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 17/06/1394 تاريد:
 

 )تازوگري ايل( ترزاري ي وگُساري سسَا فُرست ذسمات مرحلٍ تُرٌمًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ  ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي کشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

 امًر وظام فىي 678َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

گروه از وًع « (اول بازنگري) سدها نگهداري و برداري بهره مرحله خدمات فهرست »، تا عىًان اجراييي 

 شًز. اتالغ مي سوم

 السامي است. 01/10/1394رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه کىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي ي امًر وظام فىي 

   .کرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  

ي رياست جمهور  

 رييس سازمان





  

  اصالح مدارك فني 
  

  

  خواننده گرامي:
ان برجسـته مبـادرت   ، با استفاده از نظر كارشناسريزي كشور سازمان مديريت و برنامهاجرايي و  امور نظام فني    

با وجـود تـالش فـراوان،    .نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است ضابطهبه تهيه اين 

  نيست. و اشكال اين اثر مصون از ايراد

  

صـورت زيـر    رد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را به، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارو از اين

  گزارش فرماييد:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. -1
 ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. -2

 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. -3

 لي ذكر فرماييد.نشاني خود را براي تماس احتما -4

  كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.

  شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

  

  

  

  
  

  
  

  
  
  

مركز تلفن  - شاه  تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علينشاني براي مكاتبه :

امور نظام فني و اجرايي ريزي كشور، سازمان مديريت و برنامه 33271  
Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 
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 سمه تعالي اب

  پيشگفتار 
هـاي سدسـازي از طريـق     با توجه به نقش سدها در امر تامين آب و ...، حصول اطمينان از عملكرد صـحيح و ايمـن طـرح   

كننـدگان،   ي و نگهداري پايدار و بهينه و كنترل ايمني مناسب سدها مسووليت سنگيني را بر دوش طراحان، مطالعـه بردار بهره
هاي مختلـف در   منظور كسب تخصص و مهارت بردار به دهد كه الزمه آن آموزش نيروهاي بهره برداران قرار مي سازندگان و بهره

بـرداري اصـولي از    ا از اين طريق نقش بسيار مهم و حسـاس حفاظـت و بهـره   برداري، نگهداري و ايمني سدهاست ت زمينه بهره
  هاي كالن سدسازي را بر عهده گيرند. گذاري سرمايه

با توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فنـي صـنعت آب كشـور، تهيـه     
سـازمان   و اجرايي را با هماهنگي امور نظام فني» (بازنگري اول)داري سدها برداري و نگه فهرست خدمات مرحله بهره« ضابطه

اجرايي و داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام فني  در دستور كار قرار ريزي كشور مديريت و برنامه
نامه اسـتانداردهاي اجرايـي    برنامه و بودجه و آيينقانون  23س ماده راساارسال نمود كه پس از بررسي، ب سازماناين كشور به 

هيـات   20/4/1385مـورخ   -  ه 33497/ت 42339شماره مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني اجرايي كشور (مصوب 
  محترم وزيران) تصويب و ابالغ گرديد.

ه مصون از وجود اشكال و ابهـام در  عليرغم تالش، دقت و وقت زيادي كه براي تهيه اين مجموعه صرف گرديد، اين مجموع
شود موارد اصالحي را به  مطالب آن نيست. لذا در راستاي تكميل و پربار شدن اين ضابطه از كارشناسان محترم درخواست مي

دريافـت شـده را    يريزي كشور ارسال كنند. كارشناسان سازمان پيشـنهادها  امور نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه
ي كرده و در صورت نياز به اصالح در متن ضابطه، با همفكري نمايندگان جامعه فنـي كشـور و كارشناسـان مجـرب ايـن      بررس

بـرداري عمـوم،    كشور بـراي بهـره   يحوزه، نسبت به تهيه متن اصالحي، اقدام و از طريق پايگاه اطالع رساني نظام فني و اجراي
ل در پيدا كردن آخرين ضوابط ابالغي معتبر، در باالي صفحات، تاريخ تـدوين  اعالم خواهند كرد. به همين منظور و براي تسهي

است كه در صورت هرگونه تغيير در مطالب هر يك از صفحات، تاريخ آن نيز اصالح خواهد شـد. از   مطالب آن صفحه درج شده
  مطالب صفحات داراي تاريخ جديدتر معتبر خواهد بود. موارهاينرو ه

جنـاب آقـاي مهنـدس     و اجرايـي  از تالش و جديت رييس امور نظام فني ني و توسعه امور زيربناييفبدين وسيله معاونت 
و نماينـده مجـري محتـرم طـرح تهيـه ضـوابط و        و اجرايـي  غالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فنـي 

ن همكار در امر تهيه و نهايي نمودن و متخصصا تقي عباديمعيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس 
 .باشد ميي اين بزرگواران را آرزومند  نمايد و از ايزد منان توفيق روزافزون همه ، تشكر و قدرداني ميضابطهاين 

  ا در اصالحات بعدي ياري فرمايند.ما ر ضابطهاميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين 

  شافعيغالمرضا                                                                                                        
  عه امور زيربناييفني و توسمعاون                                                                                                   

  1394 تابستان  
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 ]678شماره  ضابطه[» برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) فهرست خدمات مرحله بهره«تهیه و کنترل

  
  موسسه تحقیقات آب مجري:

  هاي هیدرولیکی لیسانس سازه فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد موسی امین :مشاور پروژه

  

  کننده: اعضاي گروه تهیه
 هاي هیدرولیکی لیسانس سازه فوق شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد موسی امین

 دکتراي مهندسی عمران  شهید عباسپور دانشگاه صنعت آب و برق  رضا راستی اردکانی
 فوق لیسانس سازه  کارشناس آزاد  زاده سوزان ولی
شناسـی   فوق لیسانس مهندسی معـدن و زمـین    پی کت مهندسین مشاورزمین آبشر  علی یوسفی

 مهندسی

  

طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت    هاي انتقال سد و تونلتایید کننده (کمیته تخصصی  نظارت و اعضاي گروه
  آب کشور):

 دکتراي مهندسی عمران حوزه ستادي وزارت نیرو دالی بندار
 فوق لیسانس مهندسی مکانیک مهندسی مشاور مهاب قدس شرکت مسعود حدیدي مود

طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی  نوشین رواندوست
 وزارت نیرو -صنعت آب کشور

 لیسانس مهندسی سازه

 (هیدرولیک) فوق لیسانس مهندسی منابع آب آب شرکت مهندسین مشاور توان محمدطاهر طاهري بهبهانی
 دکتراي مهندسی عمران شاور بندآبشرکت مهندسین م ريکمحمدرضا عس

توسط اعضاي کمیته سدسـازي طـرح تهیـه ضـوابط و      1377شایان ذکر است اولین متن این فهرست خدمات درسال 
  باشد. معیارهاي فنی صنعت آب کشور تهیه شده است و متن حاضر بازنگري اول این فهرست خدمات می

  

  ریزي کشور) برنامه(سازمان مدیریت و  ي:عضاي گروه هدایت و راهبرا

 ییمعاون امور نظام فنی و اجرا  علیرضا توتونچی

 ییگروه امور نظام فنی و اجرا رییس  فرزانه آقارمضانعلی

 ییآبیاري و زهکشی، امور نظام فنی و اجرا کارشناس  سید وحیدالدین رضوانی

  



  

 ت 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  1  مقدمه
  11   قوانین و ها نامه آیین فنی، اسناد ها، نقشه ها، گزارش اطالعات، یبررس -  اولفصل 

  15   سدها داري نگه و برداري بهره خدمات - دومفصل 
  17  خدمات اجرایی -1- 2

  17  راستخدمات عمومی و پشتیبانی، نگهبانی و ح -1-1- 2

  17  برداري بهره -1-2- 2

  21  ها بازرسی -1-3- 2

  22  ي و تعمیرات (نت)دار نگه -1-4- 2

  24  خدمات ایمنی و پایداري -1-5- 2

  26  آمادگی براي مقابله با شرایط اضطرار و مدیریت بحران -1-6- 2

  27  اي خدمات مشاوره -2- 2

  27  برداري و بازنگري مبانی اولیه طرح مطالعات ارزیابی جامع بهره -2-1- 2

  32  بخشی سد و تاسیسات وابسته داري، اصالح و بازسازي و عالج مطالعات نگه -2-2- 2

  36  مطالعات ایمنی و پایداري -2-3- 2

  38  محیطی مخزن و زیست مطالعات کیفیت آب -2-4- 2

  38  مطالعات وضعیت رسوب -2-5- 2

  40  پدافند غیرعامل و مدیریت بحران -2-6- 2

  41  پروري و ...) (گردشگري، آبزي برداري جنبی از مخزن مطالعات بهره -2-7- 2

  42  اي اي توصیه خدمات مشاوره -3- 2

  42  مطالعات افزایش ارتفاع سد -3-1- 2

  42  مطالعات مهندسی دوباره -3-2- 2

  42  مطالعات متروکه کردن سد -3-3- 2

  43   اجرایی هاي دستورالعمل و ها طرح ها، نقشه ها، گزارش ارائه - سومفصل 
  45  هاي خدمات اجرایی گزارش -1- 3

  45  آمار و اطالعات -1-1- 3

  45  ها گزارش -1-2- 3

  46  ها مستندات فنی و دستورالعمل -1-3- 3

  46  هاي هوایی ها و عکس نقشه -1-4- 3

  46  عکس و فیلم -1-5- 3

  46  اسناد مالی و حقوقی -1-6- 3
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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  47  حوادث -1-7- 3

  47  مستندسازي -1-8- 3

  47  برداري اي درحین بهره هاي خدمات مشاوره گزارش -2- 3

  47  اي اي توصیه هاي خدمات مشاوره گزارش -3- 3

  49  )اصلی پیوست( دهاس اي شناسنامه مشخصات فرمت -1پیوست 
  53  )اصلی پیوست( رفتارنگاري تجهیزات کلی فهرست -2پیوست 
  57  )صلیا پیوست( سدها اي دوره بازرسی لیست چک و فرآیند -3پیوست 
  67  )اصلی پیوست( سدها اضطراري بازرسی لیست چک - 4پیوست 
  77  )اي توصیه پیوست( سدها رفتارنگاري مطالعات خدمات فهرست - 5پیوست 
  87  )اي توصیه پیوست) (EAP( سدها اضطراري اقدامات برنامه تهیه خدمات فهرست - 6 پیوست 
  95  )اي توصیه پیوست( سد مخزن و آبریز حوضه کیفی پایش و حفاظت مطالعات خدمات فهرست - 7پیوست 
  105  )اي توصیه پیوست( غیرعامل پدافند مطالعات خدمات فهرست - 8پیوست 
  115  )اي توصیه پیوست( سدها در بحران و سکیر تیریمد مطالعات تخدما فهرست - 9پیوست 
  123  )اي توصیه پیوست( غیرشرب هدف با سدها مخازن در يپرور يآبز مطالعات خدمات فهرست - 10پیوست 

  133  منابع و مراجع

  

  ها شکلفهرست 
  صفحه  عنوان
  9  سدها داري نگه و برداري بهره مرحله خدمات نماي روند -1 نمودار

  

  ها  جدولرست فه
  صفحه  عنوان
  131  آب میکروبیولوژیکی و فیزیکی شیمیایی، کیفیت بررسی فاکتورهاي -1-10.پ جدول

  
  



 1  05/02/94  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

جنبـی   هاي فعالیتمصارف مختلف، کنترل سیالب، تولید انرژي برقابی و  باتوجه به نقش سدها در امر تامین آب براي
برداري بهینه و مطابق اسـتانداردهاي توصـیه شـده و اطمینـان از تـامین ایمنـی سـد در         گردشگري و پرورش ماهی، بهره
و تعـداد قابـل    روند روبه رشد سدسـازي  که با درنظر گرفتن باشد ترین وظایف حاکمیت می شرایط مختلف، یکی از اساسی
ســد، ایمنـی   داري، تعمیـرات و  بـرداري، نگــه  هــاي فنـی در بهـره   بـرداري و نیـز پیچیـدگی    توجـه سـدهاي درحـال بهــره   

هـاي   بـرداري منطقـی و علمـی از ابـر سـازه      نقش بسیار مهمـی را در بهـره  و ...، راهنماها، فهرست خدمات ها دستورالعمل
 داري نگـه بـرداري و   از طریق بهـره ي سدسازي ها طرحلکرد صحیح و ایمن حصول اطمینان از عم .نمایند سدسازي ایفا می

دهد که الزمه آن  برداران قرار می کنندگان، سازندگان و بهره مسوولیت سنگینی را بر دوش طراحان، مطالعه ،پایدار و بهینه
و ایمنـی سـدها    داري نگـه ي، بردار هاي مختلف در زمینه بهره منظور کسب تخصص و مهارت بردار به آموزش نیروهاي بهره

هـاي کـالن سدسـازي را     گـذاري  برداري اصـولی از سـرمایه   نقش بسیار مهم و حساس حفاظت و بهره طریقاست تا از این 
  سدها بدین منظور تدوین شده است. داري نگهبرداري و  فهرست خدمات مرحله بهره برعهده گیرند.

بـردار   برداري توسـط سـازمان و یـا شـرکت بهـره      در مرحله بهره دایبکه داري سدها  برداري و نگه فهرست خدمات بهره
  باشد: شامل دو قسمت می ،رعایت شود

ي تنظـیم شـده در مرحلـه طراحـی     هـا  دسـتورالعمل ست که طبق اداري  نگه و برداري بهره اجراییخدمات  بخش اول:
تـدقیق و   ،شده توسط سازندگان تجهیزات ائهاري ها دستورالعملعمومی، راهنماها و  يو راهنماها ها دستورالعملتفصیلی، 

  و ساخت، باید انجام شود. شده در مرحله اجراتکمیل 
و  داري نگـه برداري،  اعم از بهره اجراییکلیه خدمات مرتبط با بخش  ،باالدستیاسناد قوانین و مطابق شایان ذکر است، 

ي هـا  دسـتورالعمل چوب ضـوابط و  مـومی در چهـار  پشـتیبانی و ع  تعمیرات، خدمات ایمنی و پایداري، حراستی، نگهبانی،
  است.به بخش غیر دولتی قابل واگذاري نیرو  ربط وزارت تدوین شده توسط واحدهاي ذي

صـالح و   ن ذيیسدها است کـه توسـط مشـاور   ایمنی  داري و برداري، نگه خدمات مهندسی(مطالعات) بهره بخش دوم:
  پذیرد. سد تدقیق و با نظارت کارفرما صورت می باتوجه به نیازهاي مطالعاتی و ابعاد و مقیاس هر

  نکات زیر مورد توجه بوده است:در تهیه این فهرست خدمات، 
 طورکلی سالم بوده و طبق موازین و استانداردهاي معتبر، طراحی و اجرا شده است، سد به 

 طورکامل تهیه و در  و ایمنی در مراحل قبلی مطالعات و یا ساخت، به داري نگهبرداري و  دستورالعمل بهره
 ان قرار گرفته است،بردار بهرهاختیار 

 برداري و  اند و واجد صالحیت کافی براي تصدي مسوولیت بهره هاي آموزشی الزم را گذرانده برداران دوره بهره
 ات وابسته هستند،تاسیساز سد و  داري نگه

 شود، ا شامل نمیداري نیروگاه ر برداري و نگه این فهرست خدمات موارد مربوط به بهره 
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  ها  و تکمیلی بوده و در صورتی که استاندارد هر کدام از آن تر بیشموارد مندرج در پیوست براي اطالعات
 باشد. میمرتبط لویت با استاندارد ومنتشر گردد ا

ي اصـلی کـه تکمیـل کننـده فهرسـت خـدمات بـوده و        هـا  پیوسـت  ؛باشـد  میاین فهرست خدمات شامل دو بخش پیوست 
کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران بـراي امـور مطالعـاتی و     تر بیشراهنمایی  منظور بهاي که  ي توصیهها پیوستاست و  الجراا الزم

غالبا توسـط دفـاتر تخصصـی شـرکت      ها پیوستسدها ضمیمه شده است، این  داري نگهو  برداري بهرهاي مرتبط با مرحله  مشاوره
ولی الزم است هرکـدام از آنهـا بـا ضـوابط و      ،ي تابعه ابالغ شدهها شرکتو براي استفاده به مدیریت منابع آب ایران تهیه گردیده 

  مقررات دفتر مهندسی و معیارهاي فنی آب و آبفاي وزارت نیرو تکمیل و تدقیق گردد.
ر وار تهیـه گردیـده و الزمسـت در آینـده د     صورت کلی و فهرسـت  هاین فهرست خدمات عمدتا جنبه راهنما داشته و ب

  طور جداگانه تهیه گردد. ه، راهنماها و غیره بها دستورالعملربط، مدارك تفصیلی دیگر مانند  موارد عمده و ذي

  تعاریف -

  باشند: کار رفته در این فهرست خدمات داراي تعاریف به شرح زیر می به اصطالحات 

 کارفرما و یا شرکت  

ان آب و برق خوزستان، شرکت توسعه منـابع آب و نیـروي   اي، شرکت سهامی سازم منطقه ي سهامی آبها شرکتکلیه 
  باشند. برداري سد می ایران و شرکت توسعه منابع آب و خاك سیستان که مالک و متولی بهره

مالک سد  

  دارد. عهده بهو ایمنی سد را  داري نگه، برداري بهرهیت مسوولشخصیت حقیقی و یا حقوقی است که مالکیت و 

 اي همنطق ستاد شرکت آب  

  سدهاي مخزنی در دفتر مرکزي کارفرما. داري نگهبرداري و  واحد اداري و یا دفتر متولی مدیریت و یا نظارت بر بهره

 ستاد آب کشور  

و نگهـداري و ایمنـی سـدها در وزارت نیـرو و یـا هـر        برداري بهرهدفتر یا جایگاه حقوقی متولی انجام نظارت عالیه بر 
  است. سوي وزارت نیروشرکت تفویض اختیار شده از 

 ستاد امور آب  

  آب معاونت امور آب و آبفاي وزارت نیرو است. تامینات تاسیسو ایمنی  داري نگهبرداري و  منظور دفتر متولی بهره
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 مقامات مرتبط  

  باشند. برداري سدها در مجموعه شرکت، ستاد آب کشور و ستاد امور آب می شامل کلیه مسوولین مرتبط با بهره

 هاي محلی و استانی رگانا  

بـرداري سـد نظیـر شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب کشـور،         هـاي دولتـی اثرپـذیر از شـرایط بهـره      شامل کلیه ارگان
  ... ها و ها، بخشداري فرمانداري

 آب تامینات تاسیس  

  کلیه سدهاي مخزنی، تنظیمی و تغذیه مصنوعی است.

 برداري بهره  

ات مـورد نظـر   تاسیسـ و راهنماهـاي فنـی    ها دستورالعملنامه مدون و براساس خدمات مستمري است که بر مبناي بر
مصارف آب در شرایط مختلف با کیفیت مناسب، تولید انرژي برقـابی   تامینمنظور استفاده صحیح و ایمن از سدها براي  به

  شود. و کنترل سیالب انجام می

 کنترل ایمنی  

هـاي رفتارنگـاري و     و راهنماهاي فنی و بر پایـه داده  ها دستورالعملس یی است که براساها فعالیتکنترل ایمنی شامل 
هاي مستمر و با تحلیل رفتار سـد، عملکـرد سـد را در حالـت عـادي و اضـطراري پـایش نمـوده و هرگونـه رفتـار            بازرسی

  عمل آورد. پایداري به تامینغیرعادي را شناسایی و اقدامات الزم را جهت 

 ایمنی  

حفظ یکپارچگی و عملکرد سدها جهت اطمینان از عدم ایجاد خطر یا ریسک غیرقابـل پـذیرش   علم  ایمنی سد، هنر و
باشد. این فرآیند ترکیبی از فن و تجربه در قالب فلسفه مدیریت ریسک است.  زیست می ها و محیط براي جان افراد، دارایی

سد بوده و تنها بستگی به شرایط طراحی و سـاخت   طور مداوم همراه تاکید این فلسفه بر این است که مساله ایمنی سد به
هـا بـوده و شـامل     هاي شناخت کمبودها و نقایص احتمالی و عواقب آن اولیه آن ندارد. ایمنی سد دربرگیرنده تمام فعالیت

  .]2[ گردد ها در حد معقول می بخشی آن اقدامات کاهش، حذف و عالج

 17[ ها بازرسی[  

ها، موقعیت آنها و شـدت یـا نـرخ گسـترش      هدف اصلی بازرسی توصیف رویداد.است بازرسی یک نوع تحقیق توصیفی
هـاي مـرتبط بـا     بازرسی فرایندي است که در آن توصیف دقیق و صریح طیـف وسـیعی از ویژگـی   به عبارتی .هاست رویداد
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، تخصصـی  يهـا  بازرسی ،ايره دو یا منظم يها بازرسی دسته چهار به سد در ها .بازرسیشود ایمنی و پایداري سد انجام می
 .شوند می تقسیم جامع یا تفصیلی يها بازرسی، اضطراري یا ویژه يها بازرسی

 اي بازرسی منظم یا دوره  

 بـه  برخورد صورت در.گردد می انجام وابسته جنبی اتتاسیس و پی سد، شرایط از آگاهی منظور به اي دوره يها بازرسی

 منظم يها بازرسی کلی معیار یک عنوان به .پذیرد انجام باید الزم تفصیلی ياه بررسی بازرسی، حین در اشکال یا نقص هر

 به بسته منظم يها بازرسی این تواتر .شود انجام سد پایش و نگهداري يها فعالیت قالب در و بردار بهره کارکنان توسط باید

 يهـا  بازرسـی  .یابـد  کـاهش  دتوان می ها دوره این فصل تغییر شرایط در .باشد ماهانه یا اي هفته دتوان می بازرسی مورد وجز
 ها عکس شامل باید بازرسی گزارش.شود انجام سد ایمنی مسوول یا سد مالک نمایندگان توسط دتوان می نیز ساالنه یا فصلی

 و اطالعـات  نـوع  یـا  شدت براساس متناسب کلی اقدام باید نقصی هر برايبوده و  غیرعادي شرایط هرگونه از مستنداتی و
 و گیـري  آب از قبـل  اي اولیـه  بازرسـی  بعـدي،  يهـا  بررسـی  جهت پایه اطالعات تامین براي. باشد شده تعیین هداتمشا
 .شود انجام وابسته يها سازه و سد ابتدایی وضعیت ثبت جهت باید اندازي راه

 تخصصی يها بازرسی  

 رسمی يها بازرسی .شود می انجام هسرزد یا غیررسمی و شده ریزي برنامه یا رسمی صورت دو به تخصصی يها بازرسی

 عنـوان  بـه  هـم  گاهی و سد در آمده وجود به خاص مشکالت یا مسایل تر فنی و تر دقیق بررسی منظور به معموال تخصصی

 جهت ناگهانی صورت به معموال نیز غیررسمی يها بازرسی .پذیرد می صورت معین زمانی فواصل در پایش برنامه از بخشی

 توسط دیگر موارد و اضطراري شرایط برابر در آمادگی کارکنان، وضعیت سد، پایش و نگهداري ،برداري بهره وضعیت کنترل

 .گردد می انجام سدها از نگهداري و برداري بهره عالیه نظارت دفتر یا استانی ناظر دفتر

 بازرسی اضطراري  

 ویژه شرایط این ینتر مهم از .پذیرد انجام هغیرمترقب و مخرب خدادهاير پی در باید پایش عملیات در ویژه يها بازرسی

 و ناگهـانی  آب نشـت  ،هـا  چالـه فرو ایجـاد  ،هـا  نشست ،ها ترك مانند غیرعادي مشاهدات و زلزله طوفان، سیالب، از عبارتند
 مجرب کارکنان عهده به ها بازرسی نوع این مسوولیت ... و مخزن آب تراز در ناگهانی و زیاد تغییرات وقوع ،شیب ناپایداري

 هـا  بازرسـی ایـن  .باشـد  مـی شـرکت   مسوولو کارشناسان ستادي  سد ایمنی مسوول مهندسین و بردار بهره دیده آموزش و
  .کند میبالفاصله پس از وقوع شرایط اضطراري شروع و تا تثبیت شرایط عادي و یا رفتار عادي سد ادامه پیدا 
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 بازرسی تفصیلی  

 شـامل  هـا  بازرسـی  ایـن .پـذیرد  می صورت سد ایمنی جامع بازنگري برنامه بچارچو در جامع یا تفصیلی يها بازرسی

 نگهـداري،  و بـرداري  بهـره  هاي برنامه پایش، يها گزارش و دقیق ابزار ات،تاسیس و ها سازه اجزاي و جزییات تمام بررسی

 واجـد  مهنـدس  توسـط  اهـ  بازرسـی ایـن نـوع   .گردد می موارد سایر و کارکنان ارتقاي و آموزش اضطراري، اقدامات برنامه

 .پذیرد می صورتکه در زیر توصیف شده است  صالحیت

 بازرسان سد  

ات وابسـته بـوده کـه    تاسیسسد و  برداري بهرهبازرسان سد کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه طراحی، ساخت و 
توصـیف آنچـه کـه     هاي مخرب در زمینه تخصصی خـودش، توانـایی مشـاهده دقیـق و     ضمن آشنایی کامل با انواع پدیده

یـک بـازرس    .اي نیست، دارا اسـت  شده تعیین مقید به ساختار خاصِ از پیش لزوماکند را در جمالتی کوتاه که  مشاهده می
گر وضعیت ایمنی و پایداري آن سد باشد، مگر این که از گروه بازرسین بهره گرفته  تواند تبیین در یک سد، به تنهایی نمی

ست تخصصی و تبیین رویدادها پـس از توصـیف آنهـا در هـر زمینـه تخصصـی بایـد بـه شـخص          امري ا ذاتابازرسی  .شود
بازرسان سدها در استاندارد بازرسی ایمنی سدهاي هندوستان بـه سـه دسـته زیـر      .واگذار گردد تخصصمتخصص در هر 

  .اند شده بندي تقسیم
o  بازرس اصلی(Lead Inspector):  بازرس مورد تائیدDNR (Department of Natural Resources)   

o  بازرس (هاي) دستیار(Assistant Inspector(s)): هاي متخصص مرتبط با نوع سد سایر کارشناس 

o نماینده کارفرما  

 شرایط اضطراري  

را بـه   و باالدست یا جان مردم و اموال پائین دستو  ي وابستهها سازهمنتظره اي که تمامیت سازه اي سد،  شرائط غیر
  .نیازمند واکنش فوري باشد خطر انداخته و

  و تعمیرات (نت) داري نگهعملیات  

ات مـورد نظـر در وضـع مناسـب     تاسیسـ از  داري نگـه یی است که براي حفاظـت و  ها فعالیتعبارت از عملیات و 
پـذیر   صورت رضـایتبخش امکـان   برداري دراز مدت از آن (در طول عمر مفید) به طوري که بهره به.باشد مورد نیاز می

بـرداري   ات)، آمـاده بهـره  تاسیسـ د و همواره در شرایط مناسب و خواسته شده (در کوتاه مـدت و در طـول عمـر    باش
اي  هـاي جـاري و دوره   و انجـام سـرویس   داري نگـه اي و ثبت ایرادات و اشـکاالت،   هاي دوره باشند که شامل بازرسی

هـاي   عـویض قطعـات و نظـایر آن)، تهیـه برنامـه     ، انجام اقدامات اجرایی مورد نیاز (تعمیـر، ت ها دستورالعملبراساس 
ایـن  .اسـت و ...و تعمیرات  داري نگهي ها دستورالعملهاي صورت گرفته، اجراي  و تعمیرات براساس بازرسی داري نگه

  باشد. بردار می عملیات جزو وظایف جاري سازمان بهره
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 عملیات اصالح و بازسازي  

برداري است که به لحاظ احجام کـار و هزینـه بـاال     طرح در حال بهرهشامل بازسازي و تعمیرات اساسی بخشی از یک 
  شود. ات مورد نظر شناخته میتاسیسقابل انجام در قالب عملیات نت نبوده و به عنوان نقاط بحرانی 

 بخشی عملیات نوسازي یا عالج  

بازنگري در مبانی و اهداف اولیه  یی است که توسعه یاها فعالیتریزي، مطالعه و اجراي مجموعه عملیات و  شامل برنامه
ات، بروز مشکل اساسی در پایداري و یا تاسیسبرداري را شامل شده یا به دالیلی نظیر سپري شدن عمر  طرح در حال بهره

  کند. حوادث غیرمترقبه مصداق پیدا می
ا افزایش ارتفاع بخشی با هدف توسعه مخزن که شامل افزایش حجم مخزن ب بخشی شامل دو بخش عملیات عالج عالج

کـه شـامل رفـع ایـرادات و مشـکالت       استبرداري  بخشی با هدف بهبود بهره عالج ، وباشد سد و یا ایجاد مخازن جدید می
بخشی و تعمیـرات   نظیر عالج .گردد میایمنی سد انجام  تامینبرداري و یا  براي بهبود بهره واي و تجهیزاتی سد بوده  سازه

شناسـی و کنتـرل تـراوش و     ها و حاشیه مخزن، مسـایل زمـین   گاه کی، پایدارسازي سد، تکیهاساسی تجهیزات هیدرومکانی
  ... بندي سد یا مخزن و آب

 )برنامه اقدامات اضطراريEAP(1  

هاي آن، مجموعه اقـداماتی را کـه بـراي فـراهم نمـودن       دستورالعملی است که ضمن تعریف شرایط اضطراري و ویژگی
شـامل   EAPدسـتورالعمل  .کنـد  رساندن خسارات در مواجهه با بحران مورد نیاز است، بیان مـی  حداقل شرایط ایمن و یا به

توانـد بـه    این مجموعه می.باشد مجموعه اقدامات آمادگی در برابر بحران، اقدامات حین بحران و اقدامات پس از بحران می
تهیـه   EAPاستفاده از یـک دسـتورالعمل   .داده شود ها و نیز اشخاص ثالث موثر بسط االجرا در ارتباط با سازه اقدامات الزم

گذار و آموزش عوامل مرتبط منجـر بـه کـاهش خطرپـذیري در شـرایط      تاثیرهاي  شده مطابق با شرایط سد و سایر ویژگی
  شود. بحرانی و به حداقل رساندن خسارات و تلفات ناشی از آن می

و نگهداري برداري بهره کارکنان  

ي مـورد  ها آموزشسد با انجام  داري نگهو  برداري بهرهصص و فنی که مطابق چارت تشکیالتی ي متخهااز نیرو ندعبارت
و تعمیـرات، ایمنـی و مـدیریت سـد در      داري نگـه ، برداري بهرهین و تشریح شرح وظایف مربوطه در امور مختلف ینیاز و تب

  .پذیرند یت میمسوولي تکنسینی و یا کارشناسی ها رده

                                                    
1- Emergency Action Plan 
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اري سدهاکمیته ایمنی و پاید  

کمیته مشورتی است که با حضور کارشناسـان مجـرب و متخصـص در تخصـص هـاي مختلـف از مجموعـه کارفرمـا،         
با انتخاب کارفرما در شرکتها تشکیل و بعنوان بازوي فکـري و مشـورتی کارفرمـا در    و ...ن، پیمانکاران، دانشگاهیان امشاور

  ا با برنامه از پیش تعیین شده فعالیت مینماید.و ایمنی سده داري نگهو  برداري بهرهامور مرتبط با 

 برداري جانبی از سد بهره  

هاي تفریحی و ورزشـی آبـی، اکوتوریسـم، اقـدامات تحقیقـاتی در       پروري، برنامه شامل عملیاتی نظیر گردشگري، آبزي
هـاي تعیـین شـده از     تدریاچه سد، مانور و یا تمرینات نظامی و ورزشی در دریاچه سد که در قالب چهارچوب و محـدودی 

  گیرد. سوي وزارت نیرو در سدها صورت می

  قانون توزیع عادالنه آب 30ضابطین ماده  

عنـوان ضـابط قضـایی از سـوي      قانون توزیع عادالنه آب با حکم وزیر نیرو به 30موجب ماده  کارکنان وزارت نیرو که به
  شوند. ات آبی معرفی میستاسیوزارت نیرو براي شناسایی و معرفی متخلفین به منابع و 

گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزي (بنا بـه  «متن قانون به شرح ذیل است: 
) که به موجب ابالغ مخصوص وزیر نیرو براي اجراي وظایف مندرج در این قانون انتخاب و بـه  کشاورزيمعرفی وزیر جهاد 

دادگسـتري خواهـد بـود و تعقیـب     مالك تعقیب متخلفین است و در حکـم گـزارش ضـابطین     شوند، دادسراها معرفی می
  »خواهد آمد.عمل  به) قانون آیین دادرسی کیفري 59از ماده (متخلفین طبق بند ب 

 سپاري برون  

  دار از طریق پیمان. گري به بخش غیردولتی صالحیت عبارتست از واگذاري انجام خدمات تصدي

 ريگ وظایف تصدي  

قانون مـدیریت خـدمات کشـوري حـاکمیتی نبـوده و دولـت بـه علـل          8شود که به استناد ماده  به وظایفی اطالق می
در امـور  .کنـد  بـه بخـش غیردولتـی واگـذار مـی     و ...مختلف از جمله ارتقاي کیفیت، توسعه اشتغال و ارائه خـدمات بهتـر   

و تعمیرات، انجام امور مربـوط بـه فراینـد کنتـرل ایمنـی،       داري نگهبرداري سد،  برداري سدها این اقدامات شامل بهره بهره
  باشد. می و ...خدمات عمومی سد، حراست و نگهبانی 

 وظایف حاکمیتی  

ع آن بـدون محـدودیت شـامل همـه     فآن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منا
بـرداري   در بهـره .شـود  خدمات موجب محدودیت براي استفاده دیگـران نمـی   مندي از این نوع اقشار جامعه گردید ه و بهره

ها، تعیـین و اعمـال هرگونـه     و ایمنی و نظارت عالیه بر آن داري نگهبرداري،  هاي بهره این امور شامل تعیین سیاست ،سدها
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پـروري و   ز مخزن نظیـر آبـزي  هاي جانبی ا ریزي و مدیریت استفاده بخشی، برنامه عملیات توسعه منبع آبی و عملیات عالج
گیـري   ات در یک حوضه آبریـز، تصـمیم  تاسیسهم پیوسته از  برداري به ریزي جهت بهره گذاري و برنامه گردشگري، سیاست

  باشد. می و ...در شرایط بحران 

 بخش غیردولتی  

متعلق بـه دولـت نبـوده و     که سهام یا سرمایه آنها گردد میو واحدهایی اطالق  ها زمان، ساها شرکتبه کلیه موسسات، 
توانند مسوولیت اجراي قسمتی از وظایف تصدیگري را برعهده گیرنـد، ایـن بخـش     کنند و می مستقل از دولت فعالیت می

  باشد. هاي تعاونی خصوصی می شامل بخش
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  1 فصل1

 ،ها ، نقشهها گزارش اطالعات،بررسی 
  و قوانین ها نامه آیین ،اسناد فنی

  





 13  05/02/94     قوانین و ها نامه آیین فنی، اسناد ها، نقشه ها، گزارش اطالعات، یبررس -  اول فصل

 

اول  ررسی  -فصل  ارش اطالعات،ب ز نقشهها گ د فنی ،ها ،  نین ها نامه آیین ،اسنا ا و  و ق

  سد و تاسیسات وابسته   حلاز م ییصحراي دهایبازدهماهنگی با کارفرما و انجام   -1-1
 )فنـی  هـاي  ، و دیگـر گـزارش  بـرداري  بهره(طراحی، ساخت،  يها بررسی عناوین موضوعی کلیه مدارك، گزارش  -1-2

  شرکتو سد  محل موجود در
 ي طراحی، چونساخت و یا هرگونه عملیات اصالحی و نوسازي و عالج بخشـی در محـل  ها نقشهبررسی عناوین   -1-3

 شرکتو سد 

  وابسته اتتاسیس و سد به مربوط يها گزارش و ها نقشه اطالعات،بررسی   -1-4
  و شرکت   سد و نگهداري و ایمنی سد در محل برداري بهرهي موجود مرتبط با ها دادهررسی ب  -1-5
  شرکت وسد  ي اطالعاتی موجود در محلها سیستمو  ها بانکبررسی عناوین   -1-6
 ر محل تعریف شده  شرکت و یا ه بررسی نحوه نگهداري از مستندات در محل سد و  -1-7

 طرح مطالعات نهایی يها گزارش بررسی و گردآوري  -1-8

 طرح اجراي دوره يها گزارش بررسی و گردآوري  -1-9

 وابسته اتتاسیس و ایمنی سد و داري نگه برداري، بهره يها دستورالعمل بررسی و گردآوري -1-10

 سد داري نگه و برداري رهبه با مرتبط هاي نامه آیین و ضوابط مقررات، گردآوري -1-11

 سد حفاظت و برداري بهره با پیوند در مهم اسناد و قوانین مطالعه و گردآوري -1-12

 1تبطمر تجهیزات و سد شناسنامه مشخصات گردآوري -1-13

 مورد نیاز مدارك و اسناد سایر گردآوري -1-14

ابق با توافقات با کارفرما و تحویل صـحیح و  ي اطالعاتی موجود مطها پایگاهتحویل گرفتن مکتوب مستندات و  -1-15
 سالم آنها در پایان پیمان

 اعالم نیازهاي مستنداتی به کارفرما و پیگیري جهت اخذ و اضافه نمودن آنها به مستندات سد -1-16

 د ي تهیه شده در مدت زمان قرارداها داده، و اطالعات و ها نقشه، ها گزارش نگهداري از مدارك، مستندات، -1-17

  سد فنی آرشیو تکمیل -1-18

 

                                                    
 2-1پ.اي عمومی سایر سدها در پیوست  و فرم مشخصات شناسنامه 1-1پ.اي عمومی سدهاي بزرگ در پیوست  فرم مشخصات شناسنامه -1

 معرفی شده است.





