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  :چکیده

اي هتأثیر بسیار مهمی در عرصهاي از سازه هاي هیدرولیکی راهبردي محسوب می شوند و سد هاي خاکی به عنوان نمونه

افزایش عملیات آتشکاري به منظور  با توجه به از طرفید. نایفا می کناطراف  جوامع اجتماعی و اقتصادي زندگی

پایداري و داشتن بینش صحیح گسترش فعالیت هاي عمرانی و در مواردي امکان وقوع اقدامات خرابکارانه، لزوم ارزیابی 

هاي خاکی بسیار با اهمیت در طول عمر طراحی و بهره برداري سد انفجارهاي محتمل بر بارگذاري دینامیکی آمد از پی

  مورد توجه قرار گرفته شود. ستبوده و الزم ا

سازي سد خاکی، صحت نتایج مدلدر این پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه بارگذاري دینامیکی 

بارگذاري دینامیکی انفجار با استفاده از نرم افزار سازي مذکور، مدلصحت مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از اطمینان از 

  آباکوس شبیه سازي شده و نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اجزاي محدود

د و نیز کاهش چگالی مواد سطح آب مخزن سافزایش  با افزایش میزان شارژ انفجاري ونشان می دهد که نتایج حاصل 

دو حالت بارگذاري  که بیانگر خرابی موضعی است درایجاد شده ناشی از انفجار  يعمق و ابعاد حفره تشکیل دهنده؛

پنجه (3و نقطه  )مرز بین الیه باالیی و میانی(2نقطه در نیز بارگذاري سطحی تاج و سطحی و بارگذاري باالي سطح 

ه صورت بنتایج  ،افزایش می یابد. در ادامه براي بررسی پایداري شیب سد خاکی مذکور، شیب پایین دستواقع در  )سد

منتقل شده و  Geostudioبه نرم افزار  Abaqusاز نرم افزار  نقاط مذکورر نتایج جابجایی در عمق مشخص در زی

که تحت  هدمی دو نتایج نشان  نهایتاً پایداري قرار می گیرددینامیکی و شبه استاتیکی و مدل سد خاکی تحت تحلیل 

ضریب اطمینان پایداري از میزان ضریب اطمینان  ،و ذکر شده با موقعیت بارگذاري مشخص شارژ انفجاري مورد بررسی

 وو عدم ناپایداري کلی سد معرفی شده توسط آیین نامه بیشتر است که بیانگر عدم آسیب دیدگی جدي سازه سد 

  است.ندن شیب ها پایدار ما

 Abaqusانفجار، سد خاکی، تحلیل اجزاي محدود، نرم افزار : هاواژه کلید
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 Error! Bookmark not  ...............  انفجار از پس سد مقطع شکل رییتغ جهینت در یکل يداریپا یخراب:  42-2 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .....................................   فاصله برابر در يمنفذ آب فشار راتییتغ:  43-2 شکل

  .Explicit .............................................  Error! Bookmark not defined یکینامید زیآنال تمیالگور:  1-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   يلریاو مدل  ، يالگرانژ مدل:   2-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................   وماین یفوج سد مقطع سطح:  1-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................   توهوکو زلزله شتابنگاشت یزمان خچهیتار:  2-4 شکل

 Error! Bookmark  .  زلزله رکورد اعمال از 120 هیثان در سد مقطع مکان رییتغ زانیم و يبند مش نحوه:  3-4 شکل

not defined.  
 Error! Bookmarkزلزله رکورد اعمال تحت وماینیفوج سد تاج وسط در A نقطه یافق ییجابجا سهیمقا:  4-4 شکل

not defined.  
 !Error  .......................  زلزله رکورد اعمال تحت وماینیفوج سد تاج وسط در A نقطه يعمود ییجابجا سهیمقا:  5-4 شکل

