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 چكيده

هايي هستند كه به دليل مزاياي شناخته شده آنها امروزه بتني جزو سازهي اي با رويهسدهاي سنگريزه
كي فشار هيدرودينامي هاي بزرگ،هنگام وقوع زلزله اند. با توجه به اينكهمورد توجه قرار گرفته تربيش

اعمال فشار هيدروديناميكي مخزن سد ناشي از زلزله و بررسي  مقادير قابل توجهي خواهد داشت،
بعدي در اين پژوهش مدل سه باشد.هاي سه بعدي هدف اصلي اين پژوهش مير مدلاثرات آن د

 ها مربوط به سدهايي با ارتفاعهمچنين تحليل افزار آباكوس ساخته شده است،محدود توسط نرمالمان
است.  =(L/H)3 و=(L/H) 1 متر واقع در دره با نسبت طول تاج سد به ارتفاع سد 130 و 100، 70

استفاده شده است. مدل  g6/0 يبراي بررسي اثر زلزله، ورودي شتاب بيشينه مقياس شدهبعالوه 
گاه مدل االستيك براي پي و تكيه اي،ي سنگريزهكولمب براي بدنه-االستوپالستيك خطي موهر

ال فشار براي اعم ي بتني درنظر گرفته شده است.ديده براي رويهسنگي و مدل بتن پالستيك آسيب
هاي آكوستيك در محيط الگرانژي استفاده آب مخزن بصورت المان سازيمدلناميكي از هيدرودي

درصد،كرنش  80الي 5 شده است. اعمال فشار هيدروديناميكي باعث افزايش مقادير نشست به ميزان
درصد و شتاب حداكثر تاج  57 الي 20 درصد، تنش فشاري رويه به ميزان 37 پالستيك به ميزان

همچنين اعمال فشار هيدروديناميكي باعث  گردد.برابر در برخي از سدهاي تحليل شده، مي 2 سد تا
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  مقدمه
جويي در زمان و هزينه، پاسخ ديناميكي امروزه براي صرفه

اي عموما به كمك تحليل سدهاي خاكي و سنگريزه
شود. با ديناميكي دو بعدي مقطع عرضي آنها بررسي مي

هاي آن و آب گاهي سد، پي و تكيهتوجه به اينكه مجموعه
مخزن، ماهيت فيزيكي سه بعدي دارند، لذا در اين پژوهش 

و تحليل به شكل سه بعدي انجام شده است.  سازيمدل
رات ثگذشته از ا يهااينكه در اكثر پژوهش همچنين بدليل

صرفنظر  يالرزه يمخزن تحت بارها يدروديناميكيفشار ه
 و اثرات يدروديناميكيفشار ه يرشده است، الزم است مقاد
فشار و اثراتش در نظر  ينكه ا ييهاآن اعمال شده و با حالت

  گردد. يسهمقا شوند،يگرفته نم
 ياجزا سازيمدلبا استفاده از ) 2009و همكاران،  1يراكتار(با

گسل و دور از  يكنزد يهازلزله يرتاث يسهمحدود، به مقا
 رييسدها با در نظرگ يرخطيغ يناميكيگسل بر پاسخ د

اندركنش سد مخزن پي پرداختند. آنها نتيجه گرفتند كه 
 يهاسازه يالرزه يلتحل يق،و دق يواقع يججهت حصول نتا
گسل انجام  يكزلزله نزد بر اساس يستيمهم مثل سد، با

) با استفاده از المان اندركنش 2009 ژانگ،و  2ژانگ(شود. 
حدود، م ياجزا يلو با استفاده از تحل يكاالستوپالست يبآس

 يسازمدلرا  اييزهسنگر يهو ال يبتن يهرو يناندركنش ب
كنش مذكور در مدل المان اندر يرينمودند. آنها با به كارگ

ه رسيدند كه در نظر يجنت ينبه ا ،3CFRDمحدود  ياجزا
گرفتن اندركنش بين دال رويه و بدنه منجر به تغييرات 
اساسي در نيروهاي ايجاد شده در دال رويه هنگام آبگيري و 

 دهد كهشود. همچنين نتايج اين پژوهش نشان ميزلزله مي
استفاده از يك اليه قيري بين دال رويه و سنگريزه بدنه، 

 (بايراكتار واي رويه دارد. اسخ لرزهتاثير مهمي روي پ

) با بررسي اجزاي محدود دوبعدي، رفتار 2010 همكاران،
به ارتفاع  4اي با رويه بتني تورولرويه بتني سد سنگريزه

متر واقع در تركيه را مورد مطالعه قرار دادند. در اين  142
پژوهش تاثير سطح آب مخزن در دو حالت تحليل خطي و 

ظر گرفتن اندركنش اصطكاكي بين رويه و غيرخطي با درن

                                                                                                                                                                 
1 Bayraktar 
2 Zhang, G., & Zhang, J. M. 
3 Concrete Face Rockfill Dam 

بدنه و نيز اثرات هيدروديناميكي آب مخزن مورد بررسي قرار 
 باشد: ترين نتايج اين مطالعه به شرح زير ميگرفته است. مهم

  اثرات هيدروديناميكي آب مخزن موجب افزايش مقادير
 شود.ها و شتاب رويه بتني ميها، تنشتغيير مكان

 تحليل خطي، حداكثر مقادير تنش رويه  بر اساس نتايج
شود و در اين ناحيه در نزديكي پي سد مشاهده مي

مقادير تنش فشاري حداكثر از مقادير تنش كششي 
 حداكثر بيشتر است.

