السدود المائية
بحث مقدم من
المهندس المدني  ..ذيوار حسن حسني
الى اتحاد نقاية مهندسي كورستان

1

-1

المقدمة:

تﻌتﺒر السدود من ﺃﻋﻅم و ﺃﻀﺨم المنﺸﺂﺕ المدنيﻪ التي يﺒنيها اﻷنسان ﻋﻠي اﻹﻁﻼﻕ ،
ﻏيرﺕ ﻫﺫﻩ السدود مﻌالم الحﻀارﻩ الﺒﺸريﻪ .
وتﻌتﺒر السدود من اﻹنﺸاﺀاﺕ الهندسيﻪ القديمﻪ ﺠدا حيﺙ ﺃنﺸا ﺃول سد ﻓي الﻌالم ﻓي
مﺼر القديمﻪ من حوالي ﻋام ﻗﺒل الميﻼد.
ويﻜﺜر حاليا انﺸاﺀ السدود ﺒﺄنواﻋها المﺨتﻠﻔﻪ ﻓي ﺠميﻊ دول الﻌالم  ،ﺒل اﺒتﻜروا الﻌديد
من النماﺫﺝ المﺨتﻠﻔﻪ لﻠسدود الﻜﻔيﻠﻪ ﺒمقاومة المياﻩ الﻌنيﻔﻪ.
السدود ﻫي ﺃحدﻱ المنﺸﺄﺕ الماﺌيﻪ التي تﺅسس لحﻔﻅ المياﻩ وتﺨﺯينها ﺇﻋدادﻫا
لﻺستهﻼﻙ ،تقام السدود ﻻﻏراﺽ ﺸتي منها -:
-

سدود تقام لﻠتحﻜم ﻓي المنسوﺏ الماﺌي.

-

سدود تقام ﻋﻠي ﻁول المﺠرﻱ ﻓي اﻻراﻀي ﺸديدﻩ اﻻنحدار.
سدود تقام ﺒﻐرﺽ التﺨﺯين وﺫلﻙ حتي يمﻜن من التحﻜم ﻓي ﻓيﻀان
النهر مﺜل سد اسوان القديم والسد الﻌالي ﺒﺄسوان.

-

سدود تقام لتوليد الﻁاﻗﻪ الﻜهرﺒيﻪ من ﻓرﻕ المنسوﺏ امام وﺨﻠﻑ السد.
سدود تقام ﺒﻐرﺽ رﻯ اﻻراﻀي الﺯراﻋيﻪ.
ان اﻷنواﻉ الﺸاﺌﻌﻪ من السدود ﻫي التى تنﺸﺄ من نوﻉ واحد من المواد  ،او ﺫاﺕ الردم
التراﺒي او الردم الﺼﺨرﻱ مﻊ ﻗالﺏ تراﺒي  ،او ﺫاﺕ الواﺠهﻪ الﺨرسانيﻪ و السدود
الﺨرسانية ﻫي التي تﻌتمد ﻋﻠي الﺠاﺫﺒية  ،او القوس او الدﻋاماﺕ الواﻗيﻪ .
السدود التراﺒية ﻫي نوﻉ من ﺃنواﻉ السدود  ،و تﻌتﺒر من ﺃﻗدم ﺃنواﻉ السدود التي
ﺃﻗيمﺕ ﺒواسﻁة اﻷنسان ﻗﺒل ﻋدﺓ اﻷﻑ من السنين ﻗﺒل الميﻼد ﻓي ﻜل من مﺼر و
الهند و ﺒيرو  ،تﻌمل ﻫﺫﻩ السدود التراﺒية ﻋﻠى حﺠﺯ المياﻩ ﺨﻠﻔها و ما يميﺯﻫا ﻜﺜاﻓة
المادﺓ داﺨﻠها  ،ﻓالﻌاﺯل الداﺨﻠي لسد تراﺒي يمنﻊ تسرﺏ او ترﺸﺢ المياﻩ ﻋﺒر ﺠسم
السد .
يوﺠد ﻫﺫا النوﻉ من السدود ﺒﻜﺜرﻩ ﻓي ﺒقاﻉ السودان المﺨتﻠﻔة  ،مﺜل سد السرﻑ ﻓي
القﻀارﻑ  ،سدود ﻓي ﻏرﺏ السودان  ،سد اﺒودليﻕ  ،سدود ارﺒﻌاﺕ  ،سد وادﻱ سيدنا
ﻓي منﻁقة الﺨرﻁوم  ،سد تاوﻯ  ،سد ﻗوﺏ وﻓي ﺸرﻕ السودان سد ﻓي وادﻱ المقدم .
ونحن ﺒﺼدد تقييم ودراسة سد تراﺒي وادﻱ سيدنا الموﺠود ﻓي محﻠية ﻜررﻱ ﺸمال
الﺨرﻁوم  ،ﻫﺫﻩ المنﻁقة تﻌاني من ﻁول ﻓﺼل الﺠﻔاﻑ و ﻗﻠة تدﻓﻕ المياﻩ السﻁحية .
تقﻊ منﻁقة وادﻱ سيدنا ﻀمن المناﺥ الﺼحراوﻱ و ﺸﺒﻪ الﺼحراوﻱ  ،اﺫ تتﻌرﺽ ﻓي
ﺒﻌﺽ اﻻحيان الى تدﻓﻕ السيول ﺒﻜمياﺕ ﻜﺒيرﺓ.
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 3-1منﻁقﻪ الدراسة-:
تقﻊ منﻁقة وادﻱ سيدنا ﻓي الﺠﺯﺀ الﺠنوﺒي الﺸرﻗي من محﻠية ﻜررﻱ ،ﻫو الوادﻱ
الﺫﻱ يﺸﻕ ﻁريقة من ﻏرﺏ المنﻁقة الﻌسﻜرية ﺜم يتﺠﻪ ﺸرﻕ مارا ﺒﺸارﻉ وادﻱ
سيدنا ليﺨترﻕ ﻗرﻯ ﻜررﻱ ﻗﺒل ان يﺼﺏ ﻓي النيل.
يﺒﻠﻎ ﻁول ﻫﺫا الوادﻱ حوالي ﻜيﻠومتر ويتميﺯ ﻋن اﻷودية اﻷﺨرﻯ ﺒﺼﻐر ﻋرﺽ
حوﻀﻪ
يﺒﻠﻎ
الﺠانﺒي
 ( catchment areaوالﺫﻱ يتراوﺡ ﺒين الى ﻜيﻠومتر ،و مساحة
(
الحوﺽ الﺠانﺒي حوالي ﻜيﻠو متر مرﺒﻌا ﻓي منﻁقﻪ ﻏرﺏ المنﻁقﻪ
الﻌسﻜريﻪ.
حاﻻﺕ
الﺠﻔاﻑ وﻗﻠة تدﻓﻕ المياﻩ السﻁحيﻪ
المنﻁقة من ﻁول
ﻓي ﺫاﺕ
اﻹ
تﻌاني ﻫﺫا ﻓﺼل
تﻜرار متﺒاﻋد ﺇﺫ ﺃنها تقﻊ ﻀمن المناﺥ الﺼحراوﻱ وﺸﺒﻪ ﺼحراوﻱ الﺫﻱ ﻻ
يتﺠاوﺯ المﻌدل المﻁر ﻓيﻪ ﻋن مﻠيمتر .
تتﻌرﺽ ﻫﺫﻩ المنﻁقﻪ لهﻁول اﻷمﻁار ﻁول ﻓﺼل الﺨريﻑ ﻓي الﻔترﻩ من يوليو-
سﺒتمﺒر واحيانا تتدﻓﻕ السيول ﻋﺒر ﺨور وادﻱ سيدنا ﺒاحﺠام ﻜﺒيرﻩ وﻋاليﻪ .
تمﺜل مﺸﻜﻠﻪ ﻓي التﺼريﻑ حيﺙ يﺸﻕ مﺠراﻩ ﺸارﻉ وادﻱ سيدنا ويﺠتاﺡ ﻁريﻕ
الﺸارﻉ ﻋدﺓ مراﺕ ﻓي الﻌام .اما مساحة الحوﺽ الﺠاﺒي ﻓيمﻜن ان تستﻐل مياﻫها
ﻷﻏراﺽ الﺯراﻋﻪ ﺨاﺼة ان سهول الوادﻱ ﺫاﺕ ترﺒﻪ ﻁينيﻪ وﻫي منﺒسﻁﻪ
وﺒالتالي مناسﺒﻪ لﻌمﻠياﺕ الرﻱ.
الﺼﻔﻪ الﻌامﻪ لﻠترﺒﻪ ﻫي ﻁينيﻪ ﺃو ﻁينيﻪ مﺨﻠوﻁﻪ ﺒالسﻠﺕ ﺃﻀﻑ الى ﺫلﻙ ان
متوسﻁ ميل ﻗاﻉ الوادﻱ يتراوﺡ ﺒين  .الى  .ﻓي الﻜيﻠومتر الواحد ويﻌتﺒر ﺫلﻙ ميﻼ
ﻜﺒيرا من الناحية الهيدروليﻜيﻪ  .وﻋﻠيﻪ ﻓان تﻠﻙ الﻌوامل مﺠتمﻌﻪ تﺯيد من ﻓﻌالية
نسﺒة اﻷمﻁار الهاﻁﻠﻪ ﻓي المنﻁقﻪ  ،يﺯيد مﻌامل الﺠريان وﺒالتالي ﺯيادﺓ احتمال
اﻻﻀرار الناﺠمﻪ.
وﻜما ﻫو الحال ﻓي اﻏﻠﺏ الوديان ﻓي الريﻑ ﻻ توﺠد محﻁة ﻗياس امﻁار ﺒالقرﺏ
من الوادﻱ وان اﻗرﺏ محﻁاﺕ ﺒها مﻌﻠوماﺕ ﻜاﻓيﻪ ﻋن اﻷمﻁار ﻫي مدينة ﺃم
درمان .ﻏير ﺃن اﻷمﻁار ﻓي ﻫﺫﻩ المنﻁقﻪ ﻫي امتداد لﻸمﻁار الموسميﻪ لسهول
السودان الوسﻁى ﺇﺫ ﺃن ﻫﺫﻩ المنﻁقﻪ تقﻊ ﺠنوﺏ الﻔاﺼل المدارﻱ وﺒالتالي تﻜون
ﻋرﻀﻪ لﻸمﻁار الﺼيﻔيﻪ الناتﺠﻪ من الرياﺡ الﺠنوﺒية الرﻁﺒﻪ  ،وﺃن متوسﻁ
اﻷمﻁار السنوية ﺒالمنﻁقة والمرتﻔﻌاﺕ المتاﺨمة لها حسﺏ اﻷحﺼاﺌياﺕ
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المدونﻪ حوالي مﻠيمتر ﻓي حين ﺃن ﺃﻋﻠى ﻫﻁول مﻁرﻱ سنوﻱ ﻫو مﻠيمتر وﺃدنى
ﻫﻁول مﻁرﻱ سنوﻱ ﻫو مﻠيمتر  .ﻜما ﺃن متوسﻁ ﻋدد ﺃيام المﻁر السنوﻱ ﻫو
يوم  ،ﻫﺫﻩ اﻷرﻗام ﺒدﺃﺕ ﻓي اﻷرتﻔاﻉ ولقد ﺃﺨﺫنا ﻫﺫﻩ الﺯيادﻩ ﻓي الحسﺒان وﻋﻠى
ﺃساس ﺃن متوسﻁ اﻷمﻁار ﻓي حدود مﻠيمتر.
ﺃما ﺒالنسﺒﻪ لﻠتﺒﺨر ﻓيﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠي مﻌدل لﻪ حوالي  .مﻠيمتر ﻓي اليوم  ،ويحدﺙ ﺫلﻙ
ﻓي الﻔترﻩ من اﺒريل وحتي يونيو .وﻫﺫا يﻌﺯﻯ الي ﻷرتﻔاﻉ درﺠاﺕ الحرارﻩ
وانﺨﻔاﺽ الرﻁوﺒﻪ النسﺒيﻪ ﺃما مﻌدﻻﺕ التﺒﺨر الدنيا ﻓتﻜون ﻓي الﻔترﻩ من ديسمﺒر
الى ﻓﺒراير وﺫلﻙ ﻷنﺨﻔاﺽ درﺠاﺕ الحرارﺓ .
ومن المﻌالم الواﻀحﻪ والمﻌروﻓﻪ والﻅاﻫرﻩ ﻓي منﻁقة وداﻱ سيدنا منﻁقﻪ وداﻱ
سيدنا الﻌسﻜريﻪ ومدرسة وادﻱ سيدنا الﺜانويﻪ وﻫي تﻌتﺒر من المﻌالم التاريﺨيﻪ ﻓي
السودان وﻜما توﺠد ﺒها ﻗاﻋدﻩ ﺠويﻪ .
مدرسة وادﻱ سيدنا تم ﺇنﺸاﺅﻫا ﺒﻌد تحويل ﻜﻠية ﻏردون الى ﺠامﻌﻪ ،تم اﻓتتاﺡ
ﺜﻼﺙ مدارس ﺜانوية ﻋﻠيا لمدﻫا ﺒالﻁﻼﺏ وﻫﺫﻩ المدارس ﻫي مدرسة وادﻱ سيدنا
الﺜانويﻪ ،مدرسة حنتوﺏ و مدرسة ﺨور ﻁقﺕ .

 2-1اﻷﻫداﻑ-:
 1-2-1اﻷﻫداﻑ الﺨاﺼة-:
-

اﻹستﻔادﻩ القﺼوﻯ من المياﻩ المتدﻓقﻪ من الوادﻱ .

