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 ر ارتفاع و مایل شدن هسته بر رفتار دینامیکی سدهای خاکی با هسته آسفالتیاثبررسی 
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 دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  -1

 ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشجوی کارشناسی ارشد -2

 
F.moradi8968@gmail.com 

 

  خالصه

خيزي پايين احداث شده اند، لذا اطالعات كمي در ارتباط با  جايي كه عمده سدهاي خاكي با هسته بتن آسفالتي در كشورها با استعداد  لرزه از آن 

ارزيابي رفتار اين نوع از سدها در مناطقي با استعداد لرزه خيزي باال، امري ضروري بنظر مي و  رفتار ديناميكي اين نوع از سدها در دست است.

متر مورد تحليل قرار گرفتند و اثر  028 و08،088با ارتفاع  از سدها پرداخته شد. سدهايي اين دسته رفتار ديناميكيدر اين پژوهش به بررسي  رسد.

 مورد بررسي قرار گرفت. نيز مايل شدن قسمت فوقاني هسته بر ميزان لغزش و جداشدگي ميان هسته و ناحيه انتقالي در سدهاي با ارتفاع متفاوت

؛ شودافقي و قائم سد ميهاي غييرشكلسبب كاهش تگرچه مايل شدن قسمت فوقاني هسته ،با ارتفاع متفاوت بلند يگردد كه در سدهاميمشاهده 

 گردد.خطر جدايي پوسته باالدست از هسته در محدوده تاج ميافزايش اين امر باعث    ICOLDپيشنهاد نشريه رخالف باما 

 

 هسته آسفالتی، تحلیل دینامیکی ، هسته مایلخاکی،  سدکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ترين نوع متداولاند. بوده ، همواره مورد توجهو احداث در هر نوع دره جمله استفاده از مصالح طبيعي موجودها از دليل مزاياي آنسدهاي خاكي به

گونه سدها، از جمله كمبود منابع طبيعي رسي و يا عدم اما گاهي وجود برخي مشكالت در اجراي اين .باشدسدهاي خاكي، سدهاي با هسته رسي  مي

بند در سدهاي خاكي، از جمله رويه و يا نواحي سرد كوهستاني، سبب گرديد كه انواع ديگري از عناصر آب طق بارانيدر منا امكان اجراي هسته رسي

 .]2و0[بتني، رويه و يا هسته ژئوممبرين، رويه آسفالتي و هسته آسفالتي، مورد توجه قرار گيرند 

و نيز قابليت اجراي آن در شرايط  خاص آسفالتهاي ويژگي احداث سدهاي خاكي با هسته آسفالتي به سبب روش اجراي نسبتاً ساده و

مومسان  –هاي آسفالتي در سدها، رفتار كشسان  ي استفاده از هسته علت عمده. به بعد توسعه فراواني يافته است 0798گوناگون آب و هوايي، از سال 

تاكنون تعداد زيادي از اين نوع سدها با  .]4و3[هسته بر اثر تغيير شكل ترک نخورده و گذر آب نداشته باشد  شود مي سبب. اين ويژگي است آسفالت

هاي انتشار يافته از رفتارسنجي و ثبت مشاهدات آنها پس از آبگيري، بيانگر گزارش اندكهناگون جهان طراحي و اجرا شدههاي بلند در نقاط گوارتفاع

  .]5[برداري است گونه سدها در زمان بهرهمناسب اين بنديعملكرد خوب و آب

اجرايي آسفالتي در كشور و احداث سد ميدوک و به دنبال آن آغاز عمليات  اي با هسته ن، نخستين سد سنگريزهآميز سد ميجرا احداث موفقيت

داث اين نوع از سدها و كسب تجربيات ارزشمندي در زمينه وري احامنجر به انتقال فنستان كرمان آسفالتي رودخانه شور در ا اي با هسته سد سنگريزه

 طراحي و اجراي اين نوع سد در كشورمان گرديده است. 