  فشار هيدروديناميكي آب مخزن موجب بزرگتر شدن
 شود.ناحيه جداشدگي مي

محدود سه بعدي  ) مدل المان2014 ،و همكاران (مهابادي
هاي متري ارائه كردند و تحليل 110به ارتفاع  CFRDاز يك 

ها در دو ها و تنششكلتغيير استاتيكي را جهت مقايسه
قائم  يهاي يكپارچه و بتن به همراه درزهحالت بتن رويه

 جينظر گرفتند و نتا در يكانجام دادند. رفتار مصالح را االست
 حاصل شد: يرز

 دهدينشان م يريآبگ ياندر پا يبتن ييهرو يهاتنش 
 يهاو تنش يدرصد 14تفاوت  يكشش ياصل يهاتنش
دو حالت ذكر شده  ينب يدرصد 6تفاوت  يفشار ياصل

اعمال  يدرواستاتيكرا خواهند داشت. فشار نرمال ه
باالتر در محل  يمنجر به مقاومت برش يهشده به رو

 ريشتب يهاباالدست در عمق يبو ش يهرو ينتماس ب
 شود.يم

) اقدام به ساخت و آزمايش مدل 2013 ،و همكاران 5يوان(
بر روي ميز لرزه كردند. نتايج  6ECRDو  CFRDكوچكي از 

  حاصله به شرح زير است: 
  كاهش فركانس اصلي سد برايCFRD  كمتر از

ECRD كمتر  يهايبآس ياست، كه اين نشان دهنده
CFRD  نسبت بهECRD  .در طول زلزله است 

 ي ورودي بر پاسخ سد فركانس و شتاب حداكثر زلزله
تاثير گذار است. با افزايش شتاب حداكثر، ضريب 

 يابد. تشديد در هر دو سد كاهش مي

4 Torul 
5 Yuan, L. 
6 Earth Core Rockfill Dam 
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  حداكثر شتاب درECRD  در تاج سد ولي درCFRD 
 افتد. ارتفاع سد اتفاق مي 9/0تا  6/0در 

  جابجايي افقي پسماند برايCFRD   كمتر ازECRD 
هاي سطحي در شيب پايين است. براي هر دو لغزش

دهد ولي شتاب بحراني لغزش براي دست رخ مي
CFRD  بيشتر ازECRD  است كه نشان از عملكرد

 دارد. CFRDبهتر 

 CFRDسد  يمدل دو بعد ي) برا2013 ، 1يجيآر يالين(
ي بتني را متر، عملكرد رويه 83به ارتفاع  يهكوكاال در ترك

در شرايط استاتيكي و ديناميكي بررسي كرد. اين محقق با 
 يه،در عملكرد رو يرگذارتمركز بر تغييرات عوامل مختلف تاث

ضعف در سد  يجادرا به عنوان عامل ا يهدر رو خوردگيترك
 پژوهش در ادامه آمده است: ينا يجقرار داد. نتا يارمع

 يهرو يترازها ترينييندر زلزله از پا يخوردگترك 
 .يابديادامه م يهشروع و تا نصف ارتفاع رو

 و پوشش  يبتن ييهرو يمقاومت فشار يزانم
اثر را در عملكرد  ينكمتر يه،مدفون در رو يآرماتورها

 يشتريب يتاهم يههنگام زلزله دارد. دوام بتن رو يهرو
 تر است.كنندهعوامل دارد و نگران يننسبت به ا

 در  يتنش فشار يشنشست بدنه در زلزله منجر به افزا

 در يبتن ييهرو
4
ها و بسته شدن ترك يينيتراز پا 5

ه ب توانديها مشكل در درزه ييرتغ ين. هرچند اشوديم
 كمانش آرماتورها منجر شود.

 يناميكي) در پژوهش خود پاسخ د2013 ،و همكاران 2(زو
كردند.  يرا بررس 3يپينگپوز يساخته شده يمتر 156سد 

 ريبزرگ جهان است كه تحت تاث ياز سدها ياسد نمونه ينا
ونچوان  يشترير 8 يبزرگ قرار گرفته است. زلزله يزلزله

بدست  يجسد اتفاق افتاد. نتا يندر محل ا 2008در سال 
 است: يرآمده به شرح ز

 يرتاج سد به مقاد يشتاب برا g 15/1 )2  برابر شتاب
شتاب در مقطع  ينا يعو توز يد) رسيورود يممماكز

د در تاج س يممماكز يرصورت بود كه مقاد ينبه ا انييم

                                                                                                                                                                 
1 Yalin arici 
2 Zou, D.  
3 Zipingpu 
4 Dakoulas 

 يبا مدل معادل خط يجهنت ينكه ا افتدياتفاق م
 ) مطابقت دارد.2012 ،4داكوالس(

 له زلز يانتاج سد در پا يافق يينشست و جابجا يزانم
بدست آمده نسبت  يرمتر شد كه مقاد يسانت 30و  80

 يكم يبعد از زلزله خطا يدانيم هاييريگبه اندازه
امال ك يادر گوه يكپالست يكرنش برش يزانداشتند. م

درصد هم فراتر  3سد از  ييباال يدر ترازها يسطح
ر آن د يبتن ييهرو يلغزش نسب يلبه دل ينرفت كه ا

 بود. يهناح

سد  يقابزار دق يج) با استفاده از نتا2013 ،5 چيو  يو(ل
د، ماندگار بدنه س يهانشستمربوط به  يهاو داده يپينگپوز

 2008سد فوق تحت زلزله سال  يارفتار لرزه يبه بررس
محدود، با  يپرداختند. آنها با استفاده از روش اجزا 6ونچوان

مكان پسماند در نقاط مختلف بدنه  ييرتغ يروارد كردن مقاد
و  يمكان، كرنش برش ييرتغ يهايدانسد، به محاسبه م

 پژوهش ينا يج. بر اساس نتايدندمبادرت ورز ي،كرنش حجم
 : باشديقابل استنتاج م يرموارد ز

 مكان قائم بدنه سد در فاصله ييرحداكثر نرخ تغ 
2
ارتفاع  3

 افتد.سد از تاج، اتفاق مي

 هاي باالدست و هاي اتساعي روي شيبشكل تغيير
متري از تاج  30-25دست بدنه سد، در فاصله پايين

 دهد. رخ مي

 زلزله تحت كشش  يطسد، در شرا يجانب يهاگاهتكيه
 دس بدنه كل زلزله، حين ديگر عبارت به. گيرديقرار م

 .گرددمي منقبض دره مركز سمت به

محدود سه  ي) با مطالعه اجزا2014 ،و همكاران 7(ونگ
 يمتر، به بررس 2/132به ارتفاع  8ياباكس سد گنگ يبعد

