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 :نوع سد پرکاربرد در مهندسی عمران 6

 
را  البیس تنهانهکه  آب. مخازن و منابع کندمیمحدود  ایرا متوقف  ینیرزمیز اناتیجر ایآب  انیمانع است که جر کیسد 

 .کندمیفراهم  یرانیو کشت پروریآبزی ،ی، مصارف صنعتآبمصرف  ،آبیاریمانند  هاییفعالیت یبلکه آب را برا کندمیمتوقف 

 رهیذخ یب را براآ تواندمیسد  کی. در ضمن شودمیاستفاده  تهیسیالکتر دیتول یبرا سدهااغلب در ارتباط با  آبیبرق یروین

 شود. عیتوز ینقاط مختلف نیجمع کرده و در صورت لزوم ب

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیانواع سدهای کاربردی  ازجمله

 :یخاک یسدها .1

 یهسته رس یو اصوالً داراکنند می نیتأم کینزد ینواح ایمصالحشان را از همان منطقه احداث و  یخاک یسدها

 عمل یرطوبت قیعا یو مانند نوع گرددمی. رس بر اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و رطوبت باشندمی

 این صورت ریو در غ گویندمیرا همگن  دباشند، س کسانی یسد خاک دهندهتشکیل. اگر عمده مصالح کندمی

سد رس باشد و دور هسته  یهمگن است، اما اگر هسته مرکز یاز رس باشد سد خاک یناهمگن. اگر کل سد خاک
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نوع  نیا زیو آنال لیتحل ازنظر. شودمیهمگن محسوب  ریباشند، سد غ پرکرده درشتدانه هایسنگرا با  یمرکز

سد در  نیا اجرای .باشندمی ترساده سازیپیادهاجرا و  ازنظر حالدرعین و باشندمیحساس  اریسدها بس

دها س نیدر دسترس باشد. ا یستیبا دانهدرشتو  ریزدانهسد اعم از  نیاست. مصالح ا ترساده ضیعر هایرودخانه

 .باشندمینوع سد  ترینمناسبمقاومت  ازنظر نامناسب هاییزمین یبرا

 

 :دار زهیسنگر یسدها. 2

دها درست س نیباشد. شکل ا قرارگرفتهدر مرکز آن  بندآببافت  کی دیو حتماً با باشندمیهمگن  ریغ خودخودبهسدها  نیا

ستفاده ا نفوذناپذیر زهیرس از سنگر جایبهتفاوت که در مرکز سد  نیبا ا باشدمی یبا هسته رس یمانند سد ناهمگن خاک

 پوشانندیمبا بتن  زهیسنگر جایبهسد را  هیموارد رو ی. در برخشودمی ختهیر تردرشت هایسنگریزهسد  دورتادورو در  شودمی

برابر زلزله  نوع سد در نی. اباشندمیسدها اغلب از نوع بلند  گونهاین. باشدمین بندآببه هسته  یازین گرید آن صورتکه در 

 یمت فشارکم، مقاو شیجذب کم آب، سا لیقب از هاییخاصیت یستیسد با یشده برا ختهیر هایسنگمقاوم هستند.  اریبس

 داشته باشند. یباال و در برابر سرد و گرم شدن مقاومت خوب
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 :یوزن یبتن یسدها. 3

 بهآن  یکه با بتن برا یادیوزن ز لیسدها به دل نی، اباشدمیمتر  ۲۰تا  ۱۵ نیب هاآنسدها عمدتاً کوتاه هستند و ارتفاع  نیا

 جادیا یشدن آب مشکل زینوع سد سرر نی. در اخوردنمیخود تکان  یو از جا کندمیبر اثر فشار آب حرکت ن آورندمی وجود

 .ندارد یتیحساس گونههیچ زین درجه حرارت ریینوع سد در برابر تغ نی. اشوندمیساخته  ضیعر هایدرهسدها در  نی. اکندمین
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 :یقوس یبتن یسدها. 4

 یباشند و در راستا زین یدو قوس تواندمیو  گرددمیو از جنس سنگ اجرا  ادیز بیبا ش کیبار هایدرهسدها معموالً در  نیا

شود  دجایترک ا هاآندر بدنه  یاست که اگر به هر علت نیسدها ا نیا سنحُدره دو حالت قوس داشته باشند.  یو افق یعمود

 .شودمی( یحرارت هایترک)  هاترک نیسد باعث هم آمدن ا تاز جانب آب پش یفشار اعمال یرویخود ن

 

 :بنددارپشت یبتن یسدها. 5

 گونهاین توانمیتصور آن  یو برا شوندمیدر بتن  ادیز یهااز خمش یریاز نوع بلند هستند و باعث جلوگ بنددارپشت یسدها

 .فرونریزدود تا ش داشتهنگهمحکم  زیدر پشت آن ن هاییتیرچهاست با  نیدر زم یپ یبلند را که دارا یواریکرد که د هیتشب آن را
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 :یکیالست یسدها. 6

 نیا موردنیازکه در زمان  باشندمی کیسدها از جنس الست نیو ا شودمیزده  یفصل هایرودخانه یسدها اغلب بر رو نیا

اه نوع سد که کوت نی. از اگرددمیو سد مانع عبور آب  بردمیعمل باد کردن حجم سد را باال  نیو ا کنندمی بادپرسدها را از 

 وجود دارد. زین ندر شمال کشور خودما باشدمی زین

 
 

 گردآورنده:

 های عمرانی کتابمدرس و مولف  یررضا میریحیویممهندس 
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