 توجه با و است دست در كمي اطالعات سدها اي اين لرزه رفتار مورد در آسفالتي هسته با خاكي سدهاي براي ذكر قابل مزاياي تمام باوجود

  [.6] كند مي بيشتري پيدا اهميت رفتار اين شناخت ايران، ما، كشور خيزي لرزه شرايط به

 كرد: اشاره زير موارد به توان مي زمينه اين در شده انجام مطالعات عددي از جمله

                                                
 دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل 1
 کارشناسي ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابلدانشجوی 2
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ها نشان داد كه تحت اثر لرزش شديد،  هاي آن را با استفاده از روش نيومارک تحليل كردند. پژوهش 2و همكاران سد استوارتن 1والستاد

تحليل كردند  را با استفاده از روش نيومارک 4سد كرس 3مينت جس و جونز. ]9و 0[گسيختگي در هسته نازک و در نزديكي تاج ممكن است رخ دهد 

در سطوح مختلف زلزله و بر اساس روش معادل  6سد كوپرو 5گورديل. [0]بخش بوده است  كامالً رضايتشده سد  بيني كه رفتار پيش و نتيجه گرفتند

ترميمي بتن آسفالتي  هايي در هسته ايجاد شود اما به دليل خاصيت خود ترک خطي مورد تحليل قرار داد. وي دريافت كه ممكن است در حين زلزله

ها  را انجام دادند. آن با هسته آسفالتي ميجرانبازيار و سالمي تحليل سه بعدي سد  . [2]گردد  متوقف ميها  اندک زماني پس از زلزله تراوش از ترک

هايي در قسمت فوقاني هسته رخ دهد و تراوايي هسته افزايش يابد اما هسته بتن آسفالتي تحت  شديد ممكن است ترک هاي نتيجه گرفتند كه در اثر زلزله

گرمرود با ارتفاع هسته آسفالتي فيضي و خانكندي و همكاران تحليل ديناميكي و استاتيكي دو بعدي سد . [7]زلزله شديد رفتاري ايمن خواهد داشت 

 .[0]دهد  دهد كه سد گرمرود رفتار رضايت بخشي در حين زلزله از خود نشان مي ها نشان مي هاي آن پژوهش متر را انجام دادند. 008

 متر 08 از بيش ارتفاع داراي كه آسفالتي هسته با سدها رسيده، براي چاپ به 0772 سال در كه 04 شماره ICOLD نشريه پيشنهاد اساس بر

2  قسمت در است،
1  قسمت در و قائم هسته پاييني،⁄3

 جدايي خطر كاهش باعث امر اين نشريه همان بر بنا .است شده پيشنهاد مايل هسته بااليي،⁄3

بررسي شود. لذا هسته سبب مشكالت اجرايي و بنابراين باالرفتن هزينه ساخت سد مينمودن مايل  [.4]دشومي تاج محدوده در هسته از باالدست پوسته

 PLAXIS 2D اجزا محدود  افزارنرم از استفاده با پژوهش اين درمتر ضروري است.  08شدن قسمت فوقاني هسته بر رفتار سدهاي بلندتر از  تاثير مايل

متر و با دو نوع هسته قائم و مايل، واقع بر پي سنگي، تحت زلزله طبس مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اثر  028و 088، 08رفتار سدهايي بلند با ارتفاع  

 مطالعه شد.در سدهايي با ارتفاع گوناگون مايل شدن بخش فوقاني هسته بر ميزان جداشدگي و لغزش بين هسته و ناحيه انتقالي 
 

 

  هندسه سد و خصوصیات مصالح .2

  ارتفاع سهشامل  تحليل گوناگون  0سدهاي خاكي بلند با هسته آسفالتي، در پژوهش حاضر  ايفاع و شكل هسته بر رفتار لرزهبه منظور بررسي اثر ارت

به كمک  )با شيب چهار قائم به يک افقي((،يل هسته ما ،بااليييک سوم  قسمت و دو شكل هسته )يكي هسته كامالً قائم و ديگري در 028و  088، 08

 مورد ارزيابي قرار گرفتند.  PLAXIS 2Dافزار اجزا محدود نرم

 متر0و 0/8،  0/8و ضخامت هسته براي اين سه ارتفاع به ترتيب  متر 02و  02،  08به ترتيب متر 028و 088، 08براي سه ارتفاع  عرض تاج 

عرض پي در دو طرف خاكريز متر درنظر گرفته شد.  همچنين ضخامت پي برابر ارتفاع سد و  4در هر سمت  وفيلتر ضخامت ناحيه انتقالي انتخاب شد.

