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طراحی ترکیبی سازه انحراف و سازه های دائوی:بخش اول  

 
بررسی بنذهای یک یا چنذ هرحله ای:بخش دوم  

 
هطالعه انواع سازه های انحراف:بخش سوم  

 
هطالعه وبررسی حاالت هختلف قطع و انسذاد رودخانه:بخش چهارم  

 
بررسی تیپ های هختلف فرازبنذ و نشیب بنذ:بخش پنجن  

 
انسذاد نهایی سازه انحراف:بخش ششن  

 تخص ُای هختلف سیستن اًحشاف



 کٌتشل سّدخاًَ



طراحی ترکیبی سازه انحراف و سازه های دائوی:بخش اول  

خػْغیات ُیذسّلْژیک تْپْگشافی ّ صهیي ضٌاسی هطاتَ تا سذ اغلی  - 

 -اهکاى هطشّـ ضذى تَ ضشایف سذ اغلی

ایجاد هطکالت اجشایی ّ تاثیش سّی اجشا ّ ُضیٌَ ُای ساصٍ ُای اغلی پشّژٍ - 

 -دس ًظش گشفتي هحذّدیت ُای هشتثف تا هحیف صیست

 -اهکاى استفادٍ ساصٍ اًحشاف ُواًٌذ ساصٍ دائوی



:هحذّدیت ُای هشتثف تا هحیف صیست  

 

 

 ػثْس ّ هشّس کطتی ُا

 

 ػثْس هاُیاى

 

 ػثْس تٌَ ُای دسخت ّ آضغال

 ساخت هشحلَ ای ساصٍ

حْؾچَ دس پاییي دستایجاد   

 اًتقال تْسف تًْل



:استفادٍ اص ساصٍ اًحشاف تَ ػٌْاى ساصٍ دائوی  

سیستن اًحشاف سذ کشخَ: هثال ػولی  

تَ ػٌْاى سیستن (کَ دس ّسّدی کالْست ُا تؼثیَ ضذٍ )استفادٍ اص کالْست ّ تشج آتگیش   

 تخلیَ کٌٌذٍ تحتاًی
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هراحل هختلف انحراف: بخش دوم   

 

ػولیات اًحشاف جشیاى دس یک فاص.1  

ػولیات اًحشاف جشیاى دس دّ فاص.2  

ػولیات اًحشاف جشیاى دس چٌذیي فاص.3  



 

 

 

 

 

 دسٍ ُای تٌگ اًحشاف جشیاى دس یک فاص

 دسٍ ُای ػشیؽ اًحشاف جشیاى دس دّ یا چٌذ فاص



:هشاحل ػولیات تک فاص  

ساخت تخطی اص فشاصتٌذ ًّطیة تٌذ تشای اجشای هجشای اًحشاف جشیاى*  

 

ساخت هجشای اًحشاف جشیاى*  

 

تستي ّ اًحشاف سّدخاًَ*  

 

کاهل کشدى فشاصتٌذ ّ ًطیة تٌذ*  

 

ساخت ساصٍ ُای دائوی پشّژٍ*  

 

تستي ساصٍ اًحشاف جشیاى ّ ساٍ اًذاصی پشّژٍ*  



:هشاحل ػولیات چٌذ فاص  

,ّ اجاصٍ ساخت فاص اّل ساخت فشاصتٌذی کَ اغلة اّقات سّی تستش سّدخاًَ ایجاد ضذٍ*  

دس ایي حالت خاکثشداسی ُایی دس تستشُای .تخطی اص سذ ّ خشّجی ُای سذ سا هی دُذ  

.سّدخاًَ تشای افضایص ظشفیت دتی آى اًجام هی دٌُذ  

ساخت سذ ّخشّجی ُای آى دس سایت خطک ضذٍ*  

تضسگتش کشدى فشاصتٌذ ساختَ ضذٍ دسفاص اّل ّ گستشش آى دس تستش سّدخاًَ تشای افضایص سكح خطک سایت*  

تخشیة ًاقع ّیا کاهل فشاصتٌذ ساختَ ضذٍ دس اّلیي فاص تَ ًحْی کَ سّدخاًَ تتْاًذ اص*  

.خشّجی ُای دائوی جشیاى یاتذ  

ساخت قسوت دّم فشاصتٌذ*  

تکویل ساصٍ ُای دائوی پشّژٍ دس قسوت خطک ضذٍ دّم*  

تستي ًِایی سّدخاًَ ّ پش کشدى هخضى سذ*  



(DIVERSION PASSAGES )هجاسی اًحشاف : تخص سْم  

 

:اًْاع هجاسی اًحشاف  

:سَ تیپ اغلی هجاسی اًحشاف جشیاى ػثاستست اص  

 

تًْل ُا ّ کالْست ُا( 1  

کاًال ُای سّتاص(2  

(OUTLETS )دسیچَ ُا ّ خشّجی ُا  , ساصٍ ُای دائوی سذ هاًٌذ قغیاًگیشُا(3  

 



:تًْل ُا  

دسٍ ُای سٌگی تا ضیة تٌذ: کاربرد  

 

