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 دمحم باقری
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 چکیده:

توجهی  های آبی در بهبود کمی و کیفی بشر آن چنان دارای اهمیت است که در هر کشوری سهم قابل نقش سازه

دهد. با توجه به اینکه کشور ما در منطقه  های عمرانی را به خود اختصاص می ی و بودجهاز نیروی انسان

یابد. یکی از انواع این  ها در کشور افزایش می خشکی از جهان قرار دارد و اهمیت استفاده از اینگونه سازه

های  ای مناسب برای آب باشد که با توجه به نوع کاربری، نحوه و هزینه ساخت، سازه ها، سد الستیکی می سازه

 باشیم. توجهی از این سدها در کشور نمی جاری کشور است. اما با این وجود شاهد استفاده قابل

توجه در این مقاله بر این اصل استوار است که ضمن معرفی این سازه آبی و سدهای الستیکی به کاربری و 

 ررسی قرار دهیم.عملکرد آنها پرداخته و وضعیت این سدها را در کشور مورد ب

ها ایمنی و پایداری سازه و سرعت و سهولت ساخت سازگاری با محیط، و عمر مفید و  در طرح این قبیل سازه

دارد. از اینرو  های طرح از جمله مسائل مهمی است که همواره ذهن طراحان را به خود مشغول می هزینه

ی از مصالح و ابزار ساخت گوناگون حداکثر گیر های جدید و بهره شود با استفاده از تکنولوژی سعی می

های آبی و ماده  ضریب اطمینان در راستای مسائل فوق حاصل شود. یکی از جدیدترین مصالح در ساخت سازه

توجه مصالح در مقابل عوامل خارجی همسازی و  پذیری قابل الستیک است. سدهای الستیکی انعطاف

دن مدت ساخت، ایمنی و پایداری مناسب این قبیل سدها نسبت به سازگاری با محیط و سادگی طراحی، کوتاه بو

های  اجرایی موجب شده که در  برداری و درنهایت کاهش هزینه سادگی و سهولت بهره صلبهای  سازه

های آبی کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به اینکه ساخت سدهای الستیکی در کشور  طرح

د. الزم است که مسائل و مشکالت این سدها بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. روند رو به رشدی دار

 آن است که پارامترهای موثر در عملکرد و ارزیابی سدهای الستیکی موردتوجه قرار گرفته است. سعی بر

 ادیپذیری/ سدهای الستیکی آبی/ سد الستیکی ب سدهای الستیکی/ ارزیابی عملکرد/ انعطافکلمات کلیدی: 

 مقدمه:

بیان شد. اما  Mesengarتوسط یک مهندس فرانسوی به نام  4791ای در سال  اصول استفاده از چنین وسیله

 Normanبرای اولین بار توسط  4791فکر ساخت سد از مواد مصنوعی از جمله مواد الستیکی از سال 

Imberstonاولین  4791چندی بعد در سال آنجلس مطرح و  ، رئیس دپارتمان مهئدسی آب و نیرو در شهر لس

شود که در  سازی بریچستون طرح و ارائه شد. تخمین زده می سد الستیکی در این شهر توسط کمپانی الستیک

سد در آمریکا،  411سد الستیکی در مناطق مختلف دنیا ساخته شده، که در حدود  1111حال حاضر بیش از 

ستیکی در اروپا و در کشورهایی نظیر آلمان، اتریش، سد در چین و صدها سد ال 011سد در ژاپن،  4111

برداری است. سهم کشور ما از این نوع سدها تنها یک سد  هلند، فرانسه، انگلیس، یوگسالوی و ... در حال بهره

 سد است که آن هم عملکرد چندان مناسبی نداشته است. 1111از 

اند. استفاده از  د و بتن و یا سنگ ساخته شدههای مهندسی عمران از فوال در طول تاریخ بشری اغلب سازه

ای جهت ساخت بدنه سد یک نوآوری تکنولوژیکی در استفاده از مواد  ی سازه عنوان یک ماده الستیک به