نشان متر  08سد با ارتفاع  مدل ساده شده خاكريز و شبكه اجزا محدودو  الگوسازي شده هندسه سد 2و 0 شكلدر  سه برابر ارتفاع سد انتخاب گرديد.

 داده شده است. 

 
 : هندسه سد الگوسازی شده1شکل 

                                                
1
 Valstad 

2
 Storvatn 

3 Meintjes & Jones 
4 Ceres 
5 Gurdil 
6 Kopru 
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 متر 08با ارتفاع هسته آسفالتی سد  : الگوی اجزا محدود2شکل 

زاويه اصطكاک كاهش  ، ايجانبه در مصالح سنگريزهها مالحظه شد با افزايش تنش همههاي انجام شده بر روي انواع سنگريزهطبق بررسي

اوليه، توزيع تنش همه جانبه بدست با انجام تحليل به اين منظور براي سطوح مختلف تنش همه جانبه زوايه اصطكاک متفاوتي در نظر گرفته شد.  يابد.مي

صطكاک زاويه ا با توجه به روابط ارائه شذ=ده در متون علمي كيلوپاسكال تقسيم شد. 588و  388، 088آمد و هندسه سد به سه ناحيه با ميانگين تنش 

 درجه انتخاب شد. 40و  55،58به ترتيب  براي اين نواحي مربوطه

مشخصات درنظر گرفته شده استفاده شد. كولن -مومسان مور -الگوي كشساندر اين پژوهش براي الگوسازي رفتار مصالح بدنه سد و پي از 

هسته و ناحيه انتقالي  ميزان لغزش و جداشدگي در بين مصالح بهتر براي ارزيابي همچنين نشان داده شده است. 0براي مصالح مختلف بدنه سد، در جدول 

 اجزا فصل مشترک  استفاده شد. از

 یو بدنه سد خاک یپ یپارامترها -1جدول

 
 

 تحلیل استاتیکی .4

 انجام شد. تحليل استاتيكي براي مراحل مختلف از جمله پايان ساخت، نخستين آبگيري و تراوش پايا 

 مرحله پایان ساخت 1.4
 08اي صورت گرفت. براي سد با ارتفاع ، احداث بدنه سد بصورت مرحلههاي مشابه واقعيتنشست جهت مطابقت با شرايط واقعي ساخت سد و توليد

 ر پس از مرحله پايان ساختافزاهاي نرم. با بررسي خروجيتقسيم گرديد اليه 02متر به  028و  088 هاي با ارتفاعسد برايو  اليه 08متر، خاكريز به 

همچنين بيشينه تغييرشكل افقي ، داخل مصالح پوسته باالدست و و بيشينه نشست در ميانه ارتفاع سد و در ناحيه انتقالي  هادر تمام تحليل ،مشاهده شد

سانتيمتر و  07و  02،  42 متر به ترتيب  028و  088،  08بيشينه نشست سد در سدهاي به ارتفاع  .دهدرخ ميبه طور متقارن دست و نزديک شيرواني پايين

 مقادير بدست آمده براي سدهاي با هسته مايل كامال مشابه با هسته قائم بوده اند. متر بدست آمد. 00و  0،  5تغييرشكل افقي به ترتيب بيشينه 

 

 مرحله نخستین آبگیری 2.4
 سد اي، مرحله ساخت پايان از پس بنابراين دارد.  نرمال قرار تراز در سد درياچه آب كه دهد مي رخ زماني زلزله گرديد فرض حاضر پژوهش در

به  سد هسته آسفالتيو قائم توزيع تغييرشكل افقي  3شكل. سختي مصالح خاكريز دو برابر گرديد  . همچنينآبگيري شدل نرما تراز تا مرحله در سه

دهد. همانطور كه مشهود است، نيروي هيدرواستاتيكي آب در مخزن، بدليل تراوايي زياد پوسته، عمدتاً آبگيري نشان مي مرحله را در پايان متر 08ارتفاع

و نشست سد تغيير شكل افقي  بيشينه .دهدرخ ميهاي افقي در اطراف هسته و در داخل ناحيه انتقالي كند و بنابراين بيشينه تغييرشكلبر غشاي هسته اثر مي

