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  خالصه

ارتباط با اطالعات كمي در ند و ابرداري قرار گرفته بهره خيزي پايين مورد لرزه استعداد ، در مناطقي باهاي خاكي با هسته بتن آسفالتي سداغلب  

 براساس كند. مي بيشتري پيدا اهميت رفتار اين شناخت ما، كشور خيزي لرزه شرايط به باتوجه .دست است تار ديناميكي اين نوع از سدها دررف

پيشنهاد  مايل هسته بااليي،قسمت يک سوم  در است متر 06 از بيش ارتفاع داراي كه آسفالتي هسته با سدها ، براي 48 شماره ICOLD نشريه

رفتار  بر هسته شكل مقاله اثر اين شود. درمي تاج محدوده در هسته از باالدست پوسته جدايي خطر كاهش باعث امر اين نشريه همان بربنا .گرديد

نمودن هسته دهد؛ اگرچه مايل نشان مي پژوهشاين نتايج  مورد بررسي قرار گرفت. هاي ميدان نزديکزلزلهآسفالتي تحت  هسته با هاي خاكيسد

سدهاي با هسته قائم  ناحيه انتقالي ، جداشدگي بين هسته و   ICOLDخالف پيشنهادبرشود اما سد سبب بهبود رفتار كلي سد تحت بار ديناميكي مي

 تري دارد.هسته قائم رفتار مناسبباشد و نسبت به هسته مايل كمتر مي

 

 ، زلزله میدان نزدیکدینامیکی ، هسته مایلهسته آسفالتی، تحلیل خاکی،  سدکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

باشد. ها در هر دره و با هر مصالح موجود ميباشند و اين به دليل احداث آنها در سراسر دنيا ميترين نوع سدكاربردهاي خاكي پرحال حاضر سد در

در ارتباط با احداث انواع سدهاي خاكي با هسته رسي در كشورمان  رسي است. تجربيات ارزشمندي سد با هسته ،هاي خاكيترين نوع سدمتداول

كمبود منابع طبيعي رسي و يا عدم امكان اجراي هسته رسي مانند  گونه سدها، از قبيلآمده است. اما گاهي وجود برخي مشكالت در اجراي اين دست به

عنوان عنصر آب بند در هسته سدهاي خاكي جلب  به استفاده از بتن آسفالتي به كوبيدن مصالح رسي در نواحي سرد و باراني، توجه متخصصان اين امر را

 [.2و 1است ]كرده 

شود كه هسته بر اثر تغيير  آسفالت است. اين ويژگي باعث مي 3مومسان –هاي آسفالتي در سدها رفتار كشسان  استفاده از هسته اصليعلت 

پذير است؛ مقاومت خوبي در مقابل فرسايش و سالخوردگي از خود  بتن آسفالتي كامالً ناتراوا و انعطاف [.3بماند ] بند باقيشكل، ترک نخورد و آب

 [.1است ]دهد و ساخت اين نوع سدها در مواردي اقتصادي تر از سد با هسته خاكي  نشان مي

-تاكنون تعداد زيادي از اين نوع سدها با ارتفاع [.8در كشور آلمان ساخته شد ] 1602نخستين سد خاكي با هسته آسفالتي متراكم شده در سال 

و ثبت مشاهدات آنها پس از آبگيري، بيانگر  4سنجي هاي انتشاريافته از رفتاراند كه گزارش هاي بلند در نقاط گوناگون جهان طراحي و اجراشده

 در آسفالتي بتن هسته با سدهاي براي ذكر قابل مزاياي تمام باوجود [.5است ]برداري گونه سدها در زمان بهره بندي مناسب اينعملكرد خوب و آب

                                                
 دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل 1
 دانشجوی کارشناسي ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل2

3
 Elastoplastic 

4 Monitoring 
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 بيشتري پيدا اهميت رفتار اين شناخت ايران، ما، كشور خيزي لرزه شرايط به توجه با و است دست در كمي اطالعات سدها اي اين لرزه رفتار مورد

 كرد: اشاره زير موارد به توان مي زمينه اين در شده انجام مطالعات عددي از جمله [.0] كند مي

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. ]4و 7[گسيختگي در هسته نازک و در نزديكي تاج ممكن است رخ دهد 

