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احداث سدهای الستیکی در شمال کشور رو به گسترش است. از 

ها در ها نگذشته عملکرد آنکه عمر زیادی از این سازهجاییآن

های بزرگ نامشخص است. با توجه ویژه سیالبشرایط بحرانی و به

الستیکی احداث شده روی این موضوع در این مقاله عملکرد سد به

 1397اسفند  27رودخانه تجن در محدوده شهر ساری در سیالب 

 880با دبی اوج  1397گیرد. سیالب اسفند مورد بررسی قرار می

سابقه بوده و عملکرد سد سال اخیر بی 100مترمکعب بر ثانیه در 

ها حائز گونه سیالبهای نوین در اینعنوان سازهالستیکی به

عمل آمده در های میدانی بهست. بر این اساس بررسیاهمیت ا

برداری دارای نقطه های مختلف سد از طراحی تا بهرهبخش

هایی بوده است ازجمله: عمل نکردن سیستم تخلیه خودکار ضعف

برداری سد در مواقع سیالبی سد الستیکی، عدم وجود برنامه بهره

 منجر به نفوذ آببندی مناسب تاسیسات که نزد اپراتور، عدم آب

توان اشاره کرد. در این مقاله ضمن به داخل اتاق کنترل شده می

تشریح موارد ذکر شده، پیشنهادهای الزم در خصوص طراحی و 

 برداری سدهای الستیکی ارائه شده است.بهره
 

برداری، سد الستیکی، رودخانه تجن، بهره کلمات کلیدی:

 .1397سیالب 

 

 

Building rubber dams in the northern provinces of 

Iran are emerging, though the function of such dams 

in the critical situations especially in great floods is 

still not given much investigations. In this paper, the 

function of the rubber dam constructed in Sari (the 

center of Mazandaran Province) is studied in the 

flood event of March 2019 with the peak of 880 m3/s 

which was exceptional in the past 100 years. As a 

recent structure, investigating the function of the 

rubber dam in this floods is very important. 

Investigating different parts of the dam showed some 

deficiencies such as failing of the automatic 

discharge system, lack of operating plans for flood 

events, lack of suitable sealing for installations 

which resulted in the intrusion of water into the 

control room. In this paper suggestions are presented 

for design and using the rubber dams. 

 

Keywords: Rubber Dam, Tajan River, Exploitation, 

2019 Flood 
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 مقدمه -1

 

های آبی نظیر سدها، بندهای از گذشته دور در ساخت سازه

ظیر نهای آبرسانی از مصالح گوناگونی انحرافی یا تنظیمی و کانال

بتن، سنگ و خاك استفاده شده است. با گذشت زمان و با 

پیشرفت در علم مکانیك خاك و سنگ، حل مسائل هیدرولیك و 

هیدرولوژی و از طرف دیگر احتیاج روز افزون به ذخیره و تامین 

های دست آمده که کاربرد مناسبی در طرحآب، مصالح جدیدی به

توان به موادی ح جدید میاند. از جمله این مصالآبی پیدا کرده

را نام  4و الستیك 3،  پی وی سی2، ژئوممبران1نظیر ژئوتکستایل

 1950بار در سال ایده استفاده از سدهای الستیکی اولینبرد. 