(مثل  ياسازه يهااز دو عامل تنش يناش يبتن يهرو يهاترك
 يراتياز تغ يناش يحرارت يها) و تنشيرينشست بدنه و آبگ

پژوهش  ينا ياصل يجدر طول سال، پرداختند. نتا ييدما
 عبارتند از:

 را در  ينقش اصل يي،دما ييراتاز تغ يناش يهاتنش

5 Liu, Z., & Chi, S 
6 Wenchuan 
7 Wang, Z.  
8 Gongboxia 
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را دارند.  ياباكس سد گنگ يبتن يهترك در رو يجادا
كه در مجاورت سطح آب قرار دارند  يهرو يباال ينواح
در زمستان،  يهناح ينا يباال ييدما يانگراد يلبه دل

 .شونديرا متحمل م يخوردگترك يشترينب

  از نشست يناش يهشده در رو يجادا يكشش يهاتنش 
 گاهييهتك يبدنه و فشار آب مخزن، عمدتا در نواح

سد، شاهد  يمركز يكه در نواح يدر حال باشد،يم
 .باشيميم يهدر رو يفشار يهاتنش

 يكاز  يسه بعد يلتحل يك )،2016 ،و همكاران 1(شو
جهتزلزله در  يدر معرض بارگذار CFRDمخزن  يستمس

 و يدروديناميكيفشار ه يعتوز يبررس يمختلف برا هاي
انجام  يبتن يهدر رو يناميكيآن بر تنش د يرتأث يسممكان

الب در ق يرناپذتراكممخزن  يك يدروديناميكيدادند. فشار ه
 يشده است. برخ يانكامل با جرم اضافه شده ب يسماتر يك
 است:  يرپژوهش به شرح ز ينا ياصل يجاز نتا

 مشاهده شده در  يدروديناميكيه يحداكثر فشارها
در دو  يالرزه ياز دو برابر فشارها يشجهت قائم، ب

 است. يگرجهت د

 دست، يينپا–در جهت باالدست يالرزه يتحت بارها
 ناميكييبر تنش د يآشكار يرتأث يدروديناميكيفشار ه
در جهت قائم،  يالرزه ي. تحت بارهاگذارديها مدر دال
 يكيينامبر تنش د ياديز يرتأث يدروديناميكيفشار ه
 .گذارديم يبها در طول جهت شدر دال

 ييناميكاندركنش د يلو تحل يه) تجز2018 ،همكارانو  (شو
 يسهاند. با مقامتر انجام داده 300ارتفاع  به CFRسد  ينب

مختلف  يطبه دست آمده از شرا يعدد يسازيهشب يجنتا
جذب رسوب در قسمت  يهتراكم آب مخزن و ال يرمخزن، تأث

 يدروديناميكيفشار ه يدره مخزن رو يبمخزن و ش يرينز
 در جهات ياتحت بار لرزه يبتن يهدر رو يناميكيو تنش د

ش پژوه ينا ياصل يجاز نتا يكردند. برخ يمختلف را بررس
  است:  يربه شرح ز

 ني در رويه بت يتأثير مرز جذب مخزن بر تنش ديناميك
 يخطا يكآب مخزن تنها با  يريپذناچيز است و تراكم
اي تحت بار لرزه يبتن يهرو يناميكيكوچك در تنش د

  دست همراه است. پايين-در طول جهت باالدست
                                                                                                                                                                 

1 Xu, H.  

 عمودي، فشار هيدروديناميكي با  ايتحت بارهاي لرزه
افزايش ضريب بازتاب مرز مخزن، تا حد قابل توجهي 

يابد. عالوه بر اين، ناديده گرفتن افزايش مي
پذيري آب مخزن ممكن است منجر به خطاي تراكم

  شود. يناميكيقابل توجه فشار هيدرود

 يشينپ يهاگردد كه در اكثر پژوهشيمالحظه م ينبنابرا
ي اي با رويهسنگريزه يسدها يناميكيد يلتحل يينهدر زم

مخزن سد در هنگام  يدروديناميكيبتني از اثرات فشار ه
ج تحليل ديناميكي ينتا يسهنظر شده است. مقازلزله صرف

سه بعدي با مخزن پر با اعمال فشارهاي هيدروديناميكي و 
بدون اعمال فشارهاي هيدروديناميكي و بررسي تاثير 

تاكنون مورد پژوهش  ،هيدروديناميكي روي نتايجفشارهاي 
اند. لذا در پژوهش حاضر به بررسي اين مهم قرار نگرفته

  پرداخته شده است.
  سه بعدي سازيمدلمراحل 

  هاي عدديهندسه سدها و خصوصيات مدل
 يانجام شده فرض شده است كه سد بر رو هاييلدر تحل

باال قرار گرفته است. در تمام  يفيتهمگن با ك يسنگ يپ
متر در نظر گرفته شده است.  10ها عرض تاج برابر يلتحل
) يفقا : (قائم 4:1/1دست سد يينبدنه در باالدست و پا يبش
) در نظر 1بر اساس رابطه ( يبتن يهو ضخامت رو باشديم

  (ICOLD, 2004).  گرفته شده است
)1(  t =0.3+0.002 H (m) 
از هم تفكيك  )1به صورت شكل ( يزن 3Cو  3B يهناح

اند. براي انتقال مناسب فشار آب به پي سد بايد ناحيه شده
3B پذيري را داشته باشد تا از نشست دال بتني حداقل تراكم

متر ريخته و توسط  1جلوگيري شود. غالبا مصالح با ضخامت 
شوند. اين ناحيه نقش اصلي را در غلتك ارتعاشي متراكم مي

اي در تاثير قابل مالحظه 3Cكند. ناحيه سد ايفا مي باربري
متري  2تا  5/1تر هاي ضخيمانتقال بار ندارد، لذا در اليه

توان قطعات درشت سنگ مي 3Cشوند. در ناحيه مي متراكم
 هاي ديگر قابل استفاده نيستند، بكار برد.را كه در بخش
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  نه سدناحيه بندي در نظر گرفته شده براي بد ):1شكل (