در سطوح مختلف زلزله و بر اساس روش معادل  6سد كوپرو 5گورديل. [5]بخش بوده است  شده سد كامالً رضايت 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  . [1]گردد  ها متوقف مي اندک زماني پس از زلزله تراوش از ترک

زايش يابد اما هسته بتن آسفالتي تحت هايي در قسمت فوقاني هسته رخ دهد و تراوايي هسته اف 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 . [2]زلزله شديد رفتاري ايمن خواهد داشت 

 .[5]دهد  لزله از خود نشان ميدهد كه سد گرمرود رفتار رضايت بخشي در حين ز ها نشان مي هاي آن متر را انجام دادند. پژوهش 116

 متر 06 از بيش ارتفاع داراي كه آسفالتي هسته با سدها رسيده، براي چاپ به 1662 سال در كه 48 شماره ICOLD نشريه پيشنهاد اساس بر

 قسمت در است،
2

3
 قسمت در و قائم هسته پاييني،⁄

1

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

 [.3]دشومي تاج محدوده در هسته از باالدست پوسته

هاي ميدان زلزلهآسفالتي تحت  هسته با هاي خاكيرفتار سد بر هسته بودن مايل اثر PLAXIS 2D افزارنرم از استفاده با پژوهش اين در 

  متر واقع بر پي سنگي مورد مطالعه قرار گرفت. 06سدي نمونه با ارتفاع  گيرد. بدين منظور، مورد بررسي قرار مي نزديک
 

 

  هندسه سد و خصوصیات مصالح .2

متر واقع بر پي سنگي و با شكل متفاوت هسته به كمک  06به منظور بررسي اثر مايل بودن هسته بر رفتار سد خاكي با هسته آسفالتي دو سد با ارتفاع 

 1 شكل متر انتخاب شد. 16افقي به يک قائم و همچنين عرض تاج  5/1شيب خاكريز مورد تحليل قرار گرفت.  PLAXIS 2Dافزار اجزا محدود نرم

متر درنظر گرفته شد.   8در هر سمت  وفيلتر متر و ضخامت ناحيه انتقالي 1دهد. ضخامت هسته آسفالتي الگوسازي شده را نشان مي هايهندسه سد

مدل ساده شده خاكريز و شبكه اجزا محدود  عرض پي در دو طرف خاكريز سه برابر ارتفاع سد انتخاب گرديد.همچنين ضخامت پي برابر ارتفاع سد و 

 نشان داده شده است.  1دو نوع سدبا هسته قائم و هسته مايل در شكل 

 
 سد با هسته مايل ائم ب(قبا هسته  هسته آسفالتي الف( سدسد  ا محدود: الگوي اجز1شكل  

                                                
1
 Valstad 

2
 Storvatn 

3 Meintjes & Jones 
4 Ceres 
5 Gurdil 
6 Kopru 
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زاويه اصطكاک كاهش  ، ايجانبه در مصالح سنگريزهها مالحظه شد با افزايش تنش همههاي انجام شده بر روي انواع سنگريزهطبق بررسي

توان از ميزان كاهش ضريب اصطكاک را ميبه اين منظور براي سطوح مختلف تنش همه جانبه زوايه اصطكاک متفاوتي در نظر گرفته شد.  يابد.مي

 رابطه زير بدست آورد:

φ = φ1 − ∆φlog(
σ3

p0
)                                                                                                                          (1) 

: مقدار كاهش زاويه اصطكاک  1atm  (1atm=101/325kpa  ،)∆φفشار  p0   ،:p0: زاويه اصطكاک در فشار  φ1 كه در اين رابطه

 .σ3جانبه : زاويه اصطكاک در فشار همه φشود. برابر مي 16هنگامي كه فشار همه جانبه 

كيلوپاسكال  566و  366، 166به سه ناحيه با ميانگين تنش  1جانبه بدست آمد و هندسه سد مطابق شكل  اوليه، توزيع تنش همهبا انجام تحليل 

 درجه انتخاب شد. 80و  55،56زاويه اصطكاک مربوطه به ترتيب  1با توجه به رابطه  تقسيم شد.

