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خالصه
45وجود , سد بزرگ 536از تعداد کشور ایران مشخص می شود که ساخت و بهره برداري , وضعیت نوع سدهاي در حال مطالعه با مالحظه 

تا چه میزان تن غلطکی گرایش دست اندرکاران صنعت سدسازي  به سمت استفاده از تکنولوژي هاي جدید هسته آسفالتی یا ب, سد از  نوع رویه بتنی 
:باشدمی و گویاي همه موارد به شرح زیر تقسیم بندي اجرا و بهره برداري موجود در ایران , سد هاي در حال مطالعه در این ارتباط .می باشد
درصد 1درصد هسته رسی و 22,5شامل کهدر صد25,2سنگریزه اي , درصد49,1درصد و غیر همگن 6,2شامل همگن کهدرصد55,3خاکی 

درصد قوسی8,8درصد وزنی و 3,8درصد پایه دار و 1,4درصد بتن غلطکی و 5,5شامل کهدرصد19,5بتنی , درصد رویه بتنی1,7هسته اسفالتی و 
و سازه هاي آنها در جهت کاهش پی, اعمال تغییراتی بر روي بدنهبا ل مطالعه بوده که بعضا می توان سد در ایران در حا140بیش از  از طرف دیگر. 

به عنوان .  هزینه و اعمال روش هاي جدید اقدام نمود که بر اساس معیار هاي جدید تعیین شده از طرف وزارت نیرو  این تغییرات اجرایی نیز می باشد
قرار گرفته و 2در طبقه , میلیارد متر مکعب 1متر و حجمی در حد کمتر از 70سدي خاکی یا سنگریزه اي با ارتفاع , دستورالعمل هاي جدید مثال در 

سال استفاده می 10000ساله و براي کنترل آن از محاسبات مربوط به سیالب با دوره بازگشت 5000براي طراحی سرریز از سیالب با دوره بازگشت 
توجیه پذیر خواهد و مواردي از این قبیل لذا تغییر در طرح سرریز . شود که این از نظر کاهش هزیته هاي اجرایی در قسمت سرریز محسوس می باشد

.بود
سرریز پلکانی , جت گروتینگ , هسته اسفالتی , ژئوممبرین :کلمات کلیدي

مقدمه. 1
به طور تدریجی از اجراي سد هاي بتنی , به بعد 1950تحول در تنوع ماشین آالت سنگین در جهان و از سال همزمان با پیشرفت تکنولوژي در ساخت و 

لذا  با گذشت زمان و بتدریج تخریب در سد هاي خاکی نسبت به سد هاي بتنی بیشتر و . در هر سال کاسته و تعداد سد هاي خاکی رو به افزایش گذاشت
اوال سد هاي ساخته , ایی گردید بطوریکه تفکر جدیدي در ذهن متخصصین ایجاد شد به نحوي که با کاربرد نوعی از مصالح بنابراین باعث بروز نگرانی ه

شرو ع شده و در نهایت سال 1970این تحقیقات از سال . شده جدید ایمنی سد هاي بتنی را داشته و ثانیا سرعت اجراي آنها همانند اجراي سد خاکی باشد
به , دي از سد را به نام بتن غلطکی که نوع تحول یافته سد خاکی بوده مطرح نمودند بطوریکه با توجه به هزینه کم و ساخت سریع آن نوع جدی1980

.ساخته شد) RCC(اولین سد بتن غلطکی 1982سرعت در سراسر دنیا متداول شده و در سال 

تحول تدریجی از مقطع سد خاکی به سد بتن غلطکی–1شکل 
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نیز تغییراتی بوجود آمده که حاصل آن RCCبتدریج در روش, به مرور زمان و در جهت سهولت ساخت و سازگاري با شرائط پی 
محدودیت قطر FSHDدر روش. متر نیز ساخته شد105با این روش سد هایی تا ارتفاع . یا تقارن در شیب دو طرف بوده استFSHDروش ساخت 

طی چند دهه . آغاز گردید1392در سال FSHDدر کشور ایران نیز  اجراي اولین سد . نه و ضخامت الیه کمتر  و اجراي کار نیز سهل تر شده استدا
ي و سال گذشته تقریبا از روشها و متد هاي جدید در تکنولوژ50اخیر در کشور ما در زمینه سد سازي اقدامات خوبی انجام گردیده به طوریکه در 