            𝒎𝟑 1000-2000: اندازه  

 

گشاى قیوت: ُضیٌَ ساخت  

 

ّاتستَ تَ سٌگ تستشهی تاضذ: صهاى ساخت   

 





سیاٍ تیطَسذ تًْل  خشداد 15تًْل سذ    



:تًْل ُای هْاصی  

 

تواهی هْاسد جض سّدخاًَ ُای کْچک: هْاسد استفادٍ  

 

ایوٌی ّ ساحتی تِشٍ تشداسی: ػلت استفادٍ  

 تًْل ُای هْاصی سذ سیاصاخ



:کالْست ُا  

 

:هْاسد استفادٍ کالْست ُای تتٌی  

 

دسغْستیکَ کیفیت سٌگِای تکیَ گاٍ ؾؼیف تْدٍ ّ یا ػشؼ دسٍ ًسثتا تضسگ تاضذ   

 

.دس ایي حالت ُضیٌَ ُا ًسثت تَ تًْل افضایص خْاٌُذ یافت  
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قسوت ُای هختلف یک کالْست اًحشاف دس یک سذ خاکی:کالْست ُا  

 A:کالْست

 B:ّسّدی کالْست اًحشاف

 C:قغیاًگیش ًیلْفشی

 D:فشاصتٌذ تاالدست هتػل ضذٍ تَ سذ خاکی

 E:سذ خاکی

 F:گالشی تاالیی قشاس گشفتَ دس لْلَ ُای خشّجی

 G:ًطیة تٌذ پاییي دست هتػل ضذٍ تَ سذ

 H:حْؾچَ آساهص



:کاًال ُا  

 

دسٍ ُای ػشیؽ: کاستشد  

 

.چْى دس جشیاى ُای تا دتی صیاد ساخت تًْل ّ کالْست غیش اقتػادی هی تاضذ  



پالى اًحشاف جشیاى تْسف کاًال:کاًال ُا  

 A:جِت جشیاى

 B:تٌذ اغلی

 C:سذ اغلی

(یک یا چٌذ ػذد)ػثْسی هْقت :D 

 E:کاًال ًیوَ ساختَ

 F:کاًال تکویل ضذٍ

 G:فشاصتٌذ

 H:ًطیة تٌذ

 



(RIVER CLOSURE) اًسذاد سّدخاًَ:تخص چِاسم  

(Vertical or end dumping )اًسذاد ػوْدی(1  

 

(Horizontal or frontal dumping )اًسذاد افقی ( 2 

 

 3)اًسذاد تشکیثی

 

اًسذادُای ّیژٍ(4  

 



1950قثل اص سال   اًسذاد افقی  

1960تا  1950سال ُای  اًسذاد افقی ّ ػوْدی  

تَ تؼذ 1960اص سال  اًسذاد ػوْدی  



:اًسذاد ػوْدی  



:اًسذاد ّیژٍ  

دس دسٍ ُای تٌگ ّ تا اًفجاس غْست هی گیشد*  

 

 دس سّسیَ چٌذ ًوًَْ هْفق اًجام ضذٍ است

 

هتشهکؼة هػالح اًفجاسی دس پشّژٍ سذ دص اًسذاد تَ  22000تا  1960دس ایشاى دس سال   

.ایي غْست اًجام گشفت  

دس سّدخاًَ ُای تا ضیة کن کَ تستش سّدخاًَ اص هْاد آتشفتی ضٌی ّ هاسَ ای پْضیذٍ ضذٍ *

.است سا هیتْاى تا استفادٍ اص هػالح الیشّتی اجشا کشد  

دس ٌُذّستاى  Ukai هاًٌذ سذ 



)COFFERDAMS )فشاصتٌذ ّ ًطیة تٌذ :تخص پٌجن  

:شرایطی کو در بندىا نسبت بو سدىا جدی تر می باشد  

ساخت سذ دس کْتاُتشیي صهاى هوکي*  

ػذم فؿای کافی ّ دستشسی هطکل تَ هحل سایت دس تؼؿی حاالت*  

هطکالت ساخت ّ ػولیات اجشایی دس یک جشیاى خیلی تٌذ*  

قثْل سیسک سشسیض جشیاى اص سّی تٌذ*  

ػذم کٌتشل پش ضذى هخضى*  

:شرایطی کو در بندىا نسبت بو سدىا از اىمیت کمتری برخوردار ىستند  

هشاقثت تؼویش ّ ًگِذاسی آساًتش تَ دلیل دستشسی آساى تَ هحل کاسگاٍ*  

قثْل هقادیش تضسگتش تشای دتی حتی تا چٌذ هتش هکؼة تش ثاًیَ*  

استفادٍ هوکي اص هػالح هْقتی ّتا ػوشکوتش ًظیش آُي غیش گالْاًیضٍ یا پالستیک غیش قاتل ًفْر*  

ّجْد خساست کوتش دس غْست ضکست تٌذ*  

 



:اًْاع فشاصتٌذُا  

(Concrete or Masaonry )فشاصتٌذُای ساسّجی یا تتٌی 1 

 