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. 1براي مصالح مختلف بدنه سد، در جدول 

 اجزا فصل مشترک  استفاده شد. از

 
ايتوزيع زاويه اصطكاک در پوسته سنگريزه: 1شكل  

 

يو بدنه سد خاك يپ يپارامترها -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
 06اي صورت گرفت. براي سد با ارتفاع مرحله، احداث بدنه سد بصورت هاي مشابه واقعيتنشست جهت مطابقت با شرايط واقعي ساخت سد و توليد

افزار پس از مرحله پايان هاي نرمشد. با بررسي خروجي الگوسازي مرحله 16در  سنگريز بدنه ايمرحله ساخت اليه تقسيم گرديد. 16متر، خاكريز به 

باشد سانتيمتر مي 28حدود  و نزديک به هسته در ناحيه انتقالي مالحظه شد ، بيشينه نشست در ميانه ارتفاع سد و هر دو سد با هسته مايل و قائمدر  ساخت

دست و نزديک سانتيمتر است كه داخل مصالح پوسته باالدست و پايين 3درصد ارتفاع سد است. همچنين بيشينه تغييرشكل افقي ، حدود  8/6كه حدود 

  باشد.درصد ارتفاع سد مي 6065. اين مقدار حدود دهدشيرواني رخ مي

 

 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

سد هسته و قائم به ترتيب توزيع تغييرشكل افقي  3و  2شكل . سختي مصالح خاكريز دو برابر گرديد  . همچنينآبگيري شدل نرما تراز تا مرحله در سه
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دهد. همانطور كه مشهود است، نيروي هيدرواستاتيكي آب در مخزن، بدليل تراوايي زياد پوسته، عمدتاً بر آسفالتي را در مرحله پايان آبگيري نشان مي

تغيير شكل افقي در سد با هسته  بيشينه .دهدرخ ميهاي افقي در اطراف هسته و در داخل ناحيه انتقالي كند و بنابراين بيشينه تغييرشكلغشاي هسته اثر مي

بدليل اشباع شدن پوسته باالدست، نيروي شناوري در  .باشدميدرصد ارتفاع سد  6020حدود سانتي متر است. اين مقدار 14و  10به ترتيبقائم و مايل 

 7و  13 از آبگيري در دو نوع هسته قائم ومايل به ترتيب ناشي بيشينه نشست شود. مقدارمتر ميسانتي 8در حدود  پوسته سبب حركت آن به سمت باال

 در ناحيه باالدست سد است.متر سانتي

 

 

 
الف( سد با هسته قائم ب(سد با هسته مايل توزيع تغييرشكل افقي سد پس از آبگيري: 2شكل  

 

 

 
الف( سد با هسته قائم ب(سد با هسته مايل سد پس از آبگيري قائمتوزيع تغييرشكل : 3شكل  

 

 

 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

هاي اوليه در تحليل 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.

 
 اي پس از تراوش پايافشار حفرهتوزيع : 8شكل
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 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

  . گرديدعمال نزديک انتخاب شد و به الگو اتاريخچه شتاب دو زلزله حوزه ين مچنهميرايي مصالح  محاسبه گرديد 
 

 میرایی 1.5

 از يكي رايله، ميرايي محدود، اجزاي روش درگذارد. مي آن پاسخ شكل و اندازه روي تاثير مهمي خاكي، سازة يک در ميرايي كه بديهي است

 دد.گر مي متمركز سامانه سختي و جرم هايماتريس درون ميرايي اثرات روي ميرايي است. كه مناسب معيارهاي
𝐶 = 𝛼𝑀 + 𝛽𝐾                                                                                                                          (2) 

 

  . [6]باشندبه ترتيب ضرايب جرم و سختي ميرايي رايله مي 𝛽و  𝛼سختي و  Kجرم،  Mميرايي،  Cدر اين رابطه 

 αدهند. روابط بين را مد نظر قرار مي ωiاي دو فركانس زاويه كه شوندمي تعيين ξiاز دست كم دو نسبت ميرايي مفروض  βو  αضرايب ميرايي رايله 

،β  ،𝜔𝑖  وξi [6]باشندبه صورت زير مي: 
α + βωi

2 = 2ωiξi                                                                                                                          (3) 

 

 5با فرض نسبت ميرايي . محاسبه شد  ه در متون گذشته روابط ارائه شد رجوع به اول و دوم سد خاكي بااين پژوهش بسامدهاي طبيعي مود در  

 گرديدند. محاسبه βو  αضرايب    3ه از رابطه استفادو با  درصد براي مصالح
 

 بارگذاری زلزله 2.5
 26له اي كمتر از ثبت شده در فاص ارتعاشات شودفرض مي  معموالنمود اما  مشخصبراي زلزله هاي حوزه نزديک عيني دقيق نمي توان فاصله مطور به 

