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 چکیده
و یافتن آب است در مناطق خشک جهان بوده  ژهیها به و هاي اصلی انسان دغدغه وتأمین آب جز، هاي بسیار دور تا امروز از گذشته

شرایط اقلیمی خاص  ، در ایران نیز به جهت کمبود آب .شده است میدر هر منطقه شرط الزم بقاي انسان و تداوم حیات محسوب 

که این امر را عالوه بر بندسازي، سدسازي و آثار به جا مانده  است شده یمبسیار ارزشمند محسوب  يا مادهو نیازهاي روزمره آب 

هر  آثار باستانی .و حافظه تاریخی مردم ایران به وضوح مشاهده کرد بودندل ئدر فرهنگ ایرانی و ارزشی که براي آب قا توان یم

در سراسر دنیا  است که هنر و فرهنگ آن یایران کشوري با فرهنگ و تمدن غن. ر نماد هویت ملی و فرهنگی آن ملت استکشو

اي آبی باستانی این سرزمین است. ه یكی از آثاري که قدرت و شهامت ایرانیان را به نمایش گذاشته است سازهشناخته شده است. 

 از سویی ا حفظ آثار باستانیبدي ایرانیان در این زمینه دارد. گذشته نشان از قدرت و توانمن ه ازماند یباقي ها کانالقنات، بندها و 

در جهت  ها آناز جنبه هاي توریستی  توان و از سوي دیگر می کردرانیان را به جهانیان معرفی فرهنگ و تمدن ای توان می

ها در ارتباط با روش ساخت، نحوه طراحی و  از آن یات حاصلهبا توجه به اهمیت سدهاي باستانی و تجرب. کرددرآمدزایی استفاده 

مروري  هدف از این پژوهش. ها وجود دارد ضرورت توجه به آن ،دنهاي جدید باش گشاي طراحی ند راهتتوا میکه مصالح به کار رفته 

 . باشد می ارائه راهكارهایی در حفظ زیبایی بناهاي آبی باستانی در بازسازي و ایران بر سدهاي باستانی

 اي، مقاومت در مقابل روگذري در سدها، انحراف رودخانه هنگام احداث سدها. ، احداث مرحلههاي باستانیبازسازي سد: های کلیدی واژه

 مقدمه -1

و است در مناطق خشک جهان بوده  ژهیها به و هاي اصلی انسان دغدغه وتأمین آب جز، هاي بسیار دور تا امروز از گذشته

 يها استخراج آب»نگارش کتابی با عنوان . هر منطقه شرط الزم بقاي انسان و تداوم حیات محسوب شده استیافتن آب در 

اهمیت و ضیدانان ایرانی در هزار سال پیش ریا نیتوسط ابوبكر محمد بن الحسن الحاسب الكرجی یكی از بزرگتر «پنهانی

از این کتاب به ذکر انواع آب،  ییها شمند برجسته در بخشدان. این دهد یقدمت دانش تأمین آب در این سرزمین را نشان م

پردازد که از سعی و تالش اجداد ایرانیان براي  قنات و شیوه حفر چاه می ،ه در آن آب قرار دارد، حریم چاههایی ک شناخت زمین

هاي آن به بیش از  اريهزار رشته قنات در ایران که مجموع طول حف 37چنین وجود بیش از  هم. [1] دارد یافتن آب حكایت

بنابراین موضوع تأمین آب به عنوان یک . [2] باشد ی، گواه دیگري بر کوشش ایرانیان در تأمین آب مرسد یهزار کیلومتر م 310

. هاي آبی یكی از راهكارهاي اصلی بوده است همیشگی براي انسان مطرح بوده و براي غلبه بر این مشكل احداث سازه مسئله

در ایران باستان نیز صنعت . [3] دهد یشگران، شروع این رشته مهندسی را در هزاره سوم پیش از میالد نشان ممطالعات پژوه

سال  2500در رودخانه کر به  داریوشبه طوري که عمر سد  است ها رایج بوده سدسازي براي استفاده از آب مازاد رودخانه

 .[4] گردد یپیش بر م

 معموالً باشد. می این آثار زیبایی حفظهاي باستانی باید مورد توجه قرار گیرد،  ازهموضوعی که در بازسازي و مرمت س

ها در عمر  ها بیشتر بر روي ایمنی و پایداري سازه تمرکز اصلی آنزیبایی و معماري ندارند و  به توجه زیاديمهندسان طراح 

 .[5] نقشی ندارد عمالًًٌ ها آنو هنر در طراحی  ه بودهیببه عبارت دیگر تا حدودي با هنر غرباشد.  ها می برداري آن مفید بهره
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از سویی با مطالعه در این باب غناي فرهنگی خود را دریافته و . بحث آثار باستانی از دو جنبه اهمیت داشته و مطرح است

دیگر نكات علمی و فراوانی را از البه الي مطالعات خود درمی یابیم که دچار از خود بیگانگی فرهنگی نخواهیم شد و از سوي 

ها در  از آن با توجه به اهمیت سدهاي باستانی و تجربیات حاصله. هاي جدید باشند گشاي ما در ساخت و ساز سازه راه تواند یم

ها  ضرورت توجه به آن ،هاي جدید باشد حیگشاي طرا تواند راه میکه ارتباط با روش ساخت، نحوه طراحی و مصالح به کار رفته 

لذا . باشد می ها هاي بعد از آن بر عهده نسل ها به منزله سرمایه محسوب شده و حفظ آن کهاز طرفی آثار باستانی . وجود دارد

. م نمودهاي جدید اقدا با استفاده از نوآوري ها ضرورت دارد ضمن حفظ موقعیت و شرایط سازه باستانی نسبت به بازسازي آن

. استفاده از باشد پژوهش میهاي آبی باستانی در ایران و جایگاه ایرانیان در این صنعت از اهداف مهم این  شناخت بیشتر سازه

هاي سدهاي تاریخی  بررسی نكات و ظرافتبا تواند بسیار مؤثر و مفید باشد.  تجربیات گذشتگان در ساخت سدهاي امروزي می