هایی با قابلیت تورم و تخلیه هستند. تاکنون سدهای الستیکی ساخته شده در نقاط  باشد. سدهای الستیکی سازه می

آبیاری و تأمین آب، برق، حصار جذر و مد، کنترل سیالب، تصفیه آب و  توسعه  مختلف دنیا با اهداف،

 محیطی و اهداف تفریحی نصب شده است. زیست

سد  4791ای طوالنی دارد. در سال  کنگ تاریخچه شایان ذکر است که استفاده از سدهای الستیکی در هنگ

گیرد، در  میلیون مترمکعب را دربر می 001 کنگ احداث شد. این پروژه که مخزنی به حجم الستیکی در هنگ

های آب اجرا شده تأمین در  برداری رسید و در آن زمان یکی از بزرگترین برنامه به بهره 4791سال 

 9/1نصب گردید. بلندترین سد الستیکی ژاپن با ارتفاع  4799کنگ بود. اولین سد الستیکی ژاپن در سال  هنگ



2 
 

عنوان یکی از سه دریچه  ه کوتوتانی در ناحیه فوکوشیما نصب شد که بهمتر روی رودخان 09/9متر و طول 

 کرد. مگاوات عمل می 47/9ورودی نیروگاه برق آبی کوروتانی به ظرفیت 

توان  اند که از آن جمله می برداری رسیده در سالهای اخیر در ایران نیز چند سد الستیکی نصب شده و به بهره

 ن در استان مازندران را نام برد.سدهای عرب خیل، آرمیچ کالو تج

متر نصب شده است. حجم آبگیری این سد بیش از  0متر و ارتفاع  401در الستیکی تجن در دودهانه به طول 

 میلیارد تومان برآورد شده است. 1/0هزار مترمکعب بوده و هزینه ساخت آن  011

 

 

 اهداف کلی ساختار سدهای الستیکی:

عنوان بندهای تنظیمی  روگاههای آبی کوچک و بزرگ، استفاده از سدهای الستیکی بهتولید الکتریسیته توسط نی

های  ها، اجرای طرح ها و کشتی ها برای افزایش آبخور قایق و انحراف، باال آوردن سطح تراز آب در رودخانه

آلوده یا های  ها، جداسازی آب تغذیه مصنوعی با کمک سدهای الستیکی، افزایش سطح تراز آب در رودخانه

های  شور از آب شیرین، استفاده از سدهای الستیکی برای افزایش حجم ذخیره سدهای بزرگ، استفاده از تیوپ

 های با شیب زیاد و  تند و ...  های فوالدی در سدها، کاهش فرسایش در رودخانه جای دریچه الستیکی به

 

 سدهای الستیکی:

خیر در کشورهای مختلف دنیا برای ساخت سد یا سرریز های ا هایی که در سال یکی از جدیدترین ماده

موردتوجه قرار گرفته است، ماده مصنوعی الستیک است. با وجود اینکه از الستیک در صنعت آب به 

گردد، اما استفاده از این ماده در ساخت سد سابقه چندان طوالنی ندارد. نام  صورت خاص استفاده فراوان می

باشد که در امتداد مقطع  است. سد الستیکی یک تیوپ الستیکی می دین منومرلن این الستیک، اتیلن پروپی

گردد و با پر و خالی کردن آب با استفاده از هوای فشرده یا آب به صورت مانعی با  عرضی رودخانه نصب می

 گردد. ارتفاع دلخواه بر سر راه آب رودخانه ایجاد می

عنوان یک ماده پرکننده به درون تیوپ الستیکی هدایت  ا آب را بهکننده در اینگونه سدها هوا ی سیستم تغذیه

گردد، از طریق مجاری خاص ماده پرکننده به بیرون هدایت  کند. در مواقع سیالبی نیز که ارتفاع سد کم می می

 شود. می

 اند از: توان متشکل از سه بخش دانست که عبارت ساختمان سدهای الستیکی را می

 بدنه سر -4

 ر سد و تجهیزات مهاربست -0

 اتاق کنترل -0

 های بدنه سد طبق جدول زیر تهیه شده که عبارت است از: ویژگی

 

