
 

 

 هاآن، عملکردها، سازه و طراحی هاویژگیانواع مختلف سدها بر اساس 

 

تا آب در  شوندمیساخته  هارودخانه. سدها روی شودمیساخته  آبضد  نسبتاًکه با مصالح هیدرولیکی است  ایسازهیک سد، 

 تأمینبرق آبی،  هاینیروگاهآبیاری، در  این حجم آب جمع آوری شده کاربردهای متفاوتی .باالدست جمع آوری و ذخیره شود

ند کاربردی و چ کاربردیبه دو دسته تک  توانمیدارد. سدها را  گیری و تفریح ، کنترل سیالب، ناوبری، ماهیآشامیدنی آب

 دسته بندی کرد.

 مختلف یک سد: هایبخش

، استفاده کنندمیکه از روی سد عبور  هاییجادهیا  هاگردشگاهو از آن به عنوان  تاج: این قسمت بلندترین قسمت سد است

 .شودمی

برای محافظت در هر سمت از جاده یا محل عبور و مرور از روی تاج سد ساخته دیوارهای جان پناه: دیوارهای کم ارتفاعی که 

 .شوندمی

 با سطح زمین یا بستر رودخانه است. تماس درقسمتی از سد که در باالدست نه سد: پاش

 با سطح زمین یا بستر رودخانه است. تماس درپای سد: قسمتی از سد که در پایین دست 

 .رودمیقسمتی از سد که در باالی آن قرار دارد و برای انتقال آب اضافی یا بیش از حد ظرفیت مخزن به کار سرریز: 

 .شوندمیی چپ و راست سد به آن متصل سد که دو انتها هایدیوارهدو قسمت شیب دار در دو سمت : هاگاهتکیه

است که در داخل سد اتاق کوچک( )شیب مالیم و شبیه گذرگاه  به صورت عرضی یا طولی با سطح یا قسمتیتونل یا داالن: 

در فرآیند بررسی  تجهیزاتاز این قسمت همچنین برای تنظیم  .تا آب اضافه خارج شود باشدمیدر کف  هاییزهکشدارای 

 .شودمیعملکرد سد نیز استفاده 



 

 

 .رودمیشده در مخزن به کار  انباشتهرسوبات  سازیپاک برایکه است درون سد و در مجاورت شالوده  ییبازشودریچه تخلیه: 

 :هاتعریف

 مخزن و باالترین نقطه سد باالترین سطح آبارتفاع آزاد: فضای بین 

 .نیست ذخیرهبخش یک حوضچه یا مخزن که از آن تراز دیگر آب قابل  ترینپایینتراز آب مرده: 

. ساخت شودمی، ساخته ن از محیط کارگاهی ساخت سدظور تغییر جهت مسیر آب و انحراف آتونل انحراف: تونلی که به من

 که آب رودخانه از تغییر این تونل عبور داده شود. کندمیسد زمانی پیشرفت 

 :شوندمیزیر تقسیم  هایدستهبه  سدهابر اساس عملکرد انواع سدها: 

 سدهای مخزنی 

 سدهای انحرافی 

 سدهای کند کننده جریان 

 سدهای سیل گیر 

 سدهای موقت 

 :شوندمیزیر تقسیم  هایدستهبه  سدهاطراحی و نوع سازه انواع سدها: بر اساس 

 سدهای وزنی 

 سدهای خاکی 

  ایریزهسدهای سنگ 

 سدهای قوسی 

 سدهای پشت بند دار 

 سدهای فوالدی 

 سدهای چوبی 

 مترجم: بهاره بهرامی

 منبع: 

http://www.quantity-takeoff.com/various-types-of-dams.htm 

 

 

 

 

http://www.quantity-takeoff.com/various-types-of-dams.htm