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .....................  يانفجار يبارگذار تحت شده مدل خاك توده مدل:  6-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................   نیزم عمق يمتر 75/1 فاصله در زمان-فشار نمودار:  7-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................   نیزم عمق يمتر 15/2 فاصله در زمان-فشار نمودار:  8-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................  نیزم عمق يمتر 5/2 فاصله در زمان-فشار نمودار:  9-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................  نیزم عمق يمتر 25/3 فاصله در زمان-فشار نمودار:  10-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  يا نامه نییآ ریمقاد با آمده بدست جینتا یسنج صحت نمودار:  11-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   یخاک سد مدل هندسه:  12-4 شکل

 Error! Bookmark not  متفاوت يها تیموقع در انفجار اثر در شده جادیا حفره عمق زانیم نمودار:   13-4 شکل

defined.  
 Error! Bookmark not  متفاوت يها تیموقع در انفجار اثر در شده جادیا حفره شعاع زانیم نمودار:   14-4 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   سد بدنه از نشت کانتور:   15-4 شکل
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 !Error  .........  سد مخزن آب مختلف تراز برابر در یسطح انفجار اثر در شده جادیا حفره عمق زانیم نمودار:   16-4 شکل

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark  .....  یچگال رییتغ برابر در یسطح انفجار اثر در شده جادیا حفره عمق زانیم نمودار:  17-4 شکل

not defined.  
 !Error  شتن داریپا یکیاستات لیتحل طیشرا تحت دست نییپا بیش نانیاطم بیضر و یبحران لغزش سطح:  18-4 شکل

Bookmark not defined.  
 !Error  ....  نشت داریپا یکیاستات لیتحل طیشرا تحت باالدست بیش نانیاطم بیضر و یبحران لغزش سطح:  19-4 شکل

Bookmark not defined.  
 تاًینها و نسراسپ یکیاستات شبه لیتحل طیشرا تحت دست نییپا بیش نانیاطم بیضر و یبحران لغزش سطح: 20-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........  سد تاج سطح يرو بر لوگرمیک 800 يانفجار شارژ اثر در يداریپا لیتحل

 تاًینها و راسپنس یکیاستات شبه لیتحل طیشرا تحت باالدست بیش نانیاطم بیضر و یبحران لغزش سطح:  21-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......   سد تاج سطح يرو بر لوگرمیک 800  يانفجار شارژ اثر در يداریپا لیتحل

 تاًینها و پنسراس یکیاستات شبه لیتحل طیشرا تحت دست نییپا بیش نانیاطم بیضر و یبحران لغزش سطح:  22-4 شکل

 !Error  ............  )سد یانیم و ییباال يها هیال نیب مرز( 2 نقطه يرو بر لوگرمیک 800 يانفجار شارژ اثر در يداریپا لیتحل

Bookmark not defined.  
 تاًینها و پنسراس یکیاستات شبه لیتحل طیشرا تحت دست نییپا بیش نانیاطم بیضر و یبحران لغزش سطح:  23-4 شکل

 Error! Bookmark not  ...................   )سد پنجه( 3 نقطه يرو بر لوگرمیک 800 يانفجار شارژ اثر در يداریپا لیتحل

defined.  
 تاًینها و وماركین یکینامید لیتحل طیشرا تحت دست نییپا بیش نانیاطم بیضر و یبحران لغزش سطح:  24-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........  سد تاج سطح يرو بر لوگرمیک 800 يانفجار شارژ اثر در يداریپا لیتحل
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  هدف و ضرورت تحقیق-1-1

مدیریت مؤثر و محافظت از سازه هایی مانند سدها با توجه به هزینه باالي فرآیند طراحی، ساخت و بهره 

برداري و نیز از طرفی به علت اثرگذاري باالیی که این سازه ها در حیطه عملکردي، بر جنبه هاي مختلف 

ي سازه هاي با اهمیت این نوع از سازه ها را در زمره ،دنزندگی مردم اعم از امنیت اقتصادي و اجتماعی دار

ي سد شود سازه ،لکرد بهینه و ایمنباال قرار داده است. از این رو هر عاملی که باعث به خطر افتادن عم