 ضخامت بدنه ارتفاع سد ردیف
 تعداد

 های الیاف الیه
وزن 

2m/kg 
 مقاومت کششی

2cm/kg 

 666 6 2 1/4 متر 2تا  1

 086 8 3 5/5 متر 3تا  2 2

 1666 13 3 9 متر 4تا  3 3

 1256 19 3 16 متر 0تا  5 4

 

 

 مواد بدنه سد الستیکی:

)کلروپرن(،  CRاند.  های مختلف از دو نوع االستومر برای ساخت بدنه سد الستیکی استفاده کرده تولیدکننده

EPDM  ان داده های این دو نوع  االستیک در جدول زیر نش و برخی از ویژگی پروپلین داین،)منومراتیلن

 اند. شده و با الستیک طبیعی مقایسه شده
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 ها براساس میزان مقاومت در برابر عوامل مخرب مقایسه انواع الستیک

 EPDM CR الستیک طبیعی  ردیف

 خوب عالی متوسط تا خوب هوازدگی 1

 خوب عالی ضعیف ازون 2

 عالی عالی خوب ها اسیدها و آلکالین 3

 خوب ضعیف فضعی ها ها و حالل روغن 4

 خوب تا عالی خوب تا عالی خوب تا عالی سایش 5

 خوب خوب تا عالی عالی تراکم 6

 خوب تا عالی خوب عالی گسیختگی 0

 متوسط خوب تا عالی خوب دمای پائین 8

 خوب عالی خوب بخار آب 9

 خوب ضعیف خوب گذردهی هوا 16

 

 باشد. ه شامل یک قاب کنترل و یک کمپرسور هوا میباشد ک مترمربع می 41اتاق کنترل استاندارد در حدود 

 

 

 انواع سد الستیکی:

 سدهای الستیکی به لحاظ نوع ماده پرکننده بر سه نوع هستند:

 سدهای پر شده با هوا )بادی( -4

 سدهای پر شده با آب و هوا )آبی ـ بادی( -0

 سدهای پر شده با آب )آبی( -0

تر هستند.  برداری و نگهداری آسان نسبت به انواع دیگر محبوب رهسدهای الستیکی بادی به علت نصب، به -

بعدی مشاهده شده است. ارتعاشات سدهای الستیکی بادی نسبت به  در برخی از سدهای الستیکی ارتعاشات سه

 باشد که ممکن است باعث کاهش عمر مفید سد گردد. نوع آبی بیشتر می

 

 شرایط مناسب استفاده از سدهای الستیکی

 انتخاب محل سد: -1

الف( مناطقی که رودخانه دارای مقدار زیادی رسوبات )سیلت، شن و ...( است و برای جلوگیری از فرسایش 

 گیرند. سد و فنداسیون را باالتر می

محل سد نباید شرایط هیدرولیکی آن ناگهانی تغییر کند و چون این تغییر شرایط ناگهانی باعث لرزش در سد  -0

 جه خوردگی و پارگی سد را به دنبال دارد.شده  و در نتی

 گردد. تجمع رسوبات در باالدست تأثیری بر افراشتن سد ندارد ولی باعث آسیب دیدن بدنه سد می -0

های فوالدی  تر هستند، دریچه های فوالدی با  افزایش طول اقتصادی سدهای الستیکی در مقایسه با دریچه

شود، دارند.  آوری آشغال و رسوباتی که همراه سیل آورده می برای جمعتر  نر و نیاز به تجهیزات گران گران

 تر هستند. هزینه سدهای الستیکی کم

 

 های سد الستیکی: ویژگی

 ها شامل موارد زیر است که عبارتند از: این ویژگی

 کاربردهای سدهای الستیکی -4

 مزایای سدهای الستیکی -0

 معایب سدهای الستیکی -0

 