 آورده شده است 2در جدول در پايان اين مرحله 
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 : بیشینه تغییرشکل ها پس از نخستین آبگیری2جدول 

 )متر(ارتفاع

 هسته مايل هسته قائم

 تغييرشكل افقي

 )متر(
 نشست )متر(

تغييرشكل قائم 

 رو به باال )متر(

 تغييرشكل افقي

 )متر(
 )متر(نشست

تغييرشكل قائم 

 )متر(رو به باال

08 30/8 24/8 87/8 33/8 05/8 00/8 

088 50/8 04/8 30/8 5/8 00/8 20/8 

028 03/8 20/8 55/8 94/8 23/8 30/8 

 

 

 
 تغییرشکل افقی ب( تغییرشکل قائمالف(  پس از آبگیری متری 08های سد توزیع تغییرشکل :  3شکل

 

 مرحله تراوش پایا 4.4
پس از تراوش پايا فشار آب حفره اي اضافي به مقدار ناچيزي بيانجامد. به طول سالها است ممكن پايا تراوش حالت به سد رسيدن فرايند اقعيت،در و

در تحليل هاي اوليه هاي حاصل از آن به عنوان تنشهاي مربوط به مرحله تراوش پايا صفر گرديده و تنشبراي انجام تحليل ديناميكي تغييرشكل رسد.مي

 ديناميكي به كار مي رود.

  

 تحلیل دینامیکی .5
پارامترهاي  براي  شد.  شرابط مرزي ديناميكي مناسب جايگزين مرزهاي استاتيک با فرض پر بودن مخزن سد انجام شد. سد مفروض  ديناميكي تحليل

 گرديد.زلزله طبس به الگو اعمال تاريخچه شتاب ين مچنهميرايي مصالح  محاسبه گرديد 
 

 میرایی 1.5

 متمركز سامانه سختي و جرم هايماتريس درون ميرايي اثرات روي ميرايي است. كه مناسب معيارهاي از يكي رايله، ميرايي محدود، اجزاي روش در

 دد.گر مي
𝐶 = 𝛼𝑀 + 𝛽𝐾                                                                                                                          (1) 

α + βωi
2 = 2ωiξi                                                                                                                          (2) 

 

  . [08]باشندضرايب جرم و سختي ميرايي رايله ميبه ترتيب  𝛽و  𝛼سختي و  Kجرم،  Mميرايي،  Cدر اين رابطه 

 2محاسبه شد .  با استفاده از رابطه  ه در متون فنياين پژوهش بسامدهاي طبيعي مود اول و دوم سد خاكي با رجوع به روابط ارائه شددر 

  گرديدند. محاسبه βو  αضرايب  

 

  بارگذاری زلزله 1.5

گرفت. صورت  0براي تاريخچه مذكور تصحيح خط مبنادر ابتدا  استفاده شده است. طبس  هايشتاب نگاشت زلزله مؤلفه افقي از وهشاين پژدر 

  نشان داده شده است. 4تاريخچه شتاب زلزله طبس در شكل 

                                                
1 Baseline 
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 [11] زلزله طبس تاریخچه زمانی شتاب :  4شکل 

 

 08 تحليل ديناميكي قرار گرفتند. براي نمونه توزيع تغييرشكل افقي و قائم سدارتفاع متفاوت مورد سه  هسته قائم و با سدهاي هسته آسفالتي با

سمت پايين  و  به نشان داده شده است.  نتايج حاكي از آن است كه بيشينه تغييرشكل افقي در گوشه تاج  5با هسته قائم تحت زلزله طبس در شكل  متري

 0همانطور كه در شكل دهد. در ميانه تاج سد رخ مي به سمت باال بيشينه تغيير شكل قائم همچنيندر ناحيه انتقالي و نزديک تاج و ، بيشينه نشست  دست

 . افتداتفاق ميهسته از ناحيه انتقالي يک سوم فوقاني هسته جدايي  ردبا هسته قائم مشاهده مي شود در سدهاي هسته آسفالتي 
 

 
متری با هسته قائم تحت زلزله طبس  ب( توزیع تغییرشکل افقی سد هسته آسفالتی با هسته  08: الف(توزیع تغییرشکل قائم سد  5شکل 

