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 چکیده

، نگهداری و بهره برداری از آب های سطحی احداث سد در مسیر رودخانه ها برای مهار روش های موثر و مفید یکی از      

. سد های الستیکی به واسطه ی سازگاری با محیط، می باشداین حوزه، سد های الستیکی  است. یکی از روش های نوین در

اولویت قرار دارد.  و مدت ساخت کوتاه نسبت به سایر سدها، در کم هزینه بودن ساخت ،، اجرای آسان، وزن کمسادگی طراحی

، ببرای تنظیم تعادل فشار دورن تیو هک ؛نترل ساده آن استکسیستم  ،اربردی یك سد الستیکیکهای مهم و  از دیگر مؤلفه

از یك تیوب بزرگ  سد هااین  .رعهده دارندب ارایی سد راکترل کندن آن درنظر گرفته شده و عمالً رکراجرای فرمان تخلیه و یا پ
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تر به بساتصال بدنه الستیکی  .شوند بر روی یك بستر بتنی نصب و به وسیله آب یا هوا پر می که اند و حجیم تشکیل شده

 1.پذیرد های فوالدی صورت میبا استفاده از مهار ،بتنی

 

 : سد، سد الستیکی، تیوب، سد الستیکی بادیکلمات کلیدی           

 

 مقدمه 

در  شهرها،  وهمواره در راس اولویت او برای اسکان بوده به طوری ابتدایی ترین تمدن ها  ،آب به عنوان مایع حیات آدمی      

( و سایر تمدن های کهن؛ ای جنوبیعظیم ایرانیان، مصر باستان، مایا ها )آمریکمانند تمدن  ؛ها بنا شده استنزدیکی رودخانه 

نیروی به مهار او را  ،انسان ارضای نیازهاینیاز به آب جهت  ،شهرنشینی گسترشبشری و تمدن ، پیشرفت با گذشت زمان

در مسیر قفه و روز افزون با قرار دادن ابتدایی ترین اشیا طبیعت این تالش بی و. منابع کالن آب ترغیب کرد طبیعت از جمله

فوالد، بتن گسترش یافت. با توسط سیمان، مانند سنگ، خاک و چوب درختان آغاز گردید و با احداث بند ها و سدها  آب

مواد گذاشت و  و سیمان و فوالد پا را فرا تر از سنگ، چوب، خاکعلم و دانش مهندسی و امکانات بشری انسان  توسعه

مقاومت  ،. الستیك به دلیل خاصیت ارتجاعی باالگرفت یکی از این مواد الستیك استبه کار  عرصهمصنوعی را  نیز در این 

از الستیك به عنوان لوله، ضربه  ماده مناسبی برای آب بندی است.، مقاومت در برابر ساییدگی و پارگی ،وزن کم ،کششی باال

م انتقال و جلوگیری از برخورد کشتی ها با سواحل استفاده می شد اما به کمك علم روز به عرصه سد ، آب بند در سیستگیرها

 2.سازی نیز راه یافت
 

 اده از سد های الستیکیتاریخچه استف

واد اما فکر ساخت سد از م .بیان گردید مسنجرتوسط یك مهندس فرانسوی بنام  1491ای در سال استفاده از چنین وسیله     

، رئیس دپارتمان مهندسی آب و نیرو در نرمن ایمبرسونبرای اولین بار توسط  1491سال  در مصنوعی از جمله مواد الستیکی

الستیك سازی  الستیکی در این شهر توسط کمپانی اولین سد 1491بعد در سال  هشت سال آنجلس مطرح و شهر لس

 .ی بادی در ژاپن برای ذخیره سازی آب به بهره برداری رسیدسد الستیک 14۹9در سال  .طرح و ارائه گردید ،بریجستون

 ،ژاپنمانند کشورهای اروپایی و آسیائی برخی  .سد الستیکی وجود دارد 9111در حال حاضر در سرتاسر جهان حدود        

ز با گسترش دانش مهندسی در ایران نی .دراین زمینه  پیشتاز هستند هلند  ،آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،انگلستان ،چین ،استرالیا

اولین نمونه قابل ذکر در ایران می توان به سد الستیکی بابل بر روی  .طراحی و اجرای سد های الستیکی گسترش یافته است

                                                           