اﻹستﻔادﻩ القﺼوﻯ من المياﻩ وحﺠﺯﻫا لﻠمساﻫمﻪ ﻓي تنمية تﻠﻙ المنﻁقﻪ اﺠتماﻋيا
واﻗتﺼاديا .
 تﺨﻔيﺽ ﺃحﺠام السيول المتدﻓقﻪ نحو ﺸارﻉ وادﻱ سيدنا ونحو المنﻁقﻪ المﺄﻫولﻪﺒالسﻜان وﺒالتالي تقﻠيل اﻻﻀرار الناﺠمﻪ من ﺫلﻙ.
 ﺯراﻋة ﺃحﺯمة من الﻐاﺒاﺕ واﻷﺸﺠار ) (Afforestationﻹحتواﺀ ﺃﺜار التﻌريةوتﺠريﻑ الترﺒة وما ﺸاﺒهها من ﺯحﻑ ﺼحراوﻱ وتمدد لمناﻁﻕ الﺠﻔاﻑ.
-

ﺇيﺠاد مناﻁﻕ ترويﺢ لﻠمواﻁنين( (Recreation Areasﻓي المنﻁقﻪ.
 2-2-1الهـدﻑ الﻌام-:
تقييم و دراسة سد تراﺒي وادﻱ سيدنا.
-
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الﺒاﺏ الﺜاني
اﻹﻁار النﻅرﻯ
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– الســدود وﺃنواﻋـهـا
السدود ﻫى ﻋﺒارﺓ ﻋن ﺇنﺸاﺀاﺕ ﻫيدروليﻜية تسد ﺃو تحتﺠﺯ مﺠرﻯ الماﺀ ﻓى النهر ،
مﻜونﻪ ﻓى النهر حوﻀاﹰ من الماﺀ المحتﺠﺯ  .تﻌد السدود من ﺃﻜﺒر المنﺸﺂﺕ الماﺌية
التى ينﻔﺫﻫا اﻹنسان ﻋﻠى اﻷنهار الداﺌمة الﺠريان ﺃو الوديان الموسمية من ﺃﺠل
تﺨﺯين مياﻫها وتنﻅيم ﺠريانها ودرﺀ ﺃﺨﻁار الﻔيﻀاناﺕ ومواسم الﺠﻔاﻑ  ،وﺇستﺨدام
المياﻩ ﻓى توليد الﻁاﻗة الﻜهرﺒاﺌية النﻅيﻔﻪ  ،وتﻌويﺽ النقﺹ ﻓى مياﻩ الﺸرﺏ
لﻺستﺨداماﺕ المنﺯلية والﺼناﻋية والسياحة والﺯراﻋة المروية  ،وتنﻅيم المﻼحة
النهرية والمحاﻓﻅة ﻋﻠى الﺒيﺌة .
تنﻔﺫ السدود ﺒﺈرتﻔاﻉ ﻗﻠيل نسﺒياﹰ ﻋﻠى الﺸواﻁﺊ الﺒحرية من ﺃﺠل درﺀ مﺨاﻁر المد
والﺠﺯر  ،ﻜما تنﻔﺫ ﻋﻠى اﻻنهار الﻜﺒيرﺓ من اﺠل درﺀ ﺨﻁر ﻓيﻀاناتها وحماية
اﻷراﻀى المﺄﻫولﻪ المنﺨﻔﻀة المحيﻁة ﺒها ويﻁﻠﻕ ﻋﻠيها اسم سدود الحماية .
والمﻔرﻍ السﻔﻠى
Dam wall
يتﺄلﻑ السد ﺃساساﹰ من ﺠسم السد
bottom outlet
Water intakeوالمﻔيﺽ  . Spill wayوينﻔﺫ ﺠسم السد ﻋادﺓﹰ

والمﺄﺨﺫ الماﺌى
ﻓى ﺃﻀيﻕ
ﺨانﻕ توﻓرﻩ الﻁﺒيﻌة ﻋﻠى مﺠرﻯ الوادﻯ  ،من ﺃﺠل تقﻠيﺹ حﺠم ﺃﻋمال السد وﻜﻠﻔتها
ﺇلى ﺃدنى حد ممﻜن  ،ﺸريﻁة ﺃن يتسﻊ مﺠرﻯ الوادﻯ ﻗﺒل موﻗﻊ السد لتﺸﻜيل الﺨﺫان
الماﺌى المناسﺏ .
ومن المﻔروﺽ ﺃن يوﻓر ﻫﺫا المﺠرﻯ مورداﹰ ماﺌياﹰ ﻜاﻓياﹰ يسوﻍ ﺇﻗامة السد ،
ﻜما يمﻜن ﻓى ﺒﻌﺽ الحاﻻﺕ الﺨاﺼة ﺠﻠﺏ المياﻩ الى الﺨﺯان من مﺼدر ماﺌى ﻗريﺏ
ﺒالﻀﺦ ﺇﺫا ﻜان مﺠدياﹰ ﻓنياﹰ وﺇﻗتﺼادياﹰ .
يﺠﺏ ان يتواﻓر ﻓي موﻗﻊ السد الﺸروﻁ الﺠيولوﺠية الﻜﻔيﻠﻪ ﺒتحمل اﻹﺠهاداﺕ التى
ستﻁﺒﻕ ﻋﻠيﻪ ﺇﻀاﻓة ﺇلى تواﻓر الﺸروﻁ الهيدرولوﻜية المناسﺒة لﻀمان ﻜتامة ﺃساساﺕ
السد وﺒحيرﺓ التﺨﺯين لتقﻠيﺹ النواﻓﺫ الماﺌية ﻓيها ﺇلى الحد المقﺒول ﺇﻗتﺼادياﹰ .
ﺃما المﺄﺨﺫ الماﺌى والمﻔرﻍ السﻔﻠى ﻓهما منﺸﺂﺕ ﺃنﺒوﺒية تنﻔﺫ تحﺕ ﺠسم السد ﺃو ﻋﻠى
ﺃحد ﻜتﻔيﻪ من ﺃﺠل ﺇسالة المياﻩ من ﺒحيرﺓ السد ﺇلى المنﻁقة الواﻗﻌة ﺨﻠﻑ ﺠسم ﺒﺄمان
 ،يتم ﺫلﻙ ﺒتﺠهيﺯﻫا ﺒالﺒواﺒاﺕ المناسﺒة لﻠتحﻜم ﺒﻜمية المياﻩ الﻼﺯمة لﻠﻐرﺽ
المﺨﺼﺹ لها  .ويمﻜن دمﺞ ﻫاتين المنﺸﺄتين ﻓى منﺸﺄﺓ واحدﺓ ﻓى ﺒﻌﺽ الحاﻻﺕ ،
وﺨاﺼة ﻓى السدود الﺼﻐيرﻩ والمتوسﻁة .
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وﺃما المﻔيﺽ ﻓهو منﺸﺄﻩ تﻌمل ﻋﻠى ﺼمام اﻷمان  ،ﻓتﺨﻠﺹ ﺒحيرﻩ السد من المياﻩ
التى تﻔيﺽ ﻋن حﺠم تﺨﺯينها اﻷﻋﻅمى المﻌتمد  ،وﻻ سيما مياﻩ الﻔيﻀان وﺫلﻙ
ﺒﺈسالتها ﺒﺄمان الى المنﻁقة الواﻗﻌة ﺨﻠﻑ السد ﺃو الى واد مﺠاور .
مواد الﺒناﺀ المستﺨدمﻪ ﻓى ﺇﻗامة السدود تتﺄلﻑ ﻋادﺓ من الﺨرسانة  ،الﺨرسانة
المسﻠحة  ،اﻷﺨﺸاﺏ  ،اﻷحﺠار ومﺨتﻠﻑ ﺃنواﻉ الترﺒة .
 ﺃنواﻉ السدود -: -تنقسم السدود وﻓﻕ الﻐرﺽ المرﺠو منها ﺇلى -:--ﺃ سدود تﺨﺯينية "التﺨﺯين السﻁحى " -:وﻫى تقام ﻓى المناﻁﻕ الﺠﺒﻠية لتﻌترﺽ مﺠارﻯ اﻷودية وتحﺠﺯ المياﻩ ﺜم تﻔريﻔها
ﻓى ﺨﺯاناﺕ مﺠهﺯﺓ لتوﺯيﻌها ﻋﻠى التﺠمﻌاﺕ السﻜانية التى يﺼﻌﺏ الوﺼول ﺇليها
ﻋن ﻁريﻕ ﺨﻁوﻁ اﻷناﺒيﺏ .
--ﺏ سدود الحماية "ومنها سدود تقوم ﺒدرﺀ الﻔيﻀاناﺕ " -:تﻌمل ﻋﻠى حماية الحياﺓ المدنية من مﺨاﻁر الﻔيﻀاناﺕ واﻷنواﻉ المناﺨية
اﻹستﺜناﺌية ﺒاﻹﻀاﻓة ﺇلى تﻌﺯيﺯ الموارد الماﺌية لﻠمدينة .
--ﺝ سدود ترﺸيحية " لتﻐﺫية المياﻩ الﺠوﻓية " -:تقام ﻋﻠى مﺠارﻯ اﻷودية الرﺌيسية لحﺠﺯ مياﻩ اﻷمﻁار لﻺستﻔادﻩ منها ﻓى تﻐﺫية
الﺨﺯان الﺠوﻓى والحد من تداﺨل مياﻩ الﺒحر وﺨﺯاناﺕ التﻐﺫية الﺠوﻓية.
 -تنقسم السدود ﻋﻠى حسﺏ نﻅرية ﻋمﻠها والمـواد المسـتﺨدمة ﻓـىﺇنﺸاﺅﻫا ﺇلى التالى-:
--ﺃ السد االتﺜاﻗﻠي "-: "Gravity Damويﻌتمد ﻓى ﺜﺒاتﻪ ﻋﻠى وﺯنة ويﺒنى من الﺨرسانة الﻌادية وﻋادﺓ ما يﻜون ﻓى
المسقﻁ اﻷﻓقى ﻋﻠى ﺸﻜل ﺨﻁ مستقيم وﺃحياناﹰ يسمﺢ ﻓيﻪ ﺒﺈنحناﺀ ﺒسيﻁ من ناحية
اﻻمام .
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--ﺏ السد المقوس "-: "Arch Damويﺒنى من الﺨرسانة المسﻠحة  .ينقل ﻀﻌﻁ المياﻩ المﺅﺜر ﻋﻠيﻪ الى اﻷﻜتاﻑ
الﺼﺨرية الﺠانﺒية ﺒواسﻁة ﺨاﺼية الﻌقد "  "Arch Actionوﻋادﺓ ما يﻜون سمﻙ
السد ﺃو ﻗﻁاﻋة ﺼﻐير نسﺒياﹰ ﺒالمقارنة ﺒالسد الﺜقﻠي  .يستﺨدم ﻫﺫا النوﻉ من
السدود ﻓى الوديان الﻀيقﻪ التى ﺒها ﺃﻜتاﻑ ﺠانﺒية تقوﻱ ﻋﻠى ﺇحتمال ﻀﻐﻁ المياﻩ
المتقولة ﺇليها .
--ﺝ السد ﺫو الدﻋاماﺕ " -: "Buttress Damوﻫو ﻋﺒارﺓ ﻋن ﺒﻼﻁة من الﺨرسانة المسﻠحة مﻌرﻀة لﻀﻐﻁ المياﻩ ﺃمامها ،
حيﺙ تقوم ﺒنقﻠﻪ ﺇلى دﻋاماﺕ موﺯﻋﻪ ﻋﻠى ﻁول السد .
--د السد التراﺒى "-: "Earth Damحيﺙ يتﻜون ﺠسم السد من ﻜتﻠة ﻜﺒيرﺓ من اﻷترﺒة تﻌتمد ﻓى ﺜﺒاتها ﻋﻠى وﺯنها .
ﻋادﺓ ما يﺯود السد ﺒترتيﺒاﺕ ﺨاﺼة لﻠتقﻠيل من التسرﺏ الﺫﻯ يحدﺙ ﺨﻼل ﺠسم
السد ومن تحتﻪ .
--ﻫـ السدود الرﻜامية " -: "Rock Fill Damوﻫى مﺜل السدود التراﺒية تتﻜون من ﻜتﻠة ﻜﺒيرﺓ من ﻜسر اﻷحﺠار تﻌتمد ﻓى
ﺜﺒاتها ﻋﻠى وﺯنها  .ﻓى ﻫﺫﻩ الحالة يﺠﺏ ﺃيﻀاﹰ ﻋمل ترتيﺒاﺕ ﺨاﺼة لﻠتقﻠيل من
التسرﺏ ﺨﻼل ﺠسم السد ومن تحتﻪ .
--ﺃ السدود الﺨرسانية التﺜاﻗﻠة -:السد الﺜقﻠي ﻫو ﻋﺒارﺓ ﻋن حاﺌﻁ سميﻙ من الﺨرسانة ﺃو من اﻷحﺠار  ،يﺒنى
ﺒﻌرﺽ المﺠرﻯ ﺒهدﻑ التحﻜم ﻓى الﻔيﻀان ورﻓﻊ منسوﺏ المياﻩ ﺃمام السد .
يستﺨدم ﻫﺫا النوﻉ من السدود ﻓى ﺃﻏراﺽ الرﻯ وﺃﻏراﺽ توليد الﻁاﻗة الﻜهرﺒاﺌية
.
يﻌتمد ﻫﺫا النوﻉ من السدود ﻓى ﺜﺒاتﻪ ﻋﻠى وﺯنﻪ وﻋﻠى تماسﻜﻪ مﻊ ﻁﺒقة اﻻساس
 .ﻋند تﺨﻁيﻁ سد ﺜقﻠى يراﻋى ﺃن يﻜون ﺸﻜﻠﻪ ﻓى المسقﻁ اﻷﻓقى ﻋﻠى ﺼورﺓ ﺨﻁ
مستقيم ويسمﺢ ﻓى حاﻻﺕ الﻀرورﺓ ﺒوﺠود ﺇنحناﺀ ﺨﻔيﻑ  ،ﻋﻠى ﺃن يﻜون
اﻹنﺒﻌاﺝ من ناحية اﻻمام .
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الوﺠة اﻻمامى ﻓى السد " "Upstream Faceﻋادﺓ ما يﻜون رﺃسى ولو ﺃنﻪ ﻓى
ﺒﻌﺽ اﻷحيان يسمﺢ ﺒﺈﻋﻁاﺀ الوﺠﻪ اﻻمامى لﻠسد ميل ﺨﻔيﻑ مﻊ الرﺃسى .
الوﺠﻪ الﺨﻠﻔى لﻠسد " "Downstreamﻋادﺓ ما يﻌﻁى ميل ﺜاﺒﺕ من ﻗمة السد حتى
ﻗاﻋدتﻪ  .وﻋرﺽ مقﻁﻊ السد ﻋند القمﻪ يترواﺡ ﻋادﺓ ﺒين ) (1.1SHلﻠسدود
المنﺨﻔﻀة ﺇلى القيمﻪ التى تحددﻫا متﻁﻠﺒاﺕ الﻁريﻕ الﺫﻯ سينﺸﺄ ﻓوﻗة ﺃو متﻁﻠﺒاتﻪ
تﺸﻐيل الﺒواﺒاﺕ ﻓى حالة السدود الﻌالية .ﻋادﺓ ما يﺅﺨﺫ ﻋرﺽ الﻁريﻕ ﻋند القمﻪ
حوالى ) (6msاﻻ ﺇﺫا ﻁﻠﺏ ﻏير ﺫلﻙ .
ﻋرﺽ مقﻁﻊ السد ﻋند القاﻋدﺓ يحدد تﺒﻌاﹰ لقيم اﻹﺠهاداﺕ المسموﺡ لها  ،ﻜﺫلﻙ
تﺒﻌاﹰ لحساﺒاﺕ اﻻ تﺯان لمقﻁﻊ السد.
لتحديد ﺸﻜل مقﻁﻊ السد من الناحية الﺨﻠﻔية  ،يﺅﺨﺫ ﻋرﺽ الﻁريﻕ ﻋند القمة ﺜم
ﺒﻌد ﺫلﻙ يرسم الﺨﻁ المحدد لوﺠﻪ الﺨﻠﻔى رﺃسياﹰ ليتﺼل مﻊ ميل الوﺠﻪ الﺨﻠﻔى
ﺃما ﻋﻠى ﺸﻜل ﻗوس من داﺌرﺓ ﺃو ليتقاﻁﻊ مﺒاﺸرﺓ مﻊ ﻫﺫا الميل مﻊ تﺯويد ﻫﺫا
الﺠﺯﺀ ﺒمﺠموﻋة من الﻌقود وﺫلﻙ لﺯيادﺓ الناحية الﺠمالية لﻠسد  .ميل الوﺠﻪ الﺨﻠﻔى
لﻠسد يترواﺡ من ( )-ﻋﻠى اﻷﻓقي ﺇلى () ﻋﻠى الرﺃسي ﺃﻯ من ( . ) . – .
يﺠﺏ ﺃن يﻜون منسوﺏ الﻁريﻕ من ﺃﻋﻠى يرتﻔﻊ ﻋن ﺃﻋﻠى منسوﺏ متوﻗﻊ لسﻁﺢ
المياﻩ ﺃمام السد ﺒقيمة تﻌتمد ﻋﻠى اﻹرتﻔاﻉ المتوﻗﻊ لﻸمواﺝ المتﻜونﻪ ﻓى الﺨﺯان
ﺃمام السد  .وﻓى حالة ﺇنﺸاﺀ مﻔيﺽ ﻓى ﺠسم السد ﻓيﺠﺏ ﺃن يﻜون المقﻁﻊ ﻋﻠى
ﻁول الﺠﺯﺀ من السد الﺫﻯ ﺒﻪ المﻔيﺽ مﺸاﺒﻪ من ناحية التﺨﻁيﻁ لﻠﺠﺯﺀ المﺼمﺕ
 ،ﻜما يﺠﺏ ﺒقدر اﻻمﻜان ﺃن تﻜون الميول اﻷمامية و الﺨﻠﻔية لﻠﺠﺯﺌين متساوية .
يﺠﺏ ﺇﺨتيار موﻗﻊ ﺇنﺸاﺀ السد الﺜقﻠى ﻓى مﻜان يتميﺯ ﻗﻁاﻋﻪ الﺠيولوﺠي ﺒوﺠود
ﻁﺒقاﺕ تﺄسيس ﺼﺨرية ﻗوية  .يﺠﺏ حقن ﻁﺒقة اﻷساس الﺼﺨرﻯ ﺒاﻷسمنﺕ من
ﺨﻼل ﺃﺒار حقن وﺫلﻙ لمﻸ الﺸقوﻕ الموﺠودﺓ ﻓيها و ﺒالتالى تقﻠيل التسرﺏ الﺫﻯ
يحدﺙ ﺨﻼلها.
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الﺸﻜل( )-يوﻀﺢ ﺠسم سد تﺜاﻗﻠي
لتقﻠيل ﻗوﻯ الدﻓﻊ الماﺌي المﺅﺜرﻩ ﻋﻠى ﻗاﻋدﺓ السد  ،ﻋادﺓ ما تﺯود القاﻋدﺓ ﺒستارﺓ
من اﻷسمنﺕ المحقون من الناحية اﻷمامية  ،ﻜما تﺯود ﺃيﻀاﹰ ﺒﺼﻑ من ﺃﺒار
الﺼرﻑ الرﺃسية لتﺨرﺝ من ﺨﻼلها المياﻩ المتسرﺒﻪ ﺇلى نﻔﻕ ﻋرﻀى موﺠود ﻓى
ﺠسم السد ومنﻪ ﺇلى ﺨﻠﻑ السد ﺒواسﻁة مواسير تﺼريﻑ ؛ لتقﻠيل ﻗوﻯ الرﻓﻊ
الماﺌية ﻋﻠى المقاﻁﻊ اﻷﻓقيﻪ ﺨﻼل ﺠسم السد والناتﺠة ﻋن تسرﺏ المياﻩ المتسرﺒﻪ
ﺇلى اﻷنﻔاﻕ الﻌرﻀية الموﺠودﺓ ﻓى ﺠسم السد .
ﻁرﻕ ﺇنﺸاﺀ السدود الﺜقﻠية -:
ﻫناﻙ ﻁريقتين ﻹنﺸاﺀ سد ﺜقﻠى وﻫى -:
تحويل مﺠرﻯ النهر ﺒالﻜامل ﺇما ﺒواسﻁة مﺠرﻯ مﻔتوﺡ ﺃو ﺒﺈنﺸاﺀ نﻔﻕ محﻔور
وﺫلﻙ ﺒﻌيداﹰ ﻋن موﻗﻊ ﺇنﺸاﺀ السد  .تحاﻁ منﻁقة اﻹنﺸاﺀ من اﻷمام ومن الﺨﻠﻑ
ﺒسدين مﺅﻗتيين (  two coffer . (damsﻫﺫﻩ الﻁريقﻪ تستﺨدم ﻋادﺓ ﺇﺫا ﻜانﺕ
الﻅروﻑ الﺠيولوﺠية والﻁﺒوﻏراﻓية ﻓى المنﻁقة تسمﺢ ﺒﺈتمام ﺫلﻙ  .يﻔﻀل
ﺇستﺨدام نﻔﻕ ﻓى حالة ما ﺇﺫا ﻜان ﻫﺫا النﻔﻕ سوﻑ يستﺨدم ﺒﻁريقﻪ ناﻓﻌة ﺒﻌد ﺇتمام
ﺇنﺸاﺀ السد .

