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 عنوان پروژه : 
مطالعه شکست سد اميرکبير و مخاطرات ناشي از آن و ارائه راهکار براي جلوگيري از خسارات جاني و 

 مالي با تکيه بر پدافند غير عامل

 
 پروژه )ماه(:مدت زمان تقريبي انجام 

                                  

مصرف كنندگان 

 نتايج اين تحقيق:

 استان تهران -استان البرز  :ايشرکت آب منطقه .1

 شرکت مدیریت منابع آب ایران .2

 مدیریت بحران استان البرز -استانداري .3
 شهرداري کرج .4

 وزارت راه .5

 
 :هاي عيني موضوع در استان(معرفي مصاديق يا نمونه )همراه باتعريف دقيق مسئله  -1

 ناشي از سرریز سد ویا گبزرسيالب هاي  خطر افزایشکاهش تناوب وقوع سيالب هاي کوچکتر، و  ،احداث سدها اثراتاز 
حاضر مطالعات تحليل سيالب ناشي از شکست سدها، بخصوص براي سدهائي که در شکست سد مي باشد. در حال 

جریان تندسيالب ناشي از شکست ناگهاني سد بتني همراه با ها قرار دارند، به عنوان یک الزام مطرح است. باالدست شهر
سبب تغييرات در مرفولوژي و هندسه سامانه رودخانه شده، که عالوه بر  ،انتقال رسوبات زیاد ناشي از تخليه مخزن سد

خسارات جاني بر مردم بستر جریان نياز خواهد داشت. مجدد زمان بسياري براي پایدار شدن  رسوبگذاري و ناهنجاري،
حاشيه رودخانه و زیستمندان سامانه رودخانه سنگين خواهد بود. نابودي زیستگاه هاي انساني، جانوري و گياهي از آثار پدیده 

غير عامل بسيار از همين منظر، مطالعات شکست سدها به منظور تشخيص اقدامات در حوزه پدافند  شکست سد خواهد بود.

 المللي فراواني وجود دارد. حائز اهميت است و در این خصوص مطالعات ملي و بين

سد اميرکبير بعنوان یکي از مهمترین سدهاي کشور بدليل تأمين آب شرب کالنشهر تهران و بيش از دو ميليون ساکنين 
شکست نبار و غير قابل جبران زیادي به بار بياورد . قوع شکست سد مي تواند آثار زیادست بسيار حائز اهميت است و وپایين

، کالن شهرهاي تهران و کرج را با بحران قطع آب مواجه ساخته که مي تواند شرایط زندگي چند ميليون نفر را تحت سد
تعریف تاثير قرار داده و حتي منجر به پيامدهاي امنيتي شدیدي گردد. لذا این تحقيق بدنبال مطالعه شکست سد مذکور و 

 مي باشد.ها در حوزه پدافند غير عامل فعاليت

 

 
  : تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق -2

 

مخزني اميرکبير و سد تنظيمي آن بر روي رودخانه کرج احداث شده، و شهر کرج در پائين دست آن قرار دارد.  -سد بتني
شدید خسارات  ،احتمال شکست سد مخزني ویا سد تنظيمي اميرکبير، سبب تغييرات ناگهاني در مرفولوژي رودخانه کرج 

از اینرو،  خواهد شد.و پيامد هاي آن بحران قطع آب ( و ساکنين کناره رودخانه و شهر کرج و پائين دست آن )جاني و مالي 

ماه 18  
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و بررسي پيامدهاي آن  شهر کرج بر رودخانه و مناطق مسکوني پائين دست و اميرکبير مطالعات پدیده و آثار شکست سد 
 ضرورت دارد.

 
 

 سواالت اساسي تحقيق:  -3

 

 سد بتني تنظيمي ویا مخزني اميرکبير چيست؟ در شکست  )طبيعي ویا انسان ساز(سناریوهاي محتمل  (1
 بازه هاي بحراني و آسيب پذیر کدامند، و پتانسيل خسارات در نواحي مسکوني )بيلقان، شهر کرج( چيست؟ (2

 در کالن شهرهاي تهران و کرج کدامند ؟ بحران قطع آبميزان جمعيت تحت تاثير و پيامد هاي  (3

مهم تاریخي )نظير: پل شاه عباسي( و پل هاي ارتباط سراسري ایران )نظير:  پل آزاد راه شمال، پل اتوبان هاي  پلآیا  (4
از شکست سد  يناشظرفيت انتقال جریان سيالب و رسوب دست سد  نیيپا در کرج، پل مترو، پل راه آهن(  -تهران

 را خواهند داشت؟
حين حادثه؛ و  -2پيش از حادثه؛  -1ش خطرات احتمالي در سه مرحله )راهکارهاي اجرائي و برنامه اقدام براي کاه (5

 پس از حادثه(، و بازتواني سامانه رودخانه چيست؟ -3

 

 : )با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب استان حل خواهد  شد؟(دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -4

 

جریان آب و انتقال رسوب و مواد جامد شناور، و رفع تعارضات در بستر و حریم ساماندهي مسير، تعيين ظرفيت انتقال  (1
 .کمي و کيفي رود کرج

 مشخص شدن ميزان اثر گذاري و پيامد بحران شکست سد در جمعيت تحت پوشش (2
 .سد ستتدوین برنامه اقدام جهت مدیریت بحران مناطق روستائي و شهر کرج براي شرایط احتمالي وقوع شک (3
 