اولین سد الستیکی  1965توسط ایمبرسون مطرح شد. در سال 

برداری رسید. نحوه سازی آب به بهرهبادی در ژاپن برای ذخیره

ها را برداری از سدهای الستیکی، آنسهولت اجرا و بهرهکار و 

سازد. این سدها مناسب برای جایگزینی برخی سدهای کوتاه می

 برداری، هزینه اندكبا توجه به طراحی سریع، سهولت نصب و بهره

توجه آن در پذیری قابلزمان کوتاه اجرا، انعطافاجرای طرح، مدت

توانند در تغییر شکل و سبکی میمقابل عوامل خارجی، امکان 

ویژه در نواحی ساحلی شمالی و های آبی کشور بهبسیاری از طرح

جنوبی که با مشکالت متعدد آبی از جمله کمبود آب کشاورزی و 

های فصلی روبرو هستند، مناسب واقع شوند. کاربرد این سیالب

ها در افزایش حجم توان از اثرات آنسدها متنوع بوده و می

های جای دریچهها بهسازی سدهای بزرگ، استفاده از آنخیرهذ

عنوان ها، کنترل سیالب بهفوالدی، کاهش فرسایش رودخانه

 های پرورش آبزیان و غیره نامبندهای انحرافی، ساخت حوضچه

که تامین آب همواره نیاز اساسی بشر است، لذا جاییبرد. از آن

ریق احداث سد از کارهای های جاری از طها و آبمهار سیالب

اساسی و زیربنایی برای خودکفایی کشور بوده است. )دانشنامه 

 ویکی پدیا(

را در چم رودخانه و ساحل در  الستیکیگاهی اوقات سدهای 

مسیر مستقیم رودخانه ساخته شده و سپس با خاکبرداری راستای 

جویی کند. لذا در هزینه انحراف صرفهمسیر رودخانه تغییر می

ده و هزینه تغییر مسیر فقط شامل مقداری خاکبرداری است ش

 Hasan andشود هزینه عمرانی محسوب میکه جزء اقالم کم

Kabir, 2014)های (. گرچه عمر استفاده از الستیك در سازه

رسد، اما در همین دوره کوتاه در سال نمی 60هیدرولیکی به 

سدالستیکی ساخته  5000بسیاری از کشورهای جهان حدود 

. (دانشنامه ویکی پدیا)برداری قرار گرفته است شده و مورد بهره

در زمینه های زود بازده سوی طرحای بهاین فناوری جدید دریچه

منابع آب باز نموده که هر روز درگوشه و کنار دنیا گسترش 

توان کاربردهای طور خالصه میبه ای پیدا کرده است.مالحظهقابل

فرد و همکاران، شرح زیر برشمرد )عاطفیسدهای الستیکی را به

1394) : 

منظور انحراف آب به کانال افزایش ارتفاع آب برای انحراف: به -

 نیاز به تثبیت رودخانه و افزایش ارتفاع آب است.آبگیر 

جداسازی آب شور و شیرین در سواحل دریاها: در فصول  -

تابستان که دبی جریان رودخانه کاسته شده و از طرفی بنا به نیاز 

شود در نواحی ساحلی مانند کشاورزی برداشت از رودخانه زیاد می

باالدست حرکت  سمتمازندران آب دریا در مسیر رودخانه به

نموده و باعث اختالط آب شور و شیرین و  شور شدن سفره آب 

 شود.زیر زمینی  می

پذیری های تغذیه مصنوعی: با توجه به قابلیت انعطافطرح -

 سازی جریان آب، بندهایسازی و رهاسدهای الستیکی در ذخیره

دست سدهای بزرگ برای تنظیم جریان آب رها شده انحراف پائین

ز تاسیسات هیدروالکتریك سدهای برقابی بزرگ و استفاده آن ا

های اراضی کشاورزی با توجه به ناکارآمد بودن بندهای در قطب

 دلیل حجم زیاد رسوبات است.صلب به

 وسطتکار این: تنظیم جریان رودخانه ها وکنترل سیالب -

طور خودکار انجام های الکترونیکی در اتاق کنترل و بهدستگاه

به  آمدن رقوم سطح آب از یك سطح مشخص نگیرد. پاییمی

ل صورت دستگاه کنترمعنای پایان سیالب است، که در این

 ،مدارد که با این اعالالکترونیکی، دستور افراشتن سد را اعالم می

. بنابر گفته مسئول کندسد را باد می کار افتاده وکمپرسور هوا به

الب از حالت اتوماتیك خارج فنی، سد الستیکی تجن در روز سی

آمدن سد را انجام داده صورت دستی فرمان پایینشده بود و به

 بودند.
جا که سکوی بتنی محل استقرار از آن:  کنترل رسوب رودخانه -

کار گذاشته  با بستر آن ترازالستیکی، در کف رودخانه و هم سد

شرایط شود، در هنگام خواباندن سد، شرایط رودخانه مانند می

عبارت دیگر پشت سد . بهاحداث سد الستیکی است قبل از

زیرا در هنگام وقوع سیل که بیشترین بار شود، گذاری نمیرسوب

تخلیه اتوماتیك  صورتسد به شود،توسط جریان حمل میرسوب 

  .کندو رودخانه شرایط طبیعی پیدا می شده

 ( موارد استفاده از سدهای1389بوستانی و همکاران )