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2 فصل2

  داري سدها برداري و نگه خدمات بهره
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م  دو ره –فصل  ه ب نگه خدمات  اري و  د ر اري سدها ب  د

 یاجرای خدمات -2-1

 حراست و نگهبانی پشتیبانی، و عمومی خدمات -2-1-1

 :زنی گشت و حراست نگهبانی، خدمات - 1-1-1- 2

  سد محوطه به ورودي فضاهاي و معابر کلیه حراست و نگهبانی -1- 1-1-1- 2
 ها خروج و ورود کلیه ثبت -1-1- 1-1-1- 2

 سد حساس نقاط حراست و نگهبانی -1-2- 1-1-1- 2

  سد محوطه در زنی گشت -1-3- 1-1-1- 2
 و ...و حراست نقاط حساس از جمله شیرخانه، اطاق کنترل  زنی گشت -1-4- 1-1-1- 2

 مدار بسته در گستره سد و دریاچه يها دوربیني کنترلی و حفاظتی نظیر ها سیستم کارگیري به - 5- 1- 1- 1- 1- 2

  اتفاقات و وقایع ثبت و مخزن امونپیر زنی گشت -1-6- 1-1-1- 2
 آموزشی و عمومی بازدیدهاي در عمومی و فنی واحدهاي با هماهنگی -1-7- 1-1-1- 2

 سد منقول هاي دارایی و اموال داري نگه و حراست -1-8- 1-1-1- 2

 مهم مکاتبات و اسناد کلیه حراست -1-9- 1-1-1- 2

 :پشتیبانی و عمومی خدمات - 1-1-2- 2

 ارتباطی يها راه و محوطه نظافت و داري نگه -1- 1-1-2- 2

 سبز فضاي داري نگه -2- 1-1-2- 2

 پشتیبانی و عمومی يها ساختمان ريدا نگه -3- 1-1-2- 2

 سراها مهمان و پشتیبانی عمومی، برداري، بهره يها ساختمان نظافت و داري نگه -4- 1-1-2- 2

 پذیرایی و رفاهی خدمات -5- 1-1-2- 2

 پشتیبانی و اداري يها ساختمان و ارتباطی هاي جاده جاري تعمیرات -6- 1-1-2- 2

 سد مجموعه فضاهاي کلیه گرمایش و سرمایش هاي سامانه تعمیرات و داري نگه -7- 1-1-2- 2

 عمومی رسانی برق و رسانی آب هاي سامانه تعمیرات و داري گهن -8- 1-1-2- 2

 رفاهی و پذیرایی عمومی امکانات و تدارکات خرید -9- 1-1-2- 2

  ارتباطی و اطالعاتی هاي سامانه داري نگه - 10- 1-1-2- 2

 برداري بهره -2-1-2

 ها داده پردازش و قرائت - 1-2-1- 2

 ... و ها ستیل کچ ،ها فرم برداري، بهره هاي دستوالعمل مطالعه -1- 1-2-1- 2



 برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) هفهرست خدمات مرحله بهر    05/02/94  18

 

 دستورالعمل براساسي مختلف ها زماندر  دریاچه سد، ازتر تغییرات ثبت و قرائت -2- 1-2-1- 2

 دست پایین و ي مختلف)ها شاخه(سر دست باال متري هیدرو يها ایستگاه اطالعات قرائت یا و اخذ -3- 1-2-1- 2

 با محاسبه بیالن مخزن به ورودي آب تعیین و مخزن به ورودي آب گیري اندازه -4- 1-2-1- 2

 عملدستورال براساس ،سد ایستگاه هواشناسی هاي داده قرائت -5- 1-2-1- 2

(آبگیرها، نیروگاه بـه تفکیـک واحـدها، تخلیـه      خروجی نوع تفکیک به سد هاي خروجی میزان قرائت -6- 1-2-1- 2
 نیاز مورد يها زمان در...)  کننده تحتانی، سرریز ها، ایستگاه پمپاژ و

  ها زهکشو  ها گالري در نشتیي ها جریان ثبت و کنترل -7- 1-2-1- 2
 ستگاه پمپاژ و غیره)ي مستقیم از مخزن (تونل جانب مخزن، ایها برداشتقرائت  -8- 1-2-1- 2

 تحویلی به مصارف مختلف در پاي سد  آب مقدار ثبت -9- 1-2-1- 2

 اي به سد   قرائت و ثبت آب انتقال بین حوضه - 10- 1-2-1- 2

 باشند. میو ثبت آب میان حوضه اي باالدست و پایین دست که در تدقیق بیالن سد موثر  گیري اندازه - 11- 1-2-1- 2

 برداري بهره برنامه با مرتبط اطالعات سایر ثبت - 12- 1-2-1- 2

 در کـه  رود یمـ  گمـان  و داشـته  وجـود  هـا  داده قرائـت  هنگام در که  مهم یدادهايرو و وقایع ثبت - 13- 1-2-1- 2
 .نماید کمک ها آن تفسیر

  سیالبی و اضطراري شرایط در مخزن و خروجی ورودي، هاي داده ساعتی قرائت - 14- 1-2-1- 2
 پارامترهاي کیفی آب مخزن بر اساس برنامه پایش کیفی مخزن   گیري اندازهو آب  برداري نمونه - 15- 1-2-1- 2

بعـد  و به مخـزن   ورودياز قبل  يها رودخانهي پارامترهاي کیفی ها گیري اندازهو آب  يبردار نمونه -16- 1-2-1- 2
  تعیین تواتر آن با توجه به غلظت جریان سیالبی خروجی مخزن واز 
   نیروگاه  کارکرد واحدهايو میزان شرایط   ثبت - 17- 1-2-1- 2

  ها دادهی چشم کنترل - 18- 1-2-1- 2
  رایانه به خام هاي داده انتقال - 19- 1-2-1- 2
  اصالح ضرایب و واسنجیي ها ثابت از استفاده با دار یمعن ارقام به ها قرائت پردازش - 20- 1-2-1- 2
  یآت مراجعات جهتی مرجع عنوان هبی اطالعات بانک یک در اطالعات کلیه ذخیره - 21- 1-2-1- 2
  تغییرات روند شناخت منظور به مناسبي نمودارها و ها یمنحن رسم با ها دادهی بررس - 22- 1-2-1- 2
 کشور ايسده برداري بهره اطالعات سامانه در موردنیاز هاي داده ورود - 23- 1-2-1- 2

و اعالم نیاز تعمیـر و   غیرمعمول هاي داد مشاهده درصورت ها داده ثبت یا ها قرائت درستی کنترل - 24- 1-2-1- 2
  یا تعویض ابزارهاي معیوب

یـک مقطـع    ي دسـتی در هـا  گیـري  انـدازه اشل خروجی هاي سد با اسـتفاده از   بدهکنترل روابط  - 25- 1-2-1- 2
  ماهه. 6یا  3ي زمانی ها بازهسد در  دست پایینمناسب در 
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 خروجـی  و ورودي بـیالن  که شکلی به)  ساالنه و ماهانه ، روزانه(  شده ثبت اطالعات تحلیل و هتجزی -26- 1-2-1- 2
  .گردد ارائه و مشخص دوره هر در)  بیآ برق هاي نیروگاه مورد در( تولیدي انرژي میزان و
  1وابسته اتتاسیس و سد اي شناسنامه مشخصات روزرسانی هب و تکمیل - 27- 1-2-1- 2
  اطالعاتی بانک در ها داده ایمنی بایگان وي دار نگه - 28- 1-2-1- 2

 مخزن از برداري بهره هاي برنامه اجراي - 1-2-2- 2

 ازسوي ابالغی هاي برنامه و فنی يها دستورالعمل براساس ها کننده تخلیه و ها دریچه مانور و تنظیم -1- 1-2-2- 2
 دست پایین نیازهاي تامین در کارفرما

 دریچه مانور و آب تخلیه در مصرف محل با الزم هماهنگی و ارتباط -2- 1-2-2- 2

و تهیـه   بـی آ بـرق  انـرژي  تولیـد  و ریـزي  برنامـه  در دسـت  پـایین  نیـاز  و بـرق  بازار با مالز هماهنگی -3- 1-2-2- 2
 اي الزم   ي مقایسهها گزارش

 توسـط  شـده  اعـالم  ایمـن ي بـردار  بهره هاي محدودیت و شرایط با منطبق سد مخزن از يبردار بهره -4- 1-2-2- 2
  صالح ذي مراجع یا و طرح مشاور مهندسین

 ها دستورالعمل براساس سیالبی شرایط رویداد یا و بینی پیش در کننده تخلیه و مخزن مدیریت -5- 1-2-2- 2

 بازگشـایی  ماننـد  هـا  دسـتورالعمل  در شـده  بینـی  پـیش  شـرایط  براسـاس  مخـزن  رسـوب  مدیریت -6- 1-2-2- 2
 سیالبی شرایط در رسوب تخلیه و تحتانی ايه دریچه

 شیرها و ها دریچه نیاز مورد تغییرات تنظیم -7- 1-2-2- 2

  اطمینان حصول و پاکسازي منظور  به سرریز خروجی مجاري کنترل -8- 1-2-2- 2

ـ  انجـام  جهـت  داري نگه بخش بای هماهنگ -9- 1-2-2- 2  سـامانه  قطعـات،  تعـویض  تعمیراتـی،  عملیـات  موقـع  هب
 سد تجهیزات از مطمئن برداري بهره منظور به ... و اضطراري برق روشنایی،

 اجسـام  سقوط مخزن، به آالینده مواد ورود مخزن، حریم به تجاوز موارد از رسانی اطالع و کاري هم - 10- 1-2-2- 2
 شرکت ستاد و سد مرتبط مقامات به ... و

 آب عادالنه توزیع قانون 30 ماده ضابطین با کاري هم - 11- 1-2-2- 2

 استانی و محلی يها ارگان با اطالعات تبادل در کارفرما با هماهنگی و کاري هم - 12- 1-2-2- 2

 و مـوردي  اطالعـات  و اريجـ  و متعارف اطالعات شامل( شرکت ستاد به نیاز مورد اطالعات ارسال - 13- 1-2-2- 2
 )رارياضط و عادي شرایط در

                                                    
 ارایه شده است. 2-1پ.و  1-1پ.هاي  اي عمومی سدها در پیوست هاي مشخصات شناسنامه فرم -1
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 اطالعـات  و جـاري  و متعارف اطالعات شامل( کشور آب ستاد به نیاز مورد موقع هب اطالعات ارسال - 14- 1-2-2- 2
 )اضطراري شرایط در و موردي

 هواشناسی و هیدرومتري يها ایستگاه آب، جریان گیري اندازه اداوات وضعیت بررسی و بازدید - 15- 1-2-2- 2

 ،ین شـرکت مسـوول  به آن برگشت و  شده تدوین برداري بهره برنامه احتمالی هاي نارسایی تشخیص -16- 1-2-2- 2
 مشکالت و نواقص رفع منظور به

 برداري بهره نیاز مورد تجهیزات و آالت ماشین تامین و بینی پیش - 17- 1-2-2- 2

 بازرسـی  و گیـري  پـی  ،عـادي غیر شـرایط  در بـرداري  بهـره  نیاز مورد تجهیزات تامین و بینی پیش - 18- 1-2-2- 2
 ها نآ عملکرد درستی از اطمینان و ارتباطی و اطالعاتی هاي سامانه

 :از اعم ها آن نصب و تامین نیاز اعالم و جریان سنجش تجهیزات کفایت و کارکرد بررسی - 19- 1-2-2- 2

 هیدرومتري يها ایستگاه آب جریان گیري اندازه تجهیزات کمبودهاي اعالم 

 سد هواشناسی ایستگاه ينیازها اعالم 

 آب کیفی پارامترهاي سنجش اداوات ينیازها اعالم 

 سیل دارهش هاي سامانه ينیازها اعالم 

 خودکار گیري اندازه هاي سامانه به سد تجهیز نیاز اعالم 

 وابسته تجهیزات و اتتاسیس سد، بازرسی - 20- 1-2-2- 2

  آب جریان گیري اندازه تجهیزاتي دار نگهي ها دستورالعمل کاربرد - 21- 1-2-2- 2
  جریان گیري اندازهبررسی عملکرد ادوات و تجهیزات  - 22- 1-2-2- 2
  تبطمري ها لیست چک در آب جریان گیري اندازه تجهیزات ازي ا دورهي ها آزمایش انجام وی بازرس - 23- 1-2-2- 2
 شش ماهه و یا ساالنه. صورت به آب جریان گیري اندازه تجهیزات واسنجی و کنترل - 24- 1-2-2- 2

 آب جریان گیري اندازه تجهیزات منظمي ها سرویس انجام - 25- 1-2-2- 2

  .وجود صورت در ،ها آن علل و ها یخراب اعالم و ویژه موارد ثبت -26- 1-2-2- 2
 و کنتـرل  هاي سامانه آب، جریان گیري اندازه تجهیزات برقی، تابلوهاي عملکرد درستی از اطمینان - 27- 1-2-2- 2

  ها دستورالعمل مطابق ،اضطراري و ساالنه ،ماهه 6 ، ماهانه مشخص تواتر در ... و مخزن مرکزي، قرائت
  مختلفتهیه گزارش هاي دوره اي و موردي  - 28- 1-2-2- 2
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 ]17[ 1ها بازرسی -2-1-3

  ي:ا دوره هاي بازرسی - 1-3-1- 2
  موجودي ها ستورالعملد با مطابقي ا دورهی چشمي ها بازرسی انجام -1- 1-3-1- 2
  تبطمري ها لیست چک در شدهی بازرس موارد ثبت -2- 1-3-1- 2
 اي در پایگاه اطالع رسانی شرکت مدیریت منابع آب ایران ثبت موارد بازرسی دوره -3- 1-3-1- 2

  اعالم هرگونه موارد غیرعادي مشاهده شده به کارفرما -4- 1-3-1- 2
 ی مناسباي آنها با تواتر زمان و نشانه گذاري وقایع جدید و بازررسی دوره مستندسازي -5- 1-3-1- 2

 بررسی کارشناسی هر یک از عوارض نیازمند بررسی و ارائه گزارش به کارفرما -6- 1-3-1- 2

 هاي نیازمند خدمات مطالعاتی و تهیه گزارش توجیهی   معرفی وقایع و رخداد -7- 1-3-1- 2

 ارائه گزارش از وقایع جدید رخداده  -8- 1-3-1- 2

 هاي جدید ي مورد نیاز پایش وقایع و رخدادها روشارائه  -9- 1-3-1- 2

 غی کارفرما در خصوص پایش وقایع جدیدي ابالها دستورالعملاجراي  - 10- 1-3-1- 2

 اي ثبت تغییرات وقایع جدید در بازرسی دوره - 11- 1-3-1- 2

 اي تهیه گزارش بازرسی دوره - 12- 1-3-1- 2

  اي در کمیته ایمنی و پایداري  ارائه گزارش بازرسی دوره - 13- 1-3-1- 2
  تخصصی: يها بازرسی - 1-3-2- 2

 اتوسط کارشناسان ستادي کارفرم  شده ریزي برنامه و  رسمی صورت به تخصصی يها بازرسیانجام  -1- 1-3-2- 2
 و یا ستاد امورآب کشور.

 پـایش  و نگهـداري  ،برداري بهره وضعیت کنترل جهت سرزده صورت به تخصصی يها بازرسیانجام  -2- 1-3-2- 2

 ین ذیربط.مسوولتوسط دیگر  موارد و اضطراري شرایط برابر در آمادگی کارکنان، وضعیت سد،

 توسط گروه متخصصین. سد در آمده وجود به خاص مشکالت یا مسایل تر فنی و تر دقیق بررسی بازرسی و  -3- 1-3-2- 2

  2ياضطراری بازرس - 1-3-3- 2
 ياضطرار اقدامات دستورالعملي اجرا -1- 1-3-3- 2

 انجام بازرسی اضطراري مطابق با دستورالعمل شرایط اضطرار -2- 1-3-3- 2

  سد و شرکت ارتباطی و اطالعاتی هاي سامانه از طریق خطر پیام اعالم -3- 1-3-3- 2

                                                    
اي سـدهاي خـاکی و بتنـی     دورهچک لیست بازرسـی  گزارش بازرسی و و  1-3پ.طابق پیوست بازرسی مهاي  نمودار تهیه و بررسی گزارش -1

 باشد. می 3-3پ. و 2-3پ. هاي پیوستبا مطابق 
 باشد. می 2-4پ.و  1-4پ. هاي پیوستبا مطابق سدهاي خاکی و بتنی، چک لیست بازرسی پس از زلزله گزارش و  -2
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  بوطي مرها لیستثبت موارد بازرسی اضطراري در چک  -4- 1-3-3- 2
 ها طی شرایط اضطرار مورد نیاز پایش وقایع و رخداد يها روشارائه و اجراي  -5- 1-3-3- 2

 ي ابالغی کارفرما در خصوص پایش در شرایط اضطرارها دستورالعملاجراي  -6- 1-3-3- 2

  پیگیري اقدامات بعدي با هماهنگی کارفرما -7- 1-3-3- 2
  و تهیه گزارش از اقدامات به عمل آمده در شرایط اضطرار مستندسازي -8- 1-3-3- 2
 تهیه گزارش بازرسی اضطراري -9- 1-3-3- 2

  رسی اضطراري در کمیته ایمنی و پایداري ارائه گزارش باز - 10- 1-3-3- 2
 1یتفصیلی بازرس - 1-3-4- 2

  سرریز و سد سازه ازی تفصیلی تخصصی بازرس انجام -1-1- 1-3-4- 2
 و سـد ي نگـار  لـرزه  وي نگار شتاب شبکه ،يابزاربند سامانه ازی تفصیلی تخصصی بازرس انجام -1-2- 1-3-4- 2

  موجودي ها سامانه
 وی تحتـان ي هـا  کننـده  تخلیه گیر، آب وی خروجي ها سازه ازی تفصیلی تخصصی بازرس انجام -1-3- 1-3-4- 2

  مرتبط تجهیزات
  مخزن ساحل و دریاچه ازی تفصیلی تخصصی بازرس انجام -1-4- 1-3-4- 2
  سد دست پایینی نواح ازی تفصیلی تخصصی بازرس انجام -1-5- 1-3-4- 2
  ها آن مانور و هیدروالکتریکی و هیدرومکانیکی تجهیزات ازی تفصیلی تخصصی بازرس انجام -1-6- 1-3-4- 2
  ها گالري و ها گاه تکیه ازی تفصیلی تخصصي ها بازرسی انجام -1-7- 1-3-4- 2

 )نت( تعمیرات و داري نگه -2-1-4

 :ها دستورالعمل براساس تجهیزات داري نگه و مانور ،ها بازرسی - 1-4-1- 2

 ..). و انتقال خط پمپ، شیر، دریچه، الگ، استاپ گیر، آشغال( هیدرومکانیکی تجهیزات -1- 1-4-1- 2

 هیدرومکانیکی تجهیزات باالبر و محرکه نیروي سامانه -2- 1-4-1- 2

 )و ... روشنایی سامانه برق، لوهايتاب اضطراري، برق سامانه( برقی تجهیزات  -3- 1-4-1- 2

براسـاس   ..). و تخریـب  ریزش، حیوانات، النه گیاه، رویش نشت،( غیرعادي موارد کنترل و سد بدنه  -4- 1-4-1- 2
  ها دستورالعمل

 ي هواشناسیها ایستگاهسرویس و نگهداري  -5- 1-4-1- 2

                                                    
، توسـط متخصصـین و یـا    مناسـب ي هـا  لیسـت  چـک ی طراح با همراهو تفصیلی ی تخصصی ازرسب است الزمی ایمني ا دورهي ها کنترل در -1

 .باشد می سد اي دوره هاي بازرسی از غیر موارد این گیرد صورت مشاورین ذیصالح
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 ارتباطی و دسترسی هاي جاده -6- 1-4-1- 2

 دسترسی هاي پله ،هاآسانسور ،ها زهکش ،ها گالري -7- 1-4-1- 2

 سد نديابزارب سامانه -8- 1-4-1- 2

 و ... آرامش، حوضچه سرریز، -9- 1-4-1- 2

 رودخانه و دریاچه - 10- 1-4-1- 2

 سد پایاب - 11- 1-4-1- 2

 برداري بهره يها ساختمان - 12- 1-4-1- 2

 آب جریان گیري اندازه هاي سامانه - 13- 1-4-1- 2

 دسترسی هاي جاده - 14- 1-4-1- 2

 سرریز هاي دریچه مانور - 15- 1-4-1- 2

 هــاي ســامانه آزمــایش و کــاري روغــن ســرویس، و کننــده تخلیــه شــیرآالت و هــا دریچــه مــانور -16- 1-4-1- 2
 برقی و هیدرومکانیکی

 تحتانی کننده تخلیه شیرآالت و هچرید مانور - 17- 1-4-1- 2

  ...) و انتقال خط پمپ، شیر، دریچه، الگ، استاپ گیر، آشغال( یهیدرومکانیک تجهیزات - 18- 1-4-1- 2
  منابع مالی  تدي و محدودینب لویت عملیات اجرایی، برنامه زمانوتهیه برنامه نت براساس ا - 19- 1-4-1- 2

 :اه دستورالعمل مطابق تجهیزات و سد سازه اي دوره سرویس و داري نگه - 1-4-2- 2

 نصب تجهیزات صحیح عملکرد از اطمینان حصول منظور به اي دوره مختلف هاي آزمایش انجام -1- 1-4-2- 2
 سد در شده

  ها آن علل و ها یرابخ اعالم و ویژه موارد ثبت -2- 1-4-2- 2
 رفتارنگاري تجهیزات جزیی عیوب رفع و سرویس -3- 1-4-2- 2

 روشنایی هاي سامانه عیوب رفع و سرویس -4- 1-4-2- 2

 شگرمای و سرمایش هاي سامانه عیوب رفع و سرویس -5- 1-4-2- 2

 و ...ي هیدرومتري، هواشناسی ها ایستگاهسد،  گیري اندازه تجهیزات واسنجی و سرویس -6- 1-4-2- 2

 نت مکانیزه سامانه در اطالعات درج و روزرسانی هب -7- 1-4-2- 2

 آب امور ستاد اي و منطقه آب شرکت سد، مختلف عملیاتی هاي فرم تکمیل -8- 1-4-2- 2

 و ییـ اجرا عملیـات  يبنـد  لویـت وا ریـزي،  برنامـه  جهـت  ایمنی و برداري بهره واحدهاي با هماهنگی -9- 1-4-2- 2
 نت مطالعاتی

 عملیات شروع جهت ،... و حراست اري،پاید و ایمنی برداري، بهره گروه با ها هماهنگی انجام - 10- 1-4-2- 2

 :بازسازي و اصالح و نت عملیات نجاما - 1-4-3- 2
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 عملیات انجام در نت يها دستورالعمل رعایت -1- 1-4-3- 2

 گیرانه پیش نت انجام -2- 1-4-3- 2

 هیدرومکانیکی تجهیزات -2-1- 1-4-3- 2

 برقی تجهیزات  -2-2- 1-4-3- 2

 دقیق ابزار و لکنتر تجهیزات -2-3- 1-4-3- 2

 ... و تاج مخزن، جناحین سرریز، سد، هبدن سازه -2-4- 1-4-3- 2

 بازسازي و تعمیرات انجام -3- 1-4-3- 2

 ... و شیرآالت اتاق ،ها گالري تاج، محوطه، روشنایی سامانه -3-1- 1-4-3- 2

 سد ابزاربندي -3-2- 1-4-3- 2

 سد سازه -3-3- 1-4-3- 2

 هیدرومکانیکی تجهیزات -3-4- 1-4-3- 2

 آرامش حوضچه و سرریز -3-5- 1-4-3- 2

 ها گاه تکیه -3-6- 1-4-3- 2

 مخزن جناحین -3-7- 1-4-3- 2

 سد کمپ و محوطه -3-8- 1-4-3- 2

 برداري بهره و ريادا يها ساختمان  -3-9- 1-4-3- 2

 تعمیراتی عملیات انجام وکیفی کمی کنترل -3-10- 1-4-3- 2

 الزم اظهارنظر و مطالعاتی کار میان يها گزارش بررسی -3-11- 1-4-3- 2

 کاران پیمان تعمیراتی و اجرایی عملیات هاي وضعیت صورت تدقیق و بررسی -3-12- 1-4-3- 2

  پایداري و ایمنی خدمات - 2-1-5

  اطالعات پردازش و ثبت ،قرائت - 1-5-1- 2
   1رفتارنگاري تجهیزاتکلیه  قرائت دوره و نحوه با مرتبط يها دستورالعمل مطالعه -1- 1-5-1- 2
 ها دادهي مناسب جهت ثبت ها فرمتهیه  -2- 1-5-1- 2

 ي مناسب با قید شرایط ثبت دادهها فرمدر  ها دادهثبت  -3- 1-5-1- 2

  غیرعادي و عادي شرایط در شده تعیین پیش ازی زمان برنامه به باتوجه ها داده قرائت -4- 1-5-1- 2
 ي ابالغی کارفرما در شرایط اضطرارها لدستورالعمنمودن برنامه قرائت تجهیزات مطابق با  روز هب -5- 1-5-1- 2

                                                    
 باشد. می 2-2پ.و  1-2پ. هاي پیوستبا مطابق سدهاي خاکی و بتنی به ترتیب، کلی تجهیزات رفتارنگاري  فهرست -1
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  هاي ابالغی کارفرما در شرایط اضطرار قرائت تجهیزات ابزار دقیق مطابق با دستور العمل -6- 1-5-1- 2
 ي موجودها دستورالعملروز نمودن برنامه قرائت تجهیزات در شرایط اضطرار مطابق با  هتهیه و ب -7- 1-5-1- 2

 تهیه گزارش از اقدامات به عمل آمده در شرایط اضطرار -8- 1-5-1- 2

 رائه گزارش در خصوص اقدامات به عمل آمده در شرایط اضطرار در کمیته ایمنی و پایداري ا -9- 1-5-1- 2

  يغیرعاد قرائت مشاهده درصورت مجددي ها قرائت انجام - 10- 1-5-1- 2
 رفتار مشاهده سیل، زلزله، از پس شرایط مانند ویژه شرایط بروز درصورتی اضافي ها قرائت انجام - 11- 1-5-1- 2

  ... وي غیرعاد
ي هـا  چشمه درزها، از آب نشت مانند جدیدي ها پدیده مشاهده هنگام دري موردي ها يگیر اندازه - 12- 1-5-1- 2

  .است نشده تعبیه ها آني براي رفتارنگار سامانه قبل از که ... و جدید
 ي مربوطها دستورالعملها و تجهیزات مورد استفاده مطابق با  بررسی دقت داده - 13- 1-5-1- 2

 برداشت شده هاي ها و اطمینان از صحت داده بررسی اولیه دادهو ی چشم کنترل - 14- 1-5-1- 2

  ها قرائت مجدد در صورت مشاهده قرائت غیر عادي و ایجاد اطمینان از صحت داده - 15- 1-5-1- 2
 ي ابالغی کارفرماها دستورالعملقرائت تجهیزات جدید نصب شده مطابق  -16- 1-5-1- 2

  .نماید کمک ها آن تفسیر در تواند می و داشته وجود ها داده قرائت هنگام در که اي ویژه شرایط ثبت - 17- 1-5-1- 2
 يهـا  ثابـت  از اسـتفاده  بـا  ،یمهندس دار یمعن ارقام بهي ابزاربند از آمده دست هبي ها قرائت تبدیل - 18- 1-5-1- 2

  اصالح ضرایب و واسنجی
  مناسبي نمودارها و ها جدول شکل به ها دادهي ساز خالصه - 19- 1-5-1- 2
  یآت مراجعات جهتی مرجع عنوان هبی اطالعات بانک در اطالعات کلیه ذخیره - 20- 1-5-1- 2
 نیز و ها داده تغییرات روند شناخت منظور به ناسبمي نمودارها و ها یمنحن رسم با ها دادهی بررس - 21- 1-5-1- 2

  غیرمعمولي ها يگیر جهت یا وی انناگه تغییرات یافتن
 غیرمعمول رفتار مشاهده صورت در ها داده ثبت یا ها قرائت درستی کنترل - 22- 1-5-1- 2

 ها به کامپیوتر و ایجاد بایگانی منظم داده ها دادهانتقال  - 23- 1-5-1- 2

 هانه نسخه پشتیباني خام و تهیه ماها دادهنگهداري ایمن از  - 24- 1-5-1- 2

 ي مختلفابزارهاي موجود ها دستورالعملها و انجام اصالحات الزم براساس  پردازش داده - 25- 1-5-1- 2

 ي غیرعاديروندهاي پردازش شده و اطمینان از عدم وجود شرایط و ها دادهبررسی اولیه  -26- 1-5-1- 2

 ي غیرعاديروندهادر صورت وجود شرایط و  ها دادهبرداري و پردازش مجدد  داده - 27- 1-5-1- 2

 غیرعاديي روندهاه دالیل شرایط و بررسی اولی - 28- 1-5-1- 2

  غیرعاديي روندهانمودن برنامه قرائت تجهیزات با توجه به شرایط و  روز هب - 29- 1-5-1- 2

 هاي غیرعادي و اعالم به کارفرما تهیه گزارش از شرایط و روند - 30- 1-5-1- 2
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 هاي غیرعادي  تهیه گزارش توجیهی براي خدمات مطالعاتی در خصوص شرایط و روند - 31- 1-5-1- 2

 هاي غیرعادي در کمیته ایمنی و پایداري  ط و روندارائه گزارش در خصوص شرای - 32- 1-5-1- 2

 ي پردازش شده، نگهداري ایمن از آنها و تهیه ماهانه نسخه پشتیبانها دادهذخیره  - 33- 1-5-1- 2

 توسط شده اعالم ایمني بردار بهره شرایط با منطبق سد، مخزن ازي بردار بهره منظور بهی هماهنگ - 34- 1-5-1- 2
  صالح ذي مراجع یا و طرح مشاور مهندسین

 اسـتفاده  مورد ... و هیدرومکانیکی تجهیزات دیگر و ها دریچه عملکرد درستی کنترل ردی هماهنگ - 35- 1-5-1- 2
  ياضطرار مواقع در
  يا منطقه آب شرکت ستاد بهي بردار بهره ایمن شرایط از عدول موارد گزارش -36- 1-5-1- 2

  یرفتارسنج تجهیزاتي دار نگه - 1-5-2- 2
  تجهیزاتي دار نگهي ها دستورالعمل کاربرد -1- 1-5-2- 2
  تبطمري ها لیست چک در ثبت وی رفتارسنج یزاتتجه ازي ا دورهي ها آزمایش وی بازرس -2- 1-5-2- 2
  گر ي قراعتها دستگاهو  یرفتارسنج تجهیزات واسنجی کنترل -3- 1-5-2- 2
  یرفتارسنج تجهیزات منظمي ها سرویس انجام -4- 1-5-2- 2
  سدی ایمن گروه نگاه از وجود درصورت ها آن علل و ها یخراب اعالم و ویژه موارد ثبت -5- 1-5-2- 2

 1تهیه گزارش تحلیلی رفتارنگاري سد - 1-5-3- 2

 ي موجودها دستورالعملاي سد مطابق  دوره رفتارنگاريگزارش تحلیلی تهیه  - 1-5-4- 2

 هاي غیرعادي تهیه گزارش تحلیلی موردي از شرایط و روند - 1-5-5- 2

 در شرایط اضطرار  رفتارنگاريتهیه گزارش تحلیلی  - 1-5-6- 2

  بحران مدیریتآمادگی براي مقابله با شرایط اضطرار و  -2-1-6

 غیرعادي شرایط و رانیبح شرایط تمدیری در کاري هم جهت الزم آمادگیکسب  - 1-6-1- 2

 تشخیص و تبیین شرایط اضطرار   - 1-6-2- 2

، خشکسـالی ، سـیالب ، لـرزه  زمـین شـرایط اضـطرار (   رویداد از پسات اضطراري اقدام دستورالعمل اجراي - 1-6-3- 2
 )..و حمله و . کاري خراب، آلودگی

 ي)ا قهمنط آب شرکت ستاد( دست باال مراجع به خطرآفرین و غیرعادي موارد گزارش و موقع به رسانی اطالع - 1-6-4- 2

                                                    
بـرداري و نگهـداري    در صورت حائز شرایط بودن پیمانکـار بهـره   5ات رفتارنگاري سدها مطابق فهرست خدمات ارائه شده در پیوست مطالع -1
صورت تواما با سایر خدمات سد باید انجام گردد، که این یکپارچگی به جهت انسجام کلیه خدمات و به هم پیوستگی مجموعه عملیات سـد و   به

اي از  صورت مطابق فهرست خدمات بخـش مشـاوره   باشد، در غیر این بردار در قبال ایمنی سد بهتر می هاي دستگاه بهره یتتر مسوول از همه مهم
 هاي حائز شرایط دیگر باید انجام گردد. طریق شرکت
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  غیرعادي شرایط مشاهده صورت دري ا منطقه آب شرکت ستاد بهو سد دري فور خطر اعالم - 1-6-5- 2

  موردنیاز امکانات و تجهیزاتنیروي انسانی،  تدارك و هماهنگی -1-6-6- 2
  ربط ذي يها ارگان و واحدها با هماهنگی - 1-6-7- 2

 مسـوولین  و طـر در خ اکنو امـ  جمعیـت  بـه  غیرعادي و  اضطراري شرایط در هشدار اعالم و  رسانی  آگاهی - 1-6-8- 2
  ،مربوط يها دستورالعمل براساس

 در هـا  آن از اسـتفاده  و ... و زیسـت  محیط هواشناسی، مانند مختلف يها زمانسا از نیاز مورد اطالعات اخذ - 1-6-9- 2
 اضطراري شرایط مدیریت

 و ورودي آب نـوعی  هبـ  کـه  سـدهایی  یا و اتتاسیس مدیریت با اطالعات و آمار مبادله و مستمر کاري هم -1-6-10- 2
 .است موثر اضطراري شرایط مدیریت یا و برداري بهره در ها آن زا خروجی

