
 

 فنی و مهندسیدانشکده 
 عمران گروه آموزشی 
 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 های هیدرولیکیی مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازهدر رشته

 تحت اثر بارگذاری انفجار ارزیابی عملکرد سد بتنی قوسی

 :پژوهشگر

 ایلیا اصغری نیاری
 

 

 

 :استاد راهنما

 مجید پاسبانی خیاوی
 

 

 

 :استاد مشاور

 مرتضی علی قربانی

 
 

 

 

 

 

 

 

 1398 شهریور

 
 





 

 / ایلیا اصغری نیاری ارزیابی عملکرد سد بتنی قوسی تحت اثر بارگذاری انفجار نام پدیدآور: و عنوان

 دکتر مجید پاسبانی خیاوی : راهنماان استاد 

 مهندس مرتضی علی قربانی ان مشاور:استاد

 03/06/8139  دفاع: تاریخ

 فحهص 96 ات: صفح تعداد

 عمران نامه:شماره پایان

 چکیده:

کیلوگرم پرداختهه  1000به جرم  TNTتحت بار انفجار از نوع  4به بررسی رفتار دینامیکی سد بتنی قوسی کارون  نامهانیپادر این  هدف: 

سهازی و مهورد شبیه 4میانه ارتفاعی و کف مخزن آب سد قوسی کهارون ، شود که در آن ماده منفجره در سه موقعیت متفاوت سطح آبمی

 . گیردارزیابی قرار می

برای مصالح بسهتر سهنگی  JH2، برای مصالح بتنی بدنه سد p-های رفتاری از معادالت حالت همچون برای مدل شناسی پژوهش:روش

 . شودبرای سیال مخزن استفاده می Polynomialبرای مواد منفجره و  JWL، فونداسیون

در اثر انفجار ماده منفجهره، عکه   .دهدرا نشان می در زیر آب را بر روی رفتار دینامیکی سد بتنی قوسینتایج حاصل تاثیر انفجار  :هایافته

دهد. این های کناری بصورت مستهلک شده انتقال میالعمل بدنه بتنی سد قوسی بدین گونه بوده که عمده نیروی وارده از انفجار را به دیواره

 شود.های ایجاد شده در بدنه بتنی سد میعمل باعث کاهش تنش

های کنهاری سسهمت  ها باالدسهت ضعف در محل تماس بدنه سد با دیواره ه وجوددهندنشان  هایسازهیشبنتایج حاصل از  :گیرینتیجه

. دشهویمباشد که در هر سه حالت از بارگذاری، فشار و تنش فشاری وارده به آن قسمت زیاد بوده و در نتیجه د هار آسهی  فونداسیون( می

فجار، فشار هیدرواستاتیک آب، فشار وارده و رها شده از انفجار را غلبه کرده و باعهث کهاهش فشهار آن همچنین با بیشتر شدن عمق مرکز ان

  .بیندشود. در نتیجه بدنه بتنی کمتر آسی  میمی

 . آسی ، معادالت حالت، انفجار، 4کارون ، سد بتنی قوسی های کلیدی:واژه

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

ههای مهه  و اساسهی ایجهاد تمهدن هایاز علتکه ، باشدمیله آب ئترین نیازهای انسان در زندگی مساصلییکی از 

 های بسیاری بوده است. ن عامل نابودی و ویرانی تمدنآگذشته بشر در جهان بوده و نبود 

اند که این خود دلیل بر نیاز اساسی انسان بهه ها و منابع آب بوجود آمدهاز دیرباز شهرها و روستاها در کنار رودخانه

 . باشدآب می

وی را وادار کرد تا حداکثر بهره برداری را ، بخش و روشن شدن ارزش حقیقی آن بر بشرکمبود آب این مایع حیات 

البتهه . ها و افزایش مقدار آب شروع به ساختن سد نمهوداز این رو انسان با ایجاد مانع در رودخانه. از ذره ذره آن بنماید

های آبی زی و در نهایت تولید انرژی و ورزشها و آبهای جاری و پرورش حیوانات آباهداف دیگری از جمله مهار سیالب

های ساخت بشر هستند و بهه ترین و بزرگترین سازهبهرحال سدها از جمله عظی . باشندمی تنیز بر ساخت سدها مرتب

بهاال  های نسبتاًحساسیت خطرات و صدمات ناشی از تخری  سد و هزینه، دالیل مختلف از جمله اهمیت اهداف ساخت

 . [48] اسی برخوردارنداز موقعیت حس

دهد ساخت سد نیز با تمدن بشری پیشرفت کرده است و جال  آنکه ساخت اولین سهد تا آنجا که مدارک نشان می 

با ساخت سدهای ابتدایی شکل گرفت و مهارت سهازندگان سهد بهه ، مهندسی سد. دهندقوسی را به ایرانیان نسبت می

 . آیده امروزه ساخت سدهای بلند امری طبیعی به حساب میها افزایش یافت بطوریکتدریج در طول قرن

در حال حاضر در کشور ما سدهای بزرگ و کو ک متعددی توسط متخصصان داخلی در حال اجراست که سهدهای 

 . انداز آن دسته 4و کارون  1کارون 

 بیان مسئله -1-2

مهواد  طهول انفجهارکهه در  باشهدیم (ناگههانیس ایلحظهه بزرگ و خیلیابعاد  درانفجار یک واکنش شیمیایی  عمل

نیهروی دینهامیکی از نهوع  توانیمرا تغییر حالت این  که شودیماولیه به گازی با دما و فشار بسیار باال تبدیل  1منفجره

 در اثهر آن که استسریع حج  زیادی از انرژی  خیلیای و آزاد شدن لحظه ،انفجار بدین معنی که. در نظر گرفتضربه 

