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 فهرست مطالب

 

 

  صلف

حد سد يخي   پيشينه تا

 مقدمه ١-١

سر جها ساختما ۱-۱-۱  ها سد  سر

طو عثماني سا ٢-١ مپر ناتولي قبل   ليكي شبه جزير   ها هيد

ناتولي ١-٢-١ ميا   فته توسط  ا   سدها  فنو ساخت ب

 Urartuسدها ساخته شد توسط ٢-٢-١

م ٣-١ طو عثمانيسدها ساخته شد     پر

ستفا شد  توسعه يافته توسط تر ١-٣-١  ها عثماني بر ساخت سدها فنو 

 مشخصا سدها عثماني ٢-٣-١

ستفا شد بر ساخت سدها ٤-١  فنو جديد 

 

 فصل 

يز سدها مفاهيم مقدماتي  سر

 مقدمه ١-٢

ليه ٢-٢ يز، نتخا طر  يز  طبقه سر يزه نو سر  ابند سر

يزنتخا طر  ١-٢-٢  سر

يزها نو  طبقه ٢-٢-٢  بند سر

يز ٣-٢  جز سر

 �س龵شانا  ١-٣-٢

 نتر سا ٢-٣-٢



 

 ست انا پائين ٣-٣-٢

 ها نتهايي سا ٤-٣-٢

 مخا بر  بهرمفاهيم پايه  نتخا سيال طر   ٤-٢

 مالحظا كلي ١-٤-٢

جي ٢-٤-٢ گي جريا خر  بز

 مخا بر  بهر ٣-٤-٢

يز ٥-٢  نتخا نو سر

يز ب ١-٥-٢  صو تابعي  نو سده نتخا نو سر

يز ب ٢-٥-٢ في محل سده نتخا نو سر  صو تابعي  توپوگر

يز ب ٣-٥-٢ مينه نتخا نو سر ضعيت   شناسي محل سد صو تابعي  

يز ب ٤-٥-٢ يه نتخا نو سر يصو تابعي  شر ي لو  ط هيد

يز ب ٥-٥-٢ يط قتصاه نتخا نو سر  صو تابعي  شر

يز طالعا پايه  ٦-٢ حي سر  طر

لي ١-٦-٢  طالعا 

 طالعا مخز ٢-٦-٢

يز ٧-٢ حي سر  تحليل خطر  طر

 خطر ١-٧-٢

يس ٢-٧-٢ م�ي   ناليز 

 مسائل ٨-٢

 

 فصل سو

يزها جريا  لي سر  هيد

 مهمقد ١-٣

انا �س龵ش ٢-٣ لي   هيد

خت ١-٢-٣ نو انا �س龵ش بر جريا ي ي  لي  محاسبا هيد

يجي ٢-٢-٣ انا �س龵ش بر جريا متغير تد ي  لي  محاسبا هيد

يزها جريا  ٣-٣ لي سر  هيد

يز جريا  mضريب تخليه  ١-٣-٣   نيمر سر

جه پائين ٢-٣-٣ يزها جريا س گستر فشا بر    ت سر

 مسائل ٤-٣

 



 

 فصل چها

 

يچه يزها  لي سر   هيد

 مقدمه ۴-۱

 هد ۴-۱-۱

يچه طبقه ۴-۱-۲  ها بند 

يچه يژگي ۴-۲ يزها  ي سر لي   ها هيد

يچه ۴-۲-۱ يزها  ي سر لي   مسائل هيد

يچه ۴-۲-۲ يزها  ي سر لي   محاسبا هيد

يزپديد  ۴-۳ هي  جريا سر  هو

يش عمق جريا  ثر  هو ۴-۳-۱  فز

يرين تيغه  به منظو جلوگير  جريا ۴-۳-۲ هي سطح   هو

 مسائل ۴-۴

 