 (1949کاران، )عاطفی فرد و هم  1 

 (1949)عاطفی فرد و همکاران،   2 
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هدف از احداث این سد جلوگیری از تداخل آب شور دریا  .احداث شد 1919ی مازندران در سال رودخانه بابل در نزدیکی دریا

 9.است ی بابل با آب رودخانه

. این سد عالوه بر سازماندهی رود تجن وی رود خانه تجن احداث شد پرداختکه بر راز دیگر موارد می توان به سد ساری      

سد خواجه نفس و سد  ،سد آرمیچ کال ،سد عرب خیل .به بهره برداری رسیده است 1914ل با هدف تفریحی توریستی در سا

 است.ز از سایر نمونه همیاندشت نی

 ی الستیکیسد هااف کلی از ساخت داه

 9کشاورزی آب تأمین برای ها رودخانه پایه دبی موقت ذخیره    .1

 ها رودخانه این در کشاورزی اراضی به آب پمپاژ هزینه کاهش و رودخانه در آب تراز سطح افزایش    .2

 شیرین آب از شور آب یا آلوده های آب جداسازی    .9

 بزرگ سد های ذخیره حجم افزایش برای الستیکی سد های از استفاده    .9

 هاسد در فوالدی های دریچه جای به الستیکی های بتیو از استفاده    .9

 زیاد و تند شیب با های رودخانه در فرسایش کاهش   . ۹

 کشاورزی آب تأمین در انحراف بند های عنوان به الستیکی سد های از استفاده    .1

 آبیاری های طرح در زهکش ها آب بازیافت برای الستیکی بندهای از استفاده    .1

  ساحلی نواحی در میگو پرورش   . 4

 کندمی  عبور شور سازندهای از که شاخابهایی آب از ها رودخانه شیرین آب جداسازی  .11

  آبی های نیروگاه توسط الکتریسیته تولید  .11

 ماهی پرورش های حوضچه رد الستیکی کوتاه بندهای از ستفادها  .12

 انحراف و تنظیمی بند های عنوان به الستیکی سد های از استفاده  .19

 اهداف تفریحی مانند شنا و قایق رانی   .19

 ها رودخانه ساماندهی  .19

 آب خیزداری و محیطی زیست های طرح در الستیکی سد های از استفاده  .1۹

     

 ی الستیکیسد هامزایای 

گابیون و  ،مصالح سنگی ،ایسنگریزه ،خاکی ،های صلب بتنیکه بیان گردید تاکنون در طرحهای آبی از سازه طوری همان     

خود  ها بدلیل عملکرد خاصرد این سازهای از موااما در پاره .ای استفاده گردیده استهای فلزی بصورت گستردهدریچه

                                                           

 (1949)عاطفی فرد و همکاران،   9 

 (1919حسن زاده و سفری، ) 9 
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هایی با مشکل روبرو گردیده و حتی  برداری از چنین سیستم و لذا بهرهاند با شرایط محیط سازگاری داشته باشند نتوانسته

  . آبی خطرات جنبی آن را بپذیریم دلیل نیاز مبرم به آب با استفاده از چنین سازهه گاهی اوقات الزم شده که ب

 سد هادریا و یا در سرریز در سواحل  های صلب این است که بدون تغییر شکل در مسیر رودخانهاز خصوصیات بارز سازه      

کنند و لذا با تغییر شرایط در محل ساختگاه مانند وقوع همواره در مقابل جریانهای ورودی و خروجی با شرایط خاصی عمل می

برداری عمل نموده و عبور جریانهای سیالبی را با مانع روبرو ها خود بصورت یك مشکل در بهرهاین سازه ...زلزله و  ،سیالبها

   .گرددسازد و موجب غرقاب شدن اراضی و تجمع رسوب در داخل مخزن میمی

های خاص  حاالت و شرایط مختلف و ویژگی ، این سد درانعطاف مانند الستیك استفاده شودحال اگر از یك سازه قابل      

برای رهاسازی  ها سددر سرریز جزر و مد در سواحل دریا و  ،ع سیالبها و یا جریان دبی پایهورودخانه از جمله در هنگام وق

برداری از سیستم در کند و بهرهای با کارکرد متغییر عمل میجریان ذخیره آب با تغییر شکل مناسب خود به صورت سازه

  9.کم خطرتر و ارزانتر صورت خواهد گرفت ،ترساده ،تر مقابله با عدم قطعیت پارامترهای طبیعی محیط راحت

