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  چكيده مقاله
  

در اين مقاله سعي بر آن شده تا عالوه بر شناخت سدهاي الستيكي به بررسي 
تجارب آسب شده در حين نصب دو سد الستيكي آه توسط اين شرآت اجرا گرديده، 

سد الستيكي : خيل، دومين سد كي عربسد الستي: اولين سد. (پرداخته شود
  )آال آرميچ

برداري از سدهاي الستيكي، آنها را مناسب براي  نحوه آار و سهولت اجرا و بهره
اين سدها با توجه به طراحي سريع، . سازد جايگزيني با برخي سدهاي آوتاه مي

برداري، هزينه اندك اجراي طرح، مدت زمان آوتاه اجرا،  سهولت نصب و بهره
پذيري قابل توجه آن در مقابل عوامل خارجي، امكان تغيير شكل و سبكي  نعطافا

توانند در بسياري از طرحهاي آبي آشور به ويژه در نواحي ساحلي شمال و جنوب  مي
آه با مشكالت متعدد آبي ازجمله آمبود آب آشاورزي و سيالبهاي فصلي روبرو هستند 

  .مناسب واقع شوند
اند بر روي يك بستر بتني  وب بزرگ و حجيم تشكيل شدهاين سدها آه از يك تي

اتصال بدنه الستيكي به بستر بتني با استفاده . شوند نصب و به وسيله آب يا هوا پر مي
  .پذيرد هاي فوالدي صورت مي از مهاري

هاي مهم و آاربردي يك سد الستيكي سيستم آنترل ساده آن است  از ديگر مؤلفه
ار دورن تيوپ، اجراي فرمان تخليه و يا پرآردن آن درنظر گرفته آه براي تنظيم تعادل فش

  .شده و عمًال آنترل آارايي سد را برعهده دارند
سازي  توان از اثرات آنها در افزايش حجم ذخيره آاربرد اين سدها متنوع بوده و مي

ها،  هاي فوالدي، آاهش فرسايش رودخانه سدهاي بزرگ، استفاده از آنها بجاي دريچه
  .نام برد... هاي پرورش آبزيان و نترل سيالب به عنوان بندهاي انحرافي، ساخت حوضچهآ

  
  سدهاي الستيكي: هاي آليدي واژه



  :مقدمه
ها و  باشد، لذا مهار سيالب از آنجايي آه تأمين آب همواره نياز اساسي بشر مي

 خودآفايي هاي جاري از طريق احداث سد از آارهاي اساسي و زيربناي براي نيل به آب
  .آشور بوده است

هاي آبي در طي  در حال حاضر يكي از جديدترين مصالحي آه در ساخت سازه
اي در ساخت  چندين سال اخير به خدمت گرفته شده الستيك است آه به طور گسترده

  .گيرد بندها يا سدهاي آوتاه مورد استفاده قرار مي
يك آار خاص مد نظر بوده، ولي هاي هيدروليكي انتظار انجام  به طور آلي در سازه

اين بدان معنا نيست آه تنها يك طرح منحصربه فرد بتواند آن آار را انجام دهد و در اين 
توان از طرح استفاده از سدهاي  ازجمله مي. تواند جايگزيني صورت پذيرد طرحها مي

  .الستيكي به جاي سدهاي آوتاه نام برد
يط و آارآرد آنها داراي خواص مقاومت آبي، الستيك بدنه اين سدها با توجه به شرا

  .باشند اي مي ازوني، جوي، آششي پارگي، ساييدگي و ضربه
. شود تيوب اين سدها قابليت ترميمي داشته و تعميرات آن به سهولت انجام مي

رفتن الستيك قابليت تعويض   سال است و درصورت از بين٣٠ تا ٢٠عمر مفيد اين سدها 
  .توان عمر مفيد آنرا افزايش داد ميداشته آه بدين نحو 

از ويژگيهاي مهم و بساير آارآمد سدهاي الستيكي قابليت تغيير شكل آنها است 
تواند  برداري اين تغييرات مي آه براساس عبور جريان از محل احداث سد در هنگام بهره

  :تواند در دو  حالت قرار گيرد در آل بايد گفت يك سد الستيكي مي. انجام گيرد
آامًال بر روي بستر بتني خوابيده و امكان عبور جريان را بدون هيچگونه مانعي  -١

  .فراهم نمايد
بطور آامًال ايستاده بصورت مانعي در برابر عبور جريان باشد و يا اجازه عبور آب  -٢