 رتبطم يها دستورالعمل براساس مسوولین به اي لحظه يها گزارش و آمار اعالم -1-6-11- 2

  غیرمترقبه حوادث بروز صورتدر و ویژه موارد در برداري بهره موردي يها گزارش تهیه -1-6-12- 2
 .دارد باالتر مراجع بهی رسان العاط به نیاز که غیرمعمول عملیات نوع هر از گزارش تهیه -1-6-13- 2

 موقع هب رسانی اطالع و مربوط هاي تلفن شماره با مسوولین و مدیران کارشناسان، لیست تهیه -1-6-14- 2

  مرتبط ها گزارش تهیه -1-6-15- 2

 اي مشاوره خدمات - 2-2

 طرح اولیه مبانی بازنگري و برداري بهره جامع ارزیابی مطالعات -2-2-1

  برداري بهره جامع مطالعات - 2-1-1- 2
 اطالعات آوري جمع و بازدید ،ریزي برنامه هماهنگی، -1- 2-1-1- 2

 خدمات شرح قیتدق و مطالعات حدود و اهداف نییتب جهت کارفرما با نظر تبادل و مذاکره -2- 2-1-1- 2

 آن انجام شناسی روش ارائه و مطالعات ریزي برنامه -3- 2-1-1- 2

 مطالعات تفصیلی بندي زمان برنامه ارائه -4- 2-1-1- 2

 مخزن و سد محدوده کلی مشخصات و موقعیت بررسی -5- 2-1-1- 2

 مخزن محدوده در واقع مهم فنی ابنیه و اتتاسیس بررسی -6- 2-1-1- 2

 سد حوضه محدوده در موجود هواشناسی و هیدرومتري يها ایستگاهی بررس -7- 2-1-1- 2

 ... و شده حفاظت مناطق ،یباتالقی اراض ر،یگ لیسی اراض محدوده ها، لیمس تیموقعی بررس -8- 2-1-1- 2

  یاراضي کاربر بررسی و شناسایی -9- 2-1-1- 2
 طرح مطالعاتی يها گزارش گردآوري - 10- 2-1-1- 2
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 مطالعه زمان زهايمجو و مهم مدارك گردآوري - 11- 2-1-1- 2

 شده اجرا هاي نقشه و ساخت زمان يها گزارش گردآوري - 12- 2-1-1- 2

 ساخت زمان مهم اطالعات و مدارك گردآوري - 13- 2-1-1- 2

 سد رفتارنگاري و اولیه گیري آب يها گزارش گردآوري - 14- 2-1-1- 2

 شده تدوین يها دستورالعمل کلیه گردآوري - 15- 2-1-1- 2

  سد برداري بهره از پس شده انجام مختلف مطالعاتی يها گزارش گردآوري -16- 2-1-1- 2
  سد حوضه هیدرولوژي و هواشناسی ارآم آوريگرد - 17- 2-1-1- 2
  موردنیاز اولیه اطالعات دیگر آوري جمع - 18- 2-1-1- 2
 مخزن و سد محدوده در داده روي غیرطبیعی و طبیعی وقایع آمار گردآوري - 19- 2-1-1- 2

 آن هاي خسارت و مشخصات و سیالب -1- 19- 2-1-1- 2

 آن اثرات و زلزله -2- 19- 2-1-1- 2

 خاك رانش و لغزش زمین -3- 19- 2-1-1- 2

 آب آلودگی -4- 19- 2-1-1- 2

  سد تجهیزاتی و اي سازه مشکالت - 20- 2-1-1- 2
  نیاز برحسب اي ماهواره تصاویر و هوایی هاي عکس توپوگرافی، هاي نقشه گردآوري - 21- 2-1-1- 2
  فرهنگی وی اجتماع حقوقی، مسایل ها، حقابه مختلف، مصارف به مربوط اطالعات گردآوري - 22- 2-1-1- 2
  آبی کیف وی لیمنولوژیک ،یمحیط زیست مسایل به مربوط اطالعاتي گردآور - 23- 2-1-1- 2
  مرتبط توسعه يها طرح اطالعات و ها گزارشي گردآور - 24- 2-1-1- 2
 مدارك و اسناد سایر ردآوريگ - 25- 2-1-1- 2

 ساخت و مطالعه زمان اطالعات و مدارك آوري جمع -26- 2-1-1- 2

 برداري بهره دوران اطالعات و آمار آوري جمع - 27- 2-1-1- 2

 حوضه نگامه به واطالعات آمار آوري جمع - 28- 2-1-1- 2

 برداري بهره وضعیت تحلیل و بررسی - 29- 2-1-1- 2

 برداري بهره آغاز از سد برداري بهره وضعیت تحلیل و بررسی - 30- 2-1-1- 2

 مخزن برداري بهره فعلی وضع با آن مقایسه و تخصیص برنامه سد، ساخت اهداف تحلیل و بررسی - 31- 2-1-1- 2

 و اهـداف  بـا  آن مقایسه و حوضه منابع از برداري بهره توسعه حوضه، هیدرولوژیکی وضعیت بررسی - 32- 2-1-1- 2
 بـه  باتوجـه  مخـزن  از بـرداري  بهره موجود وضع شناسی آسیب و مخزنبر آن اثرات و حاکم برداري بهره هاي سیاست
 سد اهداف و حاکم شرایط

 وابسته اتتاسیس و تجهیزات ،سد يا شناسنامه اطالعات - 33- 2-1-1- 2
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در مطالعات و پیشنهاد منحنی فرمان جدید با توجـه   مختلف شرایط در سد فرمان منحنیبررسی  - 34- 2-1-1- 2
 به شرایط فعلی سد و حوضه آبریز و اهداف سد

 اقلیمی مختلف طشرای در مخزن از برداري بهره و آوردها بینی پیش شیوه و ریزي برنامه هاي مدل - 35- 2-1-1- 2

 هـاي   شیوه: شامل) و ... ماهانه روزانه، ساعتی، اي، لحظه( آب اطالعات و آمار قرائت جداول و برنامه -36- 2-1-1- 2
 تدقیق اطالعات، و آمار سنتز و پردازش انتقال، يها روش آمارگیري، مختلف هاي فرمت اطالعات، تولید  آوري، جمع
 سدها برداري بهره هاي داده و نتایج تفسیر و حلیلت مدیریتی، مختلف سطوح در گزارش تهیه ها، داده

  برداري بهره فعلی وضعیت جامع اسیشن آسیب - 37- 2-1-1- 2
 آب جریان گیري اندازه تجهیزات وضعیت بررسی - 2-1-2- 2

و پیشنهاد بازنگري، تجهیـز و   ها آن مشخصاتپایین دست و  و ها سرشاخه هیدرومتري يها ایستگاه -1- 2-1-2- 2
 ي جدیدها ایستگاهیا ایجاد 

 آن مشخصات و سد منطقه یهواشناس ایستگاه -2- 2-1-2- 2

 مختلف مجاري از خروجی آب جریان و ورودي جریان گیري اندازه تجهیزات -3- 2-1-2- 2

 مخزن آب کیفی پارامترهاي برداري نمونه و گیري اندازه تجهیزات -4- 2-1-2- 2

 مخزن آب تراز سطح گیري اندازه تجهیزات -5- 2-1-2- 2

 مخزن از طورمستقیم هب مختلف مشترکین به آب تحویل گیري اندازه تجهیزات -6- 2-1-2- 2

  سیالب مدیریت يها دستورالعمل و سیل هشدار تجهیزات و سامانه -7- 2-1-2- 2
 برداري بهره موردنیاز ملزومات و تجهیزات موجود وضع بررسی - 2-1-3- 2

 یدکی انبار وضعیت -1- 2-1-3- 2

 یارانه تجهیزات و امکانات  -2- 2-1-3- 2

 اطالعاتی و ارتباطی سامانه -3- 2-1-3- 2

 .).. و بهداشتی انبار، نگهبانی، اداري، عمومی، يها ساختمان( ها ساختمان -4- 2-1-3- 2

 اضطرار شرایط و بحران مدیریت تجهیزات -5- 2-1-3- 2

 اداري امکانات -6- 2-1-3- 2

 کار محیط بهداشت و ایمنی تجهیزات و طشرای -7- 2-1-3- 2

 ارتباطی و دسترسی يها راه -8- 2-1-3- 2

 غیرموتوري و موتوري نقلیه وسایل -9- 2-1-3- 2

 اسکله و قایق - 10- 2-1-3- 2

 نگهبانی تجهیزات - 11- 2-1-3- 2

  ملزومات سایر - 12- 2-1-3- 2
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 حقوقی مسایل - 2-1-4- 2

 مرتبط اراضی و سد کیفی و کمی حریم گذاري عالمت و وضعیت تعیین -1- 2-1-4- 2

 خطر هاي محدوده در ممنوع شنا تابلوهاي وضعیت تعیین -2- 2-1-4- 2

 موقت و دائمی کارکنان براي کار درحین حوادث -3- 2-1-4- 2

 مخزن حریم و محدوده در غیرمجاز تصرفات  -4- 2-1-4- 2

 حقوقی دعاوي و پیوسته وقوع هب حوادث -5- 2-1-4- 2

 شدگی غرق -6- 2-1-4- 2

 سد با مرتبط کاران پیمان با حقوقی اختالفات -7- 2-1-4- 2

 مربوط اراضی و دریاچه محدوده تصرف -8- 2-1-4- 2

 مخزن به رمجازغی هاي آالینده ورود -9- 2-1-4- 2

 سد و دریاچه محدوده و حریم در واقع اراضی تملک و تصرف نحوه - 10- 2-1-4- 2

 معترض نفعان ذي و بران حقآبه - 11- 2-1-4- 2

  ها کننده تخلیه ناگهانی بازشدگی و سیالب شرایط در اراضی رفتن زیرآب - 12- 2-1-4- 2
  سد مدیریتی و تشکیالتی ساختار - 2-1-5- 2

 سد مدیریت گري تصدي و حاکمیتی وظایف تفکیک و تعریف -1- 2-1-5- 2

 و سـپاري  بـرون  قابـل  بخش شامل( سدایمنی  و داري نگه برداري، بهره مدیریت ازمانیس نمودار ارائه -2- 2-1-5- 2
 )حاکمیتی

 نحـوه  نیـز  و سـد  مـدیریتی  و عملیاتی اقدامات مختلف هاي الیه وظایف شرح سازي شفاف و تعریف -3- 2-1-5- 2
 نیرو وزارت ستاد و اي منطقه آب يها زمانسا ستاد با ها آن ارتباط

 سد نیاز مورد ختلفم هاي پست احراز شرایط تدوین -4- 2-1-5- 2

 سد برداري بهره کارکنان براي الزم يها آموزش حداقل نمودن مشخص -5- 2-1-5- 2

ایمنـی   وي دار نگـه  ،يبردار بهره عملیاتی احتمال) سپاري بروني (واگذار جهت مناقصه اسناد تهیه -6- 2-1-5- 2
 خصوصی بخش به سد

 حراسـتی،  فنـی،  خـدمات  واگـذاري  بـا  ارتبـاط  در خصوصـی  بخـش  کاران پیمان مشخصات تعیین -7- 2-1-5- 2
  نیرو وزارت جاري هاي نامه آیین و قوانین براساس خدماتی

 1سد فنی آرشیو وضعیت - 2-1-6- 2

                                                    
در سـاماندهی و   توانـد  ، مـی 1379وزارت نیـرو   -ریـزي کشـور    سازمان مدیریت و برنامـه  208شماره » هاي آب مستندسازي طرح« نشریه -1

 مکانیزاسیون آرشیو فنی سدها در محل سد و شرکت مد نظر قرار گیرد.
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 اطالعاتي مستندساز روند -1- 2-1-6- 2

 موجود مدارك و نقشه -2- 2-1-6- 2

 ها گزارشو ها دستورالعمل -3- 2-1-6- 2

 مدارك و اطالعات داري نگه و مستندسازي شیوه -4- 2-1-6- 2

 موجودی اطالعات بانک  -5- 2-1-6- 2

  فنی مستندات و اطالعات به دسترسی نحوه - 6- 2-1-6- 2
 ها دستورالعمل بازنگري و بررسی - 2-1-7- 2

 جانبی اتتاسیس و مخزن از برداري بهره دستورالعمل -1- 2-1-7- 2

 ...) و آلودگی زلزله، سیل،( اضطراري شرایط در سد از برداري بهره دستورالعمل -2- 2-1-7- 2

 سد الکتریکیهیدرو و هیدرومکانیکی تجهیزات از داري نگه و برداري بهره دستورالعمل -3- 2-1-7- 2

 رفتارنگاري و رفتارسنجی دستورالعمل -4- 2-1-7- 2

 ها لیست چک تهیه و سد بازرسی دستورالعمل -5- 2-1-7- 2

 پایداري و ایمنی تفصیلی يها گزارش تهیه و پایداري تحلیل ،ابزاردقیق قرائت دستورالعمل -6- 2-1-7- 2

  آب منابعی محیط زیست وی کیفي پارامترها رفتارنگاري و پایش دستورالعمل تدوین -7- 2-1-7- 2
 سد گیري آب دستورالعمل -8- 2-1-7- 2

 سد تخلیه دستورالعمل -9- 2-1-7- 2

  مخزن ازی جنبي ها استفاده دستورالعمل - 10- 2-1-7- 2
  مطالعات نتایج ارائه و بندي جمع - 2-1-8- 2

 موجود وضع شناسی آسیب گزارش ارائه -1- 2-1-8- 2

 جدید شرایط اقتصادي گزارش ارائه -2- 2-1-8- 2

  مخزن از برداري بهره شرایط و نیازها ،رودخانه آورد جدید شرایط ارائه -3- 2-1-8- 2
 بهینه از سد و منابع و مصارف برداري بهرهارائه شرایط  -4- 2-1-8- 2

 مخزن جدید فرمان منحنی و برنامه ارائه -5- 2-1-8- 2

 اقلیمی مختلف شرایط در برداري بهره برنامه تنظیم و آورد بینی پیش افزار نرم یا و شناسی روش رائها -6- 2-1-8- 2

 فیزیکی و ریالی احجام براورد همراه به سد افزاري سخت و افزاري نرم هاي نیازمندي کامل گزارش ارائه -7- 2-1-8- 2

 احراز شرایط یف،وظا شرح همراه به سد برداري بهره و مدیریتی جدید ساختار پیشنهاد و طراحی -8- 2-1-8- 2

 داري نگه و برداري بهره جدید يها دستورالعمل ارائه -9- 2-1-8- 2

 ... و برداري بهره هیدرولیکی، هیدرولوژي، شده نگامه به مختلف يها گزارش ارائه - 10- 2-1-8- 2

 .مخزن از جنبی برداري بهره امکان گزارش - 11- 2-1-8- 2
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 ]10[ وابسته اتتاسیس و سد 1بخشی عالج و بازسازي و اصالح ،داري نگه مطالعات - 2-2-2

 :اطالعات آوري جمع و بازدید ،ریزي برنامه ی،هماهنگ - 2-2-1- 2

 .مطالعه نظر مورد اهداف و ها خواسته و نیازها تبیین جهت در کارفرما با هماهنگی جلسات برگزاري -1- 2-2-1- 2

 هیـدرومکانیک،  تجهیـزات  ات،تاسیس و سازه مشخصات لیست تهیه و الزم میدانی بازدیدهاي انجام -2- 2-2-1- 2
  دقیق ابزار و یبرق
 موضوع با مرتبط موجود اطالعات و ها هنقش ،ها گزارش گردآوري -3- 2-2-1- 2

 .ارتباطی يها راه و آن به وابسته اتتاسیس و سد جانمایی و جغرافیایی موقعیت هاي نقشه گردآوري -4- 2-2-1- 2

 .موردنیاز مقیاس با طرح محدوده توپوگرافی هاي نقشه گردآوري -5- 2-2-1- 2

 و ... آب نابعم ریزي برنامه شناسی، زمین هیدرولوژي، هواشناسی، مانند پایه اطالعات آوري جمع -6- 2-2-1- 2

 وابسته اتتاسیس و سد برداري بهره پارامترهاي به مربوط اطالعات آوري جمع -7- 2-2-1- 2

 بطتمر يها گزارش و ابزاردقیق هاي داده آوري جمع -8- 2-2-1- 2

 بخش هر تعمیراتی پیشینه و مختلف هاي بخش اي شناسنامه اطالعات آوري جمع -9- 2-2-1- 2

 آغازین گزارش ارائه - 10- 2-2-1- 2

 وابسته اتتاسیس و تجهیزات سد، داري نگه وضعیت بررسی - 2-2-2- 2

  پشتیبانی و عمومی فضاهاي و هاي ساختمان -1- 2-2-2- 2
 سرا مهمان و اداري و برداري بهره يها ساختمان آن، سواحل و مخزن دسترسی، هاي جاده -1-1- 2-2-2- 2

 ... و سبز ي فضا روشنایی، گرمایشی، سرمایشی، هاي سامانه -1-2- 2-2-2- 2

 حریق ياطفا و اعالم هاي سامانه و امنیتی حفاظتی، اتتاسیس  -1-3- 2-2-2- 2

  سد امنیتی و حراستی سامانه وضعیت -1-4- 2-2-2- 2
 تعمیراتی هاي نیازمندي و ها پل ارتباطی، دسترسی، هاي جاده وضعیت -1-5- 2-2-2- 2

 موردنیاز ضروري تجهیزات و یدکی انبار وضعیت -1-6- 2-2-2- 2

 ...) و اولیه هاي کمک حریق، ياطفا( بهداشتی و ایمنی هاي سامانه به سد تجهیز وضعیت -1-7- 2-2-2- 2

  :سدها اصلی هاي بخش -2- 2-2-2- 2
 ها تکیه و مخزن پایداري وضعیت -2-1- 2-2-2- 2

 مخزن و سد محدوده به مشرف ریزشی يها صخره وضعیت -2-2- 2-2-2- 2

  ... و ها گالري سرریز، سد، قبل از بتنی اتتاسیس داري نگه -2-3- 2-2-2- 2

                                                    
بـرداري   بخشی در این بخش غیر از افزایش ارتفاع و یا توسعه حجم مخزن سد بوده و شامل اقداماتی در راستاي بهبـود بهـره   منظور از عالج -1

 .باشد می
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  ... و ها بندي گابیون بتنی، هاي پوشش اي، ریزه سنگ خاکی، سطوح ،رپ ریپ داري نگه -2-4- 2-2-2- 2
  .ها آبشستگیو ها فرسایش ها، لغزش ها، حفره وجود احتمالی، هاي نشست بررسی -2-5- 2-2-2- 2
 ها، آن ایجاد يمنشا و ماهیت به باتوجه سطوح کلیه رد موجود هاي ترك بررسی -2-6- 2-2-2- 2

 ... و مصالح نشست تاج، محور راستاي تغییر عرضی، و طولی هاي ترك سد، تاج بررسی -2-7- 2-2-2- 2

 منشـاي  و احتمالی هاي ریزش کنترل دست، پایین و باالدست در ها گاه تکیه ایمنی و پایداري -2-8- 2-2-2- 2
 .ها آن پیدایش

 آرامش، حوضچه سرریز، شوت اوجی، سرریز، آستانه شامل، سد سرریز بررسی -2-9- 2-2-2- 2

 )فیوزپالگ( شونده شسته سرریزهاي جانبی، ریزهاي خاك مانند مرتبط هاي سازه -2-10- 2-2-2- 2

 دانه سنگ مصالح قلیایی هاي واکنش براثر بتن هاي دیدگی آسیب و ها خرابی -2-11- 2-2-2- 2

  هیدرومکانیکی تجهیزات -3- 2-2-2- 2
  کنترل هاي سامانه و تجهیزات اي دوره هاي آزمایش و مانور بررسی، -3-1- 2-2-2- 2
 :ها کننده تخلیه سامانه در شکاالتا وجود -3-2- 2-2-2- 2

 انـرژي،  ناقص استهالك زایی، ءخال گردآبی، يها جریان ایجاد: قبیل از هیدرولیکی اشکاالت 
 ... و سنجه هاي منحنی دقت عدم 

 و ... فرسایش و خوردگی ،جایی جابه و نشست ترك، ایجاد: قبیل از اي سازه اشکاالت 

 در موجـود  مشـکالت  تجهیزات، مانور مشکالت شات،ارتعا: قبیل از هیدرومکانیکی اشکاالت 
 ... و برقی و مکانیکی هاي سامانه

 مصارف وضعیت به باتوجه تجهیزات و اتتاسیس از برداري بهره ظرفیت بودن ناکافی 

 انتقـال،  خطـوط  هـا،  دریچـه  شـیرآالت،  هـا،  پمـپ  قبیل از هیدرومکانیکی تجهیزات داري نگه -3-3- 2-2-2- 2
  و ... اتصاالت فلزي، هاي پوشش

  آسانسور، جرثقیل، تهویه، سامانه داري گهن -3-4- 2-2-2- 2
  .گیري آب هاي سامانه سد، سرریز تحتانی، کننده تخلیه سامانه -3-5- 2-2-2- 2
 ارتباطی آب انتقال هاي لوله شیرآالت، قطاعی، هاي دریچه اضطراري هاي دریچه گیرها، آشغال -3-6- 2-2-2- 2
 سد محدوده در

  کنترل هاي سامانه و تجهیزات اي دوره هاي آزمایش و مانور بررسی، -3-7- 2-2-2- 2
 ها کننده تخلیه سایر از برداري بهره امکان بینی شپی -3-8- 2-2-2- 2

 تخلیه جدید سامانه توصیه -3-9- 2-2-2- 2

 فرمان هاي منحنی اصالح و مختلف تخلیه مجاري از برداري بهره برنامه در تجدیدنظر -3-10- 2-2-2- 2

 مکانیکی و برقی تجهیزات بخشی عالج طرح ارائه -3-11- 2-2-2- 2
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  :مخابراتی و برقی تجهیزات -4- 2-2-2- 2
  اضطراري برق سامانه وضعیت -4-1- 2-2-2- 2
  ارتباطی تجهیزات و ها سامانه داري نگه -4-2- 2-2-2- 2
  ..و فرمان اطاق شیرخانه، گالري، محوطه، تاج، ایینروش هاي سامانه داري نگه -4-3- 2-2-2- 2
  فرمان اطاق سامانه و برقی تابلوهاي داري نگه -4-4- 2-2-2- 2
  ... و خطر اعالم هاي سامانه برقی، اتصاالت و ها کابل کنترل، سامانه قدرت، سامانه باالبرها، تابلوها، - 5- 4- 2- 2- 2- 2

 :ابزاردقیق تجهیزات -5- 2-2-2- 2

  بطتمر تجهیزات و ابزاردقیق داري نگه -5-1- 2-2-2- 2
 سد ابزاردقیق موجود وضعیت -5-2- 2-2-2- 2

 مختلف مقاطع در ابزار کارافتادگی از دالیل -5-3- 2-2-2- 2

 سد ایمنی قضاوت در ابزارسالم کفایت تحلیل -5-4- 2-2-2- 2

  جدید یازنمورد ابزار لیست -5-5- 2-2-2- 2
  ... و ها گاه تکیهدر بدنه سد،  خصوص بهي دسترسی و ارتباطی به ابزارها ها راهوضعیت  -5-6- 2-2-2- 2
 ي قرائت گر از نظر دقت و تعداداه دستگاهوضعیت  -5-7- 2-2-2- 2

  سد ابزاردقیق يارتقا و بهبود طرح ارائه -5-8- 2-2-2- 2
 :یدکی لوازم تامین و ریزي برنامه -6- 2-2-2- 2

 برقی و هیدرومکانیکی تجهیزات -6-1- 2-2-2- 2

 قرائت و گیري اندازه تجهیزات -6-2- 2-2-2- 2

 خانه تصفیه و پمپاژ يها ایستگاه -6-3- 2-2-2- 2

 آالت ماشین تامین -6-4- 2-2-2- 2

  تعمیرات و داري نگه موردنیاز تجهیزات و لوازم -6-5- 2-2-2- 2
 :وبازسازي الحصا ،تعمیرات ،داري نگه هاي نامهبر تهیه -7- 2-2-2- 2

 نت سامانه سازي پیاده و طراحی مطالعه، -7-1- 2-2-2- 2

 ،سـد  تعمیـرات  و داري نگـه  عملیـات  بلندمـدت  و مـدت  میـان  مـدت،  کوتـاه  هـاي  برنامه تهیه -7-2- 2-2-2- 2
 :شامل وابسته تجهیزات و اتتاسیس

 هیدرومکانیکی هاي سامانه نت عملیات 

 یارتباط و برقی هاي سامانه نت عملیات 

 سد رفتارنگاري و گیري اندازه تجهیزات بهبود و نت عملیات 

 مخزن حاشیه و سد سازه نت عملیات 
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 ارتباطی و دسترسی هاي جاده نت عملیات 

 پشتیبانی و عمومی فضاهاي و محوطه نت عملیات 

 جانبی اتتاسیس نت عملیات 

 برداري بهره و اداري يها ساختمان نت عملیات 

 ... و بازسازي تعمیرات، و داري نگه هاي سرفصل به عملیات تفکیک -7-3- 2-2-2- 2

 عملیات احجام از ریالی و فیزیکی برآوردهاي انجام -7-4- 2-2-2- 2

  عملیات انجام بندي زمان برنامه یهته و بندي لویتوا -7-5- 2-2-2- 2
 :ها دستورالعمل -8- 2-2-2- 2

 داري نگه و برداري بهره مختلف يها دستورالعمل بازنگري و مطالعه -8-1- 2-2-2- 2

 و بطتمـر  اسـتانداردهاي  وازندگان سـ  يها توصیه و ها دستورالعمل داري نگه ترجمه، وضعیت -8-2- 2-2-2- 2
  ها آن رعایت

 :راهکار ارائه و نتایج تحلیل -9- 2-2-2- 2

 بازنگري و بهبود راهکار ارائه و خرابی هاي پتانسیل و پذیري آسیب دالیل بررسی -9-1- 2-2-2- 2

 هـاي  محـدودیت  و هـا  فـرض  بـا  مقایسه در تجهیزات و اتتاسیس کلیه و سد عملکرد ارزیابی -9-2- 2-2-2- 2
 طراحی در شده بینی پیش

 تخلیه جدید سامانه توسعه و ها کننده تخلیه سایر از برداري بهره کانام بینی پیش  -9-3- 2-2-2- 2

 و محاسـبات  همـراه  بـه یـی  اجرا اتیـ عمل ازیـ ن مـورد  اقـدامات  ازی لیتحل گزارش ارائه و هیته -9-4- 2-2-2- 2
 ازین مورد مستندات

 نوسازي یا و بازسازي تعمیر، عملیات اجراي روش و طرح تهیه -9-5- 2-2-2- 2

 ریالی و فیزیکی برآورد همراه به اجرا بندي نزما برنامه ارائه و اقدامات بندي لویتوا -9-6- 2-2-2- 2

 فرمان هاي منحنی واسنجی و اصالح و مختلف تخلیه مجاري از برداري بهره برنامه در تجدیدنظر - 7- 9- 2- 2- 2- 2

 وابسته اتتاسیس و سد ساالنه یا و بلندمدتي دار نگه برنامه ارائه -9-8- 2-2-2- 2

 سازيمستند و سد آرشیو وضعیت -9-9- 2-2-2- 2

  ي مورد نیازها آموزشو  سد انسانی نیروي ساختار وضعیت -9-10- 2-2-2- 2
  نت مدیریت سامانه ارائه و مطالعه -9-11- 2-2-2- 2

 :مناقصه اسناد تهیه - 10- 2-2-2- 2

 تجهیـزات  و اي سـازه  هـاي  لفـه وم طراحـی  محاسـبات  مبنـاي  بـر  یاجرایـ  هـاي  نقشه تهیه -1- 10- 2-2-2- 2
 دقیق ابزار و برقی ،هیدرومکانیکی

 ،ییاجرا عملیات انجام کلی بندي زمان برنامه ارائه -2- 10- 2-2-2- 2
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 پیچیده و خاص اجرایی اقدامات براي پیشنهادي مناسب کار روش تهیه -3- 10- 2-2-2- 2

 طرح ییاجرا هاي لفهوم عمومی فنی مشخصات تعیین -4- 10- 2-2-2- 2

 موردنیاز حد در و لزوم صورت در ،طرح ییاجرا هاي لفهوم خصوصی فنی مشخصات تعیین -5- 10- 2-2-2- 2

 در منـدرج  يهـا  فعالیـت  ریـالی  برآورد و یاجرای هاي نقشه با متناسب عملیات احجام متره -6- 10- 2-2-2- 2
 مختلف هاي بخش تفکیک به طرح

 پایداري و نیایم مطالعات - 2-2-3

 رفتارنگاري و پایش مطالعات - 2-3-1- 2

 1یخاک سدهاي رفتارنگاري و پایش مطالعات  -1- 2-3-1- 2

 2یبتن سدهاي رفتارنگاري و پایش مطالعات -2- 2-3-1- 2

 )EAPي (اضطرار برنامه اقدامات يها دستورالعمل تدوین - 2-3-2- 2

 3ياضطراربرنامه اقدامات  يها دستورالعمل تدوین -1- 2-3-2- 2

 سد ایمنی جامع ارزیابی  - 2-3-3- 2

 4یتفصیلی بازرس -1- 2-3-3- 2

  يپایدار جامع کنترل و ساخت ،یطراحي فرایندهای تفصیل یارزیاب -2- 2-3-3- 2
  موجود اطالعاتی بررس -2-1- 2-3-3- 2
 شده انجام مرتبط مطالعات دیگر و فرضیات شده، کارگرفته بهي معیارها ،یطراح روندی بررس -2-2- 2-3-3- 2
  یطراح زمان در
  یطراح فرضیات با آن انطباقی چگونگ و ساخت دوران مستنداتی بررس -2-3- 2-3-3- 2
 ،سدی ایمن بر گذارتاثیر برداري بهره و ساخت وراند در شده حادث وقایع شرحی بررس -2-4- 2-3-3- 2

 ،يمیکروژئـودز  ،یبخشـ  عـالج  ،يپایـدار  مطالعـات  شـامل ی قبلـ  شده انجام مطالعاتی بررس -2-5- 2-3-3- 2
  .سدی ایمن با مرتبط ردموا دیگر وی هیدروگراف

  گاه تکیه و سدي ا سازه کفایت وي پایداری ارزیاب -2-6- 2-3-3- 2
ی طراحـ  زلزله شدت یا وی طراح لسی مقدار کفایت مانند العاده فوق شرایطی ارزیاب وی بررس -2-7- 2-3-3- 2
  یکنوني معیارها به توجهبا

                                                    
  ارائه شده است. 1-5پ.ایمنی) سدهاي خاکی در پیوست فهرست خدمات تیپ مطالعات رفتارنگاري (پایش  -1
  .ارائه شده است 2-5پ.فهرست خدمات تیپ مطالعات رفتارنگاري (پایش ایمنی) سدهاي بتنی در پیوست  -2
 ارائه شده است. 6 فهرست خدمات تهیه برنامه اقدامات اضطراري سدها در پیوست -3
  ها مطابق موارد قید شده در بخش بازرسی -4
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 واسـنجی  و مناسـب ي عـدد ي هـا  مـدل  از استفاده با سدی دینامیک وی استاتیک جامع تحلیل -2-8- 2-3-3- 2
  يابزاربند وي بردار بهرهي ها داده به باتوجه ،ها آن
 يعدد مدل ایجنت به باتوجه اطمینان ضرایب تعیین گاه، تکیه و سدي پایدار جامعی ارزیاب -2-9- 2-3-3- 2

  ياضطرار شرایط در کار راه ارائهي برا الزمي ها یارزیاب و ها تحلیل انجام -2-10- 2-3-3- 2
  ایمن از سد با توجه به شرایط سد(در صورت نیاز)  برداري بهرهي ها محدودیتارائه شرایط و  -2-11- 2-3-3- 2
 عبـور ي برا ها آن کفایت وی طراحي ها جریان ایمن تخلیهي برا مجراها کلیه ظرفیتی بررس -2-12- 2-3-3- 2

  ياضطرار مواقع در دریاچه ترازآب کاهش یا و یطراح سیل
 تجهیـزات  هـا،  جرثقیـل  و جریـان  انسـداد ي هـا  سازه شیرها، ها، دریچه کلیهی طراحی بررس -2-13- 2-3-3- 2

  موردنیاز مواقع در اعتماد قابل و ایمن عملکرد از اطمینان جهت مرتبطي انرژ تامین منابع وی کنترل
 بنـدان،  یـخ  شـرایط  بـا  مـرتبط  هیـزات تج ماننـد  اجرایـی  تجهیزات و ها سازه کفایت یبررس -2-14- 2-3-3- 2

  و ... فرسایش ازي جلوگیر
 صـحرایی ي هـا  یبررس ،و ... قلیایی واکنش مانند ویژهي ها پدیده یا و سد کهولت اثر بررسی -2-15- 2-3-3- 2

  ،يعدد مدل در آن اثرات گرفتن درنظر و سدی ایمن و رفتار بر آن تاثیر و جدید خصوصیات تعیین جهت
  مورد انتظار، سد با سطح یایمنفرایند  مقایسه -2-16- 2-3-3- 2
  گزارش تهیه -2-17- 2-3-3- 2

 1داري نگه و برداري بهره مطالعات - 2-3-4- 2

  یایمن جامعی ارزیاب گزارش تهیه -1- 2-3-4- 2
  مرتبط شده تهیه مستندات با همراه باال در شده یاد يها فعالیت از هریکی تفصیل گزارش -2- 2-3-4- 2
  وابستهي ها سازه و سدی ایمن وضعیت شفاف بیان -3- 2-3-4- 2
  یاصالح عملیات هزینه وي خطرپذیر به وجهبات موردنیازی اصالح عملیاتي بند اولویت و تعیین -4- 2-3-4- 2
 ایمني دار نگه وي بردار بهره روند بهبود جهت الزم عملیاتي بند اولویت و تعیین -5- 2-3-4- 2

 سد ابزاربندي ارتقاي و بهبود طرح - 2-3-5- 2

 سد ابزاردقیق موجود وضعیت ارائه و یبررس -1- 2-3-5- 2

 مختلف مقاطع در ابزار افتادگیکار از دالیل -2- 2-3-5- 2

 سد ایمنی قضاوت در سالم ابزار کفایت تحلیل -3- 2-3-5- 2

 جدید موردنیاز ابزار لیست -4- 2-3-5- 2

  دیابزارجد جاگذاري و تعویض طرح -5- 2-3-5- 2

                                                    
 .باشد می 2-2-2 هاي بخشزیر در شده تشریح هاي سرفصل چکیده مطابق مطالعات این -1
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 گر و دقت و کارایی آنها ي قراعتها دستگاهوضعیت  -6- 2-3-5- 2

 سد مجددي ابزاربند طرح تلفمخي ها نهیگز ویی اجرا يها روش ارائه -7- 2-3-5- 2

 گزینه هاي مختلف طرح ابزاربندي مجدد سد ریالی براورد -8- 2-3-5- 2

 جدد سدطرح ابزاربندي م مناقصه اسناد هیته -9- 2-3-5- 2

 ]5و  4[ 1محیطی زیست و مخزن آب کیفیت مطالعات - 2-2-4

 مخزن آب کیفی بخشی عالج و شیپا - 2-4-1- 2

  2سد زیر آب حوضه و اچهیدر آب منابع تیفیک پایش و حفاظت مطالعات -1- 2-4-1- 2
  و سنجش و پایش برداري نمونهپارامترهاي کیفی، زمانبندي  گیري اندازهرسانی دستورالعمل روز هب -2- 2-4-1- 2
 کیفیت  روش مدیریت، کنترل و ارتقاء -3- 2-4-1- 2