های عملیات ساختمانی است که انتخاب مصالح باید هزینه ،های آبی ز عوامل مؤثر در اجرای طرحطور مسلم یکی اه ب     

های الستیکی نشان داده که خوشبختانه در طی سالهای اخیر سازه .ها را در برداشته باشدسمت و سوی کاهش هزینه

  .سیار کمتر استهای بتنی و خاکی بها نسبت به طرح سازههای اجرایی این قبیل سازههزینه

 اگر بخواهیم بطور خالصه مزایای استفاده از الستیك را در مقایسه با طرحهای آبی از مصالح دیگر برشماریم باید گفت که : 

 زیاد و تند شیب با های رودخانه در فرسایش کاهش    .1

 کشاورزی آب تأمین در انحراف هایبند عنوان به الستیکی سد های از استفاده    .2

 آبیاری های طرح در زهکش ها آب بازیافت برای الستیکی بندهای از استفاده    .9

  ساحلی نواحی در میگو پرورش   . 9

 می کند عبور شور سازندهای از که هایی شاخاب آب از ها رودخانه شیرین آب جداسازی    .9

  آبی نیروگاههای توسط الکتریسیته تولید   . ۹

 ماهی پرورش های حوضچه در الستیکی کوتاه بندهای از ستفادها    .1

 انحراف و تنظیمی بند های عنوان به الستیکی سد های از استفاده   . 1

 اهداف تفریحی مانند شنا و قایق رانی    . 4

 ها رودخانه ساماندهی . 11

 آب خیزداری و محیطی زیست های طرح در الستیکی سد های از استفاده . 11

 ،سد هاافزایش ارتفاع و ایجاد حجم ذخیره در  ،هاسد ،ده از الستیك در طرحهای آبی از جمله ایجاد بندهااز این رو استفا     

برای تله اندازی رسوب، بندهای انحرافی و استفاده در نیروگاههای برق آبی در  ،های الستیکی به جای دریچهسد هااستفاده از 

                                                           

 (1919نیرومند و نیرومند، ) 9 
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سواحل و کرانه  ،در دشت ها سد هااز نقطه نظر مکانی نیز این قبیل  .ار استاز ارجحیت باالتری برخورد سد هامقایسه با سایر 

در روی سرریزها و همچنین در  سد هاهای کوهستانی، در محل ساختگاه در مسیر رودخانه ،مردابها ،هادریاها و دریاچه

بنابراین  .ها قابل توصیه است بها و سیال پی ضعیف و یا وجود طغیان ،دشتهای مرکزی کشور بدون نگرانی از کمبود مصالح

آبی  کاربرد الستیك در طرحهای آبی در کلیه نقاط کشور و در طرحهای متنوع آبی و به خصوص بصورت گسترده در طرحهای

 کوچك و بزرگ قابل اجرا است.

 معضالت و مشکالت فنی در سد های الستیکی   

ولی هنوز مسائل و مشکالت  ،یا در نظر است که ساخته شودهای الستیکی زیادی در جهان ساخته شده و  تاکنون سد     

متر تجاوز  11تا  1بطوریکه تاکنون بیشینه ارتفاع سد های الستیکی از  .مربوط به افزایش ارتفاع سد الستیکی حل نشده است

 .ود باقی مانده استگردد بحال خکه ارتفاع سد الستیکی زیاد می نکرده است و لذا مشکالت فنی این قبیل سد ها در هنگامی

متر  9/۹ها تا  متر و در تعدادی از طرح 9تا 1در واقع به دلیل این محدودیت، ارتفاع بیشتر سد های الستیکی در محدوده 

سایر  .های الستیکی در زمان حاضر ممکن است متر در سد 11تا 1رسد که رسیدن به ارتفاع نظر میه ارتفاع اجرا شده و ب

 از: طرحهای سد های الستیکی با آن روبرو هستند عبارتندمشکالتی که عموماً 

 .اشاتی در بدنه سد به وجود می آیددر اثر باال رفتن و افزایش ارتفاع آب در آستانه سد ارتع   . 1

                   در بدنه الستیکی سد در اثر مجاورت دیواره های جانبی در شیب های متفاوت امکان چروک خوردگی و    .2