اقدامات , در این مقاله ضمن معرفی روشهاي جدید در زمینه ساخت سد در کشور هاي صاحب این تکنولوژي . ساخت سد نیز استفاده گردیده است
. انجام شده و یا در حال انجام در کشور ایران نیز ارائه میگردد

بهره برداري , طراحی , نوین در عملیات  اجرایی ساخت سد پیشرفت و توسعه در تکنولوژي صنعت سدسازي را می توان استفاده از روشهاي
تخریب و تعمیر و رعایت نکات  ایمنی در سدها نام برده و به عبارتی این اقدامات به گونه اي است که ضمن مقابله با چالشهایی , باز پیرایی , و نگهداري 

و کاهش یا تامین بودجه براي تامین منابع آب پایدار را نیز فراهم می , ت محیطی زیس, اهداف اجتماعی , که در آینده صنعت سد سازي را تهدید میکند 
تغییر اقلیم و برداشت هاي بی رویه از منابع آب سطحی و زیر , به عنوان مثال گرچه در حوضه دریاچه ارومیه به علت مشکالت کمبود بارش ها . سازد

جهت و زابجرایی سد سازي متوقف شده ولی در مجاورت همین منطقه و حوزه رودخانه کالسمطالعاتی و  طرحهاي اهايطرحکلیه زمینی هم اکنون
.سد و تونل انتقال آب در حال ساخت و یا مطالعه می باشد10تامین قسمتی از کمبودهاي منابع آب دریاچه ارومیه بیش از 

, در تکنولوژي صنعت سدسازي  در ایران توسط کارفرمایان در این مقاله سعی بر آن است تا از تالشهایی که در جهت پیشرفت و توسعه 
.ی نمایدمشاورین و پیمانکاران به عمل آمده نکاتی ارائه شده و راهکارهایی را که در آینده می تواند در اجراي روشهاي نوین موثر باشد را  معرف

روشهاي جدید سیستم هاي آببندي  در سدها. 2
بوده داراي کاربرددر احیا و بازسازي سدها بسیار موثر و )EXPOSED(ژئوممبرین باز یا بدون پوششاستفاده ازیاژئوممبرین در باالدست

یا سنگریزه اي خاکیاز نوعتاي  آن 175در باالدست بدنه تجهیز شده اند که البته سیستم آببندي با ژئوممبرینبه سد 250بیش از بطوریکه تاکنون 
استفاده از . استيآببندروشمتر ارتفاع  بلندترین سد اجرا شده با این188در کشور کلمبیا با RCCاز نوع MEILسد ازسازياحیا و ب. استبوده

به علت بتنی وزنی یا قوسیدر سدهاي , نصب آسان روي پانل هاي بتنی و کاهش نشتبه علتCFRDپوشش ژئوسنتتیکی ژئوممبرین در سد هاي 
درز افقی کاهش نشت از به علت RCCدر سدهاي , و لذا کاهش واکنش مصالح قلیایی و بدنبال آن  کاهش درز و تركکاهش نشت بداخل بدنه

براي افزایش ارتفاع سد در ایران نیز .در افزایش ارتفاع کاربرد داردو در سد هاي سنگریزه اي RCCبا اجراي و به جهت عدم تداخلبین لیفت ها
از پوشش ژئوممبرین در شیب , متر 210متر ارتفاع اولیه به 80مرحله افزایش ارتفاع از 3مجتمع مس سرچشمه کرمان طی باطله سنگریزه اي 

.باالدست در جهت آببندي سد استفاده شده است

)1386( نماي باالدست سد اصلی مس سرچشمه در هنگام نصب ژئوممبرین –1شکل شماره 

سته زیگزاگی نیز نامیده شده و چون همگام با ساخت بدنه اجرا می شود لذا نسبت به پوشش باالدست داراي ژئوممبرین در هسته با نام ه
. مگاوات در کشور اتیوپی واقع شده است1870به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه هاي برقابی آفریقا با توان "گایب "سد .محاسن بیشتري خواهد بود