  
  شماي كلي هندسه سد  ):2شكل (
. ارتفاع سد فرض شده است %95برابر عمق آب در مخزن 

متر  130و  100، 70ارتفاع سدهاي مورد مطالعه برابر 
بصورت اعمال فشارهاي هيدرواستاتيكي  سازيمدلباشد. مي

صورت گرفته و همچنين جهت اعمال فشار هيدروديناميكي، 
هاي آكوستيك در نظر گرفته شده المانآب مخزن بصورت 

متغيرهاي هندسي مورد نظر  )2(است. همچنين در شكل 
نشان داده شده است. براي ساخت هندسه كامل دره نياز به 

باشد. براي مي θگاه با افق پارامتر ديگري داريم كه زاويه تكيه
درجه فرض شده است. تحليل  63و  45اين زاويه مقدار 

هاي با نسبت طول سد به ارتفاع سد هبعدي در درسه
)1L/H= 3 وL/H= (ها تحليل شده است. كليه سازيمدل

ها يلانجام شده است. همچنين در تحل آباكوس افزاربا نرم
جهت كاهش هزينه محاسباتي تنها نيمي از جسم سد، 

شده است. اين فرض با توجه  گاه مدلسازييهو تك يمخزن، پ
به اينكه جهت اعمال تاريخچه شتاب زلزله تنها در جهت 

گاه چپ و راست نيز نسبت به هباشد و تكيمحور رودخانه مي
ميانيشان متقارن هستند، در نتايج تاثيرگذار  يهصفح
يك هندسه صرفا  بعديسه باشد. بدين ترتيب در تحليلنمي

كي و يك هندسه با اعمال فشار با اعمال فشار هيدرواستاتي
                                                                                                                                                                 

1 Mohr–Coulomb 

ارتفاع  3هيدروديناميكي (عالوه بر فشار هيدرواستاتيكي) در 
و   =1L/Hشكل دره مختلف  2) و 130و  70،100مختلف (

3 L/H= در نظر گرفته شده است. در اين پژوهش اشكال و
متر واقع در دره مثلثي  100نمودارها مربوط به سد به ارتفاع 

متر  130و  70بوط به سدهاي با ارتفاع باشد و نتايج مرمي
بصورت خالصه در جداول شماره  =3L/H ي با نسبتو دره

  آورده شده است.) 5) و (4)، (3(
  خصوصيات ژئوتكنيكي مصالح

اي بندي انتخاب شده براي بدنه سنگريزهبا توجه به ناحيه
-از مدل رفتاري موهر 3Cو  3B))، در نواحي 1(شكل (
رهاي متفاوت استفاده شده است. اين مدل با پارامت 1كولمب

ي اي كه در مسائل ژئوتكنيكبدليل سادگي و كاربرد گسترده
مورد استفاده قرار گرفته است. مدل االستيك براي پي  دارد،

ر ي بتني درنظديده براي رويهو مدل بتن پالستيك آسيب
مدل رفتاري آسيب پالستيك جهت گرفته شده است. 

، 2لي و فنوس(رفت و برگشتي توسط  بارگذاري سازيمدل
ارائه گرديده است. اين مدل تابع سرعت بارگذاري  )1998

بوده و اثر نرم شوندگي كرنشي و همچنين تفاوت در رفتار 
 گيرد (شكلبتن آسيب ديده در كشش و فشار در نظر مي

)). مدل فوق با اعمال تاثير ترك در بتن بر كاهش مدول 3(
مدول االستيك پس از بسته شدن ترك، االستيك و بازيابي 

كند. پارامترهاي ورودي سازي ميرفتار واقعي بتن را شبيه
اين مدل شامل چگالي بتن، مدول االستيك بتن، ضريب 

كرنش براي رفتار غير خطي -پواسون بتن و نمودارهاي تنش
  باشد.كششي و فشاري مي

مگاپاسكال و  9/2در مقاله حاضر مقاومت كششي بتن 
مگاپاسكال در نظر گرفته شده  1/24ومت فشاري آن مقا

است. همچنين آب از ديدگاه الگرانژي مدلسازي شده است. 
در اين حالت سيال در واقع جامدي با مدول برشي صفر 

هاي شود. بنابراين سيال نيز مانند سازه جابجاييفرض مي
) پارامترهاي در نظر گرفته شده 1گرهي دارد. در جدول(

  ها ارائه گرديده است.براي مدل
برابر با صفر بوده  3Cو  3B يچسبندگي براي هر دو ناحيه

 لك درنظر گرفته شده براي آب مخزنو همچنين مدول با

2 Lee, J., & Fenves, G. L. 
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GPa 07/2 1000 باشد. چگالي آب مخزن برابر بامي 
3kg/m .در نظر گرفته شده است  

  
 سطح تسليم بتن در مدل رفتاري آسيب پالستيك ):3شكل (

  )1998و فنوس ،  ي(ل
  ): پارامترهاي فرض شده براي نواحي بدنه سد1جدول (

 ناحيه
چگالي 

)3kg/m(  

مدول 
االستيسيته 

)MPa(  

ضريب 
  پواسون

زاويه
اصطكاك 

  )درجه(

زاويه
اتساع 

  )درجه(
بتن
  -  -  2/0 31027  2643  يهرو

ويپ
  -  -  25/0  20000  2500  اهگيهتك

ناحيه
3B 

2100 200  35/0  50  15  

ناحيه
3C 

1900 150  35/0  45  10  

  شتاب نگاشت زلزله ورودي
ها زلزله در عمق برابر با ارتفاع سد از سطح در كليه تحليل

زمين به كف پي سنگي و تنها در راستاي محور رودخانه (با 
صرف نظر از مولفه قائم آن) وارد شده است. تاريخچه شتاب 

در سال  ريشتر 4/6 شدتزلزله انتخابي مربوط به زلزله با 
كاليفرنيا بوده كه در بستر سنگي ثبت  1در كولينگاي 1983

بوده و  g67 /0 شده است. اين زلزله داراي شتاب بيشينه
). peer.berkeley.eduثانيه است ( 18/0پريود غالب آن نيز 