ای بها سهرعتی دایهره به صورتای است که موج انفجار هوای بسیار فشرده. شودایجاد میی اضربهصدا و موج ، گرما، رنو

مهوج ، انفجار اثرات مختلفی از جمله گودال انفجاری. کندیموت از مرکز انفجار به سمت دورتر حرکت صدر حد سرعت 

انفجهار به عالوه . در پی داشته باشد تواندیم شیمیایی و زیستی رای هایآلودگ، موج حرارتی، هاترکشاصابت ، انفجاری

زیرا خاصیت تراک  پذیری خیلی که  آب در ، داراستهای اطراف سازه یبر رو یدیشد اثرات ،منفجره مواد کیزیر آب 

یکسهان از یهک مهاده  از این رو مقدار ؛شود که انرژی حاصله از انفجار را خیلی بیشتر انتقال دهدمقایسه با هوا باعث می

                                                                                                                                                                        
1 - Charge 
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اسهتفاده از تعریهف . شهودهای زیادتری را موج  میخسارت و آسی  ،در داخل آب در مقایسه با انفجار در هوامنفجره 

های زیادی را بر سازه ایجهاد اتفاق، یامواد منفجره و امواج ضربه انفجار و سوختنو  سخت و دشوار استانفجار زیر آب 

 .دنکنمی

ی نواحی ضعیف و روند شکسهت و نیبشیپارزیابی رفتار سد بتنی قوسی در مقابل بار انفجار و  نامهانیپاهدف اصلی 

سازی و آنالیز در این پژوهش روابط تجربی حاک  بر مسئله انفجار با روش عددی اجزای محدود شبیه. باشدیمگسترش 

  .ردپذییمصورت  ANSYSی و تحلیل در برنامه سازمدلاین . خواهد شد

 انواع سدها -1-3

 سدهای خاکی -1-3-1

مصهالح مهورد نیهاز  باشهند.نهالیز حسهاس مهیآاز نظر احداث سدهای خاکی ساده و از نظر تحلیل و مدل سهازی و 

سدهای خاکی شامل دو نهوع همگهن و نهاهمگن  سدهای خاکی از مناطق نزدیک احداث یا خود محل باید تامین شود.

باشهد و در نهوع سهد کل سد شامل هسته مرکزی و دور هسته مرکهزی از رس مهیدر سدهای خاکی همگن  باشند.می

ب آباشهد. ترکیه  رس بها ههای دانهه درشهت مهیخاکی ناهمگن هسته مرکزی از رس و اطراف هسته مرکزی از سنگ

-مهی هایی که عریضاجرا و احداث سدهای خاکی در رودخانه گردد.ب میآهمچون عایقی مانع انتقال و نفوذ رطوبت و 

باشهد و در احداث این نوع سدها مهمترین نکته در دسترس بودن مصالح ریز و درشهت دانهه مهی باشد.باشند راحتر می

 باشد.های نامناس  میسدهای خاکی بهترین نوع در زمین ،همچنین از نظر پایداری و مقاومت

 

 
 سد خاکی -1-1شکل 

 زسدهای سنگری -1-3-2

تفاوت اصلی این سهدها  .باشدو خود از نوع غیر همگن می باشندسدهای سنگریز مانند سدهای خاکی غیرهمگن می

شهود و بها دور با سدهای خاکی غیرهمگن این است که بجای هسته مرکزی رسی از سنگریزه نفوذ ناپذیر اسهتفاده مهی

پوشانند که رویه سد را با بتن می ،در برخی از سدهای سنگریز شود.تر استفاده میهای درشتشدن از مرکز از سنگریزه

مقاومت این نوع سدها در برابر زلزله عالی و سدهای سنگریز از نهوع بلنهد  ب بند نداری .آسته در این صورت نیازی به ه

خاصیت مقاومت فشاری بهاال  ،های استفاده شدهدر اجرای این سدهای سنگریز باید نکته مهمی که نوع سنگ باشند.می

 ب و سایش ک  را رعایت کرد.آجذب ک   ،در برابر سرد و گرم شدن
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 سد سنگریز -2-1شکل 

 سدهای بتنی وزنی -1-3-3

باشهد. سهدهای بتنهی وزنهی بها توجهه بهه متر و از نوع کوتاه مهی 20تا  15معموال ارتفاعی بین  سدهای بتنی وزنی

حرکتی ندارند. با توجهه بهه جهن  ایهن ب تغییر و آ استفاده بتن زیاد در این نوع سدها وزن باالیی دارند و در اثر فشار

ههای عهریض هها و درهتغییر درجه حرارت هیچگونه اثری بر این نوع سدها ندارند و اجرای این نوع سدها در دره ،سدها

 ب باعث مشکلی نیست.آباشد که سرریزی باشد. از امتیازات مثبت اجرایی این نوع سدها این میمی

 سدهای بتنی قوسی -1-3-4

هها شود. در این سدها قهوسسدهای بتنی تک قوسی یا دو قوسی احداث می ،های باریک سنگی با شی  زیاددر دره

ب از آتواند در راستای افقی و ه  در راستای عمودی و نیز به صورت ترکیبی اجهرا و احهداث شهود. فشهار وارده ه  می

 .شودمی در این نوع سدها رارتیهای حهای ایجاد شده در بدنه سد یا ترکمدن ترکآپشت سد باعث ه  

 
 سد بتنی قوسی -3-1شکل 
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 سدهای بتنی پشت بند دار -1-3-5

سهدهای بتنهی  ،های زیاد بتن جلوگیری کرد به دلیل بلندی این نهوع سهدهااز خمش ،برای اینکه در سدهای بتنی