متر مکعب بوده 500000متر با حجم 50فراز بند این سد از نوع سنگریزه اي داراي ارتفاع . متر می باشد140داراي ارتفاع  این سد از نوع بتن غلطکی و
ماهه فصل خشک رودخانه تکمیل می 6مترمکعب بر ثانیه نیز میرسد می بایستی در دوره 1500که بدلیل سیالبی بودن رودخانه که در فصل بارندگی تا 
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میلیمتر 3,5لذا سیستم آببندي از نوع ژئوممبرین با ضخامت , علت کمبود منابع رسی و لزوم تسریع در ساخت بدنه فراز بند در یک زمان کوتاه به. گردید 
داري شده گرم در متر مربع در دو طرف از ترانشه خاکبر1200ژئوممبرین با دو الیه محافظ ژئوتکستایل از نوع . و با روش نصب زیگزاگی انتخاب گردید

براي جلوگیري از هرگونه آسیب به ژئومبرین در دو طرف الیه . نصب شده است1:1در فونداسیون شروع و به صورت زیگزاگی تا تاج فرازبند و با شیب 
از ارتفاع سنگریزه با شیب متر 6روش اجرا بدین گونه است که ابتدا تا . سانتی متر در نظر گرفته شده است5فیلتر ماسه اي با ضخامت , هاي ژئوتکستایل 

ژئوتکستایل و مجددا فیلتر بر روي آن قرار گرفته و سپس این قسمت از بدنه تکمیل و مجددا در , ژئوممبرین , ژئوتکستایل , اجرا شده و سپس فیلتر 1:1
.طرف مقابل به صورت زیگزاگی عملیات تا ارتفاع مورد نظر ادامه یافته است

نحوه طراحی مقطع سد از نوع زیگزاگی–2شکل شماره  

اجراي سد ز یگزاگی در کشور اتیوپی–3شکل شماره 
شده و از نیمه دیواره ها از اختالط درجاي زمین با دوغاب ساختهتزریق با فشار باال یا جت گروتیتگ در واقع فرایندي است که با ایجاد 

با مایعی برخوردبافت خاك بعد از در این روش .ره نامنظم است به آن نیمه دیواره گفته می شودنجائیکه محل دیواره حفاري نشده و شکل هندسی دیواآ
به صورت درجا تشکیل شده و ضمن افزایش سیمان -خاكبدنه ,با اختالط سیمانسپسمتالشی شده وهیدرولیکیتخریبو با بکارگیري با سرعت زیاد 

1980برزیل و دهه ودر ژاپن و سپس در اروپا1970اولین بار در دهه جت گروتینگ .ا هم فراهم میکندیک آببندي نسبی در پی ر, قدرت باربري پی 
شده و البته براي آببندي سد تنظیمی پاورود در استفاده و در فراز بند سد شهریار از این روشدر ایران2004ولین بار در سال ا.ر امریکا بکار گرفته شدد

.روش طراحی گردیده ولی تاکنون اجرا نشده استاستان زنجان نیز این

مقطع سد خاکی  تیستا  با سیستم جت گروتینگ در کشور هندوستان–4شکل 
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اجراي بدنه سددیگري از  روش هاي . 3
ترکیب و , حذف دانه بندي ( یک اصطالح عمومی براي این روش ساخت است که شامل تولید مصالح با حداقل فرایند CSGسدهاي ذوزنقه اي 

سدهاي ذوزنقه اي مقاومت کمتري نسبت به سدهاي , از طرف دیگر . پخش و تراکم با غلتک است , اختالط با آب و سیمان , مورد نیاز ) یا شستن دقیق 
جدیدترین تکنولوژي سد سازي در کشور ژاپن بوده که , سد هاي ذوزنقه اي با مصالح شن و ماسه سیمانته شده . الزاویه نیاز دارندئم بتنی با مقطع مثلثی قا

همواره نیروي عکس العمل فونداسیون به صورت فشاري بوده که براي پایداري , با داشتن مقطعی به شکل ذوزنقه و طراحی مناسب شیب هاي بدنه 
عقالنی "نوع  از سدها  روي این.جلوگیري از لغزش و براي پایداري داخلی تامین مقاومت براي مقابله با تنش هاي داخلی تامین گردیده استخارجی 

قه اي  نیاز به مقطع ذوزندر می تواند بازه انتخابی مصالح را گسترش داده و چون , تاکید داشته لذا با استفاده از مصالح با مرغوبیت کمتر "سازي مصالح 
که همان انتخاب "عقالنی سازي طراحی "این روش اصالح در ادامه به . مقاومت کمتر است پس می توان از مصالح با مقاومت کمتر نیز استفاده کرد