11

ينﺸﺄ السد ﻋﻠى مرحﻠتين  ،ﻹتمام المرحﻠة اﻷولى يحاﻁ ﺠﺯﺀ من النهر ﺒسد مﺅﻗﺕ
حيﺙ يتم داﺨﻠﻪ ﺇنﺸاﺀ الﺠﺯﺀ اﻷول من السد  .ﺒﻌد ﺫلﻙ يحاﻁ الﺠﺯﺀ الﺜانى ﺒدورﻩ
ﺒسد مﺅﻗﺕ ﻻتمام ﺇنﺸاﺀ السد ﺒداﺨﻠﻪ  ،حيﺙ يسمﺢ لﻠﺠريان المار ﻓى المﺠرﻯ
ﺒالمرور ﺃما ﺨﻼل المﺨارﺝ الموﺠودﺓ ﻓى الﺠﺯﺀ الﺫﻯ يتم ﺇنﺸاﺅﻩ ﺃوﻻﹰ  ،ﺃو من
ﻋﻠى ﻫﺫا الﺠﺯﺀ من السد ﺒالﻜامل ﺃﻯ ﺃن ﻫﺫا الﺠﺯﺀ يﻌمل ﻜهدار .
تﻌتﺒر مﻌﻅم سدود الﺠاﺫﺒية "التﺜاﻗﻠية" ﻜسد ﻏراند ﻏولى ﻓى الﻌاﺼمة واﺸنﻁن ﻓى
الوﻻياﺕ المتحدﻩ اﻷمريﻜية من اﻻنماﻁ المﻜﻠﻔة ﺠداﹰ ﻓى اﻷنﺸاﺀ ﺒسﺒﺏ حاﺠتها
لﻜمياﺕ ﻫاﺌﻠﻪ من المواد لﻠﺒناﺀ ﻜاﻷسمنﺕ .
وتﻌتمد ﻫﺫﻩ السدود ﻓى ﻗوتها ﻋﻠى وﺯن اﻷسمنﺕ المقاوم لﻠﻀﻐﻁ الﺠانﺒى لﻠماﺀ
 Side pressureوالهﺯاﺕ اﻷرﻀية  Earth quakesوﻗوﺓ الﺠاﺫﺒية اﻷرﻀية .
Gravity
---ﺏ

السدود الﺨرسانية المدﻋمة ﺃو السدود ﺫاﺕ الدﻋاماﺕ -:

يﻌتمد ﻋﻠى دﻋاﺌم  ،ويتﻜون من ﻏﻁاﺀ ) ، (sloping coverيﻜون ﺃما ﺒﻼﻁة
مسﻁحﻪ (  flat (slabﺃو ﻋﻠى ﺸﻜل مﺠموﻋة ﻋقود ) . (Multiple archيتﻠقى
ﻫﺫا الﻐﻁاﺀ القوﻯ المﺨتﻠﻔة
المﺅﺜرﺓ ﻋﻠيﻪ ليقوم ﺒنقﻠها ﺇلى مﺠموﻋة من الدﻋاماﺕ ) (Buttressesﻋمودية
ﻋﻠيﻪ لتقوم ﺒدورﻫا ﺒنقل ﻫﺫﻩ اﻷحمال الى اﻻساس  .ﺇستﺨدام مﺠموﻋة من الﻌقود
يسمﺢ ﺒﺯيادﺓ المساﻓة ﺒين الدﻋاماﺕ مما يقﻠل ﻋددﻫا .
يحتاﺝ السد ﺫو الدﻋاماﺕ ﻋادﺓ من ﺜﻠﺙ الى نﺼﻑ ﻜمياﺕ الﺨرسانة التى يحتاﺠها
سد ﺜقﻠي لﻪ نﻔس ﺇرتﻔاﻋﻪ  ،لﻜن ﻫﺫا ﻻ يوﺠﺏ داﺌماﹰ ﺃن تﻜون تﻜاليﻑ ﺇنﺸاﺀ سد
ﺫو دﻋاماﺕ ﺃﻗل من تﻜاليﻑ ﺇنﺸاﺀ سد ﺜقﻠي حيﺙ ﺃنﻪ يحتاﺝ ﻓى تنﻔيﺫﻩ ﺇلى مﺠهود
ﺃﻜﺒر وﺃيﻀاﹰ نتيﺠة لتﻜاليﻑ التسﻠيﺢ المستﺨدم  .ﻫنالﻙ نقﻁة ﺃﺨرﻯ يﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫا
ﻓى اﻹﻋتﺒار وﻫى ﺃنﻪ نتيﺠة لنقﺼان وﺯن السد ﻓى ﻫﺫﻩ الحالة ﻓﺈنم الﺠهود
الﻌمودية الناﺸﺌة ﻋﻠى القاﻋدﺓ تﻜون ﻗيمتها ﺼﻐيرﻩ  ،لﺫلﻙ يﻔﻀل ﺇستﺨدام ﻫﺫا
النوﻉ من السدود ﻋندما تﻜون ﻁﺒقة اﻷساس ﻀﻌيﻔﻪ وﻻ تتحمل الﺠهود الناﺸﺌة
ﻋن سد ﺜقﻠي .
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ﺇﺫا ﻜانﺕ الترﺒة التى سيقام ﻋﻠيها السد مسامية  ،يﻔﻀل ﺇستﺨدام ﻗدمﻪ ﺃماميﻪ
) (cut off wallتحتها ستارﻩ محقونﻪ ) (grout cur tamsوﺫلﻙ لتقﻠيل من ﻗوﻯ
الرﻓﻊ الماﺌي المﺅﺜرﻩ ﻋﻠى السد .
ﺒﻌد تﺸﻐيل السد من الممﻜن ﻓى وﻗﺕ ﻻحﻕ ﺯيادﺓ ﺇرتﻔاﻉ الدﻋاماﺕ وﻜﺫلﻙ مد
الﺒﻼﻁة ﺇلى ﺃﻋﻠى  .ﻋﻠى ﺫلﻙ يمﻜن ﺇستﺨدام ﻫﺫا النوﻉ من السدود ﺇﺫا ﻜان من
المتوﻗﻊ مستقﺒﻼﹰ ﺯيادﺓ حﺠم التﺨﺯين ﺃمام السد ومن ﺜم ﺯيادﺓ ﺇرتﻔاﻋﻪ .
وﻗد تﻜون ﻫﺫﻩ السدود منﺒسﻁة ﻗﻠيﻼﹰ ﺃو مقوسة  ،لﻜن ﻫنالﻙداﺌماﹰ ﺃساسياﺕ
تﺼميمة تميﺯﻫا
ﻋن ﻏيرﻫا وﻫى سﻠسﻠة الرﻜاﺌﺯ " الدﻋاماﺕ " تستﺨدم لنقل القوﻯ المﺅﺜرﻩ ﻋﻠى
الﺠدار ﺇلى
منﻁقة ﺃﺨرﻯ ﺃﻜﺜر ﻗوﺓ وتحمل ﻜاﻷرﺽ ﺃو اﻷساساﺕ  .حيﺙ تقوم ﻫﺫﻩ الرﻜاﺌﺯ
اﻹنﺸاﺌية
ﺒتقوية ودﻋم لﺒناﺀ السد من الﺠهة الﺨارﺠية ﻓى ﺇتﺠاﻩ مﺠرﻯ النهر  .ومن ﺃﻫم اﻻمﺜﻠﻪ
ﻋﻠى
السدود المدﻋمة ﺒرﻜاﺌﺯ ﺃسمنتيﻪ ﻫو سد ﺒارتﻠيﺕ " "Bart let Dam
ﺃريﺯونا
اﻷمريﻜية
ﺒحسﺏ التﺼميم الهندسى لهﺫﻩ اﻷنماﻁ من السدود  ،تقوم المياﻩ ﺒتوليد ﻗوﻯ ﻀﻐﻁ
ﻜﺒيرﻩ ناتﺠة
ﻋن وﺯنها ﺒﺈتﺠاﻩ ﺠدار السد مسﺒﺒﻪ دﻓﻌﻪ ﺃو ﺇنقﻼﺒة ﺒينما تقوم الرﻜاﺌﺯ ﻓى الﺠهة
المقاﺒﻠة ﺒرد ﻓﻌل مﻌاﻜس تماماﹰ ﻓى محاولة لتﺜﺒيﺕ الﺒناﺀ ﻓى مﻜانﻪ  ،ﺒينما يﻜون
وﺯن الرﻜاﺌﺯ مﻁﺒقاﹰ ﺒالﻜامل الى اﻷرﺽ .
ﻓي وﻻية

الﺸﻜل( )-يوﻀﺢ ﺠسم سد ﺨرساني مدﻋم
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--ﺝ السدود الﺨرسانية المقوسة -:السد المقوس ﻫو ﻋﺒارﺓ ﻋن سد لﻪ ﺸﻜل منحنى ﻓى المسقﻁ اﻷﻓقى تنﺸﺄ ﻫﺫﻩ
اﻻنواﻉ من السدود ﻓى الوديان الﻀيقﻪ  .ينقل السد الحمل المﺅﺜر ﻋﻠيﻪ ﺇلى
اﻷﻜتاﻑ ﺒﺨاﺼية الﻌقد وﺃيﻀاﹰ ﺇلى القاﻋدﻩ  ،لﺫلﻙ يراﻋى ﺃن تﻜون اﻷﻜتاﻑ
والقاﻋدﻩ من الﺼﺨر القوﻯ التحمل  .ﻜما ﻓى حالة السدود الﺜقﻠية ﻋﻠى ﺃساس
ﺼﺨرﻯ ﻓﺈنﻪ ﺃيﻀاﹰ ينﺸﺄ تحﺕ السد المقوس المقام ﻋﻠى ﺃساس ﺼﺨرﻯ ﻓتحﻪ
ﺃمامية ﺃسﻔﻠها ستارﻩ محقونﻪ من اﻷسمنﺕ  .ﻋادﺓ ما يﻜون السد المقوس ليس ﻋﻠى
ﺸﻜل سﻁﺢ ﺇسﻁوانى ولﻜن ﻋﻠى ﺸﻜل سﻁﺢ ﻓراﻏى مﻜونﻪ من مﺠموﻋة من
الﻌقود  .يرتﺒﻁ تﺼميم السدود داﺌماﹰ وﻜﺄﻱ ﺇنﺸاﺀ ﻫندسى ﺒﺠيولوﺠية المنﻁقة
وﻁﺒيﻌة الترﺒة والتﻀاريس
 .وتﻌتﺒر السدود القوسية من ﺃﺒسﻁ ﺃﺸﻜال السدود وﺃﻗﻠها تﻜﻠﻔة من حيﺙ المواد
والتﺼميم من ﺃﻯ نمﻁ من ﺃنماﻁ السدود اﻷﺨرﻯ ومن ﺃمﺜﻠة ﻫﺫﻩ السدود سد
اﻻتاﺯا " "Elatazar Damﻓى ﺇسﺒانيا  .ويستﺨدم ﻫﺫا النوﻉ ﻓى تﺼميم السدود ﻓي
اﻷماﻜن الﻀيقﻪ و الﺼﺨريﻪ و حيﺙ يﻜون ﻋﻠي ﺸﻜل ﻗوس منحنى يحﺠﺯ ﺨﻠﻔﻪ
الﻜمياﺕ الهاﺌﻠة من مياﻩ اﻷنهار .
يقام الﺸﻜل الهندسى المقوس ﺨﻼل ﻋمﻠية ﻀﻐﻁ المياﻩ المحﺠوﺯﺓ ﺨﻠﻑ السد ،
حيﺙ تقام المياﻩ ﺒتﻁﺒيﻕ ﻀﻐﻁ ﻜﺒير ﻋﻠى السﻁﺢ الﺨﻠﻔى المحدﺏ لﻠﺠدار  ،مما
يسﺒﺏ ﺇنﻀﻐاﻁ القوس الﺠدارﻱ ﺒﺈتﺠاﻩ التماسﻙ والتقارﺏ لﻠمادﺓ الحرارية مﻊ
ﺒﻌﻀها الﺒﻌﺽ ﺒسﺒﺏ ﺸﻜﻠها الهندسي .

