کننده .4شکل 
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.تابع زمانتحتانیب در مخزن و دبی تخلیه کننده رقوم سطح آ.3جدول 
80Opening (%)

165167,5169,50170,00172,50175,00177,50180,00181,00El. (m.a.s.l)

86,0490,2293,4394,2298,05101,74105,30108,75110,1Q (m^3/s)

50,9245,7441,0639,92

92

33,4326,2318,319,610.00Time (Day)

3080Opening (%)

152,5155,00157,50158,00158,00159,40160,00162,5164,20El. (m.a.s.l)

24,6326,9729,1229,5373,0675,8477,0081,6484,66Q (m^3/s)

88,4680,2470,7868,4768,4766,3965,9562,1157,58Time (Day)

.با سطح آزاد می باشد148,86و 152,5بین رقوم تحتانیکننده جریان در تخلیه
10030Opening (%)

148,86150150El. (m.a.s.l)

12,2530,3222,2Q (m^3/s)

109,2794,1494,14Time (Day)

.USBRسی نرخ تخلیه مخزن با ضوابط برر.4جدول 
Day after opening in Chaili DamCriteria (Day after opening)

Elevation (masl)
Partial Opening100% OpeningUpper limitLower Limit

41,0630,645040169,575% Height

68,4750,94706015850% height

109,2774,0511090146,5*25% Height

66,3949,48070159,410%Reservoir Volume

متر باالتر از سطح دریا می باشد.86/148متر باالتر از سطح دریا امکان پذیر نمی باشد. حداقل رقوم 5/146سیدن به رقوم عمال ر*

تحتانیکنترل سایر مبانی و معیارهاي تخلیه کننده .5
به منظور بررسی عملکرد سازه کنترل میگردند.تحتانیدیگر مبانی طراحی تخلیه کننده 

رد عادي نیروگاه و یا سامانه آبگیر آبیاري و امکان حفظ این رقوم دست کم به مدت یک ماه در شرایط عادي رودخانه، الزم به منظور کارک-

رقوم است کمترین ظرفیت تخلیه کننده در تراز کمینه بهره برداري برابر با بیشینه درازمدت آبدهی ماهانه کم آب ترین ماه باشد. از آنجاییکه 

در این رقوم، در صورتیکه ورودي قرار گرفته در رقوم تحتانیمتر نسبت به سطح دریا می باشد و ظرفیت تخلیه کننده 156یاري حداقل آبگیر آب

برابر بیشینه دراز مدت کم آب ترین ماه 4متر مکعب بر ثانیه می باشد، این دبی بیش از 88متر توسط رسوبات مسدود نشده باشد، معادل 5/147

میلیون متر مکعب) می باشد، بنابراین میتوان  با مانور دریچه هاي تخلیه کننده 2/30متر مکعب بر ثانیه (آبدهی ماهانه28/11اهسال یعنی مهرم

، تراز مورد نظر را حداقل براي یک ماه در رودخانه حفظ نمود.تحتانی

ه بایستی دست کم برابر آبدهی میانگین رودخانه در پرآبترین ماه در رقوم پایین تراز آبگیر ورودي آبیاري یا نیروگاتحتانیظرفیت تخلیه کننده -

سد چایلی در رقوم تحتانیدوره خشکسالی باشد تا در صورت لزوم امکان تعمیر یا بازرسی این سازه ها وجود داشته باشد. ظرفیت تخلیه کننده 

انیه می باشد. از آنجایی که آمار دوره هاي خشکسالی وجود ندارد، متر مکعب برث25متر نسبت به سطح دریا (حداقل رقوم آبگیر) برابر با  150

8/32متر مکعب بر ثانیه (25/12با آبدهی میانگین رودخانه در پرآبترین ماه سال یعنی اردیبهشت ماه که معادل تحتانیظرفیت تخلیه کننده 

در پر آبترین ماه سال می باشد.میلیون متر مکعب) مقایسه گردید. این ظرفیت بیش از دو برابر دبی میانگین

برابر حداکثر متوسط آورد ماهانه یا دو برابر متوسط ساالنه (هر کدام که بزرگتر براي محاسبه زمان تخلیه مخزن سد می بایستی جریان ورودي  -

باشد که این حجم آورد در میلیون مترمکعب) و در اردیبهشت ماه می8/32در سد چایلی حداکثر متوسط آورد ماهانه (.منظور گردداست) 



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

11

میلیون متر مکعب بوده که به طور متوسط در 7/172متر مکعب بر ثانیه می باشد. متوسط حجم آورد ساالنه رودخانه25/12طول یکماه معادل 

ه مخزن در هنگام تخلیه متر مکعب بر ثانیه به عنوان دبی ورودي ب25/12متر مکعب بر ثانیه می باشد. بنابراین دبی 48/5طول یک سال معادل

مدنظر قرار گرفته است.