براي استفاده از اين تاريخچه ابتدا براي كنترل حداكثر اندازه 
هرتز  10هاي بيش از در نواحي مختلف سد، فركانس هاالمان

اند. پس از فيلتر نمودن تحركات با از تاريخچه فيلتر شده
هرتز و اصالح پايه شتاب نگاشت،  10فركانس بزرگتر از 

اي مقياس شده كه به تاريخچه با تاريخچه شتاب به گونه
) شتاب 4. در شكل (يمكن يدادست پ g6/0 شتاب بيشينه 

                                                                                                                                                                 
1 Coalinga 
2 Lysmer, J. d Kulemever, R.L. 

  ها نشان داده شده است.  مورد استفاده در تحليلنگاشت 

 
  g6/0 ر): شتاب نگاشت مورد استفاده با شتاب حداكث4شكل (

 شرايط مرزي

ه ك هاي مسائل ديناميكيسازيمدلرويكرد اصلي در اكثر 
در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده 
از مرزهاي جاذب در مدل است. يكي از اين مرزها توسط 

ارائه شده است. آنها براي جذب  )1969، 2ليسمر و كوهلمير(
امواج در مرزهاي مدل از دو ميراگر عمود بر هم كه يكي موج 

P  و ديگري موجS يباند. ضرردهكند، استفاده كرا جذب مي 
 :شوديمحاسبه م يردر مرزها به كمك رابطه ز يراگرم

)2(  c = ρvA

سرعت موج برشي يا  v چگالي خاك، ρكه در رابطه باال 
اندازه المان تحت تأثير در نقطه اتصال ميراگر  Aو  فشاري
 است.

) 3سرعت موج برشي و موج فشاري نيز به ترتيب از روابط (
 .باشندي)  قابل محاسبه م4و (

)3( 
2 1

  

)4( ∙
1

1 1 2
 ∙ 

سرعت موج  pVسرعت موج برشي،  sV باال وابطكه در ر
مدول   Eمدول برشي، G، چگالي خاك ρ فشاري،

مدول ادئومتري خاك  oedE، پواسون نسبت االستيسيته، 
  باشد.مي

با محاسبه سرعت موج فشاري، ضريب  توانبنابراين مي
ميراگر در جهت عمود بر مرز و با محاسبه سرعت موج برشي، 
ضريب ميراگر در جهت مماس بر مرز را براي جذب امواج در 
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لحظه برخورد با مرزها محاسبه نمود. مرزهاي ليسمر و 
 كنند.را جذب نمي 1كوهلمير امواج الو و رايلي

 ر مرز نشان داده شده در شكلنهايت بودن مخزن دبدليل بي
فشار هيدروديناميك ايجاد شده در مخزن در اثر بارهاي  )5(

ي دور از سد امواج شوند. در واقع در فاصلهاي، جذب ميلرزه
ايجاد شده اثري روي سد نخواهد داشت به همين دليل براي 

كاهش اثرات هيدروديناميكي فواصل دور از سد  سازيمدل
كننده امواج درنظر گرفته شود، به  الزم است مرز جذب

به عنوان مرز جاذب امواج  همين دليل مرز انتهايي مخزن آب
رز ي مآب در نظر گرفته شده است كه در اين پژوهش فاصله

برابر ارتفاع  4جاذب امواج سد با پاشنه بتني سد به اندازه 
 باشد.سد مي

  
  عديهاي سه ب): سطح جاذب امواج مخزن آب در مدل5شكل (

  هااندركنش
دقيق رفتار رويه بتني و با توجه به شرايط  سازيمدلجهت 

هاي اندركنش استفاده از المان CFRساخت رايج در سدهاي 
بين رويه و بدنه سنگريز و نيز بين پانل هاي رويه با يكديگر، 

هاي باشد. بر اين اساس و مطابق توصيهضروري مي
هاي نواحي اتصال رويه و بدنه از المان ) در2012، 2داكوالس(

و در نواحي  =7/0μاندركنش اصطكاكي با ضريب اصطكاك 
هاي رويه، از اندركنش مشابه ولي با ضريب اتصال پنل
  استفاده شده است. μ=5/0اصطكاك 
 سنجي به روش محاسبه پريود اصلي ارتعاشاتصحت

د استفاده در تحليل از مور هايروش يسنجبراي صحت
گزتاس ( هاي طبيعي استفاده شده است.كنترل مقادير پريود

در يك گزارش پريودهاي طبيعي ) 1992، 3و داكوالس

                                                                                                                                                                 
1 Love & Rayleigh Wave 
2 Dakoulas, P 

هاي با اشكال مختلف را با پريودهاي سدهاي واقع در دره
هاي اند. در درههاي دوبعدي مقايسه نمودهحاصل از تحليل

هاي ساخته شده هندسه =1L/H با نسبت طول تاج به ارتفاع
 در اين پژوهش، مثلثي شكل هستند. در دره با نسبت

3L/H=هاي ساخته شده در اين پژوهش همگي ، هندسه
  اي شكل هستند.ذوزنقه

  ): فركانس اول ارتعاشات و پريود اصلي سازه2جدول (
H Model L/H f T T١/T١,∞ 

70 سه بعدي 1 465/2 406/0 3605/0 

3 271/1 787/0 6992/0 

دو بعدي - 889/0 125/1 - 

100 سه بعدي 1 737/1 576/0 3625/0 

3 886/0 129/1 7107/0 

دو بعدي - 630/0 588/1 - 

130 سه بعدي 1 347/1 742/0 3620/0 

3 689/0 452/1 7078/0 

دو بعدي - 488/0 051/2 - 

 يدسه بع يها ليارتعاشات سد در تحل يرابطه فركانس اصل
شكل  نينشان داده شده است. در ا )6(در شكل  يو دو بعد
 نشان دهنده نسبت طول تاج به ارتفاع سد يمحور افق

L/H) (در  ارتعاشات ياصل ودينسبت پر زيبوده و محور قائم ن
 باشديم يدو بعد يهاليبه تحل يبعد سه يهاليتحل

),∞1/T1T(. 1∞,شود كه نقاط مالحظه مي/T1T براي ارتفاع
  اند.) قرار گرفته6مختلف در محدوده شكل ( هاي