 فصل پنجم

يزها خا لي نو سر  هيد

 مقدمه ۵-۱

يزها كانالي لبه پهن ۵-۲ لي سر  هيد

يزها جانبي ۵-۳ لي سر  هيد

 ي ترسيم ۵-۳-۱

 حل تحليلي ۵-۳-۲

يز جانبي ۵-۳-۳  نيمر جريا بر  سر

يز جانبي جريا  پائين ۵-۳-۴  ست سر

يزها ميله ۵-۴ لي سر   هيد

يز ۵-۴-۱  جريا   سر

 جريا  ميله ۵-۴-۲

 جريا  محد ستغر ۵-۴-۳

يزها ميله ۵-۴-۴ يرين قشر   سر   نيمر سطح 

يزها سيفونيهيد ۵-۵  لي سر

يز سيفوني ۵-۵-۱ ي سر لي  محاسبا هيد

 مسائل ۵-۶



 

 

 فصل ششم

انا پايين لي   ست هيد

 مقدمه ١-٦

ي  پايين ۶-۲ لي يزها مسايل هيد  ست سر

 جريا مستغر ۶-۲-۱

انا پايين ۶-۲-۲ لي   ست هيد

خانة صلي ۶-۳  ستهال نر جريا برگشتي به 

مش ۶-۴  حوضچة 

لي برگشت  مستقيم ۶-۴-۱  هيد

لي حوضچه ۶-۴-۲ مش هيد  ها 

مش نو حوضچه ۶-۴-۳  ها 

 هايي بر طرحي هنمايي ۶-۴-۴

ح حوضچه نو  -٥-٤-٦  IIطر

ح حوضچه  -۶-۴-۶  SAFطر

 

لي پر ۶-۴-۷ ي هيد  ها س

 . مسايل۶-۵

 

 فصل هفتم

ينامي ي   ها ستاتي يزبا  ي سر

 مقدمه ١-٧

ي ٢-٧ ها ستاتي  با

ها ناشي   مصالح ساختماني ١-٢-٧  نير

سو ٢-٢-٧ ، فشا ناشي  با   فشا 

 فشا يخ ٣-٢-٧

تي تنش ٤-٢-٧  ها حر

يزها ٣-٧ ي  سر ينامي ها   با

ها باالبرند ١-٣-٧  نير

 فشا مو ۷-۳-۲

لزله ٣-٣-٧ ها   نير



 

 رشي ناشي  جريانير ب ٤-٣-٧

 مسائل ٤-٧

 فصل هشتم

لي مخا  هيد

 مقدمه ۸-۱

 ظرفيت–ها مساحت منحني ۸-۱-۱

مو  مخا ۸-۲ ، جز  مد    با

 گا محاسبة مو ۸-۲-۱

 محاسبة سرعت با ۸-۲-۲

تفا مو ۸-۲-۳  محاسبة 

 محاسبة خيز مو ۸-۲-۴

 محاسبة عمق  ۸-۲-۶

 فرسايش ساحل ۸-۳

 فعاليت مو ۸-۳-۱

فت سطح   مخز ۸-۳-۲  ثر 

 گذ  مخز سو -سوبا مخز ۸-۴

يي ۸-۴-۱ بتد  سوبا 

لتا ۸-۴-۲ يل   تش

 نشين شد  بستر سوبا ته ۸-۴-۳

سوبا ته ۸-۴-۴  نشين شد چگالي 

 ها غليظ جريا ۸-۵

لي جريا غليظ ۸-۵-۱  هيد

 

يرجريا ۸-۵-۲ مت   نين مقا خت قو نو  ي

ياچه ۸-۶ ضافي حاصل   ست سدها با   ها گلي بالفاصله  باال

ندما تله ميز ته ۸-۶-۱  ند مخا نشيني  

 مسائل ۸-۷

 

 فصل نهم

لي بدنة سدها  هيد

 مقدمه ۹-۱



 

 محاسبة عمق  ۹-۲

 تعيين عر تا ۹-۳

 حفاظت شيب ۹-۴

ستفا شد بر حفاظت  ۹-۴-۱  سدها  شيب سنگ 

 چين ماشيني ضخامت الية سنگ ۹-۴-۲

مش ست  حوضچه چين پائين پايد سنگ ۹-۴-۳  ها 

 تر  بدنة سد ۹-۵

ناپذير ۹-۵-۱  نشت   هستة نفو

ي ۹-۵-۲  فيلترها  سدها خا

ند ۹-۶ ر سد سايل  ا  گير بر مشاهد 

ند ۹-۶-۱  گير سايل 

 . مسائل۹-۷

 

 