های قابل انعطاف در انحراف جریان و عنوان سازهالستیکی، به

عنوان دریچه شمردند: بهچنین تنظیم آن در مواقع سیالبی را برهم

ها، افزایش ارتفاع چنین در رودخانههای بزرگ و همدر کانال

سرریز سدها و استفاده از مخزن سیالب در سدها. اگر از این سازه 

انحرافی موقتی استفاده شود، در ابتدا باید هزینه عنوان یك سد به

آن را با یك سد انحرافی ساده در منطقه مورد مطالعه مقایسه و 

( 1389سپس گزینه مناسب را انتخاب کرد. علیزاده و همکاران )

بر در مطالعات خود بیان داشتند که سدهای الستیکی عالوه

ها اماندهی رودخانهتوانند با سهای ساحلی، میتنظیم آب رودخانه

دنبال های توریستی و تفریحی را بههای شهری جاذبهدر محدوده
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 باشند. داشته

سدهای الستیکی شامل سه بخش بدنه، پی و تاسیسات 

و همکاران،  حسینیبرداری به شرح زیر هستند )کنترل و بهره

1393 :) 

 الف( بدنه سد:

ی است الستیکدهنده سد ترین جزء تشکیلبدنه سد پیشرفته

صورت ورق کننده بوده و بهکه ترکیبی از الستیك و الیاف تقویت

ها در شود. سپس ورقعرض یك تا دو متر درکارخانه تولید میبه

صورت عرضی متصل یکدیگر به های مورد نیاز بریده و بهطول

شکل یکپارچه ایجاد شود. شوند تا ورق بدنه سد به)دوخته( می

چنین اجسام معلق در برابر عوامل جوی و هم برای حفاظت بدنه

شود، از کردن بدنه استفاده میدر آب از مواد مختلفی برای مقاوم

که هر دو ماده  6و اتلین پروپیلن دی ان مونومر 5جمله کلروپرن

مقاومت باالیی در برابر عوامل جوی و تغییرات گسترده درجه 

سخت که تحت  حرارت محیط دارند. این نوع مواد از فیبرهای

 شود.گیرند تشکیل میفشار و حرارت زیاد قرار می

 ب( پی سد و تجهیزات مهار:

پی سد عمومأ در کف به صورت سطح و در دو طرف به صورت 

هایی که در پر و خالی کردن آب یا شود. لولهمی دار ساختهشیب

شوند. بدنه روند عمدتأ در بستر کار گذاشته میکار میهوا به

داشته و توسط پیچ وسیله لوله و میله در محل نگهالستیکی سد به

در محل، این قسمت  7استرشود. با تزریق رزین پلیمهار، نصب می

های مهار پس از عبور شود. بخش بیرونی پیچسخت و محکم می

های تعبیه شده در بدنه سد الستیکی توسط مهره و واشر از سوراخ

ها پس از بستن سد ع این پیچ و مهرهشود. ارتفابه پی محکم می

 تر از سطح کف بستر رودخانه باشد تا از تجمعالستیکی باید پایین

 عمل آید. نصبگل و الی هنگامی که سد خالی است جلوگیری به

بدنه سد به پی به دو روش سیستم مهار یك ردیفی و سیستم 

ن یگیرد. مزیت سیستم مهار دو ردیفی امهار دو ردیفی صورت می

است که هر چه فاصله دو ردیف بیشتر باشد تاثیر تغییرات ارتفاع 

 رسد.سد با نوسانات سطح آب به حداقل می

 برداری:ج( سیستم کنترل و بهره

مترمربع و  10مساحت یك اتاق کنترل استاندارد در حدود 

 شامل تجهیزاتی مانند تابلوکنترل، شیرآالت و کمپرسور هوا است.

های هیدرولیکی مختلفی لل ساری سازهدر محدوده پارك م

های سد سازیبندها، دیوارهتوان به کفمیساخته شده است که 

الستیکی، پل عابر و غیره اشاره نمود. سد الستیکی روی رودخانه 

منظور ایجاد مخزن تفریحی ساخته شده است و در زمان سیالب به

ا در این مقاله بباید تخلیه شده و رودخانه به حالت اولیه برگردد. 