  .مع شدن وجود داردج

 در طول تاج سد v بصورت جریان عبور معبر تشکیل   . 9

 پاره شدن تیوب حاصل فشار اضافی ناشی از آب     .9

 سیالبها  طغیان هنگام در الستیکی سد تعمیرات مشکل    .9

  . ه نیافتهبرداری و تعمیرات سد های الستیکی در کشورهای توسعبهره ،برای نگهداری تخصص نداشتن    .۹

  .الستیکی  تیوب آب تأمین هایلوله یا هوارسان هایلوله گرفتگی   .1

 الستیك  ارزبری و کشور در الستیکی بدنه ساخت برای الزم امکانات وجود عدم حاضر حال در   . 1

 :الستیکی یسد ها انواع

     

 از نظر شکل  

 از ،شود می بندی طبقه مختلفی روشهای به است شده تشکیل حجیم و بزرگ تیوب یك از که الستیکی سد اصوال       

 :جمله

  (1)شکل شماره  باله با الستیکی ی.   سد ها1

 ( 1)شکل شماره  باله بدون الستیکی یسد ها.  2  

 که گیرند می نظر در دست پایین بخش در تاج قوس درمحل شکلی بالی ،زائدهdefelector باله با الستیکی های سد در       

 خطر از جلوگیری باله این وجود علت  .شود می جلوگیری الستیك دست پایین بخش با آب با تماس از جریان عبور هنگام در
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 الستیکی یسد ها در .گردد می ارتعاش به منجر پدیده این که است سد تاج از آب سرریزی هنگام در cavitation خالزایی

 .ندارد وجود ای باله یا و زائده هیچگونه است تماس در آب با که تیكالس تیوب شکل سهمی خارجی سطح در باله بدون

 

 

 

 

 
           

                        

                   

                      نمایی از سد های الستیکی با باله                                                 - 1شماره   شکل                                     
             

                         

                 

 

 

    
 

 سد های الستیکی بدون  باله    نمایی از   - 2شماره  شکل                                            

 

 از نظر تامین  سیال                 

 روش این و دارد تأکید آن کردن متورم برای تیوب درون سیال تأمین نحوه بر ستیکیال یسد ها بندی طبقه دیگر روش در    

  :شوند می تقسیم گروه دو به الستیکی های سد اساس این بر .است سد ها قبیل این بندی طبقه ترین متداول و ترین معمولی

      ( 9)شکل شماره  بادی الستیکی های سد   .1

 (9کل شماره )ش آبی الستیکی های سد.   2

                                   

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
             

 سد الستیکی آبی – 4شماره  شکل                         سد الستیکی بادی          – 3شماره   شکل          
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 حاضر حال در که شود می یاد نیز است بادی معروف آبی الستیکی یسد ها نام به که سومی نوع یك از اوقات یگاه     

 . است شده منسوخ های الستیکی سد این از قریبات

 طرف از و شود می مربوط بادی الستیکی های سد به نوع ترین ارزان فوق سد دو بین از ،موجود های تجربه به توجه با     

 الستیکی سد وزن چون .است انتظار قابل درمحدوده و اندک بسیار ،تیوب نمودن پر و تخلیه زمان ،برداری بهره هنگام در دیگر

 .دهد می نشان آبی الستیکی های سد بر را خود ارجحیت نیز ضعیف های پی در لذا باشد می کمتر بادی نوع از

 های لوله و متفاوت کامال آبی نوع از الستیکی سد تیوب داخل به آب انتقال یا بادی یسد ها در رسانی هوا سیستم     

 نوع الستیکی های سد در که کرد فراموش نباید اما .شوند می طراحی آبی آبرسان های لوله به نسبت کمتری قطر با هوارسان

 دمای کنترل حال همان در .دارد بیشتری پایداری بادی های سد از تیوب تخلیه هنگام در و تر ساده آب سطح تراز کنترل آبی

 سد سیستم وجوددارد آب یخبندان خطر که سرد بسیار نقاط در و شود می انجام سادگی به نیز بادی الستیکی سد داخل

 .است برخوردار بیشتری ارجحیت از بادی الستیکی

 خالصه طور به اما ،شود می مربوط گردید بیان که شرایطی به آبی یا و بادی الستیکی یسد ها از کدام هر انتخاب چه گر

 : شود می خالصه زیر شرح به سد ها نوع ازاین کدام هر خصوصیات

 