 کنند.پشت بند دار را اجرا می

 سدهای الستیکی -1-3-6

ههای فصهلی در زمهان در رودخانه باشند.از نوع کوتاه میسدهای الستیکی همانند عنوانش از نوع الستیک ساخته و 

ههای ب در پشت سدها برای استفادهآمورد نیاز با باد کردن الستیک این نوع سدها باعث افزایش حج  الستیک شده و 

 در مناطق شمالی کشورمان نیز از این نوع سدها اجرا شده است. ماند.مورد نیاز می

از نظهر فنهی کهه مراحلهی بهرای  ،اب نوع سهدهابررسی انواع سدها و موارد مورد احداث و دالیل انتخاکنون پ  از 

باشد که این فازهها بهه ترتیه  بصهورت ها هر کدام یک فاز برای احداث میاین مرحله ،احداث و اجرای سد رعایت کرد

 :دنباشذیل می

 ؟ بررسی صرفه اقتصادی و کاربری احداث سدفاز صفر:     ·

مقهدار  ،صهرفه اقتصهادی ،ادی از نظهر جغرافیهایی منطقههبررسی دقیق انواع مختلف سدهای پیشنه فاز یک:    ·

 ب پشت سد و هزینه ای دقیق و ریز بصورت ریالی انجام شود. آذخیره 

 و نقشه احداث سد. نالیز کردن آ ،مدلفاز دو :     ·

 . سد شروع احداثفاز سه :     ·

 :باشدهای فنی که برای احداث سد الزم میها و گروهسازمان

 . هیدرولیکگروه  -1

 . گروه هیدرولوژی -2

 . گروه زیست محیطی -3

 . گروه آبهای زیر زمینی -4

 . گروه نقشه برداری -5

 . گروه شهر سازی -6

 . گروه کشاورزی -7

 . گروه زمین شناسی -8

 . گروه مدیریت و هماهنگی -9
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-ههای الزم را انجهام مهیوژه همکاریهای اشاره شده فنی پ  از بررسی دقیق و تصمی  احداث سد تا اتمام پرگروه

ای و به بهترین نحو سد مورد نظر احداث شود. پ  از مراحل ابتدایی مطالعات سد مورد نظهر از لحهام منطقههدهند تا 

زیهرا  ،باشهدترین مطالعات مورد نیهاز اجهرای سهد مهیبررسی خاک منطقه از حساس گیرد.خاکی مورد بررسی قرار می

یین نامه آای خیلی مه  مانند سد باید معلوم شود که بر روی  ه نوع خاکی حتی تا اعماق زیادی بر اساس اجرای سازه

ات منطقه مورد نظر ه  نیز باید از لحام دسترسی به مصالح اولیه و بعدی مورد نیاز بررسی و گذارش احداث خواهد شد.

 الزم داده شود. 

 آبند در سدها -1-4

بکشهی کهرد. آایجاد گسیختگی می شوند و به این دلیل قسمت حفهاری را بایهد خشهک و  های زیر زمینی باعثبآ

ههای روش ههای احتمهالی جلهوگیری کهرد.سیختگیگب را کنترل کرد تا از آهمواره باید نیروهای ناشی از فرار و نشت 

ههای سیسهت  ،ههاب بنهدآو  موانهع ،توان در سه بخشهای زیر زمینی وجود دارد که میبآ فرار مانع از گوناگونی برای

 شوند.دیوارها و تزریق جدا می ،هاسترها و پوششآ ،ها به سه بخشب بندآ. موانع و ها تقسی  کردبکشی و صافیآ

 ها آسترها و پوشش -1-4-1

 :دارای دو نوع زیر است هاآسترها و پوشش

کنند. با انجهام ایهن بستر دریا ه ایجاد میکف و ای در ب در جریان زیر زمین ورقهآبرای افزودن مسیر افقی جریان 

 یابد.ب در پاشنه پایاب سد کاهش میآکار میزان فشار و نشت 

-ها اجرا مهیب یک الیه پالستیکی یا رسی از انتقال اجتماع زبالهآبرای جلوگیری از نشت سیال یا جلوگیری از فرار 

 کنند.

 کنند.ای نفوذ ناپذیر اجرا میاین نوع روش به صورت الیه

      دیوارها -1-4-2

 شود.ها اشاره مینآ باشند که بصورت مختصر در ادامه بهدیوارهای دارای انواع مختلفی می

 دیوار خاکی متراکم شده  -1-4-2-1

این خاکریز همگن مانند یهک هسهته در درون  شوند.این نوع دیوارها به صورت خاکریزی همگن در سدها انجام می

  شود.فونداسیون سد که قسمت هسته با رس اجرا میسد یا جزیی در 

 های بتنی دیواره -1-4-2-2

هها از ها و یا برای پوشهش درون تونهلهای مورد نیاز سد مانند حفاری پی  به قسمتئب بصورت داآبرای مانع نفوذ 

تهرین دیواره بتنهی از پهایینی ،ب از قسمت زیرین سدآعنوان مثال برای مانع از نشت بشود. های بتنی استفاده میدیواره

 شود. های نفوذ ناپذیر اجرا میسد تا الیهبخش 

 ای دیوار با شمعهای صفحه -1-4-2-3

کننهد. پیوسهتگی و بسهت هها تعبیهه مهیای را داخل خاکهای صفحهشمع ،ایهای صفحهبرای ایجاد دیوار با شمع

ههای اجهرای ایهن صهفحات در زمهین ن بهره جست. همچنینآد که بتوان از کارایی نای کامل باشصفحات باید به گونه
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باشد. این دیوارها بهرای محافظهت از ابل انجام نمیهای دیگر قهای دانه درشت و قطعات بزرگ و انواع مانعدارای سنگ