 هاي آتی ارائه داد. توان پیشنهاداتی را براي سازه هاي نهایی می بندي با جمعن گرفت و توا هاي بسیاري را می درس

 اصول زیبایی در سدها -2

گیرد. زمانی که ارتباط صحیح بین سه  طراحی یک سد بر اساس عملكرد سد، مشخصات فنی و زیبایی در سد صورت می

و زیبایی صحیح و بهینه خواهد بود. معموالً مهندسین طراح  نديب اقتصادي، پایداري، آب اصل فوق برقرار گردد طراحی از نظر

کنند. باور نادرستی که زیبایی تنها باید در  خود را بر دو اصل اول متمرکز می وجهتر تچندانی به اصل سوم نداشته و بیش توجه

زیبایی و سازگاري بیشتر با طبیعت  ها در نظر گرفته شود. در زیر به طور خالصه عواملی که باعث بناهایی مانند کلیساها و پل

 :[5]شود اشاره شده است  اطراف سد می

 .  افزوده است زیبایی این سدبر ها  پیداست تكرار پایه 1شكل که در  طور همان: توازي و تكرار( 1

 
 در فرانسه Roseland : سد1شکل 

نسبت به  (درجه 100یا  80 )درجه  90 اي حدود اجزاي سد با زاویهاست  بهتر. شود باعث یک نظم ذاتی می تعامد: تعامد( 2

 که است صمشخکامالً  باال ينما از .بین اجزاي سد نشان داده شده استنظمی  اي از بی نمونه 2شكل در  یكدیگر قرار بگیرند.

 .[5] است نشده برقرار سد ياجزا نیب یکامل ارتباط

 
 در کلمبیا Rock Island: سد 2شکل 
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بر زیبایی سد افزوده یكی از عوامل مؤثر بر زیبایی سدها باشد. اگر اجزاي سد متقارن باشند تواند  تقارن هم میتقارن: ( 3

 .[5] شود می

توان این هماهنگی را به  می زند. طبیعت را بر هم می با محیط سازگار نباشد زیبایی: اگر سازه طبیعت اطرافسازگاري با ( 4

 .[5] باشد با طبیعت میسازگاري اي از  نمونه( 3شكل )ب سد مینابراي مثال  سد ایجاد کرد.  بدنهسطح  و وسیله مصالح، هندسه

 
 : سد میناب در ایران3شکل 

 Chastang سد به را یخاص جلوه زهایسرر صخا يانحنا و بودن یقوس قوسی:به صورت قرار گیري تمام اجزاي سد ( 5

 .[5] است داده( 4شكل )

 
 در فرانسه Chastang: سد 4شکل 

 جدید باید توجه ویژه داشت. و طراحی سدهايبه اصول فوق در بازسازي سدهاي باستانی 

 سازی در ایران باستان سد -3

که شرایط تاریخی و جغرافیایی خاص مناطق در پیدایش،  رود یمهاي مهندسی به شمار  سدسازي یا بندسازي از فعالیت

نین آنجا بر ضرورت یا نیاز ساک ادر گذشته و در هر منطقه خاص جغرافیایی بن. گیري و گسترش آن سهم به سزایی دارند شكل 

را مرتفع سازند. در مناطقی نیز  یرسان آبتا نیازهاي خود در زمینه آبیاري و  اند کرده یمنسبت به ایجاد سد، بند یا آبگیر اقدام 

تا بتوانند سطح آب است  گرفته یمسازي انجام  ها یا نیاز جهت تغییر مسیر رود، سد هاي رودخانه پایین بودن سطح آب دلیلبه 

شرایط اقلیمی خاص  در ایران نیز به جهت کمبود آب،  .[6] ه و براي نیازهاي کشاورزي و عمرانی از آن استفاده کنندرا باال آورد

که این امر را عالوه بر بندسازي، سدسازي و آثار به جا  است شده یمبسیار ارزشمند محسوب  يا مادهو نیازهاي روزمره آب 

 .[6] و حافظه تاریخی مردم ایران به وضوح مشاهده کرد بودندل ئه براي آب قادر فرهنگ ایرانی و ارزشی ک توان یممانده 

ها و پادشاهانی که به  به دست حكومت ها معموالً باز در ایران و دیگر سرزمیندیرها از  سدسازي و نیز الیروبی و مرمت آن

ها و شهرهاي  است و در این میان رونق اقتصادي و پیشرفت آبادي گرفته یمقه بیشتري داشتند انجام امور آبادانی و آبادي عال
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ل ئرانان به این مسا سدسازي و اهمیت حكم ،نیز بستگی بسیار زیادي با مقوله سد یرسان آبهاي آبیاري و  مرتبط با سیستم

 هاي مختلف اشاره شده است. در ادامه به تعدادي از سدهاي باستانی ایران در دوره .[6] داشته است

  دوره هخامنشیان -3-1

 (6شكل )و بند داریوش  (5شكل )، بند بهمن سد کوروشتوان به  از سدهاي ساخته شده توسط پادشاهان هخامنشی می

در فارس که به احتمالی در بند بهمن  .بنا شده است دجله واقع در سوریه امروزيرود رچشمه در س سد کوروش .اشاره کرد

 سدهاي یهخامنشبدون شک در سایر نقاط ایران توسط پادشاهان  و هنوز پا برجاست.است دوره هخامنشی احداث شده 

 رفته یا اینكه توسط پادشاهان ساسانی تعمیر و به اسم آنان در تاریخ به ثبت رسیده است که یا از بین است بنا شده دیگري

[4]. 