 ی الستیکی:کاربردهای سدها
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 ها برای تأمین آب کشاورزی پایه رودخانه  ذخیره موقت دلبی -

 جداسازی آبهای آلوده یا شور از آب شیرین -

 محیطی و بیولوژیکی و اکولوژیکی محدوده طرح بهبود شرایط زیست -

 پرورش میگو و ماهی در نواحی ساحلی با استفاده از سدهای الستیکی -

 های مجاور در نواحی شهری ها در روخانه کنترل سیالب -

 ها توسط نیروگاههای آبی کوچک و بزرگ تولید سیالب -

 کنترل رسوب رودخانه -

 تأمین آب مورد نیاز کشاورزان و کاهش هزینه پمپاژ -

 های تغذیه مصنوعی و یا مصارف آبخیزداری استفاده در جهت طرح -

 هره شهرها و ایجاد جاذبه توریستیاستفاده در جهت زیباسازی چ -

 

 مزایای سدهای الستیکی:

 یکی از مسائل مهم در استفاده از الستیک بجای مصالح دیگر سازگاری عملکرد آن با طبیعت است. -

 ها بسیار کم و  اندک است. هایی نسبت به سایر سازه زمان طراحی و اجرا در چنین سیستم مدت -

لیه شرایط آب و هوایی و در شرایطی که حتی پی ساختگاه نامناسب باشد و های الستیکی در ک این سازه -

 های دیگر ممکن نگردد و یا مصالح دیگری در محل وجود ندارد قابل اجراست. امکان ساخت سازه

هستند و امکان انتقال نیروهای ناشی از زلزله به   صلبهای بتنی غیر  های الستیکی برخالف سازه سازه -

 سازند. کن میمحیط ر ا مم

 های عریض نداشتن محدودیت طولی برای احداث بر رودخانه -

 دهد: های سدهای الستیکی مزایای اقتصادی آن  است که به علل زیر رخ می از مهمترین مزیت -

 ای نیاز ندارند. الف( سدهای الستیکی به فونداسیون پیچده

 ا شوند.متر اجر 411ای به طول  توانند تا دهانه ب( این سدها می

های مکانیکی سد  ج( این سدها به حداقل حفاظت و نگهداری نیاز دارند؛ قسمت عمده تعمیرات مربوط به سیستم

ی سد نیز شباهت بسیاری به تعمیر الستیک اتومبیل دارد و در صورت  باشد. )تعمیر و نگهداری بدنه می

 کنند.( ی سد آن را همانند الستیک اتومبیل پنچرگیری می سوراخ شدن بدنه

 معایب سدهای الستیکی:

 دیدگی بدنه سد هنگام خالی کردن سیال بدنه آسیب -

 شود. تیز که باعث آسیب رسیدن به بدنه می برخورد اجسام بزرگ و نوک -

 ضعف در مقابل نور خورشید و محدودیت استفاده در مناطق گرم و خشک -

 برآورده شده است.سال  01تا  01عمر نسبتاً کوتاه سدها که در ژاپن بین  -

 متر است. 41ارتفاع محدود و کم این سدها که حداکثر  -

 

 

 های کنترل در سد الستیکی عوامل قابل کنترل و متعلق

 هدف

پارامترهای 

قابل 

 گیری اندازه

تجهیزات 

 گیری اندازه
 اجرا گیری تصمیم پایش

 سنسور فشار فشار داخل سد کنترل فشار
پایش وضعیت 

 سد

مقایسه 

وضعیت 

وجود م

نسبت به 

مقدار 

حداکثر و یا 

 حداقل فشار

تجهیزات 

کنترل 

PLC 

گیری شده  اگر فشار اندازه

کمتر از حداقل فشار بود 

درنتیجه کمپرسور هوا یا 

شود.  اندازی می پمپ آب راه

گیری شده  اگر فشار اندازه

بیشتر از حداکثر فشار داخل 

سد بود و کمپرسور هوا یا 

پمپ آب خاموش و شیر 

شود و اگر بین  باز می تخلیه
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دو مقدار حداکثر و حداقل 

بود نیازی به اعمال 

 تغییرات نیست.