هم  فصل 

لي سا نحر هيد   ها 

 مقدمه ۱۰-۱

بي طر ٢-١٠  تعيين 

نحر تعيين تعد تونل ۱۰-۳  ها 

نحر ۱۰-۴ بعا سا   تحليل بهينه 

لي سا ۱۰-۵ نحر هيد  ها 

نحر ۱۰-۵-۱  جريا عبو  تونل 

لي تونل ۱۰-۵-۲ ير هيد   ها با سطح مقطع 

حي س ۱۰-۶ نحر اطر  ها 

 جانمايي ۱۰-۶-۱

 ها تعد تونل ۱۰-۶-۲

بندها  قطر تونل ۱۰-۶-۳ قو تا فر نحر تعيين   ها 

نحر ۱۰-۶-۴ ي سامانه  لي  جزئيا محاسبا هيد

حي سامانه ۱۰-۶-۵ نحر طر  ها 

ي سامانه ۱۰-۶-۶ لي نحر محاسبا هيد نحر با  تونل   ها 

 مسائل ۱۰-۷

 



 

همف  صل يا

لي تاسيسا تخليه  هيد

 مقدمه ۱۱-۱

بي ۱۱-۲ لي تاسيسا تخليه، تلفا موضعي با  هيد

شغا ۱۱-۲-۱ بي مربو به   گير فت موضعي با

بي موضعي مربو به  ۱۱-۲-۲  ها فت با

نوها ۱۱-۲-۳ بي موضعي مربو به   فت با

بي موضعي مربو به تبديل ۱۱-۲-۴  ها فت با

مت جريا ۱۱-۲-۵ ا يا مقا صط بي مربو به   فت با

يچه ۱۱-۲-۶ يجا جريا   بي مو نيا بر  بي  با  ها  شيرها تلفا با

له جريا   ۱۱-۳  ها محاسباتي پايه معا

له جريا بر تاسيسا تخليه ۱۱-۳-۱  معا

ستانه ۱۱-۳-۲  تعيين تر 

 ترين سا ين  مرطوتر تعيين خش ۱۱-۳-۳

 مسائل ۱۱-۴

 

هم  فصل 

مد بستر   ف  ست سدها شستگي موضعي  كانا پائين  ني، باال 

 مقدمه ۱۲-۱

ف ۱۲-۲  ني پديد 

اهش عر يافته ۱۲-۲-۱  جريا  قسمت 

صلي ۱۲-۲-۲  جريا لبريز  جريا كانا 

 شستگي موضعي  ۱۲-۳

ا  ۱۲-۳-۱  موضعي شستگي سا

 شستگي موضعي تعيين  ۱۲-۳-۲

هه كف ۱۲-۴ بر  ها كني بستر 

انيز كف ۱۲-۴-۱  كني م

 كني يابي كف ۱۲-۴-۲

خانه جوشن ۱۲-۵  ها بند بستر 

يند جوشن ۱۲-۵-۱  بند فر

 مسائل ۱۲-۶



 

 

هم  فصل سيز

ني فته بر حل مسائل خا جريا ت ا   ها مدلي به 

 مقدمه ۱۳-۱

يزهامطالع ۱۳-۲  ا مد سر

يز ۱۳-۲-۱  مسائل مربو به �س龵ش جريا به سر

قو جريا  كانا �س龵ش ۱۳-۲-۲  مسائل مرتبط با 

يزها  طر  ۱۳-۲-۳  ها مسائل جريا  سر

هه صلي ۱۳-۲-۴ ني  به بر گر  مطالعه مد با

هه پائين ۱۳-۲-۵  ست مطالعا مدلي جريا  بر

 د مجا بستهمطالعا م ۱۳-۳

 جريا   مجا بسته ۱۳-۳-۱

يجي  مجا بسته ۱۳-۳-۲  جريا متغير تد

 مطالعه مد تر ۱۳-۴

ليكي مطالعه مد سا ۱۳-۵  ها هيد

 مسائل نحر ۱۳-۵-۱

بند ۱۳-۵-۲  مسائل شكست فر

هانه بگير ۱۳-۵-۳  مسائل 

جي  ۱۳-۵-۴  مسائل خر

 رمسائل سا س ۱۳-۵-۵

 مسائل ۱۳-۶

 
جع  مر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار پیش
 

 

كتر فو ين  يشي  كتا تاليف شد توسط  ير كتا (ترجمه شد  تركي به نگليسي) 