 ها باعث خه  شهدن و ایهنباشد و باید این نکته را نیز در نظر گرفت که افزایش طولی شمعهای حفاری شده میقسمت

ب شود. برای کاستن از فشار جانبی وارده از سمت زمین به این دیوارهها در آتواند تا حدی مانع از نفوذ و نشت طول می

 بکشی استفاده کرد.آزاد باید از یک نوع سیست  آهای با زهکشی خاک

 دیوارهای گلی  -1-4-2-4

ههای ههای کنتهرل آلهودگی و بخهشبخهش ،های تونلبه عنوان یک سیست  موقت در مقابله از نشت آب در حفاری

ی حفر شده برای ممانعت از ریزش باشد که ترانشهشود. به این صورت میهای گلی استفاده میاز دیواره های بازحفاری

شود. در ادامه کارهای حفاری و در اتمهام های داخل آن را با گل روانی از بنتونیت پوشش و پر میدیواره ،های آندیواره

ههای گلهی بهتن بجهای دیهواره همچهونهای غیر قابل نفوذ و غیر قابهل تهراک  از مهوادی اری برای ایجاد دیوارهکار حف

 شود.جایگزین می

 دیوار دیافراگمی  -1-4-2-5

به ایهن صهورت کهه  شود.اجرا می دائمیاین نوع دیوار یک نوع سازه بتنی است که با کمک روش گل روان بصورت 

بایهد  شهود.متر را حفر کرده و سپ  شبکه فوالدی را داخل آن گذاشته می 7عمق دلخواه و عرض ای دلخواه به ترانشه

شهود. سهپ  در در نظر گرفت که برای پایداری دیوار ابتدا با گل روان داخل ترانشه را پر و از ریزش اطراف ممانعت می

ل بعدی و قطعات بعدی به ایهن ترتیه  اجهرا شود و بعد از اتمام بتن کاری مراحمراحل بعد بتن جایگزین گل روان می

 شود. می

 دیوارهای یخی  -1-4-2-6

هها و تونهل ،ههای بهازههای حفهاریقسهمت نفوذ آب به جلوگیری موقت از و روش دیوارهای یخی بعنوان یک عامل

د. ایهن روش شهواستفاده مهی ،های گل روان در جاهایی که احتمال آلودگی منابع آب ذخیره استها بجای دیوارهشفت

 ،هها نشهت کنهدهای باال را در بر دارد. همچنین اگر در جایی حتی مقدار اندکی آب به این نوع دیوارهزمانگیری و هزینه

بهاالیی  و انتخهابی ههای اجرایهیههای زیهاد و بحرانهی از حساسهیتو ایجاد خسهارت هابعلت امکان شکستن این دیواره

 برخوردار است.

 تزریق  -1-4-3

ههایی ماننهد هها و افزدونهیرس و انواع خاک-سیمان ،ماسه-سیمان ،های مانند سیمانتزریق دوغاب انواع ترکی از 

می اسهتفاده کهرد. ئتوان بعنوان یک روش دامی حفرههای دارای های نفوذ پذیر و یا سنگمواد شیمیایی به درون خاک

باشند. استفاده از نوع دوغهاب نیهز ین طریق غیر قابل نفوذ نمیهای ایجاد شده از االبته باید در نظر داشت تمامی دیواره

 بستگی دارد. ،سرعت حرکت آب و مقاومت نهایی فشاری محاسبه شده ،های زمینبه تخلخل

هها و سهیمان و بهاز شهدگی –ههای بهزرگ از دوغهاب ماسهه ها و شکسهتگیتوان برای پوشش باز شدگیدر کل می

رس استفاده کرد. برای کنتهرل جریهان  –تر از دوغاب سیمان پرتلند های دانه درشتهای کو کتر و در خاکشکستگی

توان بسنده کرد. البته بهرای ضهخی  کهردن پهرده تزریهق و های مختلف و تزریق دوغاب میآب نیز تنها به ایجاد گمانه

هها های سنگجاهایی که باز شدگی های گمانه این کار انجام داد. در نهایت درتوان با افزایش رشتهافزایش اطمینان می

 های زیاد را بکند.تواند کارایی الزم برای مقابله از نشتحتی روش تزریق ه  نمی ،باشدهای آزاد زیاد میدار جریانو مق
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 سدهای قوسی -1-5

نالیزهها آها و زمایشآاز این جهت  د.نباشهای کشور و جهان میامروزه سدها یکی از مهمترین و ارزشمندترین سازه

تهرین حالهت سهدها یهابی بهه بهینههبرای دست  ،های زیادی را داراستهای مختلفی که پیچیدگی و دشواریو طراحی

برای مدل کهردن صهحیح سهد بتنهی  شود.انجام می ،خاصی برخوردار است هایمخصوصا سد بتنی قوسی که از ویژگی

و  نحوه انتقال تنش ،عمل و عک  العمل بین بدنه سد نیروی،گاهقوسی باید تمامی عوامل موثر از جمله مدل پی و تکیه

در این پایان نامه نیز برای دست یابی به فرمهول بنهدی صهحیح  نظر گرفت.را درزهای انقباضی عمودی در بدنه سد در 

 . گیردمورد بررسی قرار می ،باشدترین سد دو قوسی کشور نیز میکه بزرگ 4المان درزه سد کارون 

 های ایمن سازی در سدهای قوسیای بر بررسیدمهمق -1-5-1

خاصیت انطباقی با شرایط ویهژه و همچنهین مقهرون بهه  ،ظرفیت باربری زیاد ،سدهای قوسی با توجه به نوع ساخت