 
 : بند بهمن5شکل 

 
 : بند داریوش6شکل 

 دوره ساسانیان -3-2

بند ( 1 ها اشاره شده است: بندهاي زیادي در نقاط مختلف ایران بنا شد که به تعدادي از آن پل در دوره ساسانیان سدها و

به  1347سال  رودخانه در طغیان به علتولی بقایاي آن  ساخته شده استرودخانه کارون  بر رويکه در شمال شوشتر  عقیلی

عظیم آبیاري آن هنوز در  يها کانالاي که بقایساخته شده است رودخانه کارون  بر روي بند دختر( 2. کلی از بین رفته است

در شوشتر اولین بندي است که در ابتداي کانال گرگر ساخته شده و ساختمان  بند میزان( 3. شود اطراف بند مزبور مشاهده می



International Conference on Civil Engineering 

 Architecture and Urban Infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

  5 

 

گرگر ساخته شده  رودخانهس از بند میزان بر روي و پ در شوشتر واقع شده است بند گرگر پل( 4 (.7شكل ) آن هنوز دایر است

بند خداآفرین ( 6. گرگر که فقط آثار جزئی از آن باقی مانده است رودخانهواقع در  بند عیار( 5. و این بند هنوز دایر است است

فقط اسم این دو بند در  ،ربند دارا و بند قی( 7. واقع در رودخانه گرگر که فقط آثار جزئی از آن باقی مانده است بازان یا ماهی

داریون بنا شده  کانالشرقی  قسمتکه در  بند لشگر پل( 8. تاکنون یافت نشده است ها آنشود ولی آثاري از  افواه شنیده می

شرقی کانال  قسمتبند لشگر در  پل از تر نییپابند شاه علی  پل( 9 .(8شكل ) خورد آن هنوز به چشم میآثاري از است و 

بند قابل  این پل .متر بوده است 500و طول آن برابر دهانه  40که داراي  بند شوشتر پل( 10. داریون قرار گرفته است

تعداد  .خورد و فقط جزئی از آثار آن به چشم می واقع شده استدر شهر دزفول  بند دزفول پل( 11. باشد نمیبرداري  بهره

در  پل: بند پاي پل( 12(. 9شكل ) هنوز باقی است ها آنداشته که بقایاي  وجودآبی در پشت بند مزبور  يها ابیآسبسیاري 

 .پل و شوش فعلی قرار داشته است ايمحل دقیق آن مشخص نیست ولی شاید بین پ که بند کرخه( 13. پل قرار دارد پاي

در مسیر نهر داریون قرار داشته و اکنون از بقایاي آن فقط آثار  بند خاک( 14. آثاري از این سد مشاهده نشده است متأسفانه

 يها سنگکه آثار جزئی از آن بر روي تخته واقع شده است در اهواز  بند عظیم خداآفرین پل( 15. خورد اندکی به چشم می

بند ( 17. واقع شده است کیلومتري جنوب شرقی اهواز 175ر رودخانه مارون در د بند ارگان( 16. بستر کارون هنوز وجود دارد

هاي این بند در حال  فقط خرابه قرار دارد و کارونکیلومتري جنوب شرقی اهواز، در یكی از انشعابات فرعی  285شهر لوت در 

 .[4]واقع شده است كی قله گبراکیلومتري جنوب شرقی شیراز و در نزدی 150در  بند دروازه( 18. شود حاضر دیده می

 

 : بند میزان7شکل 

 
 بند لشگر پل :8شکل 
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 بند دزفول پل :9شکل 

  هیبو دوره آل -3-3

کیلومتري شمال شیراز در رودخانه کر قرار  35در  بند امیر( 1 اشد:ب می بدین شرحبویه  بندهاي ساخته شده در زمان آل

آباد از قلوه سنگ و مالت ساروج  بند فیض( 2 .(10شكل ) بند امیر هنوز دایر است دارد و سازنده آن عضدالدوله دیلمی است.

چنین به نظر  .هستندقابل استفاده  ها آنباشد که دو عدد از  عدد می 22 هاي اطراف بند تعداد آسیاب ساخته شده است.

بند تیكان از قلوه سنگ و مالت ساروج و در بعضی ( 3. تعمیر کرده باشند را آن بعداًرسد که بند اصلی خراب شده و  می

 8بقایاي  فعالًخراب شده و  اطراف بند تعدادي آسیاب دیده شده که همگی ساخته شده است.با آجر و مالت آهكی  ها قسمت

ساخته آجر و مالت ساروج  ،بند موان از سنگ( 4. تعمیر شده است مجدداًبند اصلی خراب شده و  شود. دیده می ها آن از عدد

اصلی به کلی خراب  دبند حسن آباد: بن( 5. است شدهبند اولیه خراب شده و روي ریشه اصلی تعمیرات بعدي انجام  شده است.

بند  .ساخته شده استساروج  مالتآباد از قلوه سنگ و  بند جهان( 6. ه شده استت و بند جدیدي به جاي آن ساختشده اس

بند ( 8. بند دروازه قرآن در شیراز که از گل و الي پر شده است( 7. اصلی خراب شده و قسمتی از آن هنوز باقی مانده است

 .[4] باشد د دیگر مورد استفاده نمیبن. این در شمال دریاچه بختگان قرار دارد خاکی دختر

 

 : بند امیر10شکل 
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 دوره غزنویان -3-4

در شهر طوس قرار داشته و  بند طوس طراز اشاره کرد. پل و سد شش بند طوس پلتوان به  از بناهاي آبی دوره غزنویان می

هاي  در اجراي برنامه متأسفانه ساخته و وقف کرده است. را آني تاریخی، دختر فردوسی شاعر شهیر ایرانی ها طبق گزارش

ساخته  دوره غزنویانطراز در  رسد که سد شش چنین به نظر می .[4] بند مهم و تاریخی از بین رفته است عمرانی جدید این پل

 بند نیست و آباست طراز شسته شده  بند شش پی با سایر سدها از لحاظ آبگیري متفاوت است. آن زیرا ساختمان ه باشدشد

[4]. 