( 1397ای استان مازندران )توجه به اطالعات شرکت آب منطقه

های ایستگاه هیدرومتری ریگ چشمه و ظالمرود )گرمرود( و داده

که در باالدست این محدوده قرار دارند به بررسی عملکرد این سد 

 26شود. سیالب از تاریخ پرداخته می 1397اسفند  27در سیالب 

  ادامه داشته است. 1398فروردین  1ده و تا اسفند شروع ش

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه -2

 

 مشخصات حوضه آبریز تجن  -2-1

 است مازندران یایدر زیآبرحوضه مهمی هارودخانه از تجن

 یشمال دامنه در بیجر هزار یهاکوه یمتر 3251 ارتفاع از که

 یهاچشمه از یسار شهرستان جنوب در البرز جبال سلسله

 . حوضه آبریز اینردیگیم سرچشمه پشتکوه دهستان در یمتعدد

 رودخانه حوضه به شرق از، خزر یایدر به شمال ازرودخانه 

 حوضه به غرب از و سمنان استان به جنوب از، رودنکا و دارابکال

 یاصل شاخه طول. شودیم محدود تاالر رودخانه و اهرودیس

 چهاردانگه و دودانگه آن یاصل شاخه سه و لومتریک 172 رودخانه

 دیشه یمخزن سد دودانگه شاخه یرو بر که دارند نام ظالمرود و

 دنیرس تا یشمال ریمس در و شده اجرا میفر یخاک سد و ییرجا

 زیآبر حوضه مساحت. گذردیم یسار شهرستان از خزر یایدر به

 لومتریک 4000 حدود رودخانه ابیپا در واقع لیکردخ ستگاهیا تا

 یکوهستان مناطق آن درصد پنجاه حدود(. 1است )شکل  مربع

 ودهب یباران -یبرف رودخانه انیجر میرژ و است جنگل از دهیپوش

  است. دائم یاهیپا انیجر یدارا که
 رودخانه-دره صورتبه کوهستانی محدوده در تجن رودخانه

 محل درعبور کرده و  ساری شهر میانه از تجن رودخانه. است

 ناحیه در نهایتا   و شده خزر ساحلی پهنه وارد ساری شهرستان

براساس خصوصیات دما و بارش و  .ریزدمی خزر دریای به آبادفرح

توان حوضه تجن را به دو نوع آب و هوای معتدل توپوگرافی، می

خزری و آب و هوای کوهستانی تقسیم کرد. آب و هوای کوهستانی 

 انی است.خود بر دو نوع معتدل کوهستانی و سرد کوهست

تجن دارای آب و هوای معتدل خزری است که این اقلیم 

های شمالی البرز را های غربی و مرکزی استان تا کوهپایهجلگه

دلیل کمی فاصله کوهستان و دریا شود. در این نواحی بهشامل می

های توان بارشعنوان پیامد آن مییابد که بهرطوبت تجمع می

را ذکر کرد. میانگین بارندگی ساالنه مالحظه و دمای معتدل قابل

مکانی  میلیمتر است. توزیع 977در نواحی ساحلی استان برابر با 

که توزیع زمانی آن از غرب به شرق با کاهش همراه است، در حالی

بیش منظم دارد )حداکثر بارندگی در پائیز و آن وضعیتی کما

 افتد(.حداقل آن در بهار اتفاق می

 1355-1354دهی رودخانه تجن از سال آبی میزان متوسط آب

 79/13در ایستگاه کردخیل برابر با 1393-1392تا سال آبی 

میلیون مترمکعب در سال  433مترمکعب در ثانیه و حجم معادل 

ای استان مازندران، شرکت آب منطقهتخمین زده شده است )

1393.) 
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 (1393)حسینی و رحمانی،  های هیدرومتریهای رودخانه تجن و ایستگاهزیرحوضه -1شکل 

 

 موقعیت سد الستیکی تجن -2-2

سدالستیکی تجن در محدوده حد فاصل پل راه آهن تا پل 

متری باالدست پل تجن احداث شده است.  200تجن و در فاصله 

 .دهدالستیکی تجن در منطقه را نشان میموقعیت سد  2شکل 

  