در بدنه و پی را کاهش می توانند مقاومت مورد نیاز CSGمحیط پی و تکیه گاه هاي سد به صورت انعطاف پذیر است رسیده زیرا سد هاي ذوزنقه اي 
از مصالح شن و ماسه سیمانته CSGسد هاي . که استفاده از ماشین آالت ساده و معمولی بوده ختم می شود"عقالنی سازي اجرا "دهند و در ادامه به 

ري دیواره سد به کار رفته و گالري هاي شده به عنوان ماده اصلی بدنه سد ساخته شده و یک الیه بتنی محافظ روي آن براي اطمینان از دوام و تفوذناپذی
و بتن کنترل فرار آب براي اطمینان از طول کافی پتوي آببتد در قسمت تماس با پی و  به منظور ایجاد بستري محکم و اتصالی , بتن سازه اي , بازرسی 

.غنی شده در قسمت تحتانی بدنه سد اجرا  می شودCSGقوي بین بدنه سد و سنگ بستر از 

CSGیک مقطع نمونه از سدهاي –5کل شماره ش

استفاده از مصالحی که به سهولت در نزدیکی , از منافع  این نوع از سدها میتوان به کاهش آسیب هاي زیست محیطی و کاهش هزینه ها 
سهولت اجرا با استفاده از ماشین آالت متداول و معمولی و اجرا روي پی هایی که داراي محدودیت در , ساختگاه قابلیت استحصال و استخراج دارد 

از مصالح سنگدانه اي آماده که سنگهاي بزرگ آن جدا شده و با با , CSGبراي اجراي سد ذوزنقه اي. ت باربري پی می باشند اشاره نمودمقاوم
دانه بندي نیاز نبوده و  طراحی و اجراي CSGیکنواختی نسبی حاصل گردیده استفاده به عمل آمده بطوریکه در آماده سازي مصالح , خردایش مصالح 

CSGبراي عملیات اجرایی نیز  با افزودن آب و سیمان و سپس اختالط آن . به گونه اي است که طیف وسیعی از دانه بندي قابل استفاده خواهد بود
در سال CSGاولین سد از نوع .کوبش و نگهداري آن با بلدوزر و غلطک انجام می شود, آماده شده و سپس عملیات  پخش CSG, توسط بتن ساز 

سپس طراحی انواع سد . متر و با استفاده از مصالح رودخانه اي انجام شد 15با ارتفاع nagashimaبا ساخت یک فراز بند موقت در محل سد 1992
ددر  ژاپن ساخته و یا در حال طراحی می باشCSGبه بعد گسترش بیشتري یافته به طوریکه در حال حاضر دهها سد 2003بتدریج از سال CSGهاي 

, متر 52ارتفاع  . تکمیل گردیده است2012در سال این سد.می باشدCSGدر ژاپن که از نوع ذوزنقه اي Hokkaidoسد - 6شکل شماره 
.میلیون متر مکعب می باشد76هزار متر مکعب و حجم دریاچه 800حجم بدنه , متر 432طول تاج آن 
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به علت نبود مصالح رسی و یا محدودیت و سیاه بیشه نسا در استان کرمان و شهر بیجار در استان گیالن CFRDسد سهسال اخیر 20طی
در حال در کشور CFRDسد از نوع 11اکنون , تکمیل و به بهره برداري رسیده که با توجه به تکنولوژي بومی شده اجراي این سدها , دوره ساخت 

میلیون متر 120میلیون متر مکعب و حجم 210کیلومتري جنوب بم با آورد متوسط سالیانه 60ودخانه نسا  و در سد نسا بر روي ر. طراحی می باشد
تامین آب شرب و بخشی از , هکتار از زمین هاي کشاورزي 7000شروع شده و براي تامین آب 1375ساخت این سد از سال . مکعب ساخته شده است 

.استتغذیه قنوات و کنترل سیالب ها برنامه ریزي شده ,و بروات و روستاهاي پایین دست آب مورد نیاز صنعت شهر هاي بم

در خالل اجرا و بعد از آبگیري, نماي سد نسا از باالدست –7شکل شماره 

هـاي   سد.  در چند دهه گذشته، گرایش زیادي به استفاده از این نوع سد در دنیا وجود داشته است, RCCهاي ویژه سدهايبا توجه به مزیت
RCC  از نظر عیار سیمان مصرفی به انواع مختلفی تقسیم شده که اصطالحا به نوعی از آنها  با کمترین عیار سیمان و پوزوالنHardfill    گفتـه شـده و بـا