  

  
هاي سه ): مقايسه پريودهاي طبيعي حاصل از تحليل6شكل (

 بعدي به دو بعدي

3 Gazetas, G. & Dakoulas, P 
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  نتايج و بحث
در اين بخش نمودارهاي مربوط به نتايج تحليل سد با ارتفاع 

واقع در دره مثلثي با نسبت طول به ارتفاع   متر 100
)1L/H= شده است) به شرح زير آورده.  
 طيف پاسخ شتاب افقي تاج سد  
 تاريخچه زماني شتاب تاج سد  
 كرنش حداكثر در مسير قائم مياني  
 تغيير مكان افقي پسماند در مسير قائم مياني  
 تغيير مكان قائم پسماند در مسير قائم مياني  
 تنش كششي حداكثر رويه بتني  
 تنش فشاري حداكثر رويه بتني  
  هيدروديناميكي وارد بر رويه بتنيتاريخچه زماني فشار 

 طيف پاسخ شتاب افقي تاج سد

شود كه شتاب انتقالي به تاج سد ) مشاهده مي7در شكل (
درصد  40در مدل سه بعدي با اثرات فشار هيدروديناميكي 

بيشتر از مدل سه بعدي بدون اثرات فشار هيدروديناميكي 
كي باعث واقع اعمال اثرات فشار هيدرودينامي در باشد.مي

 تشديد و افزايش انتقال امواج زلزله به تاج سد شده است.

  
هاي سه ): مقايسه طيف پاسخ شتاب تاج سد در تحليل7شكل (

  بعدي با و بدون اعمال اثرات هيدروديناميكي
  تاريخچه زماني شتاب تاج سد

كه شتاب انتقالي به تاج سد  شود) مشاهده مي8در شكل (
در اثر زلزله در حالتي كه فشار هيدروديناميكي آب مخزن 

درصد بيشتر از  40الي  30اعمال شده بطور ميانگين حدود 
حالت بدون فشار هيدروديناميكي است. در واقع نمودار 
تاريخچه زماني شتاب تاج سد مطابق با نتايج طيف پاسخ 

  باشد.شتاب افقي تاج سد مي

  
 هاي): مقايسه تاريخچه زماني شتاب تاج سد در تحليل8شكل (

  سه بعدي با و بدون اعمال اثرات هيدروديناميكي
  كرنش حداكثر در مسير قائم مياني

شود كه بيشترين كرنش پالستيك ) مشاهده مي9در شكل (
در حالت بدون اعمال فشار هيدروديناميكي در تاج سد رخ 

فشار هيدروديناميكي در تراز  داده است ولي در تحليل با
تر از تاج سد و در تراز سطح آب مخزن رخ داده است. پايين

بيشترين اختالف كرنش حداكثر در دو حالت با و بدون 
 95اعمال فشار هيدروديناميكي مربوط به تراز سطح آب (
 37متر) بوده و با اعمال اثرات فشار هيدروديناميكي افزايش 

مسير قائم مياني مشاهده  درصدي كرنش حداكثر در
  گردد.مي

  
): مقايسه كرنش حداكثر در مسير قائم مياني در 9شكل (
  هاي سه بعدي با و بدون اعمال اثرات هيدروديناميكيتحليل

  تغييرمكان افقي پسماند در مسير قائم مياني
شود كه تغيير مكان افقي پسماند مشاهده مي )10(در شكل 

حالت مشابه و تقريبا بصورت مساوي متر در هر دو  85تا تراز 
كند. تاثير فشار هيدروديناميكي در نزديكي سطح تغيير مي
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كه با نزديك شدن شود بطوريآب مخزن بيشتر نمايان مي
به سطح آب، فشار هيدروديناميكي ناشي از امواج حاصل از 
زلزله افزايش پيدا كرده و باعث كاهش تغيير مكان افقي 

طح آب مخزن شده است. در واقع پسماند در نزديكي س
بدليل اعمال فشار هيدروديناميكي از تغيير مكان افقي به 

  درصد كاسته شده است. 50سمت مخزن به ميزان 

  
): مقايسه تغييرمكان افقي پسماند در مسير قائم 10شكل (

هاي سه بعدي با و بدون اعمال اثرات مياني در تحليل
  هيدروديناميكي

  پسماند در مسير قائم ميانيتغييرمكان قائم 
قائم پسماند  ييرمكانكه تغ شودي) مشاهده م11در شكل (

مقدار در پايه به مقدار حداكثر خود در ترازهاي  يناز كمتر
 90شود كه تا تراز كند. همچنين مشاهده ميباال صعود مي

و نزديك سطح آب، نمودار در هر دو حالت مشابه و تقريبا 
ولي در نزديكي سطح آب مقدار  باشدمنطبق بر هم مي

نشست براي حالت با اعمال فشار هيدروديناميكي بيشتر 
باشد. در واقع در تاج سد ميزان نشست در حالتي كه مي

 25شود فشارهاي هيدروديناميكي در نظر گرفته مي
متر و در حالتي كه فشار هيدروديناميكي منظور سانتي
 30نشانگر افزايش  باشد كه اينسانتي متر مي 19شود نمي

درصدي نشست در ترازهاي نزديك تاج سد در اثر فشارهاي 
  باشد.هيدروديناميكي مي

  تنش كششي حداكثر رويه بتني
مگاپاسكال  9/2با توجه به اينكه ظرفيت كششي بتن رويه 

است، بتن رويه در هر دو تحليل سه بعدي به ظرفيت كششي 
دهد. در رسد و در نتيجه ترك كششي رخ ميخود مي

شود كه در نواحي قرمز هاي سه بعدي مشاهده ميتحليل
رنگ تنش كششي از ظرفيت كششي بتن رويه بيشتر شده 

))، ولي 13( و )12رخ خواهد داد (شكل( يكشش يهاو ترك
در سطح زيادي از رويه بتني بدليل فشار محصور كننده 

هاي كششي كاهش يافته و ترك كششي مخزن آب، تنش
پيوندد. همچنين در حالتي كه فشارهاي بوقوع نمي