ه بطو گستر تجديد نظر، مبسو  بر ۱۹۸۸سنتر ( ست  ليك سدها  ) تحت عنو هيد

ست.  نسخه جو  ۱۹۸۹ كتا   سا   ساني شد  . با  سا كر سي بر من  جهت بر

، شكل با تركي نوشته شد بو ، عكس ينكه كتا به  يا  قابل فهم،  ها، جد ال بسيا  ها  معا

صلي  نويسي كامل كتا  مكا با . ما  مو  هميت كر ين كتا با  كمك به فهميد مفهو 

نگل يش  ير يا بصو  ستر متخصصا  طالعا با    ين  يكه  يم بطو يسي گفتگو كر

ين بو كه  مثا . تصو بر  ها تفهيمي مربو به سدها  مخا موجو  ساسر جها  قر بگير

يش  بجا مثا ير يا  تركيه كه   ين بر بهبو  ئه شد بو ۱۹۸۸ها  . بنابر ستفا شو

، ما  مو گستر فصلمحتو ليك   كتا ،  جمله فصل خالصه مربو به هيد ها موجو

فز فصل يم. موضو گسيختگي مخا   يگر گفتگو كر ين   ها  مو ناشي  سيل   سدها  

يش  ست.گير كنش مثبت  موضوعي مجز تلقي ميمعموال بعنو  ين مطالب نجانيد نشد   . شو

غا بر تعهد پنج سالهكتر  ، سر ين پيشنها  توليد متني كامال جديد  جامع   سنتر به 

يد. ليك سدها  مخا گر تا تحت عنو هيد ين  نگليسي شد كه  نهايت منجر به  با   به 

ني  مايشگاهي  ميد ما طوالني  پيگير موفق  تحقيقا  توسعه بعال تجربه  توسط ين 

بر  ، موجب شركت  موضوعا مختلفي  كا ليكي بر بر  كتر فو سنتر ها هيد

حي، ساخت، بهر طر ، طر ، نگهد  نوسا مخا  سدها كوچك، متوسط  بز  يز بر

ليكي   سا حتياجا  ها هيد  ، ين كتا نشگاهي  مطالعا  شد.  شي ها تخصصي   مو

هشگر  بر  مي نشجويا  مسائل متعد حل  مستمر مخصو پژ كند. متخصصا  نيز 

، بعال مسائل عملي با  حل ، كه بصو مثا ين كتا لمسائل  هايي كه  كتا حل شد  

ست گانه  شد  هند شد.   بهر جد  مند خو

 



 

ها توسعه يافته، كه پيش  مه بر كشو شت،  جو   ، يا سد  مخز ين تعد   

مكا حو يا هر  بهر  ، يش نيا فز نها، بعلت  يجا مي بر  نگهد  يا   كند.  بهسا 

يش كيفيت  فز تبا با  ياال متحد   مريكا بر  ، بر توسط گر مهندسا  بعنو مثا

. يمني سدها بز  سيال نجا شد بو گترين سدها  مخا   ۵۰۰۰بها بز  تا  بز

، به سرمايه ۵۵۰۰۰ياال متحد بغير  مجمو  گذ  سدها بز ، متوسط  كوچك  مخا

نها  ۲۵بيش   ليكي  هها هيد گي سدها  سا ، فرسو .  عين حا يند نيا  ال   بيليو 

 .نيا به نوسا 

 

ين متن بر طر ها  حا توسعه،  ،  عملكر  بر كشو حي، ساخت، نگهد ، طر يز

ها، هم ساخت سدها جديد  هم نگهد سدها   ست. بر تما كشو سدها جديد ضر 

كتر فو سنتر كامال توجيه ين تال موثر توسط  صلي باشد.  ني  پذير   مخا موجو بايد نگر

ها كمك كند. فو ين نيا ين نشريه  برخو با فشا  گر  هد بو   لعا خو

 

 ويچجيكا يوج   

فتخا مهندسي عمر  پرفسو 

يالتي كلر  نشگا 

مريكا   ،  فو كالينز، كلر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه مولف
 

 