 آب کیفی بخشی عالج مطالعات -4- 2-4-1- 2

 کیفی و کمی حریم - 2-4-2- 2

  صنعتی و خانگی کشاورزي، آالینده منابع شناسایی -1- 2-4-2- 2
  دریاچه آبزیان حیات و سامانهاکو بر ها آالینده اثرات بررسی -2- 2-4-2- 2
 دریاچه آبزیان حیات بر ها آالینده مضر اثرات از گیري پیش يها روش -3- 2-4-2- 2

 آب فیکی حریم در ي مختلفها کاربري استقرار بررسی -4- 2-4-2- 2

 آب کیفی و کمی حریم محدوده در غیرمجاز و مجاز هاي کاربري -5- 2-4-2- 2

  آب مصارف و آبی منبع کیفیت بر پیامدها و اثرات بررسی -6- 2-4-2- 2
 ات آبیتاسیسو مصوبات مرتبط با حریم صنایع و  ها بررسی قوانین، دستورالعمل -7- 2-4-2- 2

 رسوب وضعیت مطالعات -2-2-5

  سنجی رسوب مطالعات - 2-5-1- 2
  در مخزن اسبه حجم رسوب نهشته شدهتعیین روش مح  -1- 2-5-1- 2

 3)مخزن هیدروگرافی(باتیمتري  مطالعات -1-1- 2-5-1- 2

 ي مبتنی بر محاسبه سطح محصور بین خطوط تراز  ها روش -1-2- 2-5-1- 2

 ي مبتنی بر سطح مقاطع عرضی مخزنها روش -1-3- 2-5-1- 2

                                                    
 باشد. جمهور الزامی می ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه 550رعایت راهنماي مطالعات کیفیت آب مخازن سدهاي بزرگ، نشریه شماره  -1
 ارائه گشته است. 7در پیوست  یز و مخزن سدفهرست خدمات مطالعات حفاظت و پایش کیفی آب حوضه آبر -2
 باشد. میالف، طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور  - 361نشریه شماره یابی مخازن  این مطالعات در چهارچوب راهنماي عمق - 3
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 GISکاربرد  -1-4- 2-5-1- 2

 روش ردیابی عنصر سزیوم  -1-5- 2-5-1- 2

  نصب صفحات فلزي مسطح   -1-6- 2-5-1- 2
  سایر -1-7- 2-5-1- 2

 جدید ارتفاع و حجم سطح، منحنی دقیق تعیین -2- 2-5-1- 2

 مخزن جدید احجام برآورد -3- 2-5-1- 2

 ساالنه رسوب آورد میزان اسبهمح -4- 2-5-1- 2

  مخزن در شده نهشته رسوبات وضعیت -5- 2-5-1- 2
  1رسوب مطالعات - 2-5-2- 2

 آینده و حال برداري بهره وضعیت بر رسوب اثرات -1- 2-5-2- 2

 مختلف مصارف کیفی و کمی تامین و مخزن آب کیفیت وضعیت بر رسوب اثرات -2- 2-5-2- 2

 رسوب آورد و فرسایش میزان از ریز آب حوضه وضعیت بررسی -3- 2-5-2- 2

 سد ریز آب حوضه فرسایش نترلک و خیزداري آب يها طرح -4- 2-5-2- 2

 رسوب مدیریت و پایش براي پیشنهادي راهکارهاي -5- 2-5-2- 2

 بستر و حریم حفاظت خیزداري، آب اقدامات از اعم رسوب کنترل راهکارهاي -6- 2-5-2- 2

 مخزن زدایی رسوب راهکارهاي -7- 2-5-2- 2

  خیزي رسوب کنترل يها روش -8- 2-5-2- 2
 .عملیات ردیابی جریان غلیظ در مخازن سدها -9- 2-5-2- 2

 .ي رسوب خیز حوضه آبخیزها بازهو تعیین  منشایابی رسوبات ورودي به مخازن - 10- 2-5-2- 2

 عمر مفید سدها. بینی پیشدر مخازن و  گذاري رسوبچگونگی توزیع رسوب و الگوي  بینی پیش - 11- 2-5-2- 2

 .ي بهینه در برآورد حجم رسوبات ورودي به مخزن سدها روشتعیین  - 12- 2-5-2- 2

 در پائین دست سدها. ها رودخانهبررسی بیالن رسوب  - 13- 2-5-2- 2

زمـان رهاسـازي و   (جریان غلـیظ   خصوصاات ورودي به مخزن دستورالعمل مدیریت و تخلیه رسوب - 14- 2-5-2- 2
 )و ...و تولید برق، غلظت مجاز و نحوه رهاسازي  برداري بهرهشرایط زیستی آبزیان، شرایط  ،مدت زمان آن

                                                    
زدایـی   گـذاري و رسـوب   عات رسـوب راهنماي مطال«جمهور با عنوان  ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه 589رعایت نشریه شماره  -1

الزامـی  » تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سـدها «ریزي کشور با عنوان  سازمان مدیریت و برنامه 221و نشریه شماره » مخازن سدها
  باشد. می
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جریان و رسـوب و کـاربرد اطالعـات ایـن تجهیـزات در       گیري اندازهاستفاده از تجهیزات پیشرفته  - 15- 2-5-2- 2
 مطالعات جریان رسوب  

 عمر مفید سدها  بینی پیشدر مخازن و  گذاري رسوبچگونگی توزیع رسوب و الگوي  نیبی پیش -16- 2-5-2- 2

 جریان غلیظ در مخازن سدها مدیریت  و مطالعه - 17- 2-5-2- 2

 ي آن  ها دادهو ردیابی جریان غلیظ و تحلیل  گیري اندازهي ها روش - 18- 2-5-2- 2

   گذاري رسوببر الگوي  موثرسایر عوامل  - 19- 2-5-2- 2

 ي اولیهها فرضا مطالعات و مقایسه روند ورود رسوبات و کاهش حجم مخزن ب - 20- 2-5-2- 2

   اندازي تلهراندمان محاسبه  - 21- 2-5-2- 2

 وزن مخصوص رسوبات مخزن  و  بندي دانهبررسی،  ،برداري نمونه - 22- 2-5-2- 2

 برآورد عمر مفید سد  - 23- 2-5-2- 2

 1نبحرا مدیریت و غیرعامل پدافند -2-2-6

 ]3[ غیرعامل پدافند مطالعات - 2-6-1- 2

  رعاملیغ پدافند هیپا میمفاه شناخت و اطالعاتي آور جمع -1- 2-6-1- 2
  خطرات و داتیتهد ییشناسا -2- 2-6-1- 2
  غیرعامل پدافند عمومی يها روش و داتیتهد با مقابله شیوهی کل فیتوص -3- 2-6-1- 2
 ها گزارش هیته و مفهومی طرح ارائه -4- 2-6-1- 2

 ]9[ بحران و ریسک مدیریت مطالعات  - 2-6-2- 2

 ها انبحر با مواجهه براي آب سامانه ریسک به بحران مدیریت از حرکت براي شناسی روش تدوین -1- 2-6-2- 2

) و ... پایـداري  سـیل،  بـرداري،  بهـره  اطالعـات ( سـدها  العاتیاط هاي داده مطمئن و هنگام به مبادله -2- 2-6-2- 2
 بحران مدیریت جهت

 سـتاد  طریـق  از ... و جنـگ  آلودگی، لغزش، زمین زلزله، سیل، جمله از غیرمترقبه حوادث مدیریت -3- 2-6-2- 2
 امورآب ستاد و اي منطقه آب يها شرکت

 بـه  امـورآب  سـتاد  بحـران  قاطـا  تجهیز و بحران مدیریت ارتباطی و اطالعاتی هاي سامانه اندازي راه -4- 2-6-2- 2
 موردنیاز اطالعاتی سامانه

 آب سامانه براي خطرساز عوامل شناسایی -5- 2-6-2- 2

                                                    
ت مطالعات مدیریت ریسـک  و فهرست خدما 8برداري، در پیوست  فهرست خدمات مطالعات پدافند غیرعامل در تاسیسات آبی در حال بهره -1

 است. شدهارائه  9و بحران در سدها، در پیوست 
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 ها انبحر با مواجهه در آب سامانه آمادگی براي عملیاتی و مدیریتی طرح تهیه - 6- 2-6-2- 2

 مرتبط نهادهاي و ها ارگان شرکت، ،ها زمانسا با تعامل نحوه -7- 2-6-2- 2

 ها مسوولیت و وظایف تدوین و تهیه و شرکت بحران مدیریت ساختار طراحی -8- 2-6-2- 2

 آن الزم تجهیزات و بحران مدیریت اتاق طراحی و مطالعه -9- 2-6-2- 2

 )و ... پروري آبزي گردشگري،(مخزن از جنبی برداري بهره مطالعات -2-2-7

 1يگردشگر - 2-7-1- 2

  آن پیامدهاي و اثرات و مخزن از و ... ورزشی توریستی، تفریحی، يبردار بهره موجود وضع بررسی -1- 2-7-1- 2
  هاي گردشگري طرحبررسی ضوابط و قوانین حاکم بر  -2- 2-7-1- 2
 حـریم  خـارج  و حـریم  مخزن، ،سد محدوده توریستی و تفریحی و گردشگري پتانسیل کلی بررسی -3- 2-7-1- 2

 محیطی هاي کیفی و زیست و محدودیت سد

  در پیرامون منابع و تاسیسات آبی. ها محدودیتو شرایط و  گردشگري هاي پتانسیل ارائه -4- 2-7-1- 2

 ]25[ 2يپرور آبزي - 2-7-2- 2

 طالعاتم انجام ریزي برنامه و هماهنگی -1- 2-7-2- 2

 محلی هاي بررسی و بازدیدها -2- 2-7-2- 2

  موردنیازي ها نقشه و اطالعات آمار، آوري جمع -3- 2-7-2- 2
  آب منابع و هیدرولوژي مطالعات -4- 2-7-2- 2
 ساتیتاس از داري نگه و برداري بهره الزامات تاثیر بررسی -5- 2-7-2- 2

  آبی منبع لیمنولوژیک بررسی -6- 2-7-2- 2
  ها آالینده -7- 2-7-2- 2
 يادیص و دیص تیوضعی بررس -8- 2-7-2- 2

  یالتیش عیصنا وي ادیص و دیص زاتیتجه و ساتیتاس تیوضعی بررس -9- 2-7-2- 2
  ازهاین و ها تیمحدود ها، تیظرف شناخت - 10- 2-7-2- 2
  آبی منابع بر نمودن دار آبزي محیطی زیست اثرات بررسی - 11- 2-7-2- 2
  ها دستورالعمل و ها گزارش ارائه - 12- 2-7-2- 2

                                                    
وزارت نیـرو صـورت    هاي گردشگري در پیرامون منـابع و تاسیسـات آبـی    نامه استقرار طرح در چهارچوب ضوابط و آیین اقدامات گردشگري -1

  .گیرد می
و فهرسـت خـدمات    گیـرد  سات آبی وزارت نیرو صورت مـی ر منابع و تاسیپروي د نامه آبزي پروري در چهارچوب ضوابط و آیین اقدامات آبزي -2

 ارائه شده است. 10پروري در مخازن سدها با هدف غیرشرب در پیوست  مطالعات آبزي
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 اي توصیه اي مشاوره خدمات -2-3

 سد ارتفاع افزایش مطالعات -1- 2-3

 سد ارتفاع افزایش - 3-1-1- 2

 سد سازه ارتفاع افزایش -1- 3-1-1- 2

 سرریز ارتفاع افزایش -2- 3-1-1- 2

 مخزن جمح افزایش - 3-1-2- 2

 برداري رسوب -1- 3-1-2- 2

 جدید جانبی مخازن ایجاد -2- 3-1-2- 2

 دوباره مهندسی مطالعات - 2- 2-3

  در دست تدوین است. وزارت نیرو طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورراهنماي این موضوع در 

 سد کردن متروکه مطالعات -3- 2-3

 هیدرولوژیکی همطالع - 3-3-1- 2

 رسوب وضعیت مطالعه - 3-3-2- 2

 سد ایمنی وضعیت مطالعه - 3-3-3- 2

 )منطقه در سد نقش( سد به ابستهو نیازهاي مطالعه - 3-3-4- 2

 وابسته اتتاسیس و سد میراتتع و داري نگه موجود وضع همطالع - 3-3-5- 2

 سد برچیدن در اجتماعی مسایل مطالعه - 3-3-6- 2

 مخزن آب کیفی و محیطی زیست وضعیت همطالع - 3-3-7- 2

 منطقه آب منابع در سد برچیدن اثرات - 3-3-8- 2

 درآمدها با ایسهمق در سد برداري بهره و داري نگه هاي هزینه اقتصادي تحلیل مطالعات - 3-3-9- 2

 سد جایگزینی به نیاز یا و امکانبررسی  -3-3-10- 2

 برچیدن درصورت سد وظایف جبران راهکارهاي ارائه -3-3-11- 2

 سد جایگزینی سنجی امکان -3-3-12- 2

  عملیاتی راهکارهاي ارائه و ها هزینه برآورد و سد برچیدن شرایط -3-3-13- 2



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3 فصل 3

 و ها طرح ها، نقشه ،ها گزارشارائه 
  یاجرای يها رالعملدستو





 45  05/02/94    اجرایی هاي دستورالعمل و ها طرح ها، نقشه ها، گزارش ارائه - سوم فصل

 

وم  ئه  -فصل س را رشا قشه ،ها گزا لعمل و ها طرح ها، ن را   یاجرای يها دستو

 ییاجرا خدمات يها گزارش -3-1

 اطالعات و آمار -3-1-1

 هواشناسی و مخزن برداري بهرهي ها داده - 1-1-1- 3

 یرفتارسنج تجهیزات هاي داده - 1-1-2- 3

 نیروگاهی هاي داده - 1-1-3- 3

 آن هاي هسرشاخ و رودخانه حوضه، بلندمدت هیدرولوژیکی هاي داده - 1-1-4- 3

 ریز آب حوضه و مخزن کیفی هاي داده - 1-1-5- 3

 و ... سیالب ،هاي رسوب داده - 1-1-6- 3

 ها گزارش  -3-1-2

 سد اجراي و همطالعمرحله  يها گزارش کلیه - 1-2-1- 3

 شامل: سد برداري بهره يا دوره مختلف مطالعاتی يها گزارش - 1-2-2- 3

 سنجی رسوب و رسوب مطالعات هیدرولوژیکی، و هواشناسی آب، منابع ریزي برنامه يها گزارش -1- 1-2-2- 3

 کیفی مطالعات پروري، آبزي اکوتوریسم، مطالعات به مربوط يها رشگزا -2- 1-2-2- 3

 مخـزن،  وضـعیت  هواشناسی،( سد برداري بهره) ساالنه و ماهانه هفتگی، روزانه،( اي دوره يها گزارش -3- 1-2-2- 3
 )و ... حوادث آب، کیفی پارامترهاي تولیدانرژي، ها، خروجی مصارف،

 شده، بینی پیش برنامه با آن همقایس و برداري بهره وضعیت ساالنه تحلیلی گزارش - 1-2-3- 3

 آب، آلودگی و خشکسالی سیالب، گزارش - 1-2-4- 3

 مرتبط مطالعاتی عملیات و تعمیراتی عملیات اجراي روند از اي دوره يها گزارش - 1-2-5- 3

 عملیات انجام ها هزینه و عملیات اجراي روند از ساالنه تحلیلی يها گزارش - 1-2-6- 3

 و تجهیـزات  خرابـی  و حوادث نصب، هاي هنقش تجهیزات، نقشه قطعات، تعویض تعمیرات، پیشینه گزارش - 1-2-7- 3
 اتتاسیس

  دقیقارزاب شده پردازش و خامي ها داده گزارش - 1-2-8- 3
  ها بازرسیانواع  گزارش - 1-2-9- 3
 یایمني ها یارزیاب و بازدیدها گزارش -1-2-10- 3

 نگاريرفتار يها گزارش -1-2-11- 3

  کارشناسی بازدیدهاي يها گزارش -1-2-12- 3
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 ها دستورالعمل و فنی مستندات -3-1-3

  ارتفاع و حجم سطح، مختلف هاي منحنی - 1-3-1- 3
 اشل بده مختلف هاي نحنیم - 1-3-2- 3

 سد فرمان منحنی - 1-3-3- 3

 گیري اندازه تجهیزات واسنجی هاي منحنی یا و جداول - 1-3-4- 3

 سدایمنی  و داري نگه برداري، بهره يها دستورالعمل - 1-3-5- 3

 سد با مرتبط عمومی و ... تاندارداس دستورالعمل، خدمات، فهرست نامه، آیین - 1-3-6- 3

 ي هواییها عکسو  ها نقشه -3-1-4

 ساخت چوني ها نقشه - 1-4-1- 3

 مخزن رافیتوپوگ نقشه - 1-4-2- 3

 مخزن و سد حریم نقشه - 1-4-3- 3

   GIS اطالعاتی هاي الیه - 1-4-4- 3
 اي ي هوایی و ماهوارهها عکس - 1-4-5- 3

 اتتاسیس و تجهیزات هاي نقشه - 1-4-6- 3

  ات وابستهتاسیسسد و  مطالعاتی و یاجرای هاي نقشه - 1-4-7- 3
 ي زمین شناسی ساختگاه سد و مخزن و تجهیزات وابستهها نقشه - 1-4-8- 3

 سایر - 1-4-9- 3

 فیلم و عکس -3-1-5

 اجرا دوره مختلف هاي فیلم و عکس - 1-5-1- 3

 تعمیرات مختلف مراحل هاي عکس - 1-5-2- 3

 سد با مرتبط تخصصی هاي پانل و ها کارگاه فیلم - 1-5-3- 3

 مختلف حوادث عکس و فیلم - 1-5-4- 3

 سد از مقامات بازدید عکس و فیلم - 1-5-5- 3

 سایر - 1-5-6- 3

 حقوقی و مالی اسناد -3-1-6

 قراردادها - 1-6-1- 3
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 سایر و کاران پیمان به پرداخت مالی اسناد - 1-6-2- 3

 آن، حریم یا و مخزن اراضی تملک به مربوط مدارك و اسناد - 1-6-3- 3

 حقوقی موارد نداتمست - 1-6-4- 3

 و ... آب تخصیص بران، حقابه به مربوط مدارك و اسناد - 1-6-5- 3

 و ... تجهیزات نامه ضمانت به مربوط مستندات -1-6-6- 3

 تعهدآور و مهم جلسات صورت - 1-6-7- 3

 مهم هاي ابالغیه و مکاتبات - 1-6-8- 3

 مهم قوانین و نامه بخش - 1-6-9- 3

 حوادث - 3-1-7

 )... و شدن غرق مخزن، به اشیا سقوط مانند( حوادث به مربوط يها گزارش و اسناد - 1-7-1- 3

 دارد باالتر مراجع بهی رسان اطالع به نیاز که غیرمعمول عملیات نوع هر از گزارش - 1-7-2- 3

 غیرمترقبه حوادثي ها گزارش - 1-7-3- 3

 يغیرعاد رفتار مشاهده یا و غیرمترقبه حوادث بروز صورت در ویژه موارد گزارش - 1-7-4- 3

 1مستندسازي -3-1-8

 سد يها گزارش و فنی مستندات و اطالعات مطمئني دار نگه - 1-8-1- 3

  ها آن به آسان و سریعی دسترس منظور به عاتاطالي بند طبقه - 1-8-2- 3
  یفن آرشیو تکمیل و ایجاد و اطالعات مکانیزه داري نگه و بایگانی جهتی اطالعات بانک ایجاد - 1-8-3- 3
 در سامانه هاي اطالعاتی مختلف  شرکت و ستاد آب کشور.  ها گزارشدرج کلیه آمار، اطالعات و  - 1-8-4- 3

 برداري بهره درحین اي مشاوره خدمات يها گزارش -3-2

  .گردد می ارائهتهیه و  ربط ذي مشاور مهندسین با برحسب مورد، شده بسته قراردادهاي مفاد پایه بر مدارك و ها گزارش

 اي توصیه اي مشاوره خدمات يها گزارش -3-3

  .گردد می ارائه و تهیه ربط ذي مشاور مهندسین با ، حسب مورد،شده بسته قراردادهاي مفاد پایه بر مدارك و ها گزارش

                                                    
 ست.ریزي وقت کشور الزامی ا دفتر امور فنی و تدوین معیارها سازمان مدریت و برنامه 208شماره » هاي آب مستندسازي طرح«رعایت نشریه  - 1





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1پیوست 4

 اي سدها فرمت مشخصات شناسنامه
  (پیوست اصلی)





 51  05/02/94  )اصلی پیوست( سدها اي شناسنامه مشخصات فرمت - 1 پیوست

 

وست  رمت مشخصات شناسنامه -1پی ي سدها ف اصلی) ا وست    (پی

  بزرگ سدهاي عمومی اي شناسنامه مشخصات فرم -1-1پ.
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  سدها سایر عمومی اي شناسنامه مشخصات فرم -2-1پ.

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2 پیوست5

 فهرست کلی تجهیزات رفتارنگاري
  (پیوست اصلی)





 55  05/02/94  )اصلی پیوست( رفتارنگاري تجهیزات کلی فهرست - 2 پیوست

 

وست  ات رفتارنگاري -2پی ز رست کلی تجهی ه اصلی) ف وست   (پی

  کلی تجهیزات رفتارنگاري سدهاي خاکی فهرست -1-2پ.

  
  

  گیري جریان (سرریز، پارشال فلوم) اندازه -9 سنج نشست -1
  ترازیاب دیجیتالی یا مکانیکی -10  سلول فشارکل -2
  برداري نقاط نقشه -11  سنج رافانح -3
  ایستگاه هواشناسی -12  پیزومتر قائم -4
  سنجی آب ایستگاه کیفیت -13  پیزومتر مدفون (الکتریکی، گازي، ارتعاشی) -5
  نگار شتاب -14  مانومتر -6
  نگار زلزله -15  هاي زهکشی گمانه -7
   اي یا فشارشکن چاه مشاهده -8
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 بتنی سدهاي رفتارنگاري اتتجهیز کلی فهرست -2-2پ.

 
  

  هاي زهکشی گمانه -11 پاندول مستقیم و معکوس -1
  اي یا فشارشکن چاه مشاهده -12  سنج شیب -2
  گیري جریان (سرریز، پارشال فلوم) اندازه -13  سنج درزه -3
  ترازیاب دیجیتالی یا مکانیکی -14  سنج کشیدگی -4
  برداري نقاط نقشه -15  سنج تنش -5
  ایستگاه هواشناسی -16  سنج نشکر -6
  سنجی آب ایستگاه کیفیت -17  دماسنج مدفون -7
  نگار شتاب -18  پیزومتر قائم -8
  نگار زلزله -19  پیزومتر مدفون (الکتریکی، گازي، ارتعاشی) -9

    مانومتر -10
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3پیوست 6

اي  لیست بازرسی دوره فرآیند و چک
  (پیوست اصلی) ]15[ سدها





 59  05/02/94    )اصلی پیوست( سدها اي دوره بازرسی لیست چک و فرآیند -3 پیوست

 
 

وست  رآیند و چک -3پی دوره ف بازرسی  ي سدها لیست  اصلی) ا وست    (پی

  سدها بازرسیاي  دوره يها گزارش بررسی و تهیه نمودار -1- 3.پ
 

  بازدید سد

تکمیل چک لیست و تهیه گزارش بازرسی 
درج در سیستم اطالعات   ماهانه سد و

تشکیل جلسه کمیته ایمنی و 
تر  پایداري سدها و بررسی بیش

 ... گزارش و تایید اصالح و،تدقیق

تشکیل جلسه فنی 
 و تصمیم گیري

درج در سامانه اطالعات بازرسی سدها 

انعکاس موارد اضطراري و ضروري 
به ستاد ودرج در سیستم اطالعات 

اعالم مواردمورد نیاز به گروه نت انعکاس نظرات کمیته به شرکت

بررسی گزارش هاي 
بازرسی سدها توسط 

 ستاد استان 

بررسی توسط 
  مرتبطکارشناس

 بررسی مستندات و گزارش هاي قبلی

سد 
در پایان 

 هر ماه

شرکت آب 
منطقه اي 
در پایان 

 هر ماه

ستاد 
در پایان 

 هر ماه
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  یسدهاي خاکاي  بازرسی دورهلیست  گزارش بازرسی و چک -2- 3پ.

  :گزارش بازرسی سد -الف

  ................................................................زمان بازرسی................................................................................تاریخ بازرسی
  ..........................................................نام رودخانه....................................................................................................نام سد

  ...........................تراز آب دریاچه در هنگام بازرسی.........................................................................................موقعیت سد
  ................................................................................................................................شرایط آب و هوایی در هنگام بازرسی

  ........................شماره تماس شخص بازرسی کننده..................................................................نام شخص بازرسی کننده
.....................................................................................................کلی مشکل (درصورت وجود) شرح .................................  

  ....................................................................................................................موقعیت ناحیه داراي مشکل (درصورت وجود)
  ................................................................................................................گستردگی ناحیه داراي مشکل (درصورت وجود)

  ....................................................................................................)رنگ و مقدار جریان آب مشاهده شده (درصورت وجود
  .........................................................................................................آیا وضعیت مشکل مشاهده شده روبه وخامت است؟

.....................................................................................................د (عادي، غیرعادي، بحرانی)وضعیت س ........................  
  ................................................................................................................................................................توضیحات اضافی



 61  05/02/94    )اصلی پیوست( سدها اي دوره بازرسی لیست چک و فرآیند -3 پیوست

 
 

  اي سدهاي خاکی  لیست بازرسی دوره چک -ب

 ................تاریخ بازرسی.......................نام سد..........................................................................................اي. شرکت آب منطقه

محدوده 
 بازرسی

 با (*) مشخص شود بدنه سد خاکی
شماره گزینه 

 بازرسی
 مشاهدات و موقعیت شرایط

موردي 
 مشاهده نشد

بررسی و 
 کنترل

اصالح و 
 تعمیر

سد
ج 

تا
 

     هاي سطحی وضعیت ترك 1
     هاي ناشی از فعالیت حیوانات وجود حفره 2
     اجوجود نواحی فرورفته روي ت 3
     وضعیت راستاي افقی 4
     وجود پوشش گیاهی 5
     هاي آن راهه وضعیت راه دسترسی تاج و آب 6
     سایر موارد 7

ب 
شی

ین
پای

 
ت

دس
 

     وجود نواحی مرطوب 8
     تراوش 9
     بندي وضعیت لغزش، الیه الیه شدن و شیب 10
     اهگ ریز و تکیه وضعیت سطح تماس خاك 11
     هاي ناشی از فعالیت حیوانات وجود حفره 12
     فرسایش 13
     جایی یا حرکت غیرعادي وجود جابه 14
     وجود پوشش گیاهی 15
     سایر موارد 16

دي
ربن

بزا
ا

 

     اي هاي مشاهده وضعیت پیزومترها و چاه 17
     گیري و ثبت کننده  وضعیت تجهیزات اندازه 18
     گیري جریان وضعیت سرریزهاي اندازه 19
     برداري هاي نقشه وضعیت شاخص 20
     ها وضعیت زهکش 21
     ها مناسب بودن تواتر قرائت 22
     ها وضعیت کیفی بایگانی داده 23
     سایر موارد 24

ده 
دو

مح
ین

پای
 

سد
ت 

دس
 

     گاه نشت از تکیه 25
     تراوش از پی 26
     بندي وضعیت لغزش، الیه الیه شدن و شیب 27
     وضعیت سامانه زهکشی 28
     وضعیت دستورالعمل اقدامات اضطراري 29
     سایر موارد 30

حی
نوا

یر 
سا

 

     هاي ساحل دریاچه وضعیت شیروانی 31
     ي دسترسیها راهوضعیت  32
     و تجهیزات امنیتی ها دستگاهوضعیت  33
     سایر موارد 34



 برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) هفهرست خدمات مرحله بهر    05/02/94  62

 

  اي سدهاي خاکی  لیست بازرسی دوره چک -ادامه ب

 .تاریخ بازرسی......................................نام سد..........................................................................................اي. شرکت آب منطقه
  

محدوده 
 بازرسی

 با (*) مشخص شود خاکی بدنه سد
شماره گزینه 

 بازرسی
 مشاهدات و موقعیت شرایط

موردي 
 مشاهده نشد

بررسی و 
 کنترل

اصالح و 
 تعمیر

ال
کان

 
ش

سای
 فر

اي
ه

 
ذیر

پ
 

     بندي وضعیت لغزش، الیه الیه شدن و شیب 35

     فرسایش 36

     وجود پوشش گیاهی 37

     وجود آشغال 38

     سایر موارد 39

ال
کان

 
ش

سای
 فر

بل
 قا

غیر
ي 

ها
 

     هاي جانبی وضعیت دیواره 40
     وضعیت کف کانال 41
     جایی یا حرکت غیرعادي وجود جابه 42

     وضعیت سطوح تقرب 43
     گیر و کنترل وضعیت سرریز اندازه 44
     وضعیت محدوده تخلیه 45
     سایر موارد 46

ریز
سر

ي 
تها

ان
 

     گیر عیت سازه آبوض 47
     گیرها وضعیت آشغال 48
     وضعیت حوضچه آرامش  49
     سایر موارد 50

جی
رو

ت خ
یزا

جه
ت

 

     گیر وضعیت سازه آب 51
     گیرها وضعیت آشغال 52
     وضعیت حوضچه آرامش  53
     وضعیت سامانه کنترل جریان اولیه 54
     یان ثانویهوضعیت سامانه کنترل جر 55
     وضعیت مکانیسم کنترل و تجهیزات مرتبط 56
     هاي خروجی وضعیت لوله 57
     گیر وضعیت برج آب 58
     وجود فرسایش در طول پنجه سد 59
     تراوش 60
     جایی و حرکت غیرعادي وجود جابه 61
     سایر موارد 62

  توضیحات اضافی با ذکر شماره:
  

  

 



 63  05/02/94    )اصلی پیوست( سدها اي دوره بازرسی لیست چک و فرآیند -3 پیوست

 
 

  بتنی سدهاياي  دوره بازرسی لیست چکگزارش بازرسی و  -3- 3.پ

  :گزارش بازرسی سد -الف

  ................................................................زمان بازرسی................................................................................تاریخ بازرسی
  نام رودخانه..............................................................................................................................................................نام سد

  ...........................تراز آب دریاچه در هنگام بازرسی.........................................................................................موقعیت سد
  ................................................................................................................................شرایط آب و هوایی در هنگام بازرسی

  ........................شماره تماس شخص بازرسی کننده..................................................................نام شخص بازرسی کننده
.....................................................................................................کلی مشکل (درصورت وجود) شرح .................................  

  ....................................................................................................................موقعیت ناحیه داراي مشکل (درصورت وجود)
  ................................................................................................................گستردگی ناحیه داراي مشکل (درصورت وجود)

  ....................................................................................................رنگ و مقدار جریان آب مشاهده شده (درصورت وجود)
  .........................................................................................................آیا وضعیت مشکل مشاهده شده روبه وخامت است؟

.....................................................................................................وضعیت سد (عادي، غیرعادي، بحرانی) ........................  
.....................................................................................................توضیحات اضافی ...........................................................  



 برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) هفهرست خدمات مرحله بهر    05/02/94  64

 

 اي سدهاي بتنی لیست بازرسی دوره چک -ب

 .تاریخ بازرسی......................................نام سد..........................................................................................اي. شرکت آب منطقه

محدوده 
 بازرسی

 با (*) مشخص شود سد بتنی 
شماره گزینه 

 بازرسی
 مشاهدات و موقعیت شرایط

موردي 
 مشاهده نشد

بررسی و 
 کنترل

 اصالح و تعمیر

ریز
سر

ي 
تها

ان
 

     گیر وضعیت سازه آب 1
     گیرها وضعیت آشغال 2
     وضعیت حوضچه آرامش  3
     سایر موارد 4

اج
ت

 

     شرایط سطحی 5
     وضعیت راستاي افقی 6
     وضعیت راستاي عمودي 7
     وضعیت درزها 8
     جایی و حرکت غیرعادي وجود جابه 9
     اردسایر مو 10

جی
رو

ت خ
یزا

جه
ت

 

     گیر وضعیت سازه آب 11
     گیرها وضعیت آشغال 12
     وضعیت حوضچه آرامش  13
     وضعیت سامانه کنترل جریان اولیه 14
     وضعیت سامانه کنترل جریان ثانویه 15
     وضعیت مکانیسم کنترل و تجهیزات مرتبط 16
     هاي خروجی وضعیت لوله 17
     گیر وضعیت برج آب 18
     وجود فرسایش در طول پنجه سد 19
     تراوش 20
     جایی و حرکت غیرعادي وجود جابه 21
     سایر موارد 22

ت
دس

اال
ه ب

روی
 

     شرایط سطحی 23
     وضعیت درزها 24
     جایی و حرکت غیرعادي وجود جابه 25
     گاه تکیه وضعیت سطوح تماس سد و 26
     سایر موارد 27

یه 
رو

ین
پای

 
ت

دس
 

     شرایط سطحی 28
     وضعیت درزها 29
     جایی و حرکت غیرعادي وجود جابه 30
     گاه وضعیت سطوح تماس سد و تکیه 31
     ها وضعیت زهکش 32
     وجود نشت 33
     سایر موارد 34

دي
ربن

بزا
ا

 

     اي هاي مشاهده ا و چاهوضعیت پیزومتره 35
     گیري و ثبت کننده وضعیت تجهیزات اندازه 36
     گیري جریان وضعیت سرریزهاي اندازه 37
     برداري هاي نقشه وضعیت شاخص 38
     ها وضعیت زهکش 39
     ها مناسب بودن تواتر قرائت 40
     ها وضعیت کیفی بایگانی داده 41
     واردسایر م 42



 65  05/02/94    )اصلی پیوست( سدها اي دوره بازرسی لیست چک و فرآیند -3 پیوست

 
 

 اي سدهاي بتنی لیست بازرسی دوره چک -بادامه 

 .تاریخ بازرسی......................................نام سد..........................................................................................اي. شرکت آب منطقه

محدوده 
 بازرسی

 شودبا (*) مشخص  سد بتنی 
شماره گزینه 

 بازرسی
 مشاهدات و موقعیت شرایط

موردي 
 مشاهده نشد

بررسی و 
 کنترل

اصالح و 
 تعمیر

ال
کان

 
ش

سای
 فر

بل
 قا

غیر
ي 

ها
 

     هاي جانبی وضعیت دیواره 43
     وضعیت کف کانال 44
     جایی یا حرکت غیرعادي وجود جابه 45
     وضعیت سطوح تقرب 46
     گیر و کنترل اندازهوضعیت سرریز  47
     وضعیت محدوده تخلیه 48
     سایر موارد 49

ال
کان

 
ي 

ها ش
سای

فر
 

ذیر
پ

 

     بندي وضعیت لغزش، الیه الیه شدن و شیب 50
     فرسایش 51
     وجود پوشش گیاهی 52
     وجود آشغال 53
     سایر موارد 54

ده 
دو

مح
ین

پای
 

سد
ت 

دس
 

     اهگ نشت از تکیه 55
     تراوش از پی 56
     بندي وضعیت لغزش، الیه الیه شدن و شیب 57
     وضعیت سامانه زهکشی 58
     وضعیت دستورالعمل اقدامات اضطراري 59
     سایر موارد 60

حی
نوا

یر 
سا

 

     هاي ساحل دریاچه وضعیت شیروانی 61
     ي دسترسیها راهوضعیت  62
     و تجهیزات امنیتی ها تگاهدسوضعیت  63
     سایر موارد 64

 توضیحات اضافی با ذکر شماره:

  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4 پیوست7

لیست بازرسی اضطراري  چک
  (پیوست اصلی) ]15[ سدها





 69  05/02/94    )اصلی پیوست( سدها اضطراري بازرسی لیست چک -4 پیوست

 
 

وست  اري سدها چک -4پی ر اضط بازرسی  اصلی) لیست  وست    (پی

  خاکی سدهاي لزلهز از پس بازرسی لیست چکگزارش و  -1-4پ.