 

 الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق :  -5

 

 تنظيمي(. و مخزني -شکست توام سد بتني -2؛ تنظيمي -سد بتنيشکست  -1)سناریو محتمل دو بررسي  .1

 عمدي(. -انسان ساز -3غيرعمدي؛  -انسان ساز -2طبيعي؛  -1سناریوهاي محتمل ) .2

 سد بر جمعيت مصرف کنندهبررسي ميزان اثر گذاري و پيامد شکست  .3

  بعد از شکست سد. مخزن سدو توپولوژي سازي شرایط شبيه .4

  کرج.رودخانه بستر سازي تغييرات مرفولوژیکي شبيه .5

 .و مقایسه نتایج نظيرتغييرات مرفودیناميکي رودخانه کاربرد حداقل دو مدل مناسب در فرآیند شبيه سازي  .6

 .در بازه هاي بحراني برنامه اقدامو  ليدستورالعمل کاهش خسارات س هيته .7
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 رئوس كلي شرح خدمات:  -7

 

تا فاصله اي در پائين  اميرکبير از شرایط طبيعي رودخانه در باالدست مخزن سدبازه مطالعاتي رودخانه کرج  (1
 است. دست پل راه آهن سراسري

ارزیابي  رودخانه کرج مرتبط با اهداف طرح، از طریق سد مخزني و سد تنظيمي و شناسائي شرایط موجود  (2
 ميداني. مطالعاتها و گزارشات موجود، و داده

)با قابليت جریان آب و انتقال رسوب و تغييرات مرفودیناميکي مختلف  هايمدلارزیابي پيشينه کاربرد  (3
  رودخانه( در پدیده شکست سد

D, MIKE2-CCHED D, GSTAR,2-RAS-D, HEC1-RAS-, HEC6-HEC-)نظير: 

.FLOOD, etc-, MIKE21-MIKE, 11). 

 انتخاب و کاربرد حداقل دو مدل مناسب در فرآیند شبيه سازي و مقایسه نتایج نظير. (4

 بهره گيري از مدلهاي سه بعدي در مدلسازي شکست بدنه سد و تغييرات مخزن در زمان شکست (5
 هاي اجرایي طرح.روشسازي و انتخاب چارچوب مدل (6
 سيالب و بهنگام سازي برآورد حداکثر سيالب هاي محتمل در خصوص سد امير کبير.تحليل  (7
؛ و سد بتني تنظيمي ویا مخزني اميرکبيرسناریوهاي محتمل )طبيعي ویا انسان ساز( در شکست تدوین  (8

 مکانيزم تخریب سد در هر یک از این سناریوها.
 ثابت(مدلسازي جریان سيالب ناشي از شکست سد )با فرض بستر  (9

به کمک تحليل هيدرومتري داده هاي  سنجي و تحليل حساسيت مدل هاي شبيه سازواسنجي و اعتبار (10
 ایستگاهي، داغاب تاریخي و حافظه مردم در مقاطع بحراني رودخانه.

 بعد از شکست سد. توپولوژي مخزن سد راتييتغمدلسازي  (11
، و پهنه بستر رودخانه کرجدر ( رسوبگذاري، و گستره بي)عرض، عمق، ش يکیمرفولوژتغييرات  مدلسازي (12

 از شکست سد.  سيالب ناشي
 .دست سد در شرایط قبل و بعد از حذف سدسازي مرفولوژیکي رودخانه در پایينشبيه مقایسه نتایج (13
 .از شکست سد يناشسيالب  ينقشه پهنه بندتهيه  (14

 . از شکست سد يناش خطرات سکینقشه پهنه رتهيه  (15

 مصرف کننده تيشکست سد بر جمع امديو پ ياثر گذار زانيم (16

پتانسيل خسارات جاني و مالي در نواحي مسکوني )بيلقان، برآورد و تعيين بازه هاي بحراني و آسيب پذیر،  (17
 شهر کرج(.

پتانسيل خسارات به پل هاي مهم تاریخي )نظير: پل شاه عباسي( و پل هاي ارتباط سراسري پيش بيني  (18
 کرج، پل مترو، پل راه آهن(. -راه شمال، پل اتوبان تهرانایران )نظير:  پل آزاد 

 پيش از حادثه.راهکارهاي اجرائي براي کاهش خطرات احتمالي در مرحله  (19
پدافند  ، براساس اصولبرنامه اقدام )واکنش سریع( در مرحله وقوع محتمل تا مدت دوام حادثه هيته (20

 غيرعامل.

 لي پس از حادثه و بازتواني سامانه رودخانه.راهکارهاي اجرائي و براي کاهش خطرات احتما (21
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 حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي : -8

 

 تخصص ردیف
 حداقل مدرك

 مورد نياز
 تخصص ردیف تعداد

حداقل مدرك 
 مورد نياز

 تعداد

 1 کارشناسي ارشد محيط زیست آبي 5 1 دکتري مهندسي رودخانه 1

 1 کارشناسي ارشد RSو  GIS 6 1 دکتري هيدروليک رودخانه  2

3 
سازه هاي  -عمران

 هيدروليکي )سدها(
 1 کارشناسي ارشد اقتصاد 7 1 دکتري

 8 1 کارشناسي ارشد هيدرولوژي 4
پدافند غيرعامل و 

 مدیریت بحران
 2 ارشد يکارشناس

 
 توضيحات )در صورت نياز( :  -9
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