ليك سدها  سا  با تركي بر ۱۹۷۴فكر كتا هيد ه به   هيا مدير تاسيسا يجا شد 

يش نخست  ير يع شد.  خلي تو ، تركيه نوشته  بين مهندسا بصو نشريه  نكا ليكي   هيد

. بسيا  موضوعا بحث شد  فصل ۴  ۳، ۲ها فعلي  فقط شامل فصل ها مختلف، بصو  بو

نسيو ، ت IAHR  ICOLDلمللي مانند  ها بين مقاال فني بر كنو يش  ير ند.  هيه شد بو

يد، نيز شامل فصل ۱۹۷۷كه  سا  ين  مي ۱۲  ۱۱، ۱۰، ۹، ۷، ۶، ۵ها  منتشر گر بتد،   شد. 

ستفا مي هنما  تا  تركيه بعنو كتا مرجع  خير، حتي بعنو  يد. با تجديد نظرها  گر

مندتر ليكي مختلف سو يندها هيد  ست. عملي مرجع بر فر

گي ماننـد   حي سدها بز سكي  طر يز  پر  فيل سر  محاسبا تنش برشي بر  پر

سـتفا شـد     -يريل كايا (تركيـه)،  غيـر  نسه)، كيبا (تركيه)، كا يجيل (فر فريقا شمالي)،  يمد ( 

ين  بطو موفقيت س ست. چو  ما تاكنو    ثبا شد بو    .   تفا ميميز  شو

يا پذيرفته شـد بـو  بعنـو      ها  ، نيز توسط كشو توصيف شد  محاسبا سا كنتر

قتصــا منجــر        صــرفه ــوثر  ــايج م ــه نت ــه ب ــو ك ــا تصــديق شــد ب ــر ك ــا  ني م  جــويي  

. مي  شو

،  كانا �س龵ش،  ،  مخز ،    مسير   به مخز ،   ين كتا سا كنتر

خانه پائين ليك مخا به  ست تا مقطع كنتر  نظر مي كانا تخليه،    ين هيد . بنابر گير

ضافي   فز شد. بر كمك به  مفاهيم مختلف، مسائلي  متن بعال مسائل  محتو كتا 

ست. ها  شد  كتابچه حل جو  لمسائل، قر  شد 

يزهايي  توصيف مي ۵تا  ۱ها  فصل .  سر بر   غلب  كا مهندسي بيشترين كا كند كه 

سر جها بحث مي  مو پيش ۱فصل  يخي ساخت سد  سر يز  ۲كند. فصل  مينه تا صو سر

؛ جانمايي؛ نو  طبقه جز يز؛  حي سر ليك هيد ۴  ۳كند. فصل  بند  معرفي مي سدها مانند طر

يچه يزها  يزها جريا   سر ليك  ۵كند؛  فصل    بترتيب تحليل مي سر  مو هيد



 