فشاصتٌذُای خاکی. 2 

 

اًْاع دیگش فشاصتٌذُا.3  

 



:فشاصتٌذُای تتٌی  

 

 دس غْست احتوال سشسیض اص سّی آى تِتشیي تیپ ُستٌذ

 

تَ دلیل قیوت تاال ّ هذت صهاى ساخت هحذّد تَ پشّژٍ ُای کْچک هیطًْذ  

 

قْسذاس کالسیک تشای حالت اًحشاف دس یک فاص یا قْط ُای ) اجشا تَ غْست قْسذاس  

(دایشٍ ای دس اًحشاف تک فاصٍ یا چٌذ فاصٍ  

 



:خاکیفشاصتٌذُای   

دس غْست کوثْد صهاى ّ یا ػذم اهکاى خطک کشدى پی تِتشیي گضیٌَ ُستٌذ  

 

 تشای فشاصتٌذُای هتْسف تا تلٌذ هْسد استفادٍ قشاس هی گیشًذ

 

 ایجاد یک ُستَ سسی ؾخین کَ غالثا صیشسكح آب قشاس داسد

ایجاد یک دیافشاگن هشکضی کَ هوکي است ُوضهاى ّیا تؼذ اصاجشای خاکشیضی تاضذ  

 

کَ تا سٌگ کف اداهَ پیذا کٌذ( Sheet pile )استفادٍ اص ضوغ ُای سپشی  



:اًْاع دیگش فشاصتٌذُا  

 

استفادٍ ُوضهاى تکٌیک ُای ّیژٍ ای هاًٌذ ضوغ سپشی تا تشکیثی اص خاک سٌگ ّ سیواى  

 

تَ دلیل ساخت هطاتَ (تا ّجْد استفادٍ اص هػالح تتٌی ( )  RCC )تٌذ ُای تتٌی هتشاکن ضذٍ   

 

هاًٌذ سذ ّیلْ کشیک. آًاى دس کالط تٌذُای خاکشیضی قشاس هی گیشًذ  

عمران و ساختمان         omranvasakhteman@





اًسذاد ًِایی ساصٍ اًحشاف:تخص ضطن  

:تجِیضات تَ کاس سفتَ دس تستي ساصٍ اًحشاف جشیاى  

 

 دسیچَ ُای فلضی

 

 تتي یکپاسچَ

 

)Stop log )تختَ ُای هحکن چْتی یا دال ُای تتٌی  

 

غفحات تتٌی ًین دایشٍ ای کَ دس جلْی دسب ّسّدی گزاضتَ هی ضًْذ  

 

 ضثکَ ُای تْسی فلضی ّ هخلْـ ضي ّ هاسَ ّ خاک سط



:سیستن اًحشاف سذ کْثش  

احذاث یک پل : یکی اص ّیژگیِای خاظ صهاى اجشای سذ، سیستن اًحشاف آب دسهشحلَ اّل  

ّتتي سیضی  ۵۲۹تا  ۵۲۷هتش دس تشاص ۲۰ػذد خشپا تَ ػشؼ  ۶۲اص تا استفادٍ فلضی   

قادستَ ػثْس سیالتِای تا ۵۰۰-۵۲۷هحذّدۀ تشاص دس هجشای صیش پل فلضی ) ایي پلتشسّی   

حفشتًْل اًحشاف تَ : هشحلَ دّم.( تْدهتشهکؼة دسثاًیَ ۲۷۰۰سالَ تا ۵۰تشگطت دّسۀ   

اًسذاد فؿای صیش هٌظْس هتش تشای استفادٍ دس فػل خطک تَ  ۵۰۲هتش ّ قْل  ۵/۵قكش   

.فلضیپل   



:3سیستن اًحشاف سذ کاسّى   

هتش 35سٌگشیضٍ ای تا پْضص تتٌی استفاع :ًْع فشاص تٌذ  

هتش 21خاکی استفاع :ًْع ًطیة تٌذ  

:تًْل ُای اًحشاف  

 تًْل اّل

هتش 613:قْل  

هتش 13:قكش  

 هقكغ ضص ؾلؼی ًؼل اسثی

هتش هکؼة تش ثاًیَ 1830:ظشفیت تخلیَ  

 تًْل دّم

هتش536:قْل  

هتش 13:قكش  

هتش هکؼة تش ثاًیَ 1400:ظشفیت تخلیَ  

















 سذ تٌظیوی اًحشافی کشخَ



:هٌاتغ  

کویتَ هلی سذُای تضسگ ایشاى 32ًطشیَ ضواسٍ *  

گضاسش فٌی سیستن اًحشاف سذ کشخَ هشکض تحقیقات آب*  

آبهشکض تحقیقات  3کاسّى گضاسش فٌی سیستن اًحشاف سذ *  

*River control during dam construction, Bullten, CIGB ICOLD 

*www.wnn.ir 

*www.karkheh.ir 

*www.wrm.ir 

*www.wri.ac.ir 

*www.jahankowsar.com 
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