الﺸﻜل( )-يوﻀﺢ ﺠسم سد مقوس
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اﻷﺒﻌاد المحددﺓ لﻠسد المقوس وﻫى -:
نﺼﻑ ﻗﻁر القوس ﻓى المستوﻯ اﻷﻓقى ﻋند المستوياﺕ اﻷﻓقية المﺨتﻠﻔة ). (rm
الﺯاوية المرﻜﺯية (  ) αلﻜل من ﻫﺫﻩ المستوياﺕ اﻷﻓقية .
النسﺒة ﺒين ﻋرﺽ الوادﻯ وﺇرتﻔاﻉ السد ). (LH
النسﺒة ﺒين ﻋرﺽ السد ﻋند القاﻋدﺓ وﺇرتﻔاﻉ السد ). (BH
تنقسم السدود المقوسﻪ تﺒﻌاﹰ لوﺯنها ﺇلى نوﻋين رﺌيسيين ﻫما -:
السدود المقوسة الرﻗيقﻪ "-: "Thin Arch Dams
ينﺸﺄ ﻫﺫا النوﻉ ﻓى حالة
<L
2)H

–(1.5

وﻋادﺓ ما تﻜون لهﺫا النوﻉ -:
B=(1.1–1.3)H

لهﺫا النوﻉ ينتقل الحمل المﺅﺜر ﺇلى اﻷﻜتاﻑ ﺒﺨاﺼية الﻌقد .
السدود المقوسة الﺜقﻠية "-: "Arch Gravity Dam
ينﺸﺄ ﻫﺫا النوﻉ ﻓى حالة -:
(1.5–2)H<L< (3–3.5)H
وﻋادﺓ ماتﻜون لهﺫا النوﻉ :
B = (6.3 – 1.5) H
ان السدود المقوسة تتميﺯ ﻋن السدود الﺜقﻠية ﺒﺄنها تحتاﺝ ﺇلى ﻜمياﺕ ﺃﻗل من
الﺨرسانة " حوالى(  /ﺇلى  )/الﻜمية "  ،تﻜاليﻑ المتر المﻜﻌﺏ من الﺨرسانة ﻓى
حالة السدود المقوسة يﺯيد ﻋنﻪ ﻓى حالة السدود الﺜقﻠية ﺒحوالى ( )% - %نتيﺠة
لﻠﻌمالة الﻔنية الﻼﺯمة .

14

تنﺸﺄ السدود المقوسة من الﺨرسانة الﻌادية ﺠيدﺓ النوﻋية وﻓى ﺒﻌﺽ الحاﻻﺕ
الﺨاﺼة تنﺸﺄ من الﺨرسانة المسﻠحة .
يوﺼﻑ السد المقوس ﻓى مستوياتﻪ اﻷﻓقية المﺨتﻠﻔﻪ ﺒنﺼﻑ القﻁر ) (r1لسﻁحة

الﺨارﺠى من حهة اﻷمام وﺒنﺼﻑ القﻁر ) (r1لسﻁحة الداﺨﻠى من ﺠهة الﺨﻠﻑ
حيﺙ ﻓى مستوﻯ ﺃﻓقى مﻌين يﻜون ﻋرﺽ مقﻁﻊ السد ﺜاﺒﺕ ومقدارﻩ -:
D = r1 – r1 = const
من الﻌناﺼر المحددﺓ لﻠسد المقوس الﺯاوية المرﻜﺯية (  ( 2αيمﻜن تﺨيل السد
المقوس مﺠموﻉ من الﺸراﺌﺢ المقوسة اﻷﻓقية ﻓوﻕ ﺒﻌﻀها الﺒﻌﺽ ﺒحيﺙ يتميﺯ ﻜل
منها ﺒقيم محددﺓ لﻠﻌناﺼر ) . (d and 2α، r1 ،r1
ومن ﺠهة نﻅر ﻫﺫﻩ القيم يمﻜن تقسيم السدود المقوسة ﺇلى نوﻋين ﻫما -:
سد مقوس ﺫو مرﻜﺯ ﺜاﺒﺕ " -: "constant center arch dam
ويسمى ﺃيﻀاﹰ السد المقوس ﺫو النﺼﻑ ﻗﻁر الﺜاﺒﺕ " "constant center
 arch damيتميﺯ ﻫﺫا النوﻉ ﺒﺄن وﺠهﻪ اﻷمامى يﻜون راسى وﺃحيانا ميﻠﻪ يقرﺏ
من القاﻋدﻩ  .منحنياﺕ السﻁﺢ الداﺨﻠى لﻠسد تﻜون متحدﻩ المرﻜﺯ مﻊ منحنياﺕ
السﻁﺢ الﺨارﺠى  ،نﺼﻑ القﻁر الﺨارﺠى ) (r1يﻜون ﺜاﺒﺕ ﻋﻠى ﻁول ﺇرتﻔاﻉ
السد  .نﺼﻑ القﻁر الداﺨﻠى ) (r1ﻜﺫلﻙ الﺯاوية المرﻜﺯية ) (2αتقل ﻗيمتهم ﻜﻠما
نﺯلنا ﺇلى ﺃسﻔل .
ﻫﺫا النوﻉ من السدود المقوسة يﻔﻀل ﺇستﺨدامﻪ ﻓى الوديان التى ﻋﻠى ﺸﻜل حرﻑ
) ، (Uحيﺙ ﺃنﻪ ﻓى ﻫﺫﻩ الحالة ﺨاﺼية الﻜاﺒولي تحمل مﻌﻅم الحمل ﻋﻠى
المستوياﺕ المنﺨﻔﻀة .
سد مقوس ﺫو مرﻜﺯ متﻐير " -: "Variable center arch dam
يسمى ﺃيﻀاﹰ السد المقوس ﺫو النﺼﻑ ﻗﻁر المتﻐير ﺃو ﺫو الﺯاوية المرﻜﺯية
الﺜاﺒتة (  Variable . (radius or constant angle arch damيتميﺯ ﻫﺫا
النوﻉ من السدود المقوسة ﺒﺄن ﺃنﺼاﻑ ﺃﻗﻁار اﻷﻗواس الممﺜﻠﻪ لﻠوﺠة الﺨارﺠى
) (r1تتناﻗﺹ من القمة الى القاﻉ ﺒحيﺙ ﺃن
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الﺯاوية المرﻜﺯية ) )αتﺒقى تقريﺒاﹰ ﺜاﺒتﻪ  ،ﺫلﻙ حتى نﻀمن ﻓﻌل ﺨاﺼية الﻌقد
ﺒﺄﻗﺼى ﻜﻔاﺀﻩ ﻋﻠى ﺠميﻊ المستوياﺕ اﻷﻓقية .
ﺒﻔﻀل ﺇستﺨدام ﻫﺫا النوﻉ من السدود المقوسة ﻓى الوديان التى مﻌﻅمها ﻋﻠى ﺸﻜل
حرﻑ ) (Vولو ﺃن ﻫﺫا النوﻉ من السدود ﺃﺼﻌﺏ من ناحية اﻹنﺸاﺀ ﺇﻻ ﺃنﻪ يوﻓر
ﻓى ﻜمياﺕ الﺨرسانة المستﺨدمة .
--د السدود التراﺒية -:تستﺨدم ﻓيها اﻷترﺒﻪ ﺃو ﻜسر الﺼﺨور ﻜما موﺠودﻩ ﻓى الﻁﺒيﻌة لﺫلﻙ تﻌتﺒر منﺫ
ﺃﻗدم انواﻉ السدود التى ﺒناﻫا اﻹنسان  ،السدود التى يستﺨدم ﻓيها اﻷترﺒﻪ تسمى
السدود التراﺒية (  ، Earth (Damﺃما التى يستﺨدم ﻓيها ﻜسر الﺼﺨور تسمى
السدود الرﻜامية ) .(rock-fill damsويمﻜن استﺨدام ﻜل من اﻻترﺒة وﻜسر
الﺼﺨور ﻜما ﻓى سد اسوان الﻌالى  .والسدود التراﺒية ﺃﻗل تﻜﻠﻔة مقارنة مﻊ اﻱ
نوﻉ من انواﻉ السدود الﺨرسانية  .والسد التراﺒى يمﻜن ﺇنﺸاﺀﻩ ﻋﻠى اساس تراﺒى
ﺨﻼﻓاﹰ لﻠسدود الﺨرسانية التى تتﻁﻠﺏ ﺃساساﹰ ﺼﺨرياﹰ ﻗويﺄ لﻠتحمل .
ﺃنواﻉ السدود التراﺒية تﺒﻌاﹰ لﻁريقة اﻻنﺸاﺀ -:
•

سد تراﺒى منﻔﺫ ﺒﻁريقة الردم ﺃو التسوية ):
ﻋادﺓ ما تستﺨدم ﻫﺫﻩ الﻁريقة ﻓى ﺇنﺸاﺀ السدود التراﺒية  .توﻀﻊ ﻓى ﻫﺫﻩ الﻁريقة
اﻷترﺒة (مادﺓ اﻹنﺸاﺀ) ﻓى ﻁﺒقاﺕ سمﻙ ﺃﻯ ﻁﺒقة منها يترواﺡ ﺒين  15)cmﺇلى (
 45ﺜم تستﺨدم مﻌداﺕ الدمﻙ الﺜقيﻠﻪ ) (Heavy rollersلدﻜها حتى تﺼل ﻜﺜاﻓتها
الﺠاﻓة ﻓى الموﻗﻊ الى ) (%95من ﻜﺜاﻓتها الﺠاﻓة القﺼوﻯ والتى تم تحديدﻫا
مسﺒقاﹰ ﺒﻌمل ﺇﺨتﺒار ﺒروﻜتر القياسى (  Standard (Protector Testﻋﻠى
ﻋينﻪ من اﻻترﺒة المستﺨدمﻪ ﻓى ﺇنﺸاﺀ السد  .ﻓي حالﻪ ﻋدم وﺠود ﺯلﻁ ﻜﺒير،اما
ﻓي وﺠودﻩ يﻔﻀل ﺇستﺨدام الهﺯاﺯاﺕ ﻹتمام ﻋمﻠية الدمﻙ .
لهﺫا النوﻉ ليس ﻫنالﻙ تﺼميم ﺜاﺒﺕ لمقﻁﻌة ولﻜن تﺨتﻠﻑ المواد المستﺨدمﻪ ﻓى
ﺇنﺸاﺀ السد من موﻗﻊ الى ﺃﺨر ﻋﻠى حسﺏ توﻓر ﻫﺫﻩ المواد ﺒالﻜمياﺕ المناسﺒة
ويمﻜن تقسيم التﺼاميم لﻠسدود التراﺒية المنﻔﺫﻩ ﺒﻁريقﻪ الردم والتسوية ﻓى اﻷنواﻉ
اﻷتية -:
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ســـد تراﺒى متﺠانــس -:
يتم ﺇنﺸاﺀ ﻫﺫا النوﻉ من ترﺒة واحدﻩ متﺠانسة وﻫﺫا النوﻉ يﺼﻠﺢ ﻓى ﺠسور الترﻉ
والمﺼارﻑ وﻻ يﺼﻠﺢ ﻓى حالة السدود الﻜﺒيرﺓ  .تﺒنى السدود التراﺒية المتﺠانسة
ﻜﻠياﹰ من مادﺓ ﺒناﺀ واحدﺓ وﻏالﺒاﹰ ما تﻜون ﻫﺫﻩ المادﺓ الﻐﻀار وﺨﻼﺌﻁﻪ  ،وﻫى
تﻀمنﺕ ﺇستقرار ﺠسم السد وﻜتامﻪ ﻀد رﺸﺢ المياﻩ .

الﺸﻜل( )-يوﻀﺢ ﺠسم سد تراﺒي متﺠانس
سد تراﺒي مقسم ﺇلي مناﻁﻕ -:
ينﺸﺄ ﻫﺫا النوﻉ من ﻋدﺓ ﺃنواﻉ من الترﺒة تﺨتﻠﻑ ﻋن ﺒﻌﻀها من ناحية النﻔاﺫية
ويﺼمم ﺒﻁريقتين.
تﻜون ﺃنواﻉ الترﺒة المﺨتﻠﻔﻪ مرتﺒﻪ ﺒحيﺙ ﺃن الترﺒة اﻷﻗل نﻔاﺫيﻪ تﻜون ناحية اﻷمام
وتﻠيها ﻓي الﺨﻠﻑ الترﺒﻪ اﻷﻜﺜر نﻔاﺫية وﻫﻜﺫا .تﻜون الترﺒة ﻓى المنﻁقة الوسﻁى
من السد ﺃﻗل نﻔاﺫية ويﻔﻀل ان تﻜون ترﺒة ﻏير مسامية  .وﻋﻠى ﺠانﺒى المنﻁقة
الوسﻁى تنﺸﺄ مناﻁﻕ ﺇنتقالية من ترﺒة متوسﻁة النﻔاﺫية ﺜم تﺄتى ﺒﻌد ﺫلﻙ المناﻁﻕ
الﺨارﺠة من مناﻁﻕ نﻔاﺫيتها ﺃﻜﺒر .
سدود تراﺒية مﺯودﻩ ﻋﻠى الوﺠﻪ اﻻساسى ﺒستارﻩ ﻏير منﻔﺫﻩ -:
تﻜون اما من ترﺒﻪ ﻏير منﻔﺫﻩ ﺃو تﻜون من المواد الﺨرسانية .
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سد تراﺒى ﺫو حاﺠﺯ -:
ﻓى ﻫﺫﻩ الحالة يﺫود السد ﻓى مرﻜﺯﻩ ﺒقﻠﺏ من ترﺒة ﻏير مﺼمتﻪ او يﺯود ﺒستارﻩ
رﻗيقﻪ ) (Diaphragmمن الﺨرسانﻪ او الﺼﻠﺏ .
• سدود تراﺒية منﻔﺫﻩ ﺒﻁريقة الردم الهيدروليﻜي -:
وﻓى ﻫﺫﻩ الﻁريقة تستﺨدم المياﻩ لنقل الترﺒة من ﺃماﻜن تواﺠدﻫا ﺇلى مﻜانها ﻓى
ﺠسم السد وﺒﻌد ﺇستقرار اﻷترﺒة يسمﺢ ﺒالمياﻩ ﺒالتسرﺏ مرﻩ ﺜانية .
وﻓى ﻫﺫﻩ الﻁريقة ﻻ يمﻜن التحﻜم ﻓى وﻀﻊ اﻻترﺒة ﻓى اماﻜنها المحددﻩ مسﺒقاﹰ
مما يﺠﻌل السد ﻋرﻀة لﻺنهيار لﺫلﻙ ﻻ ينﺼﺢ ﺒﺈستﺨدام ﻫﺫا النوﻉ حالياﹰ وﻫﺫﻩ
احد ﻋيوﺏ ﻁريقة الردم الهيدروليﻜي ﻓى تنﻔيﺫ السدود .
مﻼحﻅاﺕ ﻋامة ﻋن ﺇنﺸاﺀ وﻋمل السدود التراﺒية -:
ينﺸﺄ السد التراﺒى ﻋموماﹰ ﺒمقﻁﻊ ﺸﺒﻪ منحرﻑ  .منسوﺏ ﻗمة السد يﺅﺨﺫ ﺃﻋﻠى
من ﺃﻗﺼى منسوﺏ متوﻗﻊ لﻠمياﻩ ﻓى الﺨﺯان امام السد ﺒﺈرتﻔاﻉ ﻅاﻫر( (Free
 boardتﺯيد ﻗيمتﻪ ﺒاﻹرتﻔاﻉ المتوﻗﻊ لﻠرياﺡ  .ﺃحياناﹰ تحدﺙ ﺸقوﻕ ﻓى المنﻁقة
الﻌﻠيا لﻠسد ﻓى المناﻁﻕ المﻌرﻀة لدرﺠة حرارﺓ منﺨﻔﻀة لﺫلﻙ يﺠﺏ ﺯيادﺓ ارتﻔاﻉ
السد ﺒحوالى )  ( 1.5mلمنﻊ حدوﺙ ﺸقوﻕ تﺯيد من نسﺒة التسرﺏ ﺨﻼل السد .
ﺒﻌد اﻻنتهاﺀ من السد يحدﺙ لﻪ ﺇنﻀﻐاﻁ ﺒنسﺒة مﻌينة ويﺯيد ﻋﻠى حسﺏ نﻌومة
الترﺒة المستﺨدمﻪ  .لﺫلﻙ يﺠﺏ ﺯيادﺓ ﺇرتﻔاﻉ السد ﺒقيمة تﻌادل ﻫﺫا اﻹنﻀﻐاﻁ
والﺫﻯ يﺼل ﺇلى (%
-