 .به صورت سرريز را تأمين آند
  

توانه هاي اتوماتيك و دستي است آه به پش آارايي اين سدها تحت آنترل سيستم
برداري آنها است  از مزاياي اين سدها سهولت نصب و بهره. اند  يكديگر درنظر گرفته شده

برداري آن نيز بسيار آسان بوده به نحوي  زمان آوتاه اجراي طرح، بهره آه عالوه بر مدت
هاي آامًال اتوماتيك جهت آنترل فشار داخلي آن، يك  آه عالوه بر در نظر گرفتن سيستم

رل مكانيكي با آارآيي بسيار ساده نيز در سيستم آنترل آن قرار گرفته تا از سيستم آنت
  .رسي به سد در مواقع حساس جلوگيري شود آسيب

الزم به ذآر است آه گاهي اوقات رقوم تراز سطح بستر بتني را از آف رودخانه 
  .سازند تا با اين آار باعث افزايش ارتفاع نهايي سد الستيكي شوند باالتر مي

  
  

  :آال خيال و آرميچ هاي خاص اجرايي در نصب سدهاي الستيكي عرب روش
ها است آه به دو صورت انجام  اتصال سد الستيكي به بستر بتني توسط مهاري

  :شود مي
  رديفه اتصال تك -١
 اتصال دورديفه -٢

رديفه دو لبه  الستيك روي هم قرار گرفته و به بستر بتني مهار  در اتصال تك
ال شامل يك صفحه فلزي مدفون در بتن، پيچهاي قرار گرفته در بتن و شوند، اين اتص مي

باشد آه براي  گيرد مي در نهايت يك صفحه نگهدارنده آه بر روي بدنه الستيكي قرار مي
  .شود هاي مربوطه بر روي صفحات نگهدارنده استفاده مي  آببندي الستيك از مهره تنظيم



 صورت است با اين تفاوت آه دو لبه بدنه در اتصال دورديفه نيز روش نصب به همان
مهارهاي بكار رفته از . گيرند  الستيكي به طور مجزا با فاصله مشخصي از يكديگر قرار مي
ها بايد در مقابل نيروهاي  جنس آهن گالوانيزه گرم يا فوالد ضدزنگ است اين مهاري

 بخوبي ايستادگي آششي آامًال مقاوم بوده و بتوانند در برابر حداآثر نيروهاي طرح
  .شود  انتخاب مي٣ تا ٢هاي مهاري  معموًال ضريب اطمينان صفحه. آنند

با توجه به مطالب عنوان شده درخصوص سدهاي الستيكي و مزايا و آاربرد آنها در 
مناطق مختلف استفاده از اين سدها عالوه بر آارايي مناسب و اثرات مطلوب و مؤثر در 

اما با توجه . برداري خواهد رسيد تر بوده و زودتر به بهره اديشرايط آاربري متفاوت، اقتص
اندازي دو سد از نوع الستيكي توسط شرآت آهرنگ الستيك و يك سد  به نصب و راه

هاي نصب آنها در   تجارب تكنيكsatujoالستيكي توسط يك شرآت فرانسوي به نام 
  :توان به صورت زير آورد هاي مختلف را مي زمينه

  
  :رويدادهاي خاص آارگاهوقايع و 

افزار  ازجمله مواردي آه در اين سدها نيازمند بررسي است طرح استفاده از نرم
ها در جهت آاهش ميزان  مناسب براي طراحي زاويه قراگيري بدنه الستيكي در ديواره

هاي شيبدار و افزايش طول عمر مفيد اين  چروآيدگي بدنه الستيكي در مجاورت ديواره
  :توان به زديگر موارد ميا. سدها است

استفاده از ميلگردهاي آجدار براي ساخت بلتها در جهت افزايش درگيري در بتن  .١
) سد دوم(آال  اجرا شده در سد آرميچ(و رسيدن به مقاومت آششي بيشتر 

  )سد اول(خيل  نسبت به عرب
 متر براي سهولت حمل و نقل و ١ متر به ٢طرح تبديل طول صفحات نگهدارنده از  .٢

سريع عمليات نصب و همچنين آاهش انحناي اين صفحات در حين فرايند ت
  .آال اجرا شده است جوشكاري، آه عمًال اين طرح در سد آرميچ

هاي الستيكي محافظ بر روي صفحات نگهدارنده براي جلوگيري  استفاده از شيت .٣
اين موضوع در حين عمليات نصب قابل . شدن و آسيب بدنه اصلي سد از زخمي