  گزارش بازرسی سد: -الف

  ........................................زمان بازرسی..............................................................................تاریخ بازرسی.نام سد
  

  برداري هنگام بازرسی وضعیت بهره
  ...........................شرایط جوي......................................مقدار خروجی از سد...........................ارتفاع آب دریاچه

  .......................................................................................و شماره تماس هریک مسوولیتنام افراد بازرسی کننده، 
  

  زلزله شرایط کلی هنگام وقوع
  ................................................توصیف چگونگی احساس زلزله در محل سد و تعیین مقیاس آن برحسب مرکالی

.....................................................................................................یط جوي محل هنگام زلزلهاشر ...........................  
................................................................................................................ارتفاع آب دریاچه هنگام زلزله ..................  

  ........................................................................................................................شرح کلی مشکل (در صورت وجود)
.....................................................................................................موقعیت ناحیه داراي مشکل (در صورت وجود) ...  

  .....................................................................................................گستردگی ناحیه داراي مشکل (در صورت وجود)
  ..............................................................................................آیا وضعیت مشکل مشاهده شده رو به وخامت است؟

  ...............................................................................................عادي، غیرعادي، بحرانی)ارزیابی کلی وضعیت سد (
..................................................................................................... ..............................................................................  

  ......................................................................................................................................................توضیحات اضافی



 برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) هفهرست خدمات مرحله بهر    05/02/94  70

 

 لیست بازرسی پس از زلزله سدهاي خاکی چک -ب

 مورد بازرسی توضیحات
 هاي لغزشی جایی جابه 

 رویه باالدست

 )و ...رپ، رویه بتنی  حفاظت شیب (ریپ 
 فرسایش 
 ها ترك 
 )Sinkholesها( حفره 
 نشست 
 جایی جابه 
 سایر موارد 
 هاي لغزشی جایی جابه 

 دست پایینرویه 
 جایی اي از وجود حرکت و جابه نشانه 
 ها ترك 
 یا نواحی مرطوبتراوش  
 سایر موارد 
 تراوش 

 گاه تکیه
 بندي ترك، درزهاي سطوح تماس و الیه 
 ها لغزش 
 جایی اي از وجود حرکت و جابه نشانه 
 سایر موارد 
 هاي سطحی ترك 

 نشست  تاج
 جایی و حرکت جانبی (راستاي سد) جابه 
 سایر موارد 
 موقعیت (ها) 

 هاي نشتی آب
 ورد تخمینی جریانبرآ 
 رنگ و حالت 
 هاي کاهش فشار زهکش پنجه و چاه 
 ي دسترسیها راهو  ها گالري 
 گیري روش اندازه 

گیري جریان از  اندازه
یک منبع تراوش ویژه 

 میزان جریان 
 تغییرات رنگ، رسوبات و ذرات ریز جریان 
 گیري شرایط تجهیزات اندازه 
 سایر موارد 
 ومترهاپیز 

عملکرد تجهیزات 
 ابزاربندي

 گیري نشست سطحی نقاط اندازه 
 جایی داخلی گیري جابه تجهیزات اندازه 
 ها انحراف سنج 
 گیري تراز آب دستگاه اندازه 
 شتاب نگارها و لرزه نگارها 
 سایر موارد 
 آشغال گرفتگی 

 کانال تقرب سرریز

 هاي باالي کانال لغزش 
 هاي جانبی کانال شیب پایداري 
 آوري چوب و تنه درختان تجهیزات جمع 
 حفاظت شیب 
 سایر موارد 



 71  05/02/94    )اصلی پیوست( سدها اضطراري بازرسی لیست چک -4 پیوست

 
 

 لیست بازرسی پس از زلزله سدهاي خاکی چک -ادامه ب

 مورد بازرسی توضیحات
هاي کنترلی  تاج سازه ها یا نواحی پرتنش ترك 

 جایی اي از وجود حرکت و جابه نشانه  سرریز
 حرکت جایی و جابه 

هاي  دیوارهاي سازه
 کنترلی سرریز

 ها و نواحی پرتنش ترك 
 نشست 
 درزها 
 ها زهکش 
 )Backfill( ها ریز پرکننده پشت دیواره خاك 
 جایی و حرکت جابه 

سازه کنترلی  کف
 سرریز

 نشست 
 درزها 
 ها ترك 
سازه کنترلی  پل ها شرایط ستون 

 و تیرها اي دال شرایط سازه  سرریز
 ها گاه تیر پل روي پایه نشیمن 
 مجراي شوت سرریز آشغال گرفتگی 
 جایی و حرکت جابه 

 دیوارهاي شوت سرریز
 نشست 
 درزها 
 ها یا نواحی پرتنش ترك 
 )Backfillریز پر کننده پشت دیواره( شرایط خاك 
 جایی و حرکت جابه 

 شوت سرریز کف
 نشست 
 درزها 
 ها زهکش 
 ها ترك 
گالري هاي زهکشی  جایی و حرکت (تغییر راستا) جابه 

 ها ترك  شوت سرریز
 سایر موارد 
 ها مقدار جریان زهکش 

موارد ویژه در شوت 
 سرریز

 هاي تراوش کرده موقعیت زهکش 
 هوادهی 
 سایر موارد 
 آشغال گرفتگی در حوضچه 

حوضچه آرامش 
 سرریز

 ها هجایی دیوار جابه 
 ها نشست دیواره 
 ها درزهاي دیواره 
 ها ها یا نواحی پر تنش در دیواره ترك 
 )Backfillها ( ریز پر کننده پشت دیواره شرایط خاك 
 ها یا نواحی پر تنش در کف ترك 
 جایی کف جابه 
 درزهاي کف 
 فرسایش کف 
 حفاظت شیب 

کانال خروجی حوضچه 
 آرامش

 هاي جانبی بپایداري شی 
 پوشش گیاهی یا موانع دیگر 
 وجود آشغال در آب خروجی 



 برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) هفهرست خدمات مرحله بهر    05/02/94  72

 

 لیست بازرسی پس از زلزله سدهاي خاکی چک -ادامه ب

 مورد بازرسی توضیحات

گیر  دهانه آب گیر شرایط آشغال 
 شرایط بتن  ات خروجیتاسیس

ات تاسیسمجراي  شرایط تجهیزات فلزي 
 شرایط پنستاك  خروجی

 فظه کنترل دریچهمح 

تجهیزات کنترل 
 ات خروجیتاسیس

 جرثقیل 
 سامانه دریچه و تجهیزات کنترل آن 
 مانور در زمان بازرسی 
 سامانه کنترل تجهیزات مکانیکی 
 هوادهی 
 بندي وضعیت آب 
 سایر موارد 
 آشغال گرفتگی 

ات تاسیسشوت 
 خروجی

 ها جایی دیواره جابه 
 ها نشست دیواره 
 ها درزهاي دیواره 
 ها ها یا نواحی پر تنش در دیواره ترك 
 )Backfillها ( ریز پر کننده پشت دیواره شرایط خاك 
 جایی و حرکت کف جابه 
 نشست کف 
 درزهاي کف 
 هاي کف ترك 
 هاي کف مقدار جریان در زهکش 
 هاي تراوش شده کف موقعیت زهکش 
 وضچهآشغال گرفتگی در ح 

حوضچه آرامش 
 ات خروجیتاسیس

 ها جایی دیواره جابه 
 ها نشست دیواره 
 ها درزهاي دیواره 
 ها ها یا نواحی پر تنش در دیواره ترك 
 ها یا نواحی پر تنش در کف ترك 
 جایی کف جابه 
 درزهاي کف 
 فرسایش کف 

کانال خروجی  حفاظت شیب 
حوضچه آرامش 

 ات خروجیتاسیس
 هاي جانبی پایداري شیب 

 پوشش گیاهی یا موانع دیگر 

  توضیحات اضافی
  
  
  
 



 73  05/02/94    )اصلی پیوست( سدها اضطراري بازرسی لیست چک -4 پیوست

 
 

  بتنی سدهاي زلزله از پس بازرسی لیست چکگزارش و  -2-4پ.

  گزارش بازرسی سد -الف

  ........................................زمان بازرسی..............................................................................تاریخ بازرسی.نام سد
  

  برداري هنگام بازرسی وضعیت بهره
  ...........................شرایط جوي......................................مقدار خروجی از سد...........................ارتفاع آب دریاچه

  .......................................................................................و شماره تماس هریک مسوولیتنام افراد بازرسی کننده، 
  

  شرایط کلی هنگام وقوع زلزله
  ................................................توصیف چگونگی احساس زلزله در محل سد و تعیین مقیاس آن برحسب مرکالی

.......................................................................................................یط جوي محل هنگام زلزلهاشر .........................  
  ..................................................................................................................................ارتفاع آب دریاچه هنگام زلزله

......................................................................................................شرح کلی مشکل (در صورت وجود) ..................  
  ........................................................................................................موقعیت ناحیه داراي مشکل (در صورت وجود)

  .....................................................................................................گستردگی ناحیه داراي مشکل (در صورت وجود)
  ..............................................................................................آیا وضعیت مشکل مشاهده شده رو به وخامت است؟
  ...............................................................................................ارزیابی کلی وضعیت سد (عادي، غیرعادي، بحرانی)

.................................................................................................................................. .................................................  
  ......................................................................................................................................................توضیحات اضافی



 برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) هفهرست خدمات مرحله بهر    05/02/94  74

 

 

  لیست بازرسی پس از زلزله سدهاي بتنی چک -ب
 مورد بازرسی توضیحات

 رویه باالدست ها ترك 
 جایی درزها جابه 
 ها ترك 

 جایی درزها جابه  دست پایینرویه 
 دست پایینتراوش در رویه  
 دست سد پایینپنجه  ها ترك 
 شدگی زیر پنجه ناشی از فرسایش حفر 
 جاده دسترسی 

 رو پیاده  تاج
 پناه دیوار جان 
 سایر موارد 
 شرایط بتن 

 ها گالري

 تجهیزات الکتریکی 
 هوادهی 
 )و ...کیفیت و کمیت تراوش (رنگ، رسوبات  
 )و ...وضعیت سامانه زهکشی (گرفتگی  
 )و ...اي پی (ریزش ه شرایط عمومی تونل 
پی در پنجه  موقعیت تراوش اطراف سد 

 مقدار تراوش اطراف سد  دست سد پایین
 گیري تراوش اطراف سد ي اندازهها روش 
 سازه اي 

 تجهیزات ابزاربندي
 تراوش 
 نگارها نگارها و لرزه شتاب 
 گیري تراز آب دستگاه اندازه 
 سایر موارد 
 هاي کنترل سرریز سازه شرایط تاج 
 Orificesشرایط  
 انواع دریچه 

هاي سرریز و  دریچه
 سامانه هاي کنترل آن

 شرایط عمومی 
 ها در زمان بازرسی مانور دریچه 
 باالبرها 
 ها کابل 
 انرژي تامینمنبع  
 انرژي ذخیره تامینمنبع  
 ها دیواره 

 کف  حوضچه آرامش سرریز
 سرریز 
 مواردسایر  
 گیر گیر ورودي آب آشغال 

 ات خروجیتاسیس

 گیر شرایط بتن ورودي آب 
 تجهیزات فلزي مجراي خروجی 
 محفظه کنترل دریچه 
 جرثقیل 
 هاي کنترل آن دریچه ها و سامانه 
 مانور در زمان بازرسی 
 هاي کنترل مکانیکی سامانه 
 ها بندي دریچه وضعیت آب 
 سایر موارد 
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  لیست بازرسی پس از زلزله سدهاي بتنی چک -ادامه ب
 مورد بازرسی توضیحات

 هاي دریاچه آوري آشغال تجهیزات جمع 
 ها لغزش  مخزن

 سایر موارد 
 شرایط روکش جاده دسترسی 

 جاده دسترسی

 موانع جاده دسترسی 
 شرایط عمومی پل 
 پی پل 
 پایه هاي پل 
 ها پایهپل بر  گاه کف نشیمن 
 هاي متحرك پل بخش 
 شرایط عمومی دال کف پل 
 ظرفیت پل براي عبور حداکثر بار 
 سایر موارد 

 توضیحات اضافی
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فهرست خدمات مطالعات رفتارنگاري 
  اي) (پیوست توصیه ]8و  7[  سدها
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وست  لعات رفت -5پی رست خدمات مطا ه وصیه ارنگاري سدهاف وست ت ي) (پی   ا

  یخاکي سدها) ایمنی پایش( رفتارنگاري مطالعات خدمات فهرست -1-5پ.

 ریزي اجراي کار برنامه - 1- 1- 5پ.

 و مطالعات مورد نیاز ها فعالیتبندي نوع  تعیین اجزاي کار و تقسیم -1-1-1-5پ.

 )و مطالعات (درمحل سد و دفتر ها فعالیتتعیین دامنه  -2-1-1-5پ.

 تعیین نیازهاي تخصصی و پرسنلی براي انجام دادن مطالعات براي هر سد -3-1-1-5پ.

 نیازرح و تعیین وسایل و امکانات موردهاي اجراي ط بررسی محدودیت -4-1-1-5پ.

 ها براي هر سد بندي مطالعات و تعیین اولویت تنظیم برنامه زمان -5-1-1-5پ.

 بینی شده اهنگی اجراي طرح در زمان پیشهم يارتباط با کارفرما برا -6-1-1-5پ.

 صورت فایل کامپیوتري هاي خام ابزاردقیق به آوري داده جمع -7-1-1-5پ.

هاي خام دریافتی از کارفرما و اعـالم نـواقص و اطالعـات تکمیلـی موردنیـاز       بررسی و کنترل اولیه داده -8-1-1-5پ.
 ها داده فایلروز پس از دریافت  10حداکثر 

 هاي خام سنجی و تدقیق داده درستی -9-1-1-5پ.

هاي ابزاردقیق براي دوره یـک سـاله بـا مقایسـه پـنج سـال گذشـته یـا          اساس دادهترسیم نمودارها بر -10-1-1-5پ.
 تر یشپي ها زمانمقایسه با 

 بازدیدهاي مقدماتی از هر سد - 2- 1- 5پ.

 ریزي بازدیدهاي مقدماتی برنامه -1-2-1-5پ.

 والن براي کسب اطالعات موردنیازونظر با مس ادلره و تبمذاک -2-2-1-5پ.

 شناسایی مقدماتی محدوده مورد مطالعه -3-2-1-5پ.

 هاي وابسته بازدید و بازرسی از سد و سازه -4-2-1-5پ.

 هاي ابزاردقیق: ها، اطالعات فنی پایه و داده ، نقشهها گزارشآوري  جمع -3- 1- 5پ.

 ایه هواشناسیآوري و پردازش اطالعات پ جمع -1-3-1-5پ.

  متوسط) - حداکثر -دماي هوا (حداقل -2-3-1-5پ.

 تبخیر از سطح مخزن -3-3-1-5پ.

  میزان بارندگی ساالنه -4-3-1-5پ.

  ي ابزار دقیقها دادهاطالعات مرتبط با ابزار بندي سد و  آوري جمع -5-3-1-5پ.

  مشخصات ابزار دقیق و نصب آنهاو سایر مستندات مربوط به  ها صورتجلسه، ها نقشه آوري جمع -6-3-1-5پ.
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  ي مورد نیازها نقشهسایر اطالعات و  آوري جمع -7-3-1-5پ.

 آوري و پردازش اطالعات پایه هیدرولوژي جمع - 4- 1- 5پ.

  تغییرات تراز دریاچه -1-4-1-5پ.

  تغییرات تراز آب پایاب -2-4-1-5پ.

  میزان ورودي به مخزن -3-4-1-5پ.

  زنمیزان خروجی از مخ -4-4-1-5پ.

 هاي زمین لرزه آوري و پردازش اطالعات ثبت شده مربوط به داده جمع -5- 1- 5پ.

 نگارهاي نصب شده شتاب -1-5-1-5پ.

 نگارهاي نصب شده لرزه -2-5-1-5پ.

 ها آنهاي ابزاردقیق و پردازش  آوري داده جمع -6- 1- 5پ.

  و کیفیت آب آنها هاي وابسته و سازه هاي سد و نشتی ها گالريهاي  زهکش بدهبررسی و تحلیل نتایج  -1-6-1-5پ.

  بررسی و تحلیل نتایج فشار برکنش از پیزومترها -2-6-1-5پ.

  ها هاي نصب شده در بدنه سدهاي خاکی و بازوهاي خاکی آن بررسی و تحلیل نتایج فشار کل سنج -3-6-1-5پ.

  هاي قائم بدنه) جایی (محاسبه جابه هاي وابسته هاي بدنه سدها و سازه بررسی و تحلیل نتایج نشست سنج -4-6-1-5پ.

ـ     هاي بدنه سـدها و سـازه   بررسی و تحلیل نتایج انحراف سنج -5-6-1-5پ. هـا در   جـایی  ههـاي وابسـته (محاسـبه جاب
  راست) - دست و چپ پایین - راستاي باالدست

  ها سنج ها و ترك بررسی و تحلیل نتایج درزسنج -6-6-1-5پ.

  نصب شدههاي  ج کرنش سنجبررسی و تحلیل نتای -7 -6-1-5پ.

  گاه و بدنه (نتایج پیزومترهاي الکتریکی، سنگ و لوله ایستا) بررسی و تحلیل نتایج فشار آب در پی، تکیه -8 -6-1-5پ.

  اي) هاي مشاهده بررسی و تحلیل نتایج ترازآب زیرزمینی (چاه -9 -6-1-5پ.

  هاي وابسته ته شده در بدنه سدها و سازههاي سایر ابزار کار گذاش قرائتبررسی و تحلیل  -10 -6-1-5پ.

برداري ازنیروگاه، سرریز و تونل تخلیه تحتانی(کارهاي انجام شـده   آوري اطالعات مربوط به بهره جمع -11 -6-1-5پ.
  توسط گروه کنترل ایمنی هر سد)

  آوري شده و راستی آزمایی آن مقایسه و پردازش پارامترهاي جمع -12 -6-1-5پ.

  برداري ژئودتیک نقشه -7- 1- 5پ.

  و ...گیري نقشه برداري میکروژئودزي  بررسی و تحلیل نتایج مختصات نقاط اندازه -1-7-1-5پ.



 81  05/02/94    )اي توصیه پیوست( سدها رفتارنگاري مطالعات خدمات فهرست - 5 پیوست

 
 

  (درصورت تغییر)و ...بندي محدوده سد  ها و زوایاي شبکه مثلث گیري طول بررسی و تحلیل نتایج ارقام اندازه - 2- 7- 1- 5پ.

  نشانهبررسی و تحلیل نتایج ترازیابی نقاط  -3-7-1-5پ.

  ي وابستهها سازهبرداري ژئودتیک از نقاط ویژه سد و  ي نقشهها برداشتبررسی و تحلیل نتایج سایر  -4-7-1-5پ.

  جایی بدنه سد هاي جابه هاي ژئودتیک با داده تلفیق داده -5-7-1-5پ.

  ها بازرسی - 8- 1- 5پ.

  ها) هاي وابسته (طبق چک لیست ي ادواري سد و سازهها بازرسی -1-8-1-5پ.

  ها) ي اضطراري (طبق چک لیستها بازرسی -2-8-1-5پ.

  بازرسی ساالنه براي هر سد يها گزارشتهیه  -3-8-1-5پ.

  آموزش - 9- 1- 5پ.

  اي و اضطراري سدها هاي دوره بازرسی يها آموزشانجام  -1-9-1-5پ.

  هاي ابزاردقیق و ثبت داده قرائتآموزش نحوه  -2-9-1-5پ.

  حفاظت ابزاردقیقو  داري نگهآموزش  -3-9-1-5پ.

  سایر موارد موردنیاز -4-9-1-5پ.

  تفسیر و تحلیل نتایج -10- 1- 5پ.

 باشد: ها، ارزیابی موارد ذیل مورد انتظار می ازش دادهددر این قسمت و بعد از پر

 زدگی بررسی و کنترل قوس -1-10-1-5پ.

  بررسی و کنترل پایپینگ -2-10-1-5پ.

  ل شکست هیدرولیکیمحاسبه تنش موثر و کنتر -3-10-1-5پ.

  بررسی فشار برکنش -4-10-1-5پ.

 بند عملکرد پرده (دیوار) آب درستیکنترل  -5-10-1-5پ.

 هاي کاهش فشار (درصورت وجود) عملکرد چاه درستیبررسی  -6-10-1-5پ.

 محاسبه میزان تحکیم انجام شده -7-10-1-5پ.

  نگارها (درصورت وجود) هاي شتاب تحلیل داده -8-10-1-5پ.

 نهایی طرح گزارش ارائهبندي و  گیري، جمع نتیجه - 11- 1- 5پ.

  مقایسه نتایج حاصل از ابزارهاي مکمل -1-11-1-5پ.

 تفسیر نتایج حاصل از عملیات میکروژئودزي -2-11-1-5پ.
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  تهیه جداول میزان حداقل و حداکثر تغییرات پارامترهاي مختلف -3-11-1-5پ.

  انی (درصورت وجود)شناسایی و اعالم نقاط بحر -4-11-1-5پ.

اظهارنظر درخصوص پایداري اجزاي مختلف و نیـز پایـداري کلـی سـد (براسـاس نتـایج ابزاردقیـق و         -5-11-1-5پ.
  هاي انجام شده) بازرسی

  ي آماريها روشبینی رفتار سد براساس شرایط مختلف از قبیل تراز مخزن با استفاده از  پیش -6-11-1-5پ.

  هاي ویژه موردي منظور انجام مطالعات و تحلیل پیشنهاد به ارائهبررسی و  -7-11-1-5پ.

  )و ...ي موردي براي شرایط ویژه (زلزله، سیل، طوفان ها گزارشتهیه  -8-11-1-5پ.

  :بررسی درستی و کفایت ابزار دقیق شامل -9-11-1-5پ.
  شناخت ابزار از کار افتاده با توجه به نتایج موجود در طول آمار -1-9-11-1-5پ.
  ،دارد واسنجیمشخص نمودن ابزاري که نیاز به  -2-9-11-1-5پ.
  برنامه جدید ارائهابزار و در صورت نیاز  قرائتبررسی برنامه زمانی  -3-9-11-1-5پ.
  پیشنهاد درخصوص نحوه جایگزینی ابزار معیوب (در صورت لزوم و یا امکان) ارائه -4-9-11-1-5پ.

  ا درخصوص بهبود وضعیت رفتارنگاريا و راهکارههپیشنهاد ارائه -10-11-1-5پ.

ا درخصوص مـواردي کـه در ضـمن فراینـد رفتارنگـاري بـا آن       هپیشنهاد ارائههاي ضروري و  توصیه -11-11-1-5پ.
  شود. برخورد می

  ماهه) ماه و شش اي (سه دوره گزارش میان ارائه -12-11-1-5پ.

  نهایی در پایان سال گزارش ارائه -13-11-1-5پ.

  یبتن مخزنی هاي سد) ایمنی پایش( رفتارنگاري مطالعات خدمات فهرست -2-5پ.

 ریزي اجراي کار برنامه - 1- 2- 5پ.

 و مطالعات موردنیاز ها فعالیتبندي نوع  تعیین اجزاي کار و تقسیم -1-1-2-5پ.

 و مطالعات (درمحل سد و دفتر) ها فعالیتتعیین دامنه  -2-1-2-5پ.

 سنلی براي انجام دادن مطالعات براي هر سدتعیین نیازهاي تخصصی و پر -3-1-2-5پ.

 هاي اجراي طرح وتعیین وسایل و امکانات موردنیاز بررسی محدودیت -4-1-2-5پ.

 ها براي هر سد بندي مطالعات و تعیین اولویت تنظیم برنامه زمان -5-1-2-5پ.

 بینی شده ارتباط با کارفرما براي هماهنگی اجراي طرح در زمان پیش -6-1-2-5پ.

 صورت فایل کامپیوتري زاردقیق بههاي خام اب آوري داده جمع -7-1-2-5.پ

روز پـس   10هاي خام دریافتی و اعالم نواقص و اطالعات تکمیلی موردنیاز حداکثر  بررسی وکنترل داده -8-1-2-5پ.
 ها از دریافت فایل داده
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 هاي خام سنجی و تدقیق داده درستی -9-1-2-5پ.

هاي ابزاردقیق براي دوره یـک سـاله بـا مقایسـه پـنج سـال گذشـته یـا          رها براساس دادهترسیم نمودا -10-1-2-5پ.
 تر یشپي ها زمانمقایسه با 

 بازدیدهاي مقدماتی از هر سد - 2- 2- 5پ.

 ریزي بازدیدهاي مقدماتی برنامه -1-2-2-5پ.

 والن براي کسب اطالعات موردنیازونظر با مس مذاکره و تبادل -2-2-2-5پ.

 شناسایی مقدماتی محدوده مورد مطالعه -3-2-2-5پ.

  هاي وابسته بازدید و بازرسی از سد و سازه -4-2-2-5پ.

 هاي ابزاردقیق ها، اطالعات فنی پایه و داده نقشه، ها گزارشآوري  جمع - 3- 2- 5پ.

 صورت روزانه آوري و پردازش اطالعات پایه هواشناسی به جمع -1-3-2-5پ.

  متوسط)-حداکثر-دماي هوا (حداقل -1-1-3-2-5پ.

 تبخیر از سطح مخزن -2-1-3-2-5پ.

 میزان بارندگی ساالنه -3-1-3-2-5پ.

 صورت روزانه آوري و پردازش اطالعات پایه هیدرولوژي به جمع -2-3-2-5پ.

  تغییرات تراز دریاچه -1-2-3-2-5پ.

  تغییرات تراز آب پایاب -2-2-3-2-5پ.

  میزان ورودي به مخزن -3-2-3-2-5پ.

  میزان خروجی از مخزن -4-2-3-2-5پ.
 هاي زمین لرزه ش اطالعات ثبت شده مربوط به دادهآوري و پرداز جمع -3-3-2-5پ.

 نگارهاي نصب شده شتاب -1-3-3-2-5پ.

 نگارهاي نصب شده لرزه -2-3-3-2-5پ.

 ها آنهاي ابزاردقیق و پردازش  آوري داده جمع -4-3-2-5پ.

  آب) -بتن -ها (هوا نجبررسی و تحلیل نتایج دماس -1-4-3-2-5پ.

  هاي وابسته هاي درزهاي ساختمانی و سازه و نشتی ها گالريهاي  زهکش بدهبررسی و تحلیل نتایج  - 2- 4- 3- 2- 5پ.

  هاي مستقیم و معکوس بررسی و تحلیل نتایج پاندول -3-4-3-2-5پ.

  ها در جهات مختلف بررسی و تحلیل نتایج شیب سنج -4-4-3-2-5پ.

  و تحلیل نتایج اکستنسومترها بررسی -5-4-3-2-5پ.
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  ها سنج ها و ترك بررسی و تحلیل نتایج درزسنج -6-4-3-2-5پ.

  ها سنج بررسی و تحلیل نتایج کرنش -7-4-3-2-5پ.

گاه و بدنه (نتـایج پیزومترهـاي الکتریکـی، سـنگ و      بررسی و تحلیل نتایج فشار آب در پی، تکیه -8-4-3-2-5پ.
  لوله ایستا)

  اي) هاي مشاهده ی و تحلیل نتایج تراز آب زیرزمینی (چاهبررس -9-4-3-2-5پ.

  ها گاه هاي وابسته و تکیه سایر ابزار کار گذاشته شده در بدنه سد، سازه -10-4-3-2-5پ.

برداري ازنیروگاه، سرریز و تونل تخلیه تحتانی(کارهاي انجـام   آوري اطالعات مربوط به بهره جمع -11-4-3-2-5پ.
  کنترل ایمنی هر سد) توسط گروه-2-5پ.شده 

  آوري شده و راستی آزمایی آن مقایسه و پردازش پارامترهاي جمع -12-4-3-2-5پ.

  راهکار مناسب ارائهتعیین نقاط ناپایدار سد و  -13-4-3-2-5پ.
  برداري ژئودتیک نقشه -5-3-2-5پ.

  و ...ئودزي برداري میکروژ گیري نقشه بررسی و تحلیل نتایج مختصات نقاط اندازه -1-5-3-2-5پ.

 و ...بنـدي محـدوده سـد     ها و زوایاي شـبکه مثلـث   گیري طول بررسی و تحلیل نتایج ارقام اندازه -2-5-3-2-5پ.
  (درصورت تغییر)

  هاي ترازیابی نقاط نشانه گیري ررسی و تحلیل نتایج ارقام اندازهب -3-5-3-2-5پ.

  هاي وابسته داري ژئودتیک از نقاط ویژه سد و سازهبر ي نقشهها برداشتبررسی و تحلیل نتایج سایر  - 4- 5- 3- 2- 5پ.

  جایی بدنه سد ههاي جاب هاي ژئودتیک با داده تلفیق داده -5-5-3-2-5پ.
  ها بازرسی -6-3-2-5پ.

  ها) هاي وابسته (طبق چک لیست ي ادواري سد و سازهها بازرسی -1-6-3-2-5پ.

  ها) ي اضطراري (طبق چک لیستها بازرسی -2-6-3-2-5پ.

  بازرسی ساالنه براي هر سد يها گزارشتهیه  -3-6-3-2-5پ.

  آموزش - 4- 2- 5پ.

  اي و اضطراري سدها هاي دوره بازرسی يها آموزشانجام  -1-4-2-5پ.

  هاي ابزاردقیق و ثبت داده قرائتآموزش نحوه  -2-4-2-5پ.

  و حفاظت ابزاردقیق داري نگهآموزش  -3-4-2-5پ.

  سایر موارد موردنیاز -4-4-2-5پ.
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  تفسیر و تحلیل نتایج -5- 2- 5.پ

 باشد: صورت حداقل ارزیابی موارد ذیل مورد انتظار می ، بهها دادهدر این قسمت و بعد از پردازش 

  بررسی فشار برکنش -1-5-2-5پ.

  بند عمکرد پرده (دیوار) آب درستیکنترل  -2-5-2-5پ.

  ه طراحیبینی شد با مقادیر پیش ها مکان بررسی و مقایسه تغییر -3-5-2-5پ.

  پوش تغییرات –با مقادیر گذشته  ها مکان بررسی و مقایسه تغییر -4-5-2-5پ.

 نشت از نقاط مختلف بدهفشار و  هاي کاهش بررسی عملکرد چاه -5-5-2-5پ.

  (درصورت وجود)و لرزه نگارهانگارها  هاي شتاب تحلیل داده -6-5-2-5پ.

 یی طرحنها گزارش ارائهبندي و  گیري، جمع نتیجه -6- 2- 5پ.

  مقایسه نتایج حاصل از ابزارهاي مکمل -1-6-2-5پ.

 تفسیر نتایج حاصل از عملیات میکروژئودزي -2-6-2-5پ.

  تهیه جداول میزان حداقل و حداکثر تغییرات پارامترهاي مختلف -3-6-2-5پ.

  شناخت و اعالم نقاط بحرانی -4-6-2-5پ.

  نیز پایداري کلی سد (براساس نتایج ابزاردقیق) مختلف و ياظهارنظر درخصوص پایداري اجزا -6-6-2-5پ.

  آماري يها روشبینی رفتار ابزار براساس شرایط مختلف دما و تراز مخزن با استفاده از  پیش -6-6-2-5پ.

  موردي ویژههاي  منظور انجام مطالعات و تحلیل پیشنهاد به ارائهبررسی و  -7-6-2-5پ.

  )و ...شرایط ویژه (زلزله، سیل، طوفان موردي براي  يها گزارشتهیه  -8-6-2-5پ.

  توجه به نتایج موجود در طول آمارشناخت ابزار از کار افتاده با -9-6-2-5پ.

  دارند واسنجیمشخص نمودن ابزاري که نیاز به  -10-6-2-5پ.

  برنامه جدید ارائهابزار و درصورت نیاز  قرائتبررسی برنامه زمانی  -11-6-2-5پ.

  یشنهاد درخصوص نحوه جایگزینی ابزار معیوب (درصورت لزوم و یا امکان)پ ارائه -12-6-2-5پ.

  و راهکارها درخصوص بهبود وضعیت رفتارنگاري هاپیشنهاد ارائه -13-6-2-5پ.

برداري ازنیروگاه، سرریز وتونل تخلیه تحتانی (کارهاي انجـام شـده    آوري اطالعات مربوط به بهره جمع -14-6-2-5پ.
  منی هر سد)توسط گروه کنترل ای

  آوري شده و راستی آزمایی آن مقایسه و پردازش پارامترهاي جمع -16-6-2-5پ.

  راهکار مناسب ارائهتعیین نقاط ناپایدار سد و  -16-6-2-5پ.
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ا درخصـوص مـواردي کـه در ضـمن فراینـد رفتارنگـاري بـا آن        هپیشـنهاد  ارائههاي ضروري و  توصیه -17-6-2-5پ.
  شود. برخورد می

  ماهه) ماه و شش اي (سه گزارش میان دوره ارائه -18-6-2-5پ.

  نهایی در پایان سال گزارش ارائه -19-6-2-5پ.
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6 پیوست9

فهرست خدمات تهیه برنامه اقدامات 
(پیوست  ]6[ (EAP)اضطراري سدها

  اي) توصیه





 89  05/02/94    )اي توصیه پیوست) (EAP( سدها اضطراري اقدامات برنامه تهیه خدمات فهرست -6 پیوست

 
 

وست  اري سدها -6پی ر اضط اقدامات  رنامه  ب هیه  رست خدمات ت ه وصیه (EAP) ف وست ت ي) (پی   ا

 ریزي برنامه -1-6پ.

 مطالعات انجام ریزي برنامه -1-1-6پ.

 مطالعات انجام شناسی روش تدوین -1-1-1-6پ.

 کار انجام یاتیجز تدوین -2-1-1-6پ.

 ها فعالیت یاتیجز تجزیه -3-1-1-6پ.

 ها فعالیت یاتجزی انجام بندي زمان برنامه تنظیم و تهیه -4-1-1-6پ.

 پروژه بحرانی مسیر تعیین و ها فعالیت یاتیجز اجراي تقدم نمودار تهیه -5-1-1-6پ.

 موجود يها گزارش و اطالعات آمار، آوري جمع ریزي برنامه -2-1-6پ.

 میدانی بازدیدهاي ریزي برنامه -3-1-6پ.

 ژئوتکنیکیهاي  آزمایش و تکمیلی هاي برداري نقشه ریزي برنامه -4-1-6پ.

 میدانی يها گیري اندازه یزير برنامه -5-1-6پ.

 GIS اطالعاتی پایگاه تشکیل ریزي برنامه -6-1-6پ.

  اطالعات و آمار آوري جمع -2-6پ.
 موجود اطالعات تکمیل و آوري جمع -1-2-6پ.

 برموضوع موثر اتتاسیس سایر و سد هاي نقشه و ها گزارش آوري جمع -2-2-6پ.

 و رودخانـه  بـا  متقـاطع  هـاي  سـازه  و سـد  مخزن رودخانه، موجود عمقاط توپوگرافی، هاي نقشه آوري جمع -3-2-6پ.
 )تهیه دستورالعمل ها نقشه نبودن درصورت( مربوط اطالعات

 اي ماهواره تصاویر و هوایی هاي عکس آوري جمع -4-2-6پ.

 محیطی زیست و اقتصادي اجتماعی، اطالعات آوري جمع -5-2-6پ.

 اجتماعی اطالعات -1-5-2-6پ.

  ح)طر محدوده عشایري و روستایی شهري،( جمعیت نقاط شمار و تکمیل تعیین، -1-1- 5-2-6پ.

  ملی متوسط با مقایسه در سنی لحاظ به منطقه هر جمعیت نوع تعیین -2-1- 5-2-6پ.

 ملی متوسط با مقایسه در جسمی توانایی لحاظ به منطقه هر جمعیت نوع تعیین -3-1- 5-2-6پ.

 بلندمدت ي هدور یک در آن تغییرات و محدوده خانوار و جمعیت شمار تعیین -4-1- 5-2-6پ.