 )%من القيمة الﻜﻠية ﻹرتﻔاﻉ السد  .السدود التراﺒية ﺫاﺕ اﻹرتﻔاﻉ الﺫﻱ يﺯيد

ﻋن ) (11mتﺯود من الناحية اﻷمامية ﺒﺫورﻩ ) (parapetيترواﺡ ﺇرتﻔاﻋها ﺒين (
 ) - mلتﻜون ﻜمﻌامل امان ﺇﻀاﻓى لﻺرتﻔاﻉ المتوﻗﻊ لﻸمواﺝ .
ﺃن يﻜون السﻁﺢ الحر لﻠمياﻩ المتسرﺒﻪ او ﺨﻁ الرﺸﺢ )(phreatic surface
ﺒالﻜامل داﺨل ﺠسم السد.
ان تﻜون ﻗمة السد ﻗادرﻩ ﻋﻠى تحمل تﺄﺜيراﺕ الهﺯاﺕ اﻷرﻀية وتﺄﺜير ﻗوﻯ اﻷمواﺝ
امام السد.
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اما ﺒالنسﺒة لﻠسدود الﺼﻐيرﻩ يوحد السﻁﺢ ﺒحيﺙ يسمﺢ ﺒﺈنﺸاﺀ ﻁريﻕ ﻓوﻗﻪ.
ﻋادﺓ ما يﻐﻁى الوﺠﻪ اﻷمامى لﻠسد ﺒﻁﺒقة من الﺨرسانة او ﺒﻁﺒقة من الدﺒﺵ
لحمايتﻪ من التﺂﻜل الناتﺞ من اﻷمواﺝ او من تساﻗﻁ اﻷمﻁار الﻐﺯيرﺓ ﻋﻠيﻪ .
داﺌماﹰ ما تﻜون الترﺒة المستﺨدمﻪ ﻹنﺸاﺀ سد تراﺒى تﻜون داﺌماﹰ منﻔﺫﻩ ﺒدرﺠﻪ
مﻌينﻪ  .وتحﺕ تﺄﺜير ﻓرﻕ الﻀﻐﻁ ما ﺒين امام وﺨﻠﻑ السد يحدﺙ تسرﺏ لﻠمياﻩ
ﺨﻼل ﺠسم السد ومن تحتﻪ  .السﻁﺢ الحر لﻠمياﻩ المتسرﺒﻪ ﺨﻼل ﺠسم السد يسمى
ﺨﻁ الرﺸﺢ وﻫﺫا الﺨﻁ يتناﻗﺹ ﺒﺈتﺠاﻩ السريان من اﻷمام ﺇلى الﺨﻠﻑ .
المنﻁقة الموﺠودﺓ تحﺕ ﺨﻁ الرﺸﺢ تﻜون مﺸﺒﻌة ﺒالماﺀ ﺒالﻜامل وﺃﻋﻠى ﺨﻁ
الرﺸﺢ وﺒﺈرتﻔاﻉ مﻌين توﺠد مياﻩ ﺸﻌريﻪ  .ويتوﻗﻑ ﻫﺫا اﻹرتﻔاﻉ ﻋﻠى حسﺏ نوﻉ
الترﺒة .
السد وﺃسﻔﻠﻪ يسﺒﺏ ﻋدﻩ ﻅواﻫر يﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫا ﻓى
التسرﺏ لﻠمياﻩ ﺨﻼل ﺠسم
اﻷﻋتﺒار ﻋند
التﺼميم وﻫى -:
يمﻜن ان يحدﺙ ﺇنهيار داﺨﻠى لﻠترﺒة المتﺸﺒﻌة تحﺕ ﺨﻁ الرﺸﺢ نتيﺠة لقوﻯ
التسرﺏ
) (seepage forcesالناتﺠة من حرﻜة الماﺀ .
يمﻜن ﺃن يحدﺙ ﺇنهيار لﻠسد نتيﺠة ﻹنﺯﻻﻕ الترﺒة المﺸﺒﻌﻪ التى ﻻ تقدر ﻋﻠى
مقاومة اﻹنﺯﻻﻕ.
التﺼرﻑ المتسرﺏ من اﻷمام ﺇلى الﺨﻠﻑ ﺒسﺒﺏ نقﺹ ﻓى ﻜمية الماﺀ المﺨﺯونﻪ .
من ﺃﻫم اﻹحتياﻁاﺕ المتﺨﺫﻩ لﻠتقﻠيل من تنﺄﺜير التسرﺏ ﺨﻼل السدود التراﺒية ﺇنﺸاﺀ
مﺼارﻑ ﻓى الﺠﺯﺀ الﺨﻠﻔى من حسم السد لتﺠميﻊ المياﻩ المتسرﺒﻪ ومن ﺜم تﺨﻔيﺽ
ﺨﻁ الرﺸﺢ وتاﺨﺫ ﻫﺫﻩ المﺼارﻑ اﺸﻜال ﻜاﻷتى -:
مﺼرﻑ اﻓقى .
مﺼرﻑ ﺫو مقﻁﻊ ﻋﻠى ﺸﻜل ﺸﺒﻪ
منحرﻑ  .مﺼرﻑ ماﺌل .
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اﻷنواﻉ المﺨتﻠﻔﻪ لﻸساساﺕ السدود التراﺒية وﻁرﻕ مﻌالﺠتها -:
يﻌتمد اﺨتﺒار تﺼميم لسد تراﺒى ﻋﻠى نوﻉ الﻁﺒقة التى ستقام ﻓوﻗها السد  .من
المهم مﻌرﻓة ﻗوﺓ تحمﻠها والتسرﺏ من ﺨﻼلها ومن ﻫﺫﻩ اﻷساساﺕ -:
اﻷساس الﺼﺨرﻯ -:
اﻷساس الﺼﺨرﻯ مقاوم لﻠقﺹ( (shear strengthمما يﺠﻌﻠﻪ من اﺠود انواﻉ
اﻷساساﺕ ﻹﻗامﻪ السد التراﺒى ﻋﻠيﻪ  .وﻜﺫلﻙ تسمﺢ ﺒﻌمل ميول ﺠانﺒﻪ التى تسمﺢ
ﺒﻪ مقاومة مادﻩ ﻹنﺸاﺀ لﻠقﺹ حتى تﻜون مادﻩ اﻹنﺸاﺀ ﻫى الحرﺠﻪ من ناحية
حساﺒاﺕ اﻹتﺯان  .ويﻜون اﻷساس الﺼﺨرﻯ ﻜﻁﺒقة ﺼماﺀ ﻓى حالة التسرﺏ .
ولﻜن الﺨﻁورﻩ الوحيدﻩ ﻫى ﻓى حالة حدوﺙ ﻓوالﻕ او ﺸقوﻕ التى يمﻜن مﻌالﺠتها
ﺒمﻠﺌها ﺒمادﺓ ﺃسمنتيﻪ ﻜما تنﺸﺄ ستارﻩ من اﻷسمنﺕ الﺒورتﻠندﻯ( (Portland
 cement grout curtainويﻔﻀل ﺃن تتﺼل مﻊ القﻠﺏ لمنﻊ التسرﺏ.
اﻷساس المسامى -:
المﺸﻜﻠة الرﺌيسية ﻋند ﻋمل سد ﻓى ﻁﺒقة مسامية ﻫى ﻓى ﻁريقة التحﻜم ﻓى المياﻩ
المتسرﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ الﻁﺒقة  .لﻠتحﻜم ﻓى التسرﺏ السﻔﻠى يتم ﻋمل ستارﻩ
راسيﻪ متﻔقﻪ مﻊ القﻠﺏ المﺼمﺕ وتﺼل ﺇلى منسوﺏ الﻁﺒقﻪ الﺼماﺀ السﻔﻠيﻪ
ويﻔﻀل ﺃن تﺨترﻗها ﺒﻌﺽ الﺸﺊ .
ﻁﺒقة ترﺒة ﻏير مساميﻪ ﻓوﻕ اساس ﺼﺨرﻯ -:
تﻜون الﻁﺒقﻪ ﻏير المساميﻪ ﻓى الﻐالﺏ من الﻁين ﺃو الﻁمى القاﺒل لﻠهﺒوﻁ الﺫﻯ
يسﺒﺏ المﺸﻜﻠة اﻷساسية ﻓى سﻼمة المنﺸﺄ ﻜﻜل  .لﺫلﻙ يﺠﺏ حساﺏ ﻗيمة الهﺒوﻁ
اﻹﺠمالى وﻜﺫلﻙ الهﺒوﻁ النسﺒى ) (differential settlementلتﻌﺯير تﺄﺜيرﻫا
ﻋﻠى سﻼمة المنﺸﺄﻩ .
ﻁﺒقة ﻏير مساميﻪ ﻓوﻕ ﻁﺒقة مساميﻪ -:
ﻓى ﻫﺫﻩ الحالة ﺃيﻀاﹰ يﺠﺏ ﺃن يوﺠﻪ اﻹﻫتمام لى الهﺒوﻁ الﻜﻠى والنسﺒى  .وﻜﺫلﻙ
يﺠﺏ التﺄﻜد من ﻋدم حدوﺙ ﻓوارﻕ ﻓى الﻁﺒقة الﺼماﺀ الﻌﻠيا او حدوﺙ ﺇنتﻔاﺥ ﺒها
نتيﺠة لﻌدم تحمﻠها الﻀﻐوﻁ الﺒيﺯومتريﻪ  .ويمﻜن التﻐﻠﺏ ﻋﻠى ﺫلﻙ ومﻌالﺠتها
ﺒﺈستﺨدام ﺁﺒار لتﺨﻔيﺽ الﻀﻐﻁ
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الﺒيﺯومترﻯ او ﻓى حالة اﻷﻋماﻕ الﺼﻐيرﻩ (ﺃﻗل من ) يمﻜن حﻔر مﺠارﻯ مﻔتوحﻪ
) (trenchesتسحﺏ منها المياﻩ لتﺨﻔيﻑ الﻀﻐﻁ .
--ﻫـ السدود الرﻜامية -:من ﺃﻜﺜر ﺃنواﻉ السدود ﺇنتﺸارا ﻓى دول الﻌالم المﺨتﻠﻔﻪ ﻜما ﻫو حال السدود
التراﺒية  ،حيﺙ ﺃن المادﻩ اﻷساسية المﻜونﻪ لها وﻫى ﻜسر الحﺠر من الممﻜن
توﻓرﻫا ﻓى ﺃماﻜن اﻹنﺸاﺀ ﺒﻜمياﺕ ﻜﺒيرﻩ  .ويمﻜنم تﻜوين سد ﺨﻠيﻁ ﺃﻯ من الترﺒﻪ
وﻜسر الحﺠر .

الﺸﻜل( )-يوﻀﺢ ﺠسم سد رﻜامي
• ﺃنواﻉ السدود الرﻜامية ومﻼحﻅاﺕ ﻋامﻪ ﻋند ﺇنﺸاﺅﻫا -:
من المﻌتاد ﺇنﺸاﺀ السدود الرﻜامية ﺒحيﺙ يﻜون مسقﻁها ﻋﻠى ﺸﻜل ﺸﺒﻪ المنحرﻑ
حيﺙ ﺃن النﻔاﺫيﻪ لﻜتل الرﻜام المﻜونﻪ لﺠسم السد تﻜون مرتﻔﻌﻪ ﻓﺈنﻪ يﺠﺏ تﺯويدﻫا
ﺒستارﻩ مﺼمتﻪ ﺃمامية ﺃو داﺨل ﺠسم السد وتنﺸﺄ السدود الرﻜامية ﺒتﺼميماﺕ
مﺨتﻠﻔة يمﻜن تﺠمﻌها ﻓى اﻷنواﻉ اﻷرﺒﻌﻪ اﻷتيﻪ -:
ﺠسم السد ﺒالﻜامل من ﻜسر الحﺠر  .يﺯود ﺒستارﻩ من مادﻩ مﺼمتﻪ ﺃو
ﺸﺒﻪ مﺼمتﻪ واسﻔل الستارﻩ تﻔرﺵ ﻁﺒقﻪ لنقل الحمل لﺠسم السد  ،وتﻜون ﻫﺫﻩ
الﻁﺒقﻪ من ﻜسر اﻷحﺠار الرﻓيﻊ او اﻷحﺠار المرﺼوﺼﻪ ﺒﻌناية.
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ﻜما ﻓى الحالﻪ ﺠسم السد ﺒالﻜامل يﻜون من ﻜسر اﻷحﺠار ﺫو اﻷحﺠام
المﺨتﻠﻔﻪ  .يﺯود السد ﻓي ﻫﺫا الحال ﺒستارﻩ لﻠتحﻜم ﻓى التسرﺏ ﺨﻼل ﺠسم
السد.
ﺠسم السد مﻜون من ﻗﻁﻊ من اﻷحﺠار المستﻌد لﻪ المرﺼوﺼﻪ ﻋﻠى
الناﺸﻑ  .ﻗﻁﻊ اﻷحﺠار تستﻌدل ﻋﻠى ﺸﻜل مستﻁيﻼﺕ ﻻ يقل سمﻜﻪ ﻋن (
 (21cmوﺃﺒﻌادﻩ تﺨتﻠﻑ من ) (1:2:3ﺇلى ) (1:2:4يﺯود السد ﺒستارﻩ
اﻷماميﻪ لﻠتحﻜم ﻓي المياﻩ المتسرﺒﻪ و اسﻔل منها ﻁﺒقة من التدﺒيس ﺒالمونﻪ.
ﺠسم السد ﻓى ﺠﺯﺀﻩ اﻷمامى يتﻜون من ﻗﻁﻊ من اﻷحﺠار المستﻌدلﻪ
ﻜما ﻓى الحالﻪ الساﺒقﻪ اما الﺠﺯﺀ الﺨﻠﻔى ﻓيتﻜون من ﻜسر اﻷحﺠار ﺫو اﻷحﺠام
المﺨتﻠﻔﻪ  ،يﺯود السد ﺒستارﻩ ماﺌﻠﻪ لﻠتحﻜم ﻓي التسرﺏ ﺃسﻔل منﻪ ﻁﺒقﻪ من
الدﺒيس ﺒالمونﻪ .
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الﺒاﺏ الﺜالﺙ
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ﻁريقة التنﻔيﺫ والوساﺌل
المستﺨدمة
الﺒاﺏ الﺜالﺙ :ﻁريقة التنﻔيﺫ والوساﺌل المستﺨدمة
 ﺠمﻊ المﻌﻠوماﺕ واﻹستﻔادﺓ منها:ﺯيارﺓ ميدانية لسد وادﻱ سيدنا والتﻌرﻑ ﻋﻠى ﺒنياﺕ ﺃو مﻜوناﺕ
السد التراﺒي ومﻠحقاتﻪ.
تم التﻌرﻑ ﻋﻠي ﺠسم السد التراﺒي وترﻋة المﻔيﺽ وﻋﺒاراﺕ
التﺼرﻑ التحتي.
-

تم التﻌرﻑ ﻋﻠى ﺠيولوﺠية المنﻁقة المقام ﺒها السد.