 ایلخانیان دوره -3-5

به روایتی سد ساوه به اشاره کرد.  (11شكل )کبار سد توان به سد ساوه و  از سدهاي ساخته شده در دروه ایلخانیان می

سد  .[4] کیلومتري جنوب غربی تهران است 150محل سد در حدود  .است الدین وزیر ایلخانیان ساخته شده شمس دستور

این سد قوسی است و در حال حاضر تا حدودي قابل استفاده  باشد. کیلومتري جنوب غربی تهران می 170کبار واقع در 

 .[4] باشد می

 

 : سد کبار11شکل 

 دوره صفویه -3-6

بند ( 1 ها اشاره شده است: نقاط مختلف ایران بنا شد که به تعدادي از آنبندهاي زیادي در  در دوره صفویه سدها و پل

سد  .کیلومتري جنوب غربی کاشان قرار گرفته است 30این بند در  قهرود: ساختمان آن متعلق به دوره شاه عباس اول است.

جنوب کیلومتر  30و در حدود بند قمصر: ساختمان آن شبیه ساختمان سد قهرود است ( 2. قهرود با گل و الي پر شده است

ساختمان آن مربوط به دوره شاه عباس  بند خواجو: پل( 3. باشد یمپر شدن مخزن آن بالاستفاده  واسطه بهکاشان قرار دارد و 

کیلومتري جنوب شرقی  60این بند در  بنا کرده است. را آن دومشاه عباس  بند اخلمد:( 4. دوم و در شهر اصفهان قرار دارد

 60واقع در  بند فریمان:( 5. باشد یماین سد قابل استفاده نیست ولی با کمی هزینه قابل احیاء است.  رار گرفتهمشهد ق

 .باشد یماین سد هنوز مورد استفاده  .دهند یمبه شاه عباس دوم نسبت  را آنکیلومتري جنوب شرقی مشهد است و ساختمان 

سد ( 7. باشد یمکیلومتري شمال مشهد  90واقع در  بند کالت:( 6. ه استشدتوضیح داده  ادامهدر  مفصالًًٌدر مورد این سد 

کیلومتري جنوب  200در  بند سالمی:( 8 توضیح داده شده است. : این سد در طبس واقع شده است. در ادامه مفصالًکریت

ریاچه سد د قرار گرفته و دکیلومتري شمال مشه 30در  بند گلستان:( 9. واف قرار گرفته و هنوز دایر استمشهد در نزدیكی خ
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ي پر شده ولی بند هنوز . مخزن سد تا حدودواقع شده است کیلومتري مشهد 15در  بند طرق:( 10. از گل والي پر شده است

الجیشی  و جنبه سوق داردکیلومتري جنوب بهشهر قرار  5و در  نامند یماین بند را بند عباسی نیز  بند اشرف:( 11. دایر است

از بند اشرف در حال حاضر  .شود یمبانی و در وسط و کنار آن بقایاي یک قصر دیده  در کنار دریاچه برج دیده داشته است.

 .[4کیلومتري شمال غربی تهران واقع است ] 160در  بند قزوین:( 12. شود یماستفاده 

 های جدیدتر  دوره -3-7

 .[4] دهند یمالملک علم نسبت  تمرحوم شوک را آنکیلومتري بیرجند و ساختمان  6واقع در  بند دره:

بند عمر شاه شكل قوسی دارد و در وسط آن دو ستون دیوار سد را در مقابل در بیرجند واقع شده است.  بند عمر شاه:

 .[4] (12شكل ) کند یمتقویت فشار آب 

 

 : بند عمرشاه12شکل 

 خصوصیات فنی بندهای ایران -4

 مصالح به کار برده شده -4-1

آجر و مالت  ،نگاین مصالح عبارتند از س ،شود از مصالح محلی استفاده می المقدور یحتبدیهی است که در سدسازي 

با سایر بندهاي دیگر بتوان عمر  ها آن  شاید از فرم و ابعاد آجرهاي به کار برده شده در سدسازي و مقایسه .آهكی با ساروج

و ماسه سدها را براي مقابله با فشار جانبی آب  سنگ با مالت آهكی آجر واستفاده از به طور کلی  حقیقی سدها را تعیین کرد.

 اند کرده ناگفته نماند که سدسازان ایران باستان مصالح مورد استفاده خود را با دقت انتخاب می ضمناً .ه استساخت تجهیز می

[4]. 

 از لحاظ انتقال نیروهاي جانبی آبشكل سدها  -4-2

  :له وزن سازه سد صورت پذیرد، وسی از آنجاییكه باید در برابر فشار بسیار زیاد آب، مقاومت مناسبی بهسدهاي وزنی

ترین مسئله،  ، اقتصاديحجماین اي با  این نوع از سدها معموالً حجم بسیار عظیمی دارند. بدیهی است در ساخت سازه

شده  استفاده میاین سدها معموالً از مصالح موجود در محل احداث در ساخت است. بنابراین  مصالحبحث تأمین 

 .[4اغلب سدهاي ایران از نوع وزنی هستند ]. است

  :استفاده هاي دره  به دیواره نیروي فشار آبانتقال از شكل هندسی سد براي در این نوع سدها سدهاي قوسی

اختراع قوس و  تصور بر این بود که مناسبت نباشد که تا چند سال پیش در اینجا شاید تذکر این موضوع بی .شود می

هاي خود در هفت تپه  نگهبان با حفاري دکتر .بوده استها  و اتروسكی ها یروماز آن  ها ساختماندر  به کار بردن آن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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استادان . اند خود قوس را به عنوان عنصر باربر به کار برده يها ساختمانبه اثبات رسانید که قبل از رومیان ایرانیان در 

سدساز ایرانی با اطالع از خصوصیات قوس و طرز باربري آن با انحنا دادن افقی به بدنه سدها روش جدیدي را در 

 .[4] نسبت داد ها آنتوان اختراع سدهاي قوسی را به  اند و به احتمال قوي می هاي ایران به وجود آورده سدسازي

 هایی که  نازک است ولی به وسیله پایه نسبتاًاي بندهایی هستند که جدار خود بند  سدهاي پایه اي: سدهاي پایه

سد اخلمد و سد عمر شاه و همچنین سد فریمان با  .شوند شكل هستند در مقابل فشار آب تقویت می مثلث معموالً