.نامندمیFSHDا متقارن شدن مقطع آنها ، آن ر

غلطکی براساس عیار سیمان و پوزالن مصرفیبندي سدهاي تیپ بتندسته-1جدول 

نوع سد
کیلوگرم در مترمکعب

W/C
آبکلپوزالنسیمان

Hardfill- FSHD6014741351,83

Lean RCC6711791221,55بتن غلطکی ضعیف

78401171160,99بتن غلطکی با عیار متوسط

881071951110,57بتن غلطکی با عیار باال

متر و انتخاب ماکزیمم قطر سـنگدانه تـا   1اجراي الیه با ضخامت تا : توان در موارد زیر خالصه نمودرا میFSHDهاي مثبت به طور کلی ویژگی
, مقاوم در برابـر روگـذري   , عدم نیاز به پرداخت سطح و درز انبساط و خشک نمودن سنگدانه ها , ) RCCهر کدام دو برابر نسبت به ( میلی متر 150

امکان اجرا در شـرایط بارنـدگی   , پذیري کم نسبت به سیالب در حین ساخت آسیب, امکان قرار دادن سرریز روي بدنه , هاي متقارن در پی ایجاد تنش
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متـداول  Faced Symmetrical Hard fill Damیـا  FSHDدر حـال حاضـر سـاخت سـد هـاي      . بدنـه  بـر در و  امکان قرار دادن مجـراي آب 
متـر ارتفـاع و سـد سـبو در کشـور      105سد پاپادیانـا در کشـور یونـان بـا     . متر هم گزارش گردیده است150تا 20گردیده به طوریکه سد هایی با ارتفاع 

در ایـن سـد   . متر ساخته شد60به نام فرازبند باالرود در خوزستان با ارتفاع FSHDدر ایران نیز اولین سد . ندمتر از این نوع می باش90فیلیپین با ارتفاع 
تیز  در کهیر  استان سیستان و بلوچسـتان در حـال سـاخت    FSHDدومین سد. کیلوگرم در متر مکعب کاهش یافت70در رویه به 150عیار سیمان از , 

.می باشد

کهیر در استان سیستان و بلوچستانFSHDمقطع نمونه سد –8شکل شماره 

که اجراي بتن آسفالتی متراکم بوسیله ماشین آالت در کشور نروژ متداول گردید بتدریج ساخت تجهیزات 1978از سال : سدهاي هسته آسفالتی 
دنبال داشته اجراي فیلترها و غلطک هاي مخصوص توسعه یافته که در نتیجه کاهش هزینه هاي اجراي سدهاي هسته آسفالتی را ب, مرتبط با هسته آسفالتی 

سد هسته آسفالتی در 140بنابراین طی چند دهه گذشته تعداد سد هاي هسته آسفالتی بیشتري در جهان ساخته شده بطوریکه در حال حاضر حدود . است
پایین دست مجتمع کیلومتري 5سد رودخانه شور در در کشور ایران سومین سد هسته آسفالتی به نام . کشورهاي مختلف تحت بهره برداري می باشند

, متر 86ارتفاع این سد .خاتمه می یابد90شروع شده و سال 86کیلومتري کرمان براي تامین آب طرح توسعه مجتمع از سال 150مس سرچشمه واقع در 
نیروي انسانی , جهیزات تکنولوژي اجراي سد هاي هسته آسفالتی در ایران اعم از ت.بوده استمیلیون متر مکعب 34آنمتر و حجم660طول تاج 

.آموزش دیده و آزمایشگاه مرتبط به طور نسبی وجود داشته  و هم اکنون سد هسته آسفالتی دالکی در بوشهر در حال ساخت می باشد

1389اجراي سد هسته آسفالتی رودخانه شور در استان کرمان و در سال –9شکل شماره 
ري در اصالح سدها تجارب کشور ژاپن در استفاده از فن آو. 4

به عنوان . مورد ساخت سد با استفاده از تکنولوژي هاي متفاوت و جدید صورت گرفته است227سال گذشته حدود 40در کشور ژاپن طی 
ساخت سد جدید در پایین دست سد قدیمی به , روش افزایش ارتفاع سد هاي موجود 3مورد اقدامات براي افزایش حجم مخازن سدها از 49مثال در 