اقدامات و تمهیدات الزم در زمینه طراحی،  ،مورد توجه و بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم الزم است

اند توآمد این نوع از عوامل خطر زا می بهره برداري و محافظت پس از آن صورت گیرد. پی ،فرآید ساخت

ري ااین جمله می توان به عملیات آتشک که از تی از سد شودقسمباعث آسیب رساندن و یا تخریب تمام یا 

حین ساخت سد و سازه هاي اطراف و نیز عملیات خرابکارانه در حین بهره برداري اشاره نمود که بدون 

  به منظور بینش دقیق و کاهش اثرات احتمالی اقدامات ذکر شده را در پی دارد.شک لزوم توجه بیشتر  

در حین ساخت و دوران بهره برداري بر ایمنی و عملکرد  یدهاي ناشی از انفجارهایبررسی آثار و پیام

ضروري است. همچنین آگاهی  م جهت انجام انفجارهاي ایمن بسیارسدهاي خاکی و ارائه ي معیارهاي الز

از قدرت انفجارهایی که می تواند موجب خرابی یک سد خاکی شود، اطالعات الزم را براي بررسی و 

  گیري در زمینه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در مواقع ضروري را فراهم می نماید. تصمیم

  

 پیشینه تحقیق-1-2

در ) 1985( 1از طرف دپارتمان داخلی مرکز تحقیقات و مهندسی ایاالت متحده گزارشی 1985در سال 

حقیقات گزارش تاست. این تهیه شده زمینه تأثیر انفجار بر روي میزان تغییرات فشار آب منفذي در سدها 

گرفته است. بر اساس را در بردر کشورهاي مختلف مانند روسیه، هند و ایالت متحده  صورت گرفته

                                                
1 - U.S. Department of interior, Engineering and Research Center 
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مذکور با توجه به موقعیت و نیز فشار حاصل از انفجار، پارامترهاي مؤثر اعم از میزان فاصله منبع  گزارش

ثرگذاري و همچنین شعاع چاله ایجاد شده و نیز سرعت و فشار، میزان شعاع ا بیشینهانفجار، ابعاد سد، 

و با توجه به نتایج داده هاي  هپارامترها، مورد سنجش قرار گرفت حاالت مختلف ممکن براي هریک از

در صورتی که میزان و موقعیت انفجار خارج از حیطه  ه است؛یک محدوده اثرگذاري تعریف شدتجربی، 

  به دنبال نخواهد داشت. اثرگذاري باشد تأثیرات قابل توجهی را

تحقیقاتی را در زمینه تأثیر موقعیت و میزان شارژ انفجار )  2007تا  2003( 3و یانگ لو 2آقایان ژانگی وانگ

در خاك هاي با درجه اشباع متفاوت انجام داده اند. در این مقاالت توده خاك به صورت یک ماده سه فازه 

ت از معادال حالتیهوا فرض شده است که براي فرض چنین  با در نظر گرفتن قسمت هاي دانه اي، آب و

حالت که میزان اثرگذاري هر یک از فازها را به صورت جداگانه در نظر می گیرد استفاده شده است. بر 

اساس نتایج بدست آمده در این تحقیقات و با توجه به تئوري هاي موجود، میزان تغییرات تنش هاي مؤثر 

ت فشار آب منفذي و امکان وقوع روانگرایی در خاك در محدوده اثر شارژ انفجار و کل و همچنین تغییرا

که با توجه به درجه اشباع خاك و عدم وجود زمان الزم به منظور انتقال فشار تحمل است بررسی شده 

شده توسط آب موجود در توده خاك به دانه هاي توده خاکی، بیشتر فشار حاصل از انفجار به اضافه فشار 

منطقه اي که امکان وقوع روانگرایی در  ،ب منفذي تبدیل شده و زایل شده است. طبق نتایج بدست آمدهآ

و  یکی از عوامل بسیار مهم در پایداري کهآن وجود دارد بیشتر به میزان و فاصله شارژ انفجار وابسته بوده 

  ایمنی توده خاك مورد بررسی است.