سد فریمان در وسط به عنوان پایه داراي هرم عظیمی است که به صورت دیوار حائل جدار  .اند این پایه تقویت شده

 .[4]ساخته شده باشد  عداًبرسد که این پایه براي تقویت سد  چنین به نظر می .کند بند را تقویت می

 انتخاب محل سد -4-3

و غیره به خوبی  ها کوهدر تمام نقاطی که سدهاي قدیم ایران بنا شده است، شرایط طبیعی از لحاظ تنگی دره و استقامت 

توان به آنجا دسترسی پیدا کرد  دوردست که حتی امروز به سختی می واین سدها اغلب در نقاط کوهستانی  .مراعات شده است

باید قبول کرد که انتخاب محل سد پس از جستجوي بسیار توسط کارشناسان و سدسازان قدیمی صورت . اند قرار گرفته

 .[4] گرفته است می

 ریزي شرایط شالوده -4-4

رودخانه قرار گرفته بوده،  بستردر بعضی نقاط که سنگ کوه روي  .است وتامتف کامالً ي باستانیریزي سدها شرایط شالوده

اند بر جا  اکنون از شن و الي پر شده ، با وجود اینكه پشت این سدها همها قرنریزي سدها محكم و حتی پس از گذشت  شالوده

اند و از این لحاظ سد را کم و  در زیر سد تا رسیدن به کف کوه را نداشته يبردار خاکن ولی در اکثر موارد امكا .[4] باشند می

اند  بدیهی است که موجودیت سدهایی که در چنین شرایطی بنا شده .[4] اند رودخانه بنا کردهبستر بیش روي طبقات رسوبی 

 .[4] (طراز انند سد ساوه و سد ششبا گذشت زمان به مخاطره افتاده است )م

 آبگیر يها برج -4-5

مواقع باز کردن سد به . بدیهی است که مهار کردن فشار آب در متر است 40تا  15خزنی ایران بین ارتفاع سدهاي م 

تی به وجود آورده است، تا اینكه ایرانیان در ادوار برداري براي سازندگان سدها در مراحل اولیه سدسازي مشكال منظور بهره

 از ییها برجبه بدنه سد  متصلن است که در قسمت سراب و آاین راه حل عبارت از  .اند قدیم راه حل جالبی براي این کار یافته

هاي افقی بوده که با  وراخها در ارتفاعات معینی مجهز به س این برج .اند کرده رودخانه تا تاج سد از آجر یا سنگ بنا می بستر

شده تا  سوراخ آبگیري برج تعبیه می نیتر نییپادور برج مزبور پله حلزونی از تاج تا  .اند مخزن و دریاچه سد ارتباط داشته

 .[4] افقی آن را باز کرده یا ببندند يها سوراخنند از داخل چاه ابندبانان بتو

دو برج مانند صد قمصر در بعضی از سدها  .شود بگیري از مخزن سد در کلیه سدهاي ایران مشاهده میاین روش فنی آ

استفاده شده یكدیگر  در کنارطراز دو چاه آبگیري،  در سد شش .از یكدیگر قابل مالحظه است ها آنکه فاصله  وجود دارد گیرآب

رسوبی آهكی  يها سنگآب،  جریانآبگیر در نتیجه  يها برجدر اغلب  .آبگیري در سایر سدها دیده نشده است روشاین  .است

 تعیین کرد است را شده می استفادهدت زمانی که از این سدها م شاید بتوان از این پدیده .باشند وجود آمده که مطبق می به

[4]. 

 طغیانی يها آبتخلیه  -4-6

شود تا  در نظر گرفته هاي عظیم و بروز سیالبآب مازاد خصوصاً در مواقع طغیان رودخانه  تخلیه راهبراي کلیه سدها باید 

از  ها البیسطغیانی و  يها آبراه حل این است که  نیتر ساده .[4] تخلیه شود، شودبدون آنكه آسیبی به سد وارد آب مازاد 

نیرویی که از  مثالًگی متوجه سد خواهد شد، البته در این موارد خطرات بزر .روي سد سرریز شوند مانند سد ساوه و بند امیر

برداري سد را به خطر  به سهولت موجودیت یا قابلیت بهرهتواند  شود، می سیالبی روي بدنه و در پاي سد آزاد می يها آبسقوط 

یاري از سدهاي ایران در بس .[4] شود شویی آن میرو زی اندازد، زیرا فشار آب به مرور پاي سد را شسته و موجب تخریب پی
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و موجب  شده شسته زیر پی سد است،کرده  وي سد عبور میرسیالبی از  يها آبطراز، سد ساوه و سد قمصر که  مانند سد شش

 .[4] اند سوراخ شدن قسمت پایین سد شده

اي جز بدنه و اجزا اصلی سد براي عبور  دارد این است که راه جداگانه میرا از سد دور  بردهنامراه حل دیگري که خطرات 

اند که در یک طرف یا دو طرف سد  در برخی از سدها این مشكل را بدین ترتیب حل کرده .در نظر گرفته شود ها البیس

طغیانی خود  يها آبسد ریزش  اند به طوري که پس از وقوع طغیان و پر شدن برده تر نییپاقسمتی از تاج سد را از سطح اصلی 

طغیانی اغلب در یک یا دو طرف سد روي  يها آبریزش  .رساند به خود از این قسمت سرازیر شده و به بدنه سد آسیبی نمی

ردي که سدسازان در موا .[4] دهد گیرد و انرژي خود را به این ترتیب ریزش را از دست می طبیعی کوه صورت می يها سنگ

که طول عمر  داشت نظرباید در  ضمناً .ها آسیبی وارد نیامده است به بدنه سد و زیر پی اند برگزیدهایرانی راه حل دوم را 

به وقوع  بار کیهر چند سال  که نشده بینی پیش يها انیطغسال است، و ممكن است  3000تا  2500سدهاي ایران بین 

