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:مقدمه
 با مصالح: از لحاظ مصالح مورد استفاده در سد، آنها را به دو دسته تقسیم میشوند

سبنده از  و با مصالح غیر چ...( سدهای قوسی، وزنی و )چسبنده از قبیل بتن ، مصالح بنایی 

سنگریزهقبیل خاک و 

به باتوجه به اینکه، عمدتاً هزینه های مربوط به ساخت سدهای خاکی کمتر است و نیاز

از اینرو تمایل به ساخت این نوع سدها بیشتر می باشد  پی سنگی و محکم ندارد،

  در انتخاب نوع سد خاکی، عوامل مختلفی وجود دارند که از جمله آنها می توان به موارد

اقلیمی  کمیت و کیفیت مصالح در دسترس، خصوصیات پی سد، وضعیت: ذیل اشاره کرد 

.و شکل و اندازه دره

انواع سدهای خاکی عبارتند از:



همگنسد خاکی 
انواع سدهای 

خاکی



داخلیسد خاکی با زهکش 
انواع سدهای 

خاکی



رسیسد خاکی با هسته 
انواع سدهای 

خاکی



آسفالتیسد خاکی با هسته بتن 
انواع سدهای 

خاکی



انواع سدهای 
خاکی



سد سنگریزه ای با هسته رسی
انواع سدهای 
سنگریزه ای



رسی مایلسد سنگریزه ای با هسته 
انواع سدهای 
سنگریزه ای



(CFRD)سد سنگریزه ای با پوشش بتنی باالدست

انواع سدهای 
سنگریزه ای



مورد قابل توجه در سدها از جمله سدهای خاکی آن است که شکست آنها باعث رها شدن

حجم وسیعی از آب می گردد که این حجم قادر است موج عظیمی از سیالب را در پایاب  

باشدبوجود آورده و صدمات جدی بدنبال داشته 



Zhang  آمار شکست نشان . ، علل خرابی جمع آوری نموده اند2009و همکاران در سال

می دهد که روگذری جریان یکی از مهمترین عوامل خرابی سدهای خاکی می باشد



،آنها  عالوه بر احتمال خرابی سدهای خاکی و بتنی ، نوع شکستدر مبحث شکست سدها

ی به بطوری که سدهای بتنی به صورت آنی می شکنند و سدهای خاک. نیز متفاوت است

.  صورت تدریجی تخریب می گردند

د که  شکست آنی ، بخش عمده ای از سد یا تمام آن در فاصله زمانی کوتاهی از بین می رو

های  در نتیجه یک موج منفی در باالدست بوجود می آید که در امتداد مخزن و به سمت انت

ول در صورتی که در مورد سدهای خاکی، شکست بطور تدریجی در ط. آن منتشر می شود

رست  دوره ای از زمان اتفاق می افتد و فرض موج منفی برای اینگونه شکست ها تقریباً ناد

.  می باشد



 در ایران، در سالهای اخیر سدهای خاکی بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته اند و

بوداهد ساخته می شوند و باتوجه به کثرتشان مسأله شکست آنها نیز بیشتر مطرح خو

ه از جمله آنها می توان ب. از شکست سدهای خاکی نمونه هایی نیز در کشورمان وجود دارد

و سد خاکی مته 1380شکست سد خاکی قزقلعه در استان خراسان در مردادماه سال 

کرداشاره 1386سنگ در استان سیستان و بلوچستان در خردادماه 



فرآیند شکافت سد خاکی 



بتنی وزنیسد 
انواع سدهای 

بتنی



بتنی وزنیسد 
انواع سدهای 

بتنی



بتنی پایه دار سد 
انواع سدهای 

بتنی



بتنی پایه دار سد 
انواع سدهای 

بتنی



بتنی قوسیسد 
انواع سدهای 

بتنی



بتنی قوسیسد 
انواع سدهای 

بتنی



بتن غلتکیسد 
انواع سدهای 

بتنی



بتن غلتکیسد 
انواع سدهای 

بتنی



انواع دیگر سدهای بتنی
انواع سدهای 

بتنی



سدهای الستیکی



مطالعات اولیه پروژه های سدسازی

مرحله شناسایی-1



مطالعات اولیه پروژه های سدسازی

مرحله توجیهی-2



مطالعات اولیه پروژه های سدسازی

مرحله طراحی تفضیلی-1



مصالحانتخاب نوع 

مناسب برای ساخت سدهای همگن و غیرهمگن  ویژگی های خاک های 

کارایی نسبی
(تراکم پذیری)