مورد در جهت بهبود مدیریت محیط زیست 78دیمی در مخزن سد جدید قرار گیرد و تخلیه رسوب از مخزن سد صورت گرفته و  شکلی که سد ق
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ستم رودخانه ها و مدیریت سد ها بوده که آن نیز در جهت نگهداري دبی پایه رودخانه توسط روشهایی چون اصالح در سیستم آبگیرها و یا ساخت سی
.سوب به پایین دست انجام شده استهاي کنترل و انتقال ر

متر  در پایین دست و افزایش حجم مخزن 61متر بوده به 37از ارتفاع قبلی که sannoukaiافزایش ارتفاع سد سنگریزه اي - 10شکل شماره 
صرفا به جهت افزایش آب آبیاري

فزایش حجم مخزن براي نگهداري حجم سیالب متر و ا66به 51از ارتفاع kayazeافزایش ارتفاع سد وزنی - 11شکل 

متر که توسط ساخت برج آبگیر با توانایی آبگیري در 106با ارتفاع sameuraبهبود مدیریت محیط زیست رودخانه در سد بتنی وزنی - 12شکل شماره 
.تراز هاي متفاوت به طوریکه بعد از وقوع سیالب کیفیت آب رها شده به رودخانه مدیریت شده است

استفاده از روش هاي جدید در تکنیک مهندسی ارزش. 5

تکنیـک  , اجرایـی و اسـتفاده از روشـهاي نـوین در سدسـازي متـداول مـی باشـد         تغییر روشـهاي  , یکی از تکنیک هایی که در جهت کاهش هزینه 
با مطرح شدن ایده استفاده از بدنه ترکیبی در کارگاه سـد میمـه در اسـتان ایـالم و  بـراي فـائق آمـدن بـر مشـکالت فنـی،           .  استفاده از مهندسی ارزش است

با توسعه این ایده و برآوردهاي اولیـه فنـی و اقتصـادي بدنـه سـد میمـه از       . و صلب پیشنهاد شدهاي این سد ، بدنه آن  از نوع ترکیبی خاکی اجرایی و هزینه
در این شرایط، کالورت و سیسـتم آبگیـري کـال حـذف  شـده و در بدنـه       .  طراحی و اکنون در حال ساخت میباشدFSHDترکیب خاکی با هسته رسی و 

به این ترتیب با کاهش عرض سیستم تخلیه سـیالب بـه   . وي قسمت صلب جناح چپ قرار گرفتصلب جناح چپ ادغام و بخشی از سیستم تخلیه سیالب بر
هاي سـد میمـه، بـه لحـاظ کیفیـت، کـارایی، هزینـه و اجـرا،         متر از عرض بدنه صلب جناح چپ براي اجراي سرریز پلکانی ، سازه150متر و استفاده از 40
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. میلیارد تومانی را نشان می دهد58ده بطوریکه در برآوردهاي اولیه صرفه جویی آلی نسبت به طرح مبنا بدست آورشرایط بسیار ایده

پالن بدنه به صورت شماتیک در  طرح مبنا و طرح پیشنهادي- 13شکل 

185متر ارتفاع داراي 36در آفریقاي جنوبی یک سد ترکیبی از نوع بتن غلطکی و خاکی بوده که با Flag Boshieloسد –14شکل 
.میلیون مترمکعب حجم می باشد

. باشدیکی از راهکارهاي افزایش طول تاج سرریز بدون افزایش عرض آن، استفاده از سرریزهاي نوك مرغابی می: سرریز نوك مرغابی 
عبوري از هایی مناسب هستند که محل مناسبی براي افزایش عرض سرریز وجود نداشته و با توجه به زیاد بودن دبی سرریزهاي نوك مرغابی براي مکان

از مزایاي این سرریزها افزایش طول مؤثر سرریز .دبی بیشتري را با همان عرض قبلی عبور داد, توان با استفاده از سرریزهاي نوك مرغابی سرریز  لذا می
.توان آب بیشتري به ازاي عمق ثابت از سیستم خارج کردباشد که در صورت لزوم مینسبت به باز شدگی دهانه می

سرریز نوك مرغابی- 15شکل

30عرض بهآزادسرریز, استان خراسان شمالی و در خالل انجام مهندسی ارزش این سد گرفته در طرح سد گلمندرهصورتهاي بررسیبهتوجهبا
گردیده بود پس از تغییر به یک سرریز نوك مرغابی با کاهش عرض انتخابفنیاز لحاظچهواقتصاديلحاظازچهمنتخبسرریزمتر که به عنوان