-

تم التﻌرﻑ ﻋﻠى ﺃﺠﺯاﺀ الوادﻱ المﺨتﻠﻔة.

ﺼورﺓ ( )-توﻀﺢ الميل اﻷمامي لﻠسد
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ﺼورﺓ ( )-توﻀﺢ الﻌرﺽ الﻌﻠوﻱ لﻠسد

ﺼورﺓ ( )-توﻀﺢ ﺃﺠنحة السد
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-الحﺼول ﻋﻠي المﻌﻠوماﺕ والﺨرﻁ من المهندس المﺸرﻑ ﻋﻠى تنﻔيﺫ وتﺸييدالسد.
تم الحﺼول ﻋﻠي الدراسة الهيدرولوﺠية لمنﻁقة وادﻱ سيدنا
(اﻷمﻁار  ،التﺒﺨر).
تم الحﺼول ﻋﻠى ﺨرﻁ توﻀﺢ مﻌﻠوماﺕ ﻁﺒوﻏراﻁية ﻋﻠى
المنﻁقة "ﺨراﺌﻁ ﻜنتورية موﻀﺢ ﻓيها الموﻗﻊ المناسﺏ ﻹنﺸاﺀ السد".
-

تم الحﺼول ﻋﻠى مﻌﻠوماﺕ ﻋن الترﺒة المقام ﻋﻠيها السد.

ﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ التﺼميم اﻹنﺸاﺌي لﻠﻌﺒاراﺕ )(Culvert
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ﺸﻜل ( (2-يوﻀﺢ موﻗﻊ الﻌﺒاراﺕ ﻓي الميل الﺨﻠﻔي

ﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ مقﻁﻊ السد ﻓي ﻋرﺽ المﺠرﻯ
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ﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ التﻜسية ﺒالحﺠارﺓ ﻓي الميل اﻷمامي

ﺸﻜل ( )-ﺨريﻁة ﻜنتورية توﻀﺢ موﻗﻊ السد
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 دراسة ﻋن وادﻱ سيدنا: -السد التراﺒي ومﻠحقاتﻪ:-

الﺠسم التراﺒي الﺫﻱ يتﻜون من الﻁين.

-

ترﻋة الﻔاﺌﺽ.

-

ﻋﺒاراﺕ التﺼريﻑ التحتي مﻊ مﻠحقاتها.

-

التسﻜية ﺒالحﺠارﺓ.

-

وﻓيما يﻠي سوﻑ نتناول ﺃﻱ ﺠﺯﺀ من اﻷﺠﺯاﺀ الرﺌيسية لﻠسد:
--ﺃ ﺠسم السد التراﺒي:يتﻜون ﺠسم السد من الﻁين ،والهدﻑ من ﺒناﺌﻪ ﺒالﻁين ﻫو المساﻋدﺓ ﻓي تقﻠيل الﻔاﻗد
ﺒالتسرﺏ وﺫلﻙ ﺒﺠﻌل ميل السﻁﺢ الحر لمسار التسرﺏ داﺨل الترﺒة ﺫﻱ ﻗيمة ﻋالية
مما يﺅدﻯ ﺇلى ﺇنتهاﺀ ﺨﻁ التسرﺏ داﺨل الﺠسم .
وﻫنالﻙ ﻜمياﺕ ﻜاﻓية من الﻁين توﺠد ﻓي الرواسﺏ التي تﻐﻁي الرﻗﻊ اﻷرﻀية
المنﺨﻔﻀة ﻓي المنﻁقة .ﻜما ﺃن رواسﺏ ﺃسﻔل المنحدر والسهول الﻔيﻀية تحتوﻯ ﻋﻠي
ﻜمياﺕ ﻜﺒيرﺓ من تﻠﻙ المواد لﺫلﻙ يتم ﺇنﺸاﺀ ﺠسم السد ﻓي ترﺒة الﻁين وﺫلﻙ لتوﻓير
ﻫﺫﻩ الترﺒة المناسﺒة ﺒالمنﻁقة.
الموﻗﻊ المنﻔﺫ لﻠسد وادﻱ سيدنا يقﻊ ﺒين النقاﻁ اﻵتية:
النقاﻁ ﺫاﺕ اﻹحداﺜياﺕ الموﻀحة ادناﻩ:
N1761571

E437917

N6659471

E438497

N7211571

E437885
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الوﺼﻑ التحﻠيﻠي لﺠسم السد التراﺒي:
ﻋرﺽ السد ﻋند
 السﻁﺢ =5M
ﺃﻋﻠي منسوﺏ لﻠﺒحيرﺓ
 =398M
ﺇرتﻔاﻉ الماﺀ ﻋند
 الﺫروﺓ =399M
 منسوﺏ ﻗمة السد التراﺒي = 399.5M -المساﻓة الحرﺓ =

1.51M

 -ميل السﻁﺢ اﻷمامي

1:2.5 = (Up
)Stream

 -ميل السﻁﺢ الﺨﻠﻔي

1:2 = (Down
)Stream

ﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ مقﻁﻊ ﺠسم السد
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.H:
V
.H:
V

--ﺏ ترﻋتا المﻔيﺽ:الهدﻑ منﻪ ﻫو تﺼريﻑ مياﻩ الﻔيﻀاناﺕ الﺯاﺌدﺓ وﺒالتالي حماية ﺠسم السد من اﻹنﺠراﻑ.
ﻓيما يﻠي المﻌﻠوماﺕ الﺨاﺼة ﺒتﺼميم ترﻋة الﻔاﺌﺽ:
التﺼريﻑ التﺼميمي
 =121M3/sec
منسوﺏ ترﻋة الﻔاﺌﺽ 398M =(Crest
 )Level ﻋرﺽ ترﻋة الﻔاﺌﺽ الواحدﺓ = 75M ﻋمﻕ ترﻋة الﻔاﺌﺽ = 1.5M-

-

مﻌامل 1.66 = cd
1.5
 M = Free BoardEquation use Q = cd x b x h3
تﻔاﺼيل ترﻉ المﻔيﺽ ﻓي الﺠدول اﻵتي:
Maximum

Maximum

Maximum

reservoir temporary or Embanakmeul

Spillway
)Width (m

)Level (M

Instances

)Level (M

411.51

)Level (M
411.11

398.11

25.6

411.11

399.51

398.11

39.3

399.71

399.21

398.11

55

399.51

399.11

398.11

72.3

ﺠدول رﻗم ()-
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Allowing a Free board of 1.5M to
contain wave Cd considered is 1.66.

) توﻀﺢ ترﻋة المﻔيﺽ-( ﺼورﺓ

) توﻀﺢ ﺠانﺏ من ترﻋة المﻔيﺽ-( ﺼورﺓ
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– -ﺝ الﺒواﺒاﺕ ﺃو الﻌﺒاراﺕ الﺼندوﻗية لﻠتﺼريﻑ التحتي:يتم ﻋمل ﻫﺫﻩ الﺒواﺒاﺕ لسحﺏ الماﺀ ﻋند الحاﺠة ﺇليها ﺇلى المستﻔيدين ﺃسﻔل موﻗﻊ السد
سواﺀ لﻠﺸرﺏ ﺃو ﺃﻏراﺽ ﺃﺨرﻯ او تﺼريﻑ مياﻩ الﻔيﻀاناﺕ اﻷولي التي تﻜون
محمﻠة ﺒالﻁمي وﻜﺫلﻙ تﺼريﻑ المياﻩ الﻔاﺌﻀة لمساﻋدﺓ المﻔيﺽ.
وتتﻜون ﻫﺫﻩ الﺒوﺒاﺕ التحتية من الﺨرسانة المسﻠحة وتمر ﺨﻼل ﺠسم السد ،ويقﻊ
مﺄﺨﺫ الﺒواﺒاﺕ ﻋند وسﻁ مﺠرﻯ الﺨور ومﻊ ﻜل ﺒواﺒة من الﻔوﻻﺫ الﺜقيل ولﻜن يﺠﺏ
ﺃن يسهل ﻓتحها وﻗﻔﻠها حسﺏ الحاﺠة .ﺃما مﺠرﻯ الﺒواﺒة ﻓينتهي ﺃسﻔل السد.
وﻓيما يﻠي المﻌﻠوماﺕ الﻔنية المتﻌﻠقة ﺒماسورﺓ السحﺏ:
التﺼريﻑ التﺼميمي
 -اﻷﻗﺼى

31 m3/sec
=
= ﺒواﺒاﺕ

-

 ﻋدد الﻌﺒاراﺕ الﺼندوﻗيةﺃﺒﻌاد الﺒواﺒة او الﻌﺒارﺓ
= 65.1 m
 الداﺨﻠيةسماﻜة الﺠدران ()مﻠم وسماﻜة القاﻋدﺓ والسقﻑ ()مﻠم.

ﺼورﺓ ( )-توﻀﺢ الﺒواﺒاﺕ الﺼندوﻗية من ناحية الميل الﺨﻠﻔي
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ﺼورﺓ ( )-توﻀﺢ الﺒواﺒاﺕ الﺼندوﻗية من ناحية الميل اﻷمامي
 -الدراسة الهيدرولوﺠية:تﺒﻠﻎ مساحة الحوﺽ الﺠانﺒي لوادﻱ سيدنا ﻜﻠم ويﺒﻠﻎ ﻁول الوادﻱ ﻜﻠم ويتميﺯ ﻋن
الودية اﻷﺨرﻯ ﺒﺼﻐر ﻋرﺽ حوﻀﻪ الﺠاﺒي والﺫﻱ يتراوﺡ ﺒين  -ﻜﻠم ،ترﺒة الوادﻱ
ﻫي ترﺒة ﻁينية وﻫي منﺒسﻁة ﺃﻱ ﺇنها مناسﺒة لﻌمﻠياﺕ الرﻱ ومتوسﻁ ميل ﻗاﻉ الوادﻱ
يتراوﺡ ﺒين  -متر ﻓي الﻜيﻠومتر الواحد.
ﻫﺫﻩ الﻌوامل مﺠتمﻌة تﺯيد من ﻓاﻋﻠية نسﺒة اﻻمﻁار الهاﻁﻠة ﻓي المنﻁقة مما تﺅدﻱ
ﺇلى ﺯيادﺓ ﻓي اﻷﻀرار الناﺠمة من تﻠﻙ المياﻩ.
المنﻁقة واﻗﻌة ﺠنوﺏ الﻔاﺼل المدارﻱ تﻜون ﻋرﻀة لﻸمﻁار الﺼيﻔية الناتﺠة من
الرياﺡ الﺠنوﺒية الرﻁﺒة.
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يﺒﻠﻎ مﻌدل اﻷمﻁار السنوﻱ حوالي مﻠم ومتوسﻁ ﺃيام الهﻁل يوم.
ﺃما ﺒالنسﺒة لﻠتﺒﺨر ﻓيﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠى مﻌدل لﻪ ﻓي الﻔترﺓ من ﺇﺒريل حتى يونيو ﺒحوالي مﻠم ﻓي
اليوم.
الﺠدول التالي يوﻀﺢ متوسﻁ مﻌدﻻﺕ التﺒﺨر اليومية ﻷﺸهر السنة
المﺨتﻠﻔة لﻠﺨرﻁوم.
الﺸهر
مﻌدل
التﺒﺨر

.

.

.

.

.

.

.

ﺠدول رﻗم ()-

ﺸﻜل ( (7-يوﻀﺢ منحنى منسوﺏ ﺒحيرﺓ التﺨﺯين ﺒوادﻱ سيدنا
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.

.

.

.

.

ﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ منحنى المساحة السﻁحية لمنسوﺏ ﺒحيرﺓ التﺨﺯين ﺒوادﻱ سيدنا

ﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ القﻁاﻉ الﻁولي لوادﻱ سيدنا
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--ﺃ حساﺏ التﺼرﻓاﺕ السنوية:ﺃوﻀحﺕ الدراسة اﻹحﺼاﺌية لﻸمﻁار السنوية لمدينة ﺃمدرمان النتاﺌﺞ التالية:
-

متوسﻁ اﻷمﻁار السنوية المدنوﺓ = مﻠم وتم ﺇستﺨدام مﻠم
ﻹستيﻌاﺏ الﺯياداﺕ اﻷﺨيرﺓ.

-

اﻹنحراﻑ المﻌيارﻱ المدون = مﻠم وتم ﺇستﺨدام مﻠم.