  بادی الستیکی یسد ها خصوصیات  

 .داده اند نشان خود از خوبی مترعملکرد 2از بیشتر ارتفاع با بزرگ سد های در ویژه به ،هستند تر اقتصادی بادی سد های   .1

 .دهند می کاهش را طرح های هزینه و است کوچك تر مراتب به هوا انتقال لوله قطر هوارسان های لوله کم افت به دلیل  . 2

 (9)شکل شماره 

 الزم تیوب ساخت برای کمتری الستیك ماده لذا و است کوچکتر آبی سد های از بادی سد های در محیط به ارتفاع نسبت   .9

  .است

 .است کمتر آبی نوع از مراتب به هوا کردن خالی و پر زمان   .9

 .دارند بهتری عملکرد سرد هوای و آب در بادی سد های   .9

 .یابد می کاهش مراتب به هوا انتقال های لوله سیستم در گرفتگی و خوردگی خطر   .۹

 .است کمتر آبی سد های از پی بر بادی سد های وزن بار   .1

 
 

 

                                      

 

 

 سد الستیکی قبل و بعد از هوادهی  - 5شماره  شکل                                         
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 6آبی الستیکی یسد ها خصوصیات 

 است کمتر آبی سد های شدن در مثلثی اثر    .1 

 دارد بهتری عملکرد آب سطح کنترل و آب تراز سطح افزایش به نسبت   . 2 

 .هستند بادی سد های از پایدارتر آبی الستیکی های سد ،کامل بار یا ایستاده حالت در   .9 

                   خطوط اما .افتد می اتفاق کمتر آب مجاز عمق باالی تراز سطح با سرریزی مقابل در الستیك ارتعاش   .9 

 .هستند خوردگی و گرفتگی خطر در همواره و بوده بزرگتر اقطار با تیوب داخل به آبرسانی بکهش

 .است سد ها قبیل این های نگرانی از الستیك داخل آب تخلیه برای سد ها این زهکش تمسیس   .9 

 

7الستیکییسد هاایزاج 

الستیکی  های قدیم سد انواع ،است شده تشکیل شود می متصل بستر یك به که هوا تیوپ یك از الستیکی های سد      

FABRI DAM از حاضر حال در ،شد می استفاده تیوپ متورم کردن برای اهو و آب مخلوط آنها در به که شد می نامیده 

 . باشند می شدن باد قابل که هایی سد یعنی گردد می استفاده DAM INFLATABLEنام  به هایی سد

 : دانست بخش سه از متشکل توان می را الستیکی یسد ها ساختمان

 سد بدنۀ          

 مهار تجهیزات و سد سترب          

 برداری بهره و کنترل سیستم          

 

 :سد بدنه

 به و بوده کننده تقویت الیاف و الستیك از ترکیبی که باشد می الستیکی سد دهندة تشکیل جز ترین پیشرفته سد بدنه      

 از که گردد می تولید متر 2 الی متر 1 عرض به نیاز مورد های طول در الستیکی های ورقه . گردد می تولید ورق صورت

 .شود می تولید یکپارچه صورت به سد بدنۀ عرضی صورت به یکدیگر به آنها تصالا

 می استفاده بدنه مقاوم کردن برای مختلفی مواد از آب در معلق اجسام همچنین و جوی عوامل برابر در بدنه حفاظت برای     

 درجه گستردة تغییرات و جوی عوامل برابر رد باالیی مقاومت ماده دو مونومد که هر پروپیلن اتیلن کلروپرن و جمله از شود

 .گردد می تشکیل گیرند می قرار زیاد حرارت و فشار تحت که سخت فیبرهای از مواد نوع این که دارند محیط حرارت

                   

 :مهار تجهیزات و سد بستر

 وخالی پر در که هایی لوله .شود می هساخت دار شیب صورت به طرف دو در و سطح صورت به کف دًر عموما سد بستر      

 نگه محل در میله و لوله وسیله به سد الستیکی دنۀ. بشوند می گذاشته کار بستر در عمدتاً  روند می کار به هوا یا آب کردن

 بیرونی بخش .شود می محکم و سخت قسمت این ،محل در استر پلی رزین تزریق با. گردد می نصب ،مهار پیچ توسط و داشته

 .گردد می محکم بستر به واشر و مهره توسط الستیکی سد بدنۀ در شده تعبیه سوراخهای از عبور از پس مهار چهایپی