بدون شک مخاطرات دیگري نیز از قبیل زلزله و غیره در ضمن  .النی یک یا چند بار روي داده باشدپیوندد در این مدت طو می

 .[4] اند گذاردهاین مدت طوالنی پیش آمده که اثراتی روي سدها از خود باقی 

 سد کریت طبس -5

بسیار تنگ، در یک منطقه ه در یک در سد کریتسال بوده است.  550( بلندترین سد جهان براي 13شكل سد کریت )

شمسی احداث گردید. این سد قوسی ـ وزنی به  730در سال  کیلومتري طبس 42و  کیلومتري کویر نمک 30کوهستانی در 

درصد ارتفاع سد و  80گردید. طول تاج تنها  یمتر تا اوایل قرن بیستم یک رکورد جهانی محسوب م 60ارتفاع استثنایی  دلیل

باشد. این مسئله  دست قائم و شیب باالدست آن مایل می باشد. برخالف سدهاي وزنی شیب پایین متر می 2/1ضخامت آن 

باشد. مانند دیگر سدهاي ایران مصالح سد، سنگ و ساروج است. این  ظاهراً به علت صعوبت دسترسی به پایین دست سد می

سانتیمتر در آخرین  37دهند. آجرهاي مربعی شكل به ابعاد  ح به ساروج خصوصیاتی مشابه خاکسترهاي آتشفشانی میمصال

 .[7، 3] ه استسال پیش مورد استفاده قرار گرفت 150احداث حدود    مرحله

براي  ينورد کوهساعت  10حداث شود، بیش از ا 1375کیلومتر در سال  13قبل از آنكه یک جاده دسترسی به طول 

یک چشمه که  .شده استمحل سد تهیه  ازکلیه مصالح الزم  توان نتیجه گرفت می بنابراین. رسیدن به ساختگاه سد الزم بود

رسد که حتی  داراي آب دائمی است منبع اصلی تأمین آب در حین احداث بوده است. آهک در محل تولید شده و به نظر می

طوري  بندي مخزن هماناختگاه در رابطه با پایداري و آبشناسی س گردیده است. زمین شكار تأمین می ا هم عمدتاً به وسیلهغذ

بخش بوده است. مطالعات اخیر نیز محل احداث سد قدیمی را به  رضایت دهد برداري از سد نشان می بهرهسال  650که تجربه 

مورد بررسی و  دقت بهمناسب شناسایی و  يها ساختگاهدهد که تمامی  ن امر نشان میعنوان بهترین ساختگاه برگزیده است. ای

 .[8] رسوب کم رودخانه، نیز از مزایاي مهم ساختگاه است ند.ا همقایسه قرار گرفته بود

 
 : سد کریت13شکل 
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رسد که  توجه به دور افتادگی منطقه طبس، به نظر میولی با  ؛شود احداث سد به حكومت مغوالن در ایران نسبت داده می

را  این سدمهاجرت در اثر کشتارهاي مشهور مغوالن در شهرهاي بزرگ و نیاز به آب بیشتر، انگیزه و تخصص الزم براي احداث 

را تخریب نمودند  آبیهاي  و سازهایجاد نموده است. در این رابطه بایستی به این مسئله اشاره نمود که مغوالن بسیاري از سدها 

. به عالوه از زمان احداث، مردم دهكده کریت انحصاراً مسئولیت ها انجام شده باشد بعید است که ساخت این سد توسط مغولو 

فراست بین و با برداري از سد را به عهده داشتند. به علت تكنولوژي ابتدایی قرن سیزدهم، سازندگان ژرف مرمت، نگهداري و بهره

 .[8] سازي را به انجام برسانند ، مجبور بودند با تكیه بر خالقیت و نوآوري خود ساخت این دستاورد مهم در سدسد کریت

متري  10، سد بر روي یک طاق آجري در ه استبه منظور اجتناب از احداث تونل انحراف که در آن زمان امكان پذیر نبود

در یک فصل خشک و بعد از اتمام قسمت باالیی ساخته شد. در نتیجه در  یالي بستر رودخانه احداث گردید. قسمت پایینبا

سال بعد براي احداث سد  50همین روش  حین احداث، رودخانه از زیر طاق عبور کرده و نیازي به سیستم انحراف نبوده است.

 .[8] اي بكار گرفته شده است یار هوشمندانهکیلومتري شمال شرق طبس به نحو بس 25عباسی در

هاي نادر رودخانه را برآورد کنند و قادر به حفاري براي سرریز در سنگ  توانستند سیالب سال قبل نمی 500سازان سد

فرسایش، موجب مقاوم بودن سد در مقابل روگذري  در نتیجه انتخاب قوسی بودن سد و مقاومت زیاد ساروج در مقابل نبودند.

 .سیالب گردید

با توجه به حجم مخزن، سد بایستی بارها روگذري را تجربه کرده باشد. ساکنین سالخورده روستاي چروک که در نزدیكی 

دون روگذري را به یاد هاي ب یی با بیش از ده بار روگذري را به خاطر دارند ولی سالها ها سال گویند آن سد واقع شده است می

سال تجربه کرده است که این امر خود نیز یک  650روگذري را طی  1000شود سد کریت بیش از  ندارند. بنابراین برآورد می

سد خاکی موجود با سرریز  70میالدي، پوشش بتن غلطكی براي مقاوم سازي  1980از . [8]شود  رکورد جهانی محسوب می

 .[9] و اقتصادي شناخته شده است کارااین روش  ناکافی در آمریكا به کار گرفته شده است.