با توجه به افزایش طول معادل سرریز و افزایش توان عبوردهی سیالب، متر تغییر نمود که 34متر به 30متر و افزایش طول از 4حفاري در محل سرریز  به 

طرح مبنا

FSHDدر دو جناح راست و چپ
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براساس طرح جدید و . متر کاهش یافت60به 61فته و درنتیجه آن ارتفاع تاج سد از ارتفاع آزاد برآورد شده در طرح مبنا به اندازه یک متر کاهش یا
حاصل ) 1388فهرست بهاي ( میلیارد ریالی 34و 54محاسبه احجام سیستم تخلیه سیالب در دو حالت سرریز آزاد و سرریز نوك مرغابی به ترتیب هزینه 

. کاهش هزینه قابل توجه را شاهد بوده ایم , انتخاب روشهاي جدید گردیده و بنابراین با استفاده از مهندسی ارزش و 

و ترفیع 1383یکی از تصمیمات موثر در خالل عملیات اجرایی سد قلعه چاي آذربایجان شرقی براي افزایش استحصال آب در سال :سرریز فیوزگیت
می توان از انتخاب می شوند که به عنوان مثالبا توجه به شرایط سرریز هافیوزگیت. تغییر اوجی سرریز آزاد به فیوز گیت بوده است, نسبی سرریز 

براي هر پروژه نیز متفاوت است مثال  در زمان  سـاخت. متر نام برد7,6کشور استرالیا با ارتفاع Jindabyneموجود جهان در سد بزرگترین فیوزگیت 
ها به عنوان در واقع فیوزگیت.ماه انجام شد4فقط در مدت براي ترفیع سداجراي فیوز گیت,2003الجزایر در سال کشور بازسـازي سـد بنی عمــران 

با توجه به اینکه و اندبسیار مورد توجه قرار گرفتهو استفاده از حجم کنترل شده مخازن سد ها سازه کنترلی سرریز در راستاي افزایش ظرفیت دبی سیالبی
زیرا هاما به طور معمول پس از واژگونی باید آنها را مجدداً ساختشته ها هیچ بخش متحرکی ندارند، لذا استهالك و کاهش عمر قابل توجهی ندافیوزگیت

ت را واژگون کند معموالً به اندازه کافی به همین دلیل دوره تناوب اولین سیالبی که بتواند فیوزگی. واژگونی قابل توجه خواهد بودناشی ازهاي تخریب
) سال 100حدود . (شودبلند در نظر گرفته می

6,5فیوز گیت و با ارتفاع هر کدام 6, مترمکعب 8500در ایالت کالیفرنیا کشور آمریکا با قدرت تخلیه TERMINUSفیوز گیت سد –16شکل شماره 
.میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده است226میلیون به 173پس از اجراي فیوز گیت حجم سد از . متر

موثر یکی از سیستم هاي محافظت از بدنه سد در مقابل عبور سیالب از روي تاج بوده که براي کاهش هزینه هاي ساخت سرریز بسیار : سرریز پلکانی 
نقطه اوج کاربري این نوع از سرریز .اجراي این نوع از سرریز  بر روي بدنه سد به طور محسوسی در کاهش هزینه ها موثر خواهد بود.می باشد

.انتخاب شده استFSHDهنگامی است که بدنه بتن غلطکی و یا 

سرریز پلکانی–17شکل 
تکنولوژي جدید در سد سازيجذب سرمایه گذار خارجی و داخلی و استفاده از . 6

یکی از بهترین نمونه ها در این خصوص اقدامات شرکت آب منطقه اي بوشهر می باشد که سه سد مخزنی را با توسل به جذب سرمایه گذاري 
میلیون مترمکعب قادر است در هر 46میلیون و حجم تنظیمی 150با حجم RCCسد دشت پلنگ از نوع .خارجی و داخلی اخیرا اجرایی نموده است