التوﺯيﻊ اﻹحتمالي المناسﺏ لﻸمﻁار السنوية ﻋموماﹰ ﻫو
التوﺯيﻊ الﻁﺒيﻌي وﻋﻠيﻪ تﻜون
مﻌادلة اﻹحتمال :
XT=151051YT
 =YTالقيمة المﻌيارية المتحﺼل ﻋﻠيها من ﺠداول اﻹحتمال الﻁﺒيﻌي.
 = Tﻓترﺓ تﻜرار الحدﺙ ).(Return Period

 = XTاﻷمﻁار السنوية لﻔترﺓ تﻜرار ).(Tn

يمﻜن حساﺏ اﻷمﻁار السنوية لﻌدد ﻓي ﻓتراﺕ تﻜرار الحدﺙ.
Q=CIA/3.6 m3/sec
Q=CIAx113m3
حيﺙ ﺃن:
 =Qالتﺼرﻑ السنوﻱ ) (m3ومتوسﻁ الﻔترﺓ الهﻁول ساﻋة تقريﺒاﹰ.
 =Aمساحة الحوﺽ الﺠاﺒي ﺒالﻜيﻠومتر.
 =Cمﻌامل الﺠريان = ..
ﻓي ﻫﺫﻩ المﻌادلة يمﻜن حساﺏ التﺼرﻓاﺕ السنوية لوادﻱ سيدنا.
المﻌﻠوماﺕ ﻋن ) (Cمﻌامل الﺠريان ﻓي الوديان ﻓي السودان ﻻ تﺨﻠو ﻓي ﻋدم الدﻗة
وﺫلﻙ لﻐياﺏ القياساﺕ الﺼحيحة ﺒالنسﺒة لﻠتﺼرﻓاﺕ وﻫي تتراوﺡ ﻋموماﹰ ﺒين -%
 %ﺫلﻙ حسﺏ مساحة الحوﺽ الﺠاﺒي .ﻋﻠيﻪ ﻓقد ﺃﻋتﺒر مﻌامل الﺠريان لوادﻱ سيدنا
ﺒقيمة  %لمتوسﻁ الﺠريان السنوﻱ.
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WADI SYDINA Earth Dam Design:
Rain Data:
Average annual Rain
Fall
Maximum annual Rain
Fall
Minimum annual Rain
Fall

= 151 mm
= 351 mm
= 21 mm

Rain Days (1-2 Hours 1 Day) = 21 Days
Standard deviation
Eva proration (Max)
Eva proration (min)

= 51 mm
11 mm 1 Day (April - July)
7 mm 1 Day (December March)

WADI Discharge Equation:
Q = C * I * A 13.6 W Here
Q = M3/sec
C = Run Off Coefficient (6% - 3%)
A = Catch Meant area
For W. S. Area
C= 1.2 A= 71 km2
I= 191 mm.
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Annual Rain Fall and Discharges:
annual Rain Fall
)(mm) annual Discharge ( 116m3

Probability %

2.66

191

51

2.24

161

81

1.68

121

91

1.12

81

95

ﺠدول ( )-يﺒين اﻷمﻁار السنوية والتﺼريﻑ السنوﻱ حسﺏ ﻓترﺓ تﻜرار الحدﺙ (
Return (Period
ﻓترﺓ تﻜرار سنة

اﻷمﻁار السنوية (مﻠم)

التﺼرﻓاﺕ السنوية )(116m3

2

191

2.66

1.25

161

2.24

1.11

121

1.68

1.15

81

1.126

ﺠدول رﻗم ()-
--ﺏ حساﺏ التﺼرﻓاﺕ اليومية القﺼوﻯ لتﺼميم المﻔيﺽ ):(Spill Wayوﻓي دراسة ﺒﻜﻠية الهندسة ﺠامﻌة الﺨرﻁوم لﺨﺼاﺌﺹ اﻷمﻁار ﺒمدينة الﺨرﻁوم تم
ﺇستحداﺙ منحنى الﻜﺜاﻓة–المدﺓ المترددﺓ Intensity Duration Frequency
Curve
وﺠد ان التوﺯيﻊ اﻹﺠتمالي المناسﺏ لﻸمﻁار اليومية ﻫو التوﺯيﻊ اﻷسي
 Exponential Distributionوﻋﻠيﻪ تﻜون مﻌادلة اﻹحتمال واﻷمﻁار اليومية
لﻠوادﻱ
39

XT = X Ln T
حيﺙ:
T

= ﻓترﺓ تﻜرار الحدﺙ

X

= اﻷمﻁار اليومية المتوسﻁة وﻫي .مﻠم

ﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ منحنى الﻜﺜاﻓة – المدﺓ
المترددﺓ الﺠدول ﺃدناﻩ يوﻀﺢ اﻷمﻁار والتﺼرﻓاﺕ اليومية
القﺼوﻯ لوادﻱ سيدنا:

ﻓترﺓ التﻜرار (سنة)

اﻷمﻁار اليومية (مﻠم)
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التﺼرﻓاﺕ اليومية m3/sec

15
25
51
111
حسﺏ الواﻗﻊ الحالي
ﺠدول رﻗم ()-
 تﺸﻐيل السد:السد يﺼد مﺠرﻯ الماﺀ ويﺨﻠﻕ ﻓي المﺠرﻯ تيار من الماﺀ المحتﺠﺯ او المتﺠمﻊ ﺨﻠﻑ
ﺠسم السد مﻜوناﹰ ﺒحيرﺓ الﺨﺯان.
منﻁقة المﺠرﻯ الماﺌي الواﻗﻌة اﻋﻠي السد يﻁﻠﻕ ﻋﻠيها الحوﺯ الماﺌي اﻷمامي او الﻌﻠو
(  Up (Streamﺃما منﻁقة المﺠرﻯ الماﺌي ﻓي ﺃسﻔل السد يﻁﻠﻕ ﻋﻠيها الحوﺯ الماﺌي
السﻔﻠي ( Down .(Stream
يتم تﺠميﻊ المياﻩ ﺇلى اﻹرتﻔاﻉ التﺼميمي لﻠسد ﺃو ﺇلى اﻗﺼى منسوﺏ مياﻩ متوﻗﻊ مﻊ
ترﻙ مساﻓة ﻓي ﻗمة السد تﺒﻠﻎ  .متر تﻌمل ﻋﻠي حماية السد من التﺸققاﺕ ﺒﻔﻌل
الحرارﺓ وحمايتﻪ من اﻹنﻀﻐاﻁ الﺫﻱ يحدﺙ لﻠسد ﺒﻌد اﻹنتهاﺀ من تنﻔيﺫﻩ.
يقوم السد ﺒاﻹحتﻔاﻅ ﺒالمياﻩ وتﺨﺯينها ويﻌمل ﻋﻠي تمريرﻫا ﻓي وﻗﺕ الحاﺠة ﺇليها
وﺫلﻙ ﻋﺒر ﺒواﺒاﺕ ﺫاﺕ ﻓتحاﺕ موﺠودﺓ ﻓي ﺃسﻔل موﻗﻊ السد .ﻫﺫﻩ الﺒواﺒاﺕ التحتية
تﻌمل ﻋﻠي تمرير الﺸواﺌﺏ والﻌوالﻕ الﻜﺒيرﺓ واﻷﻁماﺀ ﻋند ﺒدﺀ ﻫﻁول اﻷمﻁار لتقﻠيل
اﻷﻁماﺀ .الﺠدول ﺃدناﻩ يوﻀﺢ ﺒرنامﺞ تﺸﻐيل السد

Qnet
116

Evapo Seepage consump
)116 ( 116 ( m3) 116 ( m3
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Area
116

Qin
116

Month

)m3

)(m3
1.86

1.13

1.11

1.41

)(m2
1.5

)(m3
2.31

1.51
1.24
1.99
1.78
1.54

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

1.32
1.22
1.21
1.17
1.21

1.3
1.12
1.97
1.74
1.69

1.86
1.51
1.24
1.99
1.78

October
Novembe
r
December
January
February
March

ﺠدول رﻗم ()-
 ﺃسﺒاﺏ ﻓﺸل السدود التراﺒية :ينهار السد التراﺒي ﺒسﺒﺏ التﺼميم الﺨاﻁﺊ وﻜﺜيراﹰ مايﻜون ﺒسﺒﺏ اﻹﻋتماد ﻋﻠي
تحرياﺕ ﻏير ﻜاﻓية وﻗﻠة الﻌناية ﻓي التنﻔيﺫ والﺼيانة.
يمﻜن تﺼنيﻑ ﻓﺸل السدود التراﺒية:
الﻔﺸل
الهيدروليﻜي. .
الﻔﺸل اﻹنﺸاﺌي. .
الﻔﺸل ﺒالرﺸﺢ.
 -الﻔﺸل الهيدروليﻜي:ﺜﻠﺙ ﻓﺸل السدود ﻫو ﻓﺸل ﻫيدروليﻜي وتنتﺞ ﻋن تﻌرية ﺠسم السد ﺒالماﺀ
 Surface Erosion.الﻔﺸل الهيدروليﻜي يتﻀمن التالي:
--ﺃ اﻻنهيار ﺒالﻐمر:Over Toppingﻗد يحدﺙ الﻌمر ﻓي السد التراﺒي ﺇﺫا:
 (aﻜمية الﻔيﻀان التﺼميمي المﺨمن ساﺒقاﹰ ﺃﻗل من ﻜمية الﻔيﻀان الﺫﻱ
سيحدﺙ ﻓي ﻓترﺓ ﻋمر السد لﻌدم تقدير ﻜمية الﻔيﻀان ﺒالﺸﻜل الﺼحيﺢ.
 (bسﻌة الﻔيﺽ  spillwayﻏير ﻜاﻓية ﻹمرار موﺠاﺕ الﻔيﻀان.
 (cﻋيوﺏ ومﺸاﻜل ﻓي تﺸﻐيل ﺒواﺒاﺕ المﻔيﺽ.
 (dﻫﺒوﻁ اﻷساساﺕ ﺃو الﺼﻔة.
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الﺸﻜﻞ ( )-يوﺿﺢ ﺇنهيار السد بسﺒﺐ الﻐمﺮ
--ﺏ نحر الموﺠةWave Erosion :تﺄﺜير الموﺠاﺕ ﻫوﺃنها تتﻠم ﺠسم السد من الميل اﻷمامي  u/sﻓي ﻋدم وﺠود الحماية
اﻷمامية.

الﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ نحر الموﺠة ﻓي الوﺠة اﻻمامى لﻠسد
--ﺝ النحر ﻓي الميل الﺨﻠﻔي لﻠسدToe Erosion :يحدﺙ ﻓي حالة التﺼميم السﺊ لقنواﺕ المﻔيﺽ ﺃو ﺃﺨتيار مﻜانها ويسﺒﺒﻪ:
 (aالنحر ﺒسﺒﺏ الماﺀ الﺯيﻠى water tail
 (bالنحر ﺒسﺒﺏ المياﻩ الﺨارﺠة من المﻔيﺽ ﺃو الﺒواﺒاﺕ.
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--د اﻷﺨاديد:Gullying:تحدﺙ اﻷحاديد ﺒسﺒﺏ ﺠريان مياﻩ اﻷمﻁار الﻐﺯيرﺓ ﻋﻠي ميل مﺅﺨرﺓ السد ﺇﺫا لم
يﻌمل حماية لها .لمنﻊ حدوﺙ ﺫلﻙ يﻌمل لميل مﺅﺨرﺓ السد ﺒرماﺙ Berms
لمنﻊ حدوﺙ ﻓﺸل الهيدروليﻜي ﻓﺈنﻪ يﺠﺏ تﺼميم السد مﻊ اﻷﺨﺫ ﻓي اﻻﻋتﺒار منﻊ
حدوﺙ النحر وﻫﺫا يتﻀمن الحاﻻﺕ التالية:
 (aتﺼميم المﻔيﺽ ﺒحيﺙ تﻜون سﻌتﻪ ﻜاﻓية ليﻌﺒر ﺃﻜﺒر ﻓيﻀان متوﻗﻊ.
 (bالمنسوﺏ اﻷﻋﻠى لﻠسد ﺃﻋﻠى من ﺇرتﻔاﻉ الموﺠة ﻓي حالﻪ المنسوﺏ اﻷﻋﻠى
لﻠمياﻩ ﻓي ﺒحيرﺓ السد.
 (cاﻹرتﻔاﻉ الﻜﻠى ﺒﻌد حدوﺙ الهﺒوﻁ يﺠﺏ ﺃن يحتﻔﻅ ﺒﺄﻗل ﻓﻀﻠة Free board
ﻋمﻕ ﺁمنة من الﻐمر.
 (dﻻ يحدﺙ النحر ﺒﻔﻌل الموﺠاﺕ.
 (eﻋرﺽ القمة ﻜاﻓي لﻜى تتحمل ﺇرتﻁام اﻷمواﺝ والهﺯاﺕ اﻷرﻀية.

الﺸﻜل ( )-يوﻀﺢ تﺫويد الميل الﺨﻠﻔي ﺒﺒرماﺕ
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 تﺼميم مقﻁﻊ السد التراﺒيCross Section design of an earth dam: -ﻋرﺽ ﻗمة السدTop Width:يﺠﺏ ﺃن ﻻ تقل ﻋﻠى متر.
يتحدد ﻋرﺽ السد ﺒﻌدﻩ ﻋوامل من ﺃﻫمها ﺃﻋﻠى منسوﺏ يﺼل ﺇليﻪ الماﺀ ،ﺇﺫ يﺠﺏ ﺃن
يﻜون ﻋرﺽ السد ﻜاﻓياﹰ يﻐﻁي ﺨﻁ اﻹﺸﺒاﻉ (اﻻرتﺸاﺡ) ويﺠﺏ مراﻋاﺓ ان ﻗوﺓ
الهﺯاﺕ اﻷرﻀية وموﺠاﺕ المياﻩ ﻓي الﺨﺯان ﻻ تﺅﺜر ﻋﻠى ﺇستقرارية السد وﺒناﺀﻩ.
يمﻜن ﺇيﺠادﻫا ﺒاستﺨدام المﻌادلﻪ التالية:
H b = 5/3
H = h + F.b
حيﺙ:
 =bﻋرﺽ ﻗمة السد.
 =Hارتﻔاﻉ مقﻁﻊ السد.
 = hﺇرتﻔاﻉ الماﺀ امام السد ﻓي ﺒحيرﺓ التﺨﺯين.
 =F.bﻓﻀﻠة اﻹرتﻔاﻉ (السﻁﺢ الحر).
 -ﻓﻀﻠة اﻹرتﻔاﻉ ):(F.bﻫو المساﻓة الﻌمودية ﺒين ﻗمة السد واﻋﻠي منسوﺏ لﻠﺒحيرﺓ.ﺃوﻫو الﻌمﻕ المﻁﻠوﺏ
الﺫﻱ يﺠﻌل ﻫﺒوﻁ السد وﻓﻌل الموﺠاﺕ التي يسﺒﺒها الرياﺡ تحﺕ منسوﺏ ﻗمة السد
ويمﻜن ﺇيﺠاد ﻜمايﻠي :السدود ﺫاﺕ اﻻرتﻔاﻉ ﺃﻗل من متر
F.B = 1 .5*hw 02%H
السدود ﺫاﺕ اﻻرتﻔاﻉ ﺃﻜﺒر من متر
F.B = 1 .5*hw + 3%H
حيﺙ:
ﺃﻗل ﻓﻀﻠة ﻋمﻕ مﻁﻠوﺒة "متر" =F.B
ﺇرتﻔاﻉ الماﺀ "متر" = hw
 %و %الهﺒوﻁ المتوﻗﻊ حدوﺜﻪ ﻓي ﺇرتﻔاﻉ السد
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 -اﻷﻏﻠﻔة الﺨارﺠية لﻠسدود التراﺒية:Embankment casing or Embankment outer shells:
وﺼﻔية اﻷﻏﻠﻔة الﺨارﺠية لﻠسدود التراﺒية ﻫي توﻓر ﺇستقرار وحماية النواﺓ .ﻗد يﺨتﻠﻑ
الميل المﺼمم لمقدمﻪ السد  u/sولمﺅﺨرﺓ السد ﺇﺨتﻼﻓاﹰ ﻜﺒيراﹰ ﺒاﻹﻋتماد ﻋﻠى
المواد المتوﻓرﺓ ونوﻉ اﻷساس وﺇرتﻔاﻉ السد .ﺇﺫا ﻜان المتوﻓر ﻫي المواد الﻜتيمة ﻓقﻁ،
ﻓﺈنﻪ ﻓي الﻀروﻱ توﻓير ميل ﻋادﻱ لتﻠﺒية متﻁﻠﺒاﺕ مقاومة اﻹنسﻼﺥ .ولﻜن ﻗد يﻜون
نﻔﺫﺓ من الرمل والحﺼى لﺸﺫ المواد

الميل الحاد ﻜاﻓياﹰ ﻓي حالة توﻓر مواد م

الناﻋمة (الﻁين) من السقوﻁ ،اﻱ يتم ﻋمل نواﺓ ﺫاﺕ ميل حاد من المواد الناﻋمة
(الﻁين والﻁمي ) وﻓي مقدمة السد ومﺅﺨرتﻪ ﻋمل ميول من الرمل والحﺼى المتوﻓر
ﻓي الموﻗﻊ او ﺒالقرﺏ منﻪ.
يمﻜن اﺨﺫ ميل المقدمة ) (Upstreamوالمﺅﺨرﺓ ) (downstreamلﻠسدود التراﺒية
من الﺠدول الموﺼى ﺒﻪ من ﻗﺒل ترﺯاﺠي Terzaghi
نوﻉ المواد

مﻼحﻅاﺕ ميل المقدمة

ميل المﺅﺨرﺓ

مواد متﺠانسﻪ ﺠيدالتدرﺝ

:.