سازمان مهندسان ارتش آمریکا در چند سال گذشته طرح هاي مهمی را در زمینه بررسی اثر انفجار بر روي  

  سدهاي خاکی و تخمین میزان خرابی ها هدایت کرده است که مقاالت بخشی از آنها در هشتاد و دومین 

                                                
2 - Zhongqi Wang 
3 - Yong Lu 
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شکل گیري "وان به : ارائه شده است که از جمله آنها می ت 2011سمپوزیوم ضربه و ارتعاش در نوامبر 

نگاهی به مطالعات اخیر مدل هاي بزرگ مقیاس انفجار "، "گودال انفجار در سدهاي خاکی (تحلیل عددي)

 "مطالعات کاهش اثر انفجار بر روي مدل آزمایشی کوچک مقیاس"، "بر روي سدهاي خاکی با مخزن پر

انفجار بر روي تاج سد خاکی با نرم اشاره نمود. بر اساس جدیدترین کارهاي انجام شده، مدل سه بعدي 

افزار اتوداین شبیه سازي شده و ابعاد گودال حاصل از انفجار با نتایج حاصل از آزمایش هاي مدل 

  سانتریفیوژ مقایسه شده است که انطباق خوبی در عمق گودال حاصل از انفجار مشاهده شده است.
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  و مدل هاي رفتاري خاك مبانی-2-1

  بانی رفتاري خاكم -2-1-1
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یک توده از خاك از نظر ساختاري از دانه هاي جامد تشکیل شده است که مابین این دانه هاي جامد از 

 1-2آب و هواي منفذي پر شده است. در اصل توده خاك به صورت سه فازي است که در شکل شماره 

  طرح کلی این ساختار نمایش داده شده است. 

                                         

                 

  )Helwany, 2007( طرح کلی ساختار خاك : 1-2شکل 

اسکلت خاك می تواند تنش هاي نرمال و برشی را به منظور تحمل نیرو به قسمت هاي تشکیل دهنده 

د به عوامل متعددي همچون نسبت تخلخل، درصمی تواند منتقل کند. این انتقال نیرو بسیار پیچیده بوده و 

یک از فازها و نیز میزان و چگونگی نیروي اعمالی بستگی داشته باشد. زمانی که منافذ  تشکیل دهنده هر

مابین دانه هاي جامد توده خاك، تنها از طریق هوا پر شده باشد خاك به صورت خشک در نظر گرفته 

ه یدشده و زمانی که این منافذ با آب و همراه کسري از هوا پر شده باشد خاك به صورت اشباع شده نام

  rSو درجه اشباع،  eمی شود. نسبت کسر حجمی هر یک از این سه فاز با استفاده از نسبت تخلخل، 

  .)Helwany, 2007(تعیین میگردد

)2-1(                                                                                                                                                                                          
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  دانه هاي جامد خاك است. حجم sVحجم تشکیل دهنده آب و هوا، و  vVکه در رابطه باال 
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  حجم آب در داخل توده خاك است. wVباال در رابطه 

 ن مقدار برابر صفر شود خاك کامالًدر صورتی که ای گیرد.می قرار   rS  ≤ 0  ≥ 1در محدوده    rSمقدار  

  شود خاك کامالٌ اشباع است. 1خشک و در صورتی که برابر 

  

  رفتار خاك-2-1-2

  مقاومت برشی و مشخصات تغییر شکل -2-1-2-1

ممکن است که برشی انرژي اعمال شده به خاك بواسطه بارگذاري خارجی یک آزمایش جعبه برش، در 

فشار محدود اثر خاك در  مقاومتهم بر مقاومت اصطکاکی مابین قسمت هاي مختلف خاك و هم بر 

بر روي هم قرار گرفته و لغزش دانه ها اتفاق می چیره شود. در این حالت دانه هاي خاك فشاري کننده 