 
 موقعیت سد الستیکی در نقشه گوگل ارث  -2شکل 

 

 مشخصات فنی سد الستیکی تجن ساری -2-3

متر با  55این سد متشکل از دو دهنه که طول هر دهنه آن 

سازی طرفین های سد دارای ایمنهسته مرکزی بتنی است. کناره

(. در 1با پاشنه سنگی بوده و شیب آن یك به دو است )جدول 

طرفین سد نیز اتاق کنترل برای کمپرسورهای باد سد تعیبه 

سال  40ن سازه به ذکر است که عمر اقتصادی ایشود. الزممی

سد  3. در شکل (1388پردازی ایران، )مهندسین سازه است

 الستیکی تجن ساری قبل از وقوع سیل نشان داده شده است.

 سد الستیکی تجن
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 سد الستیکی تجن ساری قبل از وقوع سیل    -3شکل 

 

 مشخصات فنی سد الستیکی تجن ساری -1جدول    

 طول سد

(m) 

عرض فوندانسیون 

 (mسد )

فاصله سد تا 

 (mشیب شکن )

حداکثر ارتفاع آب 

 (mاز سد )

طول شیب 

 (mشکن )

سطح دریاچه 

(2m) 

 دبی

(/s3m) 

)ظرفیت( حجم آب 

 (3mدریاچه )

120 11 590 5/2 120 70800 18 177000 
 

 الستیکی تجناهداف اصلی و جانبی سد  -2-4

هدف اصلی و اساسی از اجرای این طرح، ایجاد دریاچه 

 8مصنوعی با کاربری تفریحی و در واقع احداث یك محور سبز

شهری در حاشیه رودخانه تجن برای ارتقای کیفیت  -حفاظتی

های شهری در محدوده شهر ساری بوده است. لیکن زیرساخت

عنوان یکی از دلیل اساسی برای مطرح نمودن سد الستیکی به

های مطرح برای احداث دریاچه مصنوعی، خالی شدن سد گزینه

الستیکی و قرار گرفتن آن بر روی بستر رودخانه در مواقع سیالبی 

و در نتیجه عدم ممانعت آن در مقابل جریان سیل و رسوب بوده 

 است.  

   

 1397مشخصات سیالب اسفند  -3

 

هایی که در حوضه باالدست با بارندگی 1397سیالب اسفند 

 4رودخانه تجن اتفاق افتاد شکل گرفت. بارندگی از ساعت 

اسفند شروع شد و براساس آمار و اطالعات  26بعدازظهر روز 

مترمکعب  880دست آمده، هیدروگراف سیل دارای نقطه اوج به

ترین حجم اسفند و بیش 27بعدازظهر روز  2ثانیه در ساعت  بر

مترمکعب در ایستگاه هیدرومتری کردخیل  3112560آب برابر

 4)که در پایاب رودخانه تجن قرار دارد( بوده است. شکل 

را نشان  فروردین 1اسفند تا  26هیدروگراف سیالب از روز 

دهد.می
 

 
 فروردین 1اسفند تا  26هیدروگراف سیالب از روز  -4شکل 
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در زمان وقوع سیل و بعد از آن، با حضور در محل سد 

آوری اطالعات میدانی از سایت اقدام شد. الستیکی نسبت به جمع

دهد. گستره سیالب عبوری از محل سایت را نشان می 5شکل 

های اطراف رودخانه در حدی بوده که آب از دایكسیالب به

ها محدوده پارك سریز نموده و کل محوطه را فراگرفته بود. دایك

 تحدود یك متر باالتر از تاج سد الستیکی بوده که بیانگر شد

 سیالب است.