                                                           

 (1941، همکاران؛ رخواجه پو) ۹ 

 (1949حسینی و رحمانی، ) 1 
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 و گل تجمع از تا باشد رودخانه بستر کف سطح از تر پایین بایستی الستیکی سد بستن از پس ها مهره و پیچ این ارتفاع     

 .دآی عمل به جلوگیری است خالی سد که هنگامی الی

 مهار سیستم مزیت .گیرد می صورت ردیفی دو مهار سیستم و ردیفی مهاریك سیستم روش دو به بستر به سد بدنۀ نصب     

            .رسد می حداقل به آب سطح نوسانات با سد ارتفاع تغییرات تأثیر باشد بیشتر ردیف دو فاصلۀ چه هر که است این ردیفی دو

           

 :کنترل اتاق

 می هوا کمپرسور یك و کنترل قاب یك شامل کنترل اتاق ،باشد می مترمربع 11 حدود در ستانداردا کنترل اتاق یك ابعاد    

 .باشد

 

 : الستیکی یسد ها دوام و عمر

 ادزی آنها دوام یا و عمرمصالح چه هر و .گردد می مربوط استفاده مورد مصالح دوام و عمر به طرح اقتصاد آبی های سازه در    

 می افزایش طرح اقتصادی منافع نتیجه در و یافته کاهش طرح دوره در تحمیلی های هزینه سهم باشد کم تخریب احتمال و

 و سمی پسماندهای قلیایی و شور آبهای ،آالینده مواد اکسیژن آب قبیل از محیط عوامل به نسبت الستیکی یسد ها .یابد

 خرده و یخ قطعات ،درختان برگ و شاخ ،تیزمعمولی اجسام مکانیکی نظر قطهن از حتی باشند می مقاوم کامل بطور اسیدها

 .است زیاد حوادث این مقابل در الستیك دوام و بود نخواهند سد الستیك به شدید زدن صدمه به قادر معمولی ی سنگها

 که دهد می نشان هانج مختلف کشورهای در سد ها قبیل این از برداری بهره و ساخت تاریخچه همچنین و خصوصیات این

 در آبی کوچك های سازه اقتصادی عمر اصوال که این به توجه با .است بیشتر سال 91 حدود از راحتی به سد ها این عمر

 .شود می تلقی بادوام و مقاوم گروه و دسته در الستیکی مصالح نوع لذا است حدود همین

 از برداری بهره مدت لذا شود می انجام سهولت به عملیات این و دارد وجود الستیك تیوب و تعمیر امکان چون طرفی از    

 91 از بیش با الستیکی یسد ها از ای پاره جهان نقاط از برخی در. بود خواهد سال 91 از بیش مراتب به الستیکی یسد ها

 سال 91 حدود در یالستیک یسد ها اقتصادی مفید عمر معمول بطور رو این از .است کار به مشغول حاضر حال در عمر سال

 بدست دنیا در شده ساخته سد 9111 از بیش تجربه اساس بر الستیکی سد عمر یا دوام طول واین شود می گرفته نظر در

 .است آمده

 :ی الستیکیسد هانکات فنی مورد بررسی در           

 :ها نیازمند بررسی است  که در این سد از جمله مواردی

          مناسب برای طراحی زاویه قرارگیری بدنه استفاده از نرم افزار   .1

 همچنین و نصب عملیات تسریع و نقل و حمل سهولت برای متر 1 به متر 2 از نگهدارنده صفحات طول تبدیل طرح  .2  

 . انحنای این صفحات در حین فرآیند جوشکاری کاهش

شیبدار در جهت مخالف اتاقك کنترل برای ورود و خروج مجزا برای دیواره  سیستم لوله کش از استفاده بادی یسد ها در. 9

 . مستقیم هوا به آن ناحیه
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 . سد اصلی بدنه آسیب و شدن زخمی از جلوگیری برای نگهدارنده صفحات روی بر محافظ الستیکی های شیب از استفاده.  9

و به صورت مشبك که بر روی کوشین در سرتا  اینچ 2ابعاد به هایی لوله و بادی یسد ها در هوا توزیع های لوله از استفاده  .9

در جهت توزیع یکنواخت تر جریان هوا در شرایط پر و خالی شدن بدنه اصلی  .سر بستر بتنی کف و گوشه ها قرار می گیرد 