هها را داراسهت. از آنجها کهه اکثهر ای نسبت به سهایر نهوعصرفه اقتصادی ه  از نظر مصالح مصرفی و ایمنی برتری ویژه

تهر خواههد پ  بررسی شرایط محل زمین شناسی حساس و پیچیهده ،دنباشبلند و دارای ارتفاع زیاد میسدهای قوسی 

د. بنابراین وجود هرگونه مشکل یا صدمه و یا خرابی در این نهوع سهدها نباشبود. ظرفیت مخزن این سدها نیز بزرگ می

رساند. با این نتایج امنیهت ایهن سهدها بایهد نی میو به اقتصاد کشور زیان فراوا شده های ملیباعث از بین رفتن سرمایه

های امنیتی مربوطه ترین بررسیهای مربوطه قرار گیرد. مه مورد توجه خاصی از لحام نظارت و ارزیابی توسط سازمان

صدمات شکستگی با تحلیل شبیه سهازی عهددی و  ،پایداری تئوری ،مقاومت تئوری ،اتکا تئوری ،قابلیت تئوریتوان می

 .[36] ره را نام بردغی

امنیت و خاصیت انطباقی سدهای قوسی بیشتر مورد توجه مهندسهین و سهازندگان  ،امروزه به دلیل صرفه اقتصادی

و اولین سد  1854جهان در فرانسه به نام سد زوال در سال گیرد. به طوری که از ساخت اولین سد قوسی سدها قرار می

 ،امروزه بیش از نصف سدهای بلند ساخته شده ،سد جهان در آمریکا به نام سد هاورمتر بعنوان بلندترین  221با ارتفاع 

متر نیز در نواحی غرب کشور  300شوند. اکنون نیز سدهای قوسی بسیاری با ارتفاع بیش از سدهای قوسی را شامل می

ی سهاخته شهده توسهط باشهند. نتهایج و تجربیهات گرفتهه شهده از سهدهایا در حال احداث می و اند ین ساخته شده

ههای امنیتهی و اهمیهت جنبهه ،اند که با افزایش ارتفاع سدهامتخصصین و مهندسین سد سازی این مه  را اثبات کرده

سدهای قوسی با مخازن بزرگ در جهان بعنوان مثال سد قوسهی مالپاسهت  ابد.یاقتصادی این نوع سدها نیز افزایش می

-سدها  ه ضررهای بسیاری ه  از لحام مالی و ه  از لحام جانی به کشور می فرانسه اثبات کرد که فروپاشی این نوع

نفر از مردم فرانسه شد و ضررهای اقتصادی فراوانهی  400رساند. فروپاشی این سد در فرانسه باعث کشته شدن بیش از 

 .  به این کشور وارد کرد

برداری و احداث و سهایر مراحهل احهداث سهد ها و خسارات جدی از احتمال تخری  این سدها در حین بهره آسی 

های تغییر شکل و مکانیزم تخری  انجهام شهود. همچنهین های دقیق و عمیق امنیتی مانند بررسیباعث شد که بررسی

شهود. سهدهای تری انجام مهیهایی دقیقی برای ضری  اطمینان در سد قوسی برای یافتن ضری  اطمینان دقیقبررسی

توان نمی را هاتئوریبنابراین همه  ،ای استره های باریک و بلند و دارای زمین شناسی پیچیدهقوسی  ون معموال در د

 . [29] باشندها در حال تکامل میتئوریبه طور دقیق استفاده کرد و امروزه بعضی از این 

 ،کششهی اضهافیههای های قوسی در اثر تهنشمقاومت برای ایمنی سد اصل بر این است که ترک تئوریدر بررسی 

-ای سد در راستای سازه بدون مقاوم در اثر تهنشلغزش بدنه صخره ،های فشاری اضافیخرابی در بدنه سد در اثر تنش
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در  ،رسهدافتد. برای بررسی و یافتن اینکه سازه به مقاومت نهایی خود یا تخری  مهیهای برشی اضافی و غیره اتفاق می

ههای زیهادی شود. ضری  اطمینان مقاومهت دارای مزیهتتاثیر بار طراحی انجام میبا مقایسه مقاومت و شرایط محدود 

اسهتفاده  ،سهادگی در محاسهبات ،ای مجاز انواع کشهورهاتوان خاصیت انطباق با ضرای  اطمینان آیین نامهاست که می

ه بسهیاری از ایهن مهندسین طی سالیان گذشته و یک ضری  رایج در میان مهندسین که شامل تجربیات اسهتفاده شهد

 عامهل امکان ندارد کهه موضعی مقاومت نارسایی که مقاومت در این است تئوریخطای روش  ضری  را دارند را نام برد.

 داده و از قبهل اسهتقوس دایروی  و یا یک صفحه یک، لغزش تماس سطح که زمانی فقطشود و  قوسی سد کل خرابی

 روش تئهوری همچنهین. شهودحاصهل مهی برشهی تهنش اطمینهان ضری  از صحیحی محاسباتی پاسخ یک ،باشد شده

فرآینهد آنهالیز  کردن کامل برای. گیرددر نظر نمی و کلی یک تسلی  جامع عنوان شالوده سد را به شانه و، بدنه، مقاومت

ژانهگ ، سهان مینهگ کهووان. اندپرداخته تحقیق به تلفمخ هایاز جنبه از دانشجویان بسیاری، مقاومت اطمینان ضری 

یر و تهثث …وانهگ لیهانکوی و،  نجیان پینگ. اندرا بررسی و پیشنهاد کرده ایی  اطمینان نقطهضر …جینگ جیان و

هها تهرک و طول ترک برای و یک مقدار بحرانی را قرار داده مورد مطالعه قوسی سدهایتخری   را بر روی هاطول ترک