 

 
  1397اسفند  27هنگام وقوع سیل در پارک ملل روز تصاویر مربوط به -5شکل 

 

هایی به بزرگی تجن، هایی شدید و حوضهقاعدتا  در سیالب

اندازه کافی زمان وجود زمان تمرکز حوضه نسبتا  باال است و به

دارد تا اقدامات اولیه برای تخلیه سد الستیکی انجام گیرد. معموال  

باید هشدار الزم داده شود تا قبل از رسیدن سیالب به محل سد 

نسبت به تخلیه آن اقدام شود. ولی در سیالب مذکور متاسفانه 

ان ماین هشدار انجام نگرفته و براساس مصاحبه با اپراتور سد در ز

وقوع سیالب، تخلیه سد براساس رقوم سطح آب روی سد انجام 

گرفته است. چون زمان تخلیه مورد نیاز تا رسیدن پیك سیالب 

 6مناسب نبود، لذا باعث ایجاد خساراتی شد. در شکل 

تصویرمربوط به سد الستیکی در زمان سیالب نشان داده شده 

 است. 

 

 
 تصویرمربوط به سد الستیکی در زمان سیالب -6شکل 

 

از طرفی بعضی از سنسورهای سد نیز عمل نکردند و باعث 

تشدید بحران شدند. براساس اطالعات کسب شده از اپراتور ایشان 

گونه چنین هیچوقوع سیالب نداشته و هم گونه اطالعی ازهیچ

دستورالعمل و آموزشی نیز در این ارتباط ندیده بود. نهایتا  پس از 

وقوع سیل و مشاهده شدت آن، تنها کاری که کرده ترك محل 

سد بوده است. اپراتور سد بیان کرد که با توجه به ارتفاع آب روی 

به تخلیه باد  اسفند اقدام 27بامداد  3:45سد الستیکی ساعت 

بامداد محل کنترل سد را ترك کرده است. براساس  4سد و ساعت 

صبح  6های اپراتور، قبل از ورود پیك سیل در ساعت حدود گفته

ده گرفتگی شاسفند سد کامال  تخلیه و پارك ملل دچار آب 27روز 

 با خط قرمز نشان داده شده است.  7که در شکل 
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 تصویر مربوط به سطح سیالب، اتاق کنترل و کمپرسورهای سد الستیکی -7شکل 

 

متر بدنه سد الستیکی سمت پارك سانتی 20حدودا  به اندازه 

( که برای قرارگیری 8دلیل برخورد سکوهای فلزی )شکل ملل به

( و همین 9محل پدالوها تعبیه شده بود دچار پارگی شده )شکل 

پارگی باعث شد که آب از این طریق وارد اتاق کنترل و خراب 

شدن موتورهای کمپرسورهای مورد استفاده برای باد کردن سد 

برداری از بهره قرار دارند شود. براساس نمودار و دستورالعمل

سدهای الستیکی، اگر روز قبل از سیالب، اقدام به تخلیه سد 

شد خسارت وارده به سد و محیط بردار میالستیکی توسط بهره

 پارك ملل کمتر بود.

 

 
 سکوهای فلزی محل قرارگیری پدالو -8شکل 

 اتاق کنترل

سطح سیالب  

 سیل
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 الستیکی تجن بعد از وقوع سیلتصاویر مربوط به سد  -9شکل 

 

 زیستاثر سد الستیکی بر محیط -4

 