كه تاثيرزلزله هاي حوزه نزديک مي تواند  دهنده اين استاخير نشان  هايپژوهش[. اما 11باشند ]ميكانون زلزله، نگاشت هاي حوزه نزديک كيلومتر از 

با زلزله هاي  ، وجود برخي خصوصيات متفاوتاهميت است حائزهاي حوزه نزديک زلزله درآنچه كه  در نهايت[. 12كيلومتر مي باشد] 26بيشتر از 

زلزله هاي ثبت شده تحت شرايط ساختگاهي يكسان مي باشند زيرا نزديكي  ديگر[. معموال زلزله هاي حوزه نزديک شديدتر از16]حوزه دور مي باشد

ه را نمي دهد. بنابراين تاريخچه زماني شتاب اين نوع زلزله ها داراي محتواي فركانسي بسيار باال به زلزل ايمالحظهبه چشمه لرزه اي اجازه كاهندگي قابل 

همچنين بر خالف زلزله هاي حوزه دور كه انرژي زلزله در كل زمان ارتعاش توزيع مي گردد، در  [.13و 16] با دامنه بزرگ و زمان دوام كوتاه مي باشد

هايي با پريود بلند از ديگر خصوصيات نگاشت هاي حوزه نزديک زلزله در يک يا چند پالس قرار دارد. وجود پالسزلزله هاي حوزه نزديک كل انرژي 

 [.12]است

صورت گيرد. دليل  1تاريخچه مذكور تصحيح خط مبنابراي عنوان بارگذاري، الزم است ابتدا  در صورت استفاده از شتاب نگاشت زلزله به

هاي متفاوتي هستند و از يک شتاب آستانه مشخصي شروع به ثبت  نگارها اغلب داراي حساسيت شتاب اين است كه شتابوجود اين خطا در تاريخچه 

گيري از  هاي اوليه زمين لرزه را ثبت نكند. در نتيجه، با دو بار انتگرال كنند و در نتيجه ممكن است بخشي از تكان لرزه مي ها در هنگام وقوع زمين شتاب

 .گردد ، جابجايي حاصل صفر نميتاريخچه شتاب

 (5لزله حوزه نزديک استفاده شده است. )شكلشتاب نگاشت زبه عنوان  طبس و بم هايشتاب نگاشت زلزله مؤلفه افقي از وهشاين پژدر 

 

                                                
1 Baseline 
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 [18] هاي بم و طبسزلزله تاريخچه زماني شتاب :  5شكل 

 توزيع تغييرشكل افقي و قائم سد با هسته قائمبراي نمونه  تحليل ديناميكي قرار گرفتند.مورد با دو نوع هسته قائم و مايل  هسته آسفالتيسدهاي 

و بيشينه تغيير  تغييرشكل افقي در گوشه سمت راست تاج كه بيشينه  حاكي از آن استج ينتا  نشان داده شده است. 7و  0تحت زلزله طبس در شكل 

 آورده شده است. 2هاي بيشينه سد در جدول مقادير تغييرشكل دهد.رخ ميشكل قائم در ميانه تاج سد 

 
 توزيع تغييرشكل افقي سد هسته آسفالتي با هسته قائم تحت زلزله طبس:  0شكل 

 

 
 توزيع تغييرشكل قائم سد هسته آسفالتي با هسته قائم تحت زلزله طبس: 7شكل 

 بمطبس و تغييرشكل افقي و قائم بيشينه سد تحت زلزله  -2جدول

 

 زلزله بم زلزله طبس

 تغيير شكل قائم تغييرشكل افقي تغيير شكل قائم تغييرشكل افقي

 هسته مايل هسته قائم هسته مايل هسته قائم هسته مايل هسته قائم هسته مايل هسته قائم

 2/6 25/6 20/6 33/6 43/6 11/1 67/1 25/1 مقدار)متر(

 

منحني هاي تغييرشكل  ،بين هسته و ناحيه انتقاليتفاضلي( ( و جداشدگي ) تغيير شكل قائم تقاضليبه منظور بررسي لغزش )تغييرشكل افقي 

اين منحني ها براي دو نوع هسته قائم و مايل و تحت زلزله هاي طبس و آورده شده است.   6و  4مفروض در شكل نواحي  از دو برش افقي و قائم براي 

 نشان داده شده است. 3در جدول رشكل قائم و افقي تغيي فبيشينه اختالمقادير بم ترسيم شده اند.