صات یک خاك و مشخ. نسبت مابین مقاومت برشی در بسیار نامنظم آنها می شود افتد که منجر به شکل

با  برش بستگی دارد. افزایش حجم یا انبساط فرآیندبه میزان تغییرات حجم به هنگام  تغییر شکل عمدتاً

یک نوع منحنی اتساع  .(Das, 1983)اتساع مثبت و کاهش و یا انقباض با اتساع منفی شناخته می شود

در خاك هاي ماسه اي هنگامی که توده نمایش داده شده است.  2-2در شکل تحت بارگذاري برشی خاك 

ذرات توده خاك بیشتر خواهد بود.  مابین بخش ها و 4 داخلی خاك متراکم باشد آنگاه درجه قفل شدگی

رشی در بتنش  از این رودر اینصورت به منظور شکستن این قفل شدگی یک اتساع اولیه الزم خواهد بود 

در یک فاصله کم خواهد داشت و یک افزایش متناظري  نهاییابتدا یک افزایش را به صورت سریع تا مقدار 

این حالت جدید از حجم خاك، قفل شدگی داخلی کاهش یافته و پی در حجم نیز اتفاق خواهد افتاد. در 

رشی نهایی پسماند خواهد آمد آن با ادامه تغییر مکان صفحه برش مقدار تنش برشی به مقدار تنش ب

 .(Whitlow, 1995)رسید

                                                
4 - Interlocking 
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  پالستیسیته  -2-1-2-2

موجب برخی تغییر شکل هاي غیر قابل بازگشت می شود (شکل  میزان تنش اعمالی معموالً افزایش در

) بدون آنکه نشانه اي از شکستن و یا گسیختگی وجود داشته باشد. بسیاري از خاك ها یک محدوده 2-2

  االستیک کوچکی دارند و محدوده پالستیک به صورت تقریبی از شروع بارگذاري آغاز می گردد.

  

  5شوندگی کرنشینرم شوندگی و سخت  -2-1-2-3

 حد در یکبه خوبی اولیه، اگر خاك طی رفتار خود ویژگی هاي االستیک را  و اتساع پس از یک کرنش

کسب کرده باشد، در آن صورت به مقدار همان زمان، یک محدوده بزرگی از کرنش هاي  االترياالستیک ب

یر خواهد هنگام بارگذاري تغی پالستیک را از دست خواهد داد و سطح تسلیم با توسعه کرنش پالستیک به

و رس هاي بسیار  خاك دانه اي متراکمبه تمایل  ،کرنشی دگیونرفتار نرم ش. (Maugin, 1992)کرد 

به تراکم ماسه هاي شل و رس هاي با کرنشی دگی ونمتراکم به اتساع وابسته بوده و برگشت سخت ش

  ).2-2تراکم متوسط وابسته است (شکل 

  

                                                
5 - Strain-hardening/softening 
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  (Whitlow 1995) با در نظر گرفتن چگالی و تغییر حجم برشآزمایش پاسخ خاك با توجه به :  2-2شکل 

  

  رفتار نرخ کرنش هاي باال -2-1-2-4

  SHPBآزمایش  -2-1-2-4-1

رفتار متفاوتی را تحت بارگذاري با نرخ کرنش هاي باال دارد. داده هاي  ،خاك با درصد اشباع متفاوت

نمایش  3-2که در شکل  )SHPB(6 )Bragov et al, 2005( آزمایش میله دو بخشی فشار هاپکینسون

  نشان می دهد که چگالی خاك و سرعت شوك با افزایش مقدار رطوبت بیشتر می شود.  ،داده شده است

                                                
6 - Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) 

strain-hardening 

strain-softening 

Irreversible 

unloading 
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  )Bragov et al, 2005( دستگاه آزمایش دو بخشی فشار هاپکینسون:  3-2شکل 

  

و کرنش  Rε، کرنش بازگشتی Iεداده  خیک پالس تنش فشاري بر روي میله اعمال شده است و کرنش ر

کرنش یک نمونه خاکی می تواند از مدول -در میله اندازه گیري شـده اسـت. نسبت تنش   Tεمنتقل شـده  

کرنش محوري محدود شده یک نمونه -منحنی تنش االستیک و نتایج کرنش هاي سخت شده بدست آید.