کنترل و 

تنظیم سطح 

 آب

  سنسور شناور سطح آب

مقایسه 

وضعیت 

موجود 

نسبت به 

حداقل و 

حداکثر 

 سطح آب

 

گیری شده  اگر سطح اندازه

بیشتر از حداکثر سطح آب 

بود درنتیجه شیر تخلیه باز 

نی که سطح شود و زما می

آب به مقدار حداقل رسید، 

 شود. شیر تخلیه بسته می

 

 مالحظات ایمنی:

کند و ممکن است خطراتی را برای  طور ناگهانی تغییر می شود سطح آب پایین دست به وقتی سد پر و خالی می

ت الزم را انجام توانند اقداما مردم مجاور ایجاد کند. پس اگر مردم از زمان تخلیه سد آگاهی داشته باشند، می

 دهند.

 های معمول ای و نگهداری های دوره بازرسی

 پذیری مثل وجود سوراخ یا بریدگی بازرسی بدنه سد و محیط اطراف برای شناخت پتانسیل آسیب -4

 دست سد ها در باالدست و پائین آوری سیلت و آشغال جمع -0

های کنترل  رتبط و اطمینان از این که سیستمهای م تمیز نگه داشتن محفظه حاوی سنسورها و سیستم لوله -0

 کنند. الکتریکی و مکانیکی اطالعات صحیح دریافت می

 محیطی: عملکرد زیست

شوند. با  تخلیه هوای سد الستیکی در اثر  بندها انباشته می های حمل شده توسط سیالب عموماً  پشت آب زباله

توان  های انباشته شده کم باشد می ردد. اگر میزان زبالهگ رهاسازی ناگهانی آب مهار شده، پشت سد پاکسازی می

عملیات پاکسازی آب تخلیه جزئی هوا و روگذری اندک انجام داد. به محض تخلیه کامل، سد الستیکی روی پی 

آورد. عملیات تخلیه که به  صورت تخت قرار گرفته و عمالً ممانعتی در برابر جریان رودخانه به عمل نمی به

گیرد جایگزین عملیات پرزحمت احداث و  ل یا با فشار دادن شستی از راه دور انجام میصورت در مح

 گردد. ای و سدهای انحرافی می نگهداری خاکریزهای ماسه

 های نوین در سدهای الستیکی آوری کاربرد فن

ترونیک، های نوین در مکانیک الک آوری آوری با سرعت زیاد در حال گسترش است. فن در صنایع گوناگون فن

تواند برای بهبود عملکرد سدهای الستیکی مورد استفاده  اطالعات، مواد، بیولوژی و ... در صنایع دیگر می

برداری و نگهداری سدهای الستیکی قابل استفاده  های نوین در طراحی، ساخت، بهره آوری قرار گیرد. این فن

دهای ساخته شده از الستیک معمولی یا نیست به س EPDMعنوان مثال، سدهای الستیکی نوع  هستند. به

 ماوراءبنفش مقاوم است.  در برابر ازون و اشعه EPDMتر هستند. الستیک  مصنوعی بادوام

سد الستیکی در منطقه بابلسر و استان گلستان با مشخصات فنی زیر ساخته شده  1تا به امروز از کشور ایران 

 است که عبارتند از:

 

 

 (m)ارتفاع  نام ردیف

ل الستیک طو

در قاعده 

(m) 

طول الستیک 

 (m)در تاج 

ضخامت کل 

الستیک 

(mm) 

تعداد 

های  الیه

 منجید

میاندشت  1

(1305) 

8/2 66 06 9 2 

 خیل عرب 2

(1383) 

3 5/36 5/45 9 2 

 کال آرمیچ 3

(1384) 

5/3 46 5/56 16 3 
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 3 16 39 34 3 نفسخواجه  4

 