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پي مهندسي مکانیک خاک و ي ملّ اولین کنفرانس

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران ، عمراندانشکده مهندسي 
 1313آذرماه 13و  12

 

 

 
 

 در دو برش عبوري از هسته و ناحيه انتقالي براي دو نوع هسته قائم و مايل تحت زلزله هاي طبس و بمهاي تغييرشكل افقي ه منحنيسمقاي:  4شكل 

 

 
 ناحيه انتقالي براي دو نوع هسته قائم و مايل تحت زلزله هاي طبس و بمهاي تغييرشكل قائم در دو برش عبوري از هسته و مقايسه منحني:  6شكل 

 

 در دو برش عبوري از هسته و ناحيه انتقالي براي دو نوع هسته قائم و مايل تحت زلزله هاي طبس و بمتغييرشكل افقي و قائم بيشينه اختالف  -3جدول

 
 بم طبس

 مايل قائم مايل قائم

 7 2 86 13 متر()سانتياختالف تغييرشكل افقي 

 21 88 61 186 متر(اختالف تغييرشكل قائم )سانتي

 

 

 گیرینتیجه .6
طبس و  حوزه نزديک هايزلزلهتحت   واقع بر پي سنگيمتر و  06ي به ارتفاع آسفالت هسته با هاي خاكيرفتار سد بر هسته بودن مايل اثر پژوهش اين در

 مطالعه به شرح زير است: نتايج حاصل از اين  .گرفتمورد بررسي قرار  بم

  نشست بيشينه رفت، طور كه انتظار ميتقريبا رفتار يكساني داشتند. هماندر مرحله پايان ساخت، سدهاي هسته آسفالتي با هسته قائم و مايل

 وجودآمد.هاي افقي به طور متقارن بهسد در ميانه ارتفاع رخ داد و تغييرشكل

  استمتر بودهسانتي 7متر و نشست سد با هسته مايل حدود سانتي 13، نشست سد با هسته قائم حدود سد تا تراز نرمالپس از آبگيري .

 گردد با مايل شدن هسته نشست سد در مرحله آبگيري به نسبت كاهش يافته است.مالحظه مي
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  افقي و قائم كمتري هاي تغييرشكل در سد با هسته مايل ک،در اثر اعمال زلزله هاي حوزه نزديشود؛ مشاهده مي 2همان طور كه در جدول

هاي افقي تغييرشكل نشست و مايل كردن قسمت فوقاني هسته سد سبب كاهشتوان دريافت كه مي به طور كلي بوجود آمده است. بنابراين

  گردد.در نقاط مختلف سد مي

 نشريه ICOLD اين نمود. در پيشنهاد  مايلرا  هسته،  تاج محدوده در هسته از باالدست پوسته جدايي خطر كاهشبه منظور  ، 48 شماره

مورد بررسي قرار بين هسته و ناحيه انتقالي  )اختالف تغييرشكل افقي( جداشدگي و قائم() اختالف تغييرشكل  ميزان لغزشپژوهش، 

كمتر از هسته قائم بوده  انتقالي در سد با هسته مايل لغزش بين هسته و ناحيه گردد، ميزانمشاهده مي 6و  4طور كه در شكل همان گرفت.

 در حالي كه با مايل نمودن هسته سد ميزان جداشدگي بين هسته و ناحيه انتقالي افزايش چشمگيري داشته است.است. 

هاي قائم و افقي شكل تغييرو  شودتحت بار ديناميكي ميمايل نمودن هسته سد سبب بهبود رفتار كلي سد  دهد؛نتايج پژوهش فوق نشان مي

جداشدگي بين هسته و خاكريز باالدست سدهاي خاكي معمول با هسته ،   ICOLD . اما بر خالف پيشنهاديابدنقاط مختلف سد تا حدي كاهش مي

اي كه بخش بااليي آن مايل هسته كامالً قائم نسبت به هستهو  باشدهاي حوزه نزديک ، نسبت به هسته مايل كمتر مي، تحت زلزلهآسفالتي كامالً قائم 

 تري دارد.شده است، رفتار مناسب
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