شود مقدار تنش كششي هيدروديناميكي در نظر گرفته مي
درصد بيشتر از حالت بدون فشار  12به ميزان 
  باشد.مي يهيدروديناميك

  
): مقايسه تغييرمكان قائم پسماند در مسير قائم مياني 11شكل (

  هيدروديناميكيهاي سه بعدي با و بدون اعمال اثرات در تحليل

  
): كانتور تنش كششي حداكثر رويه بتني مدل 12شكل (
  بعدي بدون اعمال اثرات فشار هيدروديناميكيسه

  
): كانتور تنش كششي حداكثر رويه بتني مدل 13شكل (
  بعدي با اعمال اثرات فشار هيدروديناميكيسه

  تنش فشاري حداكثر رويه بتني
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شود كه در مي) مشاهده 15) و (14( يهادر شكل
هاي سه بعدي در هر دو حالت با و بدون اعمال تحليل

گاه و محل هاي تكيهفشارهاي هيدروديناميكي در نزديكي
هاي قائم تنش فشاري بيشتر از ظرفيت بتن رويه اتصال درزه
پيوندد كه با توجه به اينكه امكان حركت و لغزش بوقوع مي

از انتقال تنش  ،ردهاي قائم در كنار يكديگر وجود دادرزه
 نشو ت شدهفشاري بيش از ظرفيت به بتن رويه جلوگيري 

فشاري با لغزش نوارهاي بتني كاهش پيدا كرده و مانع 
شود كه تنش يشود. هرچند مشاهده مميشكست رويه 

فشاري رويه در حالت با اعمال فشارهاي هيدروديناميكي در 
درصد بيشتر از حالت  40و  باشدمگاپاسكال مي 45حدود 

  بدون اعمال فشار هيدروديناميكي است.

  
): تنش فشاري حداكثر رويه بتني مدل سه بعدي 14شكل (

  بدون اعمال اثرات فشار هيدروديناميكي

  
): تنش فشاري حداكثر رويه بتني مدل سه بعدي با 15شكل (

  اعمال اثرات فشار هيدروديناميكي
ديناميكي وارد بر رويه تاريخچه زماني فشار هيدرو

  بتني
خچه زماني فشار هيدروديناميكي وارد بر ي) تار16در شكل (

رويه بتني در تراز برابر با سطح آب نشان داده شده است. 
هاي وارد بر رويه بتني مشابه نمودار شود كه فشارمشاهده مي

كند. پيك نمودار ي ورودي تغيير ميشتاب نگاشت زلزله
هيدروديناميكي منطبق بر پيك نمودار شتاب نگاشت فشار 

ي نمودار شتاب باشد. همچنين با مقايسهي ورودي ميزلزله
فشار  يزمان يخچه)) و نمودار تار4نگاشت (شكل (

د با كاهش گردي)) مشاهده م16(شكل ( يدروديناميكيه
شدت امواج زلزله فشار هيدروديناميكي به همان ميزان 

ت زمان بيشتري براي ميرا شدن اين امواج كاهش نيافته و مد
باشد. در واقع فشار هيدروديناميكي پس از عبور مورد نياز مي

از پيك زلزله همچنان مقدار زيادي داشته و امواج رفت و 
  شود.برگشتي بزرگ حاصل مي

  
): تاريخچه زماني فشار هيدروديناميكي وارد بر رويه 16شكل (

  بتني در تراز بااليي مخزن
هاي سدهاي با ارتفاع و دره ي نتايج تحليلقايسهم

 مختلف

ارتفاع  3هاي سه بعدي با در اين بخش نتايج حاصل از تحليل
واقع در دو دره با نسبت طول به ارتفاع سد  130و  100، 70
1L/H= 3 وL/H=  در دو حالت با اعمال فشار

در  يكيهيدروديناميكي و بدون اعمال فشار هيدرودينام
  ) آورده شده است.5( و) 4( ،)3جداول شماره (
شود اعمال فشار ده ميمشاه) 3( جدولبا توجه به 

و  130الي  70هاي هيدروديناميكي در سدهاي با ارتفاع
هاي مختلف باعث افزايش تنش كششي حداكثر رويه به دره

درصد شده است. همچنين با اعمال فشار  27الي  14ميزان 
درصد  54الي  20تنش فشاري حداكثر بين هيدروديناميكي 

  .كندهاي مختلف و هر دو شكل دره افزايش پيدا ميدر ارتفاع
ود، مقدار حداكثر شتاب شمي مشاهده) 4با توجه به جدول (

افقي انتقالي به تاج سد با اعمال فشار هيدروديناميكي در 
 و دره 70كند (ارتفاع برابر افزايش پيدا مي 2برخي حاالت تا 

گردد با )، ولي مشاهده مي=3L/H با نسبت طول به ارتفاع
افزايش ارتفاع تاثير فشار هيدروديناميكي بر شتاب افقي 
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  .شودحداكثر تاج سد كمتر مي
ها شود، در اكثر تحليلمشاهده مي) 5( با توجه به جدول

اعمال فشار هيدروديناميكي باعث كاهش تغيير مكان افقي 
درصد شده است، همچنين با  40ي ال 20حداكثر به ميزان 

الي  5اعمال فشار هيدروديناميكي، افزايش نشست به ميزان 
  درصد مشاهده گرديد. 83
  

130و  100، 70): خالصه نتايج پوش تنش كششي و فشاري حداكثر رويه بتني براي سدهاي با ارتفاع 3جدول (  

ارتفاع سد 
 (متر)