 4مرحله پایانی ارتفاع سد به میزان  رمرحله، از مصالح مورد استفاده به وضوح، مشخص است. د 4احداث سد کریت در 

گذاري ایفا نموده است.  مهمی در افزایش عمر مفید سد با توجه به رسوب اي، نقش بسیار . احداث مرحلهه استمتر افزایش یافت

هاي منابع و تكنولوژي  اي، ژئوتكنیكی، هیدرولوژیكی و هیدرولیكی و محدودیت هاي سازه از طرف دیگر با توجه به عدم قطعیت

هاي  سال پیش بر روي آبرفت 700مثال بارز این مسئله، سد ساوه است که در  اي الزامی بوده است. اجرا احداث مرحله

 .[3] ها در اولین آبگیري سد شسته شده و این امر موجب بدون استفاده شدن سد گردید اي احداث گردید. این آبرفت رودخانه

در اسپانیا که  Almansaمتري  14هاي تاریخی به سد  سدهاي بزرگ در بررسی یالملل نیب سیونکمی 64بولتن شماره 

این در حالی است  اي در جهان اشاره کرده است. ترین احداث مرحله یبه عنوان قدیم ،متر افزایش یافت 21ارتفاع آن نهایتاً به 

سال پیش افزایش ارتفاع داشت(، سد کریت و سدهاي قدیمی دیگر  1000سال که  2500که بند امیر در فارس )با قدمت 

چندین قرن از افزایش ارتفاع بند امیر و سد کریت گذشته است،  باشند. این رابطه داراي قدمت و ارتفاع بیشتري میایران در 

در ونزوئال که مایه افتخار تمدن امروز  Guriدر سوئیس و  Grand Dixenceهاي عظیمی مانند سد  ولی اکنون در پروژه

ارتفاع سدها بیشتر به منظور تصحیح خطاهاي طراحی مانند تقویت،  افزایش باشند از همان راهبرد استفاده شده است. می

اي، نه تنها  احداث مرحله گذاري و افزایش نیاز صورت گرفته است. رسوبتعمیر، افزایش اطالعات پایه، افزایش ظرفیت سرریز، 

ن سوم که نیاز مبرم به سد وجود دهد، بلكه در کشورهاي جها هاي منابع آب را افزایش می پذیري پروژه پذیري و تطبیق انعطاف

اي و بررسی پاسخ  با احداث مرحله اي خواهد داشت. باشد، منافع قابل مالحظه دارد، ولی منابع مالی محدودي در دست می

 .[10] محیطی سدها را حداقل کرد توان اثرات مخرب زیست از سد، می طبیعت به تغییرات ناشی

از طرف دیگر نیاز کشاورزي در تمامی . راي تغییرات ماهانه و ساالنه نسبتاً کمی استآورد ساالنه و ماهانه رودخانه کریت دا

مشخصاً این  اي است. سال به علت اقلیم خاص منطقه، وجود دارد. در نتیجه یک مخزن کوچک داراي اثر تنظیمی قابل مالحظه

افزایش  و یشستگ آبسال از طریق  600بیش از تواند دلیل اصلی احداث سد در مرحله اول و تنظیم آب کشاورزي براي  امر می

کاهش سرعت آب در مجراهاي خروجی از یک برج با آبگیرهایی در ترازهاي مختلف  منظور بهارتفاع باشد. در سدهاي قدیمی 
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ب به گاه چپ احداث شده و براي تخلیه رسو متري تكیه 16متر در فاصله  22برج آبگیر سد کریت به ارتفاع  گردید. استفاده می

شدند. یک راه  مورد استفاده قرار گرفته است. این مجراها به وسیله تنه درختان در اواخر پاییز بسته می یشستگ آبوسیله 

 .[8] شدند دست سد وجود دارد. در اوایل بهار این مجراها از باال به پایین باز میدسترسی به برج آبگیري از پایین

 فریمان بازسازی شده بند -6

این بند در . طبق مطالعات مورخان، بند قدیمی فریمان، حدود سه قرن پیش بر روي رودخانه فریمان ساخته شده است

متر بنا شده است و سپس،  4در دوره صفویه این سد به ارتفاع . کیلومتري مشهد واقع است 87کیلومتري فریمان و  11

شود که سد یک بار دیگر مورد  با بررسی ستون هرمی موجود در پایاب سد چنین مستفاد می. سازي شده استساختمان آن باز

در همین بازسازي، . سال پیش انجام شده و ارتفاع سد را به تراز قبل از بازسازي رسانده است 80 حدودبازسازي جدید، در 

البته . رسانده است در تراز میانی سد، آب را به این توربین میتوربین کوچكی در پایین دست سد نصب شده که یک آبگیر نیز 

 .[11] شده است بیتخراین توربین، تا زمان بازسازي جدید به طور کامل 

با وجود تعمیرات متعدد، به دلیل محدودیت ظرفیت سرریز مكرر سیالب از روي بدنه آن، این سد در معرض تهدید به 

بندي شده و با احداث دیواره  آغاز شد، پی سد آب 1372یات ترمیمی جدید که از سال در طی عمل. تخریب قرار گرفته بود

در همین راستا، ظرفیت سرریز نیز افزایش یافته و . آب از روي بدنه سد کاهش یافتبتنی در جلوي بدنه سد، خطر عبور 

 .[11]( 14شكل ) ساله را پیدا کرده است 1000توانایی عبوردهی سیالب با دوره بازگشت 

 
 یبازساز از بعد سد دست نییپا یهرم هیپا: 14شکل 

حور محور سد قدیمی فریمان که توسط مهندسین قدیمی ایرانی انتخاب شده است، بسیار نزدیک به محل بهینه براي م

رویه آجري . قبل از بازسازي سطح باالدست و پایین دست سد، توسط یک رویه آجري پوشیده شده است. سد قرار دارد

تاج سد نیز بر وجود داشت.  ها قسمتو نشت آب از این  بودند مختلف دچار فرسایش جدي شده يها قسمتباالدست سد در 

 .[11] بودفرسایش قرار گرفته  متر، تحت 5/0تا  3/0گذري با ارتفاعی حدود  اثر آب

در مرحله اول ترمیم سد و جلوگیري از نشت آب از بدنه سد . گیري شده استازسازي سد فریمان در دو مرحله پیبحث ب

آب کارخانه قند فریمان  نیتأمو  در مرحله دوم، افزایش ارتفاع سد جهت توسعه سطح زیر کشت. مورد توجه قرار گرفته است