 قائم تحت زلزله طبس

 

 
 128متری ج(سد  188متری ب( سد  08الف( سد های تغییرشکل افقی در دو برش عبوری از هسته و ناحیه انتقالی : منحنی 6شکل 

 متری
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ها در جدول هاي افقي و قائم اين تحليلمقادير بيشينه تغيير شكل ي مشابه و با هسته مايل انجام شد.بر روي سدها هاي ديناميكيتحليل  ادامهدر 

 سد به صورت چشمگيري كاهش يافته است.  افقي و قائمهاي گردد با مايل شدن هسته تغييرشكلآورده شده است. همانطور كه مالحظه مي 3
 

 تحت بارگذاری زلزله و دو نوع هسته قائم و مایلمتر  128و  188،  08با ارتفاع  هایئم بیشینه سداهای افقی و ق: تغییرشکل3جدول 

 متر 028سد با ارتفاع  متر 088سد با ارتفاع  متر 08سد با ارتفاع 

 نشست )متر( افقي )متر( تغيير شكل نشست )متر( تغيير شكل افقي )متر( نشست )متر( تغيير شكل افقي )متر(

 مايل قائم مايل قائم مايل قائم مايل قائم مايل قائم مايل قائم

4/0 09/0 40/0 92/8 47/0 73/8 42/0 02/8 02/0 84/0 5/0 09/8 

 

هسته و ناحيه  تغيير شكل قائم( بيناختالف تغييرشكل افقي( و جداشدگي ) اختالف لغزش ) اثر مايل نمودن هسته بر ميزان  به منظور بررسي

آورده شده است. اين منحني ها  7و  0، 9هاي در شكل انتقالي، منحني هاي تغييرشكل افقي و قائم براي دو برش از  نواحي مفروض براي هر سه ارتفاع

ميزان  نشان داده شده است. 4 در جدولطبس ترسيم شده اند. مقاديربيشينه اختالف تغييرشكل قائم و افقي  هسته قائم و مايل و تحت زلزلهبراي دو نوع 

با مايل نمودن هسته سد ميزان لغزش )اختالف تغييرشكل قائم( بين هسته و ناحيه انتقالي در سد با هسته مايل كمتر از هسته قائم بوده است در حالي كه 

 بين هسته و ناحيه انتقالي افزايش چشمگيري داشته است. )اختالف تغييرشكل افقي( جداشدگي

 

 
 برای های تغییرشکل افقی و قائم  در دو برش عبوری از هسته و ناحیه انتقالی برای دو نوع هسته قائم و مایل: مقایسه منحنی 7شکل 

 متری 08سد 

 

 
های تغییرشکل افقی و قائم  در دو برش عبوری از هسته و ناحیه انتقالی برای دو نوع هسته قائم و مایل برای : مقایسه منحنی 0شکل 

 متری188سد 
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های تغییرشکل افقی و قائم  در دو برش عبوری از هسته و ناحیه انتقالی برای دو نوع هسته قائم و مایل برای : مقایسه منحنی 9شکل 

 متری 128سد 
 

مایل  بیشینه اختالف تغییرشکل افقی و قائم در دو برش عبوری عبوری از هسته و ناحیه انتقالی برای دو نوع هسته قائم و: 4جدول  

 متری تحت زلزله طبس 128و  188،  08برای سدهای 

 ارتفاع سد
 متر 028سد با ارتفاع  متر 088سد با ارتفاع  متر 08سد با ارتفاع 

 مايل قائم مايل قائم مايل قائم

 48/8 20/8 30/8 03/8 30/8 0/8 اختالف تغيير شكل افقي )متر(

 0/0 2 72/8 73/0 00/8 05/0 اختالف تغيير شكل قائم )متر(

 

 گیرینتیجه .6
متر و با دو نوع هسته قائم و مايل، واقع بر پي سنگي،  028و 088، 08رفتار سدهايي با ارتفاع   PLAXIS 2D افزارنرم از استفاده با پژوهش اين در

دهايي تحت زلزله طبس مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اثر مايل شدن بخش فوقاني هسته بر ميزان جداشدگي و لغزش بين هسته و ناحيه انتقالي در س