  پارامترهاي هندسي دره
 )MPa(تنش فشاري حداكثر رويه  )MPa(تنش كششي حداكثر رويه 

نسبت تاثير فشار  مقدار
نسبت تاثير فشار   مقدار  هيدروديناميكي

  هيدروديناميكي

70  

*with H P L/H=1 θ=63  2/3  18/1  30  20/1 
without H P L/H=1 θ=63  7/2  25 

with H P L/H=3 θ=45  23/3  17/1  26  44/1 
without H P L/H=3 θ=45  75/2  18 

100 

with H P L/H=1 θ=63  16/3  12/1  45  40/1 
without H P L/H=1 θ=63  82/2  32 

with H P L/H=3 θ=45  3/3  27/1  33  37/1 
without H P L/H=٣ θ=45  6/2  24 

130 

with H P L/H=1 θ=63  2/3  14/1  27  54/1 
without H P L/H=1 θ=63  8/2  5/17 

with H P L/H=3 θ=45  3  15/1  17  30/1 
without H P L/H=3 θ=45  6/2  13 

* H P= Hydrodynamic Pressure 

  130و  100، 70): خالصه نتايج شتاب افقي حداكثر تاج براي سدهاي با ارتفاع 4جدول (

ارتفاع سد
 (متر)

  پارامترهاي هندسي دره
  )2m/sشتاب افقي حداكثر تاج سد (

  نسبت تاثير فشار هيدروديناميكي  مقدار

70  

*with H P L/H=1 θ=63  2/26 
54/1 

without H P L/H=1 θ=63  17 

with H P L/H=3 θ=45  2/24 
2 

without H P L/H=3 θ=45  12 

100 

with H P L/H=1 θ=63  2/18 
07/1 

without H P L/H=1 θ=63  17 

with H P L/H=3 θ=45  5/17 
1 

without H P L/H=3 θ=45  4/17 

130 

with H P L/H=1 θ=63  1/11 
925/0 

without H P L/H=1 θ=63  12 

with H P L/H=3 θ=45  1/11 
1 

without H P L/H=3 θ=45  1/11 

* H P= Hydrodynamic Pressure 
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  130و  100، 70خالصه نتايج تغيير مكان افقي و قائم حداكثر تاج براي سدهاي با ارتفاع  :)5جدول (

ارتفاع سد
 (متر)

  پارامترهاي هندسي دره
 )mتغيير مكان قائم حداكثر (  )m(تغيير مكان افقي حداكثر 

نسبت تاثير فشار  مقدار
نسبت تاثير فشار  مقدار هيدروديناميكي

 هيدروديناميكي

70  

*with H P L/H=1 θ=63 31/0 
75/0 

23/0 
05/1 

without H P L/H=1 θ=63 41/0  22/0 

with H P L/H=3 θ=45 06/0 
13/1 

11/0 
83/1 

without H P L/H=3 θ=45 05/0  06/0 

100 

with H P L/H=1 θ=63 17/0 
54/0 

25/0 
39/1 

without H P L/H=1 θ=63 32/0  18/0 
with H P L/H=3 θ=45 05/0 

60/0 
066/0 

65/1 
without H P L/H=3 θ=45 08/0  04/0 

130 

with H P L/H=1 θ=63 14/0 
74/0 

16/0 
6/1 

without H P L/H=1 θ=63 19/0  1/0 
with H P L/H=3 θ=45 037/0 

59/0 
047/0 

3/1 
without H P L/H=3 θ=45 063/0  036/0 

* H P= Hydrodynamic Pressure 

  گيرينتيجه
هاي صورت گرفته بين با توجه به نمودارها و مقايسه

سه بعدي با اعمال فشار هيدروديناميكي و بدون  هايتحليل
  شود.اعمال فشار هيدروديناميكي نتايج زير حاصل مي

  برابر  2اعمال فشار هيدروديناميكي باعث افزايش تا
 .شودشتاب منتقل شده به تاج سد مي

  اعمال فشار هيدروديناميكي باعث كاهش تغييرمكان
ر تاج سد درصد د 40الي   20افقي پسماند به ميزان 

  .گرددمي
  اعمال فشار هيدروديناميكي باعث افزايش ميزان

  .شوددرصد مي 80الي  5نشست تاج سد بين 
  اعمال فشار هيدروديناميكي باعث افزايش تنش

  درصد شده است. 27الي  14كششي حداكثر، به ميزان 
  اعمال فشار هيدروديناميكي باعث افزايش تنش فشاري

  درصد شده است. 54 الي 20حداكثر، به ميزان 
با توجه به نتايج حاصل شده و اختالف چشمگير نتايج 

هاي با اعمال فشار هيدروديناميكي و بدون اعمال تحليل
سازي توان نتيجه گرفت براي مدلفشار هيدروديناميكي مي

رات بايست اثاي با رويه بتني ميو تحليل سدهاي سنگريزه
  فشار هيدروديناميكي مخزن اعمال شود.
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The effect of hydrodynamic pressure of the dam reservoir caused by 
the earthquake on the results of  3D dynamic analysis of concrete face 

rockfill dams  

Araz Nami Shabkhaneh1 
Ali Asghar Mirghasemi*2 

Abstract 
Concrete faced rockfill dams (CFRDs) are among the structures that due to 
their advantages such ease of construction and low execution costs, have 
attracted more attention nowadays. Due to the fact that during large 
earthquakes, the hydrodynamic pressure will be large and cannot be ignored, 
the main purpose of this research is to apply reservoir hydrodynamic pressure 
of dam reservoir caused by the earthquake and investigate its effects in three-
dimensional analysis using ABAQUS software. The considered dams in this 
study have 70, 100 and 130 meters height located in the valley with the length 
to height ratio of (L/H=1) and (L/H=3). To investigate the effect of the 
earthquake, a maximum scaled acceleration of 0.6g was used in the carried 
out analysis. Linear elastoplastic Mohr-Coulomb material model for rockfill 
embankment, an elastic material model for rocky foundation, and the 
concrete damage plasticity model for the concrete face are adopted. In order 
to take into account, the effects of the reservoir hydrodynamic pressure, the 
reservoir water is represented by acoustic elements with the Lagrangian 
formulation. It is found that considering the hydrodynamic pressure, 
increases the settling values by 5% to 80%, plastic strain by 37%, surface 
compressive stress by 20% to 57% and maximum dam crest acceleration up 
to 2 times in some of the analyzed dams. Also, applying hydrodynamic 
pressure increases the tensile stress of the surface and reduces the horizontal 
displacement of the crest and the body of the dams. 

Keywords 
Concrete faced rockfill dam, Hydrodynamic pressure, Dynamic analysis, 3D 
analysis, Earthquake 
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