2:1

سﻠﺕ ﺨﺸن متﺠانس

3:1

2.5:1

سﻠﺕ ﻁينى متﺠانس او ﻁين

2.5:1

2:1

3:1

2.5:1

3:1

2.5:1

2.5:1

2:1

رمل ﺃو رحل وحﺼى

رﻗم ()-

ﺠدول
46

 -ارتﻔاﻉ السد:يﺠﺏ ان يﻜون ﺇرتﻔاﻉ السد التراﺒي ﻜاﻓياﹰ ﺒحيﺙ ﻻيتﻌرﺽ السد ﺇلي ﻁﻐي المياﻩ ﻓوﻗﻪ ﻓي
اﻯ وﻗﺕ
ﻭ ﺒﺈية حال لﺫلﻙ يﺠﺏ دراسة اﻻمور التالية:
.ﺇرتﻔاﻉ موﺠاﺕ المياﻩ ﻓوﻕ الﺨﺯان
ﺃمام السد . .الرياﺡ.
 .اﻋﻠى منسوﺏ متوﻗﻊ لﻠمياﻩ ﺃﺜناﺀ الﻔيﻀان.
H = h + f .b
 توﺯيﻊ القوﻯ ﻋﻠى ﺠسم السد:ترﻓﻊ ﻗوﻯ ﺼﻐﻁ المياﻩ ﻋﻠى ﻁول ﺠدار ﺒﺈتﺠاﻩ دﻓﻌة لﻼنقﻼﺏ ﻓي حيﺙ يﻌمل الوﺯن
لهاﺌل لمادﺓ السد او الﺠدار ﻋﻠى تﺸيﺕ الﺠدار ﻓي مﻜانة ﺒسﺒﺏ الﺠاﺫﺒية التى تدﻓﻌﻪ
ﺒﺈتﺠاﻩ اﻻرﺽ داﺌم وﻋﻠى ﻁول حاﺌﻁ السد.
 -انواﻉ القوﻯ المﺅﺜرﺓ ﻋﻠى السد:تتﻀمن القوﻯ الواﺠﺏ مقاومها السدود:
--ﺃ ﻀﻌﻁ الماﺀ "ﻗوﻯ ﺨارﺠة ﻋن ﻀﻐﻁ الﺨﺯان:الماﺀ يﻀﻐﻁ ﺒاتﺠاﻩ وﺠﻪ السد المواﺠﻪ ﻷﻋﻠى النهر وتﺯداد الﻀﻐوﻁ مﻊ الﻌمﻕ حيﺙ
يسﺒﺏ تﺄﺜيراﺕ ﻜﺒيرﺓ ﻋﻠى القاﻋدﺓ اﻜﺜر من اﻷماﻜن الﻌﻠيا
--ﺏ ﻗوﻯ ناتﺠة ﻋن ﻀﻐﻁ وﺯن المواد المستﺨدمة ﻓي ﺒناﺀ السد :نوﻉ الﻀﻐوﻁ الناتﺠة ﻋن وﺯن السد نﻔسﻪ و توﺯيﻌها يﻌتمد ﻋﻠى ﺸﻜل السد والمواد
المستﺨدمة ﻓي ﺒناﺀﻩ.
--ﺝ ﻗوﻩ ناتﺠة ﻋن ﻀﻐﻁ المياﻩ ﻓي الﻔراﻍ :اﺫا تسرﺒﺕ المياﻩ الى اﻻسﻔل ﺒﻔﻌل الﺸقوﻕ او المسامية ﻓان ﻫﺫﻩ المياﻩ تولد ﻀﻐوﻁاﹰ
راﻓﻌة  Uplift pressuresتﺅﺜر ﻋﻠى السﻁﺢ الﻜﻠي لﻠسد حيﺙ تﻜون ﻗوﺓ الرﻓﻊ ﺇلى
ﺃﻋﻠي تﻜون مساوية تقريﺒاﹰ لقوﺓ الﻀﻐﻁ الهيدروستاتيﻜي ﻋند الﻌمﻕ نﻔسﻪ.
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 التحﻠيل الهيدروليﻜي لتﺼميم السد التراﺒي:تستﺨدم ﻗاﻋدﺓ الﺜﻠﺙ اﻷوسﻁ لتحﻠيل الهيدروليﻜي لﻠسد التراﺒي
e ≤ b/6
no tension
e = AB + BD –b/2
BD = h/3 – H
W
Fmax = w + 6 we ≤ Bearing of Soil
b2

no Settlement

b
Fmax < FB

Fmin = w - 6 we

no tension

b2
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b

الﺒاﺏ الراﺒﻊ
النتاﺌﺞ المناﻗﺸة

49

( )-الحساﺒاﺕ :
التحﻠيل الهيدروليﻜي لﺠسم السد ﺒاستﺨدام ﻁريقة الﺜالﺙ اﻻوسﻁ لتحﻠيل الهايدروليﻜي.
Horizontal force:

2

h /2

=H
= 9 .81 x ( 8.5) / 2 = 354.4
kN
2

1/3 h = 1/3 x 8 .5 = 2.83
m
Vertical force:
W1 = 1.5 x22.5x9x1x18 = 1822.5
kN
W2 = 5x9x1x18 = 811 kN
W3 = 1.5 x 18 x 9 x 1x18= 1458
kN
W4 = 1.5 x 8.5 x 21.25 x 1 x 9.81 = 885
.9 kN
Total W : ∑w = 4976 .4 kN
Position:
885.9x( 45.5-21
.25/3) + 1822.5 x
(1805022.5/3) + 815
( 2.5018) 1458(2/3 x
= 18) = 4976.4 X X
24.98 m = 25 m
ﺇيﺠاد e :
من تﺸاﺒهﻪ المﺜﻠﺜان نﺠد ان :
(h / 3) /BD = W / H
= BD
H.(h/3)/W
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=
(354.4*2.83)/4976.2=.2m
AB=45.5-24.86=21.64m
e = AB+BDb/2
= 1.91m

= 21.640.2-(45.5/2)

e < b/6=45.5/6=7.58m
1.91<7.85
No over stressing
Fmax = w/b + 6we/b2
= (496.4/45.5) + (6*4976.4*1.91/45.5)
= 119.4 + 27.5
= 136.9kN/m2 < 211

= (4976.4/45.5) - (6we/b2)
= 119.4-2715
= + 81.9KN/m2
No tension
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( )-النتاﺌﺞ والمناﻗﺸة
( )--النتاﺌﺞ :
ﺇﻗامة السد ساﻋد ﻓي ﺨﻔﺽ حﺠم السيول والﻔيﻀاناﺕ المتدﻓقﻪ نحو
•
ﺸارﻉ وادﻱ سيدنا ونحو المناﻁﻕ الماﻫولﻪ ﺒالسﻜان مما يساﻋد ﻓي تقﻠيل
اﻻﻀرار التي تسﺒﺒها السيول ﻓي ﻜل مرﻩ ﺨاﺼة ﻓي اواﺨر الﺨريﻑ او ﻓﺼل
الﺨريﻑ .
ﻗيام السد يساﻋد ﻓي تﺠميﻊ المياﻩ المتدﻓقﻪ من منﻁقة المرﺨياﺕ ﻓي
•
مﻜان واحد ﺒﺫلﻙ يﻜون ﻗﻠل من اﻻﻀرار تﻠﻙ المياﻩ واﻻستﻔادﺓ منها.
ﻗﻠل من اﻻﺯماﺕ الماﺌيﻪ التي تﻀرﺏ المنﻁقة ﺨاﺼة ﻓي ﻓﺼل الﺼيﻑ
•
حينما تﺠﻑ اﻻﺒار السﻁحية حيﺙ يﻌمل السد ﻋﻠي تﻐﺫية ﻫﺫﻩ اﻻﺒار.
مﻊ ﻗيام السد اﺼﺒحﺕ المنﻁقة ﺯراﻋية اﻱ ساﻋد السد ﻓي توﻓير مياﻩ
•
الﺯراﻋة والرﻱ ﺒﺫلﻙ يقﻠل من اﺜار التﻌرية وتﺠنﺏ تﺠريﻑ والﺯحﻑ
الﺼحراوﻱ .
السد وادﻱ سيدنا مستقر ﻫيدرولي .
•
e = 1 .91 < 7.85
ﻫﺫا يﻌني ان السد ﻻ يوﺠد ﺒﻪ اﺠهاد
Fmax = 136.9 kN /m2
Fmax < 211 kN /m2
اﻗﺼي ﻗوﺓ وﺯن السد ﻋﻠي الترﺒﻪ اﻗل من ﻗوﺓ تحمل الترﺒة مما يﻌني ﻋدم وﺠود
ﻫﺒوﻁ ).(No over loading
Fmin = 081 .9 kN /m2
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( )--المناﻗﺸة:
من الﺯيارﻩ الميدانيﻪ لسد وادﻱ سيدنا اتﻀﺢ انﻪ ﻻ يوﺠد ﺒالسد ﻓﺸل ﻫيدوليﻜي اﻱ ان
ﺠسم السد ﻻ يوﺠد ﺒﻪ تﻌريﻪ ﺒسﺒﺏ الماﺀ.
اﻻنهيار الهيدروليﻜي يتﻀمن :
-

اﻻنهيار ﺒالﻐمر :
ﻫﺫا اﻻنهيار ﻏير موﺠود ﻓي سد وادﻱ سيدنا  ،ﻅهر ﺫلﻙ من ﺨﻼل تﺸﻐيل
السد وﺠد ﺃن المياﻩ المارﻩ ﺒﻪ ﻻ تﻔوﻕ التﺼريﻑ التﺼميمي لﻠسد  ،وسﻌة
المﻔيﺽ ﻜاﻓية ﻻمرار المياﻩ.

-

نحر الموﺠة:
ﻻ يوﺠد ﻓي ﺠسم السد من ناحية الميل المامي )) Upstreamﻻنﻪ توﺠد ﺒﻪ
تﻜسيﻪ ﻓي اﻻحﺠار تﻌمل ﻋﻠي حماية السد من نحر موﺠاﺕ المياﻩ والتدﻓقﻪ
نحو السد .

-

اﻻﺨاديد :
تﻅهر ﻫﺫﻩ اﻻﺨاديد ﻓي ﺠسم السد من ناحية الميل الﺨﻠﻔي )(downstream
وﺫلﻙ ﺒسسﺒﺏ نحر اﻻمﻁار ﻓي ﺠسم السد ولحل ﻫﺫﻩ المﺸﻜﻠة يتم ﻋمل تﻜسية
ﺒاﻻحﺠار ﻓي ناحية الميل الﺨﻠﻔي ) (downstreamلحماية السد ﻓي ﻫﺫا
النوﻉ من اﻻنهيار.

ﺼورﺓ ()-
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الﺒاﺏ الﺨامس
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حساﺏ وتقديرالتﻜﻠﻔة
حساﺏ وتقدير التﻜﻠﻔة
حساﺏ تﻜﻠﻔة تﻜسية الحﺠار لحل مﺸﻜﻠة ﻓي السد الناتﺞ ﻋن اﻷمﻁار
مما تسﺒﺏ ﻓي ﻋمل ﺃﺨاديد ﻋﻠى الﺠانﺏ الميل الﺨﻠﻔي من السد Down
stream
نﺼﺏ الحﺠار Stone Pitching :
ﻓي المﻌالﺠة يتم تﺯويد وﺒناﺀ ونﺼﺏ من حﺠار الﺠرانيﺕ الﺠاﻑ سمﻙ
 351mmومﻠيﺀ المساحاﺕ ﺒتﻜسير حﺼى ﻓي اﻷماﻜن التي ﺒها اﻷﺨاديد
ﻋﻠى ﺠانﺏ الميل الﺨﻠﻔي من السد
Downstream.
ﺠدول ( )-يوﻀﺢ تقدير التﻜﻠﻔة:
التﻜﻠﻔة الﻜﻠية الحﺠم الﻜﻠي

الحﺠم

تﻜﻠﻔة المتر

نوﻉ الﻌمل

لﻠحﺠم الﻜﻠي المراد مﻌالﺠتﻪ المﻜﻌﺏ الواحدﺓ الواحدﺓ
ﺒالمتر
المﻜﺏ
216.131
1

7211

M3 311

SDG
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Stone Pitching :
Provide and build
granite
Dry stone pitching
351mm
spac wit
Thick and fill
e h
crushe
d gravel
on the
downstream
side

الﺒاﺏ السادس
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الﺨﻼﺼة والتوﺼياﺕ
 الﺨﻼﺼة:تناولنا ﻓي ﻫﺫا الﺒحﺙ دراسة وتقييم لسد وادﻱ سينا الﺫﻱ يقﻊ ﻓي مدينة
الﺨرﻁوم  ،يﺒﻠﻎ ﻁول السد  2286mوتمﺕ دراستﻪ ﻫيدرليﻜيا ووﺠد ﺃن السد مستقر
ﻫيدروليﻜياﹰ وتمﺕ مراﺠﻌة السد من ناحية اﻹنهياراﺕ الهيدروليﻜية ووﺠد ﺒﻪ مﺸﻜﻠة
اﻷﺨاديد التي تم حﻠها ﺒالتوﺼية ﺒﻌمل تﻜسية حﺠارﺓ من ناحية الميل الﺨﻠﻔي لﻠسد وتم
تقدير وحساﺏ تﻜﻠﻔة التﻜسية.

 التوﺼياﺕ:اﻹﻫتمام ﺒﺼيانة وتﺸﻐيل السد وﺫلﻙ ﺒﻔتﺢ الﺒواﺒاﺕ ﻓي الوﻗﺕ المناسﺏ.

•
•

ﻋمل تﻜسية لحماية السد من اﻷﺨاديد الناتﺠة من اﻷمﻁار ﻓي ﺇتﺠاﻩ
الميل الﺨﻠﻔي Down .Stream

•

ﻋمل محﻁة ﺇرﺼاد ﺠوﻱ ﻗريﺒة من منﻁقة وادﻱ سيدنا لﻠتنﺒوﺀ ﺒمقدار
الهﻁل مما يساﻋد ﻓي ﻋمﻠية تﺸﻐيل السد.
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الﺒاﺏ الساﺒﻊ
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المﺼادر والمراﺠﻊ
( )-المﺼادر والمراﺠﻊ :
الﺠنايني محمد ﻋﺒد الرحمن  -المنﺸﺂﺕ الهيدروليﻜية  -ﻜﻠية الهندسة
•
(ﺠامﻌة ﺒيروﺕ الﻌرﺒية – ﺸرﻜة منﺸوراﺕ دار الراتﺏ الﺠامﻌية).
الﺸامي ﺸﺒﻠي  ،ﻫندسة ﺇمداد المياﻩ (المﺼادر الماﺌية)  -حقوﻕ التﺄليﻑ
•
والﻁﺒﻊ والنﺸر محﻔوﻅة ﺒﺠامﻌة دمﺸﻕ.
الموسوﻋة الﻌرﺒية – المﺠﻠد الﻌاﺸر -رﻗم الﺼﻔحة الﺒحﺙ ﻀمن المﺠﻠد

•
().
•

وحدﺓ تنﻔيﺫ السدود – اﻹدارﺓ الﻌامة لﻠمﺸروﻋاﺕ – ﺇدارﺓ حﺼاد المياﻩ.

•

مقاﺒﻠة ﺸﺨﺼية مﻊ الﺒاﺸمهندس /ﺃﺒوﺒﻜر محمد ﺯروﻕ.

•

الﺸﺒﻜة الﻌنﻜﺒوتية.
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