  .مالحظه بود آه در سد اول نيز اجرا گرديد
 اينچ و به ٢هاي به ابعاد  لوله(هاي توزيع هوا در سدهاي بادي  استفاده از لوله .٤

قرار “ ها آف و گوشه”شبك آه بر روي آوشين در سرتاسر بستر بتني صورت م
تر جريان هوا در شرايط پر و خالي شدن بدنه  در جهت توزيع يكنواخت.) گيرد مي

  .اصلي سد
ورود و خروج هوا در (آشي  طرح استفاده از اتصاالت آآاردئوني در سيستم لوله .٥

  .ه آرددر مناطق داراري درز انبساط، اشار) سدهاي بادي
  
  

  :مشكالت فني و اجرايي
آشي مجزا براي ديواره  در سدهاي بادي استفاده از سيستم لوله .١

  .شيبدار در جهت مخال اتاقك آنترل براي ورود و خروج مستقيم هوا به آن ناحيه
هاي  بر روي ديواره(هاي خروجي هوا در دو انتهاي گوشه  طرح استفاده از دريچه .٢

ادي براي تخليه هواي محبوس پس از عمل آردن در سدهاي از نوع ب) شيبدار
  .سيستم تخليه هوا در مواقع بروز سيالب

هاي ورودي و خروجي  طرح استفاده از لوله اتصال مابين درين خروجي آب و لوله .٣
  .هوا براي تخليه  حداآثر مقدار آب آندانس شده داخل بدنه سد

  تاقك آنترلطراحي سيستم هيدرومكانيكال در جهت آاهش فضاي مصرفي ا .٤



آشي اين   در سيستم لولهpvcاتيلن يا  هاي جنس پلي طرح استفاده از لوله .٥
هاي از جنس آهن گالوانيزه گرم آه استفاده از آنان  سدها بجاي استفاده از لوله

عالوه بر آاهش مشكالت حمل و نقل، تسريع عمليات نصب و نياز آمتر به 
  .ه نشويمشود با مشكل خوردگي مواج تجهيزات، موجب مي

  
  :مشكالت اجتماعي و فرهنگي اين طرحها

برداري و نگاهداري از آن  پس از طراحي و ساخت يك سد الستيكي نوبت بهره
تجارب . خواهد شد آه اين مطلب خود از عوامل مؤثر در طول عمر يك سد خواهد بود

دهد آه نامناسب بودن روش  موفق و ناموفق استفاده از سدهاي الستيكي نشان مي
توان اذعان  در اين راستا مي. شود برداري موجب آاهش عمر اقتصادي طرح مي بهره

هاي ماهانه توسط  انجام بازرسي: هاي نگاهداري از اين سدها شامل داشت زمينه
باشد آه به بررسي مشكالت احتمالي  اشخاص متخصص، باتجربه و آارآزموده مي

  .شود پرداخته مي
برداري دقت و هوشياري به  يي آه  آه در امر بهرهتوان گفت، در آشورها در آل مي

دهند و از افراد داراي صالحيت براي نگهداري و تعمير سدهاي الستيكي  خرج مي
شود، عمر اين قبيل سدها بسيار طوالني و در آشورهايي آه در امر  استفاده مي

  .بودآنند معموًال عمر اين سدها آوتاه خواهد  برداري چندان مراقبتي نمي بهره
برداري و استفاده از اين سدها بسيار ساده بوده و با آموزش  الزم به ذآر است، بهره

اي اين آار را نپذيرد عواملي مانند  ديده شود اما چنانچه فرد آموزش به يك نفر انجام مي
ها و افزايش  اشتباه در ميزان فشار مناسب سد، ارتفاع ايستادگي آن در مقابل جريان

تواند منجر به آسيب الستيك سد،   و غيرمجاز ارتفاع آب در باالدست ميبيش از اندازه
تواند  سازي براي افراد عام مي اي از موارد نيز شليك گلوله يا عدم فرهنگ در پاره. شود

برداري اين  بنابراين در زمينه بهره. باعث ايجاد خسارات و مشكالتي براي اين سدها شود
به يك شرآت يا سازمان داراي صالحيت واگذار شود تا سدها بهتر آن است آه اين عمل 

از طرفي با توجه به حساسيت . از مشكالت احتمالي تا حد امكان جلوگيري شود
اي  آبي بايد نگهداري از آنان به گونه استفاده از اين سدها براي آشاورزان در فصول آم