 های سد الستیکی عوامل ارزیابی بخش

 ردیف
ر و خالی کردن پ

 سد
 کنترل آشغال و یخ برداری بهره

بندی و  زمان 1

مانیتورینگ 

شیرهای تغذیه و 

 تخلیه

برداری از سیستم آشغالگیر و  کنترل بهره پایش و کنترل فشار داخل سد

 یخ

روشن و خاموش  2

شدن پمپ آب یا 

 هوا

پایش و کنترل سطح آب باالدست 

 دست و پائین

م کنترل آشغال هماهنگی بین اجزای سیست

 یا سیستم کنترل یخ

باز و بسته شدن  3

شیرهای تغذیه و 

 تخلیه

برداری از سیستم کنترل یخ براساس  بهره پایش ارتفاع سد

 دما

کنترل میزان  4

بازشدگی شیرها و 

سرعت بسته شدن 

 آنها

  پایش و کنترل سیستم زهکشی

ی زمان  محاسبه 5

 تخلیه و تغذیه

مانند ها )ه ثبت و ارسال داده

 زمان، فشار، سطح آب و ...(

 

  کنترل و ثبت دمای هوا سرعت تخلیه سد 6

هماهنگی پر و  0

خالی کردن سد با 

 سطح آب باالدست

  کنترل میزان لرزش و پایداری

کنترل از راه دور  8

شیرهای تغذیه و 

 تخلیه

برداری از سیستم  ایجاد و بهره

 هشدار

 

 

 

 

 در سدهای الستیکیهای مختلف  عوامل ارزیابی بخش

 اجتماعی مدیریتی اقتصادی ردیف

برداری و  حداقل هزینه بهره 1

نگهداری، )به علت ساختار ساده 

های جدید پر  و استفاده از روش

 و خالی کردن(

برداری و  حداقل عملیات بهره

داری )چک کردن سیستم پر  نگه

و خالی کردن سد، سیستم 

ورودی و خروجی، شیرها و 

 ..(سنسورها و .

استفاده از افراد با تخصص و 

 مهارت

 برداری حذف اشتباهات بهره آمیزی عدم نیاز به رنگ هزینه کم اجرای طرح 2

حداقل هزینه تجهیزات الکتریکال  3

 و مکانیکال

  برداری آسان بهره

جلوگیری از آسیب دیدن بدنه سد   4

در اثر شلیک گلوله و ضربه 

 چاقو ، رسوبات و اشیاء تیز

 

استفاده از افراد متخصص برای   5

 برداری داری و بهره تعمیر و نگه
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  پذیری انعطاف  6

 گیری: نتیجه

ای خشک از جهان قرار گرفته است. و این کشور ما مهمترین مسأله  طور که بیان شد، ایران در منطقه همان

آوری  ن هزینه پائین جمعباشد. سدهای الستیکی ضم های سطحی می برای رفع این بحران،  استفاده از آب

 باشند. های سطحی در کارآفرینی شهری نیز موثر می آب

ها در کشور، بسیاری از مناطق ایران را در بحران آبی قرار داده  توجه کم مسئولین به ساخت اینگونه سازه

 است.

ها  تفاده از این سازهی اخیر تمایل زیادی نسبت به اس قبول سدهای الستیکی در چند دهه با توجه به عملکرد قابل

پذیری خوبی داشته و در هنگام بروز  برداری انعطاف حاصل شده است. این سدها در شرایط مختلف بهره

 گردند. سیالب به سرعت تخلیه شده و مانع وارد آمدن خسارت به اراضی مجاور می

های وارده به  اغلب آسیب های مختلفی هستند اما برداری در معرض آسیب ی بهره ها در دوره اگرچه این سازه

 کنند. راحتی قابل تعمیر بوده و  عملکرد سد را با مشکل مواجه نمی

های مختلف دارد و از طرفی سادی  ای در بخش براساس مطالب ذکر شده در فوق: سد الستیکی کاربرد گسترده

 به رشد باشد.ها در سطح جهان و کشور رو  پریری و ... این سازه باعث شده که توسعه آن و انعطاف
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