  . سد

 .انبساط درز دارای مناطق در( بادی یسد ها در هوا خروج و ورود) کشی لوله سیستم در آکاردئونی اتصاالت از استفاده طرح .۹

 برای بادی نوع از های سد در( شیبدار های دیواره روی بر) گوشه انتهای و درد هوا خروجی های دریچه از استفاده طرح. 1

 .تخلیه هوا در مواقع بروز سیالب سیستم کردن عمل از پس محبوس هوای تخلیه

 آب مقدار حداکثر تخلیه برای هوا خروجی و رودیو های لوله و آب خروجی در مابین اتصال لوله از استفاده اتصال طرح. 4

 .سد بدنه داخل شده کندانس

 .کنترل اتاقك مصرفی فضای کاهش جهت در هیدرومکانیکال سیستم طراحی. 11

بجای استفاده از لوله های از  سد هادر سیستم لوله کشی این  PVCطرح استفاده از لوله هایی با جنس پلی اتیلن یا . 11

انیزه نرم که استفاده از آن عالوه بر کاهش مشکالت حمل و نقل، تسریع عملیات نصب و نیاز کمتر به تجهیزات جنس آهن گالو

 .موجب می شود با خوردگی مواجه نشویم

 ی الستیکیسد هاگهداری و بهره برداری از ن   

که این مطلب خود از عوامل موثر  پس از طراحی و ساخت یك سد الستیکی نوبت بهره برداری و نگهداری از آن خواهد شد     

ی الستیکی نشان می دهد که نامناسب بودن روش سد هاتجارب موفق و ناموفق استفاده از  .در طول عمر یك سد خواهد بود

 سد هادر این راستا می توان اذعان داشت زمینه های نگهداری از این  .بهره برداری موجب کاهش عمر اقتصادی طرح می شود

بازرسی های ماهانه توسط اشخاص متخصص، با تجربه و کارآزموده می باشد که به بررسی مشکالت احتمالی  شامل انجام

در کل می توان گفت در کشورهایی که در امر بهره برداری دقت و هوشیاری به خرج می دهند و از افراد  .پرداخت می شود

بسیار طوالنی و در  سد هامی شود، عمر این قبیل  ی الستیکی استفادهسد هادارای صالحیت برای نگهداری و تعمیر 

الزم به ذکر است، بهره برداری و  .کوتاه خواهد بود سد هاکشورهایی که در امر بهره برداری چندان مراقبتی نمی کنند عمر این 

یده ای این کار را اما چنانچه فرد آموزش د .بسیار ساده بوده و با آموزش به یك نفر انجام می شود سد هااستفاده از این 

نپذیرد، عواملی مانند اشتباه در میزان فشار مناسب سد، ارتفاع ایستادگی آن در مقابل جریان ها و افزایش بیش از اندازه و غیر 

در پاره ای از موارد نیز شلیك گلوله یا عدم فرهنگ  .مجاز ارتفاع آب در باال دست می تواند منجر به آسیب الستیك سد شود

 سد هابنابراین در زمینه بهره برداری این  .شود سد های افراد عام می تواند باعث ایجاد خسارت و مشکالتی برای این سازی برا

بهتر آن است که این عمل به یك شرکت یا سازمان دارای صالحیت واگذار شود تا از مشکالت احتمالی تا حد امکان جلوگیری 

 ای گونه به آنان از نگهداری باید آبی کم فصول در کشاورزان برای سد ها این از استفاده حساسیت به توجه با  از طرفی .شود

زان فراهم کشاور اعتراض موجبات و نیاید پیش آن از برداری بهره در مشکلی کوچکترین زمانی مقطع این در که پذیرد صورت

 .نشود
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  گیریبحث و نتیجه 

ت سد های الستیکی و روش های آن به یاکسب اطالعات درباره کل در این مقاله سعی شده تا یك منبع مناسب جهت      

از آنجا که روش ها و راهکار های مختلف همواره با پیشرفت علم و تکنولوژی قابل همراه معایب و مزایای نسبی ارائه شود. 

موضوعات و عناوین جذاب آن ها می تواند راهکار ها و نو آوری های  پیشرفت هستند، لذا بررسی دقیق روش های جدید دیگر،

 و کاربردی برای مطالعات بعدی سایر پژوهشگران در این حوزه باشد.
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