  ارائه شده است. 4-2در سه نرخ کرنش متفاوت در شکل  SHPBخاکی از آزمایش 

  

                

  )Bragov et al, 2005( داده هاي آزمایش میله دو بخشی فشار هاپکینسون:  4-2شکل 
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  میزان تغییر شکل -2-1-2-4-2

به هنگام بارگذاري و کرنش سریع و با شدت باال، ذرات جامد خاك براي انتخاب مسیري با حداقل 

ذرات تشکیل دهنده مقاومت، آزادي کمتري را نسبت به هنگام بارگذاري آرام دارند. از این رو بسیاري از 

توده خاك مجبور می شوند بر روي ذرات مجاور قرار گیرند و این اتفاق منجر به افزایش اتساع خاك می 

براي آزمایش سه محوري   σ'و تنش موثر  wPمیزان تغییرات فشار منفذي  5-2گردد. در شکل شماره 

کرنش بر رفتار خاك در دو زمانی تغییرات نیز میزان اثر نرخ  6-2 ت. در شکلمعمولی نشان داده شده اس

  .)Heierli; Whitman and Healy, 1962( حالت بارگذاري استاتیکی و دینامیکی ارائه شده است

                 

  )Whitman and Healy, 1962( اثر نرخ کرنش بر منحنی تنش کرنش خاك:  5-2شکل 

             

  (Heierli 1962) فشاري یک بعدي خاكاثر نرخ کرنش بر رفتار :  6-2شکل 
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ویژگی توده خاك بررسی گردد. اصل پایه  الزم استبراي توصیف انتشار امواج تنش در یک توده خاك 

اي این توصیف تناسب بین فشار وارده و تغییر حجم نسبی است. خاك ها می توانند به دو گروه اصلی 

نده مقدار کافی رس وجود دارد که ذرات خاك در خاك هاي چسبشوند.  چسبنده و غیر چسبنده تقسیم

 را به هم می چسباند و یک استحکام داخلی ایجاد میکند. در خاك هاي غیر چسبنده که فاقد ماده بهم

  ، استحکام داخلی از طریق اصطکاك مابین ذرات جامد حاصل می شود.پیوست دهنده ذرات جامد است

ذاري ك و شرایط بارگك به نسبت اجزاي تشکیل دهنده خابا توجه به این که مکانیزم تغییر شکل در خا

  .خواهد بود، از این رو مکانیزم تغییر شکل خاك خشک و مرطوب نیز متفاوت وابسته است

  در تحلیل تغییر شکل خاك دو مکانیزم اصلی وجود دارد:   

 تغییر شکل اسکلت خاك (ذرات جامد)  -1

 تغییر شکل تمام فاز هاي خاك  -2

اري بارگذ فرآیندزمانی که خاك فشرده می شود هر دو مکانیزم اثر مشابهی دارند ولی در صورت تفاوت 

م ه شده و می توان از مکانیزو به نسبت متفاوت بودن اجزاي تشکیل دهنده خاك، یکی از مکانیزم ها چیر

در خاك خشک مکانیزم اول غالب بوده و زمانی که بارگذاري استاتیکی یا دینامیکی  صرف نظر نمود. دیگر

از  ،آرام باشد، با توجه به اینکه تراکم پذیري اولیه هواي منفذي مانع از تغییر شکل اسکلت خاك می شود

یزم نمرز بین ذرات خاك تغییر کرده و اسکلت ذرات خراب می شود و سپس مکا این رو با افزایش فشار،

ارائه  7-2 نمودار می شود. نسبت بین فشار و تغییر شکل در دوم فعال شده و از مکانیزم اول صرف نظر