و فرضهیه  داده انجهام خهورده تهرک سهطح بر روی انهدازه را هایییلتحل …هووانگ وی و،  ن جین. اندپیشنهاد کرده

مفهاد ، مطالعات ذکر شده در بهاالو  تحقیقات تمام. اندآورده دست را نیز به و دامنه بحرانی کرده را پیشنهاد ترک سطح

همچنین با اینکه این تحقیقات بدست آمده و قبولی این مفهاهی  . است شده اضافه قوسی دهایس مقاومت آنالیز تئوری

 .[36] باشدولی اکنون نیز نیازمند مطالعات بیشتری می

 پایداری تئوری توسط قوسی سدهای ایمنی بررسی -1-5-2

سطح تماس  راستای، و لغزش سد قوسی در موجود نیستمشکل پایداری  اصال، سابقمکانیس   بر اساس     

تخری  مقاومتی  هب وابسته کالسطح تماس سازه،  راستایهای سد و لغزش بلوک سنگی در فونداسیون، ناپایداری شانه

و  شودمحسوب می یو یا یک شیئی حرکت یتعریف پایداری کینماتیک، هرگونه تغییر در حالت استفاده ازبا  لذا. هستند

 فقط، باشدمیدر حالت پایداری محدود شده  گوناگوندالیل  هبدنه سد ب همه هنگامیکهشود. ی مطرح میپایدار مساله

شود. بازگشت می بدون توانسد از حالت تعادل اولیه خود شده و باعث تخری   منحرف شدن دلیلیک آشفتگی جزئی 

حالت  سد از حالت بدون حرکت سسکون( به ،یابدوقوع میتخری  کامل سد قوسی  هنگامیکهکه  نکتهبه این  اشارهبا 

کند که محتمل پیشنهاد می تغییر حالت سیست ، تحقیقات، رن دینگ ون با توجه به منبع یابدتغییر میقابل حرکت 

در برخالف ناپایداری کمانشی، این نوع ناپایداری  لذا. بستگی داشته باشدپایداری  هتخری  کامل سدهای قوسی ب ،است

 بررسیباشد. با و شاخص تعیین کننده امنیت سد قوسی همان اتکاء سد می باشدمیای اپایداری حد نقطهن ارتباط با

پیشرفتی نه بر پایه تئوری مکانیکی دقیق حتی به  کنون اصالبا ناپایداری سد قوسی تا رابطه در مطالعات انجام شده

با پایداری کلی  رابطههای تحقیقاتی در در زمینه های مثبتیحرکت، ه  اکنوناست.  انجام نشدهساده و عملی  صورت

  .[29]ه اضافه بار و غیرروش  ،ذخیره مقاومت، روش ترکیبی روشاست:  ذیل انجام شده هایاز طریق روشسد قوسی 

 بار اضافه روش -1-5-2-1

با  بار افقی، نرمال عملیبارهای  ترکیبی عمل باو  مصالح مقاومت پارامترهای ماندنثابت  فرض با روش این بر اساس

به این بار  اضافه ثابت. رخ دهد سد قوسی و تخری  ناپایداری که، شودبیشتر می ایاندازهتا  مخزن حج  بیشتر شدن

 اتواند بو می بوده غالبًا بسیار باال بار اضافه اطمینان ضری ، (سنرمال بار قائ  به بار تخریبی از نسبت ،مفهوم که

 اضافه سد قوسی طبیعی فعالیتهمچنین با  ،بدین صورت. حاصل شود حسابی سازی شبیه و یا ژئومکانیکی مدلسازی

 مصالح و قلیایی شدن نشست، خوردگی، سنگی پی ،تاثیرات همچنین است.بسیار غیر محتمل  مقدار از زیادتربار 

ر هدر . (سنگی پی ناحیه ضعیف خصوصبه سگرفته نشده است  در نظر مقاومت بر روی وجود آب علتبه  ایسازه
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  .[29] باشدبدلیل کمبود مقاومت مصالح می بلکه، نیستتشدید بار  ترین خطر محتملاصلی، صورت

 ذخیره مقاومت روش -1-5-2-2

تا ، شودسته میکا یسنگی تدریج سد و پی بدنه مقاومت، عمودی بار نیافتن تغییر توجه به با، روش این اساسبر 

. باشدمی نیمه کاهش از تعداد دفعات شاملضری  ذخیره مقاومت  رخ دهد. سد قوسی تخری  و ناپایداری هنگامیکه

، پذیردصورت می تعادل اصل اساسبر  آزمایش این در کل . احتیاج استتعدادی مدل  به نیز در این روش همچنین

بار  در این حال و ماندمی ثابت، مصالح مقاومت تدریجی و کاهش بار خارجی تثبیت جای به مصالح مقاومت یعنی

 معادل ذخیره مقاومت روش به آزمایش استفاده از. انجام شود تخری  زمانیکهتا ، شودبیشتر میو مرده سد  خارجی

، گو  ونماو. رفع شود باید که، باشدو بدنه سد می سنگی پی بار خارجی افزایش بودن همزمان که مه  مشکل دارای

 دستگاه بعنوان، مرکز از دستگاه گریز از با استفاده و یزیکیف مدل تشابه ارضاء اصل اساس بر …گونگ ژاوزیاگ و

سد  و بدنه سنگی پی بار خارجی همزمان افزایش، گریز از مرکز نیروی میدانثقلی با  میدان کردن و جایگزین بارگذاری

و  تنش بزرگی گرایش داد که نشان آزمایش نتیجه. اعمال کردند یمدل را بر روی از این روش و آزمایش را یافتند

ذخیره  روش به آزمایش برای. باشدمی عمومی قانون سمت به طور اساسی و فشاری به کششی هایتنش بزرگی