ر تواند بر محیط اطراف اثطور طبیعی سد الستیکی نیز خود میبه

 های مختلف مورد توجه قرارتوان از جنبهبگذارد و این اثرات را می

ناسازگاری سد الستیکی با طبیعت داد. یکی از این موارد بحث 

د عنوان بالشتك سآبرفت رودخانه است. احداث یك سازه بتنی به

 گاه سد با توجه بههای تقارب بتنی در ساختالستیکی و دیواره

رسوبات آبرفتی در رودخانه در یك مقطع صلب و غیرقابل 

عالوه کاهش احتمالی سطح مقطع سد فرسایش تبدیل شود. به

گاه شود که هیدرولیك جریان رودخانه در ساختمینیز موجب 

شستگی در باال خوش تغییر شده و در نتیجه سبب آبسد دست

ویژه که (. به11و  10های و پائین دست سد الستیکی شود )شکل

تر با باال آمدن سطح تراز نرمال آب و تماس جریان با مقطع بزرگ

ن مجرای باال ها و گاهی سبب پر شدشده، موجب ریزش دیواره

رو شستشوی رسوبات باال دست با شود. از ایندست رودخانه می

سزایی این امر کمك بهتواند بههای رودخانه میاستفاده از طغیان

نماید. در بعضی از سدهای الستیکی برای ایجاد شرایط 

منظور احداث سد الستیکی، معموأل از یك هیدرولیکی مناسب به

برای احداث سد الستیکی استفاده  مئاندر مناسب رودخانه

محیطی را در سدهای الستیکی کنند. یکی از مسائل زیستمی

 رو است.باید لحاظ شود، احداث پلکان ماهی
 

 
 شده در باالدست سد الستیکی بعد از وقوع سیلرسوبات جمع -10شکل 
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 دست سد الستیکی بعد از وقوع سیلهای بتنی در باالهای دیواره بتنی و تخریب جدولآبشستگیتصاویر مربوط به  -11شکل 

 

 گیرینتیجه -5

 

ه شود کگیری میعمل آمده در این مقاله نتیجههای بهبا بررسی

وجود آمده برای سد در سیالب اسفند با بررسی دلیل مشکالت به

برداری از سدهای ، الزم است در طراحی، اجرا و بهره1397

 الستیکی موارد ذیل با دقت در نظر گرفته شود:

جایابی و مهار مناسب تاسیسات باالدستی سازه که احتمال جدا  -

 شدن از سیستم مهار را دارند مانند اسکله قایقرانی و غیره؛  

 های تاسیسات و ابزار؛بندی مناسب اتاقآب -

 تهیه دستورالعمل ویژه اقدام اضطراری برای سدهای الستیکی،  -

های خودکار تهیه برنامه منظم بازرسی و پایش سیستم -

 ها و غیره(، الکترونیکی و مکانیکی )سنسورها و ابزارها، دریچه

های اقدام برداری برای انجام دستورالعملآموزش پرسنل بهره -

 اضطراری.

ت دلیل ماهیه سدهای الستیکی بهکنکته قابل تاکید این

کار رفته با دیگر سدها متفاوت بوده عملکردی و جنس مصالح به

ای در راستای طراحی، اجرا های ویژهنامهاین دلیل باید آیینو به

 ها تهیه شود.برداری آنو بهره

 

 هانوشتپی -6
 

1- Geotextile 

2- Geomembrane 

3- PVC 

4- Rubber 

5- Chloroprene 

6- EPDM 

7- Polyester resin 

8- Green Corridor 

 

 مراجع -7

 

بررسی و "(، 1389بوستانی، آ.، عمادی، ع.، و اکبرزاده، م.، )

های معمول تنظیم جریان مقایسه سدهای الستیکی با سازه

، اولین همایش ملی "ها و انهار مناطق ساحلی کشوردر شبکه

 ایران.مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، ساری، 
مزایا و معایب و نحوه "(، 1393حسینی، ح.، و رحمانی، س.، )

، همایش ملی آب انسان و زمین، "ساخت سدهای الستیکی

ایران، اصفهان، شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان، 

 اصفهان، ایران.

گزارش مطالعات "(، 1394ای استان مازندران )شرکت آب منطقه

 .28-23رودخانه تجن، هیدرولوژیکی پروژه زیباسازی 

(، دفتر مطالعات پایه 1397ای استان مازندران )شرکت آب منطقه

 منابع آب.

فرد، م.، خیری، م.، داوودی، س.، آزاد فالح، ع.، و بهنیا، عاطفی

دومین ، "بررسی اجمالی سدهای الستیکی"(، 1394س.، )
المللی مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و کنفرانس بین
 ، استانبول، ترکیه. ت پایدارمحیط زیس

(، 1389علیزاده، م.، میرزایی، ا.، باباتبار، م.، و عرب الریمی، ع.، )

وری منابع آب اراضی ساحلی با احداث سدهای افزایش بهره"

الستیکی )مطالعه موردی: سدهای الستیکی نوار ساحلی 

اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ، "دریای خزر(
 ساری، ایران.، ساحلی

گزارش مطالعات "(، 1388پردازی ایران )مهندسین سازه

 .47-32، "هیدرولیك پروژه زیباسازی رودخانه تجن
Hasan, M.S., Kabir, M.I., (2014), “Feasibility of Natore 

Rubber Dam on Mahanonda river in Bangladesh and 

its performance on irrigation”, American Journal of 

Engineering Research (AJER), 3(1), 27-34. 

  