باشد مطرح می شود. در خاك مرطوب مرزهاي مابین ذرات   BP > Pشده است. مکانیزم دوم زمانی که 

دارند و با یک جامد سست بوده و آب و هواي منفذي مقاومت باالیی نسبت به مرز هاي ذرات جامد 

بارگذاري دینامیکی سریع تغییر شکل و مقاومت خاك ها به وسیله مکانیزم دوم و بخصوص بوسیله تغییر 

تعیین  ،شکل آب و هواي منفذي و نیز تغییر شکل ذرات جامد که به تنهایی کافی است در فشار هاي باال

  ).Wang & Lu, 2003(ده استشود. تغییر شکل خاك خشک در مقایسه با خاك مرطوب بسیار پیچی می
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  )Wang & Lu, 2003( نمودار نسبت مابین فشار و تغییر شکل در خاك خشک و تر:  7-2شکل 

  

  مقاومت کششی -2-1-2-5

) کشش 1در یک فضاي دانه اي، مقاومت کششی نتیجه نیروهاي فیزیکی مابین قسمت هاي مختلف مانند 

) تنش مویینگی به هنگام فشار آب منفذي 3) الیه دوبل الکتریکی دافعه اي یا جاذبه اي 2 7واندروالسی

است. ظهور و بروز آشکار این نیروها به صورت  ؛) تنش مویینگی به هنگام کشش سطحی مایع4مثبت 

وسیعی در فضاي دانه اي به صورت رفتار چسبناك نمایان است. مقاومت کششی می تواند نقش مهمی را 

کرنش ایفا کند. نتایج مقاومت کششی تجربی براي ماسه هاي سیلتی، ماسه هاي ریز  و -در رفتار تنش

به ترتیب به صورت تابعی از درصد اشباع نمایش  10-2و  9-2،  8-2در شکل هاي  درشت ترماسه هاي 

  .(Whitlow, 1995)داده شده است

  

                                                
7 - Van der Waals attraction 
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  (Lu and Tan, 2007) منحنی مقاومت کششی ماسه سیلتی:  8-2شکل 

   

  (Lu and Tan, 2007) منحنی مقاومت کششی ماسه ریز:  9-2شکل 
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  (Lu and Tan, 2007) درشتمنحنی مقاومت کششی ماسه :  10-2شکل 

  

  تأثیرات زهکشی و تغییرات حجم-2-1-2-6

در یک خاك اشباع، افزایش تنش فشاري اعمالی به صورت بارگذاري خزشی باعث افزایش فشار آب 

به ناحیه اي که فشار آب منفذي کمتر باشد منفذي می شود. اگر امکان زهکشی وجود داشته باشد آب 

ا ه بستگی دارد که در ماسه ها و شنبه نفوذپذیري خاك ها برون ریزي خواهد داشت. نرخ برون ریزي 

نش ت ،است. با اتالف اضافه فشار آب منفذي با سرعت کمبا سرعت باال بوده و در سیلت ها و رس ها 

اعمالی از فشار منفذي به تنش مؤثر منتقل می شود. شرایط زهکشی نشده زمانی اتفاق می افتد که یا از 

زي مناسب آب را ندهد. ری ذاري بشدت باال بوده و اجازه برونزهکشی ممانعت بعمل آید و یا نرخ بارگ

در حقیقت با افزایش نرخ کرنش در شرایط زهکشی نشده فشار منفذي کاهش می یابد. تغییر شکل خاك 
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آب منفذي و ذرات دانه اي خاك متناسب است. در  فشار هاي زهکشی نشده به صورت غیرمستقیم با

تد شار آب منفذي اتفاق بیفصورتی که بارگذاري به صورت آهسته اعمال شود بدون آنکه افزایشی در ف

  .(Whitlow, 1995)آب به صورت پیوسته زهکشی خواهد شد

  

  