سطح ، سد پی برشی مقاومت تدریجی تغییر قادر به باشد کهمی جدیدی ایجاد مصالح نیاز به، نمونه یک روی مقاومت

...  اووگو و لی، لو جینچی. باشد گوجوابرا  آزمایش هاینیز روشو  نشان دهدرا  سنگی پی بر روی سازه و ضعیف نرم

-و بدنه ایالیه بین هایگسل مدلسازی برای که، اندداده دما را توسعه مصالح با تغییرات مشابه، بررسی هامدتبعد از 

 شدنی های حلمخلوط و مصالح، موتور روغن، از بلنک فیک  مصالح این. کرداستفاده  توانمی را ایصخره های

مقاومت مصالح نیز در زمان  ،با افزایش یافتن دما. است شده ایجاد، اندشده ترکی  با ه  معینی نمیزا به پلیمری که

اصلی  دلیلاما ، کندمی تصویر واضح را ارائه یک ذخیره مقاومت ضری  اینکه توجه بهبا شود. آزمایش کاسته می

مورد  معموال برابر باشد و فرآیند تضمینمی تراصولی برابرنا نسبت مقاومت به کاهشبا  لذا. نیست سد قوسی تخری 

 . [36]گیردقرار می استفاده

 ترکیبی روش -1-5-2-3

بهر . باشهدهر دو با ه  می تاثیر بلکه، یستن عامل تخری  سد قوسی مصالح مقاومت کاهش تنها بار و یا اضافهتنها  

-مهی معینیبار  اضافهبه یک ضری   سد قوسی هنگامیکه، مقاومت بار با ذخیره اضافهبا ترکی  کردن ، روش این اساس

 تئهوری جنبههاز  ترکیبهی روش. همان اندازه کاسهته شهودکه به  شودمی سد قوسی تخری  باعثزمانی  مقاومت، رسد

همچنهین هیچگونهه اسهتانداردهایی پایهداری کهه  .باشهدمهی تکامل یافتهنسبتاً  عملکرد واقعی ولی، باشدمی ترمنطقی

. باشهدموجهود نمهی ،مشخص کند تا  ه مقداری باید اضافه بار ایجاد شود تا قبل از اینکه از مقاومت مصالح کاسته شود

 و باشهدپهذیر مهیامکهانمهدل هندسهی  ههایآزمایش بها اسهتفاده از فقهط، ناپایهداری تخریه  جامع اتمطالع، اکنون

 . [36] انجام شده است قوسی سدهای روند خرابی عددی کامپیوتری و محاسبات سازی در شبیه هاییموفقیت

 قوسی سدهای ایمنی در ارزیابی قوسی پایداری سدهای کاربرد تحلیل-1-5-3

آن پدیهده در  تصادفی بهودن یهک پدیهده، احتمهال وقهوع، شودمی دیده بسیار زیاد به مادی جهان در همانطور که 

 خهارجی بارگهذاری و مصهالح در ارتباط با خصوصهیات تصادفی بودن موضوع قوسی مورد سدهای در حالت خاص است.

 ارزیهابی را در تهریتهر و پیشهرفتهمنطقهی روش، ریاضهیاتی و آمار احتمال تئوری تحلیل پایداری طبق. کندصدق نمی

اعتبهار عملکهرد  کههکنهد به این صورت عمهل مهی تحلیل پایداری در زمینه احتمال. دکنمی ارائه قوسی سدهای ایمنی

  کند.مطالعه می عمر سازه در طول عوامل محیطی قرار دارد راو  خاص کاربری شرایط تحتکه  سد قوسی نرمال
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( و حهرارت درجهه تغییهرات سشهامل بارگهذاری تصهادفی فهرض کهردن بها …لیو نینگ و،  ن زوپینگ، گو هوایژی

. ، انجهام دادنهدسهد شهانه سهنگی و تودة بتنی سد قوسی زمانی تغییرات درموردخود را  یهایبررس، مصالح پارامترهای

را  سهازه بهر روی و تغییر پذیری پارامتر مکانیکی سنگی توده یداریناپا احتمال اثر …هوانگ ژیکوان و، وانگ سیجینگ

 بعنهوان و پهارامتر مصهالح یبارگهذار گرفتن نظر در با …یانگ لینگ کیانگ و، جیجان لیان. اندقرار داده مطالعه تحت

 اگر هه. انهدکهرده بررسهی را شهاخص پایهداری سهد قوسهی توزیع محدود تصادفی المان و با کمک تصادفی متغیرهای

قابهل اسهتفاده  ایاما تنها در پایداری نقطهه، کاربردهای زیادی دارند قوسی سدهایایمنی در آنالیز ، پایداری هایتئوری

، بیشهتر بایهد مهورد مطالعهه قهرار گیهرد بر پایه آنالیز پایهداری سیسهتماتیک مهندسی طرح بر همین اساس. باشندمی

 تکنیک، آنالیز پایداری سیستماتیک انند روشم و تئوریکال از مشکالت تکنیکی سری یک و حل بررسی مخصوصاً برای

      .[36] و غیره توزیع آماری قانون پارامترهای، سیست  تصمی  گیری، کاربردی آنالیز شبکه احتمال

 اهداف و دامنه کاربرد  -1-6

. هسهتندای دارای اهمیهت ویهژه اریجهانفسدهای بتنی قوسی به علت ساختار خاص خهود و همچنهین حساسهیت 

-امهری ضهروری مهی، اریجهمله انفبه جهت ح، در کشوری  ون ایران مخصوصاً، بررسی رفتار دینامیکی اینگونه سدها

نسبت به تغییرات مدول برشی پی و جناحین بسیار حائز اهمیت است بخصهوص اگهر ، این سدها اریجانفبررسی . نماید

 . این تغییرات همراه با تغییرات ارتفاع سد باشد

 فرضیات پژوهش -1-7

 از: اندعبارت گرفته شدهفرضیاتی که در نظر  نامهانیپادر این 

  ی در نظر گرفته شده استرخطیغدینامیکی و  به صورتتحلیل و رفتار مصالح . 