اهانهدر زمان آبگیري اولیه سد، امکان آبگیري کنترل شده به میزان موردنظر طراح بدنه سد، با فرض ورود جریانی با میانگین دراز مدت آبدهی م-

نین امکان  حفظ سطح آب در مخزن در ترازهاي میلیون متر مکعب) وجود خواهد داشت. همچ39/14متر مکعب بر ثانیه (آبدهی ماهیانه 48/5

موردنظر به مدت چند روز و با هدف رفتارنگاري سد با مانور دریچه تخلیه کننده وجود دارد، به صورتی که افزایش رقوم سطح آب در مخزن 

در ساعت صورت میگیرد. چنانچه تخلیه میلیمتر3متر بدون کنترل و با بازشدگی کامل دریچه ها با سرعت 9/147متر تا رقوم147سد از رقوم 

ساعت تثبیت میگردد. تنظیم رقوم سطح آب 275متر پس از 9/147کامال باز باشد، براي دبی فوق، سطح آب در مخزن در رقومتحتانیکننده 

، تحتانیعلت عدم عملکرد تخلیه کننده متر به 147متر تا 140متر با مانور دریچه ها امکان پذیر خواهد بود. از 9/147مخزن در باالتر از رقوم

میلیمتر در ساعت می باشد.48سرعت افزایش رقوم سطح آب در مخزن 

از آنجایی که الزم است میزان افزایش سرعت آبگیري در صورت رخداد سیالب هاي با دوره بازگشت مختلف در ترازهاي مختلف مخزن -

معموال در رقوم کم یعنی تراز آب مخزن در شروع سیالب برابر تراز آبگیر تخلیه کننده محاسبه و با شرایط طرح کنترل گردد و افزایش سریع 

هاي متر نسبت به سطح دریا) صورت میگیرد، لذا براي محاسبه افزایش تراز مقادیر تغییرات سطح آب در مخزن سد براي سیالب140تحتانی (

ه شده است. آورد5ساله محاسبه شده و در جدول 1000و 500، 100، 50

.حداکثر رقوم آب در مخزن سد و زمان رسیدن به حداکثر رقوم براي سیالب هاي مختلف.5دول ج
دوره بازگشت

(سال)
پیک سیالب ورودي

/s)3(m

پیک سیالب 
s)3(m/خروجی

حداکثر رقوم آب در 
(m)مخزن

زمان رسیدن به حداکثر 
(hr)رقوم آب در مخزن

501210,56116,772,168108
1001529,21122,40171,01111
5002322,2130,38175,2111

10002707,1134,84177,05115

گیرينتیجه.6
متر باالتر از سطح دریا، 152تا رقوم 5/147نشان می دهد که از رقومد چایلی ستحتانیرفته در خصوص جریان در  تخلیه کننده محاسبات صورت گ

اشل براي جریان تحت فشار نیز متفاوت با جریان با سطح آزاد -جریان با سطح آزاد می باشد و در رقوم باالتر، جریان تحت فشار خواهد بود. منحنی دبی
متر  باالتر از سطح دریا (رقوم نرمال) بترتیب برابر 181متر (مرز جریان با سطح آزاد و تحت فشار) و 152در رقوم تحتانیظرفیت تخلیه کننده می باشد. 

روز 5/68مخزن را در مدت،بازشدگی%80متر نسبت به سطح دریا، دریچه با 158متر تا رقوم 181از رقوم متر مکعب بر ثانیه می باشد.8/140و78
ین باز گردد. ا%30تخلیه می نماید. چنانچه در ادامه تخلیه مخزن الزم باشد حد نصاب هاي توصیه شده در استاندارد رعایت گردد، الزم است دریچه 

روز خواهد گردید. پس از آن با بازشدگی 9/34متر نسبت به سطح دریا آب در مدت150متر تا 158وضعیت دریچه منجر به تخلیه آب مخزن از رقوم 
ب در ورودي واهد گردید. این رقوم، معادل رقوم سطح آخمتر باالتر از سطح دریا تخلیه 86/148،  آب مخزن تا رقومتحتانیکامل دریچه تخلیه کننده 

متر 158متر مکعب بر ثانیه (معادل حداکثر متوسط آورد ماهانه رودخانه) می باشد. عملکرد دریچه از رقوم نرمال تا رقوم 25/12تخلیه کننده براي تخلیه
درصد بازشدگی 100ه با و در ادامدرصد بازشدگی30متر باالتر از سطح دریا با 150درصد بازشدگی و از این رقوم تا رقوم 80باالتر از سطح دریا با 

.خواهد بود
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سیستم انحراف، تخلیه :جلد اول،کیسازه هاي هیدرولیگزارش،مطالعات مرحله دوم  سد مخزنی چایلی). 1396ر. (ین مشاور المهندسشرکت .١
.و آبگیر کشاورزيتحتانیکننده 

معاونت برنامه ریزي و نظارت اجرایی ریاست ). 1388. (521، نشریه شماره مخازن سدهاهاي طراحی و بهره برداري تخلیه کننده عمقیراهکار.٢
.صفحه178جمهوري ، 

.صفحه9استاندارد صنعت آب و آبفا ، ).1393(.الف-378ضوابط انتخاب سیالب طراحی سدهاي بزرگ ایران، نشریه شماره .٣
.صفحه408انتشارات آستان قدس رضوي ، ، هیدرولیک کانالهاي باز). 1390. (نیحسیابریشمی. .٤

٥.Design of small dams. (١٩٨٧). A water resources technical publication, USBR, ٩٠٤ pages.
٦.Design of small canal structures. (١٩٧٨). A water resources technical publication, USBR, ٤٥٨ pages.
٧.Hydraulic design of stilling basins and energy dissipaters. (١٩٨٤). A water resources technical publication,

USBR, ٢٤٠ pages.