  مدل هاي رفتار خاك -2-1-3

رفتار مکانیکی خاك ها ممکن است در سطوح مختلفی مدل شوند. از جمله این موارد می توان به قانون 

ت می کرنش بدس-شده تنش خطی هوك و االستیسیته خطی اشاره نمود که با در نظر گرفتن روابط ساده

آیند، اما در اصل در توصیف ویژگی هاي ضروري رفتار خاك بسیار ناقص هستند. از این رو برخی از 

 د توصیف بهتري ازنمدل هاي رفتاري در رابطه با بارگذاري هاي سریع توسعه داده شده اند که می توان

  ود مورد استفاده قرار گیرند.مدل رفتار خاك داشته باشند و در نرم افزار هاي المان محد

  

  8مدل هاي االستو پالستیک کامل -2-1-3-1

  9کلمب-مدل موهر-2-1-3-1-1

مدل کالسیک موهر کلمب  براي توصیف رفتار خاك استفاده می شود. در حالت یک بعدي سطح تسلیم 

   ،شده و به صورت زیر معرفی می گردد مشخص 11-2 در شکل ،  ƒ معیار موهر کلمب

)Mohr, 1900 ; Coulomb, 1776.(  

                                                
8 - Elastic Perfectly-Plastic Models 
9 - Mohr coulomb 
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  )Coulomb, 1776(ب معیار موهر کلم:  11-2شکل 
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2 2

   
 

 
   

45  و  به ترتیب چسبندگی و زاویه اصطکاك داخلی φو  cدر معادله باال 
2




 
   

 
  ،τ  به عنوان تنش

بوده ده بسیار پیچی ولی در حالت سه بعدي سطح تسلیم. به عنوان تنش هاي اصلی هستند 3σو  1σبرشی، 
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                                                   تانسور تنش انحرافی خواهد بود. سطح گسیختگی در معیارسومین نامتغییر   s|  = det 3J|در معادله باال  

موهر کلمب که در فضاي تنش هاي اصلی تعریف می شود به صورت یک سطح شش ضلعی است که در 

  .نشان داده است 12-2شکل 

                         

  (Brinkgreve 2005) مدل موهر کلمب :12-2شکل 

  10پراگر-مدل دراگر 2-1-3-1-2

کلمب موجب بروز مشکالتی در بیان رفتار جریان پالستیک در گوشه ها می شود. از این رو -مدل موهر

مالیم استفاده می شود. در مدل دراگر پراگر  ها از یک رویه سطح تسلیم تقریباً براي حالت عمومی تنش

رویه گسیختگی صرف نظر می شود، سطح گسیختگی به صورت زیر  بر روي سطح مقطع 2Jکه از اثر  

  تعریف می شود

ƒ = 1 2aI J k                                                                                               -2)

8(  

  کلمب تعریف می شود.-در این مدل هم به صورت مدل موهر  2Jو  1Iمقدار 

  ) تعریف می شوند.10-2) و (9-2به صورت روابط (  kو   aدر این رابطه مقدار 

                                                
10 - Drucker prager 
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according to the increasing construction activities and the possibility of subversive acts, 
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on the dynamic loading at the longevity of design and must be exploration earth dams is 

so prominent and must be considered. 

in this study, the validity of modeling has been assessed based on the results of previous 

investigation that have been done about dynamic loading of dams. Hence, blast dynamic 

loading and several finite element models are developed using Abaqus software and the 

results of them are evaluated. 

the results of the analysis show that with increasing the level of explosive charge and the 

water level in the reservoir and reduce material density; depth and dimensions hole is 

increased. As well as for review the slope stability earth dam, results of the displacement 

in specified depth under crest of earth dam and points 2 and 3 in slope downstream were 

transferred from abaqus to Geostudio and earth dam was located under the dynamic 

analysis and stability analysis, the results showed under explosive charge investigated, 

safety factor is more than of safety factor introduced by regulation and also which was 

show the lack of serious damage to the structure of the dam and stability of slope. 
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