اري از آن پيش نيايد و برد صورت پذيرد آه در اين مقطع زماني آوچكترين مشكلي در بهره
  .موجبات اعتراض آشاورزان را فراهم نشود

  
  :هاي جديد آوري ها و فن روش

هاي  تواند دستاوردهاي جديدي در زمينه در آل استفاده از سدهاي الستيكي مي
  .توان به صورت مختصر به موارد زير اشاره آرد مختلف داشته باشد آه ازجمله آنان مي

... هاي صلب ازجمله بندهاي بتني و خاآي و  آه سازهبا توجه به اين مطلب  •
بدليل عدم تغيير شكل، در مقابل جريان روخانه مانع ايجاد آرده و باعث غرقابي 

هاي آشاورزي، فرسايش خاك و زراعت و خسارت به اهالي  اراضي و زمين
منطقه و گاهي خسارت به سد شوند بهتر است از طرح جايگزيني با سدهاي 

هاي احتمالي و غيرعادي مواجه هستند  ر مناطقي آه با خطر طغيانالستيكي د
هاي سيالبي فصلي و ناگهاني قرار گيرند استفاده  توانند در معرض جريان يا مي
چرا آه با توجه به مكانيزم علمكرد اين سدها در حين وقوع سيالب و . شود

 اين نوع سدها افزايش فشار و در نتيجه آن برهم خوردن فشار تعادلي داخل تيوب
تغيير شكل داده و بر روي بستر بتني بصورت آامًال خوابيده قرار گرفته و اجازه 

  .دهند عبور جريان را بدون هيچگونه مانعي از محل عبور سد مي
  سازي آنها افزايش ارتفاع سدهاي مخزني جهت افزايش حجم ذخيره •



  ها نقش آنان در باالبردن سطح تراز آب رودخانه •
تواند بصورت مانعي بر عبور جريان بوده و در منطقه باالدست  ها مياين نوع سد •

  :ميزان آب مورد نياز براي مصارف مختلف را تأمين آند ازجمله
  .  تأمين آب مورد نياز آشاورزان و آاهش هزينه پمپاژ -
 .ها ها و آشتي تأمين آب مورد نياز افزايش آبخور قايق -
 .و يا مصارف آبخيزداريهاي تغذيه مصنوعي  استفاده در جهت طرح -
ها در مسير عبور جريان  جهت جلوگيري از هرز رفتن آب و فرسايش رودخانه •

  .ها را ذخيره آرد توان با استفاده از اين سدهاي دبي پايه رودخانه مي
هاي  هاي شور و شيرين در رودخانه نقش سد الستيكي در جلوگيري از تداخل آب •

  .منتهاي به دريا
  .الستيكي به عنوان بندهاي انحراف در تأمين آب آشاورزياستفاده از سدهاي  •
  .هاي پرورش ماهي و ميگو استفاده از بندهاي آوتاه الستيك در حوضچه •
  . شهرها و ايجاد جاذبه توريستي استفاده در جهت زيباسازي چهره •

با توجه به امكان توليد بدنه اصلي اين سدها و سيستم هيدرومكانيكال آنها در 
از به مصالح آمتري است آه اين امر احداث اين سدها را در مناطق مختلف آارخانه ني

  .سازد پذير مي امكان
همچنين الزم بذآر است آه در اين سدها محدوديتي از نظر طول در تاج وجود ندارد 

توان از   متر در يك دهانه امكان توليد و نصب دارد و در طولهاي بيشتر مي١٥٠و تا طول 
 ٦ تا ٨/٠ارتفاع قابل اجراي اين سدها از . ها استفاده آرد رض رودخانهچنددهانه آردن ع

توان از افزايش سطح تراز بستر بتني استفاده  هاي بيشتر مي متر بوده آه براي ارتفاع
  .آرد

  
  :گيري نتيجه

با توجه به مطالب عنوان شده و خواص و آارايي سدهاي الستيكي و همچنين 
بودن زمان طرح و ساخت، ايمني و پايداري  ي، آوتاهسازگاري با محيط، سادگي طراح
برداري و درنهايت  هاي صلب، سادگي و سهولت بهره مناسب آنها نسبت به سازه

جويي اقتصادي و حل برخي  هاي اجرايي اميد آن است آه جهت صرفه آاهش هزينه
 هاي آبي آوچك و هاي هيدروليكي استفاده از اين نوع سدها در طرح مشكالت سازه

  .بزرگ آشور به نحو شايسته انجام پذيرد
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