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 سدهاي معروف جهان
 
 

 سد بزرگ آسوان
هدف از ساخت اين سد تنها سامان دهي به سيالب هاي  .اين سد در جنوب شهر آسوان مصر واقع شده است

ساالنه رود نيل نيست بلكه هدف اصلي ايجاد يك درياچه پشت سد به منظور فراهم آوردن ذخاير آبي براي 
  .الي، مي باشدجلوگيري از قحطي و كمبود آب در مواقع خشكس

 
عهده دار تامين _ناصر_بعنوان يك پروژه ملي شروع شد و رئيس جمهوري مصر 1960كار ساخت اين سد از سال 
پس از اين كه مصر نتوانست نظر قطعي آمريكا و انگليس را در رابطه با دريافت وام  .هزينه هاي اين طرح بود

يني اين سد را طراحي كرده و تجهيزات الزم براي ساختن براي ساخت سد را به خود جلب كند، روسيه ساختار زم
در طي اجراي عمليات ساخت، تدابير و امكاناتي در نظر گرفته شد تا  .نيروگاه برق را در اختيار مصر گذاشت

به وطن اصلي شان بازگردند و در يك اقدام چند مليتي به  (يك سرزمين باستاني در مصر)ساكنان اصلي نوبه
 .گاه عظيم ابو سيمبل پرداخته شدبازيابي آرام

امروزه اين درياچه با نام درياچه ناصر  .افتتاح شد "سادات"توسط رئيس جمهور  1970سد بزرگ آسوان درسال 
عليرغم وجود مشكالت زيست  .كيلومتر عرض دارد و مرز مصر و سودان را به هم متصل مي كند 500تقريبا 

به دليل  .ين سد يك موهبت الهي براي ملت مصر محسوب مي شودمحيطي كه توسط سد ايجاد شده است اما ا
هنگامي كه كل قاره آفريقا دچار قحطي و خشكسالي شده بود كشور  1990و  1980وجود اين سد در سالهاي 

مصر دچار هيچ مشكلي در رابطه با كمبود آب نشد و در موارد بسياري از سيالب هاي عظيم و غير منتظره ايي كه 
  .د در امان ماندپيش مي آم

براي اولين بار  1996اكنون سيستم كشاورزي بطور منظم و سازمان دهي شده در اين كشور رواج دارد اما در سال 
را  "توشكا"پروژه هايي در دست است كه طي آنها نواحي در امتداد آبريز  .آب پشت سد درياچه ناصر سرريز شد

در قلب صحراي بزرگ آفريقا براي  "زايد"اي كانال تازه تاسيس داراي سكنه مي كند و محله جديدي را در راست
 .اسكان مردم احداث كند

 (Hoover)سد هوور
و  .كيلومتري جنوب شرقي لس وگاس واقع شده است 48سد هوور در تنگه سياه و بر روي رود كلرادو در حدود 

برج و نقطه  .متر است 41/221ود ارتفاع آن از سنگ هاي پايه تا راس سد كه در آن جاده ساخته شده، در حد
 .متر از سطح جاده ارتفاع دارد 19/12بااليي سد كه در كنار نرده ها قرار دارد 

 
وزن تقريبي اين سد به بيش از شش ميليون و ششصد تن مي رسد و از نوعي بتون ثقيل و چگال ساخته شد كه 

نيروي وارده در  . افقي بر آن وارد مي شوددر پشت آن فشار آب حاصل از نيروي گرانشي زمين و نيروي منحني
 .كيلوگرم بر ديواره سد وارد مي شود 20430فشاري معادل با  (سانتي متر 48/30)هر فوت مربع
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با اين ميزان بتون مي توان ساختماني را به .متر مكعب بتون در اين سد به كار رفته است 4357000در حدود 
فوت  1250)متر يعني ساختماني بلندتر از ساختمان امپراطوري 3200 تا 1600فوت مربع و ارتفاع  100مساحت 

 .فوت از سانفرانسيسكو به نيويورك كشيد 16را در يك شهر ساخت و يا يك راه ارتباطي با عرض  (ارتفاع دارد
 

يبي بطور تقر.كار گذاشته شد 1935و آخرين بتون آن در ماه مي سال  1933اولين بتون اين سد در ماه ژوئن سال 
بيشترين ميزان كار .متر مكعب بتون در اين سد كار گذاشته شده است 156800مي توان گفت كه در هر ماه 

مقداري از اين بتون ها در برج ورودي و مكان موتور برق به كار )متر مكعب بتون  10253گذاي بتون در يك روز 
 .ه استمتر مكعب در هر ماه بود 269500بوده و كمترين ميزان  (رفته است

آنچه سد هاوور را از ديگر سد ها متمايز مي كند اين است كه اين سد از بلوك هاي سيماني و يا ستون هاي 
عمودي ساخته شده كه اين بلوك ها داراي سايز هاي متفاوتي است مثال در ديواره مخالف جريان آب سد سايز 

بلوك هاي  .فوت مربع است 25فوت مربع است و در ديواره موافق جريان آب سد سايز بلوك ها  60اين بلوك ها 
 27فوت به زماني در حدود  5براي جايگزين كردن بتون در هر بلوك در فضاي  .مجاور در هم فقل مي شوند

ط مي گويند به هنگامي كه دماي بتون پايين مي آيد مخلوط سيمان و آب كه به آن مال .ساعت زمان نياز است
فضايي كه در نتيجه انقباض بتون در هواي سرد ايجاد مي شود فشار وارد مي كند و اين بتون نوعي ساختار تك 

 .پديد مي آورد (يك تكه)سنگ
مواد اصلي كاربردي در اين سد ،كه تمام اين مواد توسط دولت خريداري شد، عبارتند از فوالد مقاوم معادل 

پوند، صفحات فوالدي و لوله  21670000، دريچه تنظيم آب (گرم است 454د معادل هر پون)پوند 45000000
 18000000كيلومتر، فوالد هاي ساختاري  1344پوند، لوله ها و ابزار آالت در حدود  88000000هاي برون ريز 

 .پوند است 5300000پوند، فلزات كاربردي متفرفه 
كار بتون گذاري  1935ماه مي  29سال قرار داد بست كه البته تا به مدت هفت  1931آپريل سال  20پيمانكار از 

هزار نفر در كار سد سازي مشاركت  21 .به پايان رسيد 1936مارس  1آن تمام شد و بقيه كار هاي تكميلي آن تا 
 .دالر برآورد شده است 500000داشتند كه دستمزد ماهانه آنها 

 (Itaipu)سد ايتايپو
كار ساخت اين سد از سال  . بزرگ ترين موتور برق پيشرفته جهان محسوب مي شودآبي اين سد_موتور برقي

به طول انجاميد بعنوان يك توسعه دو مليتي مي توان از آن نام برد اين سد بر روي  1991شروع و تا سال  1975
 رود پارانا بسته شد كه حاصل تالش دو كشور همسايه برزيل و پرتغال

 
مگا وات مي  12,600ژنراتور است كه گنجايش توليد نهايي برق آن به  18 سد داراي موتور برق اين .مي باشد

در سالهاي اخير انرژي  .ميليون مگاوات است 75رسد و بطور قطع مي توان گفت كه خروجي برق ساالنه آن 
توليد  .استچندين ركورد جهاني را شكسته  1991توليدي سد ايتايپو پس از نصب آخرين دستگاه ژنراتور در سال 

 80افزايش يافت و ركورد كنوني توليد برق هم اكنون  1996، در سال 1995مگاوات انرژي در سال  77,212,396
 .ميليون مگاوات در سال محاسبه مي شود
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ذخاير  %78ذخاير انرژي برزيل باشد و  %25توانست جوابگوي  1995عظمت اين سد زماني هويدا شد كه در سال 
است كه تا  "فوز دو ايگواكو"موتور برق اين سد يكي از جاذبه هاي توريستي منطقه  .تامين كندانرژي پرتغال را 

برزيل كه در آن آبشار  "فوز دو ايگواكو"شهر  .كشور جهان بوده است 162ميليون توريست از  9كنون پذيراي 
 .پرتغال واقع شده استهاي مشهوري قرار دارد در كرانه غربي رود پارانا و درست در مرز ميان برزيل و 

سوداد دل "برزيل و  "فوز دو ايگواكو"كيلومتري شمال پل اينترنشنال ،كه دو شهر  14موتور برق اين سد در 
در كشور پرتغال چندين سد وجود دارد كه ارتفاع نهايي آنها  .پرتغال را به هم متصل مي سازد قرار دارد "استي

ميزان مصالح كاربردي در اين سد هم در نوع خود بي نظير  .ر مي رسدمت 225متر و عرض آنها حداكثر به  7,744
برج ايفل ساخت و با استفاده از بتون هاي مصرفي  380است با استفاده از آهن هاي كاربردي در اين سد مي توان 

انگيز اين سد يكي از اعجاب  .را ساخت _پل ارتباطي فرانسه و انگليس_بار كانال تونل 15در اين سد مي توان 
 _كه از نظر بزرگي هفتمين رود جهان به حساب مي آيد_ترين بنا هاي كنوني جهان است كه بر روي رود پارانا 

ميليون تن خاك و  50كارگران يكي از دشوارترين كارهاي جهان را به اتمام رساندند كه طي آن  .بسته شده است
 .سنگ جابجا كردند

  
  