گاه جناح چپ،  در تكیه( 15شكل )مل: سرریز شوت دریچه دار هاي هیدرولیكی سد فریمان شا سازه .[11] انجام شده است

 .[11] باشد اند، می ي که در بدنه سد قدیمی در جناح چپ در نظر گرفته شدهتخلیه کننده تحتانی و آبگیر آبیار
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 : سرریز سدفریمان بعد از بازسازی15شکل 

طرح ترمیم و . حائز اهمیت استاي  نیز سازه یخیتارآب کشاورزي منطقه، به لحاظ  نیتأمعالوه بر  بند قدیمی فریمان

 ترفیع سد قدیمی فریمان با عنایت به اهداف زیر صورت پذیرفت:

استفاده از ( 2 .های متعدد در معرض تخریب قرار گرفته بود روگذری و ها البیساحیاء و مرمت یک اثر باستانی که به علت ( 1

های  کنترل سیالب( 4. مورد نیاز کارخانه قند فریمان آب نیتأم( 3. توسعه سطح زیر کشت در پایین دست آب رودخانه جهت

 .[11] فصلی

متر بوده، با استفاده از بتن حجیم و بتن مسلح تا ارتفاع  25اهداف فوق، سد قدیمی که ارتفاع آن از پی  نیتأمدر راستاي 

ساله در جناح چپ سد تعبیه  1000ي، سرریزي با توان تخلیه سیالب جهت جلوگیري از روگذر. متر ترفیع شد 30

 .[11]گردید

در طرح پیشنهادي، هم حفظ ظاهر تاریخی . اي از طراحی مدرن مهندسی جهت حفظ آثار تاریخی است این پروژه، نمونه

شرکت مهندسین مشاور هاي پیشنهادي  در میان گزینه. فته استدوام، مورد توجه قرار گر وسد قدیمی و هم ایجاد استحكام 

متر وجود داشته است و توسعه سطح زیر کشت، در  9و  15، 19، افزایش ارتفاع به میزان قدس به عنوان مشاور طرح مهاب

متر افزایش ارتفاع  5با این حال به دلیل کمبود بودجه کارفرما، . ازاي افزایش ارتفاعی کمتر از مقادیر فوق توصیه نشده است

 .[11] متر افزایش ارتفاع حجم مخزن، تا بیش از دو برابر افزایش یافت 5مورد توجه قرار گرفت و در ازاي همین 

 متر و عرض تاج 140طول تاج حدود . افزایش یافتمتر  30 تا پس از احیاء و مرمت نهایی، ارتفاع سد از پی )سنگ کف(

 مكعب مترمیلیون  2رسیده که میزان حجم مفید آن  مكعب مترمیلیون  5/2حجم کل مخزن به حدود . متر رسیده است 4.5به 

 کیلومتر افزایش یافته است 3طول مخزن نیز به . متر بوده است 72متر و رقوم نرمال مخزن  74رقوم نهایی تاج . خواهد بود

[11]. 

 گیری تیجهن -7

ها به ویژه در مناطق خشک جهان بوده و یافتن آب در  هاي اصلی انسان هاي بسیار دور تا امروز، آب جز دغدغه از گذشته

هزار رشته قنات در ایران، گواه دیگري بر کوشش  37وجود  هر منطقه شرط بقاي انسان و تداوم حیات محسوب شده است.

بر همیشگی براي انسان مطرح بوده و براي غلبه   راین موضوع تأمین آب به عنوان یک مسئلهبناب باشد. ایرانیان در تأمین آب می

هاي آبی نماد هویت ملی ماست،  آثار باستانی از جمله سازه هاي آبی یكی از راهكارهاي اصلی بوده است. مشكل احداث سازه نیا

یران و سدهاي بازسازي شده نتایج استخراج شده از این . با بررسی سدها قدیمی اها تالش شود براي حفظ آنید بنابراین با

 توان به صورت خالصه کرد: یق را میتحق

نباید مورد بررسی  بندي سدهاي باستانی حین بازسازي آببحث پایداري و  صرفاً باستانی: حفظ زیبایی بافت قدیمی سدهاي( 1

براي بازسازي باید به آن توجه الزم را مبذول داشت. حین طراحی  کهاست  مسائل مهمیاز قرار بگیرد، زیبایی سدها نیز 
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از مصالح مشابه با مصالح  المقدور شود. حتیایجاد  بافت سدتغییر را در  نیترکماي عمل کرد که  باید به گونه ي باستانیسدها

سد ندارد.   بدنهمصالح در سد فریمان متأسفانه سرریز چندان هماهنگی با  برقرار شود.هماهنگی بیشتري  شود تاقبلی استفاده 

باشد که  از فاکتورهاي مهمی میسازگاري با محیط اطراف اما آب یک منطقه باشد  نیتأموظیفه یک سد  نیتر مهم( 2

 نیتر کمو  توانند هماهنگی الزم با محیط اطراف را فراهم کنند مهندسین طراح با خالقیت الزم در طراحی اجزاي سد می

حفظ ( 3 اند. سد میناب و سد لتیان دو سد ایرانی که این موضوع را به خوبی رعایت کرده ند.کن نظمی را در طبیعت ایجاد بی

 ها آنهاي قدیمی ایرانیان در ساخت سدها در عین استفاده از تكنولوژي نو، استفاده از سدهایی که نماي  ها و شیوه سنت

 ها آندیمی دارد ولی کیفیت و کارایی بهتري نسبت به آجرچینی دارد و یا استفاده از مصالحی که ظاهري شبیه به مصالح ق

اي سدهاي باستانی ایران، نشان از  مرحلهد هاي آبی باستانی خود به دنیا، سد قوسی کریت، ساخت چن سازه معرفی( 4 دارد.

اجزاي مختلف  قوس و انحناي طبیعت،سازگاري با  ،تقارن ،تعامد، توازي و تكرار( 5 پیشرفت گذشتگان ما در این صنعت است.
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