
 (جيولوجية السدود) الجيولوجيا الهندسية 

 

تعتبر السدود من أعظم .السد يعتبر حاجز يبنى باتجاه النهر ولتجميع المياه ويكون عموديا باتجاه انحدار المياه

وخالل حلقات التاريخ بنيت السدود الضخمة . وأضخم اإلنشاءات المدنية التي يبنيها اإلنسان على اإلطالق 

الفيضانات ، وري األراضي الزراعية ، وتوليد كفايات هائلة من الطاقة الكهربائية باستغالل لدرء أخطار 

وبذلك نجد أن السدود غيرت منذ زمن مضى معالم واضحة في . قدرات الطبيعة الكامنة في الماء المحجوز 

سد  العالم هوأطول سد في  وكان اول سد بني في التاريخ هو سد مأرب في اليمن و .الحضارة البشرية 

األنواع الشائعة من السدود هي التي تنشأ من نوع واحد من المواد  إن.طاجيكستان متر في 033بارتفاع  نورك

أو ذات الردم الترابي والردم الصخري مع قالب ترابي ، أو ذات الواجهة الخرسانية ، والسدود الخرسانية 

 . التي تعتمد على الجاذبية أو القوس أو الدعامات الواقية

  :وتبنى السدود لالغراض التالية

  المياهتخزين - 

  لتغذية المياة الجوفيه- 

  للحد من الفيضانات وخطورتها- 

  توليد الطاقة الكهربائية- 

  تنمية المنطقة سياحيا- 

 

حيث انه عند تهدمه فأنه .ولكن قد تكمن خطورة السد عند بنائهاذا لم يبنى وفق اسس هندسية وجيولوجيه معينه

باالضافة ما يحدثه من دمار هائل وقد يؤدي الى زيادة عمل  يؤدي الى تدمير هائل للسكان اسفل منطقة السد

 .التعرية في المنطقة التي تزيد من عملية االنزالقات في المنطقه وايضا تكلفة بنائه الباهظه اصال

 

  :لذلك قبل بناء السد البد من الدراسات التاليه

 

  :وتشمل دراسات جيولوجيه -أ

  دراسات لطبقات المنطقه -

  لطبيعة المنطقة التكنوينة ونشاطها الزلزاليدراسات  -

المياة )وهيدروجيولوجية المنطقه ( كمية االمطار الساقطة والمياة السطحيه )دراسات لهيدرولوجية المنطقه -

 (الجوفية في المنطقه

  دراسات للتراكيب الجيولوجية الموجودة في المنطقه من فوالق وطيات وصدوع -

  نطقةدراسات لطبوغرافية الم -

 

 :وتشمل دراسات جيوتكتونية -ب

  قياس نفاذية التربة -

  اخذ عينات من المنطقة وقياس خواصها وقياس خواص الصخور مثال قوة تحملها لقوى االجهادالمختلفه -
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  حساب سعة السد التخزينية -

  حساب قوة تحمل السد للمياة -

 باالضافة الى الخصائص األخرى الموجودة في منطقة السد

 

  انواع السدود

  :تقسم السدود الى نوعين حسب الشكل وحسب مواد األساس

  ويسمى السدود الخراسانية : القسم األول

 .وتسمى السدود األمالئية او التخزينية : القسم الثاني

 

 (االسمنتية)السدود الخراسانية 

  :وتقسم هذه السدود الى ثالثه انواع

 خراسانية تثاقليه -1

 مقوسةخراسانية  -2

 خراسانية ذات دعائم -0

  وتقسم هذه السدود الى ثالثه انواع بناء على شكلها ومواد االساس المستخدمه في بنائها

 

وتعتمد في قوتها على وزن االسمنت المقاوم للضغط الجانبي للماءوالهزات  : السدود الخراسانية التثاقلية-1

 .األرضيةوقوة الجاذبية األرضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يرتبط تصميم السدود دائما وكأي إنشاء هندسي بجيولوجية المنطقة وطبيعة  : السدود الخراسانية المقوسة -2

وتعتبرالسدود القوسية من أبسط أشكال السدود وأقلها تكلفة من حيث المواد والتصميم . التربة والتضاريس 

ويستخدم .في إسبانيا  tazar Dam El Aمن أي نمط من أنماط السدود األخرى ، وأشهر أمثلته سد األتازار

هذا النوع من تصميم السدود في األماكن الضيقة والصخرية ، حيث يكون السد على شكل قوس منحني يحجز 

 .خلفه الكميات الهائلة من مياه األنهار

بتطبيق يقوم الشكل الهندسي المقوس للقوس خالل عملية ضغط المياه المحجوزة خلف السد ، حيث تقوم المياه 

ضغط كبيرعلى السطح الخلفي المحدب للجدار ، مما يسبب انضغاط القوس الجداري باتجاه التماسك 

  .والتقارب للمادة الجدارية من بعضها البعض بسبب شكلها الهندسي كما هو موضح في الشكل السابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قليال أوكثيرا أو مقوسة ، لكن هناك دائما قد تكون هذه السدود منبسطة : السدود الخراسانية المدعمه او-0

تستخدم لنقل القوى المؤثرة على الجدار الى ) أساسيات تصميمية تميزها عن غيرها وهي سلسلة من الركائز 

حيث تقوم هذه الركائز اإلنشائية بتقوية ودعم بناء ( . منطقة أخرى أكثر قوة وتحمل كاألرض أواألساسات 

ومن أهم األمثلة على السدود المدعمة بركائز إسمنتية هو سد .ي اتجاه مجرى النهر السد من الجهة الخارجية ف

  .بارتليتفي والية أريزونا األمريكية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :لقوى المؤثرة على السدود الخراسانيةا

 

ويكون تكون مبينة من االسمنت وبشكل اكثر من بقية انواع السدود الخراسانية االخرى  السدود التثاقلية

بحيث تقاوم اندافع الماء الى األمام وكذلك تكون مقاومة لضغط الماء من االسفل . شكلها على شكل مسطح

لذلك يجب ان يكون االسمنت كافيا بحيث يكون . بحيث ال يؤدي ذلك انقالب المسطح وبالتالي انهيار السد

الماء ينساب الى االسفل محاوال ان  مقاوما للقوة باالضافة اذا كان هناك شقوق او تكسرات في االرض فأن

  يقلب قاعدة السد

بشكل يتيح لها ستيعاب الضغط وقوة االرتداد للماء وتبني بشكل خاص في الوديان الضيقه  السدود المنحنيه

 او على جوانبها وتعتبر اقوى السدود مقاومة

ين االعمده وذلك لتخفيف ضغط تمتلك اسمنت اقل ولكنها تحوي فراغات ما ب السدود الخراسانية ذو الدعائم

  الماء االتي من اعلى السد

 

  : القوى المؤثرة على السدود التثاقلية

نوعها تتحمل الى المواد اين كان ) اما بسبب الزالزل او حركه التربة القاعدة االساسية السفلى بسبب تحملها

  .الجانبيناهيك عن الضغوط المختلفة للماء واهمها الضغط  (رحد معين ثم تنها

 

  :بشكل عام يمكننا ان نقول بأن القوى التالية هي التي تؤثر على السدود التثاقلية

  للماء على جدران السد( الساكن)الضغط الهيدروستاتيكي  -



  تراكم الرسوبيات في قاع السد وضغطها على جدران السد-

  قوة الثلج الساقط او تجمد الماء -

  علىقوة األمواج المتحركة في اال-

  محاولة الرفع من االسفل-

  القوة الزالزالية للمياه الكبيرة نفسها-

 (من موجات الزالزل ما تعمل قوى ضغط واخرى تعمل قوى قص)القوة الناتجه عن الهزات الزلزالية -

  وزن السد نفسه-

  االسمنت نفسهتأثير الحرارة اما على نسبة الرطوبة والجفاف والتشققات التي قد تحصل او تمدد  -

التموجات الطبيعية التي تحدث بفعل الرياح المتقطعة او التغير في اختالف الضغط الجوي او حركة  -

  االرض الخ

 

  (كثافة الماء العذب اقل من المالح)اخرى مثال كثافة الماء الموجود  بينما هناك قوى

 

 مواد التأسيس ومدى قوة تحمل االرض لها -

 

 

  :ندسين الجيولوجيين والمهندسين المدنيين عمل ما يلي في السدود الخراسانيةلذلك يجب على المه

 

بحيث يدعم حواجز السد خصوصا  ان يكون صخر االساس الواقع عليه السد ذو قوة تحمل كافي للضغط -1

  عندما يكون السد مليان

  يجب ان يقاوم السد محاولة انقالبه بواسطة الماء خصوصا عند االساس -2

يجب حساب الضغوط المختلفة للماء باتجاه جدران السد ووضع اكبر احتمال للضغط مثال في حالة  -0

 فيضانات او في حالة تجمد الماء

 تابع القوى المؤثرة على السدود

 

تؤثر على السدود بشكل عام قوى مختلفة وتهدد ثبات السد ويجب علينا معرفة هذه القوى لنعرف اهمية 

 جيولوجيا قبل بدء العمل في السددراسة الموقع 

 قوى ناتجة عن ضغط وزن المواد المستخدمة في بناء السد-ا

 

نوع الضغوط الناتجه عن وزن السد نفسه وتوزيعها يعتمد على شكل السد والمواد المستخدمه في بنائه 

لمسلطة من هذه تشكل كتلة واحدة لذلك تكون الضغوط ا فالسدود الخرسانيةيمكن اعتبارها تراكيب متماسكه

  السدود تكون موزعه فوق المساحة الكلية لالساس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينما تتصرف السدود االمالئية بشكل لدنويعتمد الضغط على اي نقطة يعتمد على سمك السد فوق تلك النقطه 

 فقط

 

 

 

 

 

 قوى ناتجة عن ضغط مياة الخزان -ب

وتزداد الضغوط مع العمق حيث يسبب تأثيرات كبيره الماء يضغط باتجاه وجه السد المواجه ألعلى النهر 

على القاعده أكثر من االماكن العليامن خالل الصورة السابقه للخزان االمالئي الحظ االسهم التي تشير باتجاه 

 اليمين حيث توضح اتجاه ضغط المياه على جسم السد االمالئي

 

  .قوى ناتجه عن ضغط المياه في الفراغ-ج

  uplift pressuresالمياه من االسفل بفعل الشقوق او المسامية فأن هذه المياه تولد ضغوطا رافعهاذا تسربت 

تؤثر على السطح الكلي للسد حيث تكون قوة الرفع الى االعلى مساوية تقريبا لقوة الضغط الهيدروستاتيكي 

 عند العمق نفسه وتتأثر بهذه النوع من القوى السدود التثاقلية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التخضع لمثل هذه الضغوط نتيجة   Archوتعالج هذه المشكله بزياده كتلة السدود التثاقلية اما السدود المقوسه

المساحة القليلة لقاعدة السد التي تؤثر عليها الضغوط التحتية ولكن هناك خطر من ناحية تصدع الصخر 

 مباشرة تحت االساس

  السدود االمالئيةاو السدود التخزينية

  :هذا النوع من السدود الى قسمين وينقسم

  السدود االمالئية االرضية الترابية -أ 

  السدود االمالئية االرضية الركامية -ب 

  وسوف نتناول كل واحد منهما

 

  السدود االمالئية االرضيةالترابية

 

  الطينيهي سدود تتكون اساسا من المواد المفككة مثل الطين والحصى والرمل وفتات الصخور والحجر 

 

 

 

 

 



وعلى جانبيها طبقتين من الطين او   coreان السدود االمالئية الترابية تتكون من نواه ةنالحظ من الصور

 الفتات

  السدود االمالئيةالركامية

  وتشابة هذا النوع مع السدود الترابية االمالئية من حيث ان كالهما من مواد مفككة ولكن هنا المواد المفككة

  الصخور ويمكن ان تكون هذه السدود كتله واحدةمن مكاسير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طين او فتات كما في السدود االمالئية الترابية سنالحظ جانبي السد مواد صخرية ولي

 

  :بشكل عام تبنى السدود االرضية االمالئية عاده في الظروف التالية

 

لتتحمل ضغوط عالية تنتج من سد اسسس غير متجانسةوغير قوية التحمل لتتحمل ضغوطا عالية  -1

 كونكريتي مثالا 

 

 وجود صخور مالئمة يستفاد منها لبناء السد -2

 

  clay core وجود كمية كافية من الطين ألستعمالها نواة للسد -0

 

 سهولة الوصول الى الموقع ومالئمة الموقع لحركة المكائن الضخمة ومناورتها -4

 



 الصفات الجيولوجية لمادة األساسات والمرتكزات الجانبية 

 

، مقاومة الصخور : يجب تحديد الصفات الفيزيائية والميكانيكية لصخور االساس بكل دقة وعناية وهذه تشمل 

 : نفاذيتها وتبعا لذلك قسمت هذه الصخور لخمس مجاميع رئيسة، تراكيبها 

 

حيث . تشمل الصخور النارية والمتحولة والرسوبية الطبقية كلحجر الرملي : الصخور الكتلية القوية  -1

 .تعد هذه الصخور قوية لكونها تستطيع تحمل االحمال الكبيرة التي تسلط عليها

 

هذه الصخور تحوي عادة على كهوف وقنوات اذابة وانها قابلة للذوبان في الماء :  الصخور الكلسية  -2

 .شمل ايضا صخور المرمر والتعد اساسا جيد للسد وت

 

حيث تصبح الصخور الطينية وصخور النضيد سطوحا قابلة لالنضغاط : الرواسب الطبقة الرقيقة  -0

 .نتيجه المتصاصها وتاثرها بلمياة فال يستحسن اقامه السدود فوقها 

 

ولكن وجد ، الرمل والحصى  رغم من امتالك هذه الصخور نفاذية عالية للمياه ك: الصخور المفككة  -4

اما رواسب السهول الفيضانية والرواسب . بانها قد تمتلك قابلية تحمل كبيرة لغرض بناء السد فوقها 

 .النهرية مثل الطمى والرمل الناعم فال يستحسن اقامه السد فوقها 

 

   