مقاومت نسبی 
برشی

مقاومت نسبی در 
برابر رگاب

اولویت برای مغزه ینفوذپذیری نسب
سد غیرهمگن

اولویت برای سد 
همگن

گروه خاک

11GCنفوذناپذیرخیلی زیادزیادخیلی خوب

42GMنیمه نفوذناپذیرزیاد تا متوسطزیادخیلی خوب

23SCنفوذناپذیرزیادزیاد تا متوسطخوب تا متوسط

54SMکم نفوذناپذیرمتوسطزیادخوب تا متوسط

35CLنفوذناپذیرزیاد تا متوسطمتوسطمتوسط

30

طبقه بندی خاک
(دسیستم یونیفای)

می ماکزیمدانسیته
t/m3

رطوبت بهینه
%

چسبندگی در حالت
متراکم شده
Kg / cm2

چسبندگی در حالت
اشباع

Kg/cm2

زاویه اصطکاک  
φداخلی 

(درجه)

GW9/1<3/13>**38<

GC84/1<7/14>**31<

SW08/0₋⁺9/15/2₋⁺3/1304/0₋⁺41/0*1₋⁺38

SC015/0₋⁺84/14/0₋⁺7/1416/0₋⁺78/006/0₋⁺12/03₋⁺31

CL015/0₋⁺73/13₋⁺3/1711/0₋⁺91/002/0₋⁺14/02₋⁺28



هندسه ی سد

د،  در مورد ضخامت هسته روابط دقیقی وجود ندارد بلکه با توجه به شرایط ساختگاه س

بودموقعیت هسته و شرایط بستر ساخت سد متغیر خواهد 

 گرفتدر نظر می توان با این حال در این زمینه شرایط زیر را:

درصد ارتفاع آب پشت سد از  50تا 30با عرض هسته های بر اساس تجربیات گذشته، ( الف

.ضریب اطمینان کافی برخوردار هستند

نازک قرار  هسته های درصد ارتفاع آب پشت سد در گروه 20تا 15با عرض هسته های ( ب

.می باشندداشته و در شرایط فیلتر مناسب، مورد استفاده 

درصد ارتفاع آب پشت سد عموما خطرساز بوده و تنها در  10با عرض کمتر از هسته های ( ج

ل صورتی که با وجود عبور آب از بدنه سد خطرشسته شدن داخلی خاک و یا ناپایداری حاص

.نگردد، مجاز است
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هندسه ی سد

 وندمی شطرح سدهای خاکی در نظر گرفته در نیز شیب دار نفوذناپذیر گاهی هسته های

 1مغزه متقارن را معموال شیبV:0.25H 1تاV:0.4H گیرندمیدر نظر

 استمایل و نامتقارن نیز در بسیاری از سدها معمول مغزه ی

ده  در مورد شیب استاندارد پایدار دامنه ها  نظرهای مختلفی در تاریخ سدسازی مطرح ش

1توان از های یک سد خاکریز را معموال میشیب دامنهV:1.5H 1تاV:3H  در نظر

گرفت

1های هر چند شیبV:6Hتر هم گاهی منظور شده استو مالیم

ای  ههای متفاوت کامال معمول است، بطوریکه شیب قسمتهمچنین طرح دامنه با شیب

شودهای پایینی کمتر انتخاب میباالیی دامنه بیشتر و در بخش
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هندسه ی سد

USBRاستهای مناسب را پیشنهاد دادهنیز برای مصالح متفاوت پوسته و هسته شیب

دسته بندی مصالح پوستهدسته بندی مصالح هستهشیب باال دستشیب پایین دست

2:12:1GC, GMRockfill, GP, GW, SW or SP

2.25:12.25:1SC, SM

2.5:12.5:1CL, ML

3:13:1CH, MH
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با تشکر