يزها ميله يز كانالي لبه پهن، سر يزها، سر يژ سر يزها سيفوني  مركب بحث  نو  ، سر

ليك  مي ها تاثيرگذ  ۶ست  فصل  كانا پائينكند. هيد ست. نير  تحليل پايد بحث شد 

يز  فصل  يناميكي بر  سر ستاتيكي   ها  ست.  ۷مانند با  ئه شد 

مو ، جريا ها به پديد ۸فصل  ليكي  مخا مانند  سو هيد ،  غير  ها غليظ،  گذ

. فصل  ليك بدنه سدها مي ۹شا  ستفا شد بر مق به هيد سايل تماسي   . اصد پر

ند ند ست.  گير گير  تفسير  ئه شد  ليكي  ين فصل، همر با محاسبا هيد ها نيز  

ست  پائين  حل ۱۰فصل  بندها باال حي فر ها  ست  تونل ها ممكن مرتبط با جزئيا طر

ن نحر  بحث مي تبا با تاسيسا تخليه   حل  تشريح  ۱۱ها  فصل كند. مسائل مختلف  

ست. فصل  ثر مختلف مربو به كف ۱۲شد  بشستگي موضعي  كانا  به  مد بستر   كني، باال 

.  پائين شا   ست سدها 

مايشگا كلي، مهندسا طر   ليكي به منظو بدست  پاسخ بطو بر   ها هيد

ستفا مي التي  ند  م كنند كه نمي سو نها توسط تو . فصل  و  به  ۱۳ها نظر بحث شو

ها  كند. بسيا  مسائلي كه بر  مد طر  مهندسا مد بر هماهنگي كا كمك مي

ست. نتايج، خيلي سريع گذ شد  مر به تحليل كامپيوتر  تر  تر  موثر قياسي حل شد بو 

يژگي  فصل بدست مي ين  ست. لمسائل   كتابچه حل ۱۳ يد. توجه به   ئه شد 

حي نهايي سا كتابچه حل ليك سدها بر متخصصا  تهيه طر تبا با هيد ها  لمسائل  

حي سدها   ليكي كه به طر نها  فهم پديد هيد نشجويا با كمك به  ليكي  بر  هيد

ين مسائل مهندسا   مي ست.  مند  فتا ساشو سو ليكي قا  بر پير بهتر   ها هيد

.  مي  سا

شخا  گر يافت شد   ين كتا  كمك  پشتيباني  ها مختلف،  بر تهيه نسخه خطي 

ني مي نگر نسخه  قد يمير بر كمكشا  با يي.  كتر  . سنتر   كتر  . بويژ   شو

سي شكل نشگا فني  جزئيا مربوطه تشكر ميها  ساير  خطي، بر كا   كتر تي.  كنم. همچنين  

ئيس  نقشه . يالسين  قا  نكا بر كمكشا  تهيه  ستانبو   كشي مركز تحقيقا 

ها  خانم كانتيمير بر كمكش  كا  نسخه خطي تشكر مي شكل  كنم.  ها  نمو

قا  نگر كل نسخه خطي  جد مربوطه  غير  كمك بسيا خو  نر،  با .گر

ني مي نر بيش  يكسا   قد . گر قا  مكانپذير شد كه  ين كتا فقط بر  . تهيه  شو

. ما صر كر نگر كامل نسخه خطي   با

. يوج كتر  حما  شمند  مو محتو كتا   ويچهمچنين مرهو  بر پيشنها 

 نكا مشو  موضوعا مختلف هستم. 

ستفا  DSIنهايتا  كمك مدير كل سابق  مدير عامل  . بيلن بر تشويقشا   قا   ،

ها  ليك نا بر مي DSIستا .   حو مهندسي هيد  شو



 

ميريل  ببر كسي كه فرصت  مايلم تا ئيس جمهو  انا  ا  ب  ۱۹۶۰تا  ۱۹۵۴  هم

ليكي شتم ئيس هئيت مدير تاسيسا هيد يشا  مر.   هنگا  يه بو   ئيس جمهو   تر

ست.   .  نير محركه  ۱۹۷۵تا  ۱۹۵۴كه من موسسه تحقيقا    ند ميتركيه  يت كر هد

تاتر  غير بو  پير    پر كايا،  ، كا بر    تا به من  فرصت ينهايي مانند كيبا

گ ليكي چنين سدها بز نمجزئيا متفا هيد ا نش  ي  ندگي حرفه   يم سب شد  طو 

ين كتا   نم.   جمع 

 

 فو سنتر

 ۱۹۹۴گوست 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مترجمینمقدمه 

 

 
ي ست.   شته  شد چشمگير  ير  هه گذشته   حد سدها    حي   ن  نش طر

مينه تا نشجويا  ها متعد   ستفا مهندسين   ها مختلف سدسا ترجمه شد  مو 

ه تجربه ين جهت مو توجه مترجمين قر گرفت  تا حاضر   ست.  ها سدسا   قر گرفته 

ئه مي ها  منطقه   شو ي   تا شخصيت علمي  مهندسي شنا ي خته شد هد. مولف 

.  بين  . هي  سو به همر نتقا  تابي تحت عنو فنا   ، تا ين  لمللي   پيش  

ه مرجع بسيا معتبر  ند  شته تحرير   بو لر به  يالت  نشگا  ستا فقيد  سايمونز 

خت تا  قر     ه ترجمه  ند  ميد ست. مترجمين  سو  لي  نشجويا  هيد يا 

شته باشند  به  مينه سد سا بر نتقا تجربه   ي   وچ لي گا  مهندسين سد سا  هيد

ين  ختيا مهندسين  مد    شته تحرير   شو عزيزما به  شناسا  ا ه تجربيا  ميد  

. ها قر گير شو شناسا ساير  ا  مر  بو  

 

 

 