 ی در نظر گرفته شده استبعدسه به صورتسازی شبیه . 

 اندرکنش آب و سازه در نظر گرفته شده است . 

  دها مدل خواهد شدرزه یرخطیبدون احتساب رفتار غسد به صورت یکپار ه و . 

  باشدی اجزای محدود ماده منفجره میسازهیشب به صورتانفجار . 

 ساختار و مراحل پژوهش -1-8

 . سعی شده تا شناخت کلی از موضوع فراه  گردد نامهانیپاای در خصوص موارد بیان شده در در فصل اول مقدمه

تجربهی  روابطبنابراین در این فصل ، باشدخت ماده منفجره و روابط حاک  بر انفجار میدر فصل دوم بحث اصلی شنا

 . گرددهای عددی تحلیل دینامیکی ارائه میمحیط انفجار و روش

، اندازه المان مناس  ارزیهابی، در فصل سوم رفتار و مشخصات مصالح به کار رفته معرفی شده و برای مدل مورد نظر

 . گیردو اعتبار سنجی مدل مکع  آب انجام می تحلیل استاتیکی

گهردد و از نتهایج سازی و تحلیهل میدر فصل  هارم مدل مورد نظر در سه حالت متفاوت تحت اثر بار انفجاری مدل

 .گرددیمبررسی  ها رفتار و  گونگی ایجاد آسی  توسط انفجارسازی حاصل از شبیه

سازی شده و سپ  پیشنهادات بهرای ادامهه موضهوع پژوهشهی ی شبیههای از تحلیل مدلریگجهینتدر فصل پنج  

 . گرددیمبیان 
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 مقدمه -2-1

بنابراین جهت بررسی رفتار دقیق سازه مهورد نظهر بایهد در . تمام حوادث موجود در طبیعت ماهیت دینامیکی دارند

در مهندسی با فرضیاتی مسائل پیچیده به  ثالم به عنوان. یری تمام شرایط محیط به صورت دینامیک بررسی کردنظرگ

بهه . باشهندالبتهه دارای خطاههای محسوسهی می کهه شوندیمکی تبدیل مسائلی ساده همچون استاتیکی و شبه استاتی

در مسائل مربوط به انفجار نیز فرضیاتی ساده درک . شودها استفاده مییطراحهمین دلیل اغل  از ضرای  اطمینان در 

رقابهت محصهوالت بها پیشهرفت تکنولهوژی و اهمیهت بهازار . کندرا قابل فراه  می ترسادهو حل مسئله با شرایط مرزی 

 . شوند که حل محاسبات را با دقت باالیی انجام دهندیممهندسین به اجبار وادار ، شودمهندسی منجر می

 سد بتنی دو قوسی  -2-2

-به مختصر بهه تشهریح ایهن نهوع سهد مهی، حال نظر به استفاده از مدل یک سد بتنی دو قوسی در این تحقیقدر 

-شهکل سدره vههای ی آن بتنی است و در درهجن  دیواره. باشدتفاع دارای قوس میاین نوع سد در طول و ار. پردازی 

 . شودساخته می، ها از مقاومت مطلوب برخوردارندهای تنگ( که فاصله بین دو دیواره دره ک  است و دیواره

. انهدرود و کرج از ایهن نهوع هزایند، دز هایسد. غالباً ارتفاع آنها زیاد است، ثر برای تولید نیرووجهت ایجاد ارتفاع م 

حج  بهتن مصهرفی در آنهها . اندای کاربرد داشته و تقریباً تمامی آنها از بتن ساخته شدهاین نوع سدها به شکل گسترده

سهال  2000بها بهیش از ، خراسهان تاولین سد دوقوسی بزرگ ایران و جهان سد کری. کمتر از سدهای وزنی بتنی است

 . [34باشد]ی( میقدمت ساز نوع مصالح بنای

( است که با ارتفهاع 1-2سشکل  2کارون  احداث شده در حال حاضر معروفترین سد بتنی دو قوسی ایران سد جدید

مگاوات در جنوب کشور و در نزدیکی شهر ایذه با همت متخصصان ایرانی  2000متر و با ظرفیت نیروگاهی  205حدود 

 . به بهره برداری رسیده است
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Abstract 

Research Aim: In this thesis, the dynamic behavior of an arch dam under a TNT explosive charge of 1000 kg was 

investigated, in which the explosive was simulated and evaluated in three different positions of water surface, middle elevation 

and water reservoir floor of Karoun 4 Dam. 

Research method: For behavior models, equation of states such as p- for concrete materials of the dam body, JH2 for 

foundation stone bed material, JWL for explosives and polynomial for reservoir water were used.  

Findings: The results show the effect of underwater explosion on the dynamic behavior of the arched concrete dam. As a 

result of the explosion, the reaction of the concrete body of the arch dam is such that it transmits much of the force of the 

explosion to the side walls in a reduced manner. This reduces stress on the concrete body of the dam 

Conclusion: The results of the simulations show that there is a weakness in the location of the dam body contact with the side 

walls (upstream left of the foundation), which in all three modes of loading, pressure, and compressive stress applied to that 

part, resulting in damage. As the depth of the blast center increases, the hydrostatic pressure of the water overcomes the 

pressure exerted and released from the blast and reduces its pressure. As a result, the concrete body is less damaged. 
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