میلیارد تومانی آن 150میلیون مترمکعب آب را در اختیار منطقه پارس جنوبی قرار دهد که البته هزینه 35سال با توجه به قرارداد منعقده با وزارت نفت تا 
سد باغان نیز با . قانون محاسبات عمومی بازپرداخت آن را نضمین نموده است26ان طبق ماده چین تقبل نموده ولی دولت ایرchamceرا فعال شرکت
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میلیون مترمکعب را در اختیار 11میلیون متر مکعب به گونه اي برنامه ریزي شده که هر سال تا 19و حجم تنظیمی 33متري و حجم مخزنی 50ارتفاع 
میلیارد تومان بوده که فعال 140هزینه اجرایی این سد نیز . از یک سوم گاز ایران را تامین می کند قرار دهدمنطقه شهرستان جم و پاالیشگاه جم که بیش 

نکته قابل توجه در ایده طرح . چین آن را تقبل نموده که در تامین بازپرداخت این سد نیز  دولت ایران تضمین هاي الزم را نموده استsumecشرکت 
دو در سر شاخه هاي رودخانه مند واقع شده اند که با توجه به شوري این رودخانه و مسیر آن به سمت خلیج فارس لذا داراي این دو سد آنکه اوال هر

بوده اند در توجیه قابل قبولی می باشند و ثانیا مصارف کشاورزي در پایین دست این دو سد بسیار ناچیز بوده که به این ترتیب کارفرماي طرح ها قادر 
.خت هزینه ها از بخش صنعت کمک دریافت نمایندبازپردا

متر با استفاده از تامین مالی شرکت هاي 100متر و ارتفاع 1100بر رودخانه اي به همین نام از نوع هسته آسفالتی با طول تاج سد دالکی
از . قانون برنامه پنجم توسط دولت تضمین شده است56داخل کشور  در حال ساخت بوده که البته ساز وکار تضمین بازپرداخت آن نیز با توجه به ماده 

90هکتاري بوده که در حال بهره برداري است و نکته دیگر آنکه گرچه تا  13000وجود شبکه آبیاري , نکات قابل توجه براي توجیه ساخت این سد 
تر مکعب جهت بخش صنعت کارفرماي طرح بخش اعظم میلیون م20درصد آب این سد براي مصارف کشاورزي است ولی با برنامه ریزي براي تامین 

. نگرانی ها براي بازپرداخت هزینه هاي این طرح را برطرف نموده است
به طور کلی با استفاده از روش هاي جذب سرمایه گذاري و استفاده از تکنولوژي هاي جدید در ساخت سه سد فوق در استان بوشهر  در زمان 

سال آینده بازپرداخت اصل 20سال به دولت فرصت الزم داده خواهد شد تا با افزایش رشد اقتصادي در این مدت بتواند در 5ساخت این سد ها در فاصله 
.و فرع مبالغ دریافت شده را اجرایی نماید

نتیجه. 7

منابع آب از طرف دیگر تقریبا ظرفیت گرچه در بسیاري از مناطق ایران به علت کاهش دبی رودخانه ها از یکطرف و تکمیل طرحهاي توسعه
ه پذیرش سد هاي جدید پایان یافته ولی به علت وسعت و طبیعت خاص کشور ایران هنوز زمینه هاي طرح و ساخت پروژه هاي تامین آب در بعضی حوز

و نیاز به طرحهاي تامین آب در استانهاي هاي آبریز وجود داشته که از آن جمله می توان به حوزه هاي آبریز زاب و طرح گرمسیري در مرزهاي غربی 
, افزایش ارتفاع , اضافه بر آن براي سدهاي در حال بهره برداري اقداماتی از جمله ترمیم . جنوبی و در مجاورت خلیج فارس و دریاي عمان اشاره نمود

ي جدید استفاده کرد کما اینکه طی سالهاي اخیر در افزایش بازپیرایی و بهسازي نیاز بوده که می توان براي کلیه این اقدامات از تکنولوژي و روش ها
.اکباتان و فریمان از تکنیک هاي مختلفی استفاده شده است, ارتفاع سد هاي بوکان 

از دریچه هاي بخشنامه تجدید نظر در عدم استفاده ,  با توجه به دستور العمل وزارت تیرو در زمینه اجراي مهتدسی ارزش در کلیه طرحهاي سدسازي 
لذا فرصت , قطاعی در بخش اعظم سد ها و موضوع تجدید نظر در ابعاد سد هاي در حال ساخت و در حال طراحی به علت کاهش آورد رودخانه ها 

. مناسبی پیش آمده تا بتوان از تکنولوژي هاي نوین در سدسازي استفاده نمود
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