 فرودگاه، آهن، راه اصلی، هاي جاده شامل مطالعه و اجرا درحال موجود، زیربنایی اتتاسیس شناسایی - 5- 1- 5-2-6پ.

 اصلی مخابراتی خطوط و نفت گاز، برق، آب، انتقال خطوط بندر،شناسایی  -6-1- 5-2-6پ.

 گیر سیل هاي پهنه در ماهی پرورش واحدهاي و آبی اتتاسیس و کشاورزي اراضی محدوده شناسایی - 7- 1- 5-2-6پ.



 برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) هفهرست خدمات مرحله بهر    05/02/94  90

 

 ها گاه ذخیره و محیطی زیست ي شدهن حفاظت مناطق باستانی، هاي محوطه و آثار ابنیه، شناسایی - 8- 1- 5-2-6پ.

 عمده صنعتی مراکز و ها شهرك معادن، شناسایی -9-1- 5-2-6پ.

 غیرمترقبه حوادث و ایمنی مسایل با درگیر يها زمانسا و ها گانار کلیه فهرست تهیه -10-1- 5-2-6پ.

 يها پایگاه ،ها بیمارستان شامل ها آن امکانات و پراکنش امدادرسانی، مهم مراکز شناسایی -11-1- 5-2-6پ.
 و ... انتظامی نظامی، يها پادگان ها، نشانی آتش احمر، هالل

 اقتصادي اطالعات -2-5-2-6پ.

 کشاورزي، مستحدثات و ابنیه اراضی، و زیربنایی اتتاسیس ارزش به مربوط اطالعات آوريگرد -1-2- 5-2-6پ.
 تجاري و مسکونی صنعتی،

 مختلف هاي بخش اشتغال به مربوط اطالعات گردآوري -2-2- 5-2-6پ.

 مختلف محصوالت تولید به مربوط اطالعات گردآوري -3-2- 5-2-6پ.

 مختلف هاي بخش در تولیدات اقتصادي ارزش به مربوط اطالعات گردآوري -4-2- 5-2-6پ.

 محیطی زیست اطالعات -3-5-2-6پ.

 خشکی و آبی سامانهاکو هاي زیستگاه به مربوط اطالعات گردآوري -1-3- 5-2-6پ.

 زیست محیط حفاظت سازمان چهارگانه مناطق به مربوط اطالعات گردآوري -2-3- 5-2-6پ.

 کمبودها تکمیلو  ها دستورالعمل تهیه -3-6پ.

 تکمیلی هاي برداري نقشه دستورکار تدوین -1-3-6پ.

 میدانی يها گیري اندازه دستورکار تدوین -2-3-6پ.

 اطالعات نواقص تکمیل دستورکار تدوین -3-3-6پ.

 )نیاز درصورت(طرح در موردنیاز هیدرولوژیکی و هواشناسی پارامترهاي بازنگري -4-6پ.

 میدانی بازدیدهاي -5-6پ.

 نیاز مورد هاي داده تکمیل و تهیه منظور به میدانی هايبازدید -1-5-6پ.

 هیدرولوژیک سازي شبیه نیاز مورد هاي داده تکمیل و تهیه منظور به میدانی بازدیدهاي -2-5-6پ.

 هیدرولیک سازي شبیه نیاز مورد هاي داده تکمیل و تهیه منظور به میدانی بازدیدهاي -3-5-6پ.

 نیاز مورد هاي داده تکمیل و تهیه نظورم به میدانی بازدیدهاي -4-5-6پ.

 مراکـز  و جمعیتـی  نقـاط  اراضـی،  نیـاز  مورد اطالعات و ها داده تکمیلو  تهیه منظور به میدانی بازدیدهاي -5-5-6پ.
 حساس و خطر در مناطق سایر و صنعتی
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 زمینی مرجع نقاط منظورتعیین به میدانی بازدیدهاي -6-5-6پ.

 اراضی کاربري تعیین منظور هب میدانی بازدیدهاي -7-5-6پ.

 مراکـز  و ایمنی مسایل با درگیر يها ارگان شامل بحران مدیریت در موردنیاز اتتاسیس و امکانات از بازدید -8-5-6پ.

 امدادرسانی

 و بدنـه  مخـزن،  و دریاچـه  :شـامل ) اجـرا  و بـرداري  بهـره  دسـت  در (پروژه در موثر آبی اتتاسیس از بازدید -9-5-6پ.
 هیدرومکانیک تجهیزات خروجی، مجاري و سیالب تخلیه سامانه سد، ابزاردقیق و یتورینگمون تجهیزات

 مناسب هاي مدل انتخاب و موردنیاز موجود هاي مدل بررسی -6-6پ.

 هیدرولوژیک سازي شبیه مدل بررسی -1-6-6پ.

 دشت سیالب و دخانهرو در سیل انتشار و بندي پهنه سازي شبیه دوبعدي-بعدي یک ترکیبی مدل بررسی -2-6-6پ.

 شکست مکانیزم مدل بررسی -3-6-6پ.

 مخزن و رودخانه روندیابی مدل بررسی -4-6-6پ.

 اضطراري شرایط در مخازن سامانه از برداري بهره مدیریت مدل بررسی -5-6-6پ.

 خسارت تحلیل مدل بررسی -6-6-6پ.

 مناسب مدل انتخاب و الذکر فوق موارد از چندگانه هاي قابلیت با(تلفیقی هاي مدل از استفاده امکان بررسی -7-6-6پ.

 )لزوم صورت در

 و احتمـالی  کمبودهـاي  سـازي  مشخص و EAP الزم اطالعات تهیه براي فوق هاي لدم ترکیب بهترین ارائه -8-6-6پ.
 هیدرولیکی جامع مدل تهیه

 ها مدل یابی درستی و واسنجی -9-6-6پ.

 سیل گسترش و شکست سازي شبیه - 7-6پ.

 رودخانه و مخزن سامانه هیدرولوژیک هاي سازي شبیه -1-7-6پ.

 رودخانه و مخزن هیدرولیکی سازي شبیه -2-7-6پ.

 سازي شبیه براي موردنظر منطقه محدوده تعیین -3-7-6پ.

 شده تعیین محدوده در منطقه توپوگرافی اعمال -4-7-6پ.

 سد ستد پایین حساس هاي بازه در رودخانه ایمن ظرفیت تعیین -5-7-6پ.

 خاك جنس و اراضی کاربري هاي نقشه از استفاده با سیل انتشار بهتر سازي شبیه براي متغیر زبري اعمال -6-7-6پ.

 سد کننده تخلیه هاي سازه شرایط اعمال-7-7-6پ.
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 سد مخازن از برداري بهره شرایط اعمال -8-7-6پ.

 از اسـتفاده  بـا  مختلـف  هـاي  بازگشـت  دوره با يها سیالب مهار براي سیالب کنترل موردنیاز حجم تعیین -9-7-6پ.

 دست پایین رودخانه سالم ظرفیت درنظرگرفتن با و مخزن در سیالب هیدرولوژیکی روندیابی

 مختلف هاي دریچه وضعیت و موجود سیالب کنترل حجم به باتوجه سیالب کردن مستهلک در سد توانایی - 10- 7- 6پ.

 دسـتورالعمل  و مخـزن  در سیالب کنترل حجم احتمال توزیع شامل رداريب بهره يها دستورالعمل تعیین -11-7-6پ.

  سیالب درحین ها دریچه مانور
 و1000 ،500 ،200 ،100 ،50 ،20 هـاي  سـیالب  وقـوع  هـاي  حالت براي سیل بندي پهنه هاي نقشه تهیه -12-7-6پ.

 ساله 10000

 نتایج تحلیل و بندي جمع -13-7-6پ.

 سد شکست از لحاص عمومی شرایط بررسی - 8-6پ.

 سد دست پایین در خطر در واقع مناطق اجتماعی شرایط بررسی -1-8-6پ.

 پذیر آسیب جمعیت نقاط ترین عمده تعیین -2-8-6پ.

 شونده جا هجاب جمعیت حجم برآورد -3-8-6پ.

 موجود اطالعات و آمار براساس سد دست پایین در خطر در واقع مناطق اقتصادي شرایط بررسی -4-8-6پ.

 زیربنایی اتتاسیس و صنعتی تجاري، کشاورزي، مسکونی، اراضی گیري سیل از ناشی خسارت برآورد -5-8-6پ.

 سد دست پایین در خطر در واقع مناطق سیاسی شرایط بررسی -6-8-6پ.

  خطر در اراضی محدوده در محیطی زیست پیامدهاي بررسی آوري جمع -7-8-6پ.

ات، واحـدهاي اقـامتی و اداري، تجهیـزات و ماشـین آالت،     تاسیسـ محـل  بررسی جانمایی و امکان تغییـر   -8-8-6پ.
موجود در محدوده سد به نحوي که در صورت بروز شرایط اضطراري، مـوارد مـذکور   و ...ي ارتباطی، دپوي مصالح ها راه

 در دسترس بوده و یا در منطقه سیل گیر واقع نگردند.

 بحران وقوع تشخیص براي سد و مخزن وضعیت پایش سامانه طراحی -9-6پ.

 سیل هشدار پیش نیازهاي تعیین -1-9-6پ.

 هشدار سامانه نوع تعیین -2-9-6پ.

 تجهیزات بین ارتباطی هاي سامانه و مخزن و سد بر حاکم شرایط گیري اندازه خودکار سامانه کردن مرتبط -3-9-6پ.

 سد پایاب و سراب در سیل هشدار و يبردار بهره سامانه با ارتباط و گیري تصمیم سامانه طراحی گیري، اندازه

 فنی نیازهاي تعیین و بررسی -4-9-6پ.

 یاجرای مالحظات بررسی -1-4-9-6پ.
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 طراحی پایه اطالعات سند تهیه -2-4-9-6پ.

 سازي ذخیره هاي سامانه افزار، سخت شبکه، فنی مشخصات تعیین: شامل) صفر فاز( پایه طراحی -3-4-9-6پ.

 دو و یـک  از(فـ  تفصـیلی  طراحـی  موردنیـاز  هـاي  نقشه و حفاظتی مشخصات فزاري،ا نرم مشخصات -4-4-9-6پ.

 ابزاردقیـق  و افـزار  نـرم  تجهیـزات،  افزارهـا،   سـخت  تفصـیلی  طراحی ها، پروتکل و استانداردها تعیین شامل) یطراح

 گیري اندازه

 ارتباطی سامانه طراحی -5-9-6پ.

 فنی نیازهاي تعیین و بررسی -1-5-9-6پ.

 یاجرای مالحظات بررسی -2-5-9-6پ.

 طراحی پایه اطالعات سند تهیه -3-5-9-6پ.

 انتقال هاي محیط تعیین و شبکه معماري طراحی :شامل فازصفر پایه طراحی -4-5-9-6پ.

 تفصـیلی  طراحـی  هـا،  پروتکـل  و اسـتانداردها  تعیین :شامل) طراحی دو و یک فاز( تفصیلی طراحی -5-5-9-6پ.

 تبطمر تجهیزات و شبکه

 امدادرسانی مدیریت و سیل هشدار گیري تصمیم دستورالعمل تهیه -6-9-6پ.

 کارفرما به تصویب جهت EAP فرمت پیشنهاد -10-6پ.

 EAP ساختار طراحی -1-10-6پ.

 آن ساختار و عملیات مرکز تعیین -2-10-6پ.

 اضطرار شرایط تشخیص و شناسایی نحوه تدوین -3-10-6پ.

 ربط ذي يها ارگان و ها زمانسا به رسانی اطالع نحوه -4-10-6پ.

 اضطراري عملیات برنامه در ها مسوولیت تعیین -5-10-6پ.

 نجات و تخلیه -6-10-6پ.

 امنیت حفظ -7-10-6پ.

 عمومی خدمات -8-10-6پ.

 محیطی زیست -9-10-6پ.

 موقت اسکان و ایمن نقاط تعیین -10-10-6پ.

 بحران خاتمه اعالم نحوه -11-10-6پ.

  EAP اصالح و بازنگري ارزیابی، روش -12-10-6پ.
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  برگزاري مانور آمادگی-11-6پ.
  ي زمانی مشخص و با حضور عوامل ذیربط  ها بازهمطالعه و طراحی مانورهاي آمادگی رومیزي و کامل در  -1-11-6پ.
بـه قـدر کفایـت بـا رونـدهاي برنامـه و اجـراي عملکردهـاي          کارکناناطمینان یافتن و سنجش از اینکه  -2-11-6پ.

 .ضروري در حین بحران آشنا بوده و آموزش دیده اند

 در مواجهه با بحران  کارکنانارزیابی و ارتقاي سطح آمادگی عملیاتی  -3-11-6پ.

 تست تجهیزات و رفع نواقص احتمالی  ،فراهم بودن -4-11-6پ.

 ین در داخل و خارج سازمان  مسوولاطمینان از هماهنگی و همکاري  -5-11-6پ.

 .مسیرهاي تردد در محوطه سد و پیرامون آن ،تجهیزات ،شنایی افراد درگیر خارج از سازمان با امکاناتآ -6-11-6پ.

 ها گزارش و ها نقشه تدوین -12-6پ.

 فنی يها گزارش تدوین -1-12-6پ.

 سیالب هشدار يها گزارش تدوین -2-12-6پ.

 EAP يها گزارش تدوین -3-12-6پ.

 البسی هشدار هاي نقشه تهیه -4-12-6پ.

 EAP هاي نقشه تهیه -5-12-6پ.

 (EAP)اضطراري اقدام طرح دستورالعمل تدوین و تهیه -6-12-6پ.

 اضطراري اقدام طرح سازي پیاده مناقصه اسناد تهیه آوري جمع -7-12-6پ.
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وست  لعات -7پی رست خدمات مطا ه وضه حفاظت ف زن و پایش کیفی ح ز و مخ ری ب وصیه سد آ وست ت ي) (پی   ا

  تکلیا -1-7پ.
  )و ... توپوگرافی هاي نقشه مانند( بخش هر در مناسبي ها اسیمق با ازیموردني ها نقشه هیکلي آور جمع -1-1-7پ.
  ازین تناسب به سد دریاچه و زیر آب وضهح سطحیی صحرا شیمایپ -2-1-7پ.
  ی)کیاکولوژ محدوده وی اسیس ماتیتقس محدوده از اعم( محدوده نییتع -3-1-7پ.
  مطالعه انجام از هدف و ضرورت -4-1-7پ.
  پروژهي ها یژگیو و نوع ت،یموقع -5-1-7پ.
 پروژهی فن مشخصات -6-1-7پ.

  ریز  شناخت حوضه آب -2-7پ.
  ی)کیزیوفیب طیمح مطالعات( زیست حیطم موجود وضع -1-2-7پ.

  یهواشناس مطالعات -1-1-2-7پ.

  يدرولوژیه مطالعات -2-1-2-7پ.

  یشناس نیزم مطالعات -3-1-2-7پ.

  یشناس خاك مطالعات -4-1-2-7پ.

  يجانور اتیح وی اهیگ پوشش مطالعات -5-1-2-7پ.
  یفرهنگ وي اقتصاد ،یاجتماع مطالعات -2-2-7پ.

  یجتماعا اتیخصوص-1-2-2-7پ.

  ياقتصاد اتیخصوص -2-2-2-7پ.

  یفرهنگ اتیخصوص -3-2-2-7پ.
  ساخت انسان طیمح مطالعات -3-2-7پ.

  ستمیسي توپولوژ -1-3-2-7پ.
  طرح محدوده نییتع-1- 3-2-7پ.

 تعیین نقاط منابع تغذیه کننده سیستم  
 هاي انحراف) هاي اصلی، فرعی و محل سیستم رودخانهآب سطحی ( منابع  
 ها و قنوات) ها، چشمه مینی (محل چاهآب زیرز منابع  

  مصرف نقاط نییتع -2- 3-2-7پ.
 شهري، نقاط مصرف کشاورزي، آب  
 شهري نقاط مصرف آب  
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 صنعتی نقاط مصرف آب  
 سایر مصارف  
 هاي مصرفی و غیرمصـرفی و تهیـه جـدول     تفکیک کاربري آب به هاي منابع شناسایی کاربري

  آب در باالدست مخزن اطالعاتی کاربران منابع
  یآلودگ وی فیک اطالعات -4-2-7پ.

  تیجمع مراکز -1-4-2-7پ.
  آب سرانه مصرف -1-1- 4-2-7پ.
  ی)مسکون مراکز( فاضالب دفع و هیتخل نحوه -2-1- 4-2-7پ.
  ی)مسکون مراکز( زباله دفع وي آور جمع نحوه -3-1- 4-2-7پ.

  تیفعال مراکز -2-4-2-7پ.
 هیحاش در واقع ژهیو بهو ... ها کارگاه ،ها رستوران ،یمومع اماکن فاضالب دفع و هیتخل نحوه -1-2- 4-2-7پ.

  ها رودخانه
  تیفعال مراکز زباله دفع وي آور جمع نحوه -2-2- 4-2-7پ.
   ها آن به مربوطی آلودگ و ها کشتارگاه تعداد -3-2- 4-2-7پ.

  بالقوه و موجود ندهیآال منابعیی شناسا -3-4-2-7پ.
 يکشاورز وی صنعت ،يشهري ها فاضالب شاملي ا نقطه ندهیآال منابعیی شناسا -1-3- 4-2-7پ.

ی آلودگ ،يشهري ها آب روان ،يکشاورزي ها آب زه شاملي ا رنقطهیغ ندهیآال منابعیی شناسا -2-3- 4-2-7پ.
 فاضالبی جذبي ها چاه وگاز، نفت منابع توسعه و اکتشاف ،یران قیقا ،یروبیال اتیعمل ازی ناش

  :آمده دست به اطالعات براساسی آلودگ يها شاخصی ابیروند -4-4-2-7پ.
  منطقه در ها آنی پراکندگ و مهم ندهیآال منابعیی شناسا -1-4- 4-2-7پ.
  مناسب اسیمق با نقشهي رو بر مهم ندهیآال منابعیی جانما -2-4- 4-2-7پ.
  شدهیی شناسا درمنابعی ندگیآال يپارامترها نییتع -3-4- 4-2-7پ.
 یآلودگي ها شاخص راساسب منابعي بند دسته -4-4- 4-2-7پ.

  شناخت مخزن سد - 3-7پ.
  سد دریاچه شناخت -1-3-7پ.

 سد مخزني ها یژگیو نییتع وی بررس -1-1-3-7پ.

 ارتفاع - سطح -حجمی منحن و جدول مخزن، حجم نییتع -1-1- 1-3-7پ.

 1:5000 اسیمق باي ها نقشه از استفاده با مخزنی توپوگراف و شکل نییتع -2-1- 1-3-7پ.
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 زمان با آن راتییتغ و مخزن آب مصارف و منابع نییتع -3-1- 1-3-7پ.

 آب برداشتي ها محل تیموقع و سدي ها چهیدر/ها یخروج تیموقع و نوع تعداد، نییتع -4-1- 1-3-7پ.
  )وجود صورتدر( مخزن داخل

  ریز مطالعه و بررسی کیفیت آب در سطح حوضه آب -4-7پ.
  حوضه سطح در رودخانه آب از دموجوی فیک–یکم اطالعاتي آور جمع -1-4-7پ.

  موجود هاي آزمایش نتایج و کیفی يها گزارش بررسی -1-1-4-7پ.

  یفیک اطالعات کمبود نییتع و موجود اطالعات تیکفا و درستیی بررس -2-1-4-7پ.
 و فعالیـت  و جمعیت مراکز آلودگی( حوضه سطح در رودخانه آب تیفیبرک رگذاریتاث ندهیآال منابعی بررس -2-4-7پ.

  )طبیعی هاي آلودگی
  حوضه سطح دري سازند وي شور ندهیآال منابع ییشناسا -1-2-4-7پ.
  حوضه سطح در رودخانه آب بر آن ریتاثی بررس وی صنعت ندهیآال منابع یشناسای -2-2-4-7پ.
  )جامد دزای مواد وی خانگي ها فاضالب دفعیی (روستا وي شهر ندهیآال منابع ریتاثی بررس -3-2-4-7پ.
 وی دامـ  ،ییایمیشـ ي کودها از استفاده اثرات وي دامدار ،يکشاورز ندهیآال منابع شناخت وی بررس -4-2-4-7پ.

  حوضه سطح در آفات دفع سموم
  رودخانه آب بر آنی فیک تاثیری بررس و حوضه سطح در پسماند دفن و دفعي ها محل شناسایی -5-2-4-7پ.

  ها آزمایش نتایج گري غربال -3-4-7پ.
 شـرب،  مصـارف ي اسـتانداردها  بـا  مخـزن  بـه ي ورود و ریمسـ  درطول رودخانه آب تیفیک سهیمقا -1-3-4-7پ.

  بطتمر استانداردهاي سایر وي کشاورز
  زیر آب حوضه درسطح آني ها شاخه سر و رودخانه ییخودپاالی بررس -2-3-4-7پ.

  برداري نمونه امهبرن در استفاده منظور به کیفیت پارامترهاي و آالینده منابع تعیین -4-4-7پ.

  ریز آب حوضهي بردار نمونه برنامه تهیه -5-4-7پ.
 راتییـ تغی بررسـ  و اطالعـات  لیـ تکمي برا شیآزما انجام وي بردار نمونه دستورالعمل و برنامه ارائه -1-5-4-7پ.

  سد مخزن به ورودي شاخه و رودخانه طول دری مکان وی زمانی فیک و کمی
 نیـی تع ،)مخـزن (سـد  دریاچـه  بـه  ورودي و رودخانـه  درطـول ي بـردار  نمونهي ها ایستگاهی ابی مکان -2-5-4-7پ.

  يبردار نمونه تواتر وی زمان فواصل نییتع و موردنظری فیکي پارامترها
 ها شیآزما وي بردار نمونه برنامهي اجرا -3-5-4-7پ.
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  اطالعات کیفیت و حفاظت آب مخزن سد -5-7پ.
 ،یکـ یزیفي ها يریگ اندازه جینتا و ها گزارش از استفاده با مخزن آب تیفیک خچهیتار و هیپا تیوضعی بررس -1-5-7پ.
 شده ثبت و موجودی کیولوژیب ویی ایمیش

  مخزن دری آلودگ پخش و ورود به منجری قبل حوادث به مربوطي ها گزارشی بررس -2-5-7پ.

  جیرای فیکي ها شاخص راساسب مخزنی فیک و ییگرا هیتغذ ،یحرارتي بند هیال تیوضع هیاولی نیب شیپ -3-5-7پ.

  سد مخزن ازي بردار نمونه برنامه تهیه -4-5-7پ.

ریز و تهیه  ب بر آب رودخانه و حوضه آ ها آنکیفی  تاثیرمنابع آالینده و بررسی تجزیه و تحلیل  - 6-7پ.
  هاي آلودگی نقشه
 حوضـه  درسـطح  رودخانه آب بر آن ریثات و حوضه درسطحی اراضي کاربر وی اهیگ پوشش تیوضعی بررس -1-6-7پ.
  ریز آب

  یبارندگ هنگام ژهیو بهی وانیح ویی ایمیشي کودها وي کشاورز سموم اثراتی بررس -1-1-6-7پ.

 ی)وحش وی اهل( دام اثراتی بررس -2-1-6-7پ.

  عیصنا اثراتی بررس -3-1-6-7پ.
  سد اچهیدر بهي ورود دری آلودگ منابع و ندهیآالي پارامترها راتیثاتی بررس -2-6-7پ.
 استاندارد ریمقاد با آن سهیمقا و ندهیآالي پارامترهای بررس -3-6-7پ.

 آمده دست به اطالعات براساسی آلودگي ها شاخصی ابیروند لیتحل -4-6-7پ.

 )شده نییتعي بردار نمونه نقاط دری(آلودگ منابعی ندگیآال زانیمی معرف -5-6-7پ.

 سد اچهیدری دگآلو در حوضه ریز هری آلودگ سهم هیارا -6-6-7پ.

  یآلودگي بند پهنه نقشه هیته -7-6-7پ.
 سرشاخه ابتداي از مسیر طول در رودخانه آب کیفی بندي پهنه نقشه هیته -1-7-6-7پ.

 بارآلودگی براي کلی صورت هب و آلودگی پارامتر هر براي بندي پهنه نقشه تهیه -2-7-6-7پ.

 ریز بآ حوضه دری آلودگي بند پهنه نقشه تهیه -3-7-6-7پ.

  مطالعات کیفی و حفاظت آب مخزن سد -7-7پ.
  اچهیدر محدوده نییتع ،یصحرائ دیبازد -1-7-7پ.
  سد مخزن درحاشیهی اراضي کاربر تیوضعی بررس -2-7-7پ.
  مخزن خروجی و مخزن داخل ورودي، هاي آزمایش هاي داده بررسی -3-7-7پ.
  سد اچهیدر محدوده ندهیآال منابع نییتع -4-7-7پ.
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  اچهیدر محدوده دري سازند وي شور ندهیآال منابع یشناسای -1-4-7-7پ.

  سد اچهیدر محدوده دری صنعت ندهیآال منابع ییشناسا -2-4-7-7پ.

 وی خـانگ ي هـا  فاضالب( آب تیفیک بر آن ریتاثی بررس و یروستای وي شهر ندهیآال منابعی شناسای -3-4-7-7پ.
  )جامد دیزا مواد
  ها آني پاکسازي برا مناسبي راهکارها ارائه و سد اچهیدر محدوده در موجودي ها قبرستان یشناسای - 4- 4- 7- 7پ.
 ،یاییمیشـ ي کودهـا  استفاده ازی ناش اتاثر وي دامپرور وي کشاورز ندهیآال منابع شناخت وی بررس -5-4-7-7پ.
  سد مخزن محدوده در آفات دفع سموم وی وانیح

 مخزن آب بر آنی فیک ریتاثی بررس و مخزن درسطح پسماند دفن و دفعي ها محل ییشناسا -6-4-7-7پ.

  مخزن کف رسوب مطالعات -5-7-7پ.
ي بنـد  هیـ ال مطالعـه  و رسوب از شیآزما جهت موردنظری فیکي پارامترها ،يبردار نمونه نقاط نییتع -1-5-7-7پ.

 مخزن کف رسوب

  مختلف پارامترهاي بندي الیه تحلیل و بررسی -6-7-7پ.

  )TOC( خاكی آل مواد نظر از مخزن همحدودی بررس -7-7-7پ.

  مخزن سطح در يایاح و ونیداسیاکس لیپتانس نییتع -8-7-7پ.

  مخزن مختلف اعماق و کف نیتروژن و فسفر غلظت نییتع -9-7-7پ.

  مخزن مختلف اعماق و کف در منگنز و آهن غلظت نییتع -10-7-7پ.

  )ومیکادم – سرب – وهیج – کیآرسن( مخزن کف در نیسنگ فلزات غلظت نییتع -11-7-7پ.

  مخزن مختلف اعماق در ها جلبک نوع و غلظت تعیین -12-7-7پ.

  مخزن کف رسوبی آلودگ نقشه هیته -13-7-7پ.

  مخزن آب بر ندهیآال ریتاثی بررس -14-7-7پ.

  مخزن آب تیفیک بر بطتمر اثراتی بررس وی احتمال حوادثی نیب شیپ -15-7-7پ.
  مخزن آب تیفیبرک رگذاریثات محدوده در هینقل وسایط و آالت نیماش تردد و ها راه تیوضعی بررس -1-15-7-7پ.
  )و ... سوخت ،ییایمیش( شود یم نقل و حمل ریمس نیا در کهیی ها محموله و بار نوعی بررس -2-15-7-7پ.
  نقشه ارائه و زیر آب حوضه و مخزن محدوده در ریپذ بیآسي ها محدوده نییتع -3-15-7-7پ.
 مخزن آب تیفیک بر آن ریثات و سد اچهیدر ي همحدود در لغزش نیزم ي هدیپدی بررس -4-15-7-7پ.

  سد مخزنی فیکي ساز مدل -16-7-7پ.
  ها آني آمار لیتحل هیتجز وی فیکي ها دادهی بررس وي آور جمع -1-16-7-7پ.
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 دسـت  نییپا دری آب ازین رودخانه،ی ده آب ،يدرولوژیه وی هواشناس اطالعات لیتکم وي آور جمع -2-16-7-7پ.
  مخزنی) توپوگراف(هندسه به مربوط اطالعات و

 ازجملـه .سـد  مخـزن ی فیک مدل جهت ازیموردني ها داده و اطالعاتي بازساز و لیتکم ،يآور جمع -3-16-7-7پ.
  و ... دست پایین در آبی نیاز ها، رودخانه دهی ب آ آمار هواشناسی، آمار
  مخزن هندسه به مربوط اطالعات -4-16-7-7پ.
 هاي تغییرات سطح و حجم تراز، موقعیـت تـراز و    رودخانه، منحنی طول مخزن، عرض متوسط مخزن، شیب کف

  کننده تحتاتی و توپوگرافی مخزن گیرها و تخلیه ظرفیت تخلیه سریز و آب
  ازیموردن اطالعات لیتکم جهت برداري نمونه برنامه ارائه -5-16-7-7پ.
  مدل در کاربرد جهتي ساز منظم و اطالعات فرمت لیتبد -6-16-7-7پ.
 از دفـاع  و کارفرمـا  به ها مدلی معرف وي ساز هیشب مناسب مدل انتخاب و مختلفي ها مدلی بررس -7-16-7-7پ.

  يشنهادیپ مدل
  کردن مدلي برا موردنظری فیکي پارامترها انتخاب -8-16-7-7پ.
  مدلي رااج مختلفي وهایسنار وي ساز هیشب شاخص دوره نییتع -9-16-7-7پ.
  يمدلسازي برا مناسبي ا انهیرا کد انتخاب -10-16-7-7پ.
  مدل بهي ورودي ها دادهي ها لیفا هیته -11-16-7-7پ.
  آن واسنجی وي ساز هیشب مدلي اجرا -12-16-7-7پ.
  مختلفي وهایسناري برا مدلي اجرا -13-16-7-7پ.
  مدل تیحساس زیآنال -14-16-7-7پ.
  )مخزن ییگرا هیتغذ وی فیک–یحرارتي بند هیال( مختلفي وهایسناري برا لمد جینتا حیتشر -15-16-7-7پ.
 بندي حرارتی و مشخصات آن تعیین دوره الیه  
 گرایی مخزن تعیین وضعیت تغذیه  
 بندي پارامترهاي کیفی ( تعیین الیهTDS, NO3, PO4, BOD, DO,…باتوجه به توپوگرافی مخزن و زمان (  
 هاي خشـک وتـر و    مدت و بلندمدت و دوره هاي کوتاه هاي کیفی در دوره تعیین پروفیل غلظت شوري و شاخص

  متوسط باتوجه به توپوگرافی مخزن
 تعیین غلظت عوامل کیفی و نوسانات زمانی تغییرات در ورودي و خروجی مخزن  
 هاي خشکسالی و تر سالی بر میزان و نوسانات پارامترهاي کیفی مخزن تاثیر عوامل اقلیمی و دوره  
 مدت و بلندمدت آب مخزن در کوتاهوند کیفیت بررسی ر  
 خانه آب هاي آلودگی مخزن براساس هدف و نیازهاي تصفیه تدقیق شاخص  
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 آب براسـاس   گرایی، شوري و آلودگی برداري از مخزن با هدف بهبود کیفیت آب و کاهش تغذیه سازي بهره شبیه
  برداري ري با در نظر گرفتن منحنی فرمان بهرهبردا دستورالعمل مناسب بهره ارائهگیرها و  تراز و موقعیت آب

  تعیین اثر»Carry over« آب مخزن کیفیتعنوان یک عامل مهم تاثیرگذار بر به  
 مختلف يها زمانگیرهاي مختلف در  تعیین کیفیت آب خروجی از مخزن و کیفیت آب در آب  
 بندي و تهیه گزارش جمع 

  بخشی مدیریت کیفی و عالج -8-7پ.
  سد زیر آب حوضه سطح دری بخش عالج وی فیک تیریمد -1-8-7پ.

  زیر آب حوضه درسطح رودخانهی فیک تیریمدي برا راهکار و برنامه ارائه -1-1-8-7پ.
 برنامه پایش کیفی رودخانه در سطح حوضه ارائه  
 هاي کیفی مناسب براي پایش، پیشـنهاد   ریز، انتخاب شاخص کیفی در سطح حوضه آب دستورالعمل پایش ارائه

  ها ایستگاهبرداري از  کیفی، تعیین فاصله زمانی نمونه ي پایشها ستگاهای
 ضوابط مناسب واجرایی براي استقرار صنایع در سطح حوضه ارائه  
 کاربردي و عملیاتی جهت کنترل وضعیت کاربري اراضی درسطح حوضه ي هبرنام ارائه  
 درسطح حوضهکاربردي و عملیاتی جهت کنترل وضعیت پوشش گیاهی  ي هبرنام ارائه  
 ریز رودخانه هاي ورودي از سطح حوزه آب هاي جامع و عملیاتی درجهت کاهش آالینده برنامه ارائه 

  سد مخزن آب تیفیکی بخش عالج وی فیک تیریمد -2-8-7پ.
 شـنهاد یپ ش،یپـا ي بـرا  مناسـب ی فـ یکي هـا  شـاخص  انتخـاب  مخزن، آبی فیک شیپا برنامه ارائه -1-2-8-7پ.

  ها ایستگاه ازي بردار نمونهی زمان فاصله نییتع ،)مختلفي ها عمق و تیموقعی (فیک شیپاي ها ایستگاه
 هاي مختلف متناسب با نتایج  گیري از عمق مدیریت کیفی آب براساس تنظیم هیدرولیکی جریان خروجی (آب

  برداري برداري با در نظر گرفتن منحنی فرمان بهره دستورالعمل مناسب بهره ارائهکیفی مدل) و 
 ضوابط جهت تردد توریسم در محدوده دریاچه سد ائهار  
 ریز آب هو سوختی از محدوده دریاچه و حوض ییط نقلیه حمل مواد شیمیایوسا دضوابط مناسب براي ترد ارائه  
 هاي گوناگون هاي اصلی رودخانه جهت کاربري هاي کیفی دریاچه سد و سرشاخه تعیین حریم  

 یـک  کـار  حاصـل  کـه  يطـور  هبـ  آب،ی فیک شیپا و تیریمد جهت الزمی التیتشک وی سازمان ساختار ارائه -3-8-7پ.
  .باشد استاني برایی اجرا منشور

  سد حوضه و مخزنی فیک تیریمد بر نظارتي برا مناسب بیترک بای فن تهیشنهادکمیپ -4-8-7پ.

  گزارش هیته وي بند جمع -5-8-7پ.
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وست  رست خدمات  -8پی ه لعاتف رعامل پدافند مطا وصیه غی وست ت ي) (پی   ا

  آوري اطالعات و شناخت مفاهیم پایه پدافند غیرعامل: جمعو  ریزي برنامه ،هماهنگی -1-8پ.
  .ها استیس و دافاه دریافت وی هماهنگ منظور به کارفرما با نظر تبادل و مذاکره -1-1-8پ.
 .سد اتتاسیس داخل کالبدي عناصر یشناسای و آن اجزاي و اتتاسیس/ سد محل از بازدید -2-1-8پ.

 .سایت موقعیت از ماهواره و هوایی هاي عکس بررسی -3-1-8پ.

 .مجموعه پالن سایت و سازه ات،تاسیس معماري، هاي نقشه بررسی -4-1-8پ.

 .اند شده آسیب  دچار مقدس دفاع سال هشت در که مشابه اردمو روي بر مطالعه و بررسی -5-1-8پ.

 ).عادي و مهم حساس، حیاتی،( پروژه بندي طبقه درجه تعیین و بررسی -6-1-8پ.

 .اي غیرسازه و اي سازه ضعف نقاط کلی شناسایی و بررسی -7-1-8پ.

 ).و ... مد و جزر ب،آفتا تابش باد، جهت رطوبت، بارندگی،( سایت جغرافیایی وضعیت بررسی -8-1-8پ.

 ).ها آن بودن انحصاري( کشورها نام و خارجی کشورهاي به قطعات تامین براي وابستگی میزان تعیین -9-1-8پ.

 .اولویت ترتیب به اتتاسیس از هریک اهمیت درجه بررسی -10-1-8پ.

 .روگاهین در یاحتمال سقوط اثر در خطرافزایی میزان و تجهیزات و اتتاسیس ارتفاعی بررسی -11-1-8پ.

 .نجات و امداد و پشتیبانی مرکز اولین از فاصله بررسی -12-1-8پ.

 .معایب و مزایا شامل اتتاسیس در موجود غیرعامل پدافند عمومی وضعیت توصیف و بررسی -13-1-8پ.

و  داخلی بعمنا از تجهیزات تامین امکان پذیري، مرمت قدرت کارکرد، استقرار، دیدگاه از واحدها شناخت -14-1-8پ.
 دیگـر،  یـک  بـر  واحـدها  متقابـل  عملکرد آثار ها، جواري هم آثار هوایی، دید در شاخص عناصر داخلی، خطرات خارجی،

 .انبارش سامانه و تجهیزات سازي ذخیره میزان

 .هم به نسبت ها آن متقابل تاثیر و جوار هم اتتاسیس موقعیت و زمین محدوده بررسی -15-1-8پ.

 و بنـدي  دسـته  جهـت ) دشمن حمله زمان در و عملکردي شرایط در( اتتاسیس خطرپذیر نقاط یشناسای -16-1-8پ.
 .واحدها بین ارتباط و عملکرد چیدمان، نحوه براساس مختلف واحدهاي اولویت تعیین

 .تهدید مبادي از فاصله و کشور جغرافیایی منطقه نظر از استقرار مکان بررسی -17-1-8پ.

  .آن پدافندي خصوصیات و تقراراس محل بررسی -18-1-8پ.

 آن ملحقـات  و سـد  اسـتقرار  پـالن  سـایت  نیـز  و) As-built( سـاخت  چـون  هـاي  نقشـه  و اسـناد  بررسی -19-1-8پ.
 منـازل  ارتبـاطی،  سـامانه  بـرق،  سامانه اداري، يها انساختم فرمان، اطاق ،الکتریکیهیدرو ،هیدرومکانیکی اتتاسیس(

  ).و ... مسکونی
  .سد نزدیک و دور کالبدي عناصر ییشناسا و منطقه پوشش یکل وضعیت -20-1-8پ.
  .آن خارج و سد مجموعه داخل در مخابراتی ارتباط هاي سامانه بررسی -21-1-8پ.
  .برداري بهره در ها آن اثر و موجود کامپیوتري و اطالعاتی هاي سامانه بررسی -22-1-8پ.
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  .سد تبعات از ناشی خطر در و ساکن عیتجم و سد پایاب روستاهاي و شهرها کلی بررسی -23-1-8پ.

  .موجود شرایط در سد کنترل و هدایت وضعیت بررسی -24-1-8پ.

  .موجود شرایط در اتتاسیس و سد به) مسوولغیر( افراد دستیابی چگونگی بررسی -25-1-8پ.

 و دســتباال در تفریحــی مراکــز عمــومی، يهــا راه وجــود( ســد در خطــر ایجــاد هــاي پتانســیل بررســی -26-1-8پ.
  ).دست پایین

  ).و ... گاه پناه پناه، جان( انسانی نیروي از حفاظت موجود امکانات بررسی -27-1-8پ.

  .بیا برق انرژي تامین موجود وضع بررسی -28-1-8پ.

  .ها آن حساس نقاط و آب انتقال هاي سامانه اجزاي بررسی -29-1-8پ.

  .داري نگه و حفاظت موجود وضع بررسی -30-1-8پ.

 ضـعف  و قـوت  نقاط تشخیص و غیرعامل پدافند دیدگاه از رسانی آب اتتاسیس و سد کلی اجزاي بررسی -31-1-8پ.
  .موجود شرایط در ها آن
 دســت در ســاتیسات/  ســد آبــی اتتاسیســ در غیرعامــل پدافنــد عمــومی وضــعیت توصــیف و بررســی -32-1-8پ.

  .آن معایب و) مقدورات( مزایا شامل برداري بهره
 .تولید فرآیند  ساتیتاس/درطرح اهمیت درجه و کارکرد استقرار، دیدگاه از اجزا ناختش -33-1-8پ.

 دسترسـی،  تـردد،  نـوع  فاصـله، ( گـذاري  سیاسـت  و جمعیتـی  مراکز با اتتاسیس ارتباط چگونگی بررسی -34-1-8پ.
 .).و ... بصري و سمعی ارتباط

 .پدافند هشدار و حریق ياطفا و اعالم هاي سامانه شناسایی -35-1-8پ.

 .انرژي منابع دیگر و گاز فاضالب، آب، مخابرات، برق، هاي شبکه بررسی -36-1-8پ.

 .اضطراري انرژي مصرف و تامین چگونگی بررسی -37-1-8پ.

 .پناه جان عنوان هب ها آن از استفاده براي موجود يها انساختم و اتتاسیس موجود وضعیت بررسی -38-1-8پ.

 .روگاهین و سد اتتاسیس در ثابت و شیفت کارکنان تعداد و تراکم محل بررسی -39-1-8پ.

 جمعیـت،  پوشـش،  توپـوگرافی، : لحـاظ  از تجهیزات استقرار محل و ها ساختمان پدافندي خواص بررسی -40-1-8پ.
 و ... ها دسترسی معابر، تراکم،

  .سد از ها آن آب مینتا ي هنحو و) و ... ها نیروگاه نظامی، مراکز شرب،(حساس مشترکین بررسی -41-1-8پ.

  .حساس مواقع زمانی جدول تهیه و تخلیه و گیري آب فرآیند کلی بررسی -42-1-8پ.

  .خیزي سیل و ساالنه آورد نمودار تخلیه، و گیري آب برنامه اطالعات تلفیق -43-1-8پ.

 .برداري بهره مدار از اتتاسیس از بخشی خروج درصورت جایگزینی امکانات بررسی -44-1-8پ.

 منحنـی ( مختلـف  ترازهـاي  در موجـود  آب حجـم  و مختلف شرایط در سد برداري بهره ضعیت و بررسی -45-1-8.پ
  ).ارتفاع -حجم
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 ).زیرکشت مساحت و تاثیر تحت محیط/صنعت/کشاورزي/شرب آب تامین( سد کارکرد بررسی -46-1-8پ.

  .غیرعامل پدافند براي موجود اناتامک و بحران مدیریت موجود يها دستورالعمل و ساختارها بررسی -47-1-8پ.

 یـا  و تـامین  امکـان  بـراي  هـا  آن استقرار پراکندگی و بحران مواقع براي موردنیاز کارکنان حداقل بررسی -48-1-8پ.
 .بحران شرایط در موردنیاز حداقل سطح در آب انتقال

 يهـا  گـزارش  و پیشـینه  سـد،  بـرداري  بهـره  آمـار  و رودخانـه  هیـدرولوژیکی  اطالعات و آمار کلی بررسی -49-1-8پ.
 .و ... سد احتمالی شکست خیزي، سیل

 جـایی،  جابـه  نشت،( داري نگه برداري، بهره پایداري، ویژه موارد و سد عملکرد يها گزارش و نتایج بررسی -50-1-8پ.
 ).و ... نشست

 ).تخصصی مشاورین گزارش( خیزي زلزله و ها گسل وضعیت ژئوتکنیک مطالعات بررسی -51-1-8پ.

 .متیق زیآنال همراه بهي ضروری یدک لوازم ستیل هیته و قیمت گران لوازم و تجهیزات بررسی -52-1-8پ.

 احتمـال  اثر در خطرپر مناطق نییتع وی رسان آب خطوط و سدها از متاثری تیجمع نقاط مطالعه و بررس -53-1-8پ.
  ..و لیس وقوع ،یرسان آب خطوط انهدام ،مخزني اجبار هیتخل سد، شکست

 در مهـم  و حساس برقی تجهیزات سایر و پمپاژ يها ایستگاه هیدرومکانیکی تجهیزات مانور امکان بررسی -54-1-8پ.
 اتتاسیس الکترونیکی و برقی سامانه کارافتادگی از صورت

 ضـریب  بـا  دسترسـی  قابـل  و ایمن نقاط به اتتاسیس برداري بهره هاي سامانه مراکز انتقال امکان بررسی -55-1-8پ.
 اصـول  براسـاس  مـذکور  مکان بخشی استحکام نیز و) ییاجرا و مطالعه حال در يها طرح در ویژه هب( ایینپ طرپذیريخ

 غیرعامل پدافند

  مصارف تامین براي اولویت تعیین و بحران شرایط در آب اضطراري مصرف الگوي تعریف -56-1-8پ.

 در آن شیپـا  و کنتـرل ي نـدها یفرا و بـزرگ  مخزنی سدهاي خصوص هب آب تامین مخازن ایمنیی بررس -57-1-8پ.
 بحران زمان

  بحران تیریمد و غیرعامل پدافند اب مرتبطو ... ها دستورالعمل ن،یقوان هیکلی بررس -58-1-8پ.

  ات وابسته تاسیسي و تهدیدات سد و پذیر آسیبارزیابی خطرات و شناسایی پتانسیل  -2-8پ.
 شـرایط  در بـودن  گـذار تاثیر صـورت  در.و ... سـوزي  آتـش  سیل، فان،طو زلزله،( طبیعی تهدیدهاي بررسی -1-2-8پ.

 ).جنگ بحران

 یارتباطي ها ستمیسي ریپذ بیآسی سبرر -2-2-8پ.

  .محل/ منطقه/ کشور در آن تاثیر درجه و کارکرد مکان، به باتوجه اتتاسیس وضعیت تحلیل و تجزیه -3-2-8پ.

 .اتتاسیس و دس در کاري خراب ممکن هاي پتانسیل بررسی -4-2-8پ.
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  و ... کاري خراب اطالعات، اخذ منظور به سد کارکنان با ارتباط جهت آن عوامل و دشمن نفوذ امکان بررسی - 5- 2- 8پ.

: هـاي  سـالح ( پـروژه  بـراي  شده کارگیري هب احتمالی هاي سالح نوع و دشمن حمله اثر در تهدیدات بررسی -6-2-8پ.
  .)سایر و مدرن غیرمتعارف، انفجاري،

  .و ... ها دریچه :مانند اصلی هاي سازه تخریب ،و ... نیروگاه انفجار: مانند صنعتی، تهدیدهاي بررسی -7-2-8پ.

 اتتاسیسـ  در هـا  آن از استفاده ي هنحو و دشمن استفاده مورد احتمالی هاي سالح عملکرد اجمالی بررسی -8-2-8پ.
  .استقرار محل به توجهبا نظرمورد

 سـد  نـوع  بـه  باتوجـه  دشمن حمالت انواع اثر در پذیري آسیب نظر از اتتاسیس تلفمخ هاي بخش بررسی -9-2-8پ.
 تـامین  واحـدهاي  نیروگـاه،  خروجـی،  هاي سامانه سرریز،: مانند ها سامانه سایر و) RCC بتنی، اي، ریزه سنگ یا خاکی(

  .دسترسی هاي جاده یا و ها تونل اضطراري، انرژي
 وقـوع  از ناشـی  احتمـالی  يهـا  تخریب و سیالب: مانند آن ثانویه آثار و لیداخ و طبیعی تهدیدات بررسی -10-2-8پ.
 نشـت  افـزایش  سد، حرکات افزایش منطقه، سامانهاکو و زیست محیط تخریب آن، از حاصل هاي تنش و آب کمبود آن،
  .ها آن وقوع پیشینه و زلزله لغزه، زمین و رانش ناهمگون، هاي نشست بروز آب،
  .ها بخش سایر روي مختلف هاي بخش دیدگی آسیب تاثیر ي هنحو کلیی بررس -11-2-8پ.
  .دیگر یک بر مختلف تهدیدات گذاريتاثیر ي هنحو بررسی -12-2-8پ.
  ).و ... صنعت/ شرب( دست پایین يها فعالیت بر تاثیر بررسی -13-2-8پ.
 :قبیل از احتمالی حمالت از ناشیی اجتماع-ياقتصادي ها بیآس کلی بررسی -14-2-8پ.

  .اتتاسیس و سد به وارده صدمات -1-14-2-8پ.

  .جایگزینی یا و وارده خسارات جبران کلی هاي هزینه -2-14-2-8پ.

 مـزارع،  روسـتاها،  شـهرها،  گرفتگـی  آب( احتمـالی  هـاي  سیالب بروز از ناشی هاي هزینه و صدمات -3-14-2-8پ.
  .آن محیطی زیست ی،اجتماع امنیتی، سیاسی، اقتصادي، صدمات و) امکانات سایر و باغات

  .آب احتمالی هاي آلودگی رفع براي الزم هاي هزینه -4-14-2-8پ.

  .)صنعت و کشاورزي شرب،( آب نبود یا آب کمبود از ناشی هاي هزینه -5-14-2-8پ.

  .کلی شکست اثر در سیالب از ناشی انسانی فجایع بروز -6-14-2-8پ.

  .احتمالی حمالت ییشیمیا و میکروبی هاي آلودگی از ناشی انسانی فجایع بروز -7-14-2-8پ.
 پـذیري  تحریـک  آب، کمبـود : ماننـد  دشمن حمالت از ناشی ثانویه آثار و ي سامانه درون خطرات بررسی -15-2-8پ.

 آب، بـا  موجـود .و ... شـیمیایی  مـواد  اخـتالط  سـریع،  تخلیه اثر در سد سازه دیدن آسیب ها، ییجا هجاب و حرکات براي
  .آب به اجساد ورود آب، به صنعتی و انسانی هاي فاضالب ورود ها، خانه تصفیه ايبر آب شدن آلود گل
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  عمومی پدافند غیرعامل: يها روشتوصیف کلی شیوه مقابله با تهدیدات و  - 3-8پ.
 .تجهیزات و اتتاسیس حساسیت درجه کاهش و تهدیدها با مقابله ارهايکراه مطالعه -1-3-8پ.

  .غالب تهدید تبیین و تهدیدات بندي طبقه -2-3-8پ.

 ممکـن  هـاي  حـل  راه ات،تاسیس اجزاي سازي مستحکم راهکارهاي: قبیل از غیرعامل پدافند الزامات رعایت -3-3-8پ.
  .حساس هاي بخش براي خصوص هب .و .. پراکندگی و فریب اختفا، استتار، ،جایی جابه براي
  .اتستاسی در مشخصه میعال و عناصر حذف یا کاهش يها راه -4-3-8پ.
  .بحران زمان در ارتباطی هاي سامانه استمرار راهکارهاي بررسی -5-3-8پ.
  .بحران بروز موقع براي اضطراري یا جایگزین هاي سامانه تدارك و تهیه -6-3-8پ.
  ).اساسی مانورهاي( بحران بروز هنگام براي تمرین و ریزي برنامه و تهیه -7-3-8پ.
  .اتتاسیس مجدد ابیبازی سریع راهکارهاي ارائه -8-3-8پ.
  .حساس اتتاسیس براي حمله وقوع درصورت تر سریع بازیابی چگونگی پیشنهاد -9-3-8پ.
  .اضطراري و فوري هاي حل راه خصوص هب غیرعامل پدافند يها طرح بندي اولویت و پیشنهاد ارائه -10-3-8پ.
  .تهدید پیامدهاي و آثار هب باتوجه ها انساختم و اتتاسیس موردنیاز حفاظتی سطوح تعیین -11-3-8پ.
 پـذیري  مرمـت  هـدف  با داري نگه نحوه و تدارك و تهیه امکان و کلیدي تجهیزات ذخیره، وضعیت تعیین -12-3-8پ.
  .خسارت وقوع از پس کمتر هزینه و تر کوتاه زمان در
  .غیرعامل پدافند افزاري سخت يها روش کارگیري هب نحوه بررسی -13-3-8پ.
  .غیرعامل پدافند افزاري  نرم يها روش کارگیري هب وهنح بررسی -14-3-8پ.
 چنـد ( غیرعامـل  پدافنـد  اهداف راستاي در موجود هاي سازه و اتتاسیس از منظوره چند استفاده بررسی -15-3-8پ.

  .)فضاها بودن عملکردي
  .دشمن حمالت و جنگ ازی ناش بحران تیریمد هاي شاخص بررسی -16-3-8پ.
  .پدافندي اهداف تحقق براي موجود فضاهاي بهسازي امکان بررسی -17-3-8پ.
  .غیرعامل دفاع در گذاري سرمایه سطوح تعیین و حفاظت میزان بررسی -18-3-8پ.

  شامل: يها گزارشطرح مفهومی و تهیه  ارائه -4-8پ.
  .مناسب هیزاتتج از استفاده با اتتاسیس محل به خروج و ورود کنترل و فیزیکی حفاظت افزایش ي نحوه بررسی - 1- 4- 8پ.

 و نوع تعداد، ساختار،( سد فیزیکی حفاظت انسانی نیروي و تشکیالتی ساختار سازي بهینه طرح ارائه -1-1-4-8پ.
  .تهدید هاي پتانسیل به باتوجه) فیزیکی حفاظت کارکنان تخصص سطح

  .سد حفاظت نیروهاي استقرار هاي محل مناسب یابی مکان -2-1-4-8پ.
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 بحـران  تیریمد و مطالعات اهداف نمودنیی اجرا جهت مدت انیم و مدت کوتاه و بلندمدتي ها برنامه ارائه -2-4-8پ.
 )و ... ها دستورالعمل هیته ،ییاجرا اتیعمل الزم، امکانات شاملی (دفاع

  .سد داخل به نقلیه وسایل سقوط از جلوگیري براي مانع ایجاد و موجود معابر سازي ایمن بررسی -3-4-8پ.

 و مـدار  از اسـتان  هـر  در)خطـر  پـر  منـاطق  در( مهـم  و حساس ساتیتاس از برخی کردن خارج طرح ئهارا -4-4-8پ.
 .اضطرار زمان در اقدام منظور به غیرمهم منابع از ترجیحا و) خطر کم مناطق در( ریسا از آب تامین

 يافزار رمن وي افزار سختي ها يازمندین همراه به بحران زمان در منیای ارتباط طرح ارائه -5-4-8پ.

  .مخابراتی و کامپیوتري ،یکنترل ،یاطالعات هاي سامانه از محافظت براي کارآمد هاي سامانه از استفاده پیشنهاد - 6- 4- 8پ.

  .مسوولین و کارکنان براي سد در هشدار هاي سامانه استقرار -7-4-8پ.

  .احتمالی اصابت و بحران موقع براي مناسب مخابراتی و رسانی اطالع و هشدار هاي سامانه استقرار -8-4-8پ.

 و هـا  دسـتورالعمل  وظـایف،  شـرح  ارتبـاطی،  و اطالعـاتی  سـامانه  بحـران،  تیریمـد  تهیکم ساختار نیتدو -9-4-8پ.
 مختلفي ها هیال دری آموزش هاي برنامه

ي ابروشـوره ی طراحـ  نیچنـ  هـم  وی بحرانـ  طیشرا دري ریگ اطالع وی رسان اطالع يها فرم ارائه وی طراح -10-4-8پ.
  خصوص نیا در الزم هايشنهادیپ ارائه و حساس يها طرح کینزد تیجمع دانش سطح باالبردن جهت الزم
 ).مختلف يها فرض با(دشمن حمالت و جنگ از ناشی بحران مدیریت ممکن الگوي تهیه -11-4-8پ.

 .سد طراحی يها گزارش از استفاده با بحران مواقع در نیاز درصورت سریع تخلیه برنامه تهیه -12-4-8پ.

  ).ویژه مشترکین و صنعت شرب، آب تامین( سد خدمات جایگزین هاي سامانه بررسی -13-4-8پ.

 انفجار کنترل و باال سرعت با حریق ياطفا تجهیزات تامین و قیحر کاهش و کنترل طرح ارائه -14-4-8پ.

 نحـوه  و تـامین  مراکـز  دقیـق  شناسـایی  و اتتاسیس پذیر آسیب کلیدي تجهیزات و قطعات فهرست تهیه -15-4-8پ.
  )موردنیاز زمان برآورد( ممکن زمان کمترین در مجدد نصب و اندازي راه
  .تکنولوژیک هاي بمب با حمالت مقابل در حفاظتی يها روش کارگیري هب -16-4-8پ.
  .سد کنترل اتاق سازي همگون و تغییرشکل یا و جایی هجاب -17-4-8پ.
 .انسانی نیروي پناه جان یا گاه پناه براي سد در ودموج فضاهاي از استفاده -18-4-8پ.

  ).ها گالري تونل،( گاه پناه و پناه جان براي موجود فضاهاي بهسازي -19-4-8پ.

  ).تزریق و شناسی زمین شناسایی هاي تونل(قطعات و لوازم انبار عنوان به موجود فضاهاي از استفاده -20-4-8پ.

 .سد امن يها مکان در اضطراري برق ايه سامانه استقرار و تهیه -21-4-8پ.

  پیشنهادي غیرعامل پدافند تدابیر اجراي بندي اولویت -22-4-8پ.

  .پذیر آسیب هاي بخش تقویت طرح ارائه -23-4-8پ.

 نیروگـاه، ( مختلـف  هـاي  بخـش  در) تـرکش  و موج( حمله آثار مقابل در حفاظت هاي سامانه نصب و تهیه -24-4-8پ.
  .)و ... لکنتر اتاق اداري، بخش
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 و تعمیـرات  بـراي  مناسـب  مکـان  در انبـارش  و هـا  آن تـدارك  و تهیـه  و تعـویض  قابـل  اجزاي شناسایی -25-4-8پ.
  .)ممکن زمان ترین کوتاه در جایگزینی

 انجـام  در اسـتفاده  بـراي  غیرعامـل  دفاع يها طرح اجراي محاسباتی مبانی و نیازها لیست تدوین و تهیه -26-4-8پ.
 و هـا  نامـه  آیـین  ضـوابط،  راهنمـا،  اصـول  بـه  باتوجه) ییاجرا هاي نقشه و تفصیلی يها طرح تهیه( مدو مرحله مطالعات

  .دسترسی استانداردهاي
 .مختلف يها طرح توجیه و ارائه جهت کارفرما با اي دوره جلسات برگزاري -27-4-8پ.

  .شده انجامي ها یبررس و مطالعات ازي ریگ جهینت -28-4-8پ.

  .شده انجام مطالعات جینتا به باتوجه دوم مرحله برنامه و ازهاین ستیل نیتدو -29-4-8پ.

  .غیرعامل پدافند اول مرحله معماري هاي نقشه و ها اسکیس تهیه -30-4-8پ.

 .غیرعامل پدافند يها طرح اجراي مالی برآورد ارائه -31-4-8پ.

 .کارفرما به ارائه و گزارش میتنظ و نیتدو -32-4-8پ.
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 تیریمد مطالعاتفهرست خدمات 
(پیوست  ]9[ سدها در بحران و سکیر
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وست  رست خدمات  -9پی ه لعاتف ان و سکیر تیریمد مطا ر وصیه سدها در بح وست ت ي) (پی   ا

 آوري اطالعات جمع -1-9پ.

 سیساتاحوادث و خرابی در ت پیشینهآوري  جمع -1-1-9پ.

 سی خسارات اجتماعی و اقتصادي ناشی از حوادثبرر -2-1-9پ.

 ي هواییها عکسها و  آوري نقشه جمع -3-1-9پ.

 ي مطالعات انجام شدهها گزارشاطالعات و  -4-1-9پ.

 هاي تشکیالتی مقابله با حوادث نموداري موجود و ها دستورالعملبررسی  -5-1-9پ.

 انسانی در امداد و پشتیبانی به نیرويبخشی  بررسی مشکالت موجود در هماهنگی و نظام -6-1-9پ.

 برداري در مواقع بحرانی بررسی امکانات موجود اعم از پرسنلی و فیزیکی قابل بهره -7-1-9پ.

 مستند يها گزارشانجام بازدید میدانی و تهیه  -8-1-9پ.

  شناسی سامانه مدیریت بحران آب تدوین روش -2-9پ.
 .در دیگر کشورها و تجربیات مربوط مرور منابع و بررسی سابقه طرح -1-2-9پ.

 .هاي آبی در کشور ناشی از جنگ و بالیاي طبیعی بررسی سابقه بحران -2-2-9پ.

 .تعریف و بسط تئوري مدیریت بحران و ریسک متناسب با اهداف طرح -3-2-9پ.

 .مطالعه پتانسیل احتمال وقوع انواع مخاطرات و بالیاي مهم -4-2-9پ.

اجتمـاعی، عملیـات    يهـا  سوزي، بحران (مانند زلزله، سیل، آتش .ها و تهدیدها ین انواع بحرانبررسی و تعی -5-2-9پ.
 )و ...ریستی ترو

 .بندي تهدیدات و تحلیل ریسک طبقه -6-2-9پ.

 .ها انسیسات در بحرادیدگی ت تعیین اثرات ناشی از آسیب -7-2-9پ.

 کارگیري در زمان بحران. هاز جهت بتعیین امکانات پرسنلی و تجهیزات موجود و موردنی -8-2-9پ.

 بررسی و شناسایی امکانات فنی و اجرایی محل. -9-2-9پ.

 هاي پایش. مختلف سیستم يها روشبررسی  -10-2-9پ.

  شناسایی و تحلیل وضع موجود -3-9پ.
 ها، آمار و اطالعات در حدنیاز طرح آوري نقشه جمع -1-3-9پ.

 ات سامانه مدیریت بحران آب در حدنیاز طرحتاسیست جغرافیایی شناسایی وضعیت اقلیمی و موقعی -2-3-9پ.

 هاي مهم کیفی و کمی آن شناسایی منابع آبی موجود و ویژگی -3-3-9پ.

 ها در سامانه ات باتوجه به نقش آنتاسیسبندي و تعیین حساسیت  ات و اولویتتاسیسشناسایی و بازدید از  - 4- 3- 9پ.
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از منابع و مدیریت آن در شرایط موجود (احجام، توزیع زمانی و مکـانی)، اهـداف،   برداري  بررسی نحوه بهره -5-3-9پ.
 و ...کارکنان ، تجهیزات، تشکیالت و ها انها، ایمنی و حفاظت در مقابل بحر محدودیت

 کلیدي در مدیریت سامانه آب يها فعالیتشناسایی فرآیندها و  -6-3-9پ.

در  هـا  آنبـرداري از   ف مهـم و حیـاتی کشـور و امکـان و نحـوه بهـره      آب مجاور نقاط مصـر  شناسایی منابع -7-3-9پ.
 ها انبحر

آب و بـرق   تـامین بندي و نحوه  )، اولویتو ...شناسایی و بررسی مشترکین حساس (شرب، کشاورزي، برق  -8-3-9پ.
 از طریق سامانه در شرایط کنونی، استاندارد و بحرانی ها آن

  ات سامانه (جمعیتی، اقتصادي...)تاسیسپذیر از انهدام و شکست تاثیربررسی و مطالعه نقاط  -9-3-9پ.

نظیر بررسی حجم آب موجود در ترازهاي مختلـف مخـزن   (منابع آب  ریزي برنامهبررسی آمار و اطالعات  -10-3-9پ.
و  تـاثیر آب شـرب، صـنعت و کشـاورزي، محـیط تحـت       تامینسد، بررسی نحوه کارکرد سد در وضعیت موجود شامل 

  )و ...یرکشت مساحت ز
از مخـزن سـدها و جـدول زمـانی تهیـه شـده توسـط         بـرداري  بهـره بررسی کلی برنامه موجود آبگیري و  -11-3-9پ.

 سد   برداري بهرهو  داري نگهواحدهاي 

ات و تجهیزات و احتمال ایجـاد  تاسیسي مشرف به ها صخرهو سقوط احتمالی  ها لغزهبررسی خطر زمین  -12-3-9پ.
 .و عملکرد آنها اختالل در فعالیت

 :داخلی و آثار ثانویـه آن نظیـر   و مطالعات انجام شده در مورد نتایج تهدیدات طبیعی و ها گزارشبررسی  -13-3-9پ.
ي حاصـل از آن، تخریـب محـیط زیسـت و     هـا  واکـنش ي احتمالی ناشی از وقوع آن، کمبـود آب و  ها تخریبسیالب و 

ي نـاهمگون، رانـش و زمـین لـرزه، زلزلـه و      هـا  نشستت آب، بروز اکوسیستم منطقه، افزایش حرکات سد، افزایش نش
  .پیشینه وقوع آنها

ي پایش فعلی کیفـی آب  ها سیستمي آلودگی آب و ها پتانسیلبررسی نتایج مطالعات انجام شده درمورد  -14-3-9پ.
 .در محدوده طرح

وضـع   آسـیب رسـانی کیفـی در   ي ها پتانسیلآب شرب و  تامینات تاسیسي کیفی پذیر آسیبشناسایی  -15-3-9پ.
 .موجود و بررسی مطالعات

هـاي انتقـال نفـت، گـاز، فاضـالب، تـردد        تقاطع لولـه  ي کیفی آب درپذیر آسیبشناسایی موارد احتمال  -16-3-9پ.
 .وسایل نقلیه و عوامل انسان ساز و بررسی مطالعات

ثر از عوامـل طبیعـی و غیرطبیعـی و    اتـ ي ایجاد شده در سـامانه آب م ها انبررسی سابقه مشکالت و بحر -17-3-9پ.
یـل و  نشت گازوی، 1380لغایت  1377مانند خشکسالی  ،ها آنبا  ي و اقدامات شرکت در مواجه ها طرحها،  بررسی برنامه

 ات حاصل شدهتاثیرنتایج و 

 بررسی و مطالعه بر روي موارد مشابه در کشور که در هشت سال جنگ دچارآسیب شدند. -18-3-9پ.
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هـا بـراي اقـدامات حفـاظتی و امکـان       و تعیین اولویـت  سامانهات تاسیسبررسی درجه اهمیت هر یک از  -19-3-9پ.
 جایگزینی

 بررسی کلی نقاطع ضعف سامانه مدیریت بحران آب -20-3-9پ.

 اطالعاتی و ارتباطی سامانه مدیریت بحران باتوجه به امکانات در دسترس و ایمن سامانهطراحی  -21-3-9پ.

 افزاري مناسب ري شده در محیط نرمآو دهی و مستندسازي اطالعات جمع سازمان -22-3-9پ.

ربط در مـورد مـدیریت بحـران آب از قبیـل: شـرکت       ي ذيها زمانساو اقدامات  ها طرحها،  بررسی برنامه -23-3-9پ.
امنیتـی و   يهـا  ارگـان ؛ وزارت بهداشـت، سـازمان مـدیریت بحـران،     تـوانیر آب و فاضالب، شهرداري، شرکت مهندسی 

 ي مختلفها اندر ارتباط با بحر ها آنتعامل و هماهنگی الزم با  ،بررسی ،و ...نشانی  انتظامی، مراکز امدادي، آتش

 برق کشور. سامانهط و تبرکین مربی بر مشتآ انرژي برق تامینپذیري سامانه  ات آسیبتاثیربررسی  -24-3-9پ.

 حیاتی. يها انالت مخزن سد با سایر شریشناسایی محل تقاطع، ارتباط و مداخ -25-3-9پ.

 .هاي پشتیبانی قابل اتکا سد و نیروگاه و تهیه نقشه يشناسایی کلیه اجزا -26-3-9پ.

 پذیر. پذیري سیستم و شناسایی نقاط آسیب مربوط به تحلیل آسیب يها گزارشبررسی  -27-3-9پ.

 .بطتبندي انواع تهدیدات مر شناسایی و اولویت -28-3-9پ.

 ها آنمعرفی نقاط ضعف سیستم و راهکارهاي مقابله یا تقویت  -29-3-9پ.

 هاي تشکیالتی موجود در بخش مقابله با حوادث نموداربررسی ساختار و  -30-3-9پ.

  پذیري سامانه آب در مقابل بحران یل آسیبلارزیابی خطرات و تح -4-9پ.
 هاي مراحل قبل قابل بحران براساس یافتهپذیري سامانه آب در م تحلیل آسیب شناسی روشتدقیق  -1-4-9پ.

 پذیري سامانه آب هاي مهم در تحلیل آسیب تعیین شاخص -2-4-9پ.

 بندي خطرپذیري سامانه تعیین سناریوهاي محتمل براساس درجه -3-4-9پ.

 خطرساز در سامانه عواملبرآورد خسارات مالی و جانی در اثر وقوع  -4-4-9پ.

 ها انمحیطی و سیاسی وقوع بحر قتصادي، اجتماعی، زیستهاي ا مطالعه آسیب -5-4-9پ.

بـر   هـا  آن تـاثیر هاي ایجاد خطر براي سامانه (طبیعی، غیرطبیعـی، داخلـی و خـارجی) و     بررسی پتانسیل -6-4-9پ.
 براي اقدامات پیشگیرانه و واکنشی ها آنبندي  دیگر و تعیین تهدید غالب و احتمال وقوع هر کدام و اولویت یک

ي پدافند غیرعامل  بررسی پتانسیل تهدیدات غیر طبیعی مانند حمالت تروریستی و جنگ و مطالعات سامانه -7-4-9پ.
 سامانه آب

 و ...ي و آثار ثانویه ناشی از اقدامات واکنشی مانند تخلیه سریع  ا سامانهبررسی خطرات درون  -8-4-9پ.



 برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول) هفهرست خدمات مرحله بهر    05/02/94  120

 

ثر از خدمات سامانه او آلودگی سدها بر کلیه نقاط مت ات، شکستتاسیسبررسی کلی اثرات ناشی از انهدام  -9-4-9پ.
 ها آناز قبیل شهرها، روستاهاي پایاب سد و جمعیت ساکن در 

 اتخاذ گردد. ها آنهاي تحلیل شده از نظر نوع واکنشی که باید در قبال  بندي خطرات و آسیب طبقه -10-4-9پ.

هاي  بخش که در هر یک عوامل بحران، هم زمانی وقوع بحران هاي این تعریف سناریوهاي مختلف براساس یافته - 11- 4- 9پ.
 .گردد میهاي مختلف پیشنهاد  هاي جایگزین درحالت و طرح گردد میمختلف و تبعات آن در کارکرد سامانه بررسی 

 شرب، کشاورزي و صنعت آب تامینآب و انرژي و تهیه برنامه  تامینسناریوهاي فوق در  تاثیربررسی  -12-4-9پ.

  سازي و مقابله سامانه با بحران کارهاي آماده راه ارائهبررسی و  -5-9پ.
 رسانی) گیري و اطالع اتیک اعالم بحران (اطالع سامانهتعریف شرایط بحران و طراحی  -1-5-9پ.

 ها انسامانه آب در مقابله با بحر يبررسی کلی راهکارهاي اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از اجزا -2-5-9پ.

 بندي اقدامات واکنشی در مواقع بحران دسته -3-5-9پ.

 ) در مقابل حوادث مختلف در سناریوهاي متفاوتEAPتدوین برنامه اضطراري عمل ( -4-5-9پ.

 آبی ممکن جایگزین درصورت حذف منابع فعلی تعیین منابع -5-5-9پ.

 ها) س مطالعات انجام شده از سفرهتعیین نقش آب زیرزمینی براي جایگزینی آب سطحی در شرایط بحران (براسا - 6- 5- 9پ.

 پذیر سامانه آب برق اضطراري نقاط آسیب تامینطرح  ارائه -7-5-9پ.

االمکـان در همـاهنگی بـا سـامانه      پیشنهاد نحوه پایش کمیت و کیفیت منابع آب در شرایط بحران حتـی  -8-5-9پ.
 رسانی راهکارهاي مقابله و اطالع ارائهپایش فعلی و 

ریزي براي مدیریت آن هنگام بـروز بحـران براسـاس سـناریوهاي تهیـه شـده از        ي سامانه و برنامهساز مدل -9-5-9پ.
 بخش قبل (مانورهاي مجازي)

بران براسـاس سـناریوها و جهـت     تعیین حداکثر آب قابل تحویل براي هر یک از سناریوها به آبفا و حقابه -10-5-9پ.
 سطح مدیریت از بحران به ریسک يارتقا

در قبل، حین و بعـد از بحـران براسـاس سـناریوها و      ها آنبندي  و اولویت یاجرایتهیه چارچوب اقدامات  -11-5-9پ.
 سطح مدیریت از بحران به ریسک يجهت ارتقا

(شـامل سـاختار شـرح وظـایف اجـزا،      ”مدیریت سامانه آب در شرایط بحران«تهیه طرح تشکیالتی ستاد  -12-5-9پ.
الزم،  يهـا  آمـوزش ستقرار ستاد و کلیه نیازها و امکانـات الزم آن، طـرح آمـادگی،    هاي هماهنگی، محل مناسب ا شیوه

 .).رسانی،. هشدار، مدیریت اطالعات و اطالع هاي سامانه

 ي مختلفطرح هاو توجیه  ارائهاي با کارفرما جهت  برگزاري جلسات دوره -13-5-9پ.

و تجهیـزات در مواقـع بحـران (ناشـی از بحـران یـا       ات سامانه تاسیسبرآورد آثار خارج شدن هر بخش از  -14-5-9پ.
 هاي جایگزین مدیریت بحران) و تعیین اولویت
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 مختلف بر یکدیگر هاي بخشدیدگی  آسیب تاثیرتحلیل کلی  -15-5-9پ.

 ي مورد لزوم اقدام قبل، حین و بعد بحرانها دستورالعملتهیه  -16-5-9پ.

 اي مورد نیاز در وقوع هر بحرانه بندي براي واکنش تهیه برنامه زمان -17-5-9پ.

 ها راهکارهاي کلی رفع آن ارائهها و  نقاط ضعف سامانه آب در مدیریت بحران آن و تشدید بحران تاثیربررسی  - 18- 5- 9پ.

مدت، میان مدت و بلندمدت ارتقاي مـدیریت بحـران تـا حـد مطلـوب و اقـدامات        هاي کوتاه تعریف طرح -19-5-9پ.
 پیشگیرانه الزم

ات ناشـی از بحـران در   تاثیرها، کاهش  ها و کاهش شدت وقوع آن تعریف اقدامات پیشگیري در کنترل وقوع بحران -20-5-9پ.
 و ...شوك اولیه 

 الزم و مرتبطو ...هاي اطالعاتی، ارتباطی  اي سامانه اتاق مدیریت بحران همراه با سامانه طراحی معماري و سازه - 21- 5- 9پ.

 کلی اصالح و بهبود آن استی نقاط کلیدي سامانه آب و طرحامنیتی و حر سامانهمطالعه  -22-5-9پ.

 آموزش و انتقال دستاوردها در قالب سمینار، کارگاه آموزشی و تهیه دستورالعمل. -23-5-9پ.

 فایل الکترونیکی و صورت مکتوب نهایی بهي ها گزارشتدوین و تنظیم  -24-5-9پ.

  مرحله دوم باتوجه به نتایج این مرحله از مطالعه تدوین لیست نیازها و برنامه -25-5-9پ.
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ي پرور يآبز مطالعاتفهرست خدمات 
 با هدف غیرشرب سدها مخازن در

  اي) (پیوست توصیه ]25[





 125  05/02/94    )اي توصیه پیوست( غیرشرب هدف با سدها مخازن در يپرور يآبز مطالعات خدمات فهرست - 10 پیوست

 

وست  رست خدمات  -10پی ه لعاتف ز مطا ب رور يآ رب سدها مخازن دري پ رش هدف غی وصیه با  وست ت ي) (پی   ا

 کلیات -1-10پ.

دار نمـودن   پـروري و آبـزي   درازمـدت آبـزي   یاجرایـ فهرست خدمات ذیل چارچوبی از مباحث و پیامدها و راهکارهاي 
هـاي   بدیهی است این فهرست خدمات باید با عنایت به شرایط محلی و ویژگی.دهد می ارائهات آبی را جهت مطالعه تاسیس

دار نمـودن تـدقیق    پروري و آبـزي  تعریف شده جهت کاربري آبزي يها فعالیتو ات آبی و نوع تاسیسبرداري از  فنی و بهره
ابـالغ    10/5/91مـورخ   100/31/24299/91این فهرست خدمات توسط وزیر محترم نیـرو طـی بخشـنامه شـماره      .گردد

  گردیده است.

 ریزي انجام مطالعات هماهنگی و برنامه -2-10پ.

 خدمات شرح قیتدق و مطالعات حدود و اهداف نییتب جهت رماکارف با نظر تبادل و مذاکره -1-2-10پ.

 آن انجام روش ارائه و مطالعات ریزي برنامه -2-2-10پ.

 مطالعات تفصیلی بندي زمان برنامه ارائه -3-2-10پ.

 هاي محلی بازدیدها و بررسی -3-10پ.

  یآب ساتیتاس محدوده کلی مشخصات و موقعیت بررسی -1-3-10پ.

 مطالعات محدوده در واقع مهم فنی ابنیه و اتتاسیس بررسی -2-3-10پ.

 مطالعات محدوده در موجود هیدرومتري يها ایستگاهی بررس -3-3-10پ.

 و ... شده حفاظت مناطق ،یباتالقی اراض ر،یگ لیسی اراض محدوده ها، لیمس تیموقعی بررس -4-3-10پ.

  یاراضي کاربر بررسی و شناسایی -5-3-10پ.

 و ...ی دسترسي ها راه انرژي، تامین مانند لزوم مورد زیربنایی امکانات بررسی و یشناسای -6-3-10پ.

  طرح پذیرتاثیر و گذارتاثیر محدوده در موجود پروري آبزي يها فعالیت اطالعات آوري جمع و شناسایی -7-3-10پ.

  نیاز مورد اولیه اطالعات دیگر آوري جمع -8-3-10پ.

  هاي مورد نیاز و نقشه آوري آمار، اطالعات جمع -4-10پ.
  منطقه در شده انجام مرتبط مطالعاتی يها گزارش گردآوري -1-4-10پ.
  مرتبط هیدرولوژي و هواشناسی آمار گردآوري -2-4-10پ.
  نیاز برحسب اي ماهواره تصاویر و هوایی هاي عکس توپوگرافی، هاي نقشه گردآوري -3-4-10پ.
  فرهنگی وی اجتماع حقوقی، مسایل ها، حقابه مختلف، فمصار به مربوط اطالعات گردآوري -4-4-10پ.
  اقتصادي مطالعات پایه اطالعات گردآوري -5-4-10پ.
  آبی کیف وی لیمنولوژیک ،یمحیط زیست مسایل به مربوط اطالعاتي گردآور -6-4-10پ.
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  مرتبط توسعه يها طرح اطالعات و ها گزارشي گردآور -7-4-10پ.

  ازیموردن اتاطالع سایري گردآور -8-4-10پ.

 1هواشناسی -5-10پ.

 آن ماهانه و فصلی توزیع و ساالنه بارندگی متوسط بررسی -1-5-10پ.

 مدت -سطح -ارتفاع و فراوانی -مدت -شدت هاي منحنی بررسی -2-5-10پ.

 بارندگی رژیم تعیین -3-5-10پ.

  )دوره طول -خاتمه -شروع( بندان یخ دوره بررسی -4-5-10پ.

  مختلف هاي ماه در آن سرعت و جهت تعیین و منطقه دهايبا بررسی -5-5-10پ.

  )متوسط -حداقل -حداکثر( مختلف هاي ماه در دما بررسی -6-5-10پ.

  مختلف هاي ماه در تعرق و تبخیر بررسی -7-5-10پ.

  )متوسط -حداقل -حداکثر( ماهانهی نسب رطوبتی بررس -8-5-10پ.

  2بمطالعات هیدرولوژي و منابع آ -6-10پ.
 مطالعات محدوده در شده انجام هیدرولوژي يها گزارش بررسی -1-6-10پ.

 محـل  در مطالعـه  تحت رودخانه ساالنه و ماهانه آورد حجم محاسبه و ساالنه و ماهانه بده متوسط برآورد -2-6-10پ.
 مشخص هاي محل یا

 ساتیتاس در مختلف مقاطع در آب انیجر سرعت برآورد -3-6-10پ.

 متعارف برگشت هاي دوره براي ها سیالببده  یرمقاد برآورد -4-6-10پ.

 رودخانه آب منابع از برداري بهره موجود وضع اجمالی بررسی -5-6-10پ.

 عـادي،  شـرایط  در آب سـطح  حـداکثر  و حـداقل  ترازهـاي  فرمـان،  منحنی برداري، بهره وضعیت بررسی -6-6-10پ.
 سیالب و خشکسالی

  مختلف شرایط در آب ماند زمان تعیین و موردنظر آب عمنب ازي بردار بهره نحوهی بررس -7-6-10پ.

 براسـاس ( سـد  دریاچـه  مختلـف  ترازهاي در عمق و حجم سطح، تعیین و هیدروگرافی هاي نقشهی بررس -8-6-10پ.
 )موجود آمار و اطالعات

                                                    
هاي  مرتبط بوده و تا حد ممکن براساس گزارش موثر بر جمعیت آبزیان و فعالیت هايمنظور شناخت عوامل اقلیمی  مطالعات هواشناسی، به -1

  گردد باشد. درصورت نیاز اطالعات موجود تدقیق و تکمیل می موجود می
 گردد. میود خواهد بود. در صورت نیاز اطالعات تدقیق و تکمیل هاي موج براساس گزارش ،تا حد امکانهیدرولوژي و منابع آب مطالعات  -2
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 مطالعه مورد آبی منابع رسوب وضعیت بررسی -9-6-10پ.

 رودخانه رسوب و ایشفرس هیدرولیک، شناسی، ریخت بررسی -10-6-10پ.

 زهکشی و آبیاري هاي کانال و انحرافی سد از برداري بهره وضعیت بررسی -11-6-10پ.

 طرح پذیرتاثیر و گذارتاثیر آبی منابع در آب هاي تخصیص وضعیت و ها حقابه مصارف، بررسی -12-6-10پ.

) 1( جـدول  مطـابق (مطالعـاتی  محـدوده  در آب میکروبیولـوژیکی  و فیزیکـی  شیمیایی، کیفیت بررسی -13-6-10پ.
 )خدمات شرح فهرست پیوست

 از بـرداري  بهـره  برنامـه  بـا  تطبیـق  و همـاهنگی  جهـت  زمان و نوع براساس پروري آبزي نیازآبی بررسی -14-6-10پ.
  مختلف مصارف براي آبی اتتاسیس

  صنعت و کشاورزي مصارفي برا پروري آبزي از پس آب کیفیت تغییری بررس -15-6-10پ.

 دري پـرور  يآبـز  جهت آب تامین کمی امکان و آن فعالیت تداوم و يپرور يآبزی آب ازین تعیین وی بررس -16-6-10پ.
 ساتتاسی يبردار بهره برنامه با قیتطب وی هماهنگ منظور به) سیالبی و عادي خشکسالی،( مختلف شرایط و زمان

 يپرور يآبز فعالیت تداوم بر بیآ کم وی خشکسال اثراتی بررس -17-6-10پ.

 اضطراري شرایط در جایگزین آب تامین منظور به زیرزمینی آب کیفی و کمی بررسی -18-6-10پ.

 سیساتااز ت داري نگهبرداري و  الزامات بهره تاثیربررسی  -7-10پ.

  پروري آبزي اتتاسیس يربردا بهره و داري نگه بر سیالب اثرات بررسی -1-7-10پ.

  آن از ناشی ضایعات دفع و پروري آبزي اتتاسیس ساخت براي مناسب يها مکان تعیین و بررسی -2-7-10پ.

  پروري آبزي هاي فعالیت از ناشی) و ... مقدار نوع،( تولیدي ضایعات بررسی -3-7-10پ.

  ساتیتاس از برداري بهره هاي فعالیت بر پروري آبزي ازینمورد) موقت و متحرك م،یدا( اتتاسیسی بررس -4-7-10پ.

 ،یروبـ یال مرمـت،  رینظ( ساتیتاس ازي دار نگه و برداري بهره هاي فعالیت تداخل و هماهنگی نحوه یبررس -5-7-10پ.
 پروري آبزي بر) و ...ي ریگ آب ان،یجر وصل و قطع

 از جلـوگیري  و کانـال  از ویـژه  بـازه  یـک  در آبزیـان  داري نگـه  و حفظ موردنیاز لوازم و تجهیزات یبررس -6-7-10پ.
  شده توزیع آب نجریا با آن جایی جابه
 هـاي  هزینـه  و فشار تحت آبیاري براي آب کاربرد موارد در آب فیزیکی تصفیه براي موردنیاز لوازمی بررس -7-7-10پ.

  برآن مترتب

  یبررسی لیمنولوژیک منبع آب -8-10پ.
 امکـان  درصـورت  و آب متـري  سـه  عمـق  و سـطوح  در) متوسط -حداقل -حداکثر( ماهانه حرارت درجه -1-8-10پ.

 مطالعه مورد آبزیان رشد روي بر دمایی تغییرات تاثیر و ترموکالین عمق عیینت
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 آب با محلول اکسیژن میزان روي بر بندي الینه تاثیر و آب شدن بندي الیه تعیین -2-8-10پ.

  آب بیولوژیکی فاکتورهاي -3-8-10پ.

  )فراوانی براساس تنظیم و شناسایی( اي یهحاش و ور غوطه شناور، گیاهان شامل ها ماکروفیت و گیاهی جوامع - 4- 8- 10پ.

  1آبی منبع ماهیان تراکم و ترکیب -5-8-10پ.

  )کفزیان( بنتوزها بیومس و تراکم ترکیب، -6-8-10پ.

  )ها پالنکتون فیتو و ها زئوپالنکتون( ها پالنکتون بیومس و تراکم ترکیب، -7-8-10پ.

  آبی هاکوسامان به وابسته جانوري هاي گونه سایر -8-8-10پ.

 آبی منبع اکولوژیک اهمیت و اي  اکوسامانه بررسی -9-8-10پ.

  ها آالینده -9-10پ.
  صنعتی و خانگی کشاورزي، آالینده منابع شناسایی -1-9-10پ.
  دریاچه آبزیان حیات و سامانهاکو بر ها آالینده اثرات بررسی -2-9-10پ.
  دریاچه آبزیان حیات بر ها آالینده مضر اثرات از پیشگیري يها روش -3-9-10پ.

 بررسی وضعیت صید و صیادي - 10-10پ.

  دیص اقتصاد -1-10-10پ.
  گونه کیتفک به انیآبز انواع دیص زانیمی بررس -1-1-10-10پ.
  مردم شتیمع نیتام در اچهیدر انیزآب نقش -2-1-10-10پ.
 انیآبز انواع فروش متیق و شده تمام متیق لیتحل و هیتجز وی بررس -3-1-10-10پ.

  تقاضا و عرضه -2-10-10.پ
  جوار هم مناطق ریسا و منطقه دری هما عرضه زانیم -1-2-10-10پ.
 اچهیدر از انیآبز انواع دیصی زمان میتقو و زانیمی بررس -2-2-10-10پ.

  یابیبازار -3-10-10پ.
 هر،ظـا  شـکل،  فـرم، ( فـروش  بـازار  بـه  شـده  دیص محصوالت تقاضاي و عرضه ویی جا هجاب وهیش -1-3-10-10پ.

  منطقه در آن توسعه امکان و فروش وی ابیبازار زمیمکان و) نقل و حمل ،يبند بسته
  منطقه در انیآبزی فروش عمدهي بازارها -2-3-10-10پ.

                                                    
  گردد. نوع ماهیان مجاز براي پرورش براساس استعالم از سازمان حفاظت محیط زیست ایران تعیین می -1
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  دیص اقتصاد در ها آن نقش و ها رساختیز -4-10-10پ.
 مخابرات برق، ونقل، حمل جاده،) اسکلهی (ساحل ساتیتاس-1-4-10-10پ.

  زات صید و صیادي و صنایع شیالتییعیت تاسیسات و تجهبررسی وض -11-10پ.
  يادیص و دیص زاتیتجه و ساتیتاس -1-11-10پ.

  ها آن نیتام منابع و استفاده موردي ادیص تجهیزات و آالت انواعی بررس -1-1-11-10پ.

 یماه دیص مراکز زاتیتجه و ساتیتاسی بررس -2-1-11-10پ.

 دیص در معمول يها روشی بررس -3-1-11-10پ.

 استفاده موردي رهاشناوی بررس -4-1-11-10پ.

 اچهیدر انیآبز ازي بردار بهره تیوضعی بررس -2-11-10پ.

  ها و نیازها ها، محدودیت شناخت ظرفیت -12-10پ.
  یکم اهداف تعیین -1-12-10پ.

  منطقه اکولوژیک توانی ابیارز به باتوجهي اقتصاد انیماه دیتول توان نییتع -1-1-12-10پ.

  ساالنهي بردار بهره قابل انیماه زانیم نییتع -2-1-12-10پ.

  اشتغال زانیم نییتع -3-1-12-10پ.

 بچـه  اندازه و نوع ر،یذخاي بازساز ر،یذخاي بازساز و حفظي برا ازیموردنی ماه بچه تعداد نییتع -4-1-12-10پ.
  اچهیدر کردن دار یماه زمان ط،یشرا ریسا وي شکار انیآبز به توجهبا مناسبی ماه
  ریذخا با متناسب ادان،یص تعداد نییتع -5-1-12-10پ.
  دیص مدت و دیص فصل نییتع -6-1-12-10پ.
  ازیموردن متخصصی انسان يروین تعداد نییتع -7-1-12-10پ.
  ها آن محل و ها دگاهیص تعداد نییتع -8-1-12-10پ.
  یجیترو وی آموزش ،یقاتیتحق کزامر تیظرفتعیین  -9-1-12-10پ.

  ها تیظرف -2-12-10پ.
  مختلف مناطق به انیآبز صدور زانیم برآورد -1-2-12-10پ.
  ازیموردنی انسان يروین بهی دسترسی بررس -2-2-12-10پ.
  دیص امر دري گذار هیسرما تیوضعی بررس -3-2-12-10پ.
  منطقه اقتصاد بر اچهیدر در انیماه بچه انواعي رهاساز ریتاثی بررس -4-2-12-10پ.
  ی)شوندگ دیتجد توانی بررسي (اقتصاد نظر از مهمی بومی ماهي ها گونه ریتکث امکانی سبرر -5-2-12-10پ.
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  ياقتصاد انیماه ریذخای ابیارز -6-2-12-10پ.

 اهـداف  بـه  باتوجـه  اچهیدر آب کیفی و کمی تیوضع يرو بري اقتصاد انیماهي رهاساز اثراتی بررس - 7- 2- 12- 10پ.
  آبی منبع

  )قفس محصور،ي ها طیمح( نینوي ها روش از استفاده بای ماه دیتول عهتوس امکانی بررس -8-2-12-10پ.

 ییغذا هرم و رهیزنجی بررس -9-2-12-10پ.

 ماهی پرورش سامانه تعیین -10-2-12-10پ.

 موادغذایی میزان و نوع بررسی -11-2-12-10پ.

 ضدعفونی و مواددارویی میزان و نوع بررسی -12-2-12-10پ.

 جانوري جوامع بر موجود زا بیماري املعو تعیین -13-2-12-10پ.

  بومی هاي گونه بر پیشنهادي هاي گونه پرورش اثربررسی  -14-2-12-10پ.

  یماه دیتول و آب تیفیک بر برداري بهره روند اثراتی بررس -15-2-12-10پ.

 اچهیدر آب تیفیک بر انیماهي رهاساز ریتاثی بررس -16-2-12-10پ.

 پروري آبزي تجهیزات و اتتاسیس از برداري بهره و داري نگه بر یالبس اثراتبررسی  -17-2-12-10پ.

  يشنهادیپي ها برنامه ارائه -3-12-10پ.
  جیترو و قاتیتحق آموزش، -1-3-12-10پ.
  یابیبازارو ي بهساز ،يآور عمل -2-3-12-10پ.
  یودتبر عیصنا -3-3-12-10پ.
  وابستهی التیش عیصنا -4-3-12-10پ.
  )و ... جاده برق، آب،یی (ربنایز امکانات و تسایتاس -5-3-12-10پ.
  نقل و حمل -6-3-12-10پ.
  )Pen-Cage( اچهیدر در محصوري ها طیمح دری ماه بچه ای یماه پرورش امکانی بررس -7-3-12-10پ.
  )Fish Way( رو یماه هیتعب ضرورتی بررس -8-3-12-10پ.
 پروري آبزي يها فعالیت با ارتباط در مقررات و نیقوان -9-3-12-10پ.

 آبی منبعی طیمح ستیز تیریمد وی آلودگ تیوضع شیپا برنامه -10-3-12-10پ.

  بر منابع آبی دار نمودن محیطی آبزي بررسی اثرات زیست -13-10پ.
  آب مصارف و آبی منبع کیفیت بر پیامدها و اثرات بررسی -1-13-10پ.
  فلورآبی و فون و آبی هاي سامانه اکو بر پیامدها و اثرات بررسی -2-13-10پ.
  بهداشتی پیامدهاي و اثرات بررسی -3-13-10پ.
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 محیطی زیست پیامدهاي سایر بررسی -4-13-10پ.

  آبی اتتاسیس از برداري بهره بر پروري آبزي و نمودن دار آبزي يها فعالیت اثرات بررسی -5-13-10پ.

  ها دستورالعملو  ها گزارش ارائه -14-10پ.
  آبی نبعم وضعیت گزارش -1-14-10پ.
  دننمو دار آبزي روش و پتانسیل گزارش -2-14-10پ.
  طرح اثرات گزارش -3-14-10پ.

  اجتماعی وی حقوق مسایل -1-3-14-10پ.

  اقتصادي -2-3-14-10پ.

  یمحیط زیست و يا  سامانهاکو -3-3-14-10پ.

  ها ممنوعیت و ها محدودیت الزامات، -4-3-14-10پ.
  ها دستورالعمل -4-14-10پ.

 نـامطلوب ی محیطـ  زیسـت ي پیامـدها  و آثـار  کنتـرل  و کـاهش  ،يپیشـگیر  دستورالعمل تدوین -1-4-14-10پ.
  یبهداشتي پیامدها و آب کیفیت ،يآبزي ها گونهی زیست تنوع زمینه در ویژه به نمودن دار آبزي

 برداري بهره نظام دستورالعمل تدوین -2-4-14-10پ.

  آب منابعی محیط زیست وی کیفي پارامترها اريرفتارنگ و پایش دستورالعمل تدوین -3-4-14-10پ.

 نمودن دار يآبز فعالیتی ارزیاب وی بازرس نظارت، فرایند تدوین -4-4-14-10پ.

 يپرور يآبز يها تیفعال يبند زمان برنامه هیارا -5-4-14-10پ.

 بـا ی آبـ  اتسیسـ تا و منـابع  در پروري آبزي اجاره همسان قرارداد ویژه وی لیتکم شروط شنهادیپ -6-4-14-10پ.
 ).قرارداد انعقاد از قبلتا( شربریغ هدف

  پرندگان انتقال قابل و مشترك يها بیماري با مقابله يبرا مدون يا برنامه هیارا -7-4-14-10پ.

  بیولوژیکی آبفاکتورهاي بررسی کیفیت شیمیایی، فیزیکی و میکرو -1-10پ.جدول 

 متغیر ردیف
 سنجش محل يبردار محیط نمونه برداري تناوب نمونه

 در آزمایشگاه در محل ماهی رسوب آب فصلی ماهانه
  *     * دماي هوا 1
  *   *  * دماي آب 2
  *   *  * (درصد اشباعیت) اکسیژن محلول 3
  *   *  * گاز کربنیک 4
  *   *  * پ هاش 5
 *    *  * هدایت الکتریکی 6
7 NO2  *  *    * 
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  بیولوژیکی آبهاي بررسی کیفیت شیمیایی، فیزیکی و میکروفاکتور -1-10پ.جدول ادامه 

 متغیر ردیف
 سنجش محل برداري محیط نمونه برداري تناوب نمونه

 در آزمایشگاه در محل ماهی رسوب آب فصلی ماهانه
8 NO3 *  *    * 
9 NH4

+ *  *    * 
10 NH3 *  *    * 
  *   *  * (سچی دیسک) شفافیت 11
12 TSS *  *    * 
13 TDS *  *    * 
 *    *  * فسفات کل 14
 *    *  * ازت کل 15
16 BOD5 *  *    * 
17 COD *  *    * 
 *    *  * کلروفیل 18
 *    * *  ها فیتو پالنکتون 19
 *    * *  ها زئوپالنکتون 20
 *   *  *  (زئو) ماکروبنتوز 21
 * *    *  ماهیان 22
 *     *  ی ماهیانبررسی رژیم غذای 23
 *   * * *  (ماکروفیت) گیاهان آبزي 24
 *   *   * تولید اولیه 25
 *   *  *  بندي رسوبات دانه 26
 *   *   * TOMموادآلی دررسوبات درصد 27
 *    *  * (توتال کلیفرم) بار میکروبی 28
 *    *  * (فکال کلیفرم) بار میکروبی 29
 *    * *  وکوکوس)(استرپت بار میکروبی 30
  *    *  هاي گیاهی مساحت دریاچه و رویش 31
 *  *     جیوه 32
 *  *     سرب 33
 *  *     کادمیوم 34
 *  *     آرسنیک 35
 *    *   سموم ارگانوکلره 36
 *    *   سموم ارگانو فسفره 37
 *   *    هیدروکربن هاي نفتی 38
 *    * *   ها آنیون  39
 *    * *   ها کاتیون  39
 *    *   دترجنت 40

 شوند گیري فلزات سنگین دو بار در سال اندازه.گیري شده و درصورت نیاز تجدید خواهد شد ک بار اندازهیبه جز فلزات سنگین،  37تا31متغیرهاي 
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راجع بع و م   منا

  منابع و مراجع

طـرح تهیـه   ، 1377بهمـن مـاه    ،،الف134ه شماره نشری ،»سدها داري نگهو  برداري بهره مرحله خدمات فهرست« - 1
 .ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور

معاونـت   644، نشـریه شـماره   »وابسـته  يهـا  سـازه  و اضـطراري در سـدها   اقـدامات  و ایمنـی  ارزیابی راهنماي« - 2
 .1392جمهور، سال  ریزي و نظارت راهبردي رییس برنامه

 و حفاظــت معاونـت  ،رانیــا آب منـابع  تیریمــد شـرکت  ،»ســدها رعامـل یغ پدافنــد مطالعـات  خــدمات شـرح « - 3
 .1388 اسفند ي،بردار بهره

 شـرکت  ،»سـد  زیـ ر آب حوضه و اچهیدر آب منابع تیفیک پایش و حفاظت مطالعات خدمات فهرست چهارچوب« - 4
 .1390 بهار ،ستیز طیمح وی فیک گروه،آب منابعي زیر برنامه دفتر ،رانیا آب منابع تیریمد

 ،آب منـابع ي زیـ ر برنامـه  دفتـر  ،رانیا آب منابع تیریمد شرکت ،»سدها مخازن آب تیفیک شیپا دستورالعمل« - 5
 .1389 تابستان، ستیز طیمح وی فیک گروه

 آب منـابع  تیریمد شرکت ،») سدهاي مخزنیEAPاقدامات اضطراري ( برنامهمطالعات تهیه فهرست خدمات « - 6
 .1389 انزمست ،آب نیتام ساتیتاس ازي بردار بهره دفتر ،رانیا

 دفتـر  ،رانیـ ا آب منـابع  تیریمـد  شـرکت  ،»یبتنـ  مخزنـی  هـاي  سـد  رفتارنگـاري  مطالعـات فهرست خدمات « - 7
 .1389 زمستان ،آب نیتام ساتیتاس ازي بردار بهره

 دفتـر  ،رانیـ ا آب منـابع  تیریمـد  شـرکت  ،»یخـاک  مخزنـی  هـاي  سـد  رفتارنگـاري  مطالعاتفهرست خدمات « - 8
 .1389 زمستان ،آب نیتام ساتیتاس ازي بردار بهره

 .1390 بهار ،اروند سبزآب مشاور نیمهندس شرکت ،»بحران و سکیر تیریمد مطالعات خدمات فهرست« - 9

 ،رانیـ ا آب منـابع  تیریمـد  شـرکت  ،»سـدها ي وبازساز اصالح و راتیتعم وي دار نگه مطالعات خدمات فهرست« -10
 .1390 تابستان ،آب نیتام ساتیتاس ازي بردار بهره دفتر

 .1370 سال ،30/00/70شماره هینشر بودجه و برنامه سازمان ،»يسدسازیی شناسا مرحلهی مهندس تخدما فهرست« - 11

 .1370 سال ،31/00/70شماره هینشر بودجه و برنامه سازمان ،»يسدسازی هیتوج مرحلهی مهندس خدمات فهرست« - 12

 .1375 سال ،2/00/75شماره هینشر بودجه و برنامه سازمان ،»سدها ساخت مرحلهی مهندس خدمات فهرست« -13

 .1375 سال ،3/00/75شماره هینشر بودجه و برنامه سازمان ،»سدهای لیتفصی طراح مرحلهی مهندس خدمات فهرست« - 14

 ،رانیـ ا آب منـابع  تیریمـد  شـرکت  ،»ياضـطرار  وي عاد طیشرا دری خاک و بتنی سدهاي بازرسی لیست چک« -15
 .1385 تابستان،آب نیتام ساتیتاس ازي بردار بهره دفتر

ي زیـ ر برنامهمدیریت و  سازمان ،335 شماره هینشر ،»بزرگي سدها مخزن ازی کیدرولیهي بردار بهرهي ماراهن« -16
 .1385 سال کشور،

 .1380 سال کشور،ي زیر برنامهمدیریت و  سازمان ،216 شماره هینشر ،»بزرگي سدها دری بازرسي راهنما« -17
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ریـزي و   معاونـت برنامـه   526 شـماره  هینشـر  ،»زرگبي سدهای آبي ها روگاهیني دار نگه وي بردار بهرهي راهنما« -18
 .1389جمهور،  نظارت راهبردي رییس

ریـزي و نظـارت    معاونـت برنامـه   550 شـماره  هینشـر  ،»بـزرگ ي سـدها  مخازن آب تیفیک مطالعاتي راهنما« -19
 .1390جمهور، سال  راهبردي رییس

 هینشـر  ،»وابسـته  سـات یتاس و سـد ی کیمکـان  درویـ ه زاتیتجه و ساتیتاس ازي دار نگه وي بردار بهرهي راهنما« -20
 .1390جمهور، سال  ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه 568 شماره

ریـزي   مـدیریت و برنامـه   سـازمان  ،272 شماره هینشر ،»بزرگي سدها مخازن ازي بردار بهره مطالعاتي راهنما« -21
 .1383 سالکشور، 

ریـزي کشـور،    ، سازمان مدیریت و برنامه221نشریه شماره ، »یین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدهاعت« -22
 .1380سال 

ریزي و نظارت  معاونت برنامه 589، نشریه شماره »زدایی مخازن سدها گذاري و رسوب راهنماي مطالعات رسوب« -23
 .1391جمهور، سال  راهبردي رییس

ارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،     الف، طرح تهیه ضوابط و معی -361، نشریه شماره »یابی مخازن اهنماي عمقر« -24
 .1389اردیبهشت 

  .1391، وزارت نیرو، »هاي آبیاري و زهکشی با اهداف غیرشرب و شبکه پروري در سدها نامه آبزي آیین« -25
26- "Bulletin on Dam Safety Management", Dam Safety Committee, International Commission on 

Large Dams (ICOLD),2010 
27- Dam safety guidline, Federal Emergency Management Agency: www.FEMA.gov, 2004 
 



  

  

  گرامی خواننده

 و تحقیقاتی فعالیت سال سی از بیش گذشت با ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه و اجرایی نظام فنی امور
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضابطه، نامه، آیین قالب در فنی، - نشریه تخصصی عنوان ششصد بر افزون خود، مطالعاتی

 موارد تايراس در حاضرنشریه است.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات

 بـرده  کـار  بـه  عمرانی هاي فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده یاد

  باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در شده منتشر شود. فهرست نشریات
 

http://tec.mporg.ir/


Abstract 

Dams are constructed for specific purposes such as water supply, flood control, irrigation, navigation, 
sedimentation control and hydropower. A dam is the cornerstone of development and manages water 
resources in river basin. Regarding dams role to provide water for various usages, professional operation 
with recommended standards and ensuring the stability of dams in different situations is one of the basic 
govermental tasks.  Into consideration of increas of under operation dams number and technical 
complexity about operation, maintenance and safety; related standards and instructions  play important 
role in stable and safe operation without any unexpected costs. 

Dam designers, builders, owners and operators are responsible about safety, sustainable operation and 
regular maintenance. Providing O&M Instructions on design , construction phases and reviewing of them 
in operation phase are fundamental documents. Training of dam staff and familiarity of them with 
standards and manuals is essential. The ”list of services for operation and maintenance of dams“ is one of 
mentioned documents. 

This list of services is intended give owners or operator of  dams  a basic understanding of dam owner 
responsibilities with regard to inspection, operation, maintenance and reporting procedures. This manual 
should be observed during the operation stage.  

This manual is divided into two basic sections:  
Section I: implementation of operation and maintenance proceedings should be done based on 

equipment operation manuals or thechnical documents, istructions and guidelines that have provided in 
design or construction stages. 

 According governmental rules and circulars, the implementation services on operation stage including 
operation, maintenance, safety, protection, security and public supports could be contracted by the non-
governmental or private companies.  

Section II: including technical supports and studies for operation, maintenance and dam safety that 
should be performe by qualified consulting engineers under supervision of owner or authorities. 

In preparing of this  list of services, the following points have been considered: 
 Generally dam is safe and has designed and constructed based on technical codes  and 

standards; 
 Operation, maintenance and safety instructions are prepared either in construction or design 

stage then delivered to owner or operators; 
 The dam staff has passed the required courses and sufficiently qualified to take responsibility 

for operation and maintenance; 
  The present list of services is not included operation and maintenance of hydro power plants; 
 The information presented on appendix could be beneficial, but priority is the published related 

standards.  
The list of services includes two parts of appendixes; first includes original annexes that is 

supplement of this manual and should be concentrated and the second includes recommendation 
annexes that are for guidance of employers, consultants and contractors for any related studies. The 
mentioned attachments often prepared by the Offices of Iran Water Resources Management Company 
and communicated to the subsidiaries, it is necessary each of them be completed and reviewed by 
“Water and Wastewater Engineering and Technical Criteria office” in Ministry of Energy. 

The list of services largely provided essential guidance and it is necessary the relevant 
documents such as manuals, guides, etc. to be prepared separately. 
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  ضابطهاین 
بـرداري و   فهرست خـدمات مرحلـه بهـره   «با عنوان 

قبلـی   ضـابطه در راستاي بازنگري اول » داري سدها نگه
ن شــده و در آن مجموعــه تحــت همــین عنــوان تــدوی

بـرداري   هاي مـورد نیـاز مرحلـه بهـره     اقدامات و فعالیت
داري،  بـرداري، نگـه   هاي بهـره  سدها به تفکیک سرفصل

تعمیرات، ایمنی، خـدمات عمـومی و حراسـت و سـایر     
ها و اقدامات  هاي جانبی ارائه شده است. فعالیت فعالیت

ف و طور عمومی و کلی وظای به ضابطهذکر شده در این 
بـرداري سـد را تشـریح     هاي بهره هاي سازمان مسوولیت

تـدوین   به عنوان الگوي تواند نماید. این مجموعه می می
ــوولیت  ــایف و مس ــرح وظ ــف   ش ــدهاي مختل ــاي واح ه

ــرداري  تشــکیالت بهــره ــا  ارگــان درب هــاي دولتــی و ی
  نهادهاي عمومی و غیردولتی مورد استفاده قرار گیرد.
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