 مطالعه به شرح زير است: ل از اين با ارتفاع گوناگون بررسي شد. نتايج حاص

  ،در هاي افقي و قائم افزايش يافتند. همچنين مشاهده شد كه تغييرشكلدر مرحله پايان ساخت و نخستين آبگيري، با افزايش ارتفاع سد

رفت، در تمامي سدها  مي طور كه انتظاريكساني داشتند. همانكامال مرحله پايان ساخت، سدهاي هسته آسفالتي با هسته قائم و مايل رفتار 

در مرحله نخستين آبگيري  در حالي كه وجودآمدي افقي به طور متقارن بههانشست بيشينه سد در ميانه ارتفاع رخ داد و تغييرشكل

 اما تغييرشكل قائم به سمت باال افزايش يافته است. هاي افقي و نشست سد مايل نسبت به سد قائم كمتر بوده است.تغييرشكل

 رخ مي به سمت پايين دست در گوشه تاج ،متري 08ينه تغييرشكل افقي در سد بيشدهد كه ليل ديناميكي سدها با هسته قائم نشان ميتح-

. اين در حالي است  .افتداتفاق ميزير تاج  يمتر 08در ارتفاع  دست واما در سد هاي بلندتر بيشينه تغييرشكل افقي روي پوسته پايين؛ دهد

در كليه  شود،مشاهده ميدهد. همچنين شدن هسته نشست بيشينه در ناحيه انتقالي و در نزديكي محل مايل شدگي هسته رخ ميكه با مايل 

 آيد.زير تاج سد بوجود ميدر ناحيه انتقالي و  نشست بيشينهسدها 

  در   ،و با هسته قائم گوناگوندر هر سه سد با ارتفاع ؛ در اثر اعمال تاريخچه شتاب زلزله طبس،  شودميمشاهده  0شكل  كه درهمانطور

به طوري  يابد.افزايش مي تا حدي سد مقدار اين جداشدگي دهد و با افزايش ارتفاعجدايي هسته از ناحيه انتقالي رخ مي ،يک سوم فوقاني

در راستاي قائم  لغزشمتر و مقدار سانتي 20و  03،  0متري به ترتيب  028و  088، 08مقدار جداشدگي در راستاي افقي براي سه ارتفاع  كه

 متر بدست آمد.  2و  73/0، 05/0به ترتيب 
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 نشريه ICOLD نمود. در اين پيشنهاد  مايلرا  هسته،  تاج محدوده در هسته از باالدست پوسته جدايي خطر كاهشبه منظور  ، 04 شماره

 مالحظه 3 جدول همانطور كه درقرار گرفتند.  لرزه اي متفاوت مورد تحليلپژوهش، هر دو نوع سد با هسته قائم و مايل براي سه ارتفاع 

 .هاي كلي سد به طور چشمگيري كاهش يافته استرتفاع مشخص با مايل نمودن هسته تغييرشكلدر هر ا شود،مي

  ناحيه انتقالي در دو نوع سد در اين پژوهش، ميزان لغزش ) اختالف تغييرشكل قائم( و جداشدگي )اختالف تغييرشكل افقي( بين هسته و

بين هسته و ناحيه  )اختالف تغييرشكل قائم( گردد، ميزان لغزشميمشاهده  4 جدولكه در طور قائم و مايل با هم مقايسه شدند. همان

 تغييرشكل افقي()اختالف  با مايل نمودن هسته سد ميزان جداشدگيدر حالي كه  انتقالي در سد با هسته مايل كمتر از هسته قائم بوده است

  بين هسته و ناحيه انتقالي افزايش چشمگيري داشته است.

تا حد زيادي مايل نمودن هسته سد  يابد. گرچهميزان جداشدگي هسته افزايش ميبا افزايش ارتفاع سد  دهد؛نتايج فوق نشان ميبه طور كلي 

  ICOLDاما بر خالف پيشنهاد كاهد؛ لغزش بين هسته و ناحيه انتقالي ميو از  شودميقائم و افقي نقاط مختلف سد هاي تغيير شكلكاهش سبب 

 .يابدافزايش مي، جداشدگي بين هسته و خاكريز باالدست